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OTOMASYON SİSTEMİ KULLANIM TALİMATI 
Esli Pollet Water Group tarafından hazırlanan otomasyon sistemini kullanabilmek için yapılması gereken işlemlere ilişkin 

bilgiler aşağıda verilmiştir.  Multimedia Kum Filtre  Sistemleri genellikte Tekstil, Enerji, Gıda, Kimya, Otomotiv ve diğer 
sektörlerde kullanım amacı için üretilmiştir.  

1-) ANASAYFA 

Şekil-1: Anasayfa

1-) Kum Filtre tankı-1 durum bilgisini gösterir. 

2-) Kum Filtre tankı-2 durum bilgisini gösterir. 

3-) Kum Filtre tankı-1 çalışma sayfasına 
yönlendirir. 

4-) Kum Filtre tankı-1 ayar sayfasına 
yönlendirir. 

5-) Kum Filtre tankı-2 çalışma sayfasına 
yönlendirir. 

6-) Kum Filtre tankı-2 ayar sayfasına 

2-) KUM FİLTRE TANKI-1 

Şekil-2: Yumuşatma Tankı-1

yönlendirir. 

7-) Debi ayar sayfasına yönlendirir. 

Kum Filtre tankı-1 durum bilgisini gösterir. 

“OTOMATİK” butonu işlemleri otomatik 
yapılmasını sağlar. “OTOMATİK” butonuna 
basıldığında buton “MANUEL” Olarak dönüşür. 
“MANUEL” butonu ise işlemleri elle yapılmasını 
sağlar.  

Ters yıkama işlemini başlatır.  

Ters yıkama yaptıktan sonra “SONRAKİ FAZ” 
butonuna basıldığında sırasıyla tuz emiş, yavaş 
durulama, hızlı durulama ve servis işlemlerine 
geçer. 

Yapılan işlemdeki süreyi durdurur. 

Yumuşatma tankı-1 ayar sayfasına yönlendirir. 

Anasayfaya yönlendirir. 

KALAN DEBİ: Kalan debi miktarını m
3
 cinsinden gösterir. Kalan debi miktarı 0 olduğu zaman yıkamaya geçer. 

VANALAR MANUEL START: Vanaların manuel olarak kontrol edilmesini sağlar. ”VANALAR MANUEL START” butonuna 
basıldığında manuel olarak vanaları açıp kapatabiliriz ve buton ”TANK1 VANALAR MANUELDE” olarak değişecektir. 

TANK1 VANALAR MANUELDE : “TANK1 VANALAR MANUELDE” butonuna basıldığında vanalar otomatik olarak işlem yapacak 
ve buton ”VANALAR MANUEL START” olarak değişecektir.  
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3-) KUM FİLTRE TANKI-1 AYAR SAYFASI 

Şekil-3: Yumuşatma Tankı-1 Ayar Sayfası

Kum Filtre tankı-1 durum bilgisini gösterir. 

Kalan debi miktarını m
3
 cinsinden gösterir. 

Kalan debi miktarı 0 olduğu zaman yıkamaya 
geçer. 

Gerçek değerleri değiştirmek mümkün değildir. 

Set değerlerini girmek için set değerinin üzerine 
basıldığında keypad açılacaktır. Değeri girdikten 
sonra “Enter” butonuna basılır ve değer girilmiş 
olur. Keypad’i kapatmak için “Esc” butonuna 
basılır. 

Servis: Servis durumu m
3
 cinsinden girilir. Ters Yıkama: Ters yıkama geçen süre dakika olarak girilir. 

Tuz Emiş: Tuz emiş geçen süre dakika olarak girilir. Yavaş Durulama: Yavaş durulama geçen süre dakika olarak 
girilir. 

Hızlı Durulama: Hızlı durulama geçen süre dakika olarak 
girilir. 

Tuz Tankına Su Verme: Tuz tankına su verme geçen süre 
dakika olarak girilir. 

Yumuşatma tankı-1 sayfasına yönledirir.  Anasayfaya yönlendirir. 

4-) Kum Filtre TANKI-2 

Şekil-4: Yumuşatma Tankı-2

Yumuşatma tankı-2 durum bilgisini gösterir. 

“OTOMATİK” butonu işlemleri otomatik 
yapılmasını sağlar. “OTOMATİK” butonuna 
basıldığında buton “MANUEL” Olarak dönüşür. 
“MANUEL” butonu ise işlemleri elle yapılmasını 
sağlar.  

Ters yıkama işlemini başlatır.  

Ters yıkama yaptıktan sonra “SONRAKİ FAZ” 
butonuna basıldığında sırasıyla tuz emiş, yavaş 
durulama, hızlı durulama ve servis işlemlerine 
geçer. 

Yapılan işlemdeki süreyi durdurur. 

Yumuşatma tankı-2 ayar sayfasına yönlendirir. 

Anasayfaya yönlendirir. 

KALAN DEBİ: Kalan debi miktarını m
3
 cinsinden gösterir. Kalan debi miktarı 0 olduğu zaman yıkamaya geçer. 

VANALAR MANUEL START: Vanaların manuel olarak kontrol edilmesini sağlar. ”VANALAR MANUEL START” butonuna 
basıldığında manuel olarak vanaları açıp kapatabiliriz ve buton ”TANK2 VANALAR MANUELDE” olarak değişecektir. 

TANK1 VANALAR MANUELDE : “TANK2 VANALAR MANUELDE” butonuna basıldığında vanalar otomatik olarak işlem yapacak 
ve buton ”VANALAR MANUEL START” olarak değişecektir.  
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5-) YUMUŞATMA TANKI-2 AYAR SAYFASI 

Şekil-5: Yumuşatma Tankı-2 Ayar Sayfası 

 Yumuşatma tankı-2 durum bilgisini gösterir. 

 Kalan debi miktarını m
3
 cinsinden gösterir. 

Kalan debi miktarı 0 olduğu zaman yıkamaya 
geçer. 

 Gerçek değerleri değiştirmek mümkün değildir.  

 Set değerlerini girmek için set değerinin üzerine 
basıldığında keypad açılacaktır. Değeri girdikten 
sonra “Enter” butonuna basılır ve değer girilmiş 
olur. Keypad’i kapatmak için “Esc” butonuna 
basılır. 

  

  

Servis: Servis durumu m
3
 cinsinden girilir. Ters Yıkama: Ters yıkama geçen süre dakika olarak girilir. 

Tuz Emiş: Tuz emiş geçen süre dakika olarak girilir. Yavaş Durulama: Yavaş durulama geçen süre dakika olarak 
girilir. 

Hızlı Durulama: Hızlı durulama geçen süre dakika olarak 
girilir. 

Tuz Tankına Su Verme: Tuz tankına su verme geçen süre 
dakika olarak girilir. 

  
Yumuşatma tankı-2 sayfasına yönledirir. 

 
 Anasayfaya yönlendirir. 

 

6-) DEBİ SAYFASI 

Şekil-6: Debi Sayfası 

 Yumuşatma takları debiye gelen su miktarı lt 
cinsinden girilir. 

 Yumuşatma tankları debi puls değerlerini 
girmek için değerin üzerine basıldığında keypad 
açılacaktır. Değeri girdikten sonra “Enter” 
butonuna basılır ve değer girilmiş olur. Keypad’i 
kapatmak için “Esc” butonuna basılır. 

 Yumuşatma tankları toplam debi miktarını 
gösterir ve toplam debiyi değiştirmek mümkün 
değildir. Toplam debi miktarı m

3
 cinsinden 

gösterilir. 

 Yumuşatma tankı-2 sayfasına yönlendirir. 

  Anasayfaya yönlendirir. 

  Yumuşatma tankı-1 sayfasına yönlendirir. 

   

 

 




