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STK6 KURUTMA  KONTROL ÜNİTESİ 
KULLANMA KLAVUZU 

V1.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

STK6 KONTROL ÜNİTESİ TUŞ TAKIMI 
 

Bir numaralı program tuşu. Birinci programın parametrelerine ulaşmak için kullanılan 
tuştur. 

 
İki numaralı program tuşu. İkinci programın parametrelerine ulaşmak için kullanılan 
tuştur. 

 
Yukarı ok, girilmekte olan parametrenin değerini arttırır. 

 
Aşağı ok, girilmekte olan parametrenin değerini düşürür. 

 
Zaman tuşu. Seçili olan programın zaman parametresine giriş için kullanılan tuştur. 
Programın çalışma süresini ayarlamak için kullanılır. 
 
Sıcaklık tuşu. Seçili olan programın sıcaklık parametresine giriş için kullanılan tuştur. 
Ulaşılmak istenen sıcaklık değerini ayarlamak için kullanılır. 
 
Rezistans ledi. Kurutma makinesinin ısıtma işlemini yapan rezistansın açık / kapalı 
olduğunu gösteren leddir. Isıtma işlemi esnasında led yanar konumdadır. 
 
Filtre ledi. Filtrenin tıkalı(dolu) olduğunu bildiren ikaz ledidir. Led yanıyorsa filitre 
tıkalıdır. 
 
Start tuşu, seçili programın çalışmaya başlaması için kullanılan tuştur. 
 
Stop tuşu, çalışmakta olan programı durdurmak için kullanılır. 
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YENİ  PROGRAM GİRİŞİ 
 
 Cihaza 2 adet program girilebilir. Yeni program girişi için girmek istediğiniz program tuşuna (P1 veya 
P2 ) 3 saniye süre ile basınız. Program tuşunun ledi yanıp sönmeye başlayacaktır. Aynı zamanda zaman 
ekranındaki değer yanıp sönecektir. Yukarı/Aşağı tuşları ile yeni değeri dakika olarak giriniz. Zaman 
tuşu ile girilen değeri onaylayız. Sıcaklık ekranında iki çizgi “ -- ” çıkacak, zaman ekranı yanıp 
sönmeye devam edecektir. Bu konumda zaman ekranından kurutma sonunda yapılması istenen soğutma 
zamanını dakika olarak giriniz. Soğutma  zamanını girdikten sonra zaman tuşu ile girilen değeri 
onaylayınız. Ardından sıcaklık  ekranındaki değer yanıp sönmeye başlayacaktır.  Yukarı Aşağı tuşları 
ile istenen sıcaklık değerini giriniz. Sıcaklık tuşu ile onaylayınız. 
 
Kayıtlı programı çalıştırma: 
 

Hafızaya kaydedilmiş programı çalıştırmak için, P1 veya P2 tuşu ile çalıştırmak istediğiniz programı 

seçiniz. START tuşu ile seçmiş olduğunuz programı çalıştırınız. 

 

Geçici program çalıştırma 

 

Cihaz ile hafızaya kaydetmeden program çalıştırabilirsiniz. Öncelikler çalışma değerlerini girmek için ;     

Zaman tuşuna basınız. Zaman  ekranı yanıp sönmeye başlayacaktır. Yukarı aşağı tuşları ile zaman 

değerini giriniz. Zaman tuşu ile girdiğiniz değeri onaylayınız. 

Sıcaklık tuşuna basınız. Sıcaklık ekranı yanıp sönmeye başlayacaktır. Yukarı aşağı tuşları ile sıcaklık 

değerini giriniz. Sıcaklık tuşu ile girdiğiniz değeri onaylayınız. 

Girdiğiniz bu değerler P1 veya P2 tuşuna basıncaya veya cihazın enerjisi kesilinceye kadar hafızada 

kalacaktır. 

Start tuşu ile programınızı çalıştınız. 

 

BEKLEME KONUMU: 

Cihaz çalışırken STOP tuşuna basılırsa stop ledi yanıp sönmeye başlayarak cihazın bekleme (pause) 

konumuna geçer. Bu konumda makinedeki tüm işlemler beklemeye alınır. Stop tuşu ile programdan  

çıkılabilir veya start tuşu ile kaldığı yerden devam edilebilir. 

 

KALDIĞI YERDEN DEVAM:  

Cihaz çalışırken elektriği kesilirse, elektrik geldiğinde ekrana kalan zaman ve St/Sp uyarısı gelir. Stop 

tuşu ile programdan  çıkılabilir veya start tuşu ile kaldığı yerden devam edilebilir. 

 

ÇALIŞIRKEN DEĞERLERİ İZLEME : 

Cihaz çalışırken zaman tuşuna basılırsa set edilmiş olan zaman değeri ekrana gelir ve tuşun bırakılması 

ardından tekrar kalan zaman gösterilir. 
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Cihaz çalışırken sıcaklık tuşuna basılırsa set edilmiş olan sıcaklık değeri ekrana gelir ve tuşun 

bırakılması ardından tekrar ölçülen makine sıcaklık değeri  gösterilir. 

 

 
 

Hata ve İkazlar: 
 

1- Kapak açık hatası : Ekranda    “Er  dr”  görünüyorsa; 
 

a. Cihazın kapağı açık olabilir; 
b. Cihazın kapağı yerine oturmamış olabilir; 
c. Cihazın kapak sensörü arızalı olabilir; 
d. Kontrol sisteminin sensör girişi arızalı olabilir. 
 

2- Motor / Termik hatası : Ekranda     “Er tr”    görünüyorsa; 
 

a. Motor rulmanları sıkışmış olabilir; 
b. Motor etiket değerinin üzerinde amper çekiyor olabilir; 
c. Fazlardan bir veya ikisi gelmiyor olabilir; 
d. Voltaj düşük olabilir; 
e. Motor termiği arızalı olabilir; 
f. Kontrol sisteminin termik sensör girişi arızalı olabilir. 
 

3- Şebeke hatası:  Ekranda     “Er Sb”    görünüyorsa; 
 

a. Kullandığınız faz koruma rölesi arızalı olabilir. 
b. Elektrik şebekesinde dalgalanma veya faz kaybı olabilir. 
c.  Kontrol sisteminin Şebeke hatası  sensör girişi arızalı olabilir. 
 

4-     Filtre hatası : Fırça ledi yanıyorsa veya ekranda “Er FL” görünüyorsa; 
 

d. Cihazın filtresi dolu veya tıkalı olabilir.  
e. Filtre sivici arızalı olabilir. 
f. Kontrol sisteminin filtre sensör girişi arızalı olabilir. 
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PARAMETRE MENUSU: 
 
Menüye ulaşmak için; 
1) Cihazın enerjisini kesiniz.    
2) STOP tuşuna basınız.     
3) Elinizi STOP tuşundan çekmeden cihaza enerji veriniz.    
4) Zaman ekranında parametre numaraları, ısı ekranında parametre içeriği görünecektir.  
     
Parametre değerlerini değiştirmek için;    
START tuşuna basarak parametre seçiniz.    
Yukarı / aşağı tuşları ile seçili parametre değerini değiştiriniz.   
 
   
 

 
 
 
 
 

PARAMETRELER 

NO MIN MAX DEFAULT COMMENT 

0 0 1 1 MAKİNE DONUS TİPİ:  0 = Tek yon. 1=Çift yön 

1 5 99 25 
SAĞ SOL DONUS ZAMANI: Çift yön seçildiğinde sağ sol dönüş 

sürelerini belirler. 

2 5 99 7 
SAĞ SOL ARASI DURUŞ ZAMANI: Çift yön seçildiğinde sağ sol 

Arası duruş sürelerini belirler. 

3 0 99 99 
MAKSİMUM SICAKLIK: Kullanıcının  girebileceği maksimum 

sıcaklık değerini belirler. 

4 0 1 1 
KAPAK İNPUT TİPİ : 1=Kapak girişine sinyal gelince aktif.        

0=Kapak girişine sinyal gelmediğinde aktif. 

5 0 1 1 
TERMİK İNPUT TİPİ : 1=Termik girişine sinyal gelince aktif.  

0=Termik girişine sinyal gelmediğinde aktif. 

6 0 1 1 
ŞEBEKE İNPUT TİPİ : 1=Şebeke girişine sinyal gelince aktif.  

0=Şebeke girişine sinyal gelmediğinde aktif. 

7 0 1 1 
FİLTRE İNPUT TİPİ : 1=Filtre girişine sinyal gelince aktif.        

0=Filtre girişine sinyal gelmediğinde aktif. 

8 0 1 0 FİLTRE HATA TİPİ : 1=Filtre girişine sinyal gelince hata üret. 

0=Filtre girişine sinyal gelince hata üretme, sadece fırça ledini yak. 

9 0 1 1 SOGUTMA VAR/YOK : 1=Var 0=Yok 

 

 
 
 
 
 
 



 5

 
BAĞLANTI ŞEMASI 
 

 
 
 
 
 
 


