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PRATiK
SOKET

Pratik soket basit kablo bağlantısı sağlayan tek soket çözümüdür.

Görüntüleme; kolayca okunabilen led ekranı anlık

gerçek güç tüketimini gösterir.

Dokunmaktik tek tuşla çalıştırma ve kolay ayarlama yapılmasını sağlar.

AUTO
ADAPT

Fabrika ayarı en iyi ayar noktasını

otomatik olarak seçecektir. Autodapt tarafından 

bir kez ayarlandıktan sonra bir daha ayarlanmasına gerek yoktur. 
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HATA KODLARI

E0

E1

E2

E3

E2-----E4

AÇIKLAMA

Yüksek Voltaj Koruma

Düşük Voltaj Koruma

Yüksek Akım Koruma

Düşük Yük Koruma

Açık Faz Koruma

UYGULAMA ALANLARI

1- Sabit veya değişken akışlı sıcak su radyatörleri

2- Değişken derecelerdeki sıcak su radyatörleri

3- Gece gerileyen sıcak su radyatörleri

4- Klima havalandırma sistemleri

5- Endüstriyel sirkülasyon sistemleri

6- Evsel sıcak su ve içme suyu sistemlerinde

Örneğin; Tek borulu sIcak su sistemleri, iki borulu sıcak 

su sistemleri, sıcak kullanım suyu

AYARLAR FONKSiYON - iŞLEVPERFORMANS EĞRiSi

Orantılı basınç eğrisi 

en yukardan en aşağıya 

doğru yapılmaktadır.

Min. Orantılı Basınç Eğrisi

Min. Anlık Basınç Eğrisi

Devir III

Devir II

Devir I

Max. Anlık Basınç Eğrisi

Max. Orantılı Basınç Eğrisi

Autodapt(otomatik uyumlama fonksiyonu) belirlenmiş performans aralığı içerisinde 

pompa performansını otomatik olarak kontrol eder.(1) Pompanın performansını 

sistem boyutuna göre ayarlayabilir.(2) Pompanın performansını geçmiş yükleme 

varyasyonuna göre ayarlayabilir. Autodapt da kontrol modu orantılı basınç kontrolüdür. 

Pompanın operasyon performans noktası min. orantılı basınç eğrisiyle beraber istenilen

sıcaklık talebine göre ileri veya geri hareket eder. Sıcak talebinin azalmasıyla pompa 

basıncı azalır ve artmasıyla basıncı artar.

Sistemin ısı ihtiyacına göre pompanın operasyon performans noktası min. anlık basınç eğrisini 

içeriğe veya dışarıya doğru hareket ettirir. Pompanın basıncı akışa bağlı olmaksızın sabit kalır. 

Pompa sabit bir hızda çalışır ve anlık eğim gerçekleşir. Rate III modu için pompa her operasyon

koşulunda max. eğride çalışır. Pompayı kısa bir süreliğine rate III moduna ayarlamak 

hız bir şekilde pompanın tahliyesini sağlar.

Pompa sabit bir hızda çalışır ve anlık eğim gerçekleşir. Rate II modu için pompa her operasyon

koşulunda ortalama eğride çalışır. 

Pompa sabit bir hızda çalışır ve anlık eğim gerçekleşir. Rate I modu için pompa her operasyon

koşulunda min. eğride çalışır. 

Sistemin ısı ihtiyacına göre pompanın operasyon performans noktası max. anlık basınç eğrisini 

içeriğe veya dışarıya doğru hareket ettirir. Pompanın basıncı akışa bağlı olmaksızın sabit kalır. 

Pompanın operasyon performans noktası max. orantılı basınç eğrisiyle beraber istenilen

sıcaklık talebine göre ileri veya geri hareket eder. Sıcak talebinin azalmasıyla pompa 

basıncı azalır ve artmasıyla basıncı artar.

Auto ( Fabrika Ayarları)

BL1

HD1

III

II

I

HD2

BL2

Belirli durumlar, altında gece için azaltma ayarı yapılır. Pompa, min. performansta ve enerji tüketiminde çalışır.

TEKNİK BİLGİ

• Debi-Qmax.................................

• Basma Yüksekliği-Hmax......

• Sıvı Sıcaklığı.............................. 

• Sistem Basıncı.........................

• Elektrik Voltajı.........................

• Ortam Sıcaklığı........................

• Enerji Aralığı............................

• Koruma Sınıfı..........................

• Bağlantı Aralığı......................

• Çalışma Modları.....................

2,5-4 m³/h

4-6 mt.

+2°C ila +110°C (TF110)

1.0 MPa / 10Bar

230V 50-60Hz

0-40 °C

5-45 W

IP42

130-180 mm

Max-Min Hız Autodapt 

Sıcaklık Kontrolü
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