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ATAG- SMART Oda Termostatý Özellikleri

ATAG SMART oda termostatý yerleþtirildiði odada ortam sýcaklýðýný
sürekli izler. Ýstenilen oda konfor sýcaklýðýna ayarlanabilir. Konfor ve
gerçek oda sýcaklýklarýný cihazýn kontrol yönetim sistemine iletir,
kontrol sisteminin sýcaklýk ve çalýþma programýný düzenlemesini saðlar.
Ortam sýcaklýðý ayar sýcaklýðýna ulaþýnca cihazýn kontrol sistemine
uyarý göndererek durmasýný saðlar. Ayrýca MAD 30 Alan Kontrolörü ile
birlikte baðlanýrsa uzaktan kumanda görevi yerine getirir.

ATAG SMART oda termostatý, özel olarak ATAG S-HR tipi yoðuþmalý
kombi ile çalýþmak üzere tasarlanmýþtýr.

ATAG SMART oda termostatý ile, gece sýcaklýk ayarý yapýlabilir. Böylece
gece süresince ayarlanan zaman aralýðýnda ortam sýcaklýk deðeri daha
düþük bir deðere ayarlanabilir. Ýstenirse bu program her 24 saatte bir
tekrarlanýr.

ATAG SMART, ayrýca bir dýþ hava sensörü ile birlikte dýþ hava
kompanzasyonu yapabilir.
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Garanti ve Servis

ATAG SMART oda termostatý ATAG yoðuþmalý kombi ve kazanlarý ile birlikte
saðlanabileceði gibi, daha sonra da saðlanabilir.

Kullaným kýlavuzunda belirtilen esaslara, uyarýlara ve standartlara uyulmak
koþuluyla cihazýnýz malzeme ve imalat hatalarýna karþý 2 (iki) yýl Alarko
Carrier garantisi altýndadýr.

GARANTÝ BELGESÝ’nin cihazýnýzý iþletmeye alan Yetkili Servis tarafýndan
doldurulup size imzalatýldýktan sonra Alarko Carrier’e gönderilmesi gerekir.
Lütfen takip ediniz.

Bu cihazlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý tarafýndan belirlenen minimum
kullaným ömrü 10  (on)  yýldýr. Ýlgili yasa gereði üretici ve satýcý firmalar bu
süre içinde cihaza servis yapýlmasýný ve yedek parça saðlanmasýný taahüt
ederler.

Cihazýn bakýmý son derece basittir. Ancak arýza durumunda onarýmiçin
yetkilendirilmiþ olan ALARKO CARRIER servisini cihazýnýzýn yanýnda verilen
“ALARKO CARRIER Yetkili Servisleri Adres Listesi” kitapçýðýnda bulabilirsiniz.

ALARKO CARRIER Yetkili Servislerinin ücret tarifesi ve yedek parça fiyatlarý
listeler halinde belirlenmiþtir. Servis iþlemleri sýrasýnda listeleri
inceleyebilirsiniz.

Herhangi bir sorunla karþýlaþtýðýnýz da Türkiye’nin her yerinden þehir içi tarifesi
ile 444 0 128 Müþteri Danýþma Hattý’ný arayabilirsiniz, internet üzerinden, e-
posta ile info@alarko-carrier.com.tr adresinden Alarko Carrier Müþteri
Hizmetleri Müdürlüðü’ne ulaþabilirsiniz.



5

Tip 4 : MAD alan kontrolörü
ve gerekli ise ARV2005U dýþ
hava sensörü ile birlikte

ATAG Smart çeþitli kontrol yöntemleri için uygundur.
Kullaným Þekilleri

Tip 1 : ATAG Smart oda
termostatý ile kontrol

Tip 2 : ATAG Smart oda
kontrollü dýþ hava
kompanzasyonu (ARV1215U
dýþ hava sensörü ile birlikte)

Tip 3 : % 100 dýþ hava
kompanzasyonu (ARV1215U
dýþ hava sensörü ile birlikte)

ATAG Smart oda termostatý ATAG Smart oda termostatý

Dýþ hava sensörü

ATAG Smart oda termostatý

Dýþ hava sensörü

ATAG MAD alan kontrolörü

Dýþ hava
sensörü

ATAG SMART
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Yerleþtirme Koþullarý :
- SMART oda termostatý bir iç ortam termostatýdýr. Konfor

koþullarýnýn kontrol edilmesi gereken odaya ve duvar
üzerine yerleþtirilir. Bir kablo ile kombi/kazan kontrol
ünitesine baðlanýr.

- SMART oda termostatý doðrudan güneþ ýþýðý almayan bir
duvara yerleþtirilmelidir. Yani cihaza doðrudan güneþ ýþýðý
gelmemelidir.

- Isýtma ve piþirme amaçlý ýsý yayan cihazlarýn etkisine
maruz kalmamalýdýr,

- TV, bilgisayar gibi ýþýk ve radyasyon yayan cihazlarýn
etkisine maruz kalmamalýdýr.

Montaj :
Termostat standart elektrik kutusuna veya duvara doðrudan
yerleþtirilebilir. Bunun için:

 - Alet kullanmadan oda termostatýnýn gri zemin plakanýn
   beyaz ön yüzünü çýkartýn.
 - Elektrik kutusuna ya da duvara vidalayýn.

MONTAJ TALIMATLARI
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Elektrik Baðlantýsý

Elektrik baðlantýsý : Ýki  kablo
Soket tipi : RS485
Çalýþma voltajý : 12V
Koruma sýnýfý : IP20
EMC sýnýfý :  EN 50082-2

   EN 50081-1
Ýzin verilen ortam sýcaklýðý : -10/500C
Ýzin verilen kablo uzunluðu- Max. : 50 m
Aðýrlýk : 80 g
Zamansal sapma : + / - 0,8 dak / ay

Baðlantýlarda 2 x 0,75 mm kablo kullanýlýr.

SMART Oda Termostatý

Kombi/Kazan MAD Alan
Kontrolörü

TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ
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Dijital Ekran

Ekranda okuma
olasýlýklarý

Gerçek
gündüz
s ý c a k l ý ð ý

Gerçek
g e c e
s ý c a k l ý ð ý

Aya r lanmýþ
s ý c a k l ý k
(düðme
döndürü lünce
görüntülenir)

B o o s t e r
devrede

Z a m a n
s a a t i
devrede

K o m b i
y a k ý c ý s ý
devrede

Basmalý Buton
Gündüz ve gece ile diðer iþlevlerin ayarlarý basma butonu
yardýmýyla yapýlýr:

- Butona bir defa kýsa süreli basýlarak gündüz ve
gece ayarlarýna ulaþýlabilir.

- Buton sürekli basýlý tutularak diðer ayarlara
ulaþýlabilir.

- Buton sürekli basýlý tutularak ayarlama
yapýlacak moda ulaþýlýr ve buton býrakýlýr.

- Ayarlama yapýlacak modda iken butona kýsa
süreli basýlarak ayarlanan deðerler
deðiþtirilebilir.

- Buton basýlý tutularak diðer ayarlara
geçilebilir.

ATAG yoðuþmalý
kombi/kazan kul laným
kýlavuzuna bakýn.

R= hava alma programý
     (17 dakika)

F= su basýncý çok
düþük (sisteme su
do ldurun)

H = su basýncý çok
yüksek (sistemden
su boþalt)

RF=dýþ hava sensörü
a r ý z a l ý

Diðer kodlar
görün tü lend ið inde ;
- kombinin reset

tuþuna basýn.
- arýza devam

ediyorsa Alarko
Yetki l i  Servisini
ç a ð ý r ý n .

K o m b i
ç a l ý þ m a
k o n u m u

Döndürmeli Düðme
Ortam sýcaklýk ayarýný ayarlamak veya booster’ý aktif hale
getirmek için kullanýlýr:

- Sýcaklýk Ayarý: Düðme döndürüldüðü zaman ekranda
ayarlanan sýcaklýk deðeri iki kere yanýp sönerek
görüntülenir, düðme tekrar döndürülerek istenilen
sýcaklýk deðeri ayarlanýr. 3 saniye sonra gerçek
ortam sýcaklýk deðeri ekranda görüntülenir.

- Booster Çalýþtýrma: Düðme saða sonuna kadar
hemen sonra sola sonuna kadar döndürülür.
Ýstenilen ortam sýcaklýðý ayarlanýr. Böylece booster’ý
çalýþtýrarak kombinin ýsýsý artýrýrýlýr, istenilen oda
sýcaklýðýna daha kýsa sürede ulaþýlýr.

(  ayarlama sýrasýnda yanýp söner )



9

KULLANIM VE AYARLAR

1. Standart Gösterim

Butona basýn ve bir süre basýlý tutarak diðer ayara geçin.

2. Gece Zaman Ayarý

Standart : 7 Aralýk : 1 – 12 saat
Gece programýnýn çalýþacaðý toplam saat aralýðý. Sonra günlük program aktif hale gelir.

3 . Gece Sýcaklýðý
Standart : 15.00C Aralýk : 5.0  .... 200C
Gece boyunca istenilen sýcaklýk ayarý.

4. Sýcaklýk Düzeltmesi

Standart : 0.0 K Aralýk :  -5 ....+5 (= - 2.5K ... +2,5 K)
Ekranda görünen sýcaklýk gerçek sýcaklýktan farklý ise ayar gerekir.

5. Zaman Programý (Timer)

Standart : 0 Aralýk : 0 – 1
0: Programýn tekrarý mümkün deðil. 1: Her 24 saatte bir gece ayarý tekrarlanýr.
6. Montaj Þekli

Standart : 2 Aralýk : 1 – 3
1:Oda termostatý (1); 2:Oda kontrollü d.h. kompanzasyonu (2); 3.% 100 d.h. kompanzasyonu (3)

7. P- Faktörü

Standard : 10 Aralýk : 2-20
AYARI DEÐÝÞTÝRMEYÝN.
8. I- Faktörü

Standard : 30 Aralýk : 10-90
AYARI DEÐÝÞTÝRMEYÝN.

9. Adaptasyon

Standard : 1 Aralýk : 0-1
ATAG Smart sistem için yeterli ýsýnýn üretilmesi için en uygun ýsý çizgisini seçer
10. Isý Çizgisi

Standard : 1.7 Aralýk : 0.2 - 3.4
Dýþ hava ve istenilen sýcaklýklardaki deðiþimlere göre ýsý çizgisi otomatik deðiþir. Ayarlanan
deðer (9 konumunda A=1 ise) yanýp söner, manuel olarak deðiþtirilemez.
11. Reset

Standard : 0 Aralýk : 0-1
Fabrika (standart) ayarlarýna geri dönülmesi
- 1 konumunu seçin (ekran yanýpsöner)
- Görüntü gelene kadar tuþu basýlý tutun.

Aþaðýdaki iþlevler ve ayarlar,
montaj tipine baðlý olarak
düðmeye basýlýnca ve basýlý
tutulunca görüntülenir.

M
O

N
TAJ TÝPÝ
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Gece Sýcak ve Zaman Ayarý

Zaman ayarýndan sonra

Zaman saati düðmeye basýldýðý
zaman devreden çýkacaktýr.
Zaman saati daha sonra tekrar aktif
hale getirilmelidir.

10 saniye butona
basýlmazsa zaman
saati aktif hale gelir.

Kýsa süreli basýn
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NOTLAR



: GOSB - Gebze Org. San. Bölgesi, Þ. Bilgisu Cad.  41480 Gebze-KOCAELÝ
  Tel: (0262) 648 60 00 - Fax: (0262) 648 60 08
: Sedat Simavi Sok. No: 48, 06550 Çankaya - ANKARA
  Tel: (0312) 440 79 10 - Fax: (0312) 440 79 30
: Þehit Fethibey Cad. No : 55, Kat.13, 35210 Pasaport - ÝZMÝR
  Tel: (0232) 483 25 60    Fax: (0232) 441 55 13
: Ziyapaþa Bulvarý Çelik Ap. No : 25/5-6, 01130 ADANA
  Tel: (0322) 457 62 23 - Fax: (0322) 453 05 84
: Metin Kasapoðlu Cad. Küçükkaya Sitesi A Blok No: 1 D. 4, ANTALYA
  Tel: (0242) 322 00 29 - Fax: (0242) 322 87 66

ÝSTANBUL

ANKARA

ÝZMÝR

ADANA

ANTALYA

web: www.alarko-carrier.com.tr
e-posta: info@alarko-carrier.com.tr
MDH: 444 0 128


