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Lütfen bu kullanım kılavuzunu cihazın montajını yapmadan ve cihazı 

kullanmadan önce tamamen okuyunuz. Kullanma kılavuzunu gelecekteki 

ihtiyaçlar için cihazla birlikte saklayınız. Cihazı sadece kullanım kılavuzunda 

belirtilen talimatlar doğrultusunda kullanınız. 

 

 

 

Cihazın imhası elektrik ve elektronik ekipmanlarla ilgili yerel standartlara 

göre yapılmalıdır. 
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1. GİRİŞ 

1.1 Cihazın Tanımı 

AKE.324.002.06.01, mayalandırma makinelerinin yönetimi için zarif ve şık bir şekilde 

tasarlanmış kontrol ünitesidir. 

2,4 inç renkli TFT ekran ve yüksek hassasiyetli dokunmatik butonları ile kullanım kolaylığı 

sağlar. Uyarı aydınlatmaları, sesli uyarı sistemi ve yüksek çözünürlüklü ekran ile 

kullanıcılarını teknoloji ile buluşturur. Dayanıklı ve su geçirmez özelliği ile kolay bir şekilde 

temizlik yapabilirsiniz. 

Esnek, darbeye dayanıklı, su geçirmez panel sayesinde temizliği daha kolay hale getirilmiş 

ve kullanım ömrü arttırılmıştır.  

Değiştirilebilir görsel tasarım ile özel, firma odaklı tasarımlar yapılmaktadır. 

Esnek çalışma voltajı sayesinde tüm dünyada ek bir donanıma gerek kalmadan kullanım 

imkânını kullanıcılara sunmaktadır. 

2. CİHAZIN ÖLÇÜLERİ VE MONTAJI   

Aşağıdaki çizimler cihazın boyutları hakkında sizleri bilgilendirmek maksadıyla 

hazırlanmıştır. Belirtilen uzunluklar “mm” cinsindendir.  

2.1 Cihaz Ölçüleri  

 

Şekil 1: Cihaz Ölçüleri 
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2.2 Cihazın Montajı  

Cihazın montajı yapılırken aşağıdaki maddelere dikkat edilmelidir:  

- Cihazın montajı ilgili teknik personel tarafından yapılmalıdır. Aksi halde sorumluluk 

kullanıcıya aittir.   

- Cihaz herhangi bir ısı kaynağının yakınına monte edilmemelidir. Cihazın etkili bir şekilde 

çalışabilmesi için bulunduğu ortam sıcaklığının 0-50 ᵒC arasında olmasına özen 

gösterilmelidir. Cihazın ısı kaynağı olan bir parçanın yakınına monte edilmesi durumunda 

ek soğutma tedbirleri alınmalıdır. Aksi halde sorumluluk kullanıcıya aittir.  

- Cihazı monte edileceği alana yerleştiriniz. İlgili alanın kesitinin ölçüleri yukarıda 

belirtilmiştir. Lütfen sağlıklı bir montaj işlemi için bu ölçülere uyunuz.  

- Cihazı montaj edilecek sacın önünden kesit alanına yerleştiriniz.  

- Cihaz ile birlikte gönderilen montaj aparatlarını montaj sacının arkasından cihazın arka 

kısmındaki uygun yerlere takınız ve uygun vidalama aleti ile montajı tamamlayınız. Yüksek 

torklu vidalama aleti kullanmaktan kaçınınız.  

- Cihazın ön paneli yumuşak ve nemli bez ile temizlenmelidir. Tiner vb. ürünler kesinlikle 

kullanılmamalıdır.  

- Montaj esnasında cihazın garanti etiketini sökmeyiniz. Aksi halde cihaz garanti 

kapsamından çıkar.  

- Herhangi bir arıza durumunda cihazın içi kesinlikle açılmamalıdır. Aksi halde cihaz garanti 

kapsamından çıkar.  

 

Şekil 2: Sac Kesim Ölçüsü 

 
                   Cihazın montajı mutlaka ilgili teknik 

                            personel tarafından yapılmalıdır. 
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3. ELEKTRİK BAĞLANTISI 

Aşağıdaki elektrik bağlantı şeması cihazın elektrik bağlantısının nasıl olduğunu ve nasıl 

yapılması gerektiği hakkında sizleri aydınlatmak maksadıyla hazırlanmıştır. 

 

Şekil 3: Elektrik Bağlantı Şeması 

 

Cihazın elektrik bağlantısını yapılırken aşağıdaki maddelere dikkat edilmelidir:  

- Cihazın elektrik bağlantısı uzman teknik personel tarafından yukarıda belirtilen elektrik 

bağlantı şemasına uygun olarak yapılmalıdır.  

- Cihaza enerji verilmeden önce besleme voltajının cihaz için uygun olup olmadığı kontrol 

edilmelidir.   

- Birden çok elektronik cihaz kullanılıyorsa her cihaz için ayrı besleme hattı çekilmelidir.  

- Elektriksel gürültünün fazla olduğu yerlerde besleme hattı üzerinde izolasyon trafosu ve 

hat filtresi kullanılmalıdır. 
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- Cihazın besleme hattına hiçbir kumanda devresi bağlanmamalıdır.  

- Sensör ve giriş sinyallerini cihaza taşıyan kablolar, besleme, kumanda, anahtarlamalı 

olarak çalışan endüktif yük kablolarından olabildiğince uzak ve ayrı olarak taşınmalı ve 

etkilenmesi önlenmelidir.  

- 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.  

- Elektrik bağlantısının yapılması esnasında cihazın garanti etiketini sökmeyiniz. Aksi halde 

cihaz garanti kapsamından çıkar.  

- Herhangi bir arıza durumunda cihazın içi kesinlikle açılmamalıdır. Aksi halde cihaz garanti 

kapsamından çıkar. 

4. CİHAZIN TANITILMASI  

4.1 Cihazın Kullanımı 

Dokunmatik buton ile ilgili aşağıdaki uyarılara dikkat edilmelidir: 

• Cihaza enerji verildiğinde On/Off butonunun ışığı yanıncaya kadar hiçbir butona 

dokunulmamalıdır. 

• Dokunma şekli ile ilgili aşağıda bilgiler verilmiştir. 

 

 

Şekil 4: Dokunmatik Uyarıları 
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Şekil 5: Cihaz Kullanımı 

 

CİHAZI AÇMA ve 
KAPATMA 

Cihazı açmak veya kapatmak için  butonuna basılı tutulur. 
Cihaz kapalı konumda iken buton üzerindeki led yanık 
durumdadır. 

ÇALIŞMA ZAMANI 
AYARLAMA 

Cihaz açık konumda iken  butonuna dokunarak ayarlar 
menüsüne girilir. Çalışma zamanı dakika kısmını değiştirmek için 

 butonları kullanılır. Saniye kısmı değerini değiştirmek 

için tekrar  butonuna dokunulur ve  butonları ile 
değerler değiştirilir. Ayarlar menüsünde iken ayarlanacak olan 

değer yanıp sönecektir. Ayarlanan değerleri kaydetmek için  
butonuna basılı tutulur veya işlem yapmadan 10 saniye beklenir. 

NEM DEĞERİ 
AYARLAMA 

Cihaz açık konumda iken  butonuna dokunarak ayarlar 

menüsüne girilir. Nem değeri set değerini değiştirmek için  

Tarih ve Saat 

Rezistans İkonu 

Nem İkonu 

Zaman Göstergesi 

Nem Göstergesi Sıcaklık Göstergesi 
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butonuna 2 kez daha dokunulur ve   butonları 
yardımıyla nem set değeri istenilen değere ayarlanır. Ayarlar 
menüsünde iken ayarlanacak olan değer yanıp sönecektir. 

Ayarlanan değerleri kaydetmek için  butonuna basılı tutulur 
veya işlem yapmadan 10 saniye beklenir. 

SICAKLIK DEĞERİ 
AYARLAMA 

Cihaz açık konumda iken  butonuna dokunarak ayarlar 

menüsüne girilir. Sıcaklık set değerini değiştirmek için  

butonuna 3 kez daha dokunulur ve   butonları 
yardımıyla sıcaklık set değeri istenilen değere ayarlanır. Ayarlar 
menüsünde iken ayarlanacak olan değer yanıp sönecektir. 

Ayarlanan değerleri kaydetmek için  butonuna basılı tutulur 
veya işlem yapmadan 10 saniye beklenir. 

NEM KONTROLÜ 
AKTİF ETME 

Cihaz açık konumda iken  butonuna dokunarak nem kontrolü 
aktif veya pasif yapılır. Nem kontrolü devre iken buton 
üzerindeki led yanık durumdadır. 

SICAKLIK 
KONTROLÜ AKTİF 

ETME 

Cihaz açık konumda iken  butonuna dokunarak sıcaklık 
kontrolü aktif veya pasif yapılır. Sıcaklık kontrolü devre iken 
buton üzerindeki led yanık durumdadır. 

ZAMANLAYICI 
BAŞLATMA 

Cihaz açık konumda iken  butonuna basılı tutularak cihaz 
zamanlayıcısı başlatılır veya durdurulur. Zamanlayıcı devrede 
iken buton üzerindeki led yanıp sönecektir. Çalışma zamanı 
dolduğu zaman cihaz sesli uyarı verecektir. Uyarıyı durdurmak 

için  butonuna dokunulur. 

AYDINLATMA 

Cihaz açık konumda iken aydınlatmayı açmak veya kapatmak için 

 butonuna dokunulur. Aydınlatma açık iken buton üzerndeki 
led yanık durumdadır. 
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4.2 Gerçek Zaman Değeri Ayarlama 

 

Cihazın gerçek saat ve tarihini ayarlamak için cihaz 

kapalı konumda iken  butonuna 10 saniye basılı 
tutularak gerçek zaman ayarlama menüsüne girilir. 

 butonu kullanılarak gün, ay, yıl, saat ve dakika 
değerleri arasında geçiş yapılır. Ayarlanacak olan 
değer yanıp sönecektir. Değiştirilmek istenilen değere 

gelinir ve  butonları yardımıyla istenilen 
değer ayarlanır. Ayarlanan değerleri kaydedip 

menüden çıkmak için  butonuna basılı tutulur.       

 

4.3 Otomatik Açılma Zamanı Ayarlama 

 
 

 
 

Otomatik açılma zamanlarını için cihaz açık konumda 

iken  butonuna basılı tutulur. Daha sonra ekranda 
otomatik açılma zamanı ayar ara yüzü gösterilir. 
Ayarlanacak değer ekranda yanıp sönen bir 
durumdadır. Bir sonraki değere geçiş yapmak için 

 butonuna dokunulur. Ayarlanacak değeri 

azaltmak için  butonu, artırmak için ise 
butonunu kullanılır. Gün, saat ve dakika değerlerini 
ayarladıktan sonra belirtilen günde otomatik açılma 

işleminin devrede olması için  

konumundan  konumuna almanız yeterli 
olacaktır. Haftanın tüm günleri için otomatik başlama 
zamanı ayarladıktan sonra otomatik kapanma zamanı 
ayarlanır. Otomatik kapanma zamanı için de aynı 
işlemler uygulanır. Ayarlanan değerleri kaydedip 

menüden çıkmak için  butonuna basılı tutulur.  
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4.4 Buhar Çalışma Değerleri Ayarlama 

 
 

 
 

Buhar çalışma değerlerini ayarlamak için cihaz kapalı 

konumda iken  butonuna 10 saniye basılı tutulur.  
Daha sonra ekranda buhar çalışma ayarı ara yüzü 
gösterilir. Açılan ekranda buhar kapalı süresi ve buhar 
açık süresi ayarlanabilir. Buhar kapalı süresi, buhar 
valfinin kaç dakikada bir açılıp kapanacağını temsil 
eden parametredir ve fabrika değeri 5 dakika olarak 
ayarlanmıştır. Buhar açık süresi ise, buhar valfi 
açıldıktan sonra kaç milisaniye buhar vermesi 
gerektiğini temsil eden parametredir ve fabrika değeri 
olarak 0,3 milisaniye olarak ayarlanmıştır. Ayarlanacak 
değer ekranda yanıp sönen bir durumdadır. Bir sonraki 

değere geçiş yapmak için  butonu kullanılır. 

Ayarlanacak değeri azaltmak için  butonu, 

artırmak için ise  butonunu kullanılır. Ayarlanan 

değerleri kaydedip menüden çıkmak için  
butonuna basılı tutulur. 

 

4.5 Sensör Ayarları 

 
 

 
 

Sensör ayarları menüsü için cihaz kapalı konumda iken  

 butonuna 10 saniye basılı tutulur. Daha sonra 
ekranda sensör ayarı ara yüzü gösterilir Ayarlanacak 
değer ekranda yanıp sönen bir durumdadır. Ara yüzde 
mavi rakamlar nem değerlerini, kırmızı rakamlar 
sıcaklık değerlerini temsil eder. Menüden ölçüm aralığı 
ve sensör çıkış değerleri ayarlanabilir. Sensör çıkış 
değeri 0-20mA veya 4-20mA olarak ayarlanabilir. Bir 

sonraki değere geçiş yapmak için  butonu 

kullanılır. Ayarlanacak değeri azaltmak için 

butonu, artırmak için ise  butonunu kullanılır. 
Ayarlanan değerleri kaydedip menüden çıkmak için 

 butonuna basılı tutulur. 
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5. CİHAZ AKSESUARLARI 

 

 

AKE.324.002.06.01.01 mayalandırma makinesi kontrol ünitesinin aksesuarı 

olan AKE.R014.01.01 bağıl nem ve sıcaklık transmitteri hakkındaki bilgiler 

aşağıdaki gibidir. 

 

 

AKE.R014.01.01 serisi, endüstriyel ortamlardaki bağıl nem ve sıcaklığı 0-20mA, 4-20mA 

analog sinyallere veya Modbus yapısına dönüştürerek farklı bir sisteme gönderen elektronik 

cihazlardır. 

5.1 Bağlantı Şeması 

 

Şekil 6: Elektrik bağlantı şeması 

 

5.2 Cihazın Kullanımı  

• 4-20mA sıcaklık çıkışı (T+) almak için Jumper’i Konum 1’e, 0-20mA çıkış almak için 

Konum 2’ye takınız. 

• 4-20mA bağıl nem çıkışı (RH+) almak için Jumper’i Konum 3’e, 0-20mA çıkış almak için 

Konum 4’ e takınız. 

• 4-20mA veya 0-20mA çıkışları kullanılmak istendiğinde sadece dahili sensörden alınan 

bağıl nem ve sıcaklık değerleri okunabilmektedir.  

• Dahili sensörden okunan bağıl nem ve sıcaklık, NTC-1, NTC-2 ve cihazın iç sıcaklık 

değerleri Modbus üzerinden tablodaki register adresleri ile okunabilmektedir. 

• Çoklu cihaz kullanılmak istendiğinde firmamızdan farklı Haberleşme ID’leri istenmelidir. 
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Baundrate 9600 

Data bit 8 

Parity bit none 

Stop bit 1 

Haberleşme ID 3 

           
Tablo 1: Modbus haberleşme parametreleri 

 

Register 
Adresleri 

Veri 
Tipi 

Verinin İçeriği 
Okuma/Yazma 

İzni 

0x40000 Word Ölçülen nem değeri Okunabilir 

 0x40001 Word Ölçülen sıcaklık değeri Okunabilir 

0x40002 Word Ölçülen NTC1 değeri Okunabilir 

0x40003 Word Ölçülen NTC2 değeri Okunabilir 

0x40004 Word Ölçülen cihaz iç sıcaklık 
değeri 

Okunabilir 

 

Tablo 2: Modbus adres haritası 

 

5.3 Cihazın Ölçüleri 

 

Şekil 7: Cihaz ölçüleri 

 

5.4 Teknik Özellikleri 

Besleme Gerilimi: 12VDC 

Ölçüm Aralığı:  Sıcaklık:-10…+85°C, Bağıl Nem: 0...90%RH 

Doğruluk: Sıcaklık : ±1°C (max.)    Bağıl Nem: ±5%RH (max.) 

Çalışma Aralığı :  -40...+90°C ve 0…100%RH 

Çıkışlar: 0-20mA veya 4-20mA  (Cihaz üzerinden seçilebilir) 

Elektriksel Bağlantı:  Vidalı Terminal Blok 

Ağırlık: 90gr 
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5.5 Uyarılar 

• Cihaz kullanılmaya başlanmadan önce mutlaka kullanma kılavuzu okunmalıdır ve 

cihaz kullanımında talimat ve uyarılara uyulmalıdır. Aksi takdirde oluşabilecek kaza 

ve zararların sorumluluğu alıcıya aittir. 

• Cihazın montaj ve bağlantısı tecrübeli teknik elemanlar tarafından şemaya uygun 

olarak yapılmalıdır. Aksi takdirde sorumluluk alıcıya aittir. 

• 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. 

• En iyi ölçüm için, cihazın ölçüm ucu hava akışı olan yere monte edilmelidir. 

• Garanti etiketini kesinlikle sökmeyiniz. Aksi takdirde cihazınız garanti kapsamı 

dışına çıkar. Cihazın tamiratı mutlaka yetkili servis tarafından yapılmalıdır. 

• Cihazın fabrika çıkışındaki konfigürasyon ayarları, kullanıcı tarafından mutlaka 

mevcut sistemin ihtiyacına göre değiştirilmelidir. Yanlış konfigürasyondan 

kaynaklanan kaza ve zararların sorumluluğu kullanıcıya aittir. 



 

                                       Adres : Fevzi Çakmak Mah. Ahmet Petekçi Cad. Kobisan Sanayi 

                                       Sitesi A Blok No:17/O  Karatay/Konya/TÜRKİYE  

                                       Tel : +90 332 239 04 03    E-Mail : info@aketroniks.com.tr   

 www.aketroniks.com.tr   
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