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MRL - 200 Oda Termostatları 
 

MRL – 200  sıcak su ile ısı yayan sistemleri ve elektrikli ısıtma sistemlerini kontrol etmek üzere 
dizayn edilmiş, kablolu  bir oda termostatıdır.  
 
Güç Kaynağı      100~240VAC 50/60HZ 
Kullandığı Akım     250VAC 5A (3A) 
Oda Sıcaklığı Kontrol Oranı   5°C ~30°C (41°F ~86°F) 
Zemin Sıcaklığı Kontrol Oranı   5°C ~ 40°C 
Hassasiyet     1°C veya 1°F 
Boyutlar     86 x 86 x 25 mm 
Renk      Beyaz 
 

ÖZELLİKLERİ 

 

 Oda sıcaklığını gösteren LCD ekran 

 Ekonomi konumu veya konfor konumunda çalışabilme 

 Sıcaklığı °C veya °F olarak gösterebilme 

 İsteğe bağlı olarak dış hava veya iç hava algılayıcıları ile çalışabilme 
 

MONTAJ VE KABLOLAMA ŞEMASI 

 

 
 

 

 

 

 

 

Diğer Isıtma Sistemleri İçin; 

Not: Terminal 3 ve terminal 4ü bağladığınızdan 

emin olunuz. 

 

Sıcak Su Sıcaklığı Kontrolü İçin; 

Not: Lütfen geçici bağlantı telini kaldırınız. 

Terminal 3 ve 4ü bağlamayınız. Kısa devreye yol 

Açabilir. 
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Termostatın tabanındaki vidaları sökün. Dış kapağı yavaşça yukarı doğru çekerek kapakları 

birbirinden ayırın. ( Şekil – 1) Termostatın çok fazla zorlanmasıt kontrol ünitesine zarar verebilir. 
Şekil 2 de gösterilen şema yardımı ile bağlantı kablolarının bağlantısını yapınız. 
Termostatınızı duvara yerleştirin. 
Duvara sabitlemeden önce yüksekliğini ayarlayın. Yükseklik görünüm için önemlidir. 

Termostata çok fazla etki etmez. Yerden 1,5 metre yükseklikte bulunması tercih edilmelidir. 
Alt kapağı monte ettikten sonra üst kapağı monte ederek montajı tamamlayınız. 
 
DIL ANAHTARI YAPILANDIRMA AYARLARI 
 
DIL anahtarını gerektiği şekilde kaydırarak ayarlayınız(bkz: Şekil – 3) 

 
Isıtma ve Soğutma Sistemlerinde  
 
Anahtar °C konumuna getirildiğinde sıcaklık °C cinsinden okunur 
Anahtar °F konumuna getirildiğinde sıcaklık °F cinsinden okunur 

 Anahtar Ayar Seçenekleri 
 

Anahtar konumuna getirildiğinde termostat açılır. 

Anahtar konumuna geldiğinde termostat kapanır. 
 
 NSB Seçeneğinde 
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Anahtar konumuna getirildiğinde termostat konfor moduna geçer. 

Anahtar konumuna geldiğinde termostat gece moduna geçer 
Soğutma Sistemlerinde Compressor Delay Seçeneği 
 
DIL anahtarı NO DELAY olarak ayarlandığında, kompresörün ertelemesi iptal edilir. 
DIL anahtarı 5 MIN DELAY olarak ayarlandığında, kompresör 5 dakika süre ile kapanır. 
 
KULLANICI KILAVUZU 
 
Ekran 
Termostat ekranı sıcaklık ayarı değişmediği müddetçe odadaki gerçek sıcaklığı gösterir. 

Sıcaklık ayarlanırken ayar sıcaklığını gösteren ekran, sıcaklık ayarı bittikten bir süre sonra yeniden oda 
sıcaklığını göstermeye devam eder. 

 
Kontrol Algılayıcısı Seçeneği 
Termostat uzak algılayıcıları için S1 ve S2 terminaline ve iç hava algılayıcılarına sahiptir.  

(Bkz:Şekil-2) Eğer uzaktan kontrol algılıyıcıları S1 ve S2 terminallerine bağlı ise belirlenen sıcaklık 
kontol çıkışı olarak kullanılır. Eğer bağlı bir uzaktan kontrol algılayıcısı bağlı değil ise termostat 
içerideki havanın sıcaklığını kontrol çıkışı olarak alır.  

 
Sıcaklığı Ayarlamak 
Kadranı çevirerek oda sıcaklığını ayarlamak istediğiniz sıcaklığa getiriniz. Ayarlanan sıcaklık 

LCD ekranda yanıp sönerek onun ayarlanan sıcaklık olduğunu gösterir.  Bir süre sonra ekrandaki yanp 
sönme durarak gösterge gerçek oda sıcaklığını göstermeye devam eder. 

 
Termostat durumu ( Sadece ısıtma modu) 
Termostat ısıtma emri verdiğinde ekranda alev sembolü görünecektir.  
 
Termostat durumu ( Sadece soğutma modu) 
Termostat soğutma emri verdiğinde ekranda kar tanesi sembolü görünecektir. Eğer kar tanesi 

sembolü yanıp sönüyor ise soğutucu kompresörlerin çalışması kompresöre zarar vermemek için kısa 
süreliğine durmuştur.  

 
Düşük Pil Uyarısı 
Pillerin değiştirilmesi gerektiğinde ekranda pil sembolü yanıp sönecektir. Ekranda “OFF” yazısı 

görünüp termostat kontrol edemez konuma geldiğinden sonra 15 gün içerisinde pillerin değiştirilmesi 
gerekmektedir.  

  

 Anahtarın İşlevi 
Termostatın altında bulunan anahtar iki seçeneğe sahiptir. DIL anahtarının ayarları bölümüne 

bakarak termostatı hangi şartlarda çalıştıracaksınız ayarlayabilirsiniz. 
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NSB Ayarları 
Bu anahtar Gündüz/Gece anahtarı olarak kullanılır. 
Anahtarı güneş sembolü olarak ayarladığınızda termostat kadranı ayarlanan sıcaklığı kontrol 

eder. 
Anahtar ay sembolü olarak ayarladığınızda termostat 4°C nin altında değişimlerde cihazı 

çalıştırmaz. 
Not: Soğutma kontrolü yapıldığında be termostat ay sembolü konumundayken termostat 

4°C’den daha büyük değişimlerde cihazı çalıştırmaz 
 
 
AÇ/KAPA Ayarları 
Anahtar termostatı aç/kapa olarak çalıştırmada kullanılır.  
Anahtarı güneş sembolü olarak ayarladığınızda termostat kadranı ayarlanan sıcaklığı kontrol 

eder. 
Anahtar ay sembolü olarak ayarladığınızda termostat çıkışı kapanır ve ekranda “OF” görünür. 
 
Hata Kodları 
E1 ekranda yanıp söndüğünde: Oda sıcaklık algılayıcıları kısa devre yapmıştır. Termostat tüm 

cihazları kapatır. 
E2 ekranda yanıp söndüğünde: Oda sıcaklık algılayıcıları bozulmuştur. Termostat tüm 

cihazları kapatır. 
E3 ekranda yanıp söndüğünde: Zemin sıcaklık algılayıcıları kısa devre yapmıştır. Termostat 

tüm cihazları kapatır. 
E4 ekranda göründüğünde sensör bağlantılarında problem vardır. Bağlantıları kontrol 

etmeniz gerekmektedir.  
 
Sıcaklık Alarmı 
Oda sıcaklığı 30°C’dan daha yüksek bir sıcaklığa çıktığında Ekranda “HI” yazısı görünür. 

Soğutma modunda cihazlar çalışmalıdır. Isıtma modunda cihazların çalışması durmalıdır. 
Oda sıcaklığı 5°C’dan daha düşük bir sıcaklığa indiğinde Ekranda “LO” yazısı görünür. 

Soğutma modunda cihazların çalışması durmalıdır. Isıtma modunda cihazlar çalışmalıdır. 
 
MÜŞTERİ DESTEK 
Bu kılavuzu okuduktan sonra aklınıza takılan herhangi bir şey olduğunda cihazı bağlayan 

servise ya da cihazı aldığınız bayiye başvurunuz 
 
 
 


