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EMĐYET TEDBĐRLERĐ VE UYARILARI 

 

UYARI 
Cihazı enerjilendirmeden ve kurmadan önce lütfen güvenlik tedbirlerini ve 
uyarılıarını dikkatlice okuyunuz! 

 
• Şebeke elektriğindeki dengesizlik (alçak ve yüksek voltaj) işlemciye 

zarar verip çalışmasına engel olabilir. 
• Cihaz ve cihaza bağlı ekipmanlarda tehlike arz edecek derecede yüksek 

voltaj bulunmaktadır. Enerji kesilmeden yapılacak herhangi bir 
müdahale veya kullanım talimatları kitapçığına aykırı işlemler sonucu 
hayati ve maddi hasarlı tehlikeler olabilir. 

• Đşlemcinin uzun yıllar sağlıklı ve güvenle kullanılması başlangıçta 
yetkili kişilerce kurulmasına, uygun kullanılmasına, işletilmesine ve 
düzenli periyodik bakımının yapılmasına.  

DĐKKAT 

• Yetkisiz kişilerin, özellikle çocukların işlemciye ulaşmalarını ve 
müdahale etmelerini engelleyin.  

• Tüm elektrik ekipmanlarının yangına sebebiyet verebileceğini 
unutmayın. Bu nedenle işlemciyi, yüksek ısıya ve ateşe maruz 
kalmayan bir ortama yerleştirin. Đşlemcinin yakın çevresinde, strafor, 
naylon vb. petrol ürünleri, ahşap, saman gibi kolay tutuşabilecek 
maddeler. 

• Bu cihaz, sadece VKS tarafından belirtilen, fan motoru, su pompa 
motoru, radyan vb. ekipmanlarla kullanılmalıdır. Pano içindeki izinsiz 
değişiklikler ve VKS’ nin onaylamadığı saha ekipmanı kullanımı, 
yangına, elektrik şokuna ve yaralanmalara sebep olabilir.  

• Bu kullanım kılavuzunu kolay ulaşılabilecek bir yerde bulundurunuz. 
Đşlemciyi kullanması gerekecek tüm yetkililere bu bilgileri ulaştırınız.      

 
1. GEEL BĐLGĐLER  
 
Almış olduğunuz Kümes Fan Kontrol Đşlemcisi, VKS’ nin uzun yıllar 
süren araştırmaları ve bilgi birikimi neticesinde, tüm teknolojik yenilikler 
kullanılarak hazırlanmıştır.  
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Kümes Fan Kontrol Đşlemcisi, kapalı tip kümeslerde hayvanın ihtiyacı 
kadar taze havayı temin etmek üzere tasarlanmış bir cihazdır. Fanlar ve 
soğutma panelleri yardımıyla kapalı tip kümeslerde, tabii havalandırmanın 
olduğu açık tip kümeslere oranla daha fazla temiz hava dolaşımı 
sağlandığından, birim alana daha fazla hayvan koymak mümkündür. Yaz 
mevsiminde kümes ısısının artması durumunda, içeriye soğutma 
panellerinden geçirilerek soğutulmuş taze hava alınıp,  kümes ısısı istenen 
değere düşürülür. Zemindeki hayvan dışkılarından kaynaklanan gaz 
birikimi önlenir. Kış aylarında ise içeriye hayvana yetecek miktarda temiz 
hava girmesi sağlanır. Fanların yavaşlaması veya durması halinde, fan 
kapakları kapanır, ısı kaybı en aza iner ve yakıt tasarrufu sağlanır.  
 
VKS CHICKBOOK işlemci ile kümes fanları, otomatik konumda, gerekli 
hız ve sayıda çalıştırılır. 
 
 
1.1 Teknik Özlellikler  
 
Besleme gerilimi    220 (+/-10%)  VAC 

Frekans    50-60   Hz 
Electriksel güç    9   VA 

Röle çalışma gerilimi    250VAC, 3A 
Çalışma sıcaklığı    -20 - 60  °C 
Sıcaklık ölçme aralığı    -10.0 – 70.0  °C 

Hassasiyet    0.1   °C 
Sapma1    +/-1   % 

Nem ölçüm aralığı    0.0 – 99.9  %RH 
Hassasiyet    0.1   % 

             Sapma      +/-5   % 
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2. KURULUM  
 
1. VKS CHOCKBOOK işlemciyi pano kapağına uygun şekilde monte 
ediniz.. 
2. L ve N klemenslerine 220V AC gerilim uygulayın.  
3. VKS CHICKBOOK röle çıkışında ve cihaz girişinde sigorta yoktur, 
haricen kullanılması gerekir.   
4. Koruyucu iletkeni P.E ucuna bağlayınız. Eğer topraklama direnci 5 ohm’ 
un üzerindeyse VKS CHICKBOOK için yeni bir elektrod ilave edin.  
 
2.1 Analog Giriş Bağlantıları 
 
1. Sıcaklık Sensörleri 
T1 iç ısı için kullanılır. Đki damarlı kablo kullanınız. 1 kabloyu T1 analog 
girişine, diğer kabloyu 0V analog girişine bağlayın.  
T2 dış ısı için kullanılır. Đki damarlı kablo kullanınız. 1 damarı T2 analog 
girişine, diğer kabloyu 0V analog girişine bağlayın. 
2. Nem Sensörü 
HUM nem sensörü için kullanılır. 3 damarlı kablo kullanınız. Kahverengi 
kablo 12V, yeşil kablo 0V, beyaz kablo ise HUM girişine bağlayın. 
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2.2 Röle Bağlantıları 
Bütün çıkışlar, maksimum 3A/250VAC ve kuru kontaktır. Röle çıkışlarını 
ilgili sisteme bağlayınız. 
 
Röle listesi 
SYMBOL  Çıkış 
F1   Fan grup 1 
F2   Fan grup 2 
F3   Fan grup 3 
F4   Fan grup 4 
F5   Fan grup 5 
F6   Fan grup 6 
F7   Fan grup 7 
F8   Fan grup 8 
F9   Fan grup 9 
F10   Fan grup 10 
PUMP   Soğutma pompası 
HEAT   Isıtıcı 
ALARM  Alarm 
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2.3 Analog Çıkış Bağlantıları 
Vo hız ayarlı fan kademesi için kullanılır (sürücü).  
 
2.4 Dijital Alarm Girişi 
DI harici alarm sinyali için kullanılır. DI+’ ya 24VDC veDI-‘ ye 0VDC 
bağlayarak çalıştırınız. Bu bağlantıda harici alarm sinyali geldiğinde kuru 
kontak alarm rölesi normalde kapalı konuma gelecektir.  
 
3. ÇALIŞMA  
 
VKS CHICKBOOK kümes içindeki nem ve sıcaklık değerini ayrı 
ekranlarda gösterir. Nem sensörü bağlanmamışsa sistem nem değerini 
göstermeycektir yalnızca kümes içindeki sıcaklık değeri gösterilecektir.  
VKS CHICKBOOK işlemci hız kontrollü fan ve kademe rölelerinin 
çalımasını gösterir. Simgeler değişimli gösterilir. Nem sensörü yoksa 
sistem nem değerini göstermeyecek sadece kümes içindeki sıcaklık değeri 
görünecektir. 
VKS CHICKBOOK rölelerin çalışmasını ve hız ayarlı fanların değerini 
gösterir. 
 
Enerji Verme  
Enerji bağlandığında “1.0U” yazısı çıkacak. Bu numara cihaz için 
oluşturulmuş yazılım versiyonudur.  
 
3.1 Ekran Değiştirme  
 

Seçmek için  butonuna basın. 
1. T_1 iç sıcaklık sensöründeki anlık değeri gösterir.  
2. T_2 dış sıcaklık sensöründeki anlık değeri gösterir 
3. HvM içerideki nem sensörünün anlık değerini gösterir.  
4. ALM Alarm durumunu bildirir(Eğer alarm yoksa bu kod 
görünmeyecektir).  
• HAL yüksek sıcaklık alarmını gösterir. 
• LAL Düşük sıcaklık alamını gösterir.  
• HHV Yüksek nem alarmı.  
• DiN Harici alarm girişi arızası.  
 
 
 



 - 9 -

3.2 Set Değeri Değiştirme  
 
Đstenilen set değerini değiştirmek mümkündür.  

1. Đlgili fonksiyon için butonuna basınız.  
2. Artırmak veya azaltmak için aşağı yukarı butonlarını kullanın, değerler 
düzenlenirken yanıp sönecektir.  
3. Değerin doğru olduğunu kontrol etmek için ekrana bakın, değer 

doğruysa butonuna basın.  
4.Değeri değiştirmek veya ayar değiştirme menüsünden çıkmak için 
fonksiyon butonuna basın.  
 
3.3 Set Değerleri  
Fonksiyonlar  
 
Isıtıcı (HEAT) 
 
3.3.1.1 heat 
Buraya ısıtıcının kapanacağı sıcaklık değerini giriniz. Isıtıcının devreye 
gireceği değer dhet parametresindeki değere göre hesaplanacaktır. Isıtıcının 
devreye gireceği sıcaklık değeri buraya girilen sıcaklık değerinden dhet 
parametresinde girilen değer çıkarılarak hesaplanmaktadır (dhet 
parametresi fabrika ayarlarında 1.0°C olarak ayarlanmıştır, kullanıcı 
tarafından değiştirilebilir). Örneğin heat parametresine 25 girilirse ısıtıcı 
25.0°C  ‘ yi geçtiğinde devreden çıkacaktır, sıcaklık 24.0°C’ nin altına 
düştüğünde tekrar devreye girecektir.  
 
Havalandırma (VET) 
 
3.3.2.1 F01 
Buraya yazılan değerde fan1 çalışacaktır. F01e bağlı fan1 grubunun 
çalışma sıcaklığı bu parametreye girilen değer olacaktır, fanın devreden 
çıkma sıcaklığı ise bu değerden dfan parametresine girilen değer 
çıkarılarak hesaplanmaktadır (dfan parametresi fabrika ayarlarında 1.0°C 
olarak ayarlanmıştır, kullanıcı tarafından değiştirilebilir). Örneğin, F01 
parametresine 21.0°C , dfan parametresine 1.0°C girilmiş olsun. Fan1 
21.0°C’ de çalışmaya başlayacaktır, 20.0°C’ de devreden çıkacaktır.  
3.3.2.2 F02 
Buraya yazılan değerde fan2 çalışacaktır. 
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3.3.2.3 F03 
Buraya yazılan değerde fan3 çalışacaktır.  
3.3.2.4 F04 
Buraya yazılan değerde fan4 çalışacaktır.  
3.3.2.5 F05 
Buraya yazılan değerde fan5 çalışacaktır.  
3.3.2.6 F06 
Buraya yazılan değerde fan6 çalışacaktır.  
3.3.2.7 F07 
Buraya yazılan değerde fan7 çalışacaktır.  
3.3.2.8 F08 
Buraya yazılan değerde fan8 çalışacaktır.  
3.3.2.9 F09 
Buraya yazılan değerde fan9 çalışacaktır.  
3.3.2.10 F10 
Buraya yazılan değerde fan10 çalışacaktır.  
3.3.2.11 Fon 
Sıcaklığın fan1 için istenen set değeri (F01) altında olması durumunda 
fasılalı çalışmada çalışacağı periyodu dakika veya saniye (x10) olarak 
giriniz. Bu şekilde sıcaklık istenen değerin altındayken fan1 on-off fasılalı 
olarak çalışacaktır.  
3.3.2.12 Fof 
Sıcaklığın fan1 için istenen set değeri (F01) altında olması durumunda 
fasılalı çalışmada duracağı periyodu dakika veya saniye (x10) olarak 
giriniz.  
ot: “0.0” girerek bu fonksiyon iptal edilebilir. 
3.3.2.13 SPFL 
Buraya hız ayarlı minimum fanların minimum çalışma hızını yüzde oranı 
cinsinden yazınız.  
3.3.2.14 SPFH 
Buraya hız ayarlı minimum fanların maksimum çalışma hızını yüzde oranı 
cinsinden yazınız.  
3.3.2.15 T_Lo 
Hız ayarlı fanların minimum hızda çalışacağı sıcaklık değerini giriniz.  
3.3.2.16 T_Hi 
Hız ayarlı fanların maksimum hızda çalışacağı sıcaklık değerini giriniz.  
Örneğin  
SPFL = 30 % 
SPFH = 100 % 
T_LO = 23.0°C 
T_Hi = 30.0°C 
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Đç sıcaklık 23.0°C’ den az olduğu müddetçe sürücülü fanlar %30 hızda 
çalışacaktır. Kümes içerisindeki sıcaklık 23.0°C’ nin üzerinde çıktıkça 
sürücülü fanların hızı artmaya başlayacaktır.  
Kümes içerisindeki sıcaklık 30.0°C’ ye ulaştığında sürücülü fanlar %100 
hızda çalışıyor olacaktır 
 
 
Soğutma Pompası (COOL) 
 
3.3.3.1 CP 
Buraya pompanın çalışma sıcaklığını giriniz. CP soğutma grubunun 
çalışma sıcaklığı bu parametreye girilen değer olacaktır, soğutucunun 
devreden çıkma sıcaklığı ise bu değerden dCP parametresine girilen değer 
çıkarılarak hesaplanmaktadır (dCP parametresi fabrika ayarlarında 1.0°C 
olarak ayarlanmıştır, kullanıcı tarafından değiştirilebilir). Örneğin, CP 
parametresine 27.0°C , dCP parametresine 1.0°C girilmiş olsun. Soğutucu 
27.0°C’ de çalışmaya başlayacaktır, 26.0°C’ de devreden çıkacaktır. 
3.3.3.2 HvCP 
Buraya soğutma pompalarının devreden çıkacağı yüksek nem değerini % 
cinsinden giriniz. Buraya yazılan değere ulaşıldığında pompa devreden 
çıkacaktır. dHvM parametresine girilen değer HvCP parametresindeki 
değerden çıkarıldığından kalan değere nem düştüğünde sıcaklık şartı 
sağlıyorsa tekrar devreye girecektir (dHvM parametresi fabrika ayarlarında 
1.0 oC olarak ayarlanmıştır, kullanıcı tarafından değiştirilebilir.). Örneğin 
dHvM parametresi %2 HvCP parametresi de %80 ayarlanmış olsun, nem 
%80’ i geçtiğinde soğutucu motorları duracaktır. Nem tekrar %78’ in altına 
düşerse sıcaklık koşuluna göre çalışacaktır. 
3.3.3.3 CPon 
Buraya soğutucu motorlarının on-off fasılalı çalışma süresinde çalışacağı 
süreyi saniye veya dakika cinsinden giriniz. 
3.3.3.4 CPof 
Buraya soğutucu motorlarının fasılalı çalışma süresinde duracağı süreyi 
saniye veya dakika cinsinden giriniz.  
ot: Buraya “0.0” girerek fasılalı çalışması devreden çıkarabilirsiniz. 
3.3.3.5 TE-2 
Eğer soğutucu motorlarını zamana bağlı çalıştırıyorsanız burada 
belirlediğiniz dış sıcaklık üzerinde CPof parametresine girdiğiniz değer 
yarısına inecektir. Örneğin CPof parametresi 8 dakika ayarlanmışsa buraya 
girilen değer 32.0°C olsun, 32.0°C geçildiğinde CPof süresi 4 dakika 
olarak hesaplanacaktır. (Aktifleştirmek istemiyorsanız 99.9°C ayarını 
giriniz.) 
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3.3.3.6 TE-4 
Eğer soğutucu motorlarını zamana bağlı çalıştırıyorsanız burada 
belirlediğiniz dış sıcaklık üzerinde CPof parametresine girdiğiniz değer 
dörtte birine (1/4) inecektir. Örneğin CPof parametresi 8 dakika 
ayarlanmışsa buraya girilen değer 35.0°C olsun, 35.0°C geçildiğinde CPof 
süresi 2 dakika olarak hesaplanacaktır. (Aktifleştirmek istemiyorsanız 
99.9°C ayarını giriniz.) 
ot:  
• Nem sensörü yoksa sistem soğutucu çalışmasındaki HvCP parametresini 
devre dışı bıracaktır. 
• Dış sıcaklık sensörü yoksa sistem TE-2 ve TE-4 parametrelerini devre 
dışı bıracaktır.  
•Ortam sıcaklığı CP parametresindeki girilen sıcaklığa eşit veya bundan 
büyükse HuCP parametresineki nem değerinin altında olduğu koşullarda 
çalışacaktır. 
3.4 Alarm (ALARM) 
3.4.1 HAL 
Buraya kümes içerisindeki kritik maksimum sıcaklık değerini giriniz. Bu 
değer aşıldığında işlemcinin alarm rölesi aktif hale gelerek yüksek sıcaklık 
alarmı verecektir. 
3.4.2 LAL 
Buraya kümes içerisindeki kritik minimum sıcaklık değerini giriniz. Bu 
değerin altına inildiğinde işlemcinin alarm rölesi aktif hale gelerek düşük 
sıcaklık alarmı verecektir. 
3.4.3 HvAL 
Buraya kümes içerisindeki kritik maksimum nem değerini giriniz. Bu değer 
aşıldığında işlemcinin alarm rölesi aktif hale gelerek yüksek nem alarmı 
verecektir. 
3.4.4 ALon 
Buraya saniye cinsinden girilen süre boyunca alarm rölesi on-off çalışmada 
açacaktır.  
3.4.5 ALof 
Buraya saniye cinsinden girilen süre boyunca alarm rölesi on-off çalışmada 
kapalı kalacaktır. 
ot: 
• Bu parametreye “0.0” girilerek parametre devredışı bırakılabilir. 
• Alarm aktif durumda iken işlemcinin herhangi bir butonuna basılırsa 
alarm rölesi 15 dakika beklemeye geçecektir. Bu durum alarmın ortadan 
katlığı anlamına gelmeyip panoya müdahele edildiğini algılama 
durumunda alarmın gürültüyle rahatsız etmesini önlemek içindir.  
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3.5 Đşlemci Ayarları (SETUP) 
Kullanıcı değerleri  
 
3.5.1 bFC 
Hız kontrollü fanların (sürücülü) çalışmasını artırmak için burayı 
kullanabilirsiniz. 
• ___, sürücülü fanlar bFon ve bFoff parametrelerine girilen çalışma ve 
durma zamanlarına bağlı çalışacaktır.  
• THH, ortam sıcaklığı t_bF parametresindeki değere eşit veya üzerindeyse 
, ortamdaki nem değeri HuCP parametresindeki değere eşit veya 
üzerindeyse çalışacaktır. 
• TLH, ortam sıcaklığı t_bF parametresindeki değere eşit veya bu değerin 
0.5°C altındaysa, ortam nemi HuCP parametresindeki değere eşit veya 
üzerindeyse çalışacaktır.  
• H, ortam nemi HuCP parametresindeki değere eşit veya üzerindeyse 
çalışacaktır. 
• TH, ortam sıcaklığı t_bF parametresindeki değere eşit veya üzerindeyse 
çalışacaktır.  
• TL, ortam sıcaklığı t_bF parametresinedki değerin 0.5°C altındaysa 
çalışacaktır.  
3.5.2 t_bf 
Eğer bFC, THH, THL, TH, TL parametrelerinden birine değer girilmişse 
hız kontrollü (sürücülü) fanların artacağı değeri buraya giriniz.  
3.5.3 bf 
Bu parametre aktifleştirildiğinde hız kontrollü (sürücülü) fanlar normal 
çalışması gereken değerin %20 daha fazlası hızda çalışacaktır.  
3.5.4 bFon 
Buraya hız kontrollü (sürücülü) fanların fasılalı çalışma süresinde 
çalışacağı süreyi saniye (x10) veya dakika cinsinden giriniz.   
3.5.5 bfof 
Buraya hız kontrollü (sürücülü) fanların fasılalı çalışma süresinde duracağı 
süreyi saniye (x10) veya dakika cinsinden giriniz.  
ot: Buraya “0.0” girerek fasılalı çalışması devreden  
3.5.6 HHon 
Buraya soğutucu motorlarının zamana bağlı çalışacağı süreyi saniye (x10) 
veya dakika cinsinden giriniz. Ortam sıcaklığı istenen değere ulaşmışsa ve 
nem değeri kritik değerin altındaysa soğutucu (pompa) motoru fasılalı 
çalışacaktır.   
3.5.7 HHof 
Buraya soğutucu motorlarının zamana bağlı çalışmada duracağı süreyi 
saniye (x10) veya dakika cinsinden giriniz. 
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ot: Bu parametreye “0.0” girilerek parametre devredışı bırakılabilir. 
3.5.8 dPM 
Teknisyen parametrelerini aktif etme ve kapatma (yetkili kişi erişimi için 
özeldir). 
0 = Teknisyen parametrelerini gizler. 
1 = Teknisyen parametrelerini gösterir. 
Teknisyen Modu(Parametreleri) 
3.5.9 Hn 
Bu işlemciyi “TEMPVIEW” yazılımı bilgisayara bağlayarak PC 
haberleşmesi yapmak mümkündür. 99 üniteye kadar balantı yapmak 
mümkündür, buradan cihazın kodunu 1’ den 99’ a kadar seçerek 
girebilirsiniz. Bu değer bilgisayar programında ilgili haberleşme için aynı 
olmalıdır.  
3.5.10 DLY 
Başlangıçta çalışmanın gecikmesi 3 ile 180 saniye arasında buraya girilen 
değerle geciktirilebilir. 
3.5.11 F10 
Fan10’ a ait rölenin konumu seçilebilir.  
0 = normalde kapalı  (NK) 
1 = normalde açık (NA) 
3.5.12 dhet 
Buraya ısıtıcı set değerinin kaç derece altında çalışmaya bağlayacağını 
istediğiniz fark değeri giriniz.  
3.5.13 dFan 
Buraya fan ilk kademesinin sıcaklığa bağlı set değerinin kaç derece altında 
devreden çıkacağini istediğiniz fark değerini giriniz. 
3.5.14 dCP 
Buraya soğutucu pompa motorlarının istenen değerin kaç derece altında 
devreden çıkmasını istediğiniz fark değerini giriniz.  
3.5.15 dHvm 
Buraya kritik yüksek nem değeriyle duran pompa motoru nemin 
düşmesinde kaç dereec aşağıda tekrar çalışmasını istiyorsanız ona göre fark 
değeri giriniz. 
3.5.16 t_1 
Bu parametreden iç ısı sensörünün ölçüm değeri ayarlanabilir. 
3.5.17 t_2 
Bu parametreden dış ısı sensörünün ölçüm değeri ayarlanabilir.  
3.5.18 HvM 
Bu parametreden nem sensörünün ölçüm değeri ayarlanabilir.  
3.5.19 rset 
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Bu fonksiyon işlemciye reset atmak için kullanılır. Teknisyenlerin 
kullanımı içindir.  
• 1 = Kullanıcı parametrelerini yükle  
• 2 = Sensör ayarlarını sil  
• 5 = Fabrika değerlerini geri yükle  
• 8 = Kullanıcı parametrelerini sakla  
3.5.20 trL 
Bu fonksiyon sırasıyla röleleri test etmek için kullanılır.  
3.5.21 tspf 
Bu fonksiyon hız ayarlı (sürücülü) fanların analog çıkışlar kontrolünü test 
etmek için kullanılır.  
3.5.22 t7dp 
Bu fonksiyon ekranların bozuk olup olmadığını test etmek için kullanılır.  
 


