
ABK 2400
Bafıl (Klape) Kontrolörü

KULLANMA KILAVUZU

ABK



GİRİŞ

Tavukhanelerde Basınca göre Bafıl, Flap, Klape, Perde, Pencere gibi sistemleri 

otomatik kontrol eder.

Ekstra bir sensöre veya güç kaynağına ihtiyaç duymaz.

2 adet 24V DC Bafıl motoru direk bağlanabilir.

İstenildiğinde başka motorlara bağlanabilecek halde de üretilir.

Besleme gerilimi: 220V AC

Motor çıkışı: 24V DC 4,5 AKarıştırıcı: Dozajlama yapılmış olan ürünün 

karıştırılmasını ve Likit (yağ,mediolin,....vb.), Premix (vitamin,dsp,... vb.) gibi 

maddelerinde dozajlanmış ürüne katılmasını sağlar. 
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Açılışta basılınca Parametre menüsüne girmek için çalışma esnasında 

Set menüsüne girmek için ve değiştirlen değerleri hafızaya almak için 

kullanılır.

SET

Fx Paramatre menüsünden çıkma ve Girilen değerleri hafıza almadan 

çıkmak için kullanılır.

İşlevsizdir.

 Parametre menüsünde sayfalar arası dolaşmak için kullanılır.

  Parametre ve Set menüsünde değer değişikliği yapmak için kullanılır. +

  Parametre ve Set menüsünde değer değişikliği yapmak için kullanılır.

Tuşlar



ÇALIŞMA EKRANI 

 A

Sistemin çalışması:  ABK 2400 Bafıl (Perde) Kontrolörü OTOMATİK ve 

MANUEL olmak üzere iki şekilde çalıştırılabilir.

Otomatik çalışma:   Cihaz üzerindeki OTO – MAN  düğmesi OTO  konumuna 

alınır. Sistem otomatik olarak çalışmaya başlar. 

İçeride oluşan fark basınç değeri (ekranda gösterilen değer) girilen set değer 

aralığından yüksek veya düşük ise istenilen değer aralığına gelene kadar girilen 

zaman aralıklarında bafılları açar veya kapatır.

Basınç istenilen değer aralığına geldiğinde çalışma ekranında run yazar ve 

bafıllarının pozisyonunu koruyarak beklemeye başlar. Basınçta bir değişme 

olduğundan tekrar bafıllara yön verir. 

Bafıları açarken ekranda Opn, kaparken CLS  yazarak yaptığı işlemi 

gösterir. Bafılları açarken ve kaparken çalışma esnasında OPn ve CLS yazıları 

blink yapar.

İçeride oluşan
Fark Basınç (mmH2O)

Çalışma Şekli

SET MENÜSÜ 

Set Değeri

Menü ismi

 A

Set Menüsü:  Çalışma ekranında iken SET  tuşuna basılı tutulduğunda Set 

menüsü ekranı gelir. Set değeri istenilen değere +  ve –  tuşları ile ayarlanır. 

Değer ayarlandıktan sonra SET tuşuna basılarak çalışma ekranına geri dönülür. 



PARAMETRE MENÜSÜ

 A

Parametre Menüsü: Cihaz ilk açıldığında SET tuşuna basılarak girilir. ▼ tuşuna 

basılarak Parametre menüsündeki değişkenlere ulaşılır. İlk basıldığında değişkenin 

ismi ikinci basıldığında ise değeri gelir. Değer değişimleri + ve – tuşları ile yapılır. 

Değiştirilen değerleri hafızaya alarak çıkmak için SET hafızaya almadan çıkmak için 

Fx tuşuna basılır. Parametre değerleri yetkili kişiler tarafından değiştirilmelidir. 

Menü İsmi

 A

-n.b-(Nötr Bant): Okunan basınç değeri Set 

değerinden Nötr bant değeri kadar farklı 

olduğundan bafıllar çalıştırılmaya başlanır.

 A

dıF.P(Diferansiyel):  Bafıllar çalışmaya 

başladığında Basınç değeri Nötr bant 

değerinden diferansiyel değeri kadar SET 

değerine yaklaştığında bafıllar durdurulur.

 A

-t.oF(Bekleme Zamanı): Bafıllar çalışırken 

buraya girilen zaman kadar bekler.

 A

-t.on(Çalışma Zamanı): Bafıllar çalışırken 

buraya girilen zaman kadar çalışır.

 A

-t.on(Çalışma Zamanı): Bafıllar çalışırken 

buraya girilen zaman kadar çalışır.

 A

-Ad.Pr (Sensör Düzeltme): Basınç 

sensöründen okunan değer hata varsa buya 

girilen değer ile düzeltme yapılır.

 A

-Sn.Pr (Max. Sensör Basıncı):  Sistem 

kullanılan basınç sensörün max. Değeri girilir. 

Örnek: 12.7 mmH2O





* Kabloların ezilmemesine dikkat 
ediniz.

DİKKAT  EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

SET *  Tuşlara sivri ve kesici maddelerle 
basmayınız.
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* Cihazı belirtilen sıcaklıklar arasında 
çalıştırınız.

* Yüksek voltaj ! Cihaz çalışır 
durumdayken bağlantılar üzerinde 
değişiklik yapmayınız.

! *  Dikkat !  Gövdesi topraklanmamış 
panellere enerji vermeyiniz.
Enerjiyi kesmeden panel kapaklarını 
açmayınız.
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