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MRL 200 - RF Oda Termostatları 
 

 MRL 200 - RF oda termostatı, kablosuz bir oda termostatıdır. Bu termostat her türlü ısıtma ve 

soğutma sistemlerini kontrol etmek için dizayn edilmiş ve her türlü termostatın yerine kullanılabilen bir 

cihazdır. 

Normal tek ünite termostatların aksine bu yeni tip termostat termostatın fonksiyonunu iki ayrı 

üniteye ayırmıştır. (Alıcı ve Kontrol Merkezi.) Alıcı kısmı ısıtma ve soğutma sisteminin açılıp kapanmasını 

sağlayan kablolama sisteminin hizmetini vermektedir. Kontrol merkezi bir kullanıcı ara yüzü gibi kullanılıp 

sıcaklığın algılanmasını kontrol etme hizmeti vermektedir. Kullanıcılar kontrol merkezini sıcaklığını 

kontrol edecekleri mahale, alıcı kısmını ise kontrol edecekleri ısıtma veya soğutma yapan cihazın yanına 

koyabilirler. Bu iki ünite birbirlerine kablosuz sistem ile bağlıdırlar.  

 

Kontrol Merkezi Güç Kaynağı   2AA Pil 

Alıcının Güç Kaynağı &Röle Yükü  250VAC 16A 

Frekans Aralığı      433 MHZ 

Oda Sıcaklığı Kontrol Oranı   5°C ~30°C (41°F ~86°F) 

Ortam Sıcaklık Ayarı    0°C (32°F)~+50°F (122°F ) 

Ortam Sıcaklık Taşınımı    -10°C (14°F)~+60°C (140°F) 

Hassasiyet     1°C veya 1°F 

Boyutlar     Kontrol Merkezi 86 x 86 x 25 mm 

      Alıcı 88 x 88 x 16 mm 

Renk      Beyaz 

 

NOT:  

1) Test edilirken alıcı ve verici arasındaki mesafe 150 cm’nin üzerinde olmalıdır. 

2) Eğer iki veya daha fazla alıcı kurulacak ise, iki ünite arasındaki uzaklık 40 cm’nin üzerinde 

olmalıdır. İki alıcının birbirinden etkilenmesi önlenmelidir. 
 

ÖZELLİKLERİ 

 

 Oda sıcaklığını gösteren LCD ekran 

 Ekonomi konumu veya konfor konumunda çalışabilme 

 Sıcaklığı °C veya °F olarak gösterebilme 
 

MONTAJ VE KABLOLAMA ŞEMASI 
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KONTROL MERKEZİNİN KURULUMU VE ALICININ MONTAJI 

 

1. Termostatın üzerindeki bağlantı vidalarını sökünüz. Yavaşça üst kapağı kaldırınız. Kapağın sert 
biçimde kaldırılması termostata zarar verebilir. (Bkz: Şekil -1 ) 

2. Kabloları kablolama diyagramını inceleyerek terminal vidalarının altına bağlayınız. (Bkz: Şekil 
4-5) 

3. Pil bölümüne iki adet “AA”  alkalin pil yerleştiriniz. Pilleri Şekil – 3 de gösterilen yerde doğru 
bir biçimde yerleştirildiğinden emin olunuz.  

4. Alıcı kutusunu duvara yerleştiriniz. 
5. Montaj vidalarını kullanarak alıcı kutusunu duvara monte ediniz.  Arka Panel ve ön paneldeki 

vida deliklerinin çakışmasını sağlayınız. Cihazın yüksekliği sadece görünüm için önemlidir. 
Termostatın çalışmasını etkilemez.  

6. Ön paneli alıcı kutusunun üzerine yerleştirerek sökmüş olduğunuz montaj vidalarını takınız.  
 

 

KABLOSUZ ADRES KOD AYARLARI 

 

Eğer etrafta başka bir kablosuz oda termostatı var ise alıcı belki termostat diğer alıcıdan 
etkilenebilir. Bunun engellenmesi için cihazın alıcı ve verici kısmında bulunan şifreleme özelliği ile 
değişik bir adres kodu seçerek  bu şekilde bir problemin yaşanması engellenebilir. Alıcı sadece 
üzerindeki adres koduna cevap verir.  

Adres kodunu değiştirmek için alıcı ve kontrol merkezinin arka kısmındaki 8 adet düğmenin 
yerini ayarlayınız.  

Alıcı ve kontrol merkezinin üzerindeki 8 adet düğmenin aynı şekilde kodlanması alıcı ve 
kontrol merkezi arasında bağlantı sağlar.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dikkat 

1. Alıcı ile kontrol merkezinin kodlarının aynı olması gereklidir. 

2. Kod değiştirme öncesinde Alıcı ve kontrol merkezinin elektrik ile bağlantısını kesiniz. 
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KABLOLAMA DİYAGRAMI 

 

 

 

 

    
 

 

 

Kombi Kısmı       Termostat Kısmı  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sıcak su kontrollü ısıtmalarda üniteye 

230VAC uygulama gerekmektedir.  

NOT: Lütfen Köprü kısmını Sökünüz.  

2&3 numaralı terminalleri kesinlikle birbirine 

bağlamayınız. Kısa devreye yol açar. 

Diğer ısıtma sistemleri için üniteye 230VAC 

uygulama gerekmektedir. 
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ALICININ ANAHTAR VE IŞIK AÇIKLAMALARI  

 
 

Termostat Operasyonlarının Kontrolü 

 

 Ortamın sıcaklığı kontrol merkezi içerisindeki hava sensörü vasıtasıyla ölçülerek set edilen 
sıcaklığa göre oda sıcaklığını kıyaslayarak ısıtma cihazını aç/kapa komutu vererek kontrol eder. 
Termostat üzerindeki düğmeyi oda sıcaklığının üzerinde bir sıcaklığa getiriniz. Termostat alıcı kısmına 
ısıtıcıyı çalıştırması için komut gönderecektir. Alıcı üzerindeki sarı ışığın yanıp sönmesi alıcının 
termostattan sinyali aldığını gösterir. Yeşil ışık ısıtıcı cihazın çalışır vaziyette olduğunu gösterir. Oda 
sıcaklığından daha düşük bir sıcaklığa ayarlandığında termostat alıcıya ısıtıcıyı kapatması konusunda 
komut verir. Sarı ışık yandığında alıcı sinyali almış demektir. Yeşil ışık söndüğünde ise ısıtıcı 
kapanmıştır.  
 

 

DIL ANAHTARI YAPILANDIRMA AYARLARI 

 

DIL anahtarını gerektiği şekilde kaydırarak ayarlayınız(bkz: Şekil – 7) 

 
Şekil - 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÜÇ DÜĞMESİ 
Herhangi bir talep olmadığında ısıtma veya soğutma 
aygıtını açık konuma getirerek termostatı kapalı konumda 
tutmanız tavsiye edilir. 
Işık Göstergeleri 
1. Kırmızı Işık : Termostatın çalıştığını gösterir. 
2. Yeşil Işık : Isıtma veya soğutma yapan aygıtın 

çalıştığını gösterir.  
3. Sarı Işık : Kontrol merkezinden herhangi bir sinyal 

alınmadığı takdirde yanıp söner. 
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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 
 

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.  
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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. 
 

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. 
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 
 

 

 


