
FM Ser�s�    KONDENSER BASINÇ DÜZENLEYİCİ

Ÿ Kullanım kılavuzunu d�kkatl�ce okuyunuz.
Ÿ Kullanılan fanların faz kesme yöntem�yle çalışmaya 

uygunluğunu kontrol ed�n�z.
Ÿ C�haz ve fan gücüne uygun s�gorta kullanınız.
Ÿ C�hazı devreye almadan önce elektr�k bağlantısını 

tal�matlara göre yapınız.
Ÿ Tekn�k emn�yet kurallarına uyunuz.
Ÿ C�haz montajı tekn�k yeterl�l�ğe sah�p personel tarafından 

yapılmalıdır.
Ÿ C�haza enerj� ver�lmeden önce toprak bağlantısının 

doğrulunu mutlaka kontrol ed�n�z.
Ÿ C�haza elektr�k ver�ld�kten sonra asla elektron�k 

komponentlere dokunmayınız.
Ÿ C�hazı d�rek güneş radyasyonuna maruz bırakmayınız.
Ÿ C�hazın kullanım l�m�tler� �ç�nde olduğundan em�n olunuz. 
Ÿ C�hazı hava akışı rahat olacak şek�lde d�k monte ed�n�z.
Ÿ Isı kaynaklarından uzak yerlere monte ed�n�z. 

Ÿ FM kontrol ün�teler� kondenser basıncı veya sıcaklığına göre 
fan hızını denetleyerek kondenser gaz basıncını sab�t tutar. 
Voltaj ve potans�yometre �le de fan hızını ayarlayab�l�r.

Ÿ �steğe bağlı farklı basınç değer�ndek� problar takılab�l�r.
Ÿ Evoporatör tarafında kullanıldığında basınç yükseld�kçe 

azalan fan hızı programlanab�l�r.

1. Emn�yet kuralları

2. Genel b�lg�ler 

Ÿ FM kontrol c�hazını kablo g�r�şler� aşağıya doğru gelecek 
şek�lde monte ed�n�z. 

Ÿ Sıcaklık �le kontrol yapılıyorsa NTC sensor dış sıcaklık 
değ�ş�m�nden etk�lenmeyecek şek�lde ısı yalıtımı 
yapılmalıdır.

3. Montaj 

Ÿ Programlama sadece c�haz �ç�nde bulunan seç�m (set), 
aşağı l�stele ve yukarı l�stele tuşları �le yapılır.

Ÿ Set tuşu �le menü parametreler�ne er�ş�l�r, yukarı aşağı 
tuşlarla �sten�len parametre görüldüğünde set tuşu �le �şlem 
yapılır.

Ÿ G�r�ş t�p� ºC, ºF seç�l�rse ekran sıcaklık dereces�n� göster�r.
Ÿ Bar basınç sensörü seç�ld�ğ�nde ekran basınç değer�n� bar 

olarak göster�r.
Ÿ Basınç transm�tter�n�n maks�mum çalışma basıncına 

er�şt�ğ�nde ekran %100 değer� göster�r.
Ÿ 0-5V / 0-10V g�r�ş voltajında ekran %100 değer�n� göster�r

4. Programlama
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5. Elektr�ksel bağlantılar

Kondenser basıncı 20 barın altındayken fan dursun, basınç 20 
bara yükseld�ğ�nde fan %25 hız �le çalışsın, basınç 30 bar ve 
üzer�ne çıktığında %100 hız �le çalışsın. Duran fan basınç 20 
bar’a er�şt�ğ�nde fana kısa sürel� %80 hız uygulansın. 
Bunun �ç�n; Input= Bar, 40, P1, Set1= bar 20, Fan 25, Set2= bar 
30, Fan 100, Speedup= 8, Cutoff= 0, seç�lmel�d�r eğer Off 
seç�l�rse 20 barın altında fan %25 hızla çalışmaya devam eder. 
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Ÿ INPUT parametres� �le hang� g�r�ş t�p�yle kontrolün yapılacağı 
seç�l�r. Sıcaklıkla kontrol �ç�n °C,°F, Basınçla kontrol �ç�n 
BAR, voltajla kontrol �ç�n 0-5 veya 0-10V seç�l�r.  Eğer  
sıcaklık veya basınç �le kontrol seç�ld�yse ek olarak 6. 
mekan�k bağlantılar sekl�ndek� tek problu s�stem �ç�n P1, �k� 
problu s�stem �ç�n P1.P2 seç�l�r.

Ÿ INPUT parametres�nde hang� g�r�ş t�p� seç�ld�yse gösterge 
değer�, SET1, SET2, CUTOFF h�ster�s�s parametreler� de 
aynı b�r�me döner. G�r�ş t�p� 0-5V seç�l�rse 5V, 0-10V seç�l�rse 
10V %100 olarak değerlend�r�l�r.  

Ÿ INPUT menüsünde BAR seç�l�rse kullanılan basınç 
transm�tter�n�n max�mum çalışma değer� g�r�lmel�d�r.

Ÿ G�r�ş değer�ne göre SET1 parametres� fanın 1. SET2 
parametres� fanın 2. çalışma noktasını bel�rler. C�haz ölçüm 
değer�ne göre bu �k� nokta arasındak� fan hızını  ayarlar. 
Kondenser uygulamalarında (doğru orantılı kontrol) SET1 
Fan hızı SET2 Fan hızından küçük, evaporatör 
uygulamalarında (ters orantılı kontrol) SET1 Fan hızı SET2 
fan hızından küçük seç�l�r.

 
Ÿ  SPEED-UP, CUTOFF parametres� OFF değ�lken akt�ft�r. 

Fanın devreye g�rmes� �ç�n seç�len hız çok düşükse ve fan 
üzer�nde b�r�km�ş kar, k�r veya sıkışma varsa bu nedenle fan 
dönmeyeb�l�r. Speed-up fonks�yonu Fana hareket etmes� �ç�n 
kısa sürel� yüksek hız uygular. Speed-up parametres� 1-10 
arasında %10 luk hız d�l�mler� hal�nde g�r�leb�l�r. 0 seç�l�rse bu 
fonks�yon �ptal olur.

      
Ÿ CUTOFF parametres� OFF �ken  Fanın durması �ç�n gerekl� 

şartlar oluşsa b�le Set1/2 Fan parametres�ndek� en düşük 
hızda fan çalışmasını sürdürür. 

Ÿ CUTOFF parametres� OFF değ�lse Fanın durma ve 
çalışmasına h�ster�s�s değer� ver�leb�l�r. Max�mum h�ster�s�s 
değer� g�r�ş t�p�ne göre değ�ş�r.

9. Parametreler

4 d�g�t 7 segment LED gösterge ve 3 button, 
EasyGl�de® teknoloj�s�

Faz kesme voltaj regülasyonu (SCR)

230V AC ± 10%

FM06:6A, FM9:9A, FM12:12A, FM16:16A

50Hz / 60Hz otomat�k seç�m.

Basınç, Sıcaklık, Voltaj, RS485 ops�yonel 

Rat�ometr�c 5V besleme, 0.5-4.5V full skala

1-100 Bar 

10K NTC Termoplast�k
-40..+120°C

0-5V / 0-10V

± 0.1% 12B�t ADC �nterpolasyon

FM6/09: 134x134x84, FM12/16 124x98x70m

FM12/16: 1100gr 
FM6/9:   690gr

Programlama:

Hız Kontrolü : 

Çalışma ger�l�m�:

Max Fan Amp.:

Çalışma frekansı:

G�r�ş T�p�: 

Basınç Transm�tter�: 

Basınç aralığı:

Sıcaklık sensörü:
Çalışma aralığı: 

Voltaj kontrol:

Ölçüm hassas�yet�:

Ebatlar:

Ağırlık: 

11. Tekn�k değerler

Parametre Tablosu

Parametre Tanımı AçıklamaAyar aralığı

SET1

BAR

SET2

CUT OFF

P1.P2

FAN

INPUT

12. Hata mesajları

NTC sensor (sıcaklık) seç�l�yken -40..+120°C dışındak� sıcaklık 
değer�nde, sensor hattı kısadevres� ya da kopması durumda.

Bar sensor (basınç) seç�l�yken g�r�ş voltajı 0.5V altında veya 4.5V 
üzer�nde �se

G�r�ş °C,°F veya Bar sensör seç�ld�ğ�nde alt seçenekte P1.P2 (her 
�k� prob kullanılıyor) seç�lm�şse ve buna rağmen tek prob 
kullanılmışsa

C�haz “Err” hata mesajı �le �kaz ver�r. Bu durumda fan Set2 out 
değer�ndek� hız �le çalışır. (100%)

10. 

“Err” 
hata mesajı 
�le �kaz ver�r. 
Bu durumda 

fan Set2 
Fan 

değer�ndek� 
hız �le 
çalışır. 
(100%)
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FM Ser�s�    KONDENSER BASINÇ DÜZENLEYİCİ

°C

°F

0-5V
0-10V

1. g�r�ş sev�yes�ne göre Fan hızı 

2. g�r�ş sev�yes�ne göre Fan hızı 

G�r�ş değer�ne göre 1. nokta fan hızı

G�r�ş değer�ne göre 2. nokta fan hızı

Rat�ometr�c Bar Basınç 

NTC Sensör üzer�nden Sant�grag derece 

NTC Sensör üzer�nden Fahrenhe�t derece 

Voltaj Kontrol
Voltaj Kontrol

1..100 Bar NX2AF1040BAAA 40 Bar 5V besleme, Çıkış 0.5V-4.5V

10K NTC 

10K NTC 

PLC, 1K Potans�yometre, Slave kontrol 

PLC, Slave kontrol 

% 0 - % 100

Max�mum fan hız set değer�de fan' nın dönme
hızı ( % ) yüzdes�. ( dönüş hızı yüzdes� )

G�r�ş T�p� Seç�m�

Sensör Aded�

ntc……...: Sıcaklık sensorü
Bar  ........: Rat�ometr�c sensor (0.5V - 4.5V)
0 - 5 .......: 0 - 5 Volt çıkışlı sensor seç�m�
0-10 .......: 0-10 Volt çıkışlı sensor seç�m�

OFF �ken  Fanın durması �ç�n gerekl� şartlar oluşsa b�le Set1/2 Fan
parametres�ndek� en düşük hızda fan çalışmasını sürdürür. OFF değ�lse
Fanın durma ve çalışmasının h�ster�s�s değer�. Max�mum h�ster�s�s değer�
g�r�ş t�p�n�n c�ns�ne göre değ�ş�r.

Fan' ların maks�mum hızda döneceğ� hız oranı ( % ) olarak.

OFF / 0-max

Max�mum fan hız set değer�de fan' nın dönme
hızı ( % ) yüzdes�. ( dönüş hızı yüzdes� )

°C,°F
BAR
(0 - 5  ) / 
( 0 - 10  )

P1P2 / P1 P1P2……: Ç�ft sensör
P1 ……...: Tek sensor
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