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AKO Electromecánica geliştirilmesinde ve üretiminde en yenilikçi teknolojinin yanı sıra sıkı üretim ve kalite kontrol süreçle rinin kullanıldığı
ürünümüzü satın aldığınız için size tebrik ve teşekkürlerini sunar.
Müşterilerimizi memnun etmeye olan bağlılığımız ve her geçen gün daha iyi olmaya yönelik sürekli çabalarımız, aldığımız çeşitli kalite
belgelerinde görülebilir.
Bu, yüksek performans ve teknolojiyi barındıran bir üründür. Ekipmanın çalışması ve nihai performansı, doğru planlama, kurulum,
konfigürasyon ve devreye almaya bağlıdır. Kurulumdan önce bu kılavuzu lütfen dikkatlice okuyun ve talimatlarına her zaman uyu n.
Bu ürünün kurulumu yalnızca yetkili bir personel tarafından veya gözetimi dâhilinde yapılmalıdır.
Bu ürün, kılavuzunda açıklanan uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. AKO Electromecánica, kılavuzda belirtilmeyen herhangi bir
kullanımda çalışacağına dair hiçbir garanti vermez ve yanlış kullanım, konfigürasyon, kurul um veya devreye almadan kaynaklanan herhangi bir
hasardan sorumlu değildir.
Ürünlerimizle ilgili kurulumlar için geçerli tüm yönetmeliklere uymak ve başkalarının da bunlara uymasını sağlamak kurulumu y apan kişinin ve
müşterinin sorumluluğundadır. AKO Electromecánica, yönetmeliklere uyulmamasından kaynaklanan herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Bu
kılavuzda verilen talimatlara kesinlikle uyun.
Ürünümüzün kullanım ömrünü maksimize etmek için, bu tavsiyelere lütfen dikkat edin:
Elektronik ekipmanı toza, kire, suya, yağmura, neme, yüksek sıcaklıklara, kimyasallara veya herhangi bir tür aşındırıcı maddeye
maruz bırakmayın.
Ekipmanı darbelere veya titreşime maruz bırakmayın veya kılavuzda gösterilenden farklı bir şekilde kullanmaya çalışmayın.
Kılavuzda belirtilen özellikleri ve sınırlamaları asla aşmayın.
Daima belirtilen ortam çalışma ve saklama koşullarına uyun.
Kurulum sırasında ve sonrasında, ekipman ve kullanıcıları için risk oluşturabileceği için, gevşek, kırılmış, korumasız veya h asarlı
kablolar bırakmayın.
AKO Electromecánica, önceden bildirimde bulunmaksızın dokümantasyon veya ekipmanda metroloji dışı herhangi bir değişiklik yap ma hakkını
saklı tutar
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Ürün Tanıtımı
AKO-16524A/16525A soğuk odalar için gelişmiş kontrol
cihazları, içinde bulunan SELFDRIVE çalışma modu
sayesinde otomatik olarak (Parametre ayarına gerek
kalmadan) fanları kontrol eder ve soğuk oda deposunun
performansını ideal hale getirmek için defrostları ihtiyaca
göre minimize eder. Bu sayede ortam sıcaklığının istenilen
değerler arasında kalma süresini arttırır, enerji tüketim
maliyetini en aza indirir ve komponentlerin yıpranmasını
azaltarak ömrünü uzatır.
Soğutma tesisinin performansını daha detaylı
değerlendirebilmek için, CAMM (AKO-58500) modülü
ve mobil cihazlar için AKO CAMM Tool ve AKO CAMM
Fit uygulamaları (App Store ve Google Play Store
üzerinden ulaşılabilir) AKO-16524A kontrolcüsü ile
birlikte gelmektedir. Bu uygulamalar sistemde olası
tasarım, kullanım ya da bakım hatalarını tespit etmek
için soğuk odanın çalışmasıyla ilgili anlık bilgiler
vermektedir.

AKO-16524A / AKO-16525A

Uyarılar

Bakım
Ünitenin yüzeyini su, sabun ve yumuşak bir bezle temizleyebilirsiniz.
Aşındırıcı deterjanlar, petrol ve türevleri, alkol ya da uçucularla temizlemeyin, aksi takdirde ürün zarar görebilir.
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Açıklama
Ekran

Tuştakımı

Göstergeler
Sabit: Soğutma solenoidi etkin.
Yanıp Sönüyor: Solenoid etkin olmalı ama
bir gecikme ya da koruma bunu engelliyor.

Sabit: Stand-By Mod etkinleştirildi. Soğutma
duraklatıldı.
Yanıp Sönüyor: Çalışmakta olan sistem
için kontrollü durma süreci aktifleştirildi.

Sabit: Kompresör etkin.
Yanıp Sönüyor: Kompresör etkin olmalı ama bir
gecikme ya da koruma bunu engelliyor.

Sabit: Soğuk oda kapısı açık.
Yanıp Sönüyor: Kapı A12 parametresinde
tanımlanandan daha uzun süre açık kaldı.

Defrost röle etkin.

HACCP dışında aktif bir alarm mevcut.

Sürekli döngü modu aktif.
Soğuk oda ışığı aktif.

Sabit: HACCP alarmı aktif.
Yanıp Sönüyor: HACCP alarmı kaydedildi,
doğrulanmadı.
Tuşuna basarak HACCP
alarmını doğrulayın.

Aktif alarm susturuldu.
Görüntülenen sıcaklık birimi.

Sabit: SELFDRIVE modu aktif.
Yanıp Sönüyor: SELFDRIVE modunda bir
hata tespti edildi.

Programlama modu etkin.
Sabit: CAMM modülü çalışıyor.
Yanıp Sönüyor: CAMM modülünde hata.

Sabit: Evaporator fanları etkin.
Yanıp Sönüyor: Evaporatör fanları etkin
olmalı ama bir gecikme bunu engelliyor.

Bluetooth etkin(Sadece CAMM modülü ile).
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Tuş Takımı
3 saniye basılı tutulduğunda Stand-By modu etkinleştirilir. Bu modda, soğutma duraklatılır ve
ekranda simgesi görünür.
Programlama menüsünde, parametreleri kaydetmeden çıkar, bir önceki seviyeye döner ya da
programlamadan çıkar.
Eğer basılı tutmadan bir kere basılırsa S2 sensörünün sıcaklığını 2 saniye boyunca gösterir (Bağlıysa).
3 saniye basılı tutulduğunda defrost başlatılır/durdurulur.
Programlama menüsünde, farklı seviyeler arasında geçiş yapılmasını sağlar ya da bir parametre
ayarındayken değerin değişmesini sağlar.
Basılı tutmadan bir kez basıldığında SELFDRIVE modunun çalışma uyarı mesajlarını gösterir.
3 saniye basılı tutulduğunda sürekli döngü modunu başlatır/durdurur.
Programlama menüsünde, farklı seviyeler arasında geçiş yapılmasını sağlar ya da bir parametre
ayarındayken değerin değişmesini sağlar.
Bir kez basıldığında soğuk oda ışığını açar/kapatır
3 saniye basılı tutulduğunda temel programlama menüsü açılır.
6 saniye basılı tutulduğunda gelişmiş programlama menüsü açılır.
Programlama menüsünde, ekranda gösterilen seviyeye ulaşır ya da bir parametre ayarı yapıldığı
sırada yeni değeri onaylar.
Bir kez basıldığında C10 veya C12 parametrelerindeki geçici değişiklikleri de dikkate alarak o
an için geçerli Set değerini ekranda gösterir.
Bir alarm devam ederken bir kez basıldığında sesli alarmı susturur.
3 saniye basılı tutulduğunda Set değeri ayarına ulaşır.

STAND-BY
.
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Kurulum

1
2

5 Ø Max. 20 mm

3

6

-Çerçeveleri çıkarın (1)
-Vidaları (2) 1/4 tur saat yönünün tersine çevirin ve
4
kapağı (3) açın.
Ø Max. 25 mm
-Gerekli rakorları (4 / 5) kutuda belirtilen noktaları
delerek takın.
-İçerisinde bulunan şablon yardımıyla duvarı işaretleyin ve
duvarda delik açın.
-Cihazı duvara sabitleyin. Eğer sabitlenecek yer tuğla duvar ise size sağlanan vida ve dübelleri
kullanın; eğer sabitlenecek yer sacdan yapılmışsa, yalnızca vidaları kullanın (6).
-Cihazın kablolamasını sayfa 3’te önerilen şekilde yapın.
-Kapağı (3) kapatın, vidaları(2) sıkın ve çerçeveleri (1) takın.
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Kablolama
Kablo bağlantılarını yapmadan önce daima güç kaynağının bağlantısını kesin.
.
1.5 mm2 kalınlığında olmalıdır.
2

~
Yapılacak kabblolama ilk konfigürasyon sihirbazındaki seçeneklere göre değişir (sayfa 10’a
bakınız.). Seçilen seçeneğe göre uygun diyagramı kullanın. Cihazınızla birlikte gelen bağlantı
şemasını kontrol ediniz.
IMPORTANT:
YARDIMCI(AUX) röleler programlanabilirdir ve çalışma şekilleri konfigürasyona göre değişir.
Dijital girişlerin fonksiyonları konfigürasyona göre değişir.
Tavsiye edilen akım ve güç değerleri maksimum çalışma akım ve güç değerleridir.
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Sensörlerin bağlanması
Gelişmiş kontrolcüden maksimum performans alabilmeniz için, evaporatörün termal transfer katsayısını
hesaplamakla, defrostların başlangıç ve bitişlerini değerlendirme ve evaporatördeki problemleri tespit etmekte
sorumu oldukları için sensörlerin doğru montajı en önemli noktadır.

Birlikte gelen materyaller
-4 mm hermetik evaporatör sensörü, 1.5 m kablo ile.
-Ortam sensörü
-1 adet 10-13 mm boru kelepçesi
-1 adet 14-18 mm boru kelepçesi
-1 adet 19-21 mm boru kelepçesi
-1 adet 22-25 mm boru kelepçesi

Ortam sensörünün konumu
Sensör evaporatörden direkt soğuk hava akışı almayacak şekilde yerleştirilmelidir, tercihen hava emiş
alanına.

Evaporatör sensörünün konumu
Sensör, kanatlı alanda evaporatör soğutucu akışkan girişine (genleşme valfine yakın) olabilecek en yakın konuma
yerleştirilmelidir.
Bazı evaporatörlerde, örneğin kübik olanlarda, bu giriş bataryanın ön kısmına, fanın hemen arkası, yerleştirilmiş olabilir.
Eğer defrost elektrikli ısıtma ile gerçekleştiriliyorsa, sensör rezistanslardan uzağa ve mümkünse evaporatörün, defrostun
daha yavaş olduğu, diğer br deyişle en son defrost yapılan bölgesine yerleştirilmeli.
Eğer bu iki şart mümkün değilse, mümkün olan en az taviz verilecek şekilde yerleştirilmelidir.

Evaporatör borusunun
boyutuna uygun bir kelepçe
seçin.

Sensörü boruya, ucunun
boruya tam temas
ettiğinden emin olarak,
kelepçe ile bağlayın.
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Sensörün iki yanındaki
kanatları, sensörü daha iyi
sabitlemek ve temas yüzeyini
arttırmak için bükün.
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CAMM AKO-58500 modülünün kurulumu
CAMM AKO-58500 modülünü resimde
görüldüğü gibi sabitleyici aparata
yerleştirin.

Mobil cihazlar için AKO CAMM Tool uygulaması ile birlikte, CAMM modülü şöyle fonksiyonlar sağlar:
- Veri kaydı
- Aktivite özetleri
- Kongigürasyon değişiklikleri kaydı
- Olaylar ve uyarıların kaydı
- Uzaktan konfigürasyon
- Fonksiyonların uzaktan kontrolü
- Gerçek zamanlı saat fonksiyonları
- Enerji verimliliği göstergeleri

AKO CAMM Tool / AKO CAMM Fit uygulaması ile bağlantı
İki uygulamayı da kullanabilmeniz için geçerli bir e-posta adresi ile giriş yapmalısınız.

1

AKO CAMM Tool / AKO
CAMM Fit uygulamasını mobil
cihazınızda açın ve erişim
bilgilerini girin.

2

Uygulama cihazları tarar ve
sonucu ekranda gösterir.

İstediğiniz cihazı seçin, birkaç
saniye içerisinde uygulama
bluetooth eşleştirme kodunu
ister (varsayılan olarak 123456).
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3
Birkaç saniye sonra,
uygulama cihazın ekranını
gösterir, bağlantı doğru bir
şekilde gerçekleşmiştir.
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İlk konfigürasyon (Sihirbaz)
Üniteye ilk enerji verildiğinde cihaz ASİSTAN moduna geçer.
Ekranda 1n1 mesajı görünür ve 0 yanıp söner.

Adım 1:
Kurulum tipine göre en uygun InI opsiyonunu seçiniz ve SET
tuşuna basınız. Erişilebilir seçenekler bir sonraki aşağıdaki
tabloda gösterilmiştir:
Kurulum Tipi
1n1

Soğutma
Kontrolü

0

Parametreler

Evaporatör
Defrost
Pd o00 I00 I10 I11 I20 I21 d1 d7 F3
Süpürme
fanları
Demo modu: Sıcaklığı gösterir ancak sıcaklığı ya da aktif röleleri kontrol etmez.

Kullanılması
gereken
Diyagram

1

Solenoid

Hayır

Elektrik

Evet

0

*

2

0

0

0

0 20 0

0

A

2

Solenoid + kompresör

Evet

Elektrik

Evet

1

1

2

7

1

0

0 20 0

0

B

3

Solenoid + kompresör

Hayır

Elektrik

Evet

0

1

2

0

0

0

0 20 0

0

B

4

Solenoid

Hayır

Hava

Evet

0

*

1

0

0

0

0 20 1

1

A

5

Solenoid + kompresör

Evet

Hava

Evet

1

1

1

7

1

0

0 20 1

1

B

6

Solenoid + kompresör

Hayır

Hava

Evet

0

1

1

0

0

0

0 20 1

1

B

7

Solenoid + kompresör

Evet

Sıcak Gaz

Evet

1

1

2

7

1

9

1

5

2

0

C

8

Solenoid + kompresör

Hayır

Sıcak Gaz

Evet

0

1

2

0

0

9

1

5

2

0

C

Eğer 2, 5 ya da 7 seçenekleri seçildiyse, kullanılan basınç anahtarı tipine göre I11
parametresinin konfigürasyonunu kontrol ediniz (Cihazla verilen şemaya bakınız).

Step 2:

 ve  tuşlarını kullanarak istenen Set değerini (5p) giriniz ve SET
tuşuna basınız. Konfigürasyon sihirbazı tamamlandı. Ünite sıcaklığı
kontrol etmeye başlayacaktır.
Eğer bu sizin sihirbazı ilk açışınız değilse, son adımı tamamladıktan
sonra ekranda dfp (Varsayılan parametreler) mesajı görünecektir.
Şu iki seçenekten birini seçebilirsiniz:
0: Sadece sihirbazı etkileyen parametreleri değiştirir, diğer
parametreler aynı kalır.
1: Sihirbaz tarafından değiştirilen parametreler hariç diğer
bütün parametreler fabrika ayarlarına döner.

.

STAND-BY

.
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Çalışma Şekli
Uyarı Mesajları
Süpürme arızası hatası (durma), C20 parametresinde belirlenen süre aşıldı (s.17’ye bakınız).
Yalnızca ekranda gözükür.
Süpürme arızası hatası (başlatma), C19 parametresinde belirlenen süre aşıldı (s.17’ye bakınız).
Yalnızca ekranda gözükür.
Sensör 1/2/3 hatası (açık devre, çapraz bağlantı veya sıcaklık sensör limitlerinin dışında) (°F
cinsinden eşdeğer).
Sadece E2 ve E3: Evaporatör sensörü ıslak (s.25’e bakınız).
Alarm rölesini ve sesli alarmı etkinleştirir.
Sıcaklık ile yanıp sönüyor: SELFDRIVE modunda 1./2./3. sensörde hata.
CAL ile yanıp sönüyor: Kalibrasyon sırasında 1./2./3. sensörde hata.
Açık kapı alarmı. Kapı sadece A12 parametresinde tanımlanan süreden daha uzun süre açık
kalırsa (s.26’ya bakınız).
Alarm rölesini ve sesli alarmı etkinleştirir.
Kontrol sensörü maksimum sıcaklık alarmı. A1 parametresinde programlanan sıcaklık
değerine ulaşıldı (s.25’e bakınız).
Alarm rölesini ve sesli alarmı etkinleştirir.
Kontrol sensörü minimum sıcaklık alarmı. A2 parametresinde programlanan sıcaklık
değerine ulaşıldı (s.25’e bakınız).
Alarm rölesini ve sesli alarmı etkinleştirir.
Harici alarm etkinleştirildi (dijital giriş ile) (s.25’e bakınız).
Alarm rölesini ve sesli alarmı etkinleştirir.
Şiddetli harici alarm etkinleştirildi (dijital giriş ile) (s.18’e bakınız).
Alarm rölesini ve sesli alarmı etkinleştirir.
Defrost zaman aşımı nedeniyle sonlandırıldı. d1 parametresiyle tanımlanan süre aşıldı
(s.27’ye bakınız). Alarm rölesini ve sesli alarmı etkinleştirir.
HACCP alarmı. Sıcaklık h1 parametre değerine, h2 parametresindeki süreden daha uzun sürede
ulaşmıştır (s.26’ya bakınız).
Alarm rölesini ve sesli alarmı etkinleştirir.
Güç kaynağı arızasından kaynaklanan HACCP alarmı. Güç kaynağı arızası sonrasında h1
parametresinde tanımlanan sıcaklığa ulaşıldı (s.26’ya bakınız.)
Alarm rölesini ve sesli alarmı etkinleştirir.
Defrost aşamasında olduğunu belirtir (s.16’ya bakınız).
Yalnızca ekranda gözükür.
Şifre isteği. b10 ve PAS parametrelerine bakınız (s. 20’ye bakınız).
Yalnızca ekranda gözükür.
Sıcaklıklarla birlikte sırayla gözükür: Kontrolcü demo modunda, konfigürasyon yapılmadı.
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UYARI MESAJLARI
Kalibrasyon yapılıyor, bu yüzden işlem sırasında mümkün olduğunca soğuk odanın kapısını
açmayın. Daha fazla bilgi için sayfa 13’e bakınız.
Sıcaklık ile yanıp sönüyor: Konfigürasyonda evaporatör sayısı 1’den 2’ye (ya da tam tersi)
değiştirildi.

SELFDRIVE MODU UYARI MESAJLARI (Sadece  tuşuna basıldığında gösterilir)
Kalibrasyon sırasında 1./2. evaporatörde defrost sonu hatası, defrost sıcaklıktan dolayı
bitmedi.
1./2. evaporatörde kalibrasyon sırasında hata. Soğuk oda sensörü ve evaporatör sensörü
arasında yeterli sıcaklık farkı yok.
Sistemde stabilite olmadığı için kalibrasyon mümkün değil (Aşırı kapı açılması, alçak
basınçta aşırı salınım vs. ).

Normal çalışma sırasında (SELFDRIVE modu aktif) 1./2. evaporatörde hata. Soğuk oda sensörü
ve evaporatör sensörü arasında yeterli sıcaklık farkı yok.
Normal çalışma sırasında sistemde stabilite sorunu tespit edildi (Aşırı kapı açılması, alçak
basınçta aşırı salınım vs.)

Sürekli stabilite eksikliği sebebiyle SELFDRIVE modu devre dışı kaldı.

Kalibrasyon sırasında aşırı miktarda kapı açılması tespit edildi ve bu yüzden kalibrasyon
mümkün olmadı.
Aşırı miktarda kapı açılması tespit edildi ve bu yüzden cihaz SELFDRIVE modunda kontrol
yapamıyor.

12
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SELFDRIVE modu
Eğer SELFDRIVE modu etkinleştirilirse (varsayılan konfigürasyon), cihaz periyodik oalrak evaporatörün
ısı transferini değerlendirir, en yüksek hale getirmek için kullanılanilir kaynakları yönetir.
Defrost süreleri kısalır, soğuk odanın değişen şartlarına uyum sağlar; soğutulan alana ısı girişini, enerji tüketimini ve
evaporatör üzerindeki termal stresi azaltır.
Kompresör durumunu, evaporasyon sıcaklığını, donma seviyesini, kapının açılma sayısını vb. durumları dikkate
alarak evaporatör fanlarının çalışmasını optimize eder.
Drenaj rezistansı kontrolü fonksiyonu ile drenaj rezistansının etkinleşme süresini en aza indirir (defrost başlamadan
hemen öncesi) ve enerji tüketimini azaltır.
SELFDRIVE modunun doğru çalışmasını sağlamak için, sensörlerin doğru bağlanması (sayfa 8’de tarif edildiği gibi)
çok önemlidir.

Kalibrasyon
Çalışmanın ilk saatlerinde, cihaz otomatik olarak iki kalibrasyon yapar, bu sırada ekranda CAL
mesajı görünür.
Kalibrasyon birkaç saat sürebilir ve birkaç soğutma ve defrost döngüsünü kapsayabilir.
ÖNEMLİ:

.
Eğer kalibrasyon yapılamıyorsa, ya da sistemin önemli bir parçası değiştirildiyse (kompresör, evaporatör vb.) manuel
kalibrasyon yapılması tavsiye edilir.
Ayrıca, sistem ömrünü tamamladığında, içinde yük varken ve çalışma sıcaklığı stabilize olduğunda (birkaç gün çalıştıktan
sonra) manuel kalibrasyon tavsiye edilir (elzem değildir). Bu sayede kalibrasyon en iyi haline gelir.
Set değeri değişiminde ya da histerezis durumlarında cihaz yine otomatik olarak kalibrasyon gerçekleştirir (set değeri
değiştirme işlemi “set değeri değiştirme modu” ile yapılması durumu hariç (s. 16’ya bakınız)).
Manuel kalibrasyon gerçekleştirmek için, parametre menüsüne erişin (s.31’e bakınız) ve aşağıda belirtilenleri
uygulayın:
-b30 parametresine erişin
-Bir güvenlik kodu istenecektir, 63 kodunu girin
- and  tuşlarını kullanarak 1. Opsiyonu seçin ve SET tuşuna basın.
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Soğutma Kontrolü

S1

Solenoid kontrolü (COOL Rölesi)

SP+C1

Soğutma işlemi solenoid vananın açılıp
kapanmasıyla kontrol edilir.
S1(Ortam-Soğuk oda) sensörünün sıcaklığı Set
değeri(SP) + Sensörün Diferansiyel Değeri’ne (C1)
ulaştığında, Solenoid açılır ve sıcaklığın düşmesini
sağlar. Set (SP) değerine ulaşıldığında, solenoid
kapanır.

SP

Solenoid

Kompresör kontrolü (AUX 1 Rölesi)

AÇIK

S1

Süpürme ile (Inl: 2, 5, 7)
Dijital giriş 1’e bir alçak basınç anahtarı
bağlantısı gerektirir.
S1 sensörünün sıcaklığı Set değeri (SP) + Sensörün
Diferansiyel Değeri’ne (C1) ulaştığında solenoid
açılır, evaporatör basıncının artmasına neden olur.
Bundan dolayı, alçak basınç anahtarı devre dışı
kalır ve kompresör çalışır.
Set değerine (SP) ulaşıldığında, solenoid kapanır,
evaporatör basıncının azalmasına neden olur, alçak
basınç anahtarını tetikler ve kompresör durur.
İşlemle ilgili detaylı bilgi için sonraki sayfaya bakınız.
Süpürmesiz (Inl: 3, 6, 8,)

SP+C1

SP

Solenoid
Alçak
basınç
anahtarı
Kompresör

AÇIK
AÇIK
AÇIK

Kompresör solenoid vana ile eşzamanlı çalışır, solenoid açıldığında çalışmaya başlar ve solenoid kapandığında
durur.

S1 sensöründe hata olması durumunda çalışma şekli
Eğer S1 sensörü arızalanırsa, kompresörün davranış şekli C6 parametresine göre değişir, aşağıdaki 4
seçenekten biri gerçekleşir:
C6=0: S1 sensörü tekrar çalışmaya başlayıncaya kadar kompresör durur.
C6=1: S1 sensörü tekrar çalışmaya başlayıncaya kadar kompresör çalışır.
C6=2: Kompresör, arızadan önceki 24 saat boyunca, her durum için yaptığı başlatma/durdurma sayısını ve
ortalama süresini dikkate alarak çalışır. Eğer sensör arızası gerçekleştiğinde henüz 24 saat
geçmediyse, cihazı C6=3 parametre moduna geçer.
C6=3: Kompresör C7 (ON-AÇIK) ve C8(OFF-KAPALI) parametrelerinde tanımlanan sürelere göre çalışır.

Compressor

AÇIK

AÇIK

C7

C8

14
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İki Sıcaklık Sensörü ile Soğutma Kontrolü (S1+S3)
Bu fonksiyon Dijital Giriş 2’nin soğuk oda sensörü olarak yapılandırılmasını gerektirir (I20=10).
Cihaz iki sensörden aldığı bilgiye göre soğuk odanın sıcaklığını kontrol eder. C25 parametresi ile S3
sensörünün etki miktarı belirlenir.
Örneğin:

C25=0 (S1: 100 % S3: 0 %)
C25=60 (S1: 40 % S3: 60 %)

C25=75 (S1: 25 % S3: 75 %)
C25=95 (S1: 5 % S3: 95 %)

Bu mod özellikle büyük hacimli soğuk oda depolarında, sıcaklıkta önemli değişikliklerin olabileceği ortamlarda
yararlıdır.
3.sensörde hata olması durumunda (E3), kontrolcü sadece 1.sensörü okur. Eğer iki sensör de arızalanırsa
(E1 + E3), kontrolcü C6 parametresine göre hareket eder.

Hızlı Soğutma (Sürekli Döngü) Modu
Bu mod soğuk oda depolarının, ürünler
yüklenmeden önce hızlı bir şekilde soğutulması
için kullanılır ve
tuşuna 3 saniye basılı
tutularak etkinleştirilir.
Bu mod etkinleştirildikten sonra, kompresör S1
sensörünün sıcaklığının SP-C10 (Set değeri – C10
parametresi ile belirlenen değer) derecesine gelene
kadar çalışır.
Ünite bu değere ulaştıktan sonra normal çalışmasına
döner. Eğer C9 parametresi ile belirlenen süre
sonunda istenilen seviyeye soğutulamamışsa, süre
sonunda cihaz normal çalışmasına geri döner. Ya
da tuşuna 5 saniye basılı tutularak da cihaz
normal çalışmasına geri döndürülebilir.

S1
SP+C1

SP
SP-C10

Solenoid

AÇIK

AÇIK

1.Sensör Kalibrasyonu
C0 parametresi 1.Sensör tarafından algılanan sıcaklığın düzeltilmesini sağlar; bu, özellikle sensör ideal bir
yere bağlanmamışsa yararlı olur.

Set değeri kilitleme
C2 ve C3 parametreleri, ürünü ya da sistemin Set değeri ile oynanmasından korumak için Set değeri (SPt) için
üst ve alt limitler belirlenmesini sağlar.

Ürün Sıcaklığı
Bu fonksiyon cihazın ürün sıcaklığını göstermesi için bir sıcaklık sensörünün kullanılmasını sağlar.
Etkinleştirmek için, dijital giriş 2 “Ürün Sıcaklığı” (I20=11) olarak ayarlanmalı ve tüm sensörlerin ekranda
sırayla gösterilmesi fonksiyonu etkinleştirilmelidir (C21=0).

15
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Set Değeri Değiştirme Modu
Bu fonksiyon, C12 parametresinde belirlenen değere göre Set değerini değiştirerek soğuk oda deposunda iki
çalışma sıcaklığı arasında hızlı geçişi mümkün kılar. Bahsedilen değer negatif ya da pozitif olabilir, bu da Set
değerinin azalmasını veya artmasını sağlar. Eğer 0 olarak ayarlandıysa, mod devre dışı olur.
Üç olası yolla devreye sokulabilir:

 Dijital girişlerden birine bir harici anahtar bağlanarak. Dijital giriş “Set değeri değiştir (I10 ya da I20=4)
olarak ayarlanmalıdır. Bu yöntem ile etkinleştirme diğer bütün etkinleştirmeleri iptal eder ve sadece aynı
yolu kullanarak devre dışı bırakılabilir.
AKONet uygulaması ile. Bu cihazın bir Modbus ağı ile bağlı olmasını gerektirir (s.36’a bakınız).


 CAMM modülü ve AKO CAMM aracı uygulaması ile.
ÖRNEĞİN:
S1

Konfigürasyon
I10: 4
I11: 0

(SP+C12)+C1
SP+C1
SP+C12
SP

Gnd

D2 / S3

D1

DIG. IN

Solenoid

Set Değeri
Değişikliği

D1

AÇIK

AÇIK

D1= OFF

D1= ON

Eğer SELFDRIVE modu etkinse:
Kalibrasyonun en düşük set değeri ile yapılması tavsiye edilir.
İki set değeri arası farkın negatif soğuk odalar için 5°C, pozitif soğuk odalar için 2°C’den fazla
olmaması tavsiye edilir .

Kompresör koruma zamanlaması
C4 parametresi kompresörün korunması için zamanlama tipinin seçilmesini sağlar. Bu gecikmeler
kompresörün çok sık başlayıp durmasını önler.
Bu zamanlamalar COOL ve AUX1 rölelerini etkiler (eğer o00=1 ise)
OFF-ON (C4=0)

OFF-ON / ON-OFF (C4=1)

ON

ON

COOL

COOL

OFF

OFF
SP

SP+C1

C1
C5

C5

OFF-ON (C4=0): Her başlangıçtan önce minimum KAPALI mod süresi.
OFF-ON / ON-OFF (C4=1): Her döngüde minimum AKTİF ve KAPALI mod süresi.
Gecikme zamanı C5 parametresi ile tanımlanır, eğer C5=0 ise zamanlama devre
dışıdır.
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Süpürme Fonksiyonu
Bu fonksiyon bir likit hattı solenoidi, alçak basınç anahtarı ve kompresörü kullanarak durdurma/başlatma tekniği ile
soğutucu akışkanın hareketi nedeniyle kompresörde oluşabilecek arızaları önler.
Bu fonksiyon yalnızca 1n1 seçeneklerinden 2,5 ve 7’de geçerlidir ve dijital giriş 1’e bir alçak basınç
anahtarı bağlanması gerektirir. (I10=7)
DURDURMA
S1(Ortam) sensörünün sıcaklığı Set değerine (SP) ulaştığında COOL rölesi devre dışı kalır, likit hattı solenoidini
kapatır.
Kompresör çalışmaya devam ettiği için evaporatör basıncı hızlı bir şekilde düşer. Verilen değere ulaşıldığında
alçak basınç anahtarı devreye girer, dijital giriş 1’in durumunu değiştirir ve bu da kompresörü durdurur (AUX1
rölesi).
Bu işlem tüm soğutucu akışkanı kompresör karterinden uzakta, yüksek basınç hattında izole eder ve başlangıçta
oluşabilecek ciddi arızaları önler.
Alçak basınç anahtarı arızalanırsa, Kontrolcü C20 parametresinde tanımlanan süre aşıldığında kompresörü
durdurur, ekranda pd mesajını gösterir (Ünitenin çalışmasını etkilemeyen bilgilendirici bir mesaj ).
Eğer C20 süresi 0 (varsayılan değer) ise, kompresör alçak basınç anahtarı devreye girene kadar durmaz, ancak
15 dakika sonra ekranda pd mesajını gösterir.
BAŞLATMA
S1 ortam sensörü sıcaklığı Set değeri + diferansiyel değerine ulaştığında (SPt+C1), COOL rölesi likit hattı
solenoidini devreye sokar. Bu, evaporatör basıncını arttırır, ardından alçak basınç anahtarını devre dışı bırakır,
bundan dolayı da kompresör çalışır.
Eğer likit hattı solenoidi açıldıktan (COOL rölesi AKTİF) sonra bir süre (C19 ile ayarlanır) geçtiğinde alçak basınç anahtarı
devreden çıkmazsa, kontrolcü solenoidi tekrar kapatır (COOL rölesi KAPALI) ve ekranda LP mesajı görünür. Bu işlem
anahtar devreden çıkana ve işleyiş normale dönene kadar 2 dakikada bir tekrarlanır.
Eğer C19 süresi “0” ise (varsayılan değer), solenoid alçak basınç anahtarı devreden çıkana kadar açık kalacaktır, fakat
5 dakika sonra ekranda LP mesajı görünecektir.

STAND-BY

Solenoid

ON
COOL
OFF
ON

Alçak basınç
anahtarı

D1

Kompresör

AUX 1

Basınç
anahtar hatası

Basınç anahtar
hatası

OFF
ON
OFF

Evaporatör
basıncı

+
C20

SP

SP+C1

17

SP

C19

SP+C1

1652H4A02 Ed.08

Kapı Yönetimi
Kapı yönetimi, dijital girişlerden birinin “Kapı kontağı” olarak konfigüre edilmesini gerektirir (I10 ya da I20=1).
Standard çalışma modu (CE=0)
Kapı yönetimi, soğuk oda kapısı açıldığında, C22 ve C23 parametreleri ile sistemin davranışının kontrolünü
sağlar.
C22 parametresi kapı açıldığında soğutmanın durdurulup durdurulmamasının komutunu tanımlar. Eğer
C22=1 ise, kapı açıldığında fanlar durur ve 15 sn sonra solenoid kapanır (COOL Rölesi).
C23 parametresi kapı açık kaldığında sistemin soğutma yapmadan kalacağı maksimum süreyi–dakika
cinsinden- tanımlar. Eğer C23=0 ise, kapı açıldığında soğutma yapılmaz.

S1
Konfigurasyon:
C22: 1
C23: 5

SP

AÇIK
COOL

AKTİF

AKTİF
C23

SELFDRIVE çalışma modu (CE=1)
Eğer SELFDRIVE modu etkinse, kapı açıldığında, C22 parametresine göre fanlar durur ya da çalışmaya devam
eder. Eğer kapı C24 parametresinde belirlenen süre sonunda kapanmadıysa, soğutma durur ve C23
parametresinde belirlenen süre dolana kadar bir daha çalışmaz.
Eğer kapı açıldığında soğutma yapılmıyorsa, sadece C23 parametresi dikkate alınır.

Kapı Rezistansı Yönetimi
Eğer Set değeri -4°C’ye eşit veya daha düşükse ve AUX2 rölesi “kapı
rezistansı” olarak yapılandırılmışsa (o10=4), rezistans soğuk odanın
sıcaklığı -3°C’nin altına düştüğünde devreye girer (röle AKTİF),
0°C’ye ulaşıldığında devreden çıkar (röle KAPALI).
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Defrost
Defrost Tipleri
Sihirbazda (InI) seçilen seçeneğe göre 3 mümkün defrost tipi vardır:
Elektrik (InI=1, 2 ve 3) (d7=0)
Defrost evaporatörü ısıtan elektrikli rezistanslar ile yapılır. Fanların çalışma şekli F3 parametresine göre değişir;
kompresör ve solenoid durur.
Hava Yoluyla (InI=4, 5 ve 6) (d7=1)
Pozitif soğuk odaların(>3°C) iç sıcaklığı evaporatör buzunu eritmeye yeterli olduğu için genellikle burada
kullanılır. Havanın evaporatör içinden sirkülasyonu için fanlar varsayılan olarak devrededir ; fanları durdurmak
için, F3 parametresi 0 yapılabilir. Kompresör ve solenoid durur.
Sıcak Gaz (InI=7 ve 8) (d7=2)
Kompresör tahliyesinden gelen sıcak gaz evaporatör buzunu eritmek için kullanılır. Bunun için şu iki vana gereklidir: Biri
kondenser girişindeki (A)(SSV Rölesi), diğeri de kompresör çıkışı ile evaporatör girişi arasındaki (B) (DEF Rölesi).
Bu süreçte, likit hattı solenoid vanası (C) ve kondenser giriş vanası kapanır ve evaporatör giriş vanası açılır,
sıcak gazın evaporatör vanasından geçmesini ve buzu eritmesini sağlar.
Opsiyonel olarak, defrost işlemi sırasında solenoid vanasını yönetmek için bir yüksek basınç anahtarı (D)
(Dijital giriş D2, I20=9) eklenebilir. Eğer basınç azalırsa, solenoid sıvıyı tanka aktarmak için açılır, basınç
tekrar yükseldiğinde solenoid kapanır.

Gnd

AUX 2

DEF.

D2 / S3

D1

DIG. IN

D

B
EVAP.
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Standart modda defrost kontrolü (CE=0)
Max. d1

d9

F4

d3
SOĞUTMA KONTROLÜ

SOĞUTMA

DEFROST

“DEF” MESAJI

d0
S1
d4
SP+C1
SP

Defrost başlangıcı
Defrost şu durumlarda başlayacaktır:
- Son defrosttan beri d0 parametresinde tanımlanan süre dolduysa.
- butonuna 3 saniye basılı tutulursa.
- Dışarıdan bağlı bir push-button ile (I10 / I11=5).
- Uygulama veya AKONet üzerinden.
Defrost bitişi
Defrost şu durumlarda bitecektir:
- 2.Sensörün d4 parametresinde programlanan sıcaklık değerine ulaşıldığında. Bu, evaporatöre yerleştirilmiş
bir 2. Sensör(I00=2) gerektirir.
- d1 parametresinde ayarlanan süre dolduğunda (maksimum defrost süresi).
- butonuna 5 saniye basılı tutulduğunda.
- Dışarıdan bağlı bir push-button ile (I10 / I11=5).
- Uygulama ya da AKONet üzerinden.
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SELFDRIVE modunda defrost kontrolü (CE=1)
SELFDRIVE modunda defrost programlanabilir değildir fakat cihaz soğuk odanın çalışmasını değerlendirerek
sistemin ihtiyacına göre defrost işlemini yönetir.
Eğer evaporatörde buz oluşması yüzünden bir performans kaybı tespit edilirse, defrost etkinleştirilir ve bitene
kadar yönetilir.
d30 parametresi ile defrost stratejisi tanımlanır, daha düşük değer evaporatörde daha az buz oluşmasına izin verir, daha
yüksek bir değer ise evaporatörde daha çok buz birikmesine izin veren daha az sıklıkta defrost belirle r.
Bir kural olarak, daha agresif bir strateji, sisteme daha fazla verim sağlayarak daha fazla buz birikmesine izin verir.
Bu parametrenin değerinin, kullanılan evaporatör tipi ve yapılandırılan defrost tipine göre aşağıdaki tablo
kullanılarak uyarlanması tavsiye edilir:
DEFROST TİPİ

Evaporatör serpantin aralığı (mm)

ELEKTRİK

Strateji:

<3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
≥ 11

HAVA

SICAK GAZ

0

1

2

1

3

4

0

1

2

0

1

2

1

3

4

0

1

2

1

2

3

2

4

5

0

1

2

2

3

4

3

5

6

1

2

3

2

3

5

3

5

7

1

2

3

2

3

5

3

5

7

1

2

4

3

4

6

4

6

8

1

3

4

3

4

6

4

6

8

1

3

4

4

5

7

5

7

9

2

3

4

4

6

7

5

8

9

2

3

4

4

6

8

5

8

10

3

4

5

5

7

8

6

9

10

3

4

5

5

7

8

6

9

10

4

5

6

5

8

9

6

10

10

4

5

6

6

8

9

7

10

10

4

5

6

6

8

10

7

10

10

4

5

6

6

9

10

7

10

10

4

5

6

Ekonomik

Orta

Agresif

d31 parametresi defrost yapmadan geçebilecek sürenin limitini ayarlar. Eğer soğuk oda defrost gerektirmezse 0’a
ayarlayın, eğer soğuk odada don oluşabilirse 2 ila 7 gün arası bir güvenli süre belirlemeniz tavsiye edilir.
d32 parametresi soğuk odanın set değerine ulaşması için izin verilen maksimum süreyi belirler. Bu süre sonunda
eğer set değerine ulaşılamamışsa, evaporatörü çözmek için defrost devreye girer.
d4 parametresi defrost bitiş sıcaklığını tanımlar.
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Diğer defrost parametreleri (Hem standart hem de SELFDRIVE modunu etkiler)
Damlama Süresi
Bu, defrost işlemi sırasında eriyen evaporatör buzunun tahliye edilmesi için defrost işleminin sonuna d9
parametresi kadar bir gecikme süresi tanımlar.

Fan başlatma gecikmesi
Bu fonksiyon F4 parametresi ile oluşturulur ve evaporatörde kalan muhtemel damlacıkların fanlar aktive
olmadan önce donmasını sağlar, bu damlacıkların soğuk odaya iletilmesini önler. Ayrıca defrost sırasında
evaporatördeki sıcaklığı soğuk odaya iletilmesini de önler.

.

Defrost Sırasında Görüntülenen Mesaj
Bu, d2 parametresi ile oluşturulur ve 1. Sensör tarafından algılanan gerçek sıcaklık değerinin
gösterilmesi(d2=0), defrost başlangıcında 1. Sensör tarafından algılanan sıcaklığın gösterilmesi(d2=1) veya dEF
mesajının gösterilmesi (d2=2) arasında seçim yapılmasını sağlar. d3 parametresi damlama saati (d9) ve fan
başlatma gecikmesi (F4) bittikten sonra bu seçilen mesajın görüntülenme süresini belirler.

Uzaktan Defrost
Bu fonksiyon dijital girişlerden birine bağlanan harici bir buton ile defrost başlatılmasını sağlar, bu buton
“uzaktan defrost” olarak ayarlanmalıdır(I10 ya da I20=5) .

Defrost engelleme
Bu fonksiyon, sistem yükünün aşırı artmasını ve izin verilen sınırları aşmasını engellemek için defrost işleminin
anormal noktalarda başlamasını bir harici buton ile engeller.
Harici buton dijital girişlerden birine bağlanmalı ve “defrost engelleme” olarak konfigüre edilmelidir. (I10 ya
da I20=6).

Diğer
d5 parametresi ile cihaza enerji geldiğinde(ilk açılış ya da güç kesintisi sonrası) defrost yapıp (d5=1)
yapmamasının (d5=0) ayarı yapılabilir. Eğer defrost yapması (d5=1) istenirse, d6 parametresinde belirlenen
süre geçtikten sonra defrost başlar.
d8 parametresi ile d0’ın zaman hesaplama biçimi tanımlanabilir. Bu, toplam geçen zaman (d8=0) veya
kompresörün toplam çalışma zamanı (d8=1) seçeneklerinden biri ile belirlenir.
NOT: Eğer d1 parametresi 0 olarak ayarlanırsa, defrost gerçekleşmez.

Drenaj rezistansının yönetimi
Defrost başlamadan önce etkinleşir ve defrost bittikten bir saat sonra
devreden çıkar, defrost yapılmadığı zamanlarda enerji tüketiminden
kaçınır.
Bu fonksiyonun etkinleştirilmesi için o10 (AUX 2 Rölesi) parametresi 8
olarak ayarlanmalıdır.
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İkinci bir evaporatörün defrostu
Bu fonksiyon ikincil evaporatörün defrost işleminin, bu defrostun elektrik, hava yoluyla veya statik olması koşuluyla,
kontrol edilmesini sağlar. Birinci ve ikinci evaporatörde aynı tip defrost kullanılmalıdır.
Bu fonksiyon 2. girişin ikinci evaporatör sensörü olarak ayarlanmasını gerektirir (I20=8). 2. evaporatör sensöründe
bir arıza olması durumunda, defrost d1 ile tanımlanan süre dolduktan sonra tamamlanır.
Elektrikle Defrost
Bu, AUX2 girişinin ikincil evaporatör defrostu olarak ayarlanmasını gerektirir (o10=5).
Defrost iki evaporatörde de aynı anda başlar. 1. evaporatördeki sensör d4 ile belirlenen sıcaklık
değerine ulaştığında DEF rölesi devre dışı olur, 1. evaporatörün defrostunu bitirir. 2. evaporatörün
defrostu 2. evaporatördeki sensör d4 sıcaklığına ulaştığında biter. Damala süresi iki defrost da
bittiğine başlar.
Hava Yoluyla Defrost
İki evaporatörün fanları FAN rölesine paralel olarak bağlıdır.
Defrost iki evaporatörde de aynı anda başlar ve iki sensör de d4 ile belirlenen sıcaklığa ulaşana kadar
bitmez. Daha sonra damlama süresi başlar.
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Evaporatör fanları
Standart modda fanların kontrolü (CE=0)
Fanlar 2.sensör(Evaporatör) ile F0(durma sıcaklığı) ve F1(sensör diferansiyeli) aracılığıyla kontrol edilir.
Eğer 2. Sensör bağlı değilse ya da sensörde bir hata tespit edildiyese (e2 ) fanlar F0 ve F1 parametrelerini dikkate
almadan sürekli çalışır, ama kalan parametreleri (F2 ve F4) dikkate alır.
F2 parametresi ile, kompresör durduğunda fanların durumu ayarlanır.
F3 parametresi ile, defrost sırasında fanların durumu ayarlanır.
F4 parametresi defrost sonrası fan başlatma gecikme süresini ayarlar.
C22 parametresi kapı açıldığında fanların durup durmaması ayarını yapar.
S2
F0
F0-F1

SP
COOL

SP
AKTİF

AKTİF
AÇIK

Fanlar

AÇIK

SELFDRIVE modda fanların kontrolü (CE=1)
RIVE modu etkinken fan kontrolü için evaporatör sıcaklığı, kompresör, buzlanma seviyesi, soğuk oda sıcaklığı
ve kapının açık olup olmamasını dikkate alarak soğuk oda için enerji bakımından en verimli çalışma şeklini
gerçekleştirir. Bu mod aktifken sadece F0, F1 ve F4 parametrelerinin ayarlanması gerekir.
SELFDRIVE modundayken bir kalibrasyon ya da çalışma hatası olması durumunda kontrolcü
geçici olarak standart çalışma modunda kontrole geçtiği için fanlar ile ilgili tüm
parametrelerin konfigüre edilmesi tavsiye edilir
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Alarmlar
Cihaz bir ekran mesajı, bir rölenin aktivasyonu (Sadece o10=1 ise) ve bir sesli alarm ile parametrelerde
programlanan bir kriter karşılandığında kullanıcıyı uyarır.

Maksimum / minimum sıcaklık alarmı
1.Sensör, A1 (maksimum sıcaklık) ve A2 (minimum sıcaklık)
parametrelerinde belirlenen sıcaklık değerlerine ulaştığında
ekranda “ Ax ” ya da “ al ” mesajı gösterir).
Bu değer şu iki şekilde belirlenebilir:
 Mutlak (A0=1): Alarmın etkinleşmesi gereken sıcaklık değeri A1/A2 parametreleri ile belirlenmeli.
 SP’ye göre (A0=0): Alarmın etkinleşmesi gereken sıcaklık değerinin Set Değeri (SP) ile farkı (SP’ye göre
artış ve azalış dereceleri) A1/A2 parametrelerine girilmeli. Bu opsiyon seçildiği zaman Set değeri
değiştirildiğinde maksimum ve minimum alarmlarının sıfırlanmasına gerek kalmaz. 
A10 parametresi, iki parametrenin de diferansiyelini belirler (Histerezis).
Örnek
Bir kontrolcüde şu parametreleri ayarlayalım: SP=2, A1=10, A10=2
Eğer A0=0 (SP’ye göre) ise, maksimum sıcaklık alarmı 1. Sensör 12 dereceye ulaştığında
etkinleşir ve 10 dereceye ulaşıldığında devreden çıkar
Eğer A0=1 (Mutlak) ise, maksimum sıcaklık alarmı 1. Sensörde 10 dereceye ulaşıldığında
etkinleşir ve 8 dereceye ulaşıldığında devreden çıkar.

Harici Alarm / Şiddetli Harici Alarm
Dijital girişe bağlanan bir harici alarm ya da şiddetli harici alarm
etkinleştiğinde ekranda AE (Harici Alarm) veya AE5(Şiddetli Harici
Alarm) mesajı belirir.
Şiddetli harici alarm aynı zamanda tüm yükleri devre dışı bırakır ve bundan dolayı soğutma sistemi durur.
Bu alarm kaybolduğunda cihaz normal çalışmasına geri döner.
Dijital girişlerin en az biri bir harici alarm(I10 veya I20=2) ya da şiddetli harici alarm(I10 veya I20=3) olarak
kurulmalıdır.

Sensör Hatası Alarmı
Eğer devredeki sensörlerden biri çapraz bağlı, açık devre veya ölçüm aralığı
dışındaysa S1, S2 veya S3 ile ilgili E1, E2 veya E3 mesajı ekranda belirir.

Nem Girişi Nedeniyle Evaporatör Sensör Hatası Alarmı
Eğer defrost başlangıcında S2 sensörünün sıcaklığı S1 sensörünün sıcaklığından 20°C fazla ise,
defrost S2 sensörünü yok sayar ve zaman aşımı ile biter.
Ekranda E2 mesajı belirir, alarm rölesini(sadece o10=1 ise) ve sesli alarmı etkinleştirir.
Alarm sessize alınabilir fakat alarm simgesi
şunlardan birini yapana kadar ekrandan kaybolmaz:
 Kontrolcü kapatılıp açılana kadar.
 S2 sensöründe hatasız defrost başladığında
Eğer ikinci evaporatör sensörü etkinleştirildiyse (I20=8), aynı şekilde davranır fakat ekranda e3 mesajı görünür.
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Açık Kapı Alarmı
Kapı A12 parametresinde belirtilenden daha uzun süre açık kaldığında açık kapı
alarmı etkinleşir.
Açık kapının algılanması için dijital girişlerden birinin “Kapı kontağı”(I10 ya da
I20=1) olarak ayarlanması gerekir.
Alarm rölesini(Sadece o10=1 ise) ve sesli alarmı etkinleştirir.

HACCP alarmı
Bu alarm, soğuk odada depolanan ürünlerin güvenliğini tehlikeye atabilecek durumlar
tespit edildiğinde etkinleştirilir.
Eğer soğuk odanın sıcaklığı, h1 parametresinde tanımlanandan yüksekse ve h2 parametresinde
tanımlanandan daha uzun süre bu sıcaklıkta kalırsa alarm etkinleşir ve ekranda xCP mesajı belirir.
Susturma tuşuna basıldığında, sesli alarm kapanır fakat alarm devam eder.
Sıcaklık h1 parametresinin altına düştüğünde, eğer susturma tuşuna basıldıysa, alarm yok olur. Eğer susturma
tuşuna basılmadıysa sesli alarm devre dışı olur ama HACCP göstergesi yanıp sönmeye devam eder,
onaylanmamış bir HACCP alarmı meydana geldiğini belirtir.
HACCP alarmını onaylamak için susturma tuşuna basınız.
Eğer güç kaybı sırasında bir HACCP alarmı meydana gelirse, güç kaynağı cihaza enerji verdiğinde HACCP alarmı
etkinleşir ve ekranda xCP ve PF (Güç kaybı) mesajları dönüşümlü olarak belirir.

Alarm gecikmeleri
Bu gecikmeler belli başlı olaylar neticesinde, sistemin kendi kendine normal işleyişine dönmesine izin vermek
için bazı alarmların görünmesini önler.
-Başlangıçtaki Gecikmeler (A3): Bu fonksiyon, güç geldiğinde(ilk açılışta veya güç kaybı sonrası başlangıçta) veya
Stand-By modundan çıkıldığında sıcaklık alarmlarını geciktirir. Bu, açılışın alarmlardan kaçınarak yapılmasını
sağlar.
-Defrost sonrası gecikme (A4): Defrost bittiğinde sıcaklık ve nem alarmlarının meydana gelmesini geciktirir.
-Minimum ve maksimum sıcaklık alarmlarının gecikmesi (A5): Bu, 1. Sensördeki (ortam) sıcaklık
programlanan değere ulaştığında, maksimum(A1) ve minimum(A2) sıcaklık alarmlarının etkinleşmesini
geciktirir.
-Harici alarmın etkinleşme gecikmesi (A6): Bu, dijital giriş aktive olduğunda harici alarmın etkinleşmesini
geciktirir.
-Harici alarmın devre dışı kalmasını geciktirme (A7): Bu, dijital giriş aktive olduğunda harici alarmın devre
dışı kalmasını geciktirir.
-Açık Kapı alarmının geciktirilmesi (A12): Bu, kapının açıldığı algılandığında alarmın etkinleşmesini geciktirir.

Alarm Rölesinin Kurulumu
Eğer AUX2 rölesi alarm rölesi olarak ayarlanırsa(o10=1), A9 parametresi alarm tetiklendiğinde rölenin
durumunun belirlenmesini sağlar:
A9=0 Alarm durumunda röle aktif(ON), alarm yokken röle devre dışı(OFF)
A9=1 Alarm durumunda röle devre dışı (OFF), alarm yokken röle aktif (ON)
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Uyarılar
Cihaz kullanıcıyı, dikkatini gerektiren olaylar meydana geldiğinde ekranda beliren mesajlar aracılığıyla uyarır.
Fakat, sesli alarmı veya alarm rölesini etkinleştirmez (eğer varsa).

Defrost zaman aşımıyla bitti uyarısı
Eğer defrost zaman aşımıyla bittiyse ve eğer A8=1 ise ekranda Adt mesajı görünür.

Süpürme arızası hatası (durma)
Süpürme işlemiyle sistem durdurulduğunda eğer bir arıza tespit edildiyse ekranda Pd mesajı
görünür(s.17’ye bakınız).

Süpürme arızası hatası (başlangıç)
Süpürme işlemiyle sistem başlatıldığında eğer bir arıza tespit edildiyse ekranda LP mesajı
görünür (s.17’ye bakınız).

Işık Kontrolü
X1 veya AUX2 rölesi “Işık” olarak ayarlanmalıdır(o00 ya da o10=2).
Işıkların açılıp kapanması şu şekilde kontrol edilir:
butonu ile: Basıp bırakmak ışıkları açar ya da kapar.
Soğuk oda kapısı: Kapı açıldığında ışıklar b01 parametresi ile tanımlanan süre boyunca yanar. Eğer değer
0 ise, kapı kapandığında ışıklar söner (Dijital girişlerden biri kapı kontağı olarak ayarlanmalıdır (I10 ya da
I20=1).
Işık kontrolü cihaz Stand-By moddayken bile mümkündür.

Şifre
Sistemin 2 haneli bir kod ile (01’den 99’a) korunmasını sağlar. Eğer aktifse program
menüsüne girmek istendiğinde bir kod ister. Yanlış bir değer girildiğinde menüye
erişilemez.
Kod, PAS parametresi ile ayarlanır.
b10 parametresi bu kodun çalışma şeklini tanımlar.

Uzaktan Açma/Kapama (Stand-by) modu
Bu mod, Stand-By moduna dijital girişlerden birine bağlanan bir anahtar ile
geçilmesini sağlar. Bu dijital girişin uzaktan Stand-By etkinleştirme olarak
ayarlanması gerekir (I10=8 ya da I20=12).

Remote
Stand-by
(I10 =8)
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AUX (Yardımcı) Rölelerinin Çalışma Şekli
Kontrolcünün modeline göre, 1 ya da 2 adet yardımcı rölesi bulunabilir. Bu rölelerin fonksiyonları
parametreler menüsünden yapılandırılabilir.

AUX 1 Rölesi





Devre dışı (o00=0): Herhangi bir fonksiyonu yok.
Kompresör / Karter Rezistansı (o00=1): Kompresörün çalışma şeklini kontrol eder. Kompresörün çalışmadığı
durumda, karter rezistansına güç verir. Bu fonksiyon sadece ilk kurulum sihirbazında seçilebilir ( ). 
Işık (o00=2): Soğuk oda ışığının çalışma şeklini düzenler (s.27’ye bakınız).
Sanal Kontrol (o00=3): Röle AKONet yazılımı üzerinden açılıp kapatılabilir.

AUX 2 Rölesi










Devre dışı (o10=0): Herhangi bir fonksiyonu yok.
Alarm (o10=1): Bu, her alarm meydana geldiğinde röleyi etkinleştirir (s.26’ya bakınız).
Işık (o10=2): Soğuk oda ışığının çalışma şeklini düzenler (s.20’ye bakınız).
Sanal Kontrol (o10=3): Röle AKONet yazılımı üzerinden açılıp kapatılabilir. 
Kapı rezistansı (o10=4): Soğuk odanın kapı rezistansının çalışmasını kontrol eder (s.18’e bakınız).
2° Evaporatör defrostu (o10=5): İkinci bir evaporatörün defrost rezistanslarını kontrol eder (s.23’e bakınız).
Solenoid durumu ile aynı (o10=6): Solenoid durumunu taklit eder; solenoid AÇIK moddaysa aktif,
KAPALI moddaysa devre dışı olur. 
Ünite durumu ile aynı (o10=7): Ünitenin durumunu gösterir; ünite AÇIK moddaysa aktif, ünite Stand-By
moddaysa devre dışı olur. 
Drenaj rezistansı (o10=8): Evaporatör drenaj rezistansının etkinleşmesini/devre dışı kalmasını kontrol
eder (s.22’ye bakınız).
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Core Index (Sadece CAMM modülü takılıyken)
Core Index, AKO CAMM Tool uygulaması (App Store ve Google Play üzerinden ulaşılabilir) içinde
bulunan, soğuk oda deposunun toplam verimliliğinin bir göstergesidir.
Şunlar hakkında bilgi sağlar:
 Effectiveness of the cold(Soğutmanın etkinliği): Soğuk
odanın yapılandırılmış çalışma menzilinin zaman yüzdesi (SP
ve SP+C1 arası).
 Energy efficiency(Enerji verimliliğ)i: Makul kabul edilen değere
kıyasla ana sistem yüklerinin (kompresör, defrost vb.) çalışma
süresinin yüzdesi. 
 Maintenance rate(Bakım sıklığı): Makul olarak kabul edilen
değere kıyasla kompresörün ve defrostun saate göre
etkinleşme sayısı.

Maksimum ya da makul değer

Ulaşılan değer

Dashboard(Gösterge Paneli)
Gösterge paneli cihazın çalışma analizinin yapılabilmesi için genel
çalışma göstergeleri sağlar. Göstergeler üç şekilde gösterilebilir,
günlük, haftalık ya da aylık özet olarak.
Average temperature(Ortalama Sıcaklık): Soğuk odanın
ortalama sıcaklığını gösterir.
Time in set point(Set değerinde kalma süresi): Soğuk odanın set
değerinde (SP ile SP+C1 arası) kalma süresinin yüzdesini gösterir.
Time ON(Çalışma süresi): Soğuk odanın çalışma süresinin
yüzdesini gösterir.
Cooling time(Soğutma Süresi): Soğuk solenoid vananın
etkinleşme süresinin yüzdesini gösterir.
HACCP Alarms: Kaydedilen HACCP alarmlarının sayısını gösterir.
Alarms: Kaydedilen alarmların sayısını gösterir.
Door open time(Kapı açık kalma süresi): Soğuk oda kapısının açık
kalma zaman yüzdesini gösterir.
Defrost time(Defrost süresi): Defrostun etkinleşme süresinin
yüzdesini gösterir.

29

1652H4A02 Ed.08

Konfigürasyon
Temel programlama menüsü
En sık kullanılan parametrelerin hızlıca yapılandırılmasını sağlar. Bu menüye ulaşmak için SET tuşuna 3 saniye basılı
tutunuz.
Temel programlama menüsü
PROGRAMLAMA
DIŞI

PROGRAMLAMA İÇİ

Parametreler OK

3 sn
Parametre
Değişimi

Değişiklikleri kaydetme

Değişiklikleri kaydet

20 sn

OK

20 sn

OK

Parametreler
Seviye 2

Açıklama

5P

Sıcaklık set değeri

CE

SELFDRIVE Modu 0=Devre dışı 1= Etkin

Değer Min. Vars. Max.
ºC/ºF

C1 Sıcaklık kontrol diferansiyeli (Histerezis)
d0 Defrost sıklığı (2 defrost arası süre)
d1 Maksimum defrost süresi (0=defrost devre dışı )
d4 Defrost sonlandırma sıcaklığı (Sensör ile) (P4  1 ise)

-50

0.0

0

1

99
1

ºC/ºF

0.1

2.0

20.0

saat

0

6

96

dakika

0

*

255

ºC/ºF

-50

8.0

C2

0

0

1

F3 Defrost sırasında anların durumu 0=Kapalı; 1=Çalışır
A1 1.Sensör maksimum sıcaklık alarmı (SP’den yüksek olmalı)

ºC/ºF

A2

99

99

A2 1.Sensör minimum sıcaklık alarmı (SP’den düşük olmalı)

ºC/ºF

-50

-50

A1

0

5

10

d30 SELFDRIVE moduna defrost stratejisi

* Sihirbaza göre.

30

1652H4A02 Ed.08

Gelişmiş programlama menüsü
Cihazın sisteminizin gereksinimlerine göre adapte olmasını sağlamak amacıyla ünitenin tüm
parametrelerine erişebilmeniz için gelişmiş programlama menüsünü kullanmalısınız. Bu menüye SET
tuşuna 6 saniye basılı tutarak erişebilirsiniz.

.

Gelişmiş Programlama Menüsü
PROGRAMLAMA
DIŞI

OK

OK

Değer
Değiştirme

6 sn
Parametre
Değiştirme

OK

20 sn

OK
OK

31

Değişiklikleri kayetme

20 sn

Değişiklikleri kaydet

20 sn

PROGRAMLAMA İÇİ
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Parametreler
Seviye 2

Seviye 1

Soğutma ve Kontrol
Açıklama

Değer Min. Vars. Max.

RE 5P Sıcaklık Set Değeri

ºC/ºF

CE SELFDRIVE Modu 0=Devre Dışı 1= Etkin

-50

0.0

0

1

99
1

C0 1. ve 2. Sensör kalibrasyonu (Offset)

ºC/ºF

-4.0

0.0

4.0

C1

20.0

ºC/ºF

0.1

2.0

C2 Set değeri maksimum eşiği (Set değeri bu değerin üstüne çıkamaz)

Sıcaklık kontrol diferansiyeli (Histerezis)

ºC/ºF

C3

99

99

C3

ºC/ºF

-50

-50

C2

0

0

1

0

0

120

0

2

3

Set değeri minimum eşiği (Set değeri bu değerin altına inemez)

Kompresör koruması için gecikme türü:
0=Kompresörün kapalı konumda minimum kalma süresi
1=Kompresörün her döngüde kapalı ve açık olma durumunun minimum
kalma süresi
C5 Koruma gecikme süresi (C4 parametresinde seçilen seçeneğin değeri)
C4

dakika

1.Sensörde arıza durumunda COOL rölesinin durumu:
C6
0=KAPALI; 1=AKTİF; 2=Arıza öncesi 24 saate göre ortalama
3=C7 ve C8’e göre AKTİF-KAPALI
C7

1.Sensörde arıza durumunda rölenin AKTİF süresi
(C7=0 ve C80 ise, röle sürekli KAPALI modda kalır)

dakika

0

10

120

C8

1.Sensörde arıza durumunda rölenin KAPALI süresi
(C8=0 ve C70 ise, röle sürekli AKTİF modda kalır)

dakika

0

5

120

C9

Hızlı Soğutma (Sürekli döngü) modunun maksimum süresi.
(0=devre dışı)

saat

0

0

48

Hızlı Soğutma (Sürekli Döngü) modunda Set değerinin (SP) değişimi. Bu
noktaya ulaştığında (SP+C10), normal moda döner. (SP+C10  C3).
Bu parametrenin değeri eğer 0 değilse her zaman negatiftir. (0=KAPALI)

ºC/ºF

0

-50

C3-SP

C12

Set değeri (SP) değiştirme fonksiyonu aktifken Set değeri değişimi
(SP+C12 C2) (0= devre dışı)

ºC/ºF

C3-SP

0.0

C2-SP

C19

Süpürmeden sonra başlamak için maksimum süre
(1-9 arası değerler kabul edilmeyecektir) (0=devre dışı)

saniye

0

0

120

dakika

0

0

15

0

1

3

C10

C20 Maksimum süpürme süresi (0=devre dışı)

Görüntülenmesi istenen sensör 0=Tüm sensörler (sırayla)
C21
1=1.Sensör (Ortam) 2=2.Sensör (Evaporatör) 3=3.Sensör (I20’ye göre)
4=C25 parametresine göre S1 ve S3 ortalaması
C22 Kapı açıldığında fanlar ve kompresörü durdur 0=Hayır 1=Evet

0

0

1

C23 Kapı açıldığında fanlar ve kompresörün başlama gecikmesi

dakika

0

0

999

C24 Kapı açıldığında soğutma durdurma gecikmesi

saniye

0

0

C23

%

0

0

95

ºC/ºF

-4.0

0.0

4.0

İki ortam sensörü ile soğutma kontrolü yapıldığında (I20=10), S3 sensörünün
C25
etki yüzdesi (Sayfa 15’e bakınız)
C27 3.sensör kalibrasyonu(Offset)
EP Seviye 1’e çık
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Seviye 2

Seviye 1

Defrost
Açıklama

Değer Min. Vars. Max.

DEF d0 Defrost sıklığı (2 defrost arası süre)
d1 Maksimum defrost süresi (0=defrost devre dışı)

saat

0

6

96

dakika

0

*

255

0

2

2

dakika

0

5

255

ºC/ºF

-50

8.0

C2

0

0

1

0

0

255

0

*

3

0

0

1

0

1

255

0

5

10

saat

0

96

999

saat

0

2

10

Defrost sırasında ekranda görünecek mesaj:

d2 0=Gerçek sıcaklığı görüntüler; 1=Defrost başlangıcındaki sıcaklığı görüntüler;
2=dEf mesajını görüntüler
d3

dEf Mesajının maksimum görüntülenme süresi

(Defrost işleminin sonuna eklenen süre)

d4 Defrost sonlandırma sıcaklığı (Sensör ile) (I00  1 ise)
d5

Üniteye enerji verildiğinde defrost:

0=HAYIR, d0’a göre ilk defrost;
1=EVET, d6’ya göre ilk defrost

d6 Ünite bağlandığında defrost başlangıç gecikmesi
d7

d8

Defrost tipi:

0=Rezistans;
2=Sıcak Gaz;

dakika

1=Hava/Fanlar
3=Ters döngü

İki defrost arası sürenin sayılma şekli:
0=Toplam gerçek zaman 1 =Kompresör çalışma zamanlarının toplamı

d9 Defrost bittiğinde damlama süresi (Kompresör ve fanların kapanması)

dakika

d30 SELFDRIVE modunda defrost stratejisi (Sayfa 21’deki tabloya bakınız.)
d31 Defrost yapılmayan maksimum süre (0=devre dışı)
d32

Sıcaklık kontrol menzili dışında soğuk oda için maksimum süre
(0=devre dışı)

EP Seviye 1’e çık

Seviye 2

Seviye 1

Evaporator fanları
Açıklama

Değer Min. Vars. Max.

fAN F0 Fanların kapanma sıcaklığı

ºC/ºF

-50

45

50

ºC/ºF

0.1

2.0

20.0

F2 Kompresör kapandığında fanların da kapanması 0=Hayır 1=Evet

0

0

1

F3 Defrost sürecinde fanları durumu 0=Kapalı; 1=Çalışır

0

0

1

0

2

99

F1 Fanlar kapalıysa 2.sensörün diferansiyeli

Defrost sonrası gecikme (F3=0 ise)
F4
Sadece d9’dan yüksek ise tetiklenir

dakika

EP Seviye 1’e çık

* Sihirbaza göre.

 Sadece ilk kurulum ile değiştirilebilir (InI).
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Seviye 2

Seviye 1

Alarmlar
Açıklama

Değer Min. Vars. Max.

AL A0 Sıcaklık alarmlarının konfigürasyonu 0=SP’ye göre 1=Mutlak
A1 1.Sensör maksimum sıcaklık alarmı (SP’den yüksek olmalı)
A2 1.Sensör minimum sıcaklık alarmı (SP’den düşük olmalı)

0

1

1

ºC/ºF

A2

99

99

ºC/ºF

-50

-50

A1

A3 Başlangıçta sıcaklık alarmlarının gecikmesi

dakika

0

0

120

A4 Defrost sonunda sıcaklık alarmlarının gecikmesi

dakika

0

0

99

0

30

99

dakika

0

0

120

dakika

0

0

120

0

0

1

0

0

1

ºC/ºF

0.1

1.0

20.0

dakika

0

10

120

A5 A1 veya A2 değerine ulaşıldığında sıcaklık alarmlarının gecikmesi

Dijital girişte sinyal alındığında harici alarm/şiddetli harici alarm etkinleşme
A6
gecikmesi (I10 ya da I20 =2 ya da 3)
A7

Dijital girişteki sinyal kaybolduğunda harici alarm/şiddetli harici alarm devre dışı
kalma gecikmesi (I10 ya da I20=2 ya da 3)

A8 Defrost zaman aşımından dolayı sonladırıldıysa uyarı versin 0=Hayır 1=Evet
A9

Alarm rölesinin durumu 0= Alarmdayken röle AKTİF;
1= Alarmdayken röle KAPALI

A10 Sıcaklık alarmları diferansiyeli (A1 ve A2)
A12 Açık kapı alarmı gecikmesi (I10 ya da I20=1 ise)
EP Seviye 1’e çık

Seviye 2

Seviye 1

Basit Yapılandırma
Açıklama

Değer Min. Vars. Max.

Bcn B00 Cihaza enerji geldiğinde tüm fonksiyonların gecikmesi

dakika

0

0

255

dakika

0

0

999

0

0

2

PA5 Giriş kodu (Şifre)

0

0

99

B20 MODBUS adresi

1

1

247

0

0

3

B22 Sesli alarmı devreye sokma 0= Hayır 1=Evet

0

1

1

Manuel kalibrasyonun aktivasyonu 0=Devre dışı 1= Etkin
B30
Güvenlik kodu gerektirir, sayfa 13’e bakınız.

0

0

1

UNT Sıcaklık görüntüleme birimi

0

0

1

B01 Kapı kapandıktan sonra ışıkların açık kalma süresi

Şifre fonksiyonu
B10
1=Parametre erişimi engelle

B21

EP

İletişim hızı:

0=Devre dışı
2=Tuş takımını engelle

0=9600 bps 1=19200 bps
2=38400 bps 3=57600 bps

0=ºC 1=ºF

Seviye 1’e çık

* Sihirbaza göre.
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Seviye 2

Seviye 1
1n0

Giriş ve Çıkışlar
Açıklama

Bağlı sensörler
100

110


111

Değer Min. Vars. Max.
1=Sensör 1 (S1)(Soğuk Oda)
2=Sensör 1 (S1)(Soğuk Oda) + Sensör 2 (S2)(Evaporatör)

1

2

2

0

*

8

0

*

1

0

0

12

Dijital giriş 2’nin durumu
0=Kapalı devrede(kontakta) etkinleşir; 1=Açık devrede(kontakta) etkinleşir

0

0

1

AUX1 rölesinin konfigürasyonu
1=Kompresör/Yağ karteri ısıtıcı

0

*

3

0

2

8

Dijital Giriş 1’in konfigürasyonu
0= Devre dışı
1=Kapı kontağı
2=Harici alarm
3=Şiddetli harici alarm 4=Set değeri değişimi 5=Uzaktan defrost
6=Defrost kilidi
7= Alçak basınç anahtarı 8=Uzaktan
Açma/Kapama (Anahtar ile)
Dijital Giriş 1’in durumu:
0=Kapalı devrede(kontakta) etkinleşir; 1=Açık devrede(kontakta) etkinleşir

Dijital giriş 2’nin konfigürasyonu
0= Devre dışı
1=Kapı kontağı
3=Şiddetli harici alarm 4=Set değeri değişimi
120 6=Defrost engelleme
7=İzleme sensörü
9=Sıcak gaz için yüksek basınç anahtarı
11=Ürün sıcaklığı
121
O00


2=Harici alarm
5=Uzaktan defrost
8=2.Evaporatör sensörü**
10=2. Soğuk oda sıcaklık sensörü
12=Uzaktan Açma/Kapama
(Anahtar ile)

0=Devre dışı
2=Işık
3=Sanal kontrol

AUX2 rölesinin konfigürasyonu
0=Devre dışı
3=Sanal kontrol

1=Alarm
4=Kapı rezistansı

O10 2=Işık

5=2.Evaporatör defrostu
7=Ünite durumu ile aynı
Seviye 1’e çık

Seviye 2

Seviye 1

EP

Açıklama

xCP h1



HACCP alarmı
Değer Min. Vars. Max.

HACCP alarmının maksimum sıcaklığı

ºC/ºF

-50

99

99

h2

HACCP alarmının etkinleşmesi için izin verilen maksimum süre (0=Devre dışı)

saat

0

0

255

EP

Seviye 1’e çık

Seviye 2

Seviye 1
Tid

6=Solenoid durumu ile aynı
8=Drenaj rezistansı

Bilgi (Sadece Okuma)
Açıklama

Değer Min. Vars. Max.

Konfigürasyon (Yapılandırma) sihirbazında seçilen seçenek
pd Süpürme aktif mi?

0=Hayır

1=Evet

pu Program sürümü
pr Program revizyon sürümü
bu Bootloader sürümü
br Bootloader revizyon sürümü
par Parametre haritası revizyon sürümü
ep Seviye 1’e çık.

* Sihirbaza göre.

 Sadece ilk kurulum ile değiştirilebilir (InI).
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Bağlanabilirlik
Kontrolcüler, AKO-5012/AKO-5014 web-server ile uzaktan yönetim imkanı veren RS485 (MODBUS) veri
bağlantısı portu içerir.
MODBUS adresi fabrikadan tanımlı olarak gelir ve cihazın etiketinde “MODBUS ID” olarak bulunur. Bu
adres aynı ağ içindeki tüm cihazlar için farklı olmalıdır ve b20 parametresi ile değiştirilebilir.
Değiştirildikten sonra, etiketteki adres geçersiz olacaktır.

AKO-5012/5014
AKO-80039
LAN
RS-485

AKO-80039
Tr-: Sarı
Tr+: Turuncu
GND: Siyah

>25 **

++

-

TrTr+
GND

TrTr+
GND

CAMRegis
AKOGAS

Tr+
TrGnd

AKOControl*

Tr+
TrGnd

1000 m

AKOALARM
Tr+
TrGnd

RS-485
GND
GND

S E C UR E

AKOControl*

AKOCORE

Tr+
TrGnd

C O NT ROL

Tr+
TrGnd

Tr+
TrGnd

Sonlandırma dirençleri gerekli değildir.
*İletişimli AKO kontrolcüsü
**Eğer 25’ten fazla ünite kullanılacaksa AKO-80024 kullanılmalı
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Teknik Özellikler
Güç Kaynağı ........................................................................................................................... ..100 - 240 V~ 50/60 Hz
Çalışır durumda maksimum giriş gücü.............................................................................................................. 6.3 VA
Maksimum nominal akım ........................................................................................................................................ 15 A
Röle AUX 2 - SPDT - 16 A
NO........................................................ (EN60730-1: 12 (9) A 250 V~ )
NC ......................................................... (EN60730-1: 10 (8) A 250 V~)
Röle DEF - SPDT - 20 A
NO....................................................... (EN60730-1: 15 (15) A 250 V~)
NC ....................................................... (EN60730-1: 15 (13) A 250 V~)
Röle COOL - SPST - 16 A .............................................................................. (EN60730-1: 12 (9) A 250 V~)
Röle FAN - SPST - 16 A................................................................................. (EN60730-1: 12 (9) A 250 V~)
Röle AUX 1 - SPDT - 20 A
NO ....................................................... (EN60730-1: 15 (15) A 250 V~)
NC ....................................................... (EN60730-1: 15 (13) A 250 V~)
Röle işlem sayısı .........................................................................................................EN60730-1:100.000 işlem
Sensör sıcaklık aralığı .........................................................................................................................50.0 ºC ile 99.9 ºC
Çözünürlük, ayar ve diferansiyel ........................................................................................................................... 0.1 ºC
Termometrik hassasiyet ........................................................................................................................................ ±1 ºC
25 °C’de NTC sensörü toleransı ........................................................................................................................ ±0.4 ºC
NTC sensör girişi ................................................................................................................................AKO-14901
Çalışma ortam sıcaklığı .......................................................................................................................... ..-10 ºC ile 50 ºC
Depolama ortam sıcaklığı .......................................................................................................................-30 ºC ile 60 ºC
Koruma derecesi .......................................................................................................................................................IP 65
Sistem kategorisi .................................................................................................................................... s/ EN 60730-1
Kirlilik derecesi ....................................................................................................................................... s/ EN 60730-1
UNE-EN 60730-1 standardı sınıflandırmasına göre: Tip 1.B aksiyonu otomatik operasyon karakteristiğe sahip
otomatik kontrol cihazı. Temiz ortamlarda kullanım içindir. A sınıfı yazılım ve sürekli oper asyon. Kirlilik derecesi 2.
Güç kaynağı, ikincil devre ve röle çıkışları arasında çift izolasyon.
Bilyalı basınç testi sırasında sıcaklık
Ulaşılabilir parçalar ........................................................................ 75 ºC
Aktif elemanları konumlandıran parçalar ..................................... 125 ºC
Radyo bozucu test akımı ..................................................................................................................................270 mA
EMC (Elektromanyetik uyumluluk) testleri voltaj ve akımları: .................................................................. 207 V,17 mA
Montaj tipi ................................................................................................................................................ Sabit iç yapı
MODBUS adresi ..................................................................................................................................... Etikette mevcut
Ebatlar ........................................................................................................ 290 mm (G) x 141 mm (Y) x 84.4 mm (D)
İç buzzer
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Sorun Giderme
Kalibrasyon sırasında alınan hatalar
Hata mesajı CAL mesajı ile art arda ekranda gözükür.
Hata

sembolü yanıp söner.

Açıklama

Çözüm
Etkilenen sensörün durumunu ve kablosunu
kontrol edin.

E1/E2/E3 Sensör 1 / 2 / 3 hatası
E10

Evaporatör defrost hatası

E20

E10 ile aynı fakat ikinci evaporatör ile ilgili

E11

S1 ve S2 sensörleri birbirine benzer sıcaklıkta Sayfa 8’deki tavsiyelere uyarak sensörlerin
konumlarını kontrol edin.
E11 ile aynı fakat S3 ile ilgili

E20

Defrost işlemini kontrol edin, defrostun sıcaklık
ile bitmesi gerekir (d4).

E12

Sistemde bir stabilite eksiklğinden dolayı
kalibrasyon gerçekleştirilemedi

E22

E12 ile aynı fakat ikinci evaporatör ile ilgili

E17

Kalibrasyon sırasında çok miktarda kapı
açılması tespit edildi ve bu yüzden kalibrasyon
gerçekleştirilemedi.

Kalibrasyon sırasında soğuık oda kapısını
açmaktan kaçının. Soğutma devresinin ana
elemanlarını kontrol edin, özellikle emiş hattını.

Kalibrasyon sırasında kapıyı açmaktan kaçının.

Çalışma sırasında alınan hatalar
Hata mesajı sıcaklık ile art arda ekranda gösterilir.
Hata

Sembolü yanıp söner.

Açıklama

Çözüm
Etkilenen sensörün durumunu ve kablosunu
kontrol edin

E1/E2/E3 Sensör 1 / 2 / 3 hatası
E13
E23

S1 ve S2 sensörleri birbirine benzer sıcaklıkta Sayfa 8’deki tavsiyelere uyarak sensörlerin
konumlarını kontrol edin
E11 ile aynı fakat S3 ile ilgili

E14

Sistemde bir stabilite eksikliği tespit edildi

E24

E14 ile aynı fakat ikinci evaporatör ile ilgili

E15

Sistemde sürekli stabilite eksikliğinden dolayı
SELFDRIVE modu devre dışı kaldı

E25

E15 ile aynı fakat ikinci evaporatör ile ilgili

E16

Konfigürasyonda evaporatör sayısı 1’den
2’ye (ya da tam tersi) değiştirildi

Eğer konfigrüasyon değişikliği doğruysa, manuel
kalibrasyon başlatın

Çok miktarda kapı açılması tespit edildi ve bu
yüzden soğutma SELFDRIVE modunda
yapılamıyor

Kapının açık kalmadığından emin olun ve
kapının gerektiğinden fazla açılmasından
kaçının

E18

38

Soğutma devresinin ana elemanlarını kontrol edin,
özellikle emiş hattını
Soğutma devresinin ana elemanlarını kontrol edin,
özellikle emiş hattını ve 2. ve 3. Sensörlerin
konumlarını.
SELFDRIVE moduna geri dönmek için cihazı
yeniden başlatın

1: Sadece InI=1 / Only InI=1 / Uniquement InI = 1 / Nur InI=1 / Só InI=1

VAC
N

A: InI= 1, 4
50/60 Hz

AKO-16524A / AKO-16525A

KOMPRESOR
COMPRESSOR
COMPRESSEUR
KOMPRESSOR
COMPRESSOR

L
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Şema / Schemes / Schémas Schema /
Esquema
/

KARTER REZİSTANSI
CRANKCASE RESISTOR
RÉSISTANCE DU CARTER
WIDERSTAND DES SCHUTZKASTENS
RESISTÊNCIA DE CÁRTER

D2/S3

2

S1

S2 D1

D2

AUX.
12 (9) A
230 V~

FAN
FAN
VENTILATEUR
LÜFTER
VENTILADOR

AUX. 12 (12) A
230 V~

150 W
230 V~

DEFROST REZİSTANSI
DEFROST RESISTOR
RÉSISTANCE DÉGIVRAGE
ABTAUUNGSWIDERSTAND
RESISTÊNCIA DEGELO

1 (1) A
230 V~
5A
230 V~

SOLENOID
SOLENOID
SOLÉNOÏDE
MAGNETVENTIL
SOLENOIDE

HG

50/60 Hz

L

1: Sadece InI=2 ve 3 / Only InI=2 and 3 / Uniquement InI = 2 et 3 / Nur InI=2 und 3 / Só InI=2 e 3

VAC
N

B: InI= 2, 3, 5, 6

D2/S3

2

Tel.: +34 902 333 145
Fax: +34 938 934 054
www.ako.com

Teknik Sayfalarımızda belirtilenlere göre biraz farklı olabilecek malzemeler sağlama
hakkımız saklıdır. Güncel bilgiler web sitemizde mevcuttur..
We reserve the right to supply materials that might vary slightly to those described in
our Technical Sheets. Updated information is available on our website.
Nous nous réservons le droit de fournir des matériels pouvant être légèrement
différents de ceux qui sont décrits dans nos fiches techniques. Information remise à
jour dans notre page web.
Geringfügige Änderungen der Materialien gegenüber den Beschreibungen in den
technischen Datenblättern vorbehalten.Aktualisierte Informationen finden Sie auf
unserer Website.
Reservamo-nos o direito de fornecer materiais que podem divergir ligeiramente dos
materiais descritos nas nossas Fichas Técnicas. Informações actualizadas no nosso website

3516524A21 Rev 02 2020

AKO ELECTROMECÁNICA , S.A.L.

S1

S2 D1

D2

KONDENSER SOLENOIDI
PARA HOT GAS
CONDENSER SOLENOID
FOR HOT GAS
SOLÉNOÏDE DE CONDENSATEUR
POUR GAZ CHAUD
MAGNETVENTIL DES
KONDENSATORS FÜR HEISSGAS
SOLENOIDE DE CONDENSADOR
PARA HOT GAS
AUX 1 RÖLESİ
AUXILIARY RELAY 1
RELAIS AUXILIAIRE 1
HILFS-RELAIS 1
RELÉ AUXILIAR 1

/

Avda. Roquetes, 30-38
08812 • Sant Pere de Ribes.
Barcelona • Spain.

SICAK GAZ VANASI
HOT GAS-VALVE
SOUPAPE DE GAZ CHAUD
HEISSGAS-KLAPPE
VÁLVULA DE HOT GAS

AUX.
12 (9) A
230 V~

12 A
230 V~
150 W
230 V~
1 (1) A
230 V~

5A
230 V~

YÜKSEK-ALÇAK BASINÇ ANAHTARI
HIGH-LOW PRESSURE CONTROLLER
PRESSOSTAT HAUTE-BASSE PRESSION
ÜBER-/UNTERDRUCKWÄCHTER
PRESSÓSTATO ALTA-BAIXA
YÜKSEK BASINÇ ANAHTARI
HIGH PRESSURE CONTROLLER
PRESSOSTAT HAUTE PRESSION
ÜBERDRUCKWÄCHTER
PRESSÓSTATO ALTA
ALÇAK BASINÇ ANAHTARI
LOW PRESSURE CONTROLLER
PRESSOSTAT BASSE PRESSION
UNTERDRUCKWÄCHTER
PRESSÓSTATO BAIXA

VAC
N

50/60 Hz

KOMPRESOR
COMPRESSOR
COMPRESSEUR
KOMPRESSOR
COMPRESSOR

L

C: InI= 7, 8

/
Tr+ Tr- Gnd S1 Gnd S2 D1 Gnd D2/S3

KÁRTER REZİSTANSI
CRANKCASE RESISTOR
RÉSISTANCE DU CARTER
WIDERSTAND DES SCHUTZKASTENS
RESISTÊNCIA DE CÁRTER

2

S1

S2 D1

AUX.

D2
S3

12 (9) A
230 V~

FAN
FAN
VENTILATEUR
LÜFTER
VENTILADOR

12 A
230 V~

150 W
230 V~

DEFROST REZİSTANSI
DEFROST RESISTOR
RÉSISTANCE DÉGIVRAGE
ABTAUUNGSWIDERSTAND
RESISTÊNCIA DEGELO

1 (1) A
230 V~
5A
230 V~

SOLENOID
SOLENOID
SOLÉNOÏDE
MAGNETVENTIL
SOLENOIDE

HG 1 A

230 V~

230 V~

HG

Gnd

Gnd

D2 / S3

D1

D2 / S3

D1

DRENAJ YA DA KAPI REZİSTANSI / DRAINAGE OR
DOOR FRAME RESISTOR /
RÉSISTANCE DE DRAINAGE OU DU CADRE DE LA PORTE /
DRÄNAGE ODER TÜRRAHMEN WIDERSTANDS /
RESISTÊNCIA DE DRENAGEM OU DA OMBREIRA

InI= 2, 5, 7

InI= 2, 5, 7,

100-240 V~
50/60 Hz

PRG
111=0

PRG

120=3

PRG

HP

=4 / 8

121=0

InI= 7, 8

SOĞUK ODA IŞIĞI / COLD ROOM LIGHT / ÉCLAIRAGE
CHAMBRE /RAUMBELEUCHTUNG / LUZ CÂMARA

Gnd

HOT GAS

PRG

4

PRG
HP

HP

2

AUX 1 RÖLESİ
AUXILIARY RELAY 1
RELAIS AUXILIAIRE 1
HILFS-RELAIS 1
RELÉ AUXILIAR 1

YÜKSEK BASINÇ ANAHTARI
HIGH PRESSURE CONTROLLER
PRESSOSTAT HAUTE PRESSION
ÜBERDRUCKWÄCHTER
PRESSÓSTATO ALTA

100-240 V~
50/60 Hz

PRG

KONDENSER SOLENOİDİ
PARA HOT GAS
CONDENSER SOLENOID
FOR HOT GAS
SOLÉNOÏDE DE CONDENSATEUR
POUR GAZ CHAUD
MAGNETVENTIL DES
KONDENSATORS FÜR HEISSGAS
SOLENOIDE DE CONDENSADOR
PARA HOT GAS

YÜKSEK-ALÇAK BASINÇ ANAHTARI
HIGH-LOW PRESSURE CONTROLLER
PRESSOSTAT HAUTE-BASSE PRESSION
ÜBER-/UNTERDRUCKWÄCHTER
PRESSÓSTATO ALTA-BAIXA

LP

D2 / S3

D2 / S3

Gnd

D1

HP

SICAK GAZ VANASI
HOT GAS-VALVE
SOUPAPE DE GAZ CHAUD
HEISSGAS-KLAPPE
VÁLVULA DE HOT GAS

ALÇAK BASINÇ ANAHTARI
LOW PRESSURE CONTROLLER
PRESSOSTAT BASSE PRESSION
UNTERDRUCKWÄCHTER
PRESSÓSTATO BAIXA

