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MRL – 300 Oda Termostatları 
 
MRL – 300  ısıtma ve soğutma sistemlerini kontrol etmek için kullanılan, programlanabilir, 

kablo ile bağlantı yapılan bir oda termostatıdır.  
 

ÖZELLİKLER 
 

Güç Kaynağı      2AA Pil 
Röle Kontağı      250VAC 8(3)A 
Oda Termostatı Ayar Sıcaklığı     5°C – 35°C (41°F – 95°F) 
Hassasiyet      0,5°C  veya 1°F 
Ebatlar        (115x90x28)mm 
Renk       Beyaz 
 

 Büyük LCD ekran 

 Ekranda termostat ayar sıcaklığı, oda sıcaklığı ve saat aynı anda görünebilmektedir. 

 Kalıcı kullanıcı ayarları ve program ayarları güç kaybı durumunda korunur. 

 Sıcaklık °C veya °F olarak opsiyonel şekilde seçilebilir.  

 Tatil modu ve sürekli çalışma modunda ekonomi ve konfor ayarı yapılabilir. 

 Hafta içi – Cumartesi – Pazar günü ayrı ayrı ayarlayabilme seçeneği 

 Sıcaklığın kalibre esnasında ekranda görünümü 

 Donma emniyeti 

 Pompa koruma özelliği 
 

Önemli Güvenlik Özellikleri 
 

 Termostatın vidalarını ve diğer parçalarını sökerken temizlerken veya kurarken ana gücü 
mutlaka kesiniz.  

 Termostatı kurmadan önce bu kullanım kılavuzunu mutlaka okuyunuz. 

 Termostatın kurulumunu bir servisin yapması tavsiye edilir. 

 Tüm kablolar yerel ve ulusal elektrik standartlarına uygun olmalıdır. 

 Bu termostat sistemi zararlarda korumak için çıkarılabilen bir sigorta içermektedir. Eğer 
sistem düzgün bir biçimde çalışmıyorsa kabloları kontrol edin ve gerekirse sigortayı değiştirin. 

 Termostatı bu kılavuzda belirtildiği gibi kullanınız.  
 

TUŞ TAKIMI EKRAN VE ANAHTAR AYARLARI 
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① Aç / Donma emniyeti / Kapa düğmesi 

② Zaman ayar düğmesi 

③ Program ayar düğmesi 

④ Program çalıştırma onay düğmesi 

⑤ Reset  düğmesi 

⑥ Sıcaklığı yükseltme düğmesi 

⑦ Sıcaklığı düşürme düğmesi 

⑧Programlanan ve o anki günü gösterir. 

⑨Programlanan ve o anki saati gösterir. 

⑩ Am: Öğleden önce，Pm: Öğleden sonra，Hours:  Saatler 

⑪ Ekranda ayarlanan sıcaklığı gösterir  in °C or °F 

⑫ Sıcaklık ayarları 

⑬ Sistemde arıza var uyarısı 

⑭ Düşük Pil uyarısı 

⑮ Termostatın programlanmış modda olduğunu gösterir 

⑯ Termostatın Pompa koruma modunda olduğunu gösterir 

⑰ Kalkma Zamanı， Dışarı Çıkma Zamanı,  Eve Dönme Zamanı, 

  Yatma Zamanı 

⑱ Termostat Sıcaklığın arttırılması komutu verdiğinde görünür. 

⑲ Bekleme ikonu 

⑳ Gün ve saat ayarı: O anki günü ve saati gösterir 

○21 Termostatın program ayar konumunda olduğunu gösterir. 

○22 Termostatın yapılandırma ayar konumunda olduğunu gösterir. 

○23 O anki sistem modunu gösterir  

○24 Hold  :  Sıcaklığın sabit kalma modunu gösterir 
Vacation: Termostatın tatil modunda kullanıldığını gösterir. 

○25 Odadaki sıcaklığı gösterir.  
 
 

TERMOSTATIN KURULUMU 
 

Termostat Arka Kapağını Duvara Monte Ediniz 

 
 

Şekil – 4 
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KABLOLAMA DİYAGRAMI 
 

 
Şekil – 4 

 
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.  ▲
tuĸuna basarak; hızlı ısıtma modunda 1°C, yavaş ısıtma modunda 3°C oda sıcaklık ayarını arttırınız. 
Isıtma aracı bu komut ile birlikte hemen çalışmaya başlayacaktır. 
 
 
 
 

1. Termostatın arka kısmındaki iki vidayı 

yavaşça sökünüz. Kontrol panelini 

yavaşça çıkarınız. Çok fazla zorlama 

termostata zarar verebilir 

2. Şekil 4’teki kablolama diyagramına 

göre kabloları terminal vidalarının altına 

bağlayınız. 

3. Güç kutusunu duvara monte ediniz. 

4. 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. ) 

5. Ön paneli alıcı kutusunun üzerine 

yerleştirerek sökmüş olduğunuz 

montaj vidalarını takınız 
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1. Uygulama Menüsü 
 
 Yapılandırma menüsü sizin sistemsel yada kişisel ihtiyaçlarınıza göre kontrol edeceğiniz cihazı 
ayarlamanıza olanak sağlar. Termostatın donma emniyeti konumunda olup olmadığını kontrol etmek 
için ① tuşuna kısaca basınız. Yapılandırma menüsüne girebilmek için parmağınızı  ③ tuşuna 3 sn 
boyunca basılı tutunuz. Ekranda yapılandırma menüsünün ilk maddesi karşınıza çıkacaktır. ③ 

butonuna basarak bir sonraki maddeye geçebilirsiniz. Ok tuşlarını (▲veya ▼) kullanarak seçiminizi 
yapabilirsiniz. Menüden çıkmak için ① tuşuna basarak donma emniyeti konumuna geçebilirsiniz. ④ 

④tuşuna basarak program operasyonlarına dönebilirsiniz. 20 saniye içerisinde herhangi bir tuşa 
basılmadığı takdirde termostat otomatik olarak yapılandırmadan çıkacaktır. Fabrika ayarlarına 
dönmek için ▲&▼butonlarına aynı anda 3 saniye boyunca basmanız gerekmektedir. Ekranda DEF 
yazısı yanıp sönecektir. Böylelikle fabrika ayarlarına dönmüş olacaksınız.  
 Uygulama menü özet grafiği daha açık bir şekilde tüm seçenekleri özetlemektedir. 
 

Madde Basılacak 
Tuş 

Ekran 
Görüntüsü 

▲、▼ tuşlarına 
basıp seçiniz 

Açıklama 

1 ③ 01 (0) -3  --  +3 Ekranda görünen sıcaklığı daha yükseğe 
veya daha düşüğe ayarlayınız.  

2 ③ 02 (35°C) 18°C(64°F) - 
35°C(95°C) 

Isıtma esnasındaki maksimum sıcaklığı 
seçiniz.  

3 ③ 03 (5°C) 5°C(41°F) - 
20°C(68°C) 

En düşük sıcaklık limitini ı seçiniz.  

4 ③ 04 (°C) °C/°F Ekranda görünen sıcaklık birimini 
seçiniz °C/°F 

5 ③ 05 (FA) FA/SL Hızlı veya yavaş ısıtma modunda 
çalıştırmayı seçiniz.  

6 ③ 06 (OO) PP/OO PP Pompa koruma modu açık 
OO Pompa koruma modu kapalı 

7 Operasyon menüsüne dönmek için ④ tuşuna basınız.  

 
 

1) Sıcaklığı kalibre etme ayarının seçimi  (3LO veya 3HI) 
Oda sıcaklığını 3°C alçaltabilir veya yükseltebilirsiniz. Termostatınız fabrikada kalibre edilmiştir ancak 
evinizde bulunan termostat ile aynı sıcaklığa getirmek isteyebilirsiniz. Düzeltilmiş veya eski sıcaklık 
ekranın sağ tarafında görünecektir.  

2) Maksimum sıcaklık ayar noktasını seçimi.  
Bu özellik maksimum sıcaklık konumunu değiştirmenize olanak sağlar. Fabrika ayarlarında maksimum 
sıcaklık 35°C-95°F’tır. Bu sıcaklığı 18°C-64°F ile 35°C-95°F olarak değiştirebilirsiniz. 

3) Minimum sıcaklık ayar noktasını seçimi.  
Bu özellik minimum sıcaklık konumunu değiştirmenize olanak sağlar. Fabrika ayarlarında minimum 
sıcaklık 5°C-41°F’tır. Bu sıcaklığı 5°C-41°F ile 20°C-68°F olarak değiştirebilirsiniz. 

4) Sıcaklık Göstergesini °C veya °F olarak seçimi. . 
Sıcaklık ekranda seçildiği gibi santigrat ya da fahrenhayt olarak görünecektir.  

5) Yavaş veya Hızlı Isıtma Modunun Seçimi. 
Sıcaklığı 1°C arttırdığınızda ısınmanın hemen başlamasını istiyorsanız FA bölümünü seçiniz.  
Sıcaklığı 3°C arttırdığınızda ısınmanın hemen başlamasını istiyorsanız SL bölümünü seçiniz. 

6) Pompa Koruma Modunun Seçimi 
Sıcak su kurulumlarında pompanın donmasını önlemek için her 24 saatte en az 15 saniye çalışması 
tavsiye edilir. PP modunu seçtiğinizde pompa koruma modu aktif hale gelir. OO modunu seçtiğinizde 
bu koruma devre dışı kalır. Program çalıştığında ekranda “program running ” yazısı görünecektir.  
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2. Manuel Yapılandırma 

1) Donma Önleme Modu 

Donma emniyeti modunu aktif hale getirmek için ① butonuna basabilirsiniz. Bu ünite sadece zaman 
saati, hafta içi ve oda sıcaklığı modları aktifken çalışır. Donma emniyetinde varsayılan sıcaklık 5°C’dir. 
Donma emniyeti modunda oda sıcaklığı 5°Cnin altına düştüğünde termostat ısıtma cihazını oda 
sıcaklığı 9°C a yükselinceye kadar çalıştıracaktır. Sıcak su modunda pompa koruma modu (PP) aktif 
iken, termostat pompayı 24 saatte bir en az 15 saniye boyunca çalıştıracaktır. Donma emniyeti 
modundan normal moda dönmek için tekrar ① butonuna basınız. 
 
 

2) Sıcaklığı değiştirme Ayarı 

Odanın sıcaklığını ▲ veya ▼tuşlarına basarak istediğiniz sıcaklığa getirebilirsiniz. Böylelikle 
termostat daha önce ayarlanan sıcaklığı değiştirerek oda sıcaklığını sonraki periyettaki sıcaklık aktif 
olana kadar  yeni istenen sıcaklık değerine getirir. Termostat bir sonraki programa otomatik olarak 
döner.  

3) Tatil Modu 

③ tuşuna 3 saniye boyunca bastığınızda ekranda Vacation yazısı yanıp sönecektir.  ② veya  ③ 

numaralı tuşları kullanarak kaç gün tatil modunda olacağını belirleyebilirsiniz. ▲veya▼ tuşlarını 
kullanarak tatil boyunca cihazınızın kaç °C sıcaklıkta çalışacağını belirleyebilirsiniz. Ana menüye 

dönmek için ④ tuşuna basarak tatil programlama modundan çıkabilirsiniz.  
4) Resetleme İşlemi 

Eğer termostatta anormal bir durum oluştuğunu gördüğünüzde ince uçlu bir kalemle veya bir iğne ile 
termostatın reset tuşuna basmanız gerekecektir. Bu fabrika ayarlarınıza dönmenizi sağlar. 

3. Günü ve Saati Ayarlamak 

1) ② tuşuna bastığınızda ekranda saat yanıp sönecektir.  

2) ▲veya▼ tuşlarını kullanarak doğru saati ayarlayınız. (AM geceden sonra PM öğleden sonra ) 

3) ② tuşuna tekrar bastığınızda dakika ekranda yanıp sönecektir.  

4) ▲veya▼ tuşlarını kullanarak doğru dakikayı ayarlayınız.  

5) ② tuşuna tekrar bastığınızda gün ekranda yanıp sönecektir. 

6) ▲veya▼ tuşlarını kullanarak doğru günü ayarlayınız.  

7) ④ tuşunabastığınızda doğru gün saat ve dakika ekranda görünecektir. 20 saniye içerisinde 
herhangi bir tuşa bastığınızda termostat ayarlama modundan ototmatik olarak çıkacaktır. 
4. Planın Programlanması 
Fabrika ayarlarında bulunan programı inceleyiniz. Eğer aynı program sizin ihtiyaçlarınızı 

karşılıyor ise bu programın başlaması için ④ tuşuna basmanız yeterlidir. 
Eğer bu programı değiştirmek isterseniz şu adımları izleyiniz.  
Program için zaman ve sıcaklıklarınıza karar veriniz. Programınız her gün için 4 periyotta 

olmalıdır. Programınız için aşağıdaki tabloyu kullanınız. 
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1) Bir kez  ③ tuşuna basınız. Ekranda PRGM SETTING yazısı görünecektir. Ekranda MO TU WE 

TH FR  ( Hafta içi günleri) görünecektir. İlk olarak ilk periyotun  ( sabah uyandığınızda ) 
sıcaklığı ekrana gelir. 

2) Program saati ve program sıcaklığını ayarlamak için ② tuşuna basınız. ② tuşuna bir kez 

bastığınızda program sıcaklığı yanıp söner. ▲veya▼ tuşlarını kullanarak  ilk periyotun 
program sıcaklığını ayarlayınız. 

3) ② tuşuna bir kez bastığınızda program saati yanıp söner. ▲veya▼ tuşlarını kullanarak  ilk 
periyotun program saatini ayarlayınız. Zaman 15 dakika aralıklar ile artar. Saati seçtiğinizde 
TIME tuşuna basarak periyotu değiştirme moduna geçiniz. 

4) Bir kez  ③ tuşuna basınız. Ekranda görünecektir.  
5) 3. Ve 4. Adımları tekrar ederek program saati ve sıcaklığını ayarlayınız. 
6) Aynı adımları 3. Ve 4. Periyotun sıcaklık ve zamanını ayarlamak için uygulayınız. 

7) Bir kez  ③ tuşuna bastığınızda ekranda SA (Cumartesi) yazısı görünecektir. Aynı işlemleri 
cumartesi için de uygulayınız.  

8) Bir kez  ③ tuşuna bastığınızda ekranda SU (Pazar) yazısı görünecektir. Aynı işlemleri pazar için 
de uygulayınız.  

9) Programı tamamladıktan sonra ④ tuşuna basarak ana menüye dönünüz.  
 

Fabrika Ayarı Programa Dönmek 
 

 Bir kez  ③ tuşuna basarak program ayarlarına giriniz. ▲ve▼ tuşlarına aynı anda 3 saniye 
boyunca basınız.  Ekranda DEF yazısı göründüğünde termostat fabrikanın ayarladığı programa 
dönecektir. 
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Programı Kontrol Etme 
 
 Programın başlangıcından önce programın doğruluğunu kontrol etmek için şu adımları 

izleyiniz.  
③ tuşuna basarak ilk günün ısıtma ve sıcaklık programını görebilirsiniz.  ③ tuşuna her 

basışınızda bir sonraki periyotun ısıtma ve sıcaklık programını görebilirsiniz. ④ tuşuna basarak ana 
menüye dönünüz. 
 

M¦ķTERĶ DESTEK 

Bu kılavuzu okuduktan sonra aklınıza takılan herhangi bir şey olduğunda cihazı bağlayan servise ya da 
cihazı aldığınız bayiye başvurunuz 
 


