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KOMİTATÖRLÜ BULAŞIK YIKAMA  
MAKİNESİ RÖLESİ KULLANIM KILAVUZU 

BAĞLANTI ŞEMASI 

 

 
FONKSİYON AÇIKLAMASI 

Bulaşık yıkama makinası kontrol kartı, yıkama, durulama, tahliye ve 
alarm işlevlerini kontrol eden 4 adet röle çıkışına sahiptir. T0 
terminali ile T1,T2,T3,T4,T5 terminallerinden herhangi birinin kısa 
devre edilmesiyle yıkama süresi ayarlanır. Cihaza enerji verildiğinde 
kapak kapalı ve su yok ise su alır. Yıkama süresi seçildiği zaman 
yıkama rölesi enerjilenir ve seçilen süre sonunda yıkama rölesi 
bırakır. 3 sn’lik beklemeden sonra cihaz üzerindeki ayarlanan süre 
boyunca durulama rölesi aktif olur. Aynı zamanda durulama 
yapılırken fazla alınan suyu tahliye etmek için tahliye çıkışı da aktif 
olur. Durulama işlemi bittikten sonra alarm rölesi enerjilenir ve 
çıkışına bağlanan sesli uyarı veya ışıklı uyarı ile yıkama işleminin 
bittiğini bildirir. Yıkama işlemi yapılırken kapak 10 sn den fazla açık 
tutulursa yıkama zamanı sıfırlanır. T0 terminali T6 terminali ile kısa 
devre edildiğinde tahliye rölesi çeker ve tahliye işlemi yapılır. Cihaz 
çalışırken program değiştirilebilir. Değişen program yeni sürelere 
göre çalışır.  

 UYARILAR    CİHAZ ÖLÇÜLERİ   

• Lütfen bu kullanım kılavuzunu cihazın montajını yapmadan ve 
cihazı kullanmadan önce tamamen okuyunuz. Cihazı sadece 
kullanım kılavuzunda belirtilen talimatlar doğrultusunda 
kullanınız. 

• Cihazın montaj ve bağlantısı ilgili teknik personel tarafından 
şemaya uygun olarak yapılmalıdır. Aksi takdirde sorumluluk 
alıcıya aittir. 

• Cihazın etkili bir şekilde çalışabilmesi için bulunduğu ortam 
sıcaklığı 0-50°C olması gerekmektedir. Aksi halde sorumluluk 
kullanıcıya aittir. 

• Elektriksel gürültünün fazla olduğu yerlerde besleme hattı 
üzerine izolasyon trafosu ve hat filtresi kullanılmalıdır.  

• Cihazın içerisine sıvı akması ve iletkenlik yapacak metal 
parçaların girmemesi için gerekli önlemler alınmalıdır. Aksi 
takdirde yangın çıkması ve elektrik çarpması gibi kazalar 
meydana gelebilir. 

• Cihazın makinaya takılı iken bozulması durumunda kaza ve 
zararları önlemek için gerekli elektriksel ve mekanik tedbirler 
alınmalıdır. 

• Sensör ve giriş sinyallerini taşıyan kablolar, besleme, kumanda, 
anahtarlamalı olarak çalışan endüktif yük kablolarından 
olabildiğince uzak ve ayrı olarak taşınmalı ve etkilenmesi 
önlenmelidir. 

• Garanti etiketini kesinlikle sökmeyiniz. Aksi takdirde cihazınız 
garanti kapsamı dışına çıkar. Cihazın tamiratı mutlaka yetkili 
servis tarafından yapılmalıdır. 

 

 

TEKNİK ÖZELLİKLER 

Besleme Gerilimi 230 VAC 50Hz 

Çalışma Sıcaklığı 0...+50°C  

Yıkama Süreleri 30-60-90-120-180 sn 

Durulama Süresi 0-30 sn (ayarlanabilir) 

Tahliye Süresi  180 sn 

Dijital Giriş Sayısı 2 adet  

Max Anahtarlama 
Akımı 

Alarm: 5A  

Tahliye, Yıkama ve Durulama: 10A 

Bağlantı Şekli Raya Montaj 

Koruma Sınıfı IP 20  

Fevzi Çakmak Mahallesi Ahmet Petekçi Caddesi  
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