
ESB PLUS V5.0 KONTROL PANELİ KULLANIM KILAVUZU

AYARLAR TUŞLARI
Bu tuşlar panel açık konumda iken işlev gören tuşlardır.

1.Bekleme Tuşu: Yakıt bekleme süresini ayarlamak için seçme tuşudur.

2.Besleme Tuşu: Yakıt besleme süresini ayarlamak için seçme tuşudur.

3.Isı Ayarı Tuşu: İstenen kazan ısısını ayarlamak için seçme tuşudur.

4.Fan Hızı Tuşu: Fan hızını ayarlamak için seçme tuşudur.

5.Aç-Kapa Tuşu: Paneli açmak kapamak ve ayar menülerinden çıkmak için kullanılan 
tuşdur.

6.Aşağı Tuşu: Seçili set değerlerini azaltmak ve ayar menüsünde alt satıra inmek için 
kullanılan tuşdur.

7.Yukarı Tuşu: Seçili set değerlerini arttırmak ve ayar menüsünde üst satıra çıkmak 
için kullanılan tuşdur.

8.Yakıt Ver Tuşu: Manuel yakıt vermek için kullanılan tuşdur.

9.Uyku ModuTuşu: Uyku modu durmunu açık-kapalı değiştirmek için kullanılan tuşdur.

10.FanTuşu: Fanın pozisyonunu açık-kapalı değiştirmek için kullanılan tuşdur.
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11.Yakıt Tuşu: Yakıt redüktör motorunun durumunu açık-kapalı değiştirmek için 
kullanılan tuşdur.

12.Timer Tuşu: Timer durumunu açık-kapalı değiştirmek için kullanılan tuşdur.

13.Yakıcı Tuşu: Yakıcı durumunu açık-kapalı değiştirmek için kullanılan tuşdur.(ops.)

Bölüm 2-AYARLAR MENÜSÜNÜN KULLANIMI
Ana Menüde kontrol panelinin ayarları dört başlık altında toplanmıştır.

           
1- Genel Ayarlar
Menüde “GENEL AYARLAR” satırına yukarı ve aşağı oklarını 
kullanarak geliniz ve “MENÜ” tuşuna basarak alt menüye 
giriniz.Ayarlar menüsü iki sayfada altı adet ayar bulunmaktadır. 
Değiştirilmek istenen değer üzerine aşağı ve yukarı ok tuşları ile 
gelerek “MENÜ” tuşuna basarak seçip, tekrar aşağı ve yukarı 
tuşları ile değer değiştirlebilir. Bir önceki menüye dönmek için “AÇ-
KAPA” tuşuna basabilirsiniz. Her hangi bir tuşa 20 saniye 
basılmaz ise ayarlar menüsünden otomatik olarak çıkacaktır.

a-Uyku Besleme Süresi
Uyku Modu aktifken ve Timer durma pozsiyonundayken Uyku 
Bekleme Süresi dolduğunda kaç saniye yakıt verileceğinin 
belirlendiği ayardır. Süre 2 ile 30 saniye arasında ayarlanabilir.

b-Uyku Bekleme Süresi
Uyku Modu aktifken ve Timer durma pozsiyonundayken tekrar kaç
saat sonra uyanarak bir dakika çalışacağının belirlendiği ayardır. 
Süre 1 ile 5 saat arasında ayarlanabilir.

c-Oda Besleme Süresi
Oda termostadı durma pozsiyonundayken Oda Bekleme Süresi dolduğunda kaç saniye yakıt 
verileceğinin belirlendiği ayardır. Süre 2 ile 30 saniye arasında ayarlanabilir.
d-Oda Bekleme Süresi
Oda termostadı durma pozsiyonundayken tekrar kaç saat sonra uyanarak bir dakika çalışacağının 
belirlendiği ayardır. Süre 1 ile 5 saat arasında ayarlanabilir.

2- Saat-Tarih Ayarı
Menüde “SAAT-TARİH AYARI” satırına yukarı ve aşağı oklarını 
kullanarak geliniz ve “MENÜ” tuşuna basarak alt menüye 
giriniz.SAAT-TARİH AYARI menüsünde ilk satırda saat, ikinci 
satırda tarih üçüncü satırda ise haftanın günü ayarı vardır. Aşağı 
ve yukarı ok tuşları ile değiştirmek istenen değere gelip “MENÜ” 
tuşuna basarak seçebilirsiniz. Seçimden sonra Aşağı ve yukarı 
tuşları ile değeri değiştirebilirsiniz. AÇ-KAPA tuşuna basarak yeni 

değerleri kayıt ederek çıkabilirsiniz. Her hangi bir tuşa 20 saniye basılmaz ise ayarlar menüsünden 
otomatik olarak çıkacaktır. 
*Otomatik saat güncelleme özelliği bulunmamaktadır. Yaz-Kış saati değişiminde güncellemenizi 
yapmanız gerekmektedir. Her sezon gerçek saat kontrolünü yapmanızı tavsiye ederiz.
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       3- Timer Ayarı
Bu ayarda panelinizin açık konumda iken istediğiniz saatlerde 15 
dakikalık dilimlerde çalışma ya da durmasını ayarlayabilirsiniz.
Menüde “TIMER AYAR” satırına yukarı ve aşağı oklarını 
kullanarak geliniz ve “MENÜ” tuşuna basarak alt menüye giriniz. 
TIMER AYAR menüsünde 15 dakikalık dilimler halinde üç saatlik 
kısım görülmektedir. Bu üç saat,bulunulan saat dilimi ortada 
olmak suretiyle bir saat öncesi ve bir saat sonrasıdır. Aşağı ve 
yukarı ok tuşları ile değiştirmek istenen saate ait 15 dakikalık 
değere gelip “MENÜ” tuşuna basarak panelin o dilimde çalışma 
ya da durmasını seçebilirsiniz. İçi dolu dikdörtgenle gösterilen 15 
dakikalık dilimlerde çalışma, boş olanlarda ise durma 
gerçekleşecektir.  AÇ-KAPA tuşuna basarak yeni değerleri kayıt 
ederek çıkabilirsiniz. Her hangi bir tuşa 20 saniye basılmaz ise 
ayarlar menüsünden otomatik olarak çıkacaktır. 
*Timer'ı açmak için ön paneldeki “TIMER”tuşuna basarak ledinin 
yandığını görünüz.

4- Zaman Dilimi
Bu ayarda kazan ısısının ayarlanan saatten itibaren otomatik 
olarak değiştirilmesi sağlanır. Ayar sayesinde kazan 4 farklı saate, 
4 farklı ısıda çalışabilmektedir. Ayarlama esnasında 1.Zaman 
dilimine en küçük saat yazılmalı ve sıralama küçükten büyük saate
göre gitmelidir. Ayarlanacak değeri aşağı tuşu ve yukarı tuşu ile 
belirledikten sonra MENU tuşuna basarak seçebilirsiniz. Seçilen 
hane renk değiştirdikten sonra değeri aşağı tuşu ile azaltarak ve 
yukarı tuşu ile arttırabilirsiniz. Tekrar MENU tuşuna basarak 
ayarları kaydedebilirsiniz.AYARLAR menüsüne dönmek için AÇ-
KAPA tuşuna basınız. Resimdeki örnek ayarda kazan ısısı 18:00 
dan itibaren 40 derecede,18:01 de ise 41 derecede otomatik 
olarka değişecektir. Diğer dilimler otomatik olarak zamanı gelince 
ısıyı değiştirecektir. Eğer Dilimlerden kullanılmayacak olanı var ise
kullanılacak olan son dilimle aynı değerleri ayarlamalısınız.

5- Fabrika Ayarları
Bu ayarda mevcut kayıtlı ayar değerleri yerine paneliniz için 
belirlenen standart değerlerin yüklenilmesi ayarıdır. Aşağı ve 
yukarı tuşları ile EVET ve HAYIR arasında seçim yapılır.EVET 
seçilerek “MENÜ” tuşuna basılırsa fabrika ayarları yüklenir. HAYIR
seçilerek “MENÜ” tuşuna basılırsa menüden çıkılır ve mevcut 
ayarlarla devam edilir.
*Yüklenecek standart değerler modeller arasında farklılık 
gösterebilir.
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Bölüm 3- ÇALIŞMA DURUMU AYARLARI

Panel çalışma durumunda iken menüye girmeden yapılabilecek
ayarlamalar ve pozisyon değişiklikleri bulunmaktadır. Bunlar ;

• İstenen Kazan Isısının ayarlanması
• Yakıt Verme Süresinin ayarlanması
• Yakıt Bekleme Süresinin ayarlanması
• Fan Hızının ayarlanması
• Uyku modu açık-kapalı pozisyon ayarlanması
• Timer açık-kapalı pozisyon ayarlanması
• Fan açık-kapalı pozisyon ayarlanması
• Yakıt Yükleme Motoru açık-kapalı pozisyon 

ayarlanması
• Yakıcı açık-kapalı pozisyon ayarlanması

a-İstenen Isı Ayarı
Kazanın çalışma ısısının değiştirildiği ayardır. 40 ile 80 derece 
arasında ayarlanabilir.Önce “ISI AYARI” tuşuna basınız ve 
satırdaki değerin “İSTENEN ISI” olarak değiştiğini görünüz. 
Değeri aşağı tuşu ile azaltarak ve yukarı tuşu ile arttırabilirsiniz.

b-Yakıt Verme Süresi Ayarı
Kazanın yakıt bekleme süresi dolduğunda kaç saniye yakıt 
vereceğinin belirlendiği ayardır. 2 ile 60 saniye arasında 
ayarlanabilir.Önce “BESLEME” tuşuna basınız ve satırda 
“YAKIT VERME” olarak değiştiğini görünüz. Değeri aşağı tuşu 
ile azaltarak ve yukarı tuşu ile arttırabilirsiniz. 20 saniye 
boyunda herhangi bir tuşa basılmazsa satırdaki değer 
“İSTENEN ISI” olarak değişir.

c-Yakıt Bekleme Süresi Ayarı
Kazanın kaç saniye yakıt vermeden bekleyeceğinin belirlendiği 
ayardır. 30 ile 600 saniye arasında ayarlanabilir.Önce 
“BEKLEME” tuşuna basınız ve satırda “YAKIT BEKLEME” 
olarak değiştiğini görünüz. Değeri aşağı tuşu ile azaltarak ve 
yukarı tuşu ile arttırabilirsiniz. 20 saniye boyunda herhangi bir 
tuşa basılmazsa satırdaki değer “İSTENEN ISI” olarak değişir.

d-Fan Hızı Ayarı
Yakma fanının hava üfleme hızının belirlendiği ayardır. Hız 
ayarı 50 kademedir.Önce “FAN HIZI” tuşuna basınız ve satırda 
“FAN HIZI” olarak değiştiğini görünüz. Değeri aşağı tuşu ile 
azaltarak ve yukarı tuşu ile arttırabilirsiniz. 20 saniye boyunda 
herhangi bir tuşa basılmazsa satırdaki değer “İSTENEN ISI” 
olarak değişir.
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Bölüm 4-ÇALIŞMA EKRANI VE SEMBOL ANLAMLARI
a- Kapalı Konum Durumu
Panel kapalı durumda iken ekranda firma bilgileri altında 
“KAZAN KAPALI” yazısı ve kazan ısısı görünmektedir. Bu 
bölümde ısının 3 santigrad derecenin altında ve 30 santigrad 
derecenin üstünde ise “KAZAN KAPALI” yerine “POMPA 
DEVREDE” yazısı görülmektedir.En alt satırda anlık saat ve 
tarih görüntülenmektedir. MENÜ tuşuyla menüye girerek ayarlar
değiştirilebilir. AÇ-KAPA ve MENU tuşları dışındakilere 
basıldığında sesli uyarı verir ancak çalışmazlar.

Yandaki resimde ekranda görülebilecek semboller ve değerler 
temsili olarak görülmektedir. Numaralanmış alanların anlamları 
aşağıda belirtilmiştir.

1- Oda termostatı devrede iken ekranda görünen semboldür. Oda termostatı devreden çıkınca sembol 
kaybolur.
2- Fan devrede iken ekranda görünen semboldür. Fan devreden çıktığında sembol kaybolur.
3- Sirkulasyon pompası devrede iken görünen semboldür. Pompa devreden çıktığında sembol kaybolur.
4- Yakıt Motoru devrede iken görünen semboldür. Yakıt Motoru devreden çıktığında sembol kaybolur.
5- Kazanın ısısının gösterildiği alandır. Sensör arızası durumunda o bölgede “HATA” yazısı görülür.
6- Ayar değerlerinin göründüğü alandır. 
7- Güncel saat ve tarihin göründüğü alandır.
8-Timer aktif olduğunda üç saatlik timer diliminin durmunun gösterildiği  alandır. Oluşan hata 
mesajlarıda bu bölgede görüntülenmektedir. Timer kapalı pozisyondayken ve mesaj yok iken alan 
boştur.
9- Ateşleme çıkışı devrede iken ekranda görünen semboldür. Opsiyonel özelliktir. *

b- Çalışma Durumu
AÇ-KAPA tuşuna basarak panel açık konuma geçirilir. Ekranda 5 numaralı kısımda o anki kazan 

ısısı görünür. Kazan ısısı İSTENEN ISI'nın altında ise Fan çalışır konumdadır ve 2 numaralı alanda “F” 
sembolü görünür. Kazan ısısı 30 derece ve üzerinde ise Pompa çalışır durumdadır ve 3 numaralı 
alanda “P” sembolü görünür. Kazan ısısı İSTENEN ISI'nın altında ise “YAKIT BEKLEME” süresi kadar 
bekledikten sonra yakıt yükleme motoru devreye girer.4 nolu alanda “R” sembolü görünür ve  ayarlanan
“YAKIT BESLEME” süresi boyunca devrede kalarak yanma haznesine yakıt yüklenir. Süre dolduğunda 
yakıt yükleme motoru devreden çıkar ve “R” sembolü kaybolur. Kazan ısısı  İSTENEN ISI'ya ulaşıncaya
kadar bu döngü devam eder. Kazan ısısı  İSTENEN ISI'ya ulaşınca Fan ve Yakıt yükleme motoru devre
dışı kalır ve “F” ve “R” sembolleri kaybolur. Kazan ısısı  İSTENEN ISI'nın 4 derece altına düşünce Fan 
devreye girer ve “F” sembolü 2 nolu alanda görünür. Fan devreye girdikten 5 saniye sonra Yakıt 
yükleme motoru devreye girer ve 4 nolu alanda “R” sembolü görünür ve ayarlanan “YAKIT BESLEME” 
süresi boyunca devrede kalarak yanma haznesine yakıt yüklenir. Süre dolduğunda yakıt yükleme 
motoru devreden çıkar ve “R” sembolü kaybolur.
c- Oda Termostat Çalışma Durumu

Oda termostat girişine bağlayarak kazanın çalışma ve durmasını oda ısısına göre 
belirleyebilirsiniz. Oda termostatı devreye girdiğinde 1 nolu bölümde oda sembolü çıkar. Bu esnada Fan 
çalışır durumda ise durur ve “F” sembolü kaybolur. Pompa kazan ısısı 30 derecenin üzerinde ise 
devrede kalır ve 3 nolu alanda “P” sembolü görünür. Oda termostatı devrede iken yakıt verme motoru 
durur. Oda termostatı Oda Bekleme Süresinde ayarlı olan süre boyunca devrede kalırsa Fan devreye 
girer.Fan devreye girdikten 5 saniye sonra Oda Besleme Süresinde ayarlı olan süre kadar yakıt verilir ve
1 dakika boyunca Fan devrede kalır. Bir dakika sonunda Fan durur. Oda termostatı devrede kaldığı 
sürece bu döngü devam eder. Böylece oda termostatının uzun devrede kalması sonucunda ateşin 
sönmesi ya da yakıt haznesine yürümesi engellenmiş olur.

d- Uyku Modu Çalışma Durumu
Uyku modu Timer ile birlikte kullanılan çalışma şeklidir. Amacı Timer'ın uzun süre paneli bekleme 

durumunda tutması sonucu sönmesinin ya da ya da yakıt haznesine yürümesi engellemektir.  Timer 
Uyku Bekleme Süresinde ayarlı olan süre boyunca devrede kalırsa Fan devreye girer.Fan devreye 
girdikten 5 saniye sonra Uyku Besleme Süresinde ayarlı olan süre kadar yakıt verilir ve 1 dakika 
boyunca Fan devrede kalır. Bir dakika sonunda Fan durur. Timer devrede kaldığı sürece bu döngü 
devam eder. Uyku modu tuşuna basarak aktif-pasif edilir. Aktif olduğunda tuş yanındaki kırmızı ikaz ışığı
yanar.
e- Timer Çalışma Durumu

Timer kazanın istenen 24 saat boyunca 15 er dakikalık aralıklarla çalışma ya da durması 
sağlanabilir.Timer tuşuna basarak aktif-pasif edilir. Aktif olduğunda tuş yanındaki kırmızı ikaz ışığı yanar.
2.Bölümdeki Timer ayarı başlığı altında Timer ayarı ile ilgili bilgileri bulabilirsiniz.

Bölüm 5-UYARI MESAJLARI 

a- Sensör Hatası
Sensör hatasının nedeni ,sensör kablosunun soketinin 
yerinden çıkması ya da sensörün arızalanmasıdır. Bu uyarıyı 
aldığınızda teknik servise haber veriniz.Arıza devam ettiği 
sürece emniyet açısından pompa sürekli çalışır pozisyonda 
kalır. Kazanı kapatmayınız,fişini çekmeyeniz.

b- Limit Termostat Hatası
Herhangi bir nedenle ısının yükselmesi durumunda emniyet 
termostatı devreye girer ve ekranda bu uyarı görünür. Fan ve 
yakıt motoru devre dışı kalırken pompa soğutma amaçlı 
devrededir. Isı düştükten sonra uyarı son bulacak ve normal 
çalışmasına geri dönecektir.  Bu uyarıyı aldığınızda teknik 
servise haber veriniz.Kazanı kapatmayınız,fişini çekmeyeniz.

c- Yakıt Bitti Uyarısı
Panel açılıp kazan ısısı  İSTENEN ISI'yı geçtikten sonra 
herhangi bir nedenle 30 derecenin altına düşerse panel yakıtın
stokerde tükendiğini düşünerek bu uyarıyı verir.AÇ-KAPA 
tuşuna basarak alarmı sustururak stokerdeki yakıt seviyesini 
kontrol ediniz. Yakıt tükendiğinden eminseniz yakıt yükleyerek 
paneli tekrar AÇ-KAPA tuşuna basarak açık konuma alınız.

d- Motor Akımı Yüksek Hatası
Yakıt yükleme sistemindeki herhangi mekanik sorundan 
dolayı motorun aşırı akım çekmesi durumunda bu uyarı 
verilir. Motor termiğinin soğumasını bekleyerek resetleyiniz. 
Eğer uyarıyı tekrar alırsanız yakıttan kaynaklı mekanik 
sıkışma olmadığından emin olunuz. Mekanik sıkışmalarda 
sürekli yakıt vermek motora ya da diğer parçaların zarar 
görmesine neden olabilir. Kazanı kapatarak teknik servisi 
arayarak bilgilendiriniz.
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