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1- CİHAZIN  GENEL TANIMI:

  STK200 çamaşırhane ve tekstil kurutma makineleri kontrolü için tasarlanmıştır. Isı,zaman ve nem
kontrolü  yapabilmesinin  yanı  sıra   tekstil  uygulamalarında  önem  kazanan   “soğutma  işlemi”  de
yapabilmektedir.
Isı ve zaman ekranlarının büyük olması uygulamada çok rahat izlenebilirlik sağlamaktadır.
Cihaz  5  adet,  kullanıcı  tarafından  değiştirilebilen  programı  ile  birçok  uygulamaya  cevap  verecek
yetenektedir.
Üzerindeki durum gösterge lambaları (led) sayesinde, program yazma ve program çalıştırma işlemleri,
kolay anlaşılır düzeye indirilmiştir.
Cihaz  ile  özellikle  tekstil  makinelerinde  kullanılan  “devirme  (mal  boşaltma)”   işlemi  de
gerçekleştirilebilmektedir.

  
                                                             (Cihaz Ön Görünüm)
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2- ÖLÇÜLER 

                   Cihaz ön görünüm  Cihaz yan görünüm
 

 
Cihaz arka görünüm
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3- TUŞLAR

Cihaz üzerinde 7 adet tuş  vardır. Tüm işlemler bu tuşlar ile yapılır.

3.1 START Tuşu:  

                              Program  çalıştırmak  için kullanılır.

 

3.2 STOP Tuşu: 

                              Çalışmakta olan programı durdurmak için  kullanılır.

 

3.3 PRG Tuşu:
                              
                               Program yazma moduna  girmek ve yazılan programı hafızaya kaydetmek için 
                               kullanılır.
                               

3.4 MOD Tuşu:
                              
                               Mal boşaltma moduna  girmek için kullanılır.
                               

 
3.5 YUKARI Tuşu:
                              
                               Mal boşaltma modunda makineyi kaldırmak için kullanılır. Çalışma modunda ise 
                               program seçiminde kullanılır.
                               

3.6 AŞAĞI Tuşu:
                              
                               Mal boşaltma modunda makineyi indirmek için kullanılır. Çalışma modunda ise 
                               program seçiminde kullanılır.
                               
3.7 KİLİT Tuşu:
                              
                               Makine kapak kilidini açıp kapatmak için kullanılır.
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4-PROGRAM LEDLERİ

   Cihaz 5 adet program kapasitelidir. Seçilen program program ledleri ile  
           gösterilir.

5-GÖSTERGE LEDLERİ   

Cihazın yaptığı işlemler gösterge ledleri ile izlenebilir.

5.1 ZAMAN Ledi
                              

Zamana göre çalışma durumunda bu led yanacaktır. Program yazma  mönüsünde
Kurutma zamanının girileceği bu led ile bildirilir.
  

              
5.2 NEM Ledi
                              

Neme göre çalışma durumunda bu led yanacaktır. Program yazma  mönüsünde
Nem set değerinin girileceği bu led ile bildirilir.
  

5.3 SICAKLIK Ledi
                              

Çalışma sırasında makine ısıtıcısının (buhar, rezistans..vb) aktif olduğunu gösterir.
Program yazma mönüsünde sıcaklık set değerinin girileceği bu led ile bildirilir.
  

5.4 SOĞUTMA Ledi
                              

Soğutma işlemi yapıldığında bu led yanacaktır. Program yazma mönüsünde  soğutma 
zamanının girileceği bu led ile bildirilir.
  

5.5 KİLİT Ledi
                              

Makine kilit siteminin aktif olup olmadığını gösterir.  

5.6 ALARM Ledi
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                        Oluşan arızalarda veya işlenen program sonunda bu led yanacaktır.

6-EKRANLAR   

Çalışma değerleri 3 adet 7 segment display üzerinde izlenebilir. Ekranlar büyük seçilerek uzaktan 
izleme imkanı sağlanmıştır.

6-1 SICAKLIK EKRANI
                              

.
Makine içi sıcaklık değeri bu ekran üzerinden izlenip değiştirilebilir.

                               3 hanelidir.

  

6-2 NEM  EKRANI
                              

.
Makine içi nem değeri bu ekran üzerinden izlenip değiştirilebilir.

                               2 hanelidir.  

6-3 ZAMAN EKRANI
                              

.
                                 Kurutma ve soğutma zamanı bu ekran üzerinden izlenip
                                 Değiştirilebilir. 4  hanelidir. hh.mm (h=saat m=dakika) formatında  
                                 çalışır.
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7- ÇALIŞMA PARAMETRELERİ

Kullanıma  başlamadan  önce  cihazın  parametrelerinin,  kullanılacağı  makiye  göre  ayarlanması
gerekmektedir.

Cihaza parameter girmek için;
- Cihaz enerjisini kesiniz. 
- Parmağınızı stop tuşuna basıp tuşu bırakmadan cihaza enerji veriniz.
- Stop tuşunu bırakınız.  TEMP ekranında  P01  parametre  numarası  ve  TIME ekranında  da   bu

parametrenin en son girilmiş olan değeri görülecektir. 
- PRG tuşu bir  sonraki  parametreye  geçilmesini  sağlar.  PRG tuşuna her  basıldığında  parametre

numarası artacaktır. P99 parametresinden sonra tekrar P01  parametresine dönülecektir.
- Parametrelere değer girişi yukarı ve aşağı tuşları ile yapılır. Değer girmek için, PRG tuşu ile değer

girmek istediğiniz parametreyi seçiniz. YUKARI ve AŞAĞI tuşları ile değer girişi yapınız. PRG
tuşuna tekrar basarak girdiğiniz değeri hafızaya kaydediniz.

- Parametre girme işlemi bittiğinde STOP tuşu ile parametre mönüsünden çıkınız.

P1 -  NEM DÜZELTME KATSAYISI 

Yüksek  fan  emişinde  ölçülen  nem  değeri  makinedeki  gerçek  nem  değerinden  düşük  olabilir.Bu
parametreye girilen değer kadar ölçülen nem değerinin üzerine ekleme yapılır.  Böylece yüksek fan
emişindeki nem ölçüm hataları giderilerek gerçek nem değerinde çalışma yapılır.

P2 – NEM KONTROLU BAŞLAMA ZAMANI

Makine  ilk  çalışmaya  başladığında  içerisindeki  kurutulacak  kumaş  soğuk  olacağından  nem
oluşmayacak ve yapılan nem kontrolü hatalı olacaktır. Bir süre bekleyip kumaş ısındıktan sonra nem
kontrolüne başlamak gerekmektedir. 
Bu parametreye girilen dakika değeri kadar nem kontrolü geciktirilir.

P3- MAKİNE KİLİT TİPİ

Makinede kullanılan kilit tipine göre 0 veya 1 değeri girilmelidir.
0 değeri havalı (pneumatic) tip kilit seçildiğini belirtir. Kilit tuşuna basıldığında kilit ledi yanar ve kilit
rölesi çeker. Kilit tuşuna tekrar basıldığında kilit ledi söner ve kilit rölesi bırakır.

1 değeri manyetik tip kilit seçildiğini belirtir. Kilit tuşuna basıldığında kilit ledi yanar ve kilit rolesi
çeker. P4 parametresinde girilen zaman (saniye) kadar çekili kalır.Zaman sonunda kilit ledi söner ve
kilit rölesi bırakır.

P4- MANYETİK TİP KİLİT AÇIK KALMA ZAMANI

Makinede manyetik tip kilit kullanılmış ise kilit  bobininin kilit açma konumunda  uzun süre çekili
kalarak zarar görmesini engellemek için bir süre sonra enerjisinin kesilmesi gerekir. Manyetik tip kilit
bobini kendinden yaylı olduğu için makine kapağı kapatıldığında kilitli konuma geçmiş olur. Makine
kapağı açılmak istendiğinde kilit tuşuna basılır, kilit ledi yanar ve kilit rölesi çeker. Bu parametrede
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girilen zaman  süresince  (saniye) çekili kalır. Zaman bitiminde otomatik olarak kilit ledi söner ve kilit
rölesi bırakır.

P5- DÖNÜŞ TİPİ

Makinenin tambur dönüş tipini belirler.

0 değeri çift yön dönüşü belirtir. Makine  P6 parametresine girilen zaman (saniye) süresince sol ve
sağa dönecek,  ve P7 parametresine girilen zaman (saniye) süresince sağ sol dönüşler arasında bekleme
yapacaktır.

1 değeri  tek yön dönüşü belirtir.  Makine çalıştığı  sürecek sağa dönüş rölesi çekili  kalarak tek yön
dönüşlü çalışma yapılacaktır.

P6-SAĞ SOL ZAMANI

 P5 parametresinde çift yön dönüşlü çalışma seçilmiş ise dönüşlerde dönme süresini (saniye) belirler.

P7- SAĞ SOL ARASI DURMA ZAMANI

 P5 parametresinde  çift  yön  dönüşlü çalışma seçilmiş  ise  dönüşler  arası  durma süresini  (saniye)
belirler.

P8- MAL BOŞALTMA MODU İPTAL

Cihaz  üzerindeki  MOD  tuşu  mal  boşaltma  (makine  içerisindeki  malın  makineyi  yatık  pozisyona
getirerek boşaltılması) moduna geçilmesini  sağlar. Bazı küçük makinelerde mal boşaltma işlemi için
gerekli  piston  düzeneği  kullanılmaz.  Bu  tip  durumlarda  kullanıcının  gereksiz  yere  mal  boşaltma
moduna girmesini engellemek için bu parametre kullanılır.

0 değeri mal boşaltma modunun iptal edildiğini belirtir. Bu durumda MOD tuşuna basıldığında cihaz
işlem yapmayacaktır.

1 değeri  mal  boşaltma modunun aktif  edildiğini  belirtir.  Bu durumda MOD tuşu ile mal  boşaltma
moduna giriş sağlanır.

P9-  KAPAK SİVİÇİ İNPUT TİPİ

0 değeri kapak inputuna sinyal gelmediğinde kapak uyarısının verilmesini sağlar.
1 değeri kapak inputuna sinyal geldiğinde kapak uyarısının verilmesini sağlar.

P10-MOTOR KORUMA ROLESİ(TERMİK) İNPUT TIPI

0 değeri termik inputuna sinyal gelmediğinde termik uyarısının verilmesini sağlar.
1 değeri termik inputuna sinyal geldiğinde termik uyarısının verilmesini sağlar.

P11-FAZ KORUMA ROLESİ(ŞEBEKE) İNPUT TİPİ

0 değeri şebeke inputuna sinyal gelmediğinde şebeke uyarısının verilmesini sağlar.
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1 değeri şebeke inputuna sinyal geldiğinde şebeke uyarısının verilmesini sağlar.

P12- BOŞ PARAMETRE 
Kullanıcıya yönelik bir parametre değildir.

P13- MAKSİMUM SICAKLIK DEĞERİ
Kullanıcı tarafından ayarlanabilecek maksimum sıcaklık değerini sınırlar. Örneğin bu parametreye 90
değeri girilirse, kullanıcı cihazı programlarken ısı değerini maksimum 90 dereceye kadar ayarlayabilir.

P14- NEM SENSÖRÜ VAR / YOK
Bu parametre ile nem sensörü iptal edilebilir. 

P98- KART VERSİYONU

Cihazın elektronik kart versiyon numarasını gösterir. Bilgilendirme amaçlıdır. Değiştirilemez.

P99-YAZILIM VERSİYONU

Cihazın yazılım versiyon numarasını gösterir. Bilgilendirme amaçlıdır. Değiştirilemez.

STK200  PARAMETRE LİSTESİ

PARAMETRE 
MİNUMUM

DEĞER
MAKSİMUM

DEĞER
KULLANICI

SET
DEĞERİ

P1-  NEM DÜZELTME KATSAYISI 0  (%RH ) 30  (%RH )

P2-  NEM KONTROLU BAŞLAMA       
        ZAMANI

1 dakika 20 dakika

P3-  MAKİNE KİLİT TİPİ 0=pneumatic 1=manyetik
P4-  MANYETİK TİP KİLİT AÇIK  
        KALMA ZAMANI          

1 saniye 240 saniye

P5-  DÖNÜŞ TİPİ 0=çift yön 1=tek  yön
P6-  SAĞ SOL ZAMANI 5 saniye 240 saniye
P7-  SAĞ SOL ARASI DURMA ZAMANI 5 saniye 240 saniye
P8-  MAL BOŞALTMA MODU İPTAL 0=Yok 1=Var
P9-  KAPAK SİVİÇİ İNPUT TİPİ 0 1
P10-MOTOR KORUMA ROLESİ İNPUT 
        TİPİ

0 1

P11-FAZ KORUMA ROLESİ(ŞEBEKE)    
        İNPUT TİPİ

0 1

P12- BOŞ PARAMETRE - - -
P13- MAX SICAKLIK DEGERİ 0 135 -
P14- NEM SENSÖRÜ VAR / YOK 0=YOK 1=VAR
P98- KART VERSİYONU OKUNABİLİR OKUNABİLİR
P99- YAZILIM VERSİYONU OKUNABİLİR OKUNABİLİR
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8- PROGRAM GİRİŞİ

Kurutma işlemi nem veya zaman olmak üzere iki değişik mod da yapılabilir.
Kullanıcı tarafından nem değeri girilmesi durumunda kurutma işlemi neme göre yapılır. Bu durumda 
girilen kurutma zamanı dikkate alınmaz. Neme göre kurutmada  girilen nem değerine ulaşıldığında 
kurutma işlemi sonlandırılır ve girilmiş ise soğutma zamanı işlenmeye başlanır.
Kullanıcı tarafından nem değeri girilmeyip sadece kurutma zamanı girilmesi durumunda ise kurutma 
işlemi girilen zaman değeri kadar yapılıp girilmiş ise soğutma zamanına geçilir.

Cihaza yeni program girmek için; 
- YUKARI ve AŞAĞI tuşları ile değer girilecek programı seçiniz.
- PRG tuşuna basınız. ZAMAN ledi yanacak ve TIME (zaman) ekranı yanıp sönmeye başlayacaktır.
- YUKARI ve AŞAĞI tuşları ile kurutma zamanını giriniz.  hh.mm (h=saat,m=dakika) formatında.
- PRG tuşuna basınız. NEM ledi yanacak ve %RH (NEM) ekranı yanıp sönmeye başlayacaktır. 
- YUKARI ve AŞAĞI tuşları ile istenilen nem değerini giriniz. (Not:”Nem sensörü var parametresi”

set edilmemiş ise nem değeri girişi yapılamaz.)
- PRG tuşuna basınız.  SICAKLIK ledi  yanacak  ve  TEMP (SICAKLIK)  ekranı  yanıp  sönmeye

başlayacaktır. 
- YUKARI ve AŞAĞI tuşları ile kurutma sıcaklık değerini giriniz.
- PRG  tuşuna  basınız.  SOĞUTMA  ledi  yanacak  ve  TIME  (ZAMAN)  ekranı  yanıp  sönmeye

başlayacaktır. 
- YUKARI  ve  AŞAĞI  tuşları  ile  soğutma  zaman  değerini  giriniz.  hh.mm (h=saat,m=dakika)

formatında.
-     PRG tuşuna basıp program giriş modundan çıkınız.

9-PROGRAM ÇALIŞTIRMA

Cihaz hafızasına kaydedilmiş olan bir programı çalıştırmak için;
- YUKARI ve AŞAĞI tuşları ile çalıştırılacak programı seçiniz.
- START tuşu ile çalıştırınız.
- Çalışmakta olan programı sonlandırmak için STOP tuşuna basınız.

NOT: Cihazın  “START INPUT”  ve “STOP INPUT”girişlerine  dışarıdan buton bağlayarak da cihazı
çalıştırıp durdurabilirsiniz.

10- MAL BOŞALTMA MODU

Bu mod, makinedeki kumaşların makineden çıkarılması için kullanılır. Mal boşaltma yapmak için;
- Makineyi stop tuşu ile durdurunuz.
- Makine kapağını açık pozisyona  getiriniz.
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- MOD tuşuna basınız.  TIME(ZAMAN)  ekranında  “tılt“   mesajı  belirecektir.  Bu,  cihazın  mal
boşaltma modunda olduğunu gösterir.

- YUKARI tuşuna basarak makineyi devrilme konumuna  alınız.
- Start tuşuna basarak makine tamburunun dönmesini sağlayınız.
- Stop tuşuna ile makine tamburunu durdurunuz.
- AŞAĞI tuşu ile makineyi normal çalışma konumuna alınız.
- Stop tuşu ile mal boşaltma modundan çıkınız.

11- HATA KODLARI

Çalışma sırasında oluşabilecek hatalar cihazın TEMP ekranında Err (Error) ve %RH(NEM) ekranında
da hata kısaltması (Sb=Şebeke hatası gibi..) olarak görülecektir.

Hata kısaltmaları;
Err dr  :   Kapak açık. Makine çalışırken kapağının açılması durumunda cihaz çalışmasını keserek bu 

     kodu ekrana basacaktır. Tekrar kapak kapatılıncaya kadar program bekleme modunda        
     kalacak ve  Kapağın kapatılması ile  çalışmaya devam edecektir.

   
Err Sb  :  Faz koruma (Şebeke) hatası.  Faz koruma rölesi makine beslemesinde dalgalanma  
                 algıladığında cihaz çalışmasını keserek bu kodu ekrana basacaktır. Stop tuşu ile programdan
                 çıkınız ve hata nedenini gideriniz.

Err tr  :  Motor koruma rölesi (termik) hatası.  Motor aşırı akım çektiğinde cihaz çalışmasını keserek 
               bu kodu ekrana basacaktır. Stop tuşu ile programdan çıkınız ve hata nedenini gideriniz.

11- BAĞLANTI  DİYAGRAMI
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