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This center console complies with EMC Directive 89/336/EEC, 
91/263/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC, 2004/108/EC, LV Directive 
2006/95/EC.

Cette console centrale est conforme à la Directive EMC: 89/336/
EEC, 91/263/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC, 2004/108/EC, LV 
Directive 2006/95/EC.

Esta consola central cumple con la directiva EMC: 89/336/
EEC, 91/263/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC, 2004/108/EC, LV 
Directiva 2006/95/EC.

Deze centrale console voldoet aan EMC Directive 89/336/EEC, 
91/263/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC, 2004/108/EC, LV Directive 
2006/95/EC.

Dieses Hauptsteuerpult erfüllt die EMC Direktiven 89/336/
EEC, 91/263/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC, 2004/108/EC, LV 
Direktiven 2006/95/EC.

Questa console centrale è conforme alla Direttiva EMC: 89/336/
EEC, 91/263/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC, 2004/108/EC, LV 
Direttiva 2006/95/EC.

Esta consola central está em conformidade com a Direc-
tiva EMC 89/336/EEC 91/263/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC, 
2004/108/EC, e a Directiva LV 2006/95/EC.

Αυτή η κεντρική κονσόλα πληροί τις προδιαγραφές της
Οδηγίας EMC 89/336/EEC, 91/263/EEC, 92/31/EEC, 93/68/
EEC, 2004/108/EC και της Οδηγίας LV 2006/95/ της EC.

SC-SL4-AE
SC-SL4-BE (with Calculating Function / 

avec fonction de calcul / mit Berechnungsfunktion / 

con funzione di calcolo / Con función de cálculo / 

met calculatiefunctie / com função de cálculo / 

με λειτουργία υπολογισμού / с функцией вычисления / 

Hesaplama Fonksiyonlu)



MERKEZİ KONTROL SC-SL4-AE, SC-SL4-BE  
KURULUM KILAVUZU

PJZ012D091
Kurulum işlemini yapmadan önce lütfen bu kılavuzu iyice okuyup harfiyen uyun. ●

Lütfen iç ve dış üniteler için de kurulum kılavuzlarına bakın. ●

Cihazın kurulumu ulusal tesisat yönetmeliğine uygun olarak yapılmalıdır. ●

Ürün çok hassastır bu nedenle yere düşürülmesi ve üzerine basılması ile meydana gelebilecek hasarları önlemek için  ●

yeterince özen gösterin.
Terminal bloğuna dokunmadan önce güç kaynağını kapatın. ●

Güvenlik Önlemleri
Kurulum işinden önce, montajı düzgün yapabilmek için “Güvenlik Talimatlarını” iyice okumanız gerekir. ●

Güvenlik Önlemleri “İkaz  ● ” ve “Uyarı ” olarak ikiye ayrılmıştır.
 İKAZ : Ünite düzgün monte edilmezse, ciddi yaralanmalar ya da ölümle karşılaşabilme olasılığının yüksek olduğunu belirtir.
 UYARI : Duruma göre ciddi sonuçlarla karşılaşılabileceğini belirtir.

Lütfen talimatları izlediğinizden emin olun.
Kurulumun ardından, hiçbir anormallik olmadığını kontrol etmek için bir test yapın ve müşterilere, Kullanım Kılavuzuna 
göre üniteyi nasıl kullanacaklarını gösterin. Lütfen müşterilerden Kurulum Kılavuzunu el altında tutmalarını isteyin.

 İKAZ
Lütfen bayiniz ya da ilgili profesyonellerden üniteyi monte etmelerini isteyin. Üniteyi kendi kendinize monte etmeniz,  ●

elektrik çarpması ya da yangına neden olabilecek arızalara yol açabilir.
Üniteyi Kurulum Kılavuzuna göre düzgün şekilde takın. Kurulum adımlarının herhangi biri takip edilmezse, elektrik  ●

çarpabilir ya da yangın çıkabilir.
Üniteyi monte ederken sadece verilen aksesuarları ve belirtilen parçaları kullanmaya dikkat edin. Aksi takdirde,  ●

elektrik çarpmaları ya da yangınlar ortaya çıkabilir.
Elektrik işlemleri <Elektrik Standartları>, <Yerel elektrik güvenliği yönetmeliği > ve tesisat teknik özelliklerine uygun  ●

olarak kalifiye elektrik mühendisleri tarafından yapılmalıdır. Kurulum adımlarının herhangi biri takip edilmezse, 
elektrik çarpabilir ya da yangın çıkabilir.
Kablolama işleminde sıkı bağlantının yapıldığından emin olun ve terminal bağlantıların harici kuvvetlere maruz  ●

kalmaması için belirlenen kabloları sıkı bir şekilde sabitleyin. Terminal tesisatında eksik bağlantı elektrik çarpmalarına 
ve yangına neden olabilir.

 UYARl
Lütfen topraklama yapın.  ●

Lütfen topraklama kablosunu gaz borularına, su borularına, paratonerlere ve telefon topraklama kablolarına bağlamayın. 
Eksik topraklama elektrik çarpmasına neden olabilir.
Lütfen merkezi kontrol kurulumunu aşağıdaki alanlarda yapmayın. ●

Mutfak vb. gibi yağlı duman dolu alan, yağ sıçrayabilen ve buharlı alanlar.1. 
Sülfür dioksit gibi yıpratıcı gazların meydana çıktığı yerler.2. 
Radyo dalgaları yaratan bir makinenin bulunduğu yerler. 3. 
Kontrol sisteminde anormalliğe ve anormal çalışmaya neden olabilir.
Yanıcı gaz sızıntısı riski bulunan yerler. 4. 
Tiner ve benzin gibi uçucu ve yanıcı maddelerin olduğu yer.  
Gaz sızıntısının meydana gelip ekipmanın yakınında birikirse alev alma meydana gelebilir.

Uygulanabilir Modeller 1 Süper Link için tüm modeller

Aksesuarlar 2 Lütfen aşağıdaki aksesuarları kontrol edin.

Merkezi kontrol 1 birim Kullanıcı Kılavuzu (CD-ROM) 1 birim

Düz Başlı vida (M4)

Kontrol kutusuna montaj için 
4 parça (10mm)

Kurulum Kılavuzu  
(bu belge) 1 ünite

Duvara gömme için 4 parça 
(40mm)

Kurulum braketi (ön) 1 parça
Kurulum braketi (arka) 1 parça

Düz Başlı vida (M3) Merkezi kontrolün montajı 
için 4 parça (8mm) Yuvarlak kıvrımlı terminal Büyük boyut × 2 parça, 

Küçük boyut × 6 parça

SC-SL4-BE için• 
CD-ROM (Enerji tüketimi hesaplama yazılımı) 1 birim USB Bellek 1 birim

Kurulum İşlemi3 
Elektrik çarpmalarını önlemek için güç kaynağını kapattıktan sonra merkezi kontrol kurulumunu gerçekleştirin.
Elektrik tesisatına makul olmayan hiçbir gücün yüklenmemesi için tesisatı düzenleyin ya da muhafaza edin.

Kurulum Yeri
Lütfen kurulumu elektromanyetik dalgalara, su, toz ya da diğer harici maddelere maruz kalmayan bir ev içi konumunda gerçekleştirin.
Bu ürünün nominal çalıştırma sıcaklık aralığı 0°C ila 40°C arasındadır.
Lütfen kurulumu oda sıcaklığının çalışma sıcaklığı aralığında olduğu yerlerde gerçekleştirin.
Ancak, çalışma sıcaklığı aralığı aşılırsa, soğutucu bir fan yerleştirilmesi gibi düzeltici önlemler alın.
Merkezi kontrol çalışma sıcaklığı aralığında kullanılmaması çalışma sırasında sorunların yaşanmasına neden olacağını unutmayın.

Kurulum için Gereken Alan
<Kurulum için Açık Alan>

ø5 × 4176

220

14
4

12

12
0

Kurulum 
braketi (arka)

Düz başlı 
vida (M4)

Kurulum 
braketi (ön)Kurulum 

braketi (arka)

Duvara

Duvar içi

Yukarıdaki şekilde gösterildiği gibi duvarda bir delik açın.
Üniteyi monte etmek için gerekli olan boyutları mutlaka 
kontrol edin.

Kurulum braketini (arka) delikten duvarın arkasına 
takın ve braketi sabitleyin.

Yukarıdaki şekilde gösterildiği gibi kurulum braketini 
(ön) ve kurulum braketini (arka) sabitleyin.
Braketlerin üstü ve altı kolayca ayırt edilebilir.
Doğru taraf yukarı gelecek şekilde monte etmek için 
“UP” işaretini dikkate alın.

Elektrik Tesisatı4 
Güvenlik açısından, tüm kabloları merkez kontrole bağlamadan önce lütfen izole edilmiş manşonlara sahip
yuvarlak kilitleme terminallerini kullanın.

Lütfen topraklama işlemini yapın. Lütfen topraklama kablosunu gaz borularına, su borularına, paratonerlere ve telefon topraklama  ●

kablolarına bağlamayın.
Lütfen tüm işlemler tamamlanmadan güç kaynağını (bölgesel düğme) açmayın. ●

Ev içi ve ev dışı birimlerini açtıktan sonra güç kaynağını açmadan önce en az iki dakika bekleyin. ●

Şekildeki merkezi kontrol hariç, tüm parçalar yerinde (kablolar, düğmeler, röleler, güç kaynağı, lambalar vb.) elde edilir. ●

Binanın elektrik panosundan kolayca ulaşılabilen bir yere sigorta koyduğunuzdan emin olun. ●

Kabloları güç kaynağı terminal bloğuna ve Süper Link terminal bloğuna bağlarken lütfen tedarik edilen yuvarlak kilitleme terminallerini  ●

kullanın.
Kabloları bağlamadan önce terminal bloğunun kapağını sökün. İşlem tamamlandığında terminal bloğu kapağını eski yerine sabitleyin.  ●

Kapak kazara temas durumunda yaşanacak elektrik çarpmasını önler.
Lütfen geliştirme IEC Güvenlik Standardına uygun talep giriş cihazı, acil durdurma giriş cihazı ve harici zamanlayıcı giriş cihazını  ●

kullanın.

Tesisatın ana hatları

Topraklama
işlemi

USB bellek ile alınan verilerin hesaplanması
(SC-SL4-BE’nin aksesuarı)

Acil durdurma sinyal girişi

LAN

Topraklama işlemi

Yerel düğme

L1, L2

Talep sinyal girişi (2 puan)
Gazölçer veya vat ölçerden güç vuruş
(8 puan) SC-SL4-BE durumunda.

Güç kaynağı
AC100-240V50/60Hz

Güç  
kaynağı

Güç  
kaynağı

3 Süper Link sistemleri

İşlem çıkış

Arıza çıkışı

Tesisat özellikleri
Güç kaynağı kablosu 1.25mm2

El düğmesi 10A
Süper Link sinyal kablosu
(Not 1, Not 2)

Korumalı kablo (çift çekirdek, 0.75mm2-1.25mm2). Hat başına Maks.
1000m (Maks. mesafe: 1000m, Toplam kablo uzunluğu: 1000m)

İşlem çıkışı, hata çıkışı, acil durdurma ve talep 
girişi için kablo

Korumalı kablo (çift çekirdek, 0.75mm2-1.25mm2).
Maksimum mesafe: Sistem başına 200m

Gazölçer ya da vat ölçer için kablo Korumalı kablo (çift çekirdek, 0.75mm2-1.25mm2).
Maksimum mesafe: Sistem başına 200m

Topraklama kablosu 0.75mm2 - 6mm2

Not 1: Bu merkezi kontrol kullanıldığında, Süper Link sinyal kablosu için korumalı kablo kullanın. Korumalı kablonun her iki ucunu topraklayın.
(Lütfen merkezi kontrolün toprak kablosunu  şemadaki “Sistem Kablo Şeması” toprak konumuna “b” bağlayın)

Not 2: Ağa bağlı olan ev içi ve ev dışı birimleri Yeni Süper Link ile uyumlu birimler ise, hat başına 1500m’lik toplam kablo uzunluğu mümkündür
(maksimum mesafe:1000m). Ancak, toplam kablo uzunluğu 1000m’yi geçerse 0.75mm2 çapına sahip kablo kullanın. Daha fazla bilgi için lütfen 
satış temsilcinizle ya da satıcınızla temasa geçin. 

Sistem Tesisatı

L1 L2
FG FG

Merkezi kontrol arkası

Konum “a’da”
topraklama 

yapın

Süper sistem sinyal kablosu
için “b” konumunda topraklama yapın.
Terminal bloğu (iki sıra)

LAN

Terminal Bloğunun üst sırası (*)(1) 

+ +(*1) (*1)

(*2)

(*4)

L1 L2 DO1 DO1- DO2 DO2- COM DI1 COM DI2 COM DI3 A1 B1 A2 B2 A3 B3

(*3) (*3) (*3)

Lütfen aksesuar terminallerini kullanın (S).
(A2, B2, A3, B3 için aynı)

Süper Link sistemi 2

Süper Link sistemi 1

Güç kaynağı
AC100-240V
50/60Hz

Lütfen 
aksesuar
terminallerini
kullanın (L).

İşlem çıkışı 
(O1)

Arıza çıkışı 
(O2)

Acil durdurma
sinyal girişi (I1)

Talep sinyal 
girişi (I2)

Talep sinyal 
girişi (I3)

Süper 
Link 
sistemi 3

Güç 
kaynağı

Güç 
kaynağı

(*1) Güç kaynağı: DC 24  
Maksimum sınıflandırma akımı: 40mA

(*3) Voltaj yok temas girişi Temas kapasitesi: DC12V, 10mA

(*2) Hata çıkışının (normal işlem) fabrika varsayılanı kapalı durumdadır. Normal çalışma 
sırasında arıza çıkışı için “Açık” durumu seçebilirsiniz. Lütfen kullanıcı kılavuzuna bakın.

(*4) Yeni Süper Link ayarını seçerken sadece sistem 1 etkin olarak 
çalışır.

Terminal Bloğunun alt sırası(2) 

Gazölçer veya vat ölçerden güç girişi (8 puan)
(SC-SL4-BE durumunda)

COM PI1 COM PI2 COM PI3 COM PI4 COM PI5 COM PI6 COM PI7 COM PI8FGND FGND

Uyarı
Güç kaynağı kablosunu başka terminale bloğuna bağlamayın.  ●
Kazara bağlarsanız elektrikli parçalar hasar görebilir veya yanabilir ve 
bu oldukça tehlikelidir. 
Gücü açmadan önce lütfen tesisatı iyice kontrol edin.
Talep sinyali girişi iki nokta için ayarlanır. 3 seviye ayarını yapmak için,  ●
satış temsilciniz ya da bayinizle temasa geçin.

Lütfen aşağıdaki teknik özellikleri karşılayan gazölçer veya vat ölçeri bağlayın. ●
atış vericisi bulunan ölçer• 
100ms ya da daha fazla atış genişliğine bağlayan ölçer• 
Bu merkez kontrol ile hesaplanan enerji tüketimi OIML ile uyumlu değildir, bu  ●
nedenle elde edilen hesaplarla ilgili hiçbir garanti verilemez.

Not
Lütfen ana birimin ekranındaki Süper Linkin (SL) yeni ya da bir önceki ayarını seçin. (Bkz., kullanıcı kılavuzu)
Bağlantı ağı bir önceki Süper Link için geçerli ise değiştirmek gereklidir. Gerçek bağlantı ağının yeni Süper Link ya da önceki Süper Link olup olmaması
bağlanan ev içi birimin, ev dışı birimin vb. türüne bağlıdır. Daha fazla bilgi için acente veya satıcınızla görüşün.
Yeni Süper Link İletişim ayarını seçerken, 1 sistem tesisatı maksimum 128 birimi bağlayabilir. Tesisatı Süper Link sistemi 1’e bağladığınızdan emin olun.
Süper Link 2 ya da 3’ü bağlamamaya dikkat edin çünkü ana birim tanınmaz.

Ana şalter
Ana şalter merkezi kontrolün ön kısmının altında bulunur.
Kurulum bittikten sonra, ana şalteri AÇIN.
Ana şalter AÇIK konuma gelmeden merkezi kontrolün çalışmayacağını dikkate alın.
(Fabrika varsayılanı olarak AÇIK konumdadır.)

Ana şalter
Not
Merkezi kontrolü müşteriye teslim etmeden önce lütfen ekranın koruyucu kağıdını çıkarın. ●
Üst kasayı monte etmeden önce lütfen kağıdı çıkarın. ●

Kabloları kontrol ettikten ve ana şalteri açıp kapadıktan sonra ekranda yine görüntü yoksa, lütfen merkezi 
kontrolün satın alındığı mağazaya başvurun. Bu ürün özel parçalara sahiptir bu nedenle elektrik ekipmanlarını 
değiştiremezsiniz. Bu kullanım kılavuzunda belirtilenler haricinde üniteyi sökmeye çalışmayın.

Diğer Bilgiler
Bu merkezi kontrol elektronik olup, bağımsız olarak monte edilmiş bir kontroldür.• 
Bu merkezi kontrolün türü, çalışma değeri, çalışma süresi ya da çalışma sekansının üretim sapması veya eğiliminin beyan edilmediği ve standartlara göre • 
test edilmediği, otomatik bir harekettir.
Bu merkezi kontrol hareketleri arasında işlem sırasında tam bağlantı kesintisi, arıza durumunda bir an bile kapatılamayan hatasız mekanizma yer alır ve • 
sadece bir aletin kullanımı ile sıfırlanabilen ve amaçlanan kullanımı için harici yardımcı enerji kaynağı gerektirmeyen bir harekettir.
Sınıflandırılan darbe gerilimi (voltaja dayanan gerilim) 2500V’dir.• 
Dokunmatik panelin yüzeyi ve ön kapağı yaklaşık 15 derecelik bir ısı artışına neden olur.• 
Kontrol türlerinin tanımları arasında elektrik kontrolü, otomatik kontrol ve çalışma kontrolü yer alır.• 
Dokunmatik panel tuşlarının ömrü on milyon basıştır. LCD’nin ömrü yaklaşık 80,000 saattir.• 

Kontrol kutusuna monte etme durumunda(1) 
Lütfen 300mm • × 400mm × 120mm ya da daha büyük boyutta 
kontrol kutusu kullanın.
Kişilere elektrik çarpmasını önlemek için lütfen kontrol kutusunu • 
kilitlediğinizden emin olun. Isı tutucu materyaller ve ısı yalıtımı 
sağlayan materyaller kullanmaktan kaçının çünkü bunlar ısı 
birikmesine neden olur ve merkezi kontrol olumsuz yönde etkiler.

Uyarı
Ortam sıcaklığının artışına neden olabilecek cihazları lütfen aynı  ●
kontrol kutusu içine monte etmeyin. Ayrıca, aynı kontrol kutusu 
içine birden fazla denetleyici koymayın. Bunlar ısının artmasına ve 
darbeli çalışmaya neden olabilir. Birden fazla merkezi kontrolün 
aynı kontrol kutusuna monte edilmesi gerekirse, soğutucu fanlar 
takarak kontrol kutusundaki sıcaklığın 40°C üzerine çıkmaması 
için gerekli tedbirleri alın.

<Servis alanı>

500

100

Merkezi kontrolün ön kısmı 
500 mm ya da daha geniş
Merkezi kontrolün alt kısmı 
100 mm ya da daha geniş

Duvar içerisine yerleştirme durumda(2) 
Takılı montaj braketlerini mutlaka kullanın. Alternatif olarak, SC-SL3N 
için SLA3R-BX kullanabilirsiniz. Lütfen elektrik çarpmalarını önlemek 
için kullanın. Lütfen duvarda yeterli alanın olduğunu kontrol edin. 
Duvarın içi bölündüğünde ve yarık oluşturulduğunda lütfen 0.08m3 ’lük 
bir alan oluşturun. Aşağıdaki tabloya bakın. Merkezi kontrolün solu, 
sağı üstü ve altında bölme varsa, 105 mm ya da daha derin bir alan 
oluşturun.

a (yükseklik)
(mm)

b (en) 
(mm)

c (derinlik) 
(mm)

alan 
(m3)

Örnek1 900 800 110 0.08
Örnek2 1800 400 110 0.08
Örnek3 1000 400 200 0.08

Minimum 600 ya da daha 
büyük

400 ya da daha 
büyük

110 ya da daha 
büyük

<Bölme yok> <Bölmeli>

105 mm ya da 
daha geniş

İç duvar 
malzemeleri

Bina kirişi

Giriş 
kablosu

a

b
c

Bölme

Duvar içi

Merkezi 
kontrol

Kurulum Konumu
Ekranın merkezi, üniteyi sıklıkla kullanacak kişilerin göz 
seviyesinde bir yükseklikte olacak şekilde merkezi kontrolü takın.
Önerilen konum, ekranın ortası göz seviyesinden +10, -30 
derece uzakta olacak şekildedir.

5cm

(30cm)

10°

Merkezi kontrol

30°
17cm

Kurulum işlemi
(1) Üst kasayı çıkarın

Yıldız tornavida kullanarak iki 1	

vidayı sökün. (Vidaları  
kaybetmeyin)
Üst kasayı biraz öne doğru 2	

çekin ve yukarı ittirin. Böylece, 
üst kasa çıkarılabilir.

Uyarı
Lütfen yukarı doğru
bakacak şekilde ya da
eğik bir biçimde
kurulumu yapmayın.

İzinli İzinsiz İzinsiz

Sinyal kablosunu ve güç kaynağı kablosunu  ●

önceden duvara yerleştirin.
Kabloları terminal bloğuna bağlayın. ●

Güç kaynağı voltajını teyit edin ve doğru bir  ●

şekilde bağlantıyı yapın.

3

2

1

Kurulum Bilgileri(2) 
Takılı montaj braketlerini mutlaka kullanın. ●

Duvar

LCD

Merkezi 
kontrol

Kurulum 
braketi (ön)

Kurulum 
braketi (arka)

Üst kasa

M3 düz başlı vida × 4 konum

M3 vidalar ile merkezi kontrolü, kontrol kutusunun önüne ya da • 
duvardaki deliğe sabitleyin.
Arızaları önlemek için güç kaynağı kablosunu ve sinyal kablosunu • 
ayrı ayrı kablolayın.


