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AKO; Soğuk oda ve dijital termostat kontrolörleri 
alanında 40 yıllık tecrübeye sahip, soğuk oda 
sistemlerine göre uyarlanan kendine özgü tasarım 
ödülü almış ürünleri bulunan, Avrupa‘da üretim 
yapan bir firmadır. AKO’nun soğuk oda kontrol 
alanında amiral gemisi olan ve soğuk oda depoları için 
kullanılan ürünü AKO-16524A gelişmiş kontrol ünitesi, 
fanları otomatik olarak kontrol eden (parametresiz) 
bir "selfdrive" çalışma moduna sahip olmakla birlikte 
soğuk oda deposunun performansını optimize etmek 
için ayarlanan süreyi maksimumda tutar. Düşük 
maliyetle enerji tüketimini en aza indirir. Soğutma 
tesisinin performansını ayrıntılı olarak değerlendirmek 
için, CAMM (AKO-58500) modülü kullanılmaktadır. Bu 
modülleri kullanabilmek için AKO CAMM Aracı ve AKO 
CAMM Fit mobil uygulamalarının cep telefonlarına 
kurulması gerekmektedir. (AppStore'da ve Google 
Play'de mevcuttur). Bu uygulamalar, tesisattaki olası 
tasarım, kullanım veya bakım sorunlarını teşhis etmeyi 

sağlayan soğuk 
odanın fiili çalışması 
hakkında çeşitli 
göstergeler sağlar.

AKO-16524A Soğuk 
Oda Kontrolörün 
selfdrive modu 
etkinleştirilmişse 

(varsayılan konfigürasyon), cihaz; evaporatörün ısı 
transferini periyodik olarak değerlendirerek mevcut 
kaynakları maksimize etmek için yönetir. Soğuk 
odanın değişen koşullarına uyum sağlayarak, soğuk 
odanın içine ısı girişini, evaporatördeki termal basıncı 
ve enerji tüketimini azaltarak defrostlar en aza 
indirgenir. Buharlaştırıcı fanların çalışması, kompresör 
durumu, buharlaşma sıcaklığı, donma seviyesi, kapının 
açılması vb. durumları dikkate alınarak optimize edilir.
Drenaj direncinin kontrol fonksiyonunun 
aktivasyonunu en aza indirir (defrost başlamadan 
birkaç dakika önce), böylece enerji tüketimi azalır. 
Core endeksi, AKO CAMM Aracı uygulamasında, 
AppStore'da ve Google Play'de bulunabilecek 

olan, soğuk oda deposunun bütünsel 
verimliliğinin bir göstergesidir.

•Soğutmanın etkinliği: Soğuk olan zamanın yüzdesi 
oda yapılandırılmış çalışma aralığında (SP ile
SP + C1).
•Enerji verimliliği: Ana işletme zamanının yüzdesi
değere kıyasla sistem yükleri (kompresör, 
defrost vb.) makul olarak kabul edilir.
•Bakım oranı: Saat başı aktivasyon sayısı
kompresör ve buz çözme makul.vb

Gösterge Paneli

Cihazın genel çalışma göstergelerini sağlar, çalışmasını 
analiz etmeyi kolaylaştırır. Göstergeler üç şekilde 
görüntülenebilir, günlük, haftalık veya aylık özeti.
Ortalama sıcaklık: Soğuk odanın 
ortalama sıcaklığını gösterir.
Ayar noktasında geçen süre: Soğuk oda sıcaklığının 
set değerinde olduğu süre boyunca yüzdesel 
değeri gösterir. SP ve SP + C1 arasında olmuştur.
Çalışma Süresi: Soğuk odanın 
çalışma yüzdesini gösterir.
Soğutma süresi:Kompresör veya selenoid 
valfin çalışma yüzdesini gösterir.
HACCP alarmları: Kayıtlı HACCP 
alarmlarının sayısını gösterir.

AKO-16524A Gelişmiş 
Soğuk Oda Kontrolörü
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Alarmlar: Kayıtlı alarm sayısını gösterir.
Açık kapı süresi: Soğuk oda kapısının 
açık kalma yüzdesini gösterir.
Defrost zamanı: Defrost aktif olduğundaki 
sürenin yüzdesini gösterir.

AKO-16624 Soğuk Oda Sıcaklık ve Nem Kontrolörü

AKO-16624 Soğuk 
oda kontrolörü, 
aynı anda 
sıcaklık ve nemi 
kontrol edebilen 
elektronik kombine 
kontrolördür. 

Soğuk Oda Kombine kontrolörün içerisinde 23 
adet hazır kurulum sihirbazı bulunmaktadır. Bu 
sayede cihaza ilk enerji verildiğinde basit kurulum 
yapılmaktadır. Kombine kontrolörü, 120 – 240 
Volt arası çalışma gerilimi sayesinde dünyanın 
her yerinde rahatça kullanılabilmektedir.

AKO-16624 Kombine Soğuk Oda kontrolörü, aynı 
anda ısıtma, soğutma, nemlendirme ve nem alma 
uygulaması yapabilmektedir. Ayrıca istenildiğinde 
0-10 volt veya 4-20 mA sinyal ile oransal 
nemlendirme de yapmaktadır. Bu sayede tek bir 
cihazla birden fazla uygulama kontrol edilmektedir. 

AKO-16624 Kombine Soğuk Oda kontrolöründe;

•Çalışma gerilimi 120 - 240 V ~ , 50 / 60 Hz
•2 adet dijital giriş (Kuru kontak)
•3 adet sıcaklık sensör giriş (NTC 10K)
•1 adet analog giriş (4-20mA Nem için)
•7 adet röle çıkışı.
•1 adet analog çıkış (0-10 volt/ 4-20mA)
•1 adet RS485 giriş (Dahili Modbus haberleşme.)
•1 adet CAMM Bluetooth Modül giriş.
(Opsiyonel Bluetooth haberleşme)
•Sesli alarm (Dahili Buzzer)
•IP65 koruma sınıfı
•-50 / +99 ºC ölçüm aralığı
•0.1ºC çözünürlükte okuma ve görüntüleme.
•±1ºC ölçüm hassasiyeti bulunmaktadır.

AKO-16624 kombine kontrolör dahili modbus 
haberleşme alt yapısına sahip olup AKONET 
sistemine kolayca bağlanabilmektedir.

AKO-16523P Soğuk Oda Sıcaklık Kontrolörü

AKO-16523P 
soğuk oda sıcaklık 
kontrolörü, 
içerisinde bulunan 
13 farklı hızlı 
kurulum algoritması 
sayesinde 

kolay kurulum yapılabilen, elektrik çarpmalarına 
karşı koruma sağlayan, standart soğuk odalar 
için tasarlanmış ekonomik seri kontrolcüdür. 
AKO-16523P Soğuk oda kontrolörü, çift evap defrost 
sonlandırma uygulaması sayesinde 1 oda içerisinde 
2 evap kullanıldığında tek kontrolcü kullanılarak 
satınalma maliyetlerini aşağıya çekmektedir.
AKO-16523P Soğuk oda kontrolcüsünün röle 
bağlantılarında faz ve nötr çıkışı olduğundan 
kompresör, fan, rezistans vb. ekipmanları ile direkt 
bağlantı yapılabilir. Ayrıca yüksek akım çeken 
rezistanslar için içerisine 1 adet mini kondaktör 
koyulabilmektedir. AKO-16523P Soğuk oda 
kontrolörün teknik özellikleri şu şekildedir:

•1 adet Nötr kesmeli devre kesici
•2 adet sıcaklık sensör giriş (NTC 10K )
•1 adet sensör girişi / dijital giriş 
•1 adet dijital giriş
•5 adet röle çıkışı
•1 adet RS485 giriş (Dahili Modbus haberleşme.)
•1 adet CAMM Bluetooth modül girişi.
(Opsiyonel Bluetooth haberleşme)
•Sesli alarm (Dahili Buzzer)
•IP65 koruma sınıfı 
•-50 / +99ºC ölçüm aralığı.
•0.1ºC çözünürlükte okuma ve görüntüleme
•±1ºC ölçüm hassasiyeti

AKO-16523P Soğuk oda kontrolörü, dahili modbus 
haberleşme alt yapısına sahip olup AKONET 
sistemine kolayca bağlanabilmektedir. Ayrıca 3. 
Parti PLC cihazları ile haberleşebilmektedir.
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AKO-575000 Serisi Gaz Transmitter

AKO-575000 Serisi 
Gaz Transmitter 
ve Dedektörleri 
sayesinde soğutma 
sisteminde 
bulunan kaçakları 

hızlı bir şekilde tespit edip sesli alarm, AKONET 
uzaktan izleme sistemi üzerinden görüntülü alarm, 
sms bildirimi ve e-mail bildirimi yapabilmektedir. 
Gaz transmitteri R-22,R-134A,R-404A,R-410A,
R-507A ve CO2 gazlarının ölçümünü yapabilmektedi. 
AKO-575000 Serisi gaz transmiterlerinin en 
önemli özellikleri, koruma sınıfının IP68 olması 
ve bulunduğu ortama göre çalışma sıcaklık aralığı  
-30ºC / +40ºC olmasıdır. Bu sayede negatif 
soğuk odalarda rahatlıkla kullanılabilmektedir.

AKO-575000 Serisi Gaz Transmitterlerin 
Teknik Özellikleri

•12-30 VDC çalışma gerilimi.
•1 adet hafif alarm rölesi.
•1 adet sert alarm rölesi.
•1 adet 4-20 mA sinyal çıkışı.
•1 adet RS485 giriş.(Dahili Modbus haberleşme.)
•1 adet CAMM Bluetooth Modül giriş.
(Opsiyonel Bluetooth haberleşme.)
•-30ºC / +40ºC çalışma sıcaklığı.
•0 rH% / 95 rH% çalışma nemi.
•IP68 koruma sınıfı.
•NDIR sensor tipi.
•0-5000 ppm CO2 ölçüm aralığı.
•0-2000 ppm HFC ölçüm aralığı.

AKONET uzaktan 
izleme sistemi, cihaz 
adet sayısına göre 
5014 (20-25 cihaz) , 
5012 (60 – 70 cihaz) 
mini web sunucuları 
kullanılmaktadır. AKONET 
uzaktan izleme sistem, 
haberleşmeli AKO kontrol 

cihazlarının tümü ile otomatik haberleşmektedir. 

AKONET Uzaktan İzleme Sistemlerinin Özellikleri

•Kolay kurulum ve anlaşılır web arayüzü 
sayesinde birden fazla kontrolör aynı 
ekranda görüntülenebilmektedir.
•Sistemde bulunan tüm kontrolörlere 
uzaktan müdahale yapılmaktadır. Tüm 
parametreler değiştirilebilmektedir.

•İstenildiğinde geçmişe yönelik kayıtlar 
görülebilmektedir, pdf ve excel formatında 
veriler çekilebilmektedir.
•Oluşan alarmları anlık olarak ekranda farklı renklerde 
belirtilmektedir ve hafızasında kaydetmektedir.
•Alarm durumlarında e-mail veya 
SMS gönderilmektedir.
•AKONET, yönetim ve izleme yazılımı, 
dünyanın herhangi bir yerindeki tesise uzaktan 
erişimi ve yönetimi sağlamaktadır.
•İstenildiği kadar kullanıcı etkinleştirilebilir 
ve yetkilendirme yapılabilir.•

AKO Uzaktan İzleme Sistemi Bağlantı Yapısı
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Kalitesi ve teknolojik değeri yüksek ürünler ile daima 
yeni çözümler üreten, SELPRO® İtalya firması, 
endüstriyel ve ticari uygulamalar için monofaze 
ve trifaze, senkronasenkron elektrik motorlar 
için Fan Hız Kontrolörleri ile HVAC & SOĞUTMA 
sektörlerinde, makina üreticileri için ideal bir çözüm 
ortağı olarak, verimli gücün algoritma yönetiminde, 
gelişmiş bir nitelikte tamamlayıcı ve düzenleyici 
olarak kullanıldığı, "Akıllı Enerji Tasarrufu - 
Intelligent Energy Saving (IES)”&“Klima 
Sinerji - ClimaSinergy (CLS)" sistemi ile soğutma 
ve havalandırma ünitelerinin verimliliğini artırırken, 
kompresörün enerji tüketimini azaltmaktadır. (%-27). 

SELPRO®, “IES” ve “CLS” çözümleri ve SETON A.S. 
bilgi birikimi ile endüstriyel ve ticari soğutma ve klima 
sektörünün, fan hız kontrolü alanındaki ihtiyaçlarını, 
hızlı ve esnek bir şekilde karşılamayı hedeflemektedir.

SELPRO® firmasının AC ve EC elektrik motorlarının 
farklı uygulamalarına ve kontrol metotlarına 
yönelik Monofaze – Trifaze, nominal akımları 
8A./12A./16A./20A..vs. ile geniş bir ürün 
yelpazesinde ürettiği Fan Hız Kontrolörleri; 
Avrupa Birliği CE belgeleri, Avrupa 73/23EEC ve 
89/336EEC normlarıyla ve 93/68EEC direktifleriyle 
uyumlu olmakla beraber EMC Filtre, VRC, PDS, 
SURGE, Yüksek Voltaj vb. korumalarına haizdir.

Fanlar&Hız Kontrol Çözümleri

Fanlar KlimaSantralleri ve HVAC sistemlerinin 
bir parçası olmakla beraber sistemin ihtiyacı 
olan hava debisinin farklı hızlarla sağlayabilmesi 
göz önünde bulundurulursa, sistemin en önemli 
ekipmanlarından biri olduğu söylenebilir.
Bir sistem de hacimsel akış hızının değişimi, 
sistemin çeşitli ihtiyaçları ve gereksinimine göre 
aşağıdaki esaslar doğrultusunda şekillendirilir:

•Gürültü: Çevre koşullarının değişimine göre uygun 
olacak hız değişiminin oransal olarak sağlanması

•Kolaylık: Enerji tüketiminin her zaman gerçek 
havalandırma ihtiyaçları doğrultusunda yapılması

•İşlevsellik: Ağır ve hantal elektromekanik bileşenlerin 
ortadan kaldırılması, kolay elektrik bağlantıları 
ve montajı (kontaktör, röleler, termikler...vb.)

•Uygunluk: Avrupa Birliği Elektriksel Güç Sürüş 
Sistemleri (Electrical Power Drive Systems) 
direktifleri ve normlarına tam uyumluluk

•Mekanikuyum: On/Off çalışabilmenin 
meydana getirebileceği malzemenin mekanik 
gerilim ve yorgunluğa dayanımı

•Elektriksel Uyum: Elektromekanik çalışabilmenin 
meydana getirebileceği elektromekanik bileşenlerinin 
ve bağlı aygıtların gerilim ve yorgunluğa dayanımı. 
Bu gereksinimleri yerine getirebilmek ve sistemin 
çalışma koşullarının çeşitli varyasyonlarını 
karşılayabilmek için, fanların dönme hızının 
ayarlanabilmesini mümkün kılan, fan hız kontrol 
ekipmanları kullanmak gerekmektedir.

Asenkron motorlar tarafından aktive edilen fanların 
kontrol ve regülasyonlarını düzenleyebilmenin 
bir takım değişik yöntemleri vardır;

•Geçmişte ve hala günümüzde de 
kullanılan klasik çözümler

1.Elektromekanik ekipmanlarla sağlanması 
fanların On-Off şeklinde aktive edilmesi

2.Elektromekanik ekipmanlarla ve 
On/Off & Yıldız-Üçgen bağlamında aile fan 
motorlarının aktive edilmesi (Karışık Mod)
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Havalandırma sistemini oluşturan bir grup 
fanın on/off şeklinde çalışması çok kararsız 
bir yapı oluşturduğundan ve sistemin gerçek 
gereksinimlerinin tam olarak karşılanamaması 
sebebiyle, yeni yöntemler geliştirilmiştir.

Günümüzde tercih edilen yöntemler;

1.Adım (Otomatik trafo ile STEP gerilim 
kontrolü) ve Adımsız düzenleme,

2.AC gerilim faz kesme ile frekans varyasyonları 
(invertör veya elektronik motor)

Elektronik ekipmanlarla sürekli ve dengeli bir 
hava sistemi elde etmek mümkün olduğundan, 
bu çözümler aşağıda sıralanan pek çok 
avantajı da beraberinde getirmiştir.

1.Gürültünün azalması: Hava sistemi içerisinde 
oransal olarak fan hızının (devir sayısının), gece 
çalışma modu da dahil, hızın düşürülmesi; dB 
olarak genel gürültünün düşmesine ve güç 
tüketiminin daha da azalmasına olanak sağlar. 

2.Enerji tasarrufu: Mevcut PID kontrolü ile 
sistemin kondansasyonunu, mümkün olan en 
düşük seviyede tutarak (bu durum, Kompresör 
enerji tüketimi, %-27‘ye kadar düşürebilir) sistemin 
yüksek verimle çalışmasını temin eder.

3.Yüksek Akım Tasarrufu: Fan gruplarının, 
On/Off şeklinde çalışırken şebekeden çektikleri, 
pik akımları engelleyerek enerji tasarrufu sağlar.

4.Daha Uzun Ömür: Fan grupları On/Off şeklinde 
çalışırken meydana gelen tipik elektriksel ve 
mekaniksel gerilim ve ısıl şokları engellediği için, 
sistemdeki ekipmanların kullanım ömürlerini arttırır. 

5.Likit Çekiç Darbesi: On/Off modülasyonundan 
kaynaklı, kondenserde meydana gelebilecek basınç 
dalgalanmalarını engelleyeceğinden dolayı, muhtemel 
"likit çekiç darbesi" riskini ortadan kaldırır. 

6.Bütün bunlara ilavaten aşağıdaki konularda 
da kazanım sağlanmasına katkı yapar.

•Sürekli çalışma ve yüke göre regülasyon 
ile kondenserin tüm yüzeyinin eşit 
bir şekilde kullanımını sağlar.
•Daha rasyonel ve dengeli regülasyon ile, kondenser 
yüzey kullanım verimliliğini optimize eder.
•Kondenserin lamel aralıkları(kanatları) 
üzerinde kir ve toz birikimini azaltır.
•Kondenserin iç bölme duvarlarını ortadan 
kaldırarak mekanik yapıyı basitleştirir.

Klima Santralleri, Hava soğutmalı kondenserler 
vs. uygulamalarına yönelik olarak geliştirilmiş 
ve konfigüre edilebilir (yapılandırılabilir), EC 
ve AC fanlar için, SELPRO Fan Hız Kontrol 
Sürücülerini tercih edebilirsiniz.•
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