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1- Giriş 

Bu dökümanda E5CC ürünü üzerinden , E5_C (E5EC,E5AC,E5DC,E5GC) serisi 

sıcaklık kontrolörü ürünlerindeki yukarıda içindekiler tablosuna görülen maddeler 

detaylı olarak anlatılacaktır. Bu doküman E5_C serisi üzerinden anlatılmışsada temel 

mantık yukarıda geçen bütün seriler için aynıdır. Sadece donanım farklılığından dolayı 

birkaç parametre değişikliği ile karşılaşılabilir. 

 

2- Sensör Bağlantı Şekilleri 

E5_C serilerinde yapılan en yaygın hatalardan biri sensor bağlantı şekilleridir. Eğer 

sensor hatalı bir şekilde bağlanırsa ekranda sensör hatası olduğunu belirten  

hatası gözükür.  Şekil 1’de Termokupl , PT100 , 4-20mA ve 0-10V analog girişlerinin 

bağlantı şekilleri sırası ile gösterilmiştir.  

Not: Terminal numaraları E5CC modeline aittir ve diğer modellerde farklılık 

gösterebilir. 

 

Şekil 1 : Bağlantı Şekilleri 
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3- Sensör Tipi Seçimi 

Cihaza bağlanılan sensör tipinin seçimi için  (input type) parametresinin 

değiştirilmesi gerekmektedir. Bu işlemi aşağıdaki maddeleri takip edilmelidir : 

 

1.  ekranda görülene kadar en solda bulunan  seviye butonu en az üç 

saniye kadar basılı tutulmalıdır. 

2. Yeşil renk ile gösterilen sayı set değeridir ve fabrika ayarında 5 olarak görülür. 

3. Buraya girilecek sayıların hangi sensör tipine tekabül ettiği aşağıda bulunan 

Şekil 2’ de gösterilmiştir. 

4. Aşağı yukarı tuşları ile bu sayı değiştirildikten sonra  butonu en az 3 saniye 

kadar basılı tutularak operasyon seviyesine geri dönülür. Eğer ekranda 
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hata kodu  görülüyor ise sensör tipi yanlış seçilmiş , sensör düzgün bir şekidle 

bağlanmamış veya sensör arızalı olabilir. 

 

     

                                              Şekil 2 : Sensör Tipleri 

 

 

Ondalık kısım gösterilmesi veya gizlenmesi için örnek vermek gerekirse , K tipi 

termokupl için Şekil 2’de 5 ve 6 sayıları görülmektedir. Eğer   değeri 5 

girilirse set değeri tam sayı , 6 girilirse ondalıklı olarak gözükecektir. 
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4- Kontrol Metodunun PID Olarak Ayarlanması 

E5_C serisi sıcaklık kontrolölerin ilk defa kullanıldıklarında , kontrol modu fabrika 

ayarlarında ON/OFF kontrol modunda gelir. Autotuning yapılabilmesi için kontrol 

modu Pid Kontrol olarak seçilmelidir.  

 

 

Şekil 4 : E5CC’de Kontrol Metodunun Pid Olarak Ayarlanması 

Şekil 5 : E5CC’de Kontrol Metodunun Pid Olarak Ayarlanması 
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Şekil 6 : E5CC’de Kontrol Metodunun Pid Olarak Ayarlanması 

 

5- Autotuning Yapılması 

Autotuning işlemi aşağıda adım adım şekillerle anlatılmıştır. 

 

 

Şekil 7 : E5CC’de Autotuning yapılması 
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Şekil 8 : E5CC’de Autotuning yapılması 

 

 

 

 

 

Şekil 9 : E5CC’de Autotuning yapılması 
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6- Alarm Tipinin Değiştirilmesi 

E5_C ürünleri isteğe göre belirli değerlere ulaşıldığında çıkışlarını anahtarlama 

özelliklerine sahiplerdir. 

 

Bazı seçenekler: 

Seçenek 1: Sıcaklık set değerinin 5 derece üstüne çıkar ise alarm ver. 

Seçenek 2: Sabitlenmiş değerde alarm ver , örneğin 150 derece. 

 

Yukarıda bahsedilenler toplamda 19 tane olan alarm seçeneklerinden sadece ikisidir. 

Bütün alarmları görmek için lütfen Şekil 3’e bakın. 

 

Örneğin , sabit bir sıcaklıkta bir alarm aktif edilmek istenirse , alarm tipi 

değiştirilmelidir.(absolute value / mutlak değer).  Şekil 3’de 8 numaradan mutlak üst 

limit görülebilir.  

 

Eğer alarm tipi değiştirmek istenirse aşağıdakiler sırası ile yapılmalıdır : 

 

1. En solda bulunan seviye butonu CN-t yazısı görülene kadar basılı tutulmalıdır. 

2. Soldan ikinci mod tuşuna ALt1 (Alarm tipi 1 ) yazısı görülene kadar 

basılmalıdır. 

3. Aşağı yukarı ok tuşları ile , Şekil A’ de ki tabloya göre istenen alarm tipinin 

tekabül ettiği sayı seçilir. 
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Not:  Henüz alarm değeri ayarlanmamıştır , alarm değeri ayarlanması bir sonraki 

başlıkta anlatılacaktır. 

 

Şekil A : Alarm tipleri 
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7-  Alarm Ayarları 

Önceki bölümde alarm tipleri anlatıldı. Alarm tipi seçildikten sonra  alarm 

ayarlamasının yapılması gerekmektedir. Alarm ayarı şu şekilde yapılabilir : 

 

1. Alarmların ayarlanması için soldan ikinci mod butonuna AL-1 yazısını ekranda 

görene kadar basılmalıdır. 

2. AL-2 , ikinci alarm ayarı içindir.(Bazı kontrolcülerde AL-1 bulunmayabilir) 

3. Alarm değerini aşağı yukarı oklarla değiştirebilirsiniz. 

      Alarm ayarlamayı iki örnekle açıklamak gerekirse : 

Örnek 1:  Kontrolcünüzde , sıcaklık set değerinizin 10 derece üstüne çıktığında alarmı aktif 

etmek istiyorsunuz. Alarm tipinizi 2 olarak ayarlamalısınız.Set değeri 40 dereceye 

ayarlanmıştır. AL-1 alarm çıkışınıda 10 olarak ayarladınız.Eğer set değeri 10 derece 

geçilirse alarm 1 çıkışı aktif olacak ve SUB1 kontağı yer değiştirecektir. 

 

Örnek 2:  Fabrika ayarları ile gelmiş kontrolcünüzdeki alarm çıkışını sıcaklık 150 dereceyi 

geçtiğinde aktif etmek istiyorsunuz. Alarm tipi 8 olarak ayarlanmalı. AL-1 çıkışını 150 

derece olarak ayarlamalısınız. Eğer set değeri 150 derecenin üstüne çıkar ise alarm çıkışı 

aktif olacaktır. 
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8- İleri Seviye Parametrelere Erişim Sağlanması 

      E5_C serisinde ileri seviye parametrelere erişebilmek için aşağıdaki işlemler yapılmalıdır.  

 

 

1. İlk olarak cihaza enerji verildikten sonra seviye tuşu   ve döngü tuşu  aynı anda 

  ekranı görülene kadar 3 saniye basılı tutulur. 

2. Döngü tuşuna basılarak  menüsüne gelinir ve bu parametrenin altındaki değer aşağı 

ok tuşu ile sıfır yapılır. 

3. Seviye tuşu ile döngü tuşuna aynı anda basılarak ana menüye dönüş yapılır. 

Böylece ileri seviye parametrelere erişim açılmış olur.  

 

 

 Ana menüde iken seviye tuşuna   menüsü görülene kadar 3 saniye kadar basılı 

tutulur 
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 ekranı görülene kadar döngü tuşuna basılır ve bu parametrenin altındaki 

değer -169 olarak girilir ve bu sayede ileri seviye parametrelere erişilmiş olur ve ekranda 

otomatik olarak  parametresi gözükür. 

 

 

9- Parametrelerin Sıfırlanması 

İleri seviye parametrelere ulaşıldıktan sonra , ekrana ilk gelen  parametresinin 

altındaki değer ok tuşları ile değiştirilerek FACT yapılır. FACT seçeneği seçildikten sonra parametre 3 

kere yanıp söndükten sonra tekrar OFF konumuna geçer ve parametre sıfırlama işlemi gerçekleşmiş 

olur.  

 

 

10- Alarm Çıkışı Kontaklarının NO/NC Olarak Ayarlanması 

İleri seviye parametrelere ulaşıldıktan sonra , aşağıdaki resimde görüldüğü üzere kaçıncı alarm 

çıkışının kontak başlangıç durumu değiştirilmek istenirse , ilgili kontak çıkışına gelinir ve N-O , N-C 

parametreleri isteğe göre seçilir. 
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11- Kontrol veya Alarm Çıkışlarının Soğutma Çıkışı Olarak 

Ayarlanması 

İleri seviye parametrelere geçmeden önce kontrol tipinin ısıtma ve soğutma moduna alınması 

gerekmektedir. 

 Ana menüde iken seviye tuşuna   menüsü görülene kadar 3 saniye kadar basılı 

tutulur 

 Ardından  parametresi görülene kadar döngü tuşuna basılır ve S-HC 

parametresinin alt değeri H-C(Heating- Cooling) olarak seçilir. 

 Bu işlemler yapıldıktan sonra 8. Madde de anlatıldığı şekilde ileri seviye parametrelere gidilir. 

 Sonrasında aşağıdaki resimde görüldüğü üzere değiştirilmek istenen ilgili parametreye gidilir 

ve altındaki seçenek  (Cooling) olarak seçilir. 
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 Böylece ilgili kontrol veya alarm çıkışı artık soğutma mantığında çalışarak çıkış verecektir. 

 

 

 

12- Açmada Gecikme ve Kapamada Gecikme  

Açmada gecikme ve kapamada gecikme değerlerini değiştirmek için ilk önce madde 8 de anlatıldığı 

şekilde ileri seviye parametrelerine girmek gerekmektedir. Ardından döngü tuşuna basarak 

aşağıdaki resimlerde görülen ilgili alarm çıkışlarına gelinir ve istenen gecikme süreleri atanabilir. 
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13- Hysteresis Değeri 

 

Bazı uygulamalarda sık sık kontrol çıkışının devreye girmesi istenmeyebilir. Okunan PV değeri Set 

Değerinin altına düşer düşmez çıkış alınması istenmeyen uygulamalar söz konusu olduğunda 

Hysteresis olarak geçen parametre ile bu konuya çözüö getirmek mümkündür. 

 

 

 

Hysteresis değerinin tam olarak uygulamaya nasıl etki ettiği yukarıdaki şemada açıkça anlatılmıştır. 

Bir örnek ile açıklamak gerekirse , SP=Set değerinin 100 ve Hysteresis değerinin 10 olduğu bir ısıtma 

uygulaması düşünelim.  Sıcaklık 100 dereceye ulaşır , bir süre üstünde durduktan sonra tekrar 100’ün 

altına inmeye başlar , bu durumda Hysteresis değerinin 0 olduğu durumda , 99 dereceye iner inmez , 

kontrolcü tekrar çıkış verecektir. Eğer Hysteresis değeri 10 derece olursa ,  kontrolcü , sıcaklığın 90 

dereceye inmesini bekleyecek ve ardından tekrar 100 dereceye ısıtacak şekilde çıkış verecektir. 

Hysteresis parametresine ulaşmak için ana ekrandayken bir kere  tuşuna basılır , ve ekranda 

 parametresi görüldükten sonra aşağıda görülen hysteresis parametresi görülene kadar 

 tuşuna basılır. 
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