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GİRİŞ: 
  STG5000, tekstil ve çamaşırhane makineleri için geliştirmiş, grafik ekranlı ve mikro kontroller  
tabanlı bir cihazdır. Otomatik ve manuel olmak üzere iki değişik modda çalışabilmektedir. Otomatik 
kumanda modunda program yazma ve program çalıştırma kolaylığı sağlanmıştır. Üzerinde 
bulundurduğu manuel kontrol tuşları sayesinde ek maliyet gerektirmeden, manuel kumanda imkanı 
sağlar. Grafik olarak tasarlanan ekranı ile çeşitli parametreler ve makine değerleri aynı anda 
izlenebilmektedir. Ekran büyütme modu sayesinde izlenmek istenen değer makinen yanına gitmeye 
gerek kalmadan uzaktan takip edilebilir. Devirmeli tip makineler için çeşitli devirme modlarında 
çalışabilmektedir. Geniş parametre menüsü ile her türlü makineye kolayca adapte edilebilir. Ayrıca 
çok önemli bir özellik olarak, su alma işlemi için kendi üzerinde basınç sensörü bulunmaktadır. Dik 
(STG5000V) ve yatık (STG5000) olmak üzere iki değişik model de üretilmektedir. 
Sıcaklık sensörü ve giriş / çıkış kartı ile komplike bir üründür. 

1.ÖZELLİKLER 

1.1 TEKNİK ÖZELLİKLER 
 

• Besleme voltajı :  2x12V AC 
• 240 X 128 Piksel Grafik Display 
• 0-500 mbar basınç sensörü. (0-50kpa) 
• 16 adet röle çıkışı  
• 8 adet lojik giriş 
• 0-135 derece ısı ölçme 
• 0-10V analog çıkış 
• RS 232  çıkışı 
• Sembolleri değiştirilebilen kumanda tuşları. 
• Dik(STG5000V) ve yatay(STG5000)  model seçeneği  

1.2 KULLANIM ÖZELLİKLERİ 
 

• Otomatik ve manuel olarak iki değişik modda çalışma özelliği 
• Nümerik tuşlar ile kolay değer girişi 
• 70 adet program hafızası 
• Her programda 15 adım ve her adımda 6 işlem ile toplamda her program için 90 işlem 

adımı kapasitesi. 
• Her program için 18 karakterlik program adı girebilme. 
• Manuel tuşlar yardımı ile kolay programlama mantığı 
• Program yazma ve parametre menülerinde şifre koruması 
• Manuel kumanda modunda set değeri girebilme. 
• Mal boşaltma modu özelliği. 
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1.3 MODELLER VE FİZİKSEL BOYUTLAR 
 

    STG5000 (ÖN GÖRÜNÜM)                         STG5000 (YAN GÖRÜNÜM) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
           STG5000 (ARKAGÖRÜNÜM) 
 
 
 
 
 
 
Ü 
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          STG5000V (ÖN GÖRÜNÜM)                         STG5000V (ÜST GÖRÜNÜM)           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         STG5000V (ARKA GÖRÜNÜM)               STG5000V (YAN GÖRÜNÜM)                
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2. EKRAN GÖRÜNÜMÜ VE TUŞLAR  

2.1 ANA ÇALIŞMA EKRANI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cihazın grafik ekranı çeşitli  alanlar ayrılmıştır.Bu alanlar ; 
 
Litre Ekranı  : Makineye alınan su miktarı gösterilir. 
Isı Ekranı   : Makinedeki suyun ısısı gösterilir. 
Zaman Ekranı  : Çalışma sırasında kalan zaman gösterilir. 
Devir Ekranı  : Makinenin dönüş devri gösterilir. 
Büyütülmüş Ekran Bölgesi: Seçilen, litre, ısı, zaman, devir değerlerinden biri bu bölgede büyütülmüş 
olarak izlenebilir. 
Program Numarası  : Program numarasını gösterir. 
Adım Numarası  : Programın adım numarasını gösterir. 
Program ismi    : Programın ismini gösterir. 
İzleme ve değer girme ekranı : Makine çalışırken set değerleri, Hata uyarı kodları,  gibi    
bilgiler bu bölgede takip edilir. 
 
 
 
 
 

LİTRE  EKRANI 

ISI  EKRANI 

ZAMAN EKRANI

DEVİR  EKRANI 

BÜYÜTÜLMÜŞ EKRAN BÖLGESİ

PROGRAM NUMARASI 

ADIM NUMARASI 

İZLEME  VE DEĞER GİRME EKRANI 

PROGRAM İSMİ 
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2.2  TUŞLAR 

2.2.1 TUŞLARIN GENEL TANIMI 
Cihaz üzerinde 32 adet tuş bulunmaktadır. Tuşlar kullanım alanlarına gruplandırılmıştır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manuel Kumanda tuşları: Makineyi manuel çalıştırmak için kullanılır.  
 
Nümerik tuşlar : Sayısal ve karakter değer girmek için kullanılan tuşlardır.  
 
Yön tuşları ve enter tuşu : Yön tuşları menülerde dolaşmak, enter tuşu ise nümerik tuşlar ile girilen 
değeri hafızaya kaydetmek için kullanılır. 
 
Start / Stop: Program çalıştırmak ve durdurmak  için kullanılır. 

2.2.2 SOĞUK SU ALMA TUŞU 
               Manuel çalışma modunda makineye soğuk su alma işleminde kullanılır. 
               

2.2.3 SICAK SU ALMA TUŞU 
               Manuel çalışma modunda makineye sıcak su alma işleminde kullanılır. 
               
    

Manuel Kumanda 
Tuşları 

Nümerik Tuşlar 

YÖN Tuşları ve 
ENTER tuşu  

Start / Stop 
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2.2.4 ALARM TUŞU 
               Otomatik ve manuel çalışmada numune alma uyarısını susturmada kullanılır. 
    

2.2.5 ISITMA TUŞU 
               Manuel çalışmada ısıtma işlemi için kullanılır. 
 

2.2.6 YIKAMA TUŞU 
               Manuel çalışmada yıkama işlemi için kullanılır. 
 

2.2.7 TAHLİYE TUŞU 
               Manuel çalışmada tahliye işlemi için kullanılır. 
 

2.2.8 SIKMA TUŞU 
               Manuel çalışmada sıkma işlemi için kullanılır. 
 

2.2.9 KİLİT TUŞU 
               Manuel ve otomatik çalışmada kapak kilit kontrolünde kullanılır. 
 

2.2.10 MAL BOŞALTMA TUŞLARI 
                                               Manuel ve otomatik çalışmada mal boşaltma işleminde kullanılır. 
 
 
Bazı manuel kumanda tuşlarının program yazma modunda da görevleri vardır. Bu tuşlar ve görevleri 
“PROGRAM YAZMA” kısmında anlatılacaktır. 

2.2.11 MODE TUŞU 
Bu tuşun iki değişik kullanım amacı vardır.  
 
Birinci kullanımı, cihazın hangi mod da çalışacağını seçmektir.STG5000 cihazı otomatik ve manuel 
olmak üzere iki değişik modda çalışabilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu iki mod arasındaki geçiş 
mode tuşu ile sağlanır.  
Cihazın çalışma modunu seçmek için, cihaz bekleme konumunda iken MODE tuşuna basınız.  
Ekrana ; 
 
 >OTOMATİK ÇALIŞMA MODU 
   MANULE ÇALIŞMA MODU 
 
Seçenekleri gelecektir.  YUKARI , AŞAĞI tuşları ile istediğiniz modu seçip ENTER tuşu ile 
onaylayınız. 
Otomatik mod seçilmesi durumunda “Program numarası, adım numarası ve program ismi” ekrana 
gelecektir. 
Manule mod seçildiğinde ise ekranda “MANUEL ÇALIŞMA MODU” yazacaktır. 
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MODE tuşu ikinci olarak, nümerik tuşlar ile değer girildiği durumlarda girilen değeri silme görevi 
yapar.Girilen değer yanlış girilirse veya yeni bir değer girmek gerekiyor ise MODE tuşuna basarak 
eski değer silinebilir. 

3. MENÜLER 

3.1 STOP TUŞU MENÜLERİ 
Cihaz, bekleme ekranında iken STOP tuşuna 2 sn. süre ile basınız. Cihaz şifre soracaktır. Nümerik 
tuşlar ile “8642” şifresini giriniz, ENTER ile onaylayınız.  “DOĞRU ŞİFRE” mesajı ile şifre 
onaylanacak ve STOP TUŞU MENÜLERİ ekrana gelecektir. YÖN TUŞLARI ile istenin menü 
seçilip ENTER tuşu ile menü içerisine girilebilir. Ana menü listesine CANCEL tuşu ile dönülür. 
 
STOP TUŞU MENÜLERİ : 
- PARAMETRE MENÜSÜ 
- LİTRE MENÜSÜ 
- HATA İZLEME MENÜSÜ 
 
ÖNEMLİ NOT: Stop tuşu menüleri ile cihaz ve cihazın kullanıldığı makine ile ilgili birçok 
parametre ayarına ulaşılabildiği için sadece UZMAN PERSONEL tarafından kullanılmalıdır. 

3.1.1 PARAMETRE MENÜSÜ: 
 
Stop menüsünden parametre menüsüne girildiğinde izleme ve değer girme ekran bölgesinde 
parametre menüsünün içeriğine ulaşılır. Parametre menüsünün genel görünümü aşağıdaki gibidir; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parametre menüsünde, girilmiş olan değerleri izlemek için yön tuşları kullanılabilir. 
 
 
 
 

PARAMETRE NUMARASI 
VE PARAMETRE ADI 

GİRİLEBİLECEK MİNİMUM 
DEĞER 

GİRİLEBİLECEK MAKSİMUM 
DEĞER 

HAFIZADAKİ DEĞER 



 
STG5000 Kullanım Kılavuzu  V1.0 11/27 

Yeni parametre değeri girmek için; 
1-Değiştirmek istediğiniz parametre numarasını, yön tuşlarından YUKARI ve AŞAĞI tuşları ile    
   1’er 1’er veya SAĞ ve SOL tuşları ile 10’ar 10’ar  arttırıp  azaltarak seçiniz. 
 
2-ENTER tuşuna basarak değer girişini aktif ediniz. 
  
3-Nümerik tuşlar ile yeni değeri giriniz. Hatalı giriş yaparsanız MODE tuşu ile girmiş olduğunuz 
değeri silip yeni  değer girebilirsiniz. 
 
4- ENTER tuşu ile yeni değeri hafızaya kaydediniz. 

 
STG5000 PARAMETRE TABLOSU  
 
NO PARAMETRE ADI MİNİMUM 

DEĞER 
MAKSİMUM 

DEĞER 
SET 

DEĞERİ 
KULLANICI 

DEĞERİ 
P1 UK=0 TR=1 FR=2 Dil seçimi 0 2 1  
P2 Sağ/Sol dönüş zamanı (sn) 5 250 45  
P3 Sağ/Sol arası durma zamanı (Sn) 5 250 7  
P4 Yıkama devri (d/dk) 0 (P7) 100  30  
P5 Mal boşaltma devri (d/dk) 0 (P7) 100 22  
P6 Manuel sıkma devri (d/dk) 0 P19 500  
P7 Maksimum yıkama devri (d/dk) 0 (P19) 100  60  
P8 Tahliye zamanı (sn) 0 250 45  
P9 Manuel sıkma zamanı (dk.) 0 10 5  
P10 Isı kalibre değeri (‘C) 0 10 0  
P11 Isı regüle değeri (‘C) 0 10 3  
P12 Su sayaç çarpan değeri  1 250 1  
P13 Su sayaç bölen değeri 1 250 1  
P14 Su alma hata zamanı (dk.) 1 250 15  
P15 Isıtma hata zamanı (dk.) 1 250 30  
P16 Maksimum kazan hacmi (lt.) 0 3500 2000  
P17 Su sensör tipi  0 1 0  
P18 Sıkmada su miktarı (lt.) 0 (P16) 0  
P19 Maksimum makine devri (d/dk.) 0 999 150  
P20 Motor devri (d/dk.) 1 3000 1450  
P21 Kayış kasnak oranı  1.00 99.99 5.00  
P22 Hız kontrol frekansı (hz.) - - -  
P23 Dağıtma zamanı – 1 (sn.) 0 250 0  
P24 Dağıtma devri -1 (d/dk) 0 (P19) 0  
P25 Dağıtma zamanı – 2 (sn.) 0 250 0  
P26 Dağıtma devri -2 (d/dk) 0 (P19) 0  
P27 Dağıtma zamanı – 3 (sn.) 0 250 0  
P28 Dağıtma devri -3 (d/dk) 0 (P19) 0  
P29 Dağıtma zamanı – 4 (sn.) 0 250 0  
P30 Dağıtma devri -4 (d/dk) 0 (P19) 0  
P31 Dağıtma zamanı – 5 (sn.) 0 250 0  
P32 Dağıtma devri -5 (d/dk) 0 (P19) 0  
P33 Dağıtma zamanı – 6 (sn.) 0 250 0  
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P34 Dağıtma devri -6 (d/dk) 0 (P19) 0  
P35 Dağıtma zamanı – 7 (sn.) 0 250 0  
P36 Dağıtma devri -7 (d/dk) 0 (P19) 0  
P37 Dağıtma zamanı – 8 (sn.) 0 250 0  
P38 Dağıtma devri -8 (d/dk) 0 (P19) 0  
P39 Dağıtma zamanı – 9 (sn.) 0 250 0  
P40 Dağıtma devri -9 (d/dk) 0 (P19) 0  
P41 Dağıtma zamanı – 10 (sn.) 0 250 0  
P42 Dağıtma devri -10 (d/dk) 0 (P19) 0  
P43 Yükselme zamanı -1 (sn.) 0 250 0  
P44 Yükselme devri -1 (d/dk) 0 (P19) 0  

P45 Yükselme sonu bekleme zamanı -
1 (sn.) 0 250 0  

P46 Yükselme zamanı -2 (sn.) 0 250 0  
P47 Yükselme devri -2 (d/dk) 0 (P19)   

P48 Yükselme sonu bekleme zamanı -
2 (sn.) 0 250 0  

P49 Yükselme zamanı -3 (sn.) 0 250 0  
P50 Yükselme devri -3 (d/dk) 0 (P19) 0  

P51 Yükselme sonu bekleme zamanı -
3 (sn.) 0 250 0  

P52 Yükselme zamanı -4 (sn.) 0 250 0  
P53 Yükselme devri -4 (d/dk) 0 (P19) 0  

P54 Yükselme sonu bekleme zamanı -
4 (sn.) 0 250 0  

P55 Yükselme zamanı -5 (sn.) 0 250 0  
P56 Yükselme devri -5 (d/dk) 0 (P19) 0  

P57 Yükselme sonu bekleme zamanı -
5 (sn.) 0 250 0  

P58 Sıkmada tahliye no 1 10 4  
P59 Sıkmada sallanma sayısı 1 10 5  

P60 Sallanmada tambur durma zamanı 
(sn.) 30 250 30  

P61 Sıkma sonu tambur durma 
zamanı(sn.) 60 250 45  

P62 Manuel çalışma modu 0 1 0  
P63 Kapak sivici kontak tipi 0 1 0  
P64 İnverter hata kontak tipi 0 1 0  
P65 Termik hata kontak tipi 0 1 0  
P66 Şebeke rölesi kontak tipi 0 1 0  
P67 Makine konum tipi 0 3 3  
P68 Sıfır litre seviyesi (lt) 0 (P16) 1000 0  
P69 Su kaçağı hatası seviyesi (lt) 0 (P16) 1000 250  
P70 Sıkmada çamaşır açma no 1 0 10 0  
P71 Sıkmada çamaşır açma no 2 0 10 0  
P72 Sıkma var / yok 0 1 1  

P73 Otomatik çalışmada manuel tuşlar 
var / yok 0 1 1  

P74 Devirme modu var/yok. 0 1 1  
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P75 Isı kapatma ofseti 0 15 0  
P76 Regüle var yok 0 1 1  
P77      
P78      
P79      
P80      
 
NOT 1: Maksimum değer hanelerindeki parametre numaralı gösterim, o parametrenin alabileceği maksimum değerin başka parametre 
değerine de bağlı olduğunu belirtir. Örneğin (P16)1000 şeklindeki gösterimde,  parametre maksimum 1000 değerini alabilir. Fakat P16 
parametresine girilmiş olan değer 1000 değerinden küçük ise parametre maksimum P16 parametresindeki değeri alabilecektir. 

 
PARAMETRE AÇIKLAMALARI 

P1- Dil seçimi: 
Cihazın kullanım lisanını seçmek için kullanılır.  
İngilizce (UK) için 0, Türkçe (TR) için 1, Fransızca (FR) için 3 değerleri girilmelidir. 

P2- Sağ sol dönüş zamanı: 
Makinenin yıkama sırasında sağ ve sola dönüş sürelerini belirler.  
5 ile 240 saniye arası bir değer girilebilir. 

P3- Sağ sol arası durma zamanı: 
Makinenin yıkama sırasında, sağ ve sola dönüşler arası durma sürelerini belirler. 
5 ile 240 saniye arası bir değer girilebilir. 

P4- Yıkama devri: 
Makinenin yıkama devrini belirler. 
0 – P19 “maksimum makine devri” (d/dk) arası bir değer girilebilir. Eğer P19 parametresinin değeri 
100 d/dk. dan büyük ise maksimum 100 d/dk. değeri girilebilir. 

P5- Mal boşaltma devri: 
Devirmeli tip makinelerde, mal boşaltma işlemi sırasındaki dönüş devrini belirler. 
0 – P19 “maksimum makine devri” (d/dk) arası bir değer girilebilir. Eğer P19 parametresinin değeri 
100 d/dk. dan büyük ise maksimum 100 d/dk. değeri girilebilir. 

P6- Manuel sıkma devri: 
Cihaz üzerindeki manuel sıkma tuşu ile yapılan sıkma işleminin devrini belirler. 
0 – P19 “maksimum makine devri” (d/dk)  arası bir değer girilebilir. 

P7- Maksimum yıkama devri: 
Makinenin su alma, kimyasal alma, ısıtma, yıkama ve tahliye işlemlerindeki devrini  belirler. 
0 – P19 “maksimum makine devri” (d/dk) arası bir değer girilebilir. Eğer P19 parametresinin değeri 
100 d/dk. dan büyük ise maksimum 100 d/dk. değeri girilebilir. 

P8- Tahliye zamanı: 
Otomatik çalışmada su tahliye süresini belirler. 
0 –250 saniye arası bir değer girilebilir. 
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P9- Manuel sıkma zamanı: 
Cihaz üzerindeki manuel sıkma tuşu ile yapılan sıkma işleminin süresini belirler. 
0 –10 dakika arası bir değer girilebilir. 

P10- Isı kalibre değeri: 
Cihazın ölçtüğü su ısı değeri, çeşitli ısı kayıpları nedeni ile olması gereken gerçek değerinden düşük 
ise, ölçülen ısı değeri, bu parametreye girilen değer kadar arttırılarak  gerçek değer elde edilir.  
0-10 derece arası bir değer girilebilir. 

P11- Isı regüle değeri: 
Isı regülasyonuna başlama histerisiz değeridir. Yıkama sırasında su ısısı set edilen ısı değerinin bu 
parametrede girilen değer kadar altına düştüğünde regülasyona başlanır. 
0-10 derece arası bir değer girilebilir. 

P12- Su sayaç çarpan değeri: 
Dijital su sayacı kullanılması durumunda  sayacın ürettiği sinyalin çarpan değeridir. 
0-250 arası bir değer girilebilir. 

P13- Su sayaç bölen değeri: 
Dijital su sayacı kullanılması durumunda  sayacın ürettiği sinyalin bölen değeridir. 
0-250 arası bir değer girilebilir. 

P14- Su alma hata zamanı: 
Her su alma işlemi için maksimum su alma süresini belirler.   
0-250 dakika arası bir değer girilebilir. 

P15- Isıtma hata zamanı: 
Her ısıtma işlemi için maksimum ısıtma yapma süresini belirler. 
0-250 dakika arası bir değer girilebilir. 

P16- Maksimum kazan hacmi: 
Makinenin alabileceği maksimum su miktarını belirler. 
0-3500 litre arası bir değer girilebilir. 

P17- Su sensör tipi: 
Makinede kullanılan su sayacının tipini belirler.  
Cihazın kendi üzerindeki analog tip sensör  (basınç sensörü) kullanılacaksa 0 değeri girilmeli ve 
Litre kalibrasyon işlemi yapılmalıdır.  
Pals üreten bir su sayacı kullanılacaksa 1 değeri girilmeli ve P12, P13 parametreleri de 
ayarlanmalıdır. 

P18- Sıkmada su miktarı: 
Sulu sıkma  işlemi için alınacak su miktarıdır. 0 değeri girilirse sulu sıkma iptal edilir. 
0-3500 litre arası bir değer girilebilir. 

P19- Maksimum makine devri: 
Makinenin maksimum dönmesi istenilen devir değerdir. 
0-999 devir/dakika  (d/dk) arası bir değer girilebilir. 
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P20- Motor devri: 
Makinenin ana tambur motoru etiketinde belirtilen 50Hz çalışma frekansındaki devir değeridir. 
1-3000 devir/dakika  (d/dk) arası bir değer girilebilir. 

P21- Kayış kasnak oranı: 
Makine tambur kasnağının, tambur motor pulesine (motor kasnağı) oranıdır.   
Ana tambur kasnak çapı / motor pule çapı = Kayış kasnak oranı. 
01.00 – 99.99 arası bir değer girilebilir. 

P22- Hız kontrol frekansı: 
Sadece okunabilir. 
Kullanıcı tarafından P19, P20 ve P21 parametre değerleri girildikten sonra cihaz tarafından 
hesaplanan maksimum hız kontrol frekansı değeridir. Hız kontrol cihazlarında maksimum hız 
kontrol frekansı parametresi genelde HSP olarak adlandırılır. Hız kontrol cihazının HSP 
parametresine STG5000’nin   hesapladığı bu değeri giriniz. 

P23,P25,P27,P29,P31,P33,P35,P37,P39,P41-  Dağıtma zamanı 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10: 
Sıkma dağıtma rampalarının zaman değerleridir. 
0-250 saniye arası bir değer girilebilir. 

P24,P26,P28,P30,P32,P34,P36,P38,P40,P42-Dağıtma devri 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10: 
Sıkma dağıtma rampalarının devir değerleridir. 
0 – P19 “maksimum makine devri” (d/dk) arası bir değer girilebilir. 

P43,P46,P49,P52,P55-Yükselme zamanı 1,2,3,4,5: 
Sıkma yükselme rampalarının zaman değerleridir. 
0-250 saniye arası bir değer girilebilir. 

P44,P47,P50,P53,P56-Yükselme devri 1,2,3,4,5: 
Sıkma yükselme rampalarının devir değerleridir. 
0 – “P19 maksimum makine devri” (d/dk) arası bir değer girilebilir. 

P45,P48,P51,P54,P57-Yükselme sonu bekleme zamanı 1,2,3,4,5: 
Sıkma yükselme rampalarının sonundaki bekleme zamanlarıdır. 
0-250 saniye arası bir değer girilebilir. 

P58-Sıkmada tahliye no: 
Sıkma sırasında tahliyenin açılacağı dağıtma adımını belirler. 
0-10 arası bir değer girilebilir. 

P59-Sıkmada sallanma sayısı: 
Sıkma işlemi sırasında aşırı vibrasyon oluşması durumunda makinenin sıkma işlemini kaç kez 
deneyeceğini belirler. 
0-10 arası bir değer girilebilir. 
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P60-Sallanmada tambur durma zamanı: 
Sıkma işlemi sırasında aşırı vibrasyon  oluşması durumunda makinenin durma süresini belirler. 
30-250  saniye arası bir değer girilebilir. 

P61-Sıkma sonu tambur durma zamanı: 
Sıkma işlemi sonunda tamburun durma süresini belirler. 
60-250  saniye arası bir değer girilebilir. 

P62-Manuel çalışma modu: 
Manuel kumanda tuşlarından ; su alma, ısıtma ve yıkama tuşlarının kumanda modunu değiştirir.  
 
0 değeri girilmesi durumunda; 
“Manuel çalışma değerleri giriş menüsü” iptal edilir. 
Manuel Su alma işlemi yapıldığında su alma rölesi P16 parametresindeki değere ulaşıldığında 
kapatılır. 
Manuel ısıtma yapılması durumunda ısıtma rölesi 95 derecede kapatılır. 
Manuel yıkama yapılması durumunda yıkama işlemi 599 dakika (9 saat 59 dakika) sonra 
sonlandırılır. 
 
1 değeri girilmesi durumunda; 
“Manuel çalışma değerleri giriş menüsü” aktif edilir. 
Manuel su alma, ısıtma, ve yıkama işlemleri manuel çalışma değerleri giriş menüsündeki değerlerde 
sonlandırılır. 

P63-Kapak sivici kontak tipi: 
Makine ana kapağına takılan sivicin kontak tipini belirler. 
0 değeri girilmesi durumunda IO kartının kapak sivici inputuna sinyal geldiğinde kapak hatası 
verilir. 
1 değeri girilmesi durumunda IO kartının kapak sivici inputuna sinyal gelmediğinde kapak hatası 
verilir. 

P64-İnverter (Hız kontrol cihazı) hata kontak tipi: 
Hız kontrol cihazının hata kontak tipini belirler. 
0 değeri girilmesi durumunda IO kartının inverter hatası inputuna sinyal geldiğinde kapak hatası 
verilir. 
1 değeri girilmesi durumunda IO kartının inverter hatası inputuna sinyal gelmediğinde kapak hatası 
verilir. 

P65-Termik hata kontak tipi: 
Makine panosunda kullanılan motor aşırı akım rölelerinin (termik)  kontak tipini belirler. 
0 değeri girilmesi durumunda IO kartının termik hatası inputuna sinyal geldiğinde termik hatası 
verilir. 
1 değeri girilmesi durumunda IO kartının termik hatası inputuna sinyal gelmediğinde  termik hatası 
verilir. 

P66-Şebeke rölesi kontak tipi: 
Makine panosunda kullanılan faz koruma rölelerinin  kontak tipini belirler. 
0 değeri girilmesi durumunda IO kartının şebeke hatası inputuna sinyal geldiğinde şebeke hatası 
verilir. 
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1 değeri girilmesi durumunda IO kartının şebeke hatası inputuna sinyal gelmediğinde  şebeke hatası 
verilir. 

P67-Makine konum tipi: 
Devirmeli tip makinelerde, makinenin devirme kontrol siviçlerinin  yapısını cihaza tanıtır. 
0 : Makinede devirme kontrol siviçlerinin kullanılmadığı durumlarda seçilir.  
1 : Makinenin sadece mal boşaltma konumunda kontrol sivici kullanıldığında seçilir.  
2 : Makinenin yıkama  ve mal boşaltma konumlarında  kontrol sivici kullanıldığında seçilir.  
3:  Makinenin sıkma, yıkama ve  mal boşaltma konumlarında  kontrol sivici kullanıldığında seçilir.  

P68-Sıfır litre seviyesi: 
Analog tip sensör  (basınç sensörü) kullanıldığı durumlarda basınç oluşturmayan su miktarıdır.  

P69-Su kaçağı hatası seviyesi: 
Makine suyunu ısıtmada kullanılan sistemi koruma amacı ile, ısıtmanın yapılabilmesi için gereken en 
düşük su miktarıdır. Bu miktar altındaki ısıtma işlemlerinde “su kaçağı hatası” verilip ısıtma işlemi 
sonlandırılır.  

P70-Sıkmada çamaşır açma no 1: 
İlk çamaşır açma işleminin yapılacağı dağıtma adımını belirler.  Sıfır değeri girilirse çamaşır açma 
yapılmaz. 

P71-Sıkmada çamaşır açma no 2: 
İkinci çamaşır açma işleminin yapılacağı dağıtma adımını belirler.  Sıfır değeri girilirse çamaşır 
açma yapılmaz. 

P72-Sıkma var / yok: 
Sıkmasız tip makinelerde 0 değeri girilerek sıkma adımlarının ve manuel sıkma tuşunun iptali 
sağlanır. 

P73-Otomatik çalışmada manuel tuşlar  var / yok: 
Sıfır değeri girilmesi durumunda, otomatik çalışma modunda manuel tuşların kontrolü iptal edilir. 
Sadece manuel devirme ve kilit tuşları çalışır. 

P74-Devirme modu var / yok: 
Sıfır değeri girilmesi durumunda, manuel devirme tuşları iptal edilir. 

P75- Isı kapatma ofseti: 
Cihaz ısıtma işlemini, bu parametreye girilen sıcaklık değeri kadar önce bitirir. Makine ısıtıcıları 
kapandığında bir süre daha sıcak kalacağından gerçek sıcaklık değerine kendiliğinden ulaşır. 

P76- Regüle var yok: 
Bu parametre “1”  set edilmiş ise cihaz yıkama işlemi sırasında su sıcaklık regülasyonu  yapacaktır. 
Değer “0” sıfır olarak  set  edilirse  yıkama işleminde sıcaklık regülasyonu  yapılmayacaktır. 
 

3.1.2 LİTRE MENÜSÜ: 
Basınç sensörlü tip su sayaç kalibrasyonunun yapıldığı menüdür. 
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Basınç sensörlü tip su sayacı kullanıldığı durumlarda makinenin ilk kurulum aşamasında basınç 
sensörünün, makine kazanına göre kalibre edilmesi gerekir. Bu işlemin bir kez yapılması yeterli 
olacaktır. Kalibrasyon işlemi cihaz tarafından otomatik olarak yapılır. 
 
BASINÇ SENSÖRLÜ SU SAYACI KALİBRASYONU: 
Kalibrasyona başlamadan önce cihazın IO kartının (giriş çıkış kartı) litre sayaç girişine çarpan ve 
bölen değerlerini bildiğiniz pals çıkışlı bir su sayacının sinyal uçlarını bağlayınız.  Makine 
içerisindeki tüm suyu tahliye ediniz, ve varsa makinedeki malları boşaltınız, P16 parametresine 
makinenin almasını istediğiniz maksimum su miktarı değerini giriniz. 
Litre menüsüne girdiğinizde, sayaç çarpanı değeri sorulacaktır. Bağlamış olduğunuz su sayacının 
çarpan değerini nümerik tuşlar yardımı ile giriniz. Ardından sayaç böleni değeri sorulacaktır. Bölen 
değerini de girip enter tuşu onaylayınız. Son olarak makinenin almasını istediğiniz maksimum su 
miktarı değerini giriniz. 
Ekrana “basınç=..”  şeklinde bir mesaj gelecektir. Bu ölçüm işleminin başladığını göstermektedir. 
Manuel “SOĞUK  SU” tuşuna basarak su alma işlemine başlayınız. Büyütülmüş ekran bölgesinde  
pals çıkışlı su sayacının ölçtüğü litre değeri izlenmeye başlanacaktır. Basınç sensörünün ölçtüğü 
değer de su basıncına bağlı olarak artarak değişecektir. Ölçülen litre değeri set edilen değere 
ulaştığında soğuk su valfi kapatılarak işlem otomatik olarak sonlandırılacaktır. 

3.1.3 HATA İZLEME: 
Cihazın çalışması sırasında termik hatası, hız kontrol hatası.. gibi çalışmayı engelleyecek çeşitli 
hatalar oluşabilir. Oluşmuş olan bu hatalardan son 20 tanesi hata izleme menüsünden izlenerek en 
çok arıza veren bölümler hakkında fikir edinilebilir.  Oluşmuş olan bu hataları görmek için ENTER 
tuşuna basarak menünün içine girip YUKARI , AŞAĞI tuşları ile 1’den 20’ye kadar hataları 
gezebilirsiniz. CANCEL tuşu ile hata listesinden çıkabilirsiniz. 
Hata listesini temizlemek için; liste içerisinde iken ENTER tuşuna basınız.  Ekranda HATA 
LİSTESİNİ TEMİZLE uyarısı çıkacaktır. ENTER  tuşuna bastığınızda liste temizlenecektir. 
CANCEL tuşuna basarak listeyi temizlemeden çıkabilirsiniz. 

3.2 ENTER TUŞU MENÜLERİ 
Otomatik çalışma modunda  ve cihaz bekleme modanda iken ENTER tuşuna basıldığında ekrana; 
 
 >DÖNÜŞ DEĞERLERİ 
   ADIM İZLEME/ÇALIŞTIRMA 
   PROGRAM MENÜSÜ  
 
Seçenekleri gelecektir.  
Manuel çalışma modun ENTER tuşuna basıldığında ise ; 
 
> DÖNÜŞ DEĞERLERİ  
   MANUEL ÇALIŞMA DEĞERLERİ 
 
Seçenekleri ekrana gelir.  Eğer P62 (Manuel çalışma modu)  parametresinin değeri 0 (sıfır) ise 
MANUEL ÇALIŞMA DEĞERLERİ ekrana gelmeyecektir. 
 
Enter tuşu menülerinin görevleri; 

3.2.1 DÖNÜŞ DEĞERLERİ : 
Bu menü otomatik ve manuel modda ortak olarak kullanılan dönüş parametrelerini değiştirmek için 
kullanılır.Dönüş değerleri menüsüne girildiğinde; 
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(P4 YIKAMA DEVRİ) , (P2 DÖNÜŞ ZAMANI), ve (P3 DURUŞ ZAMANI) parametrelerinin 
içerikleri ekrana basılır. Bu değerler istenir ise nümerik tuşlar ile değiştirilip ENTER ile hafızaya 
alınabilir. 
YIKAMA DEVRİ: Yıkama işlemindeki dönüş devir değeridir. 
DÖNÜŞ ZAMANI: Makinenin sağ/sol dönüş zamanlarıdır. 
DURUŞ ZAMANI: Makinenin sağ/sol dönüşleri arası durma zamanlarıdır. 
Dönüş değerleri otomatik ve manuel kullanılan tüm programlar için ortak parametrelerdir ve yıkama 
işlemleri bu parametre değerlerine göre yapılır. 

3.2.2 ADIM İZLEME / ÇALIŞTIRMA: 
 
Hafızadaki herhangi bir program istenilen adımdan çalıştırılabilir. Bunun için; 
- Otomatik modda iken çalıştırmak istediğiniz programı seçiniz. 
- Enter menüsünden “adım izleme/çalıştırma” yı ENTER tuşu ile seçiniz. 
- Ekrana seçilen programın içeriği gelecektir. SAĞ , SOL tuşları ile çalışmaya başlanması istenen 
adımı seçiniz. 
- YUKARI , AŞAĞI tuşları ile seçilen adımın işlemini seçiniz.  
- START tuşu ile çalışmayı sağlayınız. 
  CANCEL tuşuna basarak programı çalıştırmadan çıkabilirsiniz. 

3.2.3 PROGRAM MENÜSÜ: 
 
Program yazma, program kopyala ve program silme işlemlerinin yapıldığı menüdür.  Program 
menüsü , cihaz otomatik modda iken kullanılabilir. 
Enter menüsü üzerinden Program menüsü  girildiğinde  cihaz şifre soracaktır. “2468” şifresi 
girildiğinde ekrana; 
 
>PROGRAM YAZ 
  PROGRAM  KOPYALA  
  PROGRAM SİL  
 
Seçenekleri gelecektir. Program menü seçeneklerinin görevleri; 

PROGRAM YAZMA: 
 
Cihazın program hafızası 70 adet program kapasitesindedir. Her programa 15 adımdan oluşmaktadır, 
ve her adım, su alma, kimyasal alma, ısıtma, yıkama, tahliye, sıkma olmak üzere 6 adet işlem 
yapabilmektedir. Bu durumda bir program ile  6x15= 90 adet işlem yaptırılabilir. 
 
Enter tuşu ile PROGRAM YAZ seçeneği seçildiğinde cihaz “YAZILACAK PROGRAM NO”  
mesajı ile yazmak veya içeriğini değiştirmek istediğiniz program numarasını soracaktır.Yön tuşları 
ile veya nümerik tuşlar ile istediğiniz program numarasını girip ENTER tuşu ile onayladıktan sonra  
“PROGRAM İSMİ GİRİNİZ” uyarısı ile yazdığınız programa isim vermeniz istenecek ve program 
isminin görüneceği bölümde kursör yanıp sönmeye başlayacaktır. Nümerik tuşlar ile program ismi 
giriniz. Program ismi girer iken hatalı karakter girilmesi durumunda MODE tuşu ile silme işlemi 
yapabilirsiniz. MODE tuşuna  uzun süreli basmanız durumunda yazmış olduğunuz isim silinip, isim 
bölgesi temizlenecektir. Program ismi girilip ENTER tuşu ile onaylandıktan sonra seçilen programın 
içeriği ekranı gelir. 
Program içeriği ekranında işlemler ekranın sol tarafta düşey olarak sıralanmışlardır. Her işlemin 
miktar, tip, alarm gibi parametreleri de yatay doğrultuda gösterilir. Yön tuşları ile yukarı/aşağı 
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doğrultuda hareket eden, işlem seçim barı bulunmaktadır. İşlem seçim barı ile değer girilmek istenen 
işlemin üzerine girilip enter tuşuna basarak değer girişi yapılır. Adımlar arası geçişler  için SOL / 
SAĞ yön tuşları kullanılır. 
Program yazma işlemi sırasında bazı manuel kumanda tuşları da kullanılmaktadır.  
Bütün işlem tiplerinde, manuel ALARM tuşu ile işlem sonunda alarm çalma işlemi aktif veya iptal 
edilebilir. 
Bütün işlem tiplerinde, manuel YIKAMA tuşu ile işlemin dönerek veya durarak yapılması 
sağlanabilir.  
Su alma işleminde, SOĞUK SU, SICAK SU, tuşları ile su tipi seçilir. ISITMA tuşu ile regüleli su 
alma seçilebilir. Regüleli su almada cihaz ısıtma adımında girilen ısı değerine daha çabuk ulaşmak 
için su alırken ısıyı sürekli ölçecek ve ihtiyaca göre sıcak veya soğuk su alacaktır. 
 
Kimyasal alma işleminde, nümerik tuşlardan , 1=A, 2=B, 3=C, 4=D kimyasal gözlerini seçmede 
kullanılır. Tuşlara basıldıkça ekrandaki kimyasal tipi bölgesinde  A-B-C-D göz seçenekleri aktif 
edilecektir. Aynı tuşa tekrar basarak seçilen göz seçimi iptal edilebilir. 
 
Isıtma işleminde  nümerik tuşlardan 1=BUHAR  ile ısıtmayı, 2= ELEKTRİK ile ısıtmayı 3= Her 
ikisi ile birden ısıtmayı seçmede kullanılır. Aynı tuşa tekrar basarak seçilen göz seçimi iptal 
edilebilir. Isı değeri girilip  tip seçimi yapılmaz ise çalışma sırasında ısıtma işlemi buhar ile yapılır. 
 
Çalışma işleminde nümerik tuşlardan 1=ÖN YIKAMA, 2=ANA YIKAMA, 3=DURULAMA 
işlemini seçmede kullanılır.Hiçbir işlem seçilmemesi durumunda çalışma sırasında ekranda 
“YIKAMA İŞLEMİ “ yazacaktır. 
 
Tahliye işleminde nümerik tuşlardan 1=DIŞ TAHLİYE, 2=İÇ TAHLİYE, 3=İÇ+DIŞ tahliye 
seçiminde kullanılır. DIŞ TAHLİYE seçeneği manuel tahliye tuşu ile de seçilebilir.  Dış tahliye 
makine içerisindeki suyun kanala boşaltılacağını, iç tahliye ise yedek bir tanka boşaltılacağını 
belirtir. Hiçbir tip seçilmemiş ise tahliye yapmadan diğer adıma geçilir. Tahliye zamanı, parametreler 
menüsünde ayarlandığı için program yazma kısmından değiştirilemez.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

İŞLEMLER 

İŞLEM PARAMETRELERİ 

İŞLEM SEÇİM BARI 
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PROGRAM KOPYALAMA: 
Önceden yazılmış olan bir programın, başka bir program alanına kopyalanmasını sağlar.  
Program kopyalama seçildiğinde “KOPYALANACAK PROGRAMI SEÇİNİZ” mesajı ile program 
seçilmesi istenir. Yön tuşları ile veya nümerik tuşlar ile kopyalanacak program seçilip ENTER tuşu 
ile onaylandıktan sonra “KOPYALANACAĞI YERİ SEÇİNİZ” mesajı ile programın kopyalanacağı 
hedef seçimi yapılması istenir. Hedef seçiminin ardında ENTER tuşuna basıldığında program 
kopyalama işlemi yapılır. Kopyalanacak program ile kopyalanacağı yer aynı olmamalıdır. 

PROGRAM SİLME: 
Hafızadaki önceden yazılmış bir programın tüm içeriğinin ve adının silinmesinde kullanılan 
seçenektir. Program silmeye girildiğinde “SİLİNECEK PROGRAMI SEÇİNİZ” mesajı ile silinmek 
istenen  programın seçilmesi istenir. Nümerik tuşlar veya yön tuşları ile silinecek programın 
seçilmesinin ardından ENTER tuşuna basıldığında “PROGRAM SİLİNECEK ENTER=DEVAM, 
CANCEL=İPTAL” uyarısı ekrana gelir. Tekrar ENTER tuşuna basılırsa program silinir veya 
CANCEL tuşu ile silme işlemi iptal edilebilir. 

4.PROGRAM ÇALIŞTIRMA 
Cihaz ile manuel ve otomatik olmak üzere iki değişik şekilde program çalıştırılabilir.  

4.1 MANUEL ÇALIŞMA 
Manuel çalışma için; 
- MODE tuşu ile MANUEL ÇALIŞMA MODU  seçilir. 
- ENTER tuşuna basarak, açılan menüden DÖNÜŞ DEĞERLERİNİ ayarlayınız. 
- Aynı menüden MANUEL ÇALIŞMA DEĞERLERİNİ ayarlayınız. (P62=Manuel çalışma modu)  
parametresi 1 olarak set edilmemiş ise bu menüye ulaşılamaz. 
- İstediğiniz manuel işlemi, ilgili manuel tuşa basarak başlatınız. 

4.2 OTOMATİK ÇALIŞMA 
Otomatik çalışma modunda, cihaz hafızasına daha önce girilmiş olan bir program 
çalıştırılabilir.Cihazı otomatik modda çalıştırmak için;  
 
- MODE tuşu ile OTOMATİK ÇALIŞMA MODUNU seçiniz. 
- Ekrana program numarası ve ismi gelecektir. Nümerik tuşlar ile veya yön tuşları ile çalıştırmak   
   istediğiniz programı seçiniz. START tuşu ile programı çalıştırınız. 
- Program çalışırken STOP  tuşuna basılırsa PROGRAM PAUSE mesajı ile program beklemeye   
   alınır. Tekrar STOP tuşuna basıldığında programın çalışması sonlandırılır. PAUSE modunda iken   
   START tuşuna basılırsa programın çalışmasına kalınan yerden devam edilir. 
- Program PAUSE modunda iken ENTER tuşuna basılırsa o anki bulunulan ADIM  ATLANIP bir   
   sonraki adımdan çalışmaya devam edilir. 
- Otomatik çalışma sırasında cihaz enerjisinin kesilmesi durumunda PROGRAM YARIM KALDI  
   uyarısı ile kullanıcı uyarılır. START tuşu ile program kaldığı yerden devam ettirilebilir veya STOP 
   tuşu ile sonlandırılır. 
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- P73 (Otomatik çalışma modunda manuel tuşlar var/yok) parametresi 1 olarak set edilmiş ise,  
otomatik işlem yapılırken manuel tuşlar ile ek işlemler yapılabilir. Örneğin, makine yıkama yapıyor 
veiçindeki suyun fazla olduğu düşünülüyor ise manuel tahliye tuşu ile bir miktar su boşaltılabilir.  
 

4.3 MAL BOŞALTMA 
Mal boşaltma tuşları işlemi hem otomatik hem de manuel modda iken kullanılabilir. Mal boşaltma 
yapmak için; 
- Cihaz bekleme modunda iken yani herhangi bir program çalıştırmıyor iken “TILT” tuşuna basınız. 
 
 
 
- KALDIRMA tuşuna basarak makinenin kalkmaya başlamasını sağlayınız.Makine kalkarken 
kaldırma tuşuna tekrar basarak kaldırma işlemini durdurabilirsiniz.  
- Kaldırma işleminin ardından MANEUL YIKAMA tuşu ile makinenin dönmesi ve içerisindeki 
malın boşalmasını sağlayınız. Manuel yıkama tuşuna tekrar bastığınızda makinenin dönüşü 
duracaktır. Tekrar basıldığında ise önceki dönüşün tersi yöne dönüş yapılacaktır. 
- Mal boşaltma işleminin sonunda İNDİRME tuşuna basarak makineyi yıkama konumuna getiriniz. 
- TILT tuşuna basarak mal boşaltma modundan çıkınız. 

5.HATA VE UYARI KODLARI: 

5.1 KAPAK AÇIK UYARISI 
Kapak açık iken makine çalıştırıldığında veya makine çalışırken kapağı açıldığında cihaz KAPAK 
AÇIK uyarısı ile çalışmakta olan programı beklemeye alacaktır. Kapak tekrar kapatıldığında 
program kaldığı yerden çalışmasına devam edecektir. 
 
Kapak kapatıldığı halde uyarı verilmeye devam ediyor ise; 
 
NEDENLERİ: 
- P63 (Kapak sivici kontak tipi) parametresi, kullanılan kapak sivicinin tipine göre ayarlanmamıştır. 
- Kapak sivici arızalı veya cihazın kapak inputuna gelen kablo kopuk. 
- Cihaz kapak inputu arızalı. 

5.2 MOTOR TERMİK HATASI  
Makinede kullanılan motorlarda bir sorun oluştuğunda motor koruma termiği atar ve cihaz MOTOR 
TERMİK HATASI vererek çalışmasını durdurur. 
 
NEDENLERİ: 
Termik atmadığı halde hata oluşuyor ise; 
- P65 (Termik hata kontak tipi) parametresi kullanılan termiğin kontak tipine göre ayarlanmamış. 
- Sadece sıkmada hata oluşuyor ise, makinede aşırı vibrasyon var, termik kontağı titreşimden açılıp  
   kapanıyor. 
- Cihazın termik hata inputuna gelen kablo kopuk. 
- Cihazın termik hatası inputu arızalı. 
 
Termik sürekli atıyor ise; 
- Termiğin kumanda ettiği motor aşırı akım çekiyor, sürekli termik attırıyor. 
- Termik arızalı, aşırı akım çekilmeden atıyor. 
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5.3 HIZ KONTROL HATASI  
Makinenin ana motorunu süren  hız kontrol cihazında bir sorun oluştuğunda cihaz HIZ KONTROL 
HATASI vererek çalışmasına durdurur. 
 
NEDENLERİ: 
- P64 (Hız kontrol cihazı kontak tipi) parametresi kullanılan hız kontrol tipine göre ayarlanmamıştır. 
- Hız kontrol cihazında sorun var. Sürekli arızaya geçiyor. 
- Cihazın Hız kontrol hata inputuna gelen kablo kopuk. 
- Sadece sıkmada hata oluşuyor ise, makinede aşırı vibrasyon var, hız kontrol cihazı hata kontağı  
   aşırı titreşimden açılıp kapanıyor. 
- Cihazın hız kontrol hatası inputu arızalı. 

5.4 ŞEBEKE HATASI  
Cihaz kontrol panosunda faz koruma rölesi kullanılıyor ise fazlardan birinde veya birkaçında sorun 
olduğunda faz koruma rölesi hata konumuna geçerek sinyal üretir. STG5000 bu sinyali algılayarak 
ŞEBEKE HATASI vererek çalışmasını durdurur. 
 
NEDENLERİ: 
- P66 (Şebeke röleri  kontak tipi) parametresi kullanılan faz koruma rölesine göre ayarlanmamıştır. 
- Şebeke rölesinde sorun var. Sürekli arızaya geçiyor. 
- Cihazın şebeke hata inputuna gelen kablo kopuk. 
- Sadece sıkmada hata oluşuyor ise, makinede aşırı vibrasyon var, faz koruma rölesi hata kontağı  
   aşırı titreşimden açılıp kapanıyor. 
- Cihazın şebeke hatası  inputu arızalı. 

5.5 SU ALMA HATASI  
Otomatik su alma işlemi sırasında,  P14 (Su alma hata zamanı) parametresindeki süre boyunca su 
alınamaz ise cihaz SU ALMA HATASI uyarısı ile işlemi sonlandırır. Eğer kullanıcı makinedeki o 
ana kadarki alınan suyun yeterli olduğunu düşünürse START ile su alma adımını atlayıp bir sonraki 
adıma geçebilir, veya STOP ile programdan çıkabilir. 
 
NEDENLERİ: 
- Makineyi besleyen su tesisatında su yok veya su basıncı çok düşük. 
- P14 Su alma hata zamanı parametresindeki su alma zamanı değeri küçük. 
- Cihazın su alma çıkışı röleleri arızalı. 
- Cihaz role çıkışı ile su valfi arasındaki kablo kopuk. 
- Makinenin su alma valfi arızalı. 

5.6 ISITMA HATASI  
Otomatik ısıtma işlemi sırasında,  P15 (Isıtma hata zamanı) parametresindeki süre boyunca su 
ısıtılamaz ise cihaz ISITMA HATASI uyarısı ile işlemi sonlandırır. Eğer kullanıcı makinedeki suyun 
sıcaklığının yeterli olduğunu düşünürse START ile ısıtma adımını atlayıp bir sonraki adıma 
geçebilir, veya STOP ile programdan çıkabilir. 
 
NEDENLERİ: 
- Makineyi besleyen buhar tesisatında buhar yok veya buhar basıncı çok düşük. 
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- Makine elektrik ısıtmalı ise ısıtıcı rezistans arızalı. 
- P14 Isıtma hata zamanı parametresindeki ısıtma zamanı değeri küçük. 
- Cihazın ısıtma çıkışı röleleri arızalı. 
- Cihaz role çıkışı ile su valfi arasındaki kablo kopuk. 
- Makinenin su alma valfi arızalı. 

5.7 AŞIRI SALLANMA HATASI 
Makine, sıkma işlemi sırasında aşırı vibrasyon yaparsa makine üzerindeki sallanma teli STG5000 
cihazına sinyal gönderecek ve sıkma işlemi durdurulup işlem baştan tekrar denenecektir. P59 
(Sıkmada sallanma sayısı) parametresi sıkma işleminin tekrar sayısını belirler. Örneğin P59 
parametresinde 5 değeri girilmiş ise sıkma işlemi 5 kez denenir, denemelerin sonunda makine sıkma 
yapamaz ise  
AŞIRI SALLANMA HATASI verilerek işlem sonlandırılır.  
 
NEDENLERİ: 
- Makineye dengesiz mal yüklemesi yapılmış. 
- Sallanma telinin ayarı bozulmuş, erken sinyal gönderiyor. 
- Cihazın sallanma inputu ile sallanma teli arasındaki kabloda kısa devre var. 
- Cihazın sallanma inputu arızalı.  

5.8 SU KAÇAĞI HATASI  
Isıtma işlemi sırasında makinedeki su seviyesi düşük ise SU KAÇAĞI HATASI verilerek işlem 
sonlandırılır. 
 
NEDENLERİ: 
- P69 (su kaçağı hatası seviyesi) parametresindeki değer çok yüksek. 
- Makine tahliyesinde su kaçağı var, su kaybı oluyor. 
- Su seviyesini algılayan sensörün hava hortumunda sorun var, hava basıncı düşüyor. 
- Su Seviyesini algılayan sensör arızalı. 
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6. GİRİŞ / ÇIKIŞLAR 
Cihaz STG5000 Kontrol paneli ve ST2002  IO (Giriş/çıkış kartı) olmak üzere  iki ana kısımdan 
oluşmaktadır.  
 

6.1 STG5000 GİRİŞ ÇIKIŞLARI 
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6.2 STG5000V GİRİŞ ÇIKIŞLARI 
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6.3 ST2002 IO KARTI GİRİŞ ÇIKIŞLARI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


