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Kullanım yeri ve amacı 
 

AirGuardian Pump Flex; 4 pompayı kumanda eden ve otomatik yaşlandırma yapan kontrol 
ünitesidir. Basınç veya vakum tankı üzerine takılan sensör aracılığı ile tank basıncını sürekli 
izler. Basınç ayarlanan limitin altına düştüğünde, pompayı devreye sokar. Basınç veya 
vakum ayarlanan seviyeye ulaştığında motoru durdurur. Tank seviyesine veya dolma hızına 
göre bir veya birden fazla motoru devreye alarak, motorların aşırı yüklenmesini engeller. 
Motorların toplam çalışma sürelerine göre, hangi motorun çalışıp hangi motorun duracağına 
karar verir. Motorların eşit sürelerde çalışmasını sağlayarak, yıpranma oranlarını eşitler. 
Bunun yanında, motor arızaları, basınç hataları, elektrik şebekesi hataları gibi hataları 
izleyerek, gerekli durumlarda alarm verir veya sistemi tamamen durdurur.  
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Kurulum ve devreye alma 
GÜVENLİK UYARISI! 

AirGuardian Pump-Flex sistemine bağlı tüm parçaların kurulumu, 
bağlantılarının yapılması ve devreye alınması, yalnızca tecrübeli teknik 
personel tarafından ve tüm güvenlik önlemleri alındıktan sonra yapılmalıdır. 
Montaja başlanmadan önce sistemin enerjisinin kesildiğinden emin 
olunmalıdır.  Her çıkışa 1 adet motor bağlanabilir. Birden fazla motor aynı 

çıkışa bağlanmamalıdır.  

MONTAJ 

AirGuardian Pump-Flex Pompa kontrol sistemi; Kontrol panosu ve Basınç sensörü 
parçalarından oluşur. 

• Kontrol panosu bağlantıları yapılmadan önce; pano ile birlikte verilen montaj 
aparatları kullanılarak,  yerine sabitlenmelidir.   
• Panonun montajlanacağı yer ısı ve nem kaynaklarından uzakta olmalıdır.  
• Panonun montajlandığı yerde; pano kapağının tam açılmasını engelleyecek hiçbir şey 
olmamalıdır.  
• Basınç sensörü bağlantıları yapılmadan önce; sensör tanka montajlanmış ve kaçak 
testlerinin yapılmış olması gereklidir.  
• Tank üzerine mekanik manometre takılmalıdır. Sistemin tüm testleri bittikten sonra, 
istenirse mekanik manometre sökülebilir. 
• Montaj esnasında polikarbon ön panellere, tuş takımına, göstergeye ve plastik 
aksama aşırı baskı uygulanmamalı, Tornavida, bıçak ve benzeri kesici ve delici 
aletlerle bu yüzeylere hasar verilmemelidir. Tuş takımı yalnızca parmakla kullanılmalı, 
sert cisimlerle tuş takımına basılmamalıdır. Sistem sudan ve nemden korunmalıdır.  

 
ELEKTRİKSEL BAĞLANTILAR 
 

• Elektriksel bağlantılara geçmeden önce, şebeke geriliminin kesilmiş olduğuna emin 
olunmalıdır. Pano içerisindeki tüm sigortalar kapalı konuma getirilmelidir.  
• Motor bağlantıları ve şebeke bağlantıları için, gereken gücü karşılayabilecek kesite 
sahip kablolar kullanılmalıdır. 
• Topraklama tesisatının doğru yapılmış olduğuna, gerekli şartları karşıladığına emin 
olunmalıdır.  
• Şebeke bağlantısı yapılırken, toprak ve nötr hattının bağlantısı yapılmalıdır. 
• Motorların toprak bağlantısı yapılmış olmalıdır. 
• Sensör 2 telli 4-20mA basınç/vakum sensörüdür. Bağlantı için  2x0.35mm2 kablo 
kullanılmalıdır. (Sensör ile birlikte hazır bağlantısı yapılmış kablo gönderilmiş ise bu 
kablo kullanılmalıdır.) 
• Sensör bağlantısı için kabuğu örgülü kablo kullanılması ve örgünün pano tarafında 
toprağa bağlanması önerilir. 
• Sensör bağlantısında kullanılan kablo uzun ise , yeterli uzunlukta kesiniz. Fazla 
kabloyu sarmayınız. 
• Merkezi otomasyon ve Merkezi alarm izleme paneli (Airguardian Central) bağlantısı 
RS485 donanımı ve MUDBUS-RTU protokolü ile sağlanmaktadır. Bu bağlantı için 
örgülü kablo kullanılması ve örgünün toprağa bağlanması önerilir. Merkezi otomasyon 
cihazlarının ve Merkezi alarm izleme cihazının bağlantısında genel RS485 Master-
Slave bağlantı kuralları geçerlidir.  



AIRGUARDIAN PUMP FLEX CC  KULLANMA KLAVUZU 
(KONTAKTÖRLÜ KONTROL PANOSU) 

 

 
4 

!
DEVREYE ALMA 

Sisteme enerji verilmeden önce: 
Tüm bağlantıların doğru yapıldığı kontrol edilmelidir. Pano içerisindeki tüm 
sigortalar kapatılmalı, Termik-manyetik kesiciler kapalı konuma alınmalı, 
Otomatik-Manuel anahtarlarının tümü “0-Kapalı” konumuna alınmalıdır. Acil 
durdurma butonunun kapalı ( Basılmış) olduğuna emin olunmalıdır. 
 

Yukarıdaki güvenlik uyarıları dikkate alınarak sisteme enerji verin. Aşağıdaki devreya alma 
adımlarını sıra atlamadan uygulayın. 

2 F1 sigortasını “ON” konumuna getirin. 
• Bu işlem sadece kontrol panelinin enerjilenmesini sağlar. Kontrol panelinin 
enerjilenmesi ile birlikte, bip sesi ile birlikte panel üzerindeki tüm ledler ve LCD 
gösterge aydınlanır.  LCD göstergede model numarası, yazılım sürüm numarası ve 5 
saniyeden geri sayan bir sayaç bulunur. 5 saniye boyunca tüm ledler aktif olarak kalır. 
Bu süre içerisinde yanmayan led olup olmadığını kontrol edin. Eğer panele hiç enerji 
gelmediyse veya yanmayan led varsa panel arızalıdır. Arıza talimatlarını uygulayın. 
• Elektronik kontrol panelinde bir arıza yoksa 5 saniyelik geri sayımın bitmesinden 
sonra ledlerin bir kısmı sönecek, LCD ekran ana sayfaya geçecektir.  
• LCD Ekranın 2. Satırının solunda aktif alarmların sayısı görünür. “Aşağı” tuşuna 
basarak alarm detayını görünüz. “Faz sırası hata” alarmı görüyor olmanız gerekir. Eğer 
bu alarmı görmüyorsanız, F2 sigortasını kontrol edin. Eğer F2 sigortası “OFF” 
konumunda iken bu alarmı almıyorsanız, FKR1 faz kontrol rolesi arızalıdır. Arıza 
talimatlarını uygulayınız. 

3 F2 sigortasını “ON” konumuna getirin.  
• Kontrol panelinden aktif alarm listesini görüntüleyin. “Faz sırası hata” alarmının 
silinmiş olması gereklidir. Eğer bu alarmı almaya devam ediyorsanız: Tüm fazların 
bağlı olup olmadığını denetleyin. Tüm fazlar bağlı ve enerjilendirilmiş ise, faz sırası 
hatalı olabilir. Eğer faz sırasının doğruluğundan emin değilseniz, 2 fazın yerini 
değiştirin. 
• Halen “Faz sırası hata” alarmını almaya devam ediyorsanız, FKR1 faz kontrol rolesi 
arızalıdır. Arıza talimatlarını uygulayın. 
• Eğer faz sırası doğru, faz gerilimleri doğru ise, “Faz sırası hata” alarmı silinmiş olmalı, 
“Acil durdurma” alarmını görüyor olmalısınız. 

4 Tüm pompaları kapalı konuma getirin. 
• Ana menü>Pompalar>Pompa 1> Pompa durumu> menüsünden pompa 1’i kapalı 
konuma getirin. 
• Diğer pompalar için aynı işlemi tekrarlayın. 
• Tüm pompaların Otomatik-Manuel seçici anahtarlarını “0-Kapalı” konuma getirin. 
• Tüm pompaların termik manyetik kesicisini kapalı konuma getirin. 
• Kullanılacak pompaların gücüne ve güç faktörüne göre, termik-manyetik kesicilerin 
üzerinden akım ayarını yapın.  

5 Acil durdurma butonunu açık konumuna getirin. 
• LCD ekrandaki “Acil durdurma” alarmının silinmiş olduğunu görün. 

6 Tank basıncını kontrol edin. 
• Tankın tahliye vanasını açın. Tanktaki basıncın veya vakumun tamamen boşaltın. 
• “Basınç emniyet şalteri açık”  alarmı görüyorsanız, basınç emniyet şalteri 
bağlantılarını kontrol edin. Eğer sistemde basınç emniyet şalteri kullanılmıyorsa, 
panodaki basınç emniyet şalteri bağlantılarını köprüleyin. Halen bu alarmı almaya 
devam ediyorsanız, pano arızalıdır. Arıza talimatlarını uygulayın. 
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• Tank tamamen boş iken; basınç göstegesinde “0” veya “0”a çok yakın bir değer 
görünür. Basınç sensörünün en yüksek değerinden +- %2 sapma normal kabul edilir. 
Eğer -1..0 Bar vakum sensörü kullanıyorsanız , ekranda -15..15mmHg arasında basınç 
görmeniz normaldir.  Eğer bu değerlerin dışında bir değer görüyorsanız, basınç 
sensörü veya pano arızalıdır. Basınç sensörünü değiştiriniz. Eğer yine limitlerin dışında 
bir basınç görüyorsanız, elektronik kontrol ünitesi arızalıdır. Arıza talimatlarını 
uygulayın. 
• Eğer sensör bağlı değil veya yanlış bağlantı yapılmış ise, alarm ekranında “Tank 
sensörü yok” alarmı alırsınız. Bu alarmı alıyorsanız,sensör bağlantılarını kontrol edin. 
Sensörün “+” ve “-“ uçlarının panoya doğru bağlandığını kontrol edin.  
• Sensör bağlantısı doğru yapıldığında “Tank sensörü yok” alarmı kendiliğinden silinir. 

7 Motor bağlantılarını ve dönüş yönlerini kontrol edin. 
• Tüm motorların bağlantılarını kontrol edin. 
• Motorların fazlarının ve toprak bağlantılarının doğru yapılmış olduğuna emin olun. 
• Motorların üzerinde dönüş yönünü gösteren etiket ve dönüşün izlenebileceği bir 
pencere olması gerekir. Eğer motorların hangi yöne dönmesi gerektiğini bilmiyorsanız, 
motorlara yol vermeden önce motor tedarikçisi ile iletişime geçiniz.  
• Pano konumu motorları göremeyecek bir noktada ise, muhakkak motorları izleyip 
durumu bildirecek bir kişi ile birlikte çalışın. 
• İlk motorun “Otomatik-Manuel” seçici anahtarını “Açık” konumuna getirin. Motorun 
kontaktörü çeker ve motor çalışmaya başlar. 
• Eğer motor kontaktörü çekmediyse veya motor çalışmaya başlamadıysa, “acil 
durdurma” butonunu ve termik-manyetik kesiciyi kontrol edin. Kesiciler ve acil 
durdurma butonu açık, ama motor dönmüyorsa, motor bağlantılarında hata vardır. 
• Motor dönüyorsa, dönüş yönünü kontrol edin. Eğer motor ters yönde dönüyorsa; 
motorun faz sırası hatalıdır. Sistemin enerjisini kestikten sonra, motora giden fazlardan 
ikisini yer değiştirin ve devreye alma adımlarını baştan uygulayın. 
• Motor doğru yönde dönüyorsa, “Otomatik-Manuel” seçici anahtarını “Kapalı” konuma 
getirin. 
• Aynı adımları sistemdeki tüm motorlar için tekrar edin.  
• Tankın tahliye vanasını kapatın. 
• Aynı anda çalışmasına izin verilen miktarda pompayı “manuel” olarak sırayla devreye 
alın. 
• Mekanik manometreden tank basıncını kontrol ederek,  kapatma basıncına gelene 
kadar tankı doldurun.  
• Tank dolumu esnasında, Elektronik kontrol paneli üzerindeki basınç göstergesi ile, 
mekanik manometrede gösterilen basıncın uyumlu olup olmadığını kontrol edin. 
•  Basınç göstergesi doğru basıncı göstermiyorsa; sistemi durdurup arıza talimatlarını 
uygulayın. 
• Tank basıncı kapatma basıncına ulaştığında motorları sırasıyla durdurun. 

8 Ayarlar. 
• Ana menü > Genel ayarlar > Motor açma basıncı > menüsünden asıl motorun 
devreye gireceği basıncı ayarlayın. 
• Ana menü > Genel ayarlar > Motor kapatma basıncı> menüsünden motorların 
durudurulacağı basıncı ayarlayın. 
• Ana menü > Genel ayarlar > Yedek açma oranı> menüsünden Yedek motorlar için 
devreye girme  oranını ayarlayın. Ayarlar bölümünde detayları bulabilirsiniz. 
• Ana menü > Genel ayarlar > Yedek kapatma oranı > menüsünden Yedek motorların 
kapatma basıcının ana apatma basıncına oranını ayarlayın. Detaylar ayarlar 
bölümündedir. 
• Ana menü > Genel ayarlar > Aktif pompa limiti > menüsünden, aynı anda sistemde 
toplam kaç pompa çalışabileceğini ayarlayın. 
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• Ana menü > Pompalar > Pompa 1> Saati sıfırla> menüsünden motorun çalışma 
saatini sıfırlayın. 
• Sistemdeki tüm motorların çalışma saatini sıfırlayın.  
• Ana menü > Pompalar > Pompa 1 > Pompa durumu > menüsünden pompa 
durumunu “Asıl” olarak ayarlayın. 
• Eğer sistemde bir arıza yoksa , pompa1 için “Asıl” ledi yanacaktır. Eğer sistemde bir 
arıza varsa “Fail” ledi yanacaktır.  “Fail” ledi yanarsa;  ilgili motorun termik manyetik 
kesicisi devreyi kesmiş olabilir. Eğer termik manyetik kesici devrede ise, pano 
arızalıdır. Arıza talimatlarını uygulayın. 
• Sistemdeki diğer pompaların durumunu “Yedek” olarak ayarlayın. Eğer sistemde bir 
arıza yoksa, ilgili pompaya ait “Spare” ledi yanacaktır. 
• Tank üzerindeki tahliye vanasını açın. 
• Tank basıncı; ayarlanan “Motor açma basıncı”nın altına indiğinde asıl motor devreye 
girecektir. 
• Bu esnada tahliye vanasını kapatmayın. 
• Tank basıncı “Yedek açma oranı” ile belirtilen oran kadar aşağıya indiğinde yedek 
motor devreye girecektir. 
• Eğer sistemde ikiden fazla pompa varsa ve hepsinin aynı anda çalışmasına izin 
verilmiş ise, tüm motorlar devreye girene kadar tank basıncının düşmesine izin verin. 
• İzin verilen tüm motorlar devreye girdiğinde tahliye vanasını kapatın. 
• Tank , “Yedek kapatma oranı” ile belirlenen oranda dolduğunda, ilk devreye giren 
yedek motor devreden çıkar. 
• Tank dolmaya devam ettikçe diğer yedek motorlar da sırasıyla devreden çıkacaktır. 
• “Motor kapatma basıncı” ile belirlenen basınca ulaşıldığında ana motor da devreden 
çıkar. 

 

ARIZA TALİMATLARI 
Sistemde herhangi bir arıza oluşması durumunda, sistemin enerjisini kesiniz. Hiçbir 

müdahalede bulunmayınız. İlgili yetkili servis, satıcı veya üretici firmayı 
arayınız. Yetkili servis teknik personelinin talimatlarını uygulayarak, arızalı 
üniteyi sökünüz. Bu kılavuzun Kurulum ve devreye alma talimatlarını iyice 
okuyunuz. Bu talimatlar doğrultusunda ve gerekirse Yetkili servis teknik 
personelinden yardım alarak, yeni üniteyi takınız. Bu kılavuzun kurulum, 

devreye alma ve ayar direktifleri doğrultusunda sistemi devreye alın ve ayarlarını yapınız.  
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AirGuardian Pump Flex CC Kumanda anahtarları , ekran ve tuş takımı 

“AUTO – OFF – MANUAL”  SEÇİCİ  ANAHTAR 
Pompalara elle  kumanda etme için kullanılır. 3 konumludur. 

•  “Auto (Otomatik)” 
Pompaların kontrolü elektronik kontrol ünitesindedir. 

• “Off (Kapalı)” 
Pompa kapalıdır. Elektronik kontrol ünitesinden pompa çalıştırma isteği gelse dahi 
pompalar hiçbir şekilde çalıştırılmaz. 

• “Manual (Elle kontrol)” 
Pompa çalışır durumdadır. Elektronik kontrol ünitesi pompayı kapatamaz. Pompa 
ancak kullanıcı müdahalesi , acil durdurma butonuna basılması , basınç emniyet 
anahtarının açılması ve arıza durumlarında kapanır. Tankın aşırı doldurulması riskine 
karşı, basınçlar kullanıcı tarafından kontrol edilmelidir. 
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TUŞ TAKIMI 
•  “Onay (Enter)” tuşu (Orta tuş) 
Menüye girmek , alt menülere girmek , alt menüde değiştirilen değerleri onaylayarak 
kaydedip çıkmak amaçlı kullanılır. 

• “Geri” tuşu  ( ˂ ) 
Herhangi bir alt menüden ana menüye değişiklikleri kaydetmeden çıkmak ve ana 
menüden izleme ekranına dönmek için kullanılır. 

• “Yukarı” tuşu  ( ˄ ) 
Ana menüde menü başlıkları arasında ileri yönde hareket etmek ve alt menülerde ise 
ilgili değişkenin değerini artırmak için kullanılır. 

• “Aşağı” tuşu ( ˅ ) 
İzleme ekranında alarm listesini görmek, ana menüde menü başlıkları arasında geri 
yönde hareket etmek ve alt menülerde ise ilgili değişkenin değerini azaltmak için 
kullanılır. 

• “İleri” tuşu ( ˃ ) 
Sayı veya harf editöründe bir sonraki rakama veya karaktere gitmek için kullanılır. 

 

LEDLER 
•  “Tank doluluk ledleri” 
Tankın doluluk oranını gösterir , 8 ledden oluşan led bardır.Ayarlanan motor kapatma 
baıncına göre tankın maksimum seviyesi tespit edilmiş olur. 

• “Çalışma durum ledleri” 
Çalışma durum ledleri 8 ledden oluşan led bardır. Pompanın hangi moda çalıştığını 
gösterir.  Pompa duruyorken led bar kapalıdır. Pompa otomatik kumanda tarafından 
çalıştırılıyorsa, soldan sağa doğru kayma efekti görülür. Eğer pompa manuel kumanda 
tarafından çalıştırılmışsa ortadan dışa doğru kayma efekti görülür. 

• “Pompa durum ledleri” 
Pompaların durumunu gösterir.  Eğer hiçbir led yanmıyorsa o pompaya ilişkin otomatik 
kontrol kapatılmıştır. Ancak manuel kumanda halen aktiftir. 

Base : Pompanın asıl  olduğunu gösterir. 

100ms aralıklarla yanıp sönüyorsa, pompa çalışmaya başlamış , ancak en az çalışma 
süresini tamamlamamıştır. En az çalışma süresi tamamlandığında “Base” ledi sabit 
yanar. 

Spare : Pompanın yedekte olduğunu gösterir. 

Error : Pompanın arızalı olduğunu gösterir. 
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LCD GÖSTERGE 
AirGuardian Pump Flex üzerindeki LCD gösterge;  2 satır ve 16 sütundan oluşur. Alfabetik ve 
nümerik sembolleri gösterebilir. Fon mavi,  karakterler beyaz aydınlatmalıdır. LCD 
göstergede 4 temel görünüm vardır. 

A.Ana sayfa: 

 

1- Tank basıncı.  
2- Basınç birimi. 
3- Motor değişim periyodu. 

Asıl motorun değişimi için kalan süredir.  Aşağı doğru sayar. Kalan süre 1 saatten 
fazla ise SS:dd formatında görünür. Kalan süre 1 saatten az ise dd:ss formatında 
görünür. 

4- Alarm sayacı. 
O an var olan alarmların sayısını gösterir. Herhangi bir alarm yokken “ Alarm:0” 
şeklinde görünür. Eğer uzaktan kontrol butonu ile sistem durdurulmuşsa “Talep yok” 
uyarısı görünür.Uzaktan yapılmıyor ise uzaktan kontrol girişinin bir kablo ile 
klemenste kısa devre edilmiş olması gerekir. 

5- İşlem sayaçları. 
Bu göstergenin gösterdiği parametre değişkendir. Herhangi bir pompa devreye 
girdiğinde, “Açma stabilite” süresi görüntülenir. Sayaç geriye doğru sayar. Başında ‘*’ 
işareti bulunur. Herhangi bir pompa devreden çıktığında, “Kapatma stabilite” süresi 
görüntülenir. Sayaç geriye doğru sayar. Başında ‘*’ işareti bulunur.  Açma veya 
kapatma stabilite süreleri bittiğinde ‘*’ işareti kaybolur ve ekranda asıl motorun 
çalışma saati görüntülenir. 

B.Alarm sayfası: 

 
Ana sayfada iken “Aşağı” tuşına basılınca açılır. Alarm kaynaklarını ve alarm detayını 
gösterir.  Birden fazla alarm varsa “Aşağı” ve “Yukarı” butonları ile sayfada gezinilir. “Geri” 
tuşu ile veya ilk alarm görüntüleniyorken “Yukarı” tuşu ile sayfadan çıkılır.  
 
1.Satır : Alarmın hangi kaynaktan geldiği gösterilir.  
Sistem 
Kumanda 
Pompa 
Olmak üzere 3 kaynaktan alarm gelebilir. 
2.Satır : Alarmın açıklaması. 
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C. Menü ekranı: 

Ana menü ve alt menüler şeklinde düzenlenmiştir.  1. Satırda Üst menü 2. Satırda ise alt 
menü ismi görünür.  Aşağı ve yukarı tuşları ile menü ve alt menüler arasında hareket edilir.  
Enter tuşu ile ilgili menüye veya at menüye girilir. Geri tuşu ile işlem yapmadan çıkılır. 

 

D. Veri  giriş ekranı: 

1. Satırda  veri girilecek parametre, 2. Satırda ise parametrenin mevcut değeri görünür.   
Enter tuşu ile girilen veri onaylanır. Veri beklenen sınırlar içinde ise  onaylandı mesajı 
görünür ve üst menüye dönülür. Veri beklenen değerlerin dışında ise, beklenen aralığın 
hangi değerler arasında olduğuna ilişkin bir mesaj görünür ve 2 saniye sonra tekrar veri girişi 
istenir.  Girilen veriyi kaydetmeden veya hiç veri girmeden çıkmak için  Geri tuşu kullanılır.  4 
tip veri giriş editörü vardır. 

 

1.Kayar imleçli editör: Bu editör değer aralığı çok geniş olan parametrelere veri girişinde 
kullanılır. Noktalı sayılar ve negatif-pozitif değer alabilen sayılar içeren parametrelerin veri 
girişi de ayar imleç ile yapılır.   
İleri ve geri tuşları;  imleci sağa ve sola hareket ettirmek için kullanılır. Aşağı ve yukarı tuşları 
ise;  imlecin bulunduğu basamağın değerini artırmak ve azaltmak için kullanılır.   

• Veri  girişi: 
Menüye ilk girişte imleç en yüksek anlamlı ( en soldaki) basamakta bulunur. Sağdaki 
basamağa geçmek için “ileri” tuşu kullanılır.   Soldaki basamağa geçmek için geri tuşu 
kullanılır. Eğer imleç en soldaki basamak üzerinde ise; geri tuşuna basıldığında, değer 
kaydedilmeden menüden çıkılır. Değeri kaydedip çıkmak için “Enter” tuşu kullanılır.   
Basamak değerini artırmak için “Yukarı”, basamak değerini azaltmak için “Aşağı” tuşu 
kullanılır.  

• Negatif sayı girişi : İmleç en soldaki basamak üzerinde iken “Yukarı” tuşuna 
basılarak basamağın değeri artırılır. Basamak değeri ‘9’ olduktan sonra bir kez daha 
“Yukarı” tuşuna basılarak basamak değerinin’-‘ olması sağlanır. Bir sonraki basamağa 
geçilerek değeri ayarlanır.  
 
• Ondalık noktalı sayı girişi: Ondalık noktanın konacağı basamağa gidilir. “Yukarı” 
tuşuna basılarak basamak değeri artırılır. Basamak değeri ‘9’ olduktan sonra iki kez 
daha “Yukarı” tuşuna basılarak, basamak değerinin ‘.’ Olması sağlanır. 
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• Fazla basamakların silinmesi: İmlecin bulunduğu basamağın ve sağındaki 
basamakların tümünün değerini silmek için; basamak değeri ‘0’ iken “Aşağı” tuşuna 
basılır. 

 
2.Sabit artımlı editör: Bu editör, değer aralığı küçük olan parametrelere ve tarih, saat gibi 
özel formatı olan parametrelere veri girişi yaparken kullanılır. Parametre değeri “Yukarı” tuşu 
ile artırılır “Aşağı” tuşu ile azaltılır. Değer alt ve üst limite ulaştığında; artma ve azalma durur.  
Değerin artma ve azalma büyüklüğü ayarlanan parametreye göre değişir. 
 
3.Seçmeli editör: Değeri sayılarla ifade edilemeyen, bir işlev veya özellik ile ilgili 
bilgilendirme içeren parametrelere değerleri girerken kullanılır.  “aşağı” ve “Yukarı” tuşları ile 
manipüle edilir.  “Enter” tuşuna basılırda değer onaylanır ve menüden çıkılır. “Esc” tuşu ile 
değer onaylanmadan menüden çıkılır.  
 
4.Onay editörü: Herhangi bir sayısal değer aralığı içermeyen veya herhangi bir seçim 
yapılması gerekmeyen , sadece onaylanması gereken işlemlerde kullanılır. “Enter” tuşuna 
basıldığında işlem onaylanmış olur. “Geri” tuşuna basılırsa işlem onaylanmadan menüden 
çıkılır.  
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Ayarlar 
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Tüm ayarlar 5 grup halinde toplanmıştır.  

• Sistem ayarları: Haberleşme, parola , yeniden başlatma , dil seçenekleri gibi 
kullanıcı ile ilgili ayarlar gurubudur. 
• Görünüm ayarları: Basıncın ekranda görüntülenme şeklinin ve biriminin 
değiştirilmesini sağlayan ayarları içerir.  
• Genel ayarlar: Pompaların kumanda edilmesi ile ilgili ayar gurubudur. Tüm pompalar 
için ortak ayarlar ile kumanda sistemine ilişkin ayarları içerir.  
• Pompa ayarları: Her bir pompa için ayrı ayrı yapılması gereken ayarlar ile pompa 
durumlarının izlenmesini ve manipülasyonunu sağlayan ayarları içeren gurup.   
• Servis ayarları: Yalnızca sistemin kurulumunu yapan teknik personelin görebileceği 
ve değiştirebileceği ayarları içerir. 

 
1.Sistem ayarları: 
 

• Alarmları sil : Kendi kendine silinmeyen alarmların silinmesini sağlar. 
Editör   : Onay editörü. 
Değer aralığı  : Yok.  

• Menü dili : Lisan seçimi. 
Editör  : Seçmeli editör. 
Değer aralığı : Türkçe , İngilizce 

• Modbus adresi: Otomasyon bağlantısı için “modbus slave id” numarası. 
Editör  : Sabit artımlı editör. 
Değer aralığı : 1-255 

• Şifre değiştir: Menü giriş şifresi değişimi. 
Editör  : Kayar imleçli editör 
Değer aralığı : 0000 – 9999 

• Yeniden başlat: Sistemi yeniden başlatır. 
Editör  : Onay editörü. 
Değer aralığı : Yok. 

 
2.Görünüm: 
 

• Gösterge birimi : Tank basıncının ifade edileceği birim. 
Editör   : Seçmeli editör. 
Değer aralığı  : mBar, Bar, mmHg, cmHg, inHg, atm, psi, kPa, MPa. 

• Ondalık gösterim: Basınç değerinin noktalı gösterimi.  
Editör   : Seçmeli editör. 
Değer aralığı  : 00000, 0000.0, 000.00, 00.000, 0.0000 
 

3.Genel ayarlar: 
• Açma limiti: Asıl pompanın çalışmaya başlayacağı basınç. 

Editör   : Kayar imleçli editör. 
Değer aralığı  : (-) Sensör basıncı…Kapatma limiti. 
 

• Kapatma limiti: Asıl pompanın çalışmayı durduracağı basınç. 
Editör   : Kayar imleçli editör. 
Değer aralığı  : Açma limiti…Sensör basıncı. 
 
 

• Yedek açma oranı: Yedek pompaların çalışacağı basınçları belirleyen oran. Asıl 
pompa çalıştığı halde tank basıncı düşmeye devam ederse, yedek motorlar devreye 
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!

girer. Tank basıncı, yedek açma oranı parametresi oranında düşerse 1. Yedek, iki katı 
düşerse 2. Yedek, 3 katı  oranda düşerse 3. Yedek pompa devreye girer.  

Ornek: 
 Açma limiti : 500mmHg 
 Yedek açma oranı   : %10 
 Asıl motor açma basıncı  : 500mmHg 
            Yedek 1 açma basıncı  : 450mmHg 
  Yedek 2 açma basıncı  : 400mmHg 
  Yedek 3 açma basıncı  : 350mmHg olur. 

 
Editör   : Kayar imleçli editör. 
Değer aralığı  : %0…%100 

 
• Yedek kapatma oranı: Yedek pompaların durdurulacağı basınçları belirleyen oran. 
Tank basıncı kapatma basıncına eriştiğinde tüm pompalar durdurulur. Ancak tüm 
pompaların aynı anda durması istenmiyorsa , tank basıncı arttıkça belirli basınçlarda 
sıra ile dursun isteniyorsa bu parametre , istenilen kapatma oranına ayarlanmalıdır. 
Tank dolmadan hiçbir pompanın durması istenmiyor tüm pompalar aynı anda dursun 
isteniyorsa; bu oran %0 olmalıdır.   

  Ornek: 
 Kapatma limiti: 700mmHg 
 Yedek kapatma oranı   : %10 
  Yedek 3 kapatma basıncı  : 490mmHg  
  Yedek 2 kapatma basıncı : 560mmHg 
  Yedek 1 kapatma basıncı : 630mmHg 
Asıl motor kapatma basıncı  : 700mmHg olur.  

            Editör   : Kayar imleçli editör. 
Değer aralığı  : %0…%100 
 

• Yedek açma süresi: Motorlardan herhangi biri veya birkaçı çalışıyor iken, tank 
basıncı yükselmiyor veya çok yavaş yükseliyorsa, bu parametre ile ayarlanan süre 
sonunda sıradaki yedek pompa devreye girer.  

Editör   : sabit artımlı editör. 
Değer aralığı  : 1dk…120dk. 

 
• En az çalışma süresi: Pompa çalıştıktan sonra, tank dolsa bile belirli bir süreyi 
tamamlamadan durması istenmiyor ise, en az çalışma süresi belirlenebilir. Bu süre 
dolmadan pompa otomatik olarak durdurulmaz.  

 
Eğer sistemde boşta çalışma özelliği ve/veya güvenlik valfleri yoksa bu 
parametre ayarlanırken çok dikkatli davranılmalıdır. Aksi durumda tank 
dolsa bile pompalar çalışmaya devam edeceği için, tank aşırı doldurulabilir.   
 
 

. 
Editör   : Sabit artımlı editör. 
Değer aralığı  : 0dk...120dk. 

• Aktif pompa limiti: Aynı anda çalışabilecek pompa sayısını limitler. Elektrik 
şebekesinin tüm pompaların aynı anda çalışmasına müsaade etmediği durumlarda 
veya belirli sayıda pompadan daha fazlasının aynı anda çalışmasının istenmediği 
durumlarda, pompa sayısını sınırlandırmak için kullanılır.  Tüm pompalar çalışabilir 
durumda olsalar bile, tank basıncı ne kadar düşerse düşsün, sadece bu parametre ile 
izin verilen sayıda pompa aynı anda çalışabilir.  
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Editör   : sabit artımlı editör. 
Değer aralığı  : 1… Kullanılan pompa sayısı. 
 

• Değişim periyodu: Asıl pompanın ne kadar süre çalıştıktan sonra yedeğe 
alınacağını belirleyen parametre. Asıl pompa; bu parametre ile belirlenen süre kadar 
çalıştığında yedek pompa olur. Sıradaki yedek pompa ise asıl pompa yapılır. Pompalar 
çalışıyorken değişim gerçekleşmez. Değişim tüm pompalar durduktan sonra 
gerçekleşir.  

Editör   : Sabit artımlı editör. 
Değer aralığı  : 1dk…120dk. 
 

• Filtre alarmı: Filtre kirlilik alarmının verileceği basıncı belirleyen orandır. Tank 
basıncının filtre basıncına oranı, bu parametre ile belirlenen değeri aştığında filtrenin 
kirlenmiş olduğu kabul edilerek, filtre kirlilik alarmı üretilir. 

Editör   : Kayar imleçli editör. 
Değer aralığı  : %0…%100 
 

• Pompalar: Sistemdeki tüm pompalar için ayrı ayrı yapılması gereken ayarlardır. 
Hangi pompanın ayarı yapılacaksa, menüden o pompa seçilerek alt menüden ayarlar 
yapılır.  
 
• Pompa durumu: Pompayı kapatmak ve asıl-yedek durumunu ayarlamak için 
kullanılır. Eğer asıl pompa kapatılır ise sıradaki yedek asıl pompa olur.  

Editör   : Seçmeli edtör. 
Değer aralığı  : Kapalı, Yedek, Asıl. 

 
• Bakım periyodu: Pompa bu parametre ile ayarlanan süre kadar çalıştığında bakım 
yapılması gerekir. Pompa çalışma saati bu süreyi doldurduğunda “Pompa bakım 
zamanı” alarmı üretilir. Pompa çalışma saati sıfırlanmadan silinmez. Sistemin çalışması 
üzerinde etkisi yoktur. Sadece uyarı amaçlıdır.  

Editör   : Sabit artımlı editör. 
Değer aralığı  : 1Saat…1000Saat. 
 

• Saati sıfırla:  Pompanın çalışma saatini sıfırlar. Pompa değiştirildiğinde veya 
pompaya bakım yapıldığında, saat sıfırlanmalıdır. 

Editör   : Onay editörü. 
Değer aralığı  : Yok. 
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Elektrik şeması 
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Airguardian PUMP Flex CC  Haberleşme adres tablosu 
Haberleşme protokolü Modbus RTU   

Donanım protokolü RS-485   
Baud 19200   

Veri bitleri 8   
Eşlik biti  1   
Dur biti     

Adres Veri tipi Açıklama Birim 
40001 integer Sistem alarmları   
  40001.0 Bellek okunamadı   
  40001.1 Bellek yazılamadı   
40002 integer Kontrol alarmları   
  40002.0 Şebeke faz sırası yanlış veya eksik   
  40002.1 Acil stop butonu basılmış   
  40002.2 Basınç emniyet şalteri açık   
  40002.3 Tank sensörü bağlanmamış   
  40002.4 Tank sensörü yok arızalı   
  40002.5 rezerve   
  40002.6 rezerve   
  40002.7 rezerve   
  40002.8 Filtre sensörü yok   
  40002.9 Filtre sensörü arızalı   
  40002.A Filtre kirli   
40003 integer Pompa 1 alarmları   
  40003.0 Pompa çalıştırılamadı   
  40003.1 Pompa arızalı , termik atmış   
  40003.2 Pompa kendiliğinden durdu   
  40003.4 Pompa bakım zamanı geldi   
40004 integer Pompa 2 alarmları   
  Bitler Pompa 1 ile aynı   
40005 integer Pompa 3 alarmları   
  Bitler Pompa 1 ile aynı   
40006 integer Pompa 4 alarmları   
  Bitler Pompa 1 ile aynı   
40007 integer Pompa 1 kontrol bayrakları   
  40007.0 Pompa için çalıştırma isteği var   
  40007.1 Pompa aktif   
  40007.2 Pompa çalışıyor   
  40007.3 Pompada hata oluştu   
  40007.4 rezerve   
  40007.5 Pompa en az çalışma süresini tamamladı   
  40007.6 Pompa çalıştırılamadı. Tekrar denenmek üzere pas geçildi.   
  40007.7 rezerve   
  40007.8 Pompa ana kontaktör rolesi   
  40007.9 Pompa yıldız kotaktör rolesi   
  40007.10 Pompa üçgen kontaktör rolesi   
  40007.11 Pompa Yük/Boş rolesi   
  40007.12 Pompa çalıştı kontağı   
  40007.13 Pompa arıza kontağı   
  40007.14 Pompa Manuel çalıştırma kontağı   
  40007.15 Pompa hazır kontağı   
40008 integer Pompa 2 kontrol bayrakları   
  Bitler Pompa 1 ile aynı   
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40009 integer Pompa 3 kontrol bayrakları   
  Bitler pompa 1 ile aynı   
40010 integer Pompa 4 kontrol bayrakları   
  Bitler Pompa 1 ile aynı   
40010   rezerve   
40011   rezerve   
40013 integer Pompa 1 durumu   
  0 Kapalı   
  1 Yedek   
  2 Asıl   
  3 Arızalı   
40014 integer Pompa 2 durumu   
40015 integer Pompa 3 durumu   
40016 integer Pompa 4 durumu   
40017 integer Pompa 1 work time Saat 
40018 integer Pompa 2 work time Saat 
40019 integer Pompa 3 work time Saat 
40020 integer Pompa 4 work time Saat 
40021 integer Asıl pompa numarası   
  0 Pompa 1 asıl   
  1 Pompa 2 asıl   
  2 Pompa 3 asıl   
  3 Pompa 4 asıl   
  5 Asıl motoy yok. /aktif pompa yok   
40022 integer Çalıştırma isteğinde bulunulan pompa sayısı.   
40023 integer Çalışmakta olan pompa sayısı   
40024 integer Asıl yedek değişimi için kalan süre dakika 

40025 integer 
Filtre basıncı alarm oranı. Filtre basıncı tank basıncının bu oran kadar altına 
inerse; filtre kirlilik alarmı verilir. % 

40026 integer 

Pompa açma basıncı oranı. Eğer asıl pompa çalışıyorken tank basıncı 
düşmeye devam ederse. Bu oran kadar altına indiğinde 1. yedek pompa 
devreye girer. Eğer tank basıncı düşmeye devam ediyorsa ve bu oranın 2 kat 
kadar aşağıya düşmüşse , 2. yedek devreye girer. Aynı şekilde diğer 
yedekler de bu oranın katları şeklinde devreye girer. Örnek: Açma basıncı 5 
Bar.  Açma oranı %10. Tank basıncı 5 bar altına indiğinde  Asıl motor , 4.5 
barda 1. yedek , 4 barda 2. yedek , 3.5 barda 3. yedek 3 barda 4. yedek 
devreye girer. % 

40027 integer 
Pompa kapatma basıncı oranı. Açma oranı ile aynı şekilde çalışır. Kapatma 
sırasını belirler. % 

40028 integer 

Yedek pompa açma süresi. Pompalardan biri veya bir kaçı çalışıyorken; Bu 
süre sonunda kapatma basıncına ulaşılamamışsa, bu süre sonunda sıradaki 
yedek pompa devreye girer. Dakika 

40029 integer Asıl yedek dönüşüm süresi. Dakika 
40030 integer Aktif pompa limiti. Aynı anda çalışacak toplam pompa adedi.   
40031 integer Pompaların en az çalışma süresi. Dakika 
40032 integer Gösterge birimi   
  0 mBar   
  1 Bar   
  2 mmHg   
  3 cmHg   
  4 inHg   
  5 atm   
  6 psi   
  7 kPa   
  8 Mpa   
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40033 - 
40048 rezerve     
40049 float Pompa kapanma basıncı.   
40051 float Pompa açma basıncı   
40053 float Tank basıncı   
40055 float Filtre basıncı   
40057 float Tank - Filtre fark basıncı   
40059 rezerve     
40061 rezerve     
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