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Lütfen bu kullanım kılavuzunun tamamını okuyunuz. Atmayınız. 
Kullanım hatalarından kaynaklanan hasarlar ürünün garanti dışı kalmasına 

sebep olabilir. 
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1. Genel Kullanıcı Bilgisi 

 
 
Lütfen aşağıdaki bilgiyi dikkatlice ve eksiksiz okuyunuz. Bu bilgi kullanım yönergelerinden en yüksek 
şekilde faydalanmanızı sağlayacaktır. 
 
 

 

UYARI 

Bu işaret olası riskli durumların için kullanılır. Bu işaretin dikkate alınmaması, 

doğudan hayati tehlikeye ya da ciddi yaralanmalara sebep olabilir. 

 

DİKKAT 

Bu işaret olası tehlikeli durumlar için kullanılır. Bu işaretin dikkate alınmaması, 

ciddi yaralanmalara ya da ürünün hasar görmesine sebep olabilir. 

 

ÖNEMLİ 

Bu işaret olası hasar durumları için kullanılır. Bu işaretin dikkate alınmaması, 

ürünün zarar görmesine sebep olabilir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GÜVENLİK BİLGİSİ 
 

 

DİKKAT 

 Doğru ölçüm ve dozlama sadece elektrotlar kusursuz çalıştığında 

mümkündür! Bu yüzden elektrotlar periyodik olarak kalibre/kontrol 

edilmelidir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



POOLSAVER TETRA 
 

20.07.12 Sayfa 3/16 

2. Tanım ve Özellikler 

 

2.1. Tanım 

POOLSAVER 1320 yüzme havuzlarının özel ihtiyaçları için geliştirilmiş otomatik ölçüm ve 
kontrol cihazıdır. pH ve ORP parametrelerinin ölçüm, görüntüleme ve kontrolü için kullanılır. 
 

2.2. Genel Özellikler 

 

 Havuz dairelerinin durumları incelenerek ve tüm şartlar göz önünde bulundurularak dizayn 
edilmiştir. 

 pH ve ORP set değerleri ve kalibrasyon ekran ve tuşlar yardımı ile girilerek ayarlanabilir. 

 Kanallara ait sıvı seviye sensör girişleri mevcuttur. Sensör takılması halinde dozaj sıvısı 
bittiğinde çıkışların kapatılmasına olanak sağlar. 

 Tamamen mikroişlemci teknolojisi kullanılmıştır. 

 Havuz suyunu tam olarak istenilen değerlerde tutar. 
 

2.3. Mekanik Tasarım 

 
Cihaz bir duvara yada bir panel üzerine montaj için tasarlanmıştır. Plastikten imal edilen 

cihaz kutusu üst ve alt parçalardan meydana gelmektedir. Üst kısım üzerinde ekran ve tuş takımının 
olduğu kart monte edilmiştir, alt kısım üzerinde ise güç kaynağı, işlemci ve ön yükselteç devrelerinin 
olduğu kart bulunmaktadır. Ekran kısmına bağlantı bir yassı kablo ile sağlanmaktadır. Elektrik 
bağlantısı için kutunun altında bulunan kablo rekorları kullanılır. Böylece elektrik bağlantısı 
kapatılmıştır. Elektrotların bağlantısı için kutunun sağ alt tarafındaki BNC soketler kullanılır. Kutunun 
duvara montajını sağlamak için üst arka kısmına iki adet bağlantı elemanı monte edilmiştir. 
 

2.4. Elektriksel Tasarım 

 
 Cihaz kullanıcı ayarlarını da dikkate alarak giriş sinyallerini işler. Sonuçları ekranda 
gösterir ve dozaj pompalarını kontrol eder. 
 Cihaz ayrı bir güç anahtarı gerektirmez. Elektriğe bağlandığında hemen hazır hale gelir. 
 Cihaz elektrikle çalışan cihazlarla ilgili gerekli şartlara uyar. Bunun için aşağıdaki 
standartlara uygundur: 
 
Elektriksel güvenlik  : TS EN 60950-1 / EN 60950-1(2001) 
   : TS 3033 / EN60529 
Elektromanyetik uyumluluk : TS 3327 EN 55011:1995 / EN55011:1998+A1:1999+A2:2002 
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2.5. Teknik Özellikleri 

 
 

POOLSAVER Teknik Özellikler 

 pH ORP 

İzin Verilen Çalışma Isısı 0-50 ºC 

Ölçüm Aralığı 00,00 – 14,00 pH 0000 – 1600 mV 

Çözünürlük 0,01 pH 1 mV 

Ölçme doğruluğu Giriş aralığının % 0,5 ‘i 

Ölçme girişi Standart BNC terminal 

Sıvı seviye sensör girişi Standart BNC terminal 

Güç kaynağı 220V 50Hz AC 

Çıkış 220V 2.5A (5A maksimum) Role 

Güç tüketimi 3,2 W 

Çalışma ısı aralığı 0-50 ºC 

Kutu IP65 * 

Ekran 7 Segment LED Display 

Ölçüler 210 x 234 x 85 mm 

Ağırlık   1 Kg 

 
* : Bütün kablolar bağlı ve tüm kapaklar ve kablo rekorları kapalı iken. 

 
 

 

UYARI 

Cihaz çalışırken kapağını kesinlikle kapalı tutunuz. 
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1. 7 Segment Led Display 

2. Mod göstergesi 

3. Set / Kalibrasyon göstergesi 

4. Çıkış göstergesi 

5. Butonlar 

6. 220 V AC giriş kablo rekoru (PG11) 

7. pH çıkış kablo rekoru (PG11) 

8. ORP çıkış kablo rekoru (PG11) 

9. pH Elektrot girişi (BNC) 

10. ORP elektrot girişi (BNC) 

11. pH kanalı için sıvı seviye sensör girişi (BNC) 

12. ORP kanalı için sıvı seviye sensör girişi (BNC) 

13. Kapak açma vidaları 

 



POOLSAVER TETRA 
 

20.07.12 Sayfa 6/16 

3. Kurulum 

 

GÜVENLİK BİLGİSİ 
 

 

UYARI 

 Cihaz nemli ya da ıslak olmamalıdır. Cihaz herhangi bir koruma (harici kutu, 

yağmurdan korumak için örtü vs.) olmadan açık alanda kullanılmamalıdır. 

 

 

DİKKAT 

 Kurulum için gerekli genel güvenlik tedbirleri uygulanmalıdır! 

 Kurulum ya da başlangıç işlemi yapmadan önce kullanım kılavuzu tamamen ve 

dikkatlice okumalıdır! 

 Elektrik bağlantısı sadece özel eğitimli ya da kalifiye kişiler tarafından 

yapılmalıdır! 

 Cihaz üzerinde belirtilen elektrik değerleri elektrik kaynağı ile uyumlu 

olmalıdır! 

 Güç giriş kablosu ve elektrot giriş kabloları gürültü yayan hatların yakından 

geçirilmemelidir! Eğer çalışma ortamındaki düşük elektrik gürültüsü garanti 

edilemiyorsa özel gürültü bastırma tedbirleri uygulanmalıdır! Şiddetli 

gürültüler fonksiyon bozukluklarına veya cihazda tamir edilemeyen 

hasarlara yol açabilir! 

 

3.1. Montaj 

 

 

NOT 

 Cihaz kolay okunabilecek ve kullanılabilecek bir pozisyonda kurulmalıdır. 

(Mümkünse göz seviyesinde) 

 
Cihazın dört adet dübel ile doğrudan duvara ya da dört adet vida ile plastik bir panel 

üzerine montaj edilebilir. 
 
 

 
 
 

A :  210 mm 

B :  110 mm 

C :  234 mm 

D :  204 mm 

Ø :  4,5 mm 
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Duvara Montaj 
Gerekli malzeme: 
 

 4 Adet 4x45 YSB Vida 

 4 Adet 8mm Dübel 
 
Duvara A ve B ölçülerine uygun olarak 4 adet 8mm delik delinir. Dübeller deliklere çakılır. 

Cihaz, vidalar kullanılarak duvara sabitlenir. 
 
 
Plastik Panel Üzerine Montaj 
Gerekli malzeme: 
 

 4 Adet 4x13 YSB Vida 
 
Panel üzerine A ve B ölçülerine uygun olarak 4 adet 2mm delik delinir. Cihaz, vidalar ve pullar 

kullanılarak duvara sabitlenir. 
 

3.2. Elektrik Bağlantısı 

 

 

UYARI 

 Cihaz montajı yapılmadan elektrik bağlantısı yapılmamalıdır! 

 Cihaz sökülmeden önce elektrik bağlantısı çıkartılmalıdır. 

 
 

 Cihaz sadece kalifiye kişiler tarafından açılmalıdır. 

 Servis sırasında cihaza enerji verilmemesi için gerekli tedbirler alınmalıdır. 

 Cihaz sadece bir duvara ya da panele monte edildikten sonra açılmalıdır. 

 Cihazın kapağını açmak için köşelerde bulunan 4 adet plastik sökülür. 

 Cihazın üst kısmı alt kısmına bir yassı kablo ile bağlanmıştır. Bu yassı kablo soketinden 

çıkartılarak üst kısım alt kısımdan ayrılır. 

 Elektrik bağlantıları sadece alt kısımdadır. Üst kısımda herhangi bir bağlantı yapılmayacaktır. 

 Alt kısımda soldan sağa doğru 3 adet terminal görülmektedir. 

 Güç giriş kablosu ve dozaj pompalarının enerji kabloları cihazın altında bulunan kablo 

rekorlarından geçirilerek kablo rekorları iyice sıkılır. 

 Kablolar tornavida yardımı ile terminallerin önündeki işaretlere uygun olarak bir bağlanır. 

 



POOLSAVER TETRA 
 

20.07.12 Sayfa 8/16 

 
 
 

3.3. Elektrot Seçimi 

 
Cihaz standart kombine pH ve ORP elektrotları ve sıvı seviye sensörü kullanmaktadır. 

Bağlantıları BNC konnektor ile yapılır. Cihaz üzerinde hangi elektrotun ve hangi sıvı seviye 
sensörünün nereye bağlanacağı belirtilmiştir. 
 
 

4. Kullanım 

 

 POOLSAVER 1320 2 ayrı 7 Segment Led displaye sahiptir. Bütün değerler ve işlemler bu 
ekranlarda görülebilir. Set değerleri ise ekranın altındaki butonlar yardımı ile değiştirilir. Ayrıca 
ekranın hemen altındaki ledler o anda hangi işlemin yapıldığı ile ilgili bilgiler verir. 
 

4.1. Ledler ve Anlamları 

 

Led Ledlerin Durumu 

Yanıyor ise Sönük ise Yanıp Sönüyor ise 

Mode Pompa sürekli çalışma 
modundadır. 

Pompa çalışmaz Pompa POOLSAVER 1320 tarafından 
okunan değerlerin set değerleri ile 
karşılaştırılmasına göre otomatik 
olarak çalışır 

Cal. Cihaz SET modundadır  Cihaz Kalibrasyon modundadır 

Out Pompaya enerji 
verilmiştir. 

Pompaya enerji 
verilmemiştir. 
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4.2. Mode Ayarı 

 
 Kontrol paneli üzerinde iki adet MODE butonu vardır. Her biri kendi tarafındaki pompanın 
çalışmasını ayarlar. Üç değişik mode vardır. 
 

 

STOP : Pompa çalışmaz. 
 

AUTO : Pompa POOLSAVER 1320 tarafından okunan 
değerlerin set değerleri ile 
karşılaştırılmasına göre otomatik olarak 
çalışır. 

 
RUN:  Pompa devamlı çalışır. 
 

 

4.3. Set Değerlerinin Ayarlanması 

 

 
 

 
 
 

 

Set değeri ayarlamak için önce set değeri ayarlanacak 
tarafın SET butonuna basılır. 

 
 
 
 
 
 

Yukarı ve aşağı  butonları kullanılarak set değeri 
istenilen değere getirilir. 

 
 
 
 
 

 Tekrar butonuna basarak ana ekrana dönülür. 
 

 
Bu işlemler sırasında diğer taraftaki ekranda görüntü olmaz. 
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4.4. Elektrot Kalibrasyonu 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Kalibrasyonu yapılacak taraftaki SET butonuna ekranda 
CAL mesajı görünene kadar basılır. (Kalibrasyon işlemine 
başlamadan önce eldeki tampon çözeltilere göre 
parametreler bölümünden 1. ve 2. tampon çözeltiler 
ayarlanmalıdır.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Birinci tampon çözelti değeri ekranda bir süre görülür ve 
cihaz kalibre edilmemiş elektrot değerini göstermeye 
başlar. Bu sırada elektrot birinci tampon çözeltiye 
daldırılmalıdır. 
 
 

Ekrandaki değişme durana kadar beklenir ve  
butonuna basılır. 
 
 
 
 
 
 
 
Bu defa cihaz ikinci tampon çözelti değerini bir süre 
ekranda gösterir ve tekrar kalibre edilmemiş değeri 
göstermeye başlar. Bu sırada elektrot ikinci tampon 
çözeltiye daldırılmalıdır. 
 

Yine ekrandaki değişme durana kadar beklenir ve  
butonuna basılır. 
 
 

 
Bu işlemlerden sonra cihazınız kalibre edilmiştir. Cihaz ana ekranda artık normal pH ve 

ORP değerlerini göstermeye başlar. Bu işlemler her iki taraf için de ayrı ayrı yapılmalıdır. 
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4.5. Parametre Ayarları 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
Parametre değiştirilecek taraftaki MODE butonuna ekranda 
P001 mesajı görünene kadar basılır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yukarı ve aşağı butonları kullanılarak değişiklik 
yapılacak parametre seçilir. 
 
 
 
 

butonu ile parametrenin değeri ekrana getirilir. 
 
 
 
 
 

Yukarı ve aşağı butonları ile parametrenin değeri 
istenilen değere getirilir. 
 
 
 
 

Tekrar butonu ile parametre değeri kaydedilerek 
Parametre menüsüne dönülür. Kaydetmeden çıkmak için C 
butonuna basılır. 
 
 
 
 
 
Ana ekrana dönmek için C butonu kullanılır. 
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4.6. Parametreler 

 

Par.No Adı Açıklama Değer 

P001 Set_Offset Kontrol için set ofset değeri 0-100 

P002 Ratio_Diff Oransal kontrol fark ayarı 0-250 

P003 Buf_Sol_1 1. Tampon çözelti 
0-1000 ORP 
0-14,00 pH 

P004 Buf_Sol_2 2. Tampon çözelti 
0-1000 ORP 
0-14,00 pH 

P005 Control_Mode 

Kontrol Modu 
0: Role Yükseltme 
1: Role Düşürme 
2: Oransal Yükseltme 
3: Oransal Düşürme 

0-3 

P006 Password Şifre (Değer 0 ise şifre iptal) 0-999 

P007 Disable Run Mode 
0: Run Mod 1 dkAktif 
1: Run Mod Sürekli Aktif  

0-1 

P008 Limit Low Alt Limit değeri 
0-14,00 pH 

0-1600 ORP 

P009 Limit High Üst Limit değeri 
0-14,00 pH 

0-1600 ORP 

P010 Startup_Delay Başlangıç Gecikmesi 0-60 (dk) 

P011 TimeOut Set Değerine Ulaşmada Zaman Aşımı 0-360 (dk) 

 

4.7. Çıkış Kontrol Modları 

 
Cihaz çıkış kontrol modları Control Mode (P005) parametresiyle ayarlanır. Parametre 

durumları ve açıklamaları aşağıda gösterilmiştir. 
 

 Cont 
Mode 

Çıkış 

1 0 
Okunan değer (Set + Offset) değerinin üzerine çıkana kadar çıkış verir. Üzerine çıkınca 
keser,  tekrar (Set – Offset) değerinin altına düşene kadar bekler. 

2 1 
Okunan değer (Set – Offset) değerinin altına düşene kadar çıkış verir. Altına düşünce 
keser, tekrar (Set + Offset) değerinin üzerine çıkana kadar bekler. 

3 2 
Okunan değer (Set-Ratio_Diff) değerinin altındaysa sürekli çıkış verir. (Set) değerinin 
üzerine çıkana kadar oransal çıkış verir. (Set) değeri üzerinde çıkış vermez. 

4 3 
Okunan değer (Set+Ratio_Diff) değerinin üstündeyse sürekli çıkış verir. (Set) değerinin 
altına düşene kadar oransal çıkış verir. (Set) değeri altında çıkış vermez. 

 

4.8. Oransal Kontrol 

 Okunan değer, set değerine yaklaştıkça çıkış kısılarak daha yumuşak kontrol yapmayı 
sağlar. Kısma işlemi zamana bağlı olarak rolenin açılıp kapatılması ile sağlanır. 

Örneğin; Oran %100 iken pompa sürekli açıktır. %50 iken 30sn açık 30 sn kapalıdır. %10 
iken 6 sn açık 54 sn kapalıdır. 
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4.9. RUN Modu  İptal Fonksiyonu 

  
P007 “0” yapılırsa cihaz RUN durumuna alındıktan 1 dk sonra AUTO durumuna döner.  

RUN durumunda sürekli kullanılmak istenirse P007’nin 1 yapılması gerekir. 
 

4.10. Şifre Kullanımı 

 
Password parametresi (P006) eğer 0’dan farklı ayarlanırsa şifre koruma devreye girmiş 

olur. Eğer şifre koruma devredeyse cihaz bir süre bekledikten sonra herhangi bir müdahale için şifre 
sorar. 

 
 

 
 

 

Bu ekran çıkınca yukarı ve aşağı tuşları ile şifre 

ayarlanır ve butonuna basılır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eğer Şifre doğruysa kilit açılır. 

 

Eğer şifre unutulursa, Yukarı ve Aşağı tuşlarının ikisine birden ekranda “rStP” mesajı 
görünene kadar basılı tutulur bu mesaj belirince C butonuna basılı tutulur 3 saniye içinde aynı mesaj 
tekrar görülür ve şifre sıfırlanır. 

 

4.11. Uyarı Ve Hata Bildirimleri 

  
 Cihaz içinde bulunduğu sistemi oluşabilecek muhtemel arıza ve ilgili müdahalesi 
gerekebilecek durumları bildirmek ve sistemi koruma altına almak amacıyla belirli uyarı ve hata 
bildirimleri ile donatılmıştır.  
 

4.11.1. rLO (RangeL) Bildirimi 

 
 Ölçülen değer cihazın ölçüm sınırının altında ise bu uyarı ekrana gelir. Bu değer pH kanalı 
için 0.00pH’ın ve ORP için 0000mV ‘un altıdır. Sorun giderilene kadar alarmın oluştuğu kanal çıkış 
vermez. Elektrot kalibrasyonunu kontrol ediniz. Sorun bundan kaynaklanmıyorsa lütfen yetkili 
servise başvurunuz. 
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4.11.2. rHI (RangeH) Bildirimi 

 
 Ölçülen değer cihazın ölçüm sınırının üzerinde ise bu uyarı ekrana gelir. Bu değer pH 
kanalı için 14.00pH’ın ve ORP için 1600mV ‘un üstüdür. Sorun giderilene kadar alarmın oluştuğu 
kanal çıkış vermez. Elektrot kalibrasyonunu kontrol ediniz. Sorun bundan kaynaklanmıyorsa lütfen 
yetkili servise başvurunuz. 
 

4.11.3. LL (Level) Bildirimi 

 
 Sıvı seviye hatasıdır. Bu uyarı sadece sıvı seviye kontrol sensörünün kullanıldığı 
durumlarda aktif olur. Uyarının görüntülendiği kanala ait dozaj sıvısının bittiğini gösterir. Sorun 
giderilene kadar alarmın oluştuğu kanal çıkış vermez. 1. Dozaj sıvısı eksilmişse tamamlayınız.         
2. Sensörü kontrol ediniz. Sorun bunlardan kaynaklanmıyorsa lütfen yetkili servise başvurunuz. 
 

4.11.4. ErC (Timeout) Bildirimi 

 
Eğer okunan değer P011 Timeout parametresi ile belirlenen sürede set değerine 

ulaşmamış ise bu uyarı alınır. Kullanıcı bu parametreden 0 ile 360 dakika arası bir süre girebilir. Bu 
durum çoğunlukla sistem geri dönüş süresinin uzun olduğu durumlarda oluşur. Sorun giderilene 
kadar alarmın oluştuğu kanal çıkış vermez. 1. Elektrot kalibrasyonunu kontrol ediniz 2. Sistem dönüş 
süresine uygun değeri parametreden giriniz. Süre hala yeterli değilse P011 parametresinin değerini 
“0” yaparak devre dışı bırakabilirsiniz. 
 

4.11.5. LLO (Limit Low) Bildirimi 

 
 Ölçülen değer P008 alt limit parametresi ile belirlenen değerin altında ilse bu uyarı ekrana 
gelir. Uygun aralıkta girilmeyen değerler bu uyarının ekrana gelmesine neden olabilir. Sorun 
giderilene kadar alarmın oluştuğu kanal çıkış vermez. 1. Sisteme uygun alt limiti parametreye 
tanımlayınız. 2. Elektrot kalibrasyonunu kontrol ediniz. Sorun bundan kaynaklanmıyorsa lütfen yetkili 
servise başvurunuz. 
 

4.11.6. LHI (Limit High) Bildirimi 

 
 Ölçülen değer P009 üst limit parametresi ile belirlenen değerin altında ilse bu uyarı ekrana 
gelir. Uygun aralıkta girilmeyen değerler bu uyarının ekrana gelmesine neden olabilir. Sorun 
giderilene kadar alarmın oluştuğu kanal çıkış vermez. 1. Sisteme uygun üst limiti parametreye 
tanımlayınız. 2. Elektrot kalibrasyonunu kontrol ediniz. Sorun bundan kaynaklanmıyorsa lütfen yetkili 
servise başvurunuz. 
 

4.11.7. t0 (WDT) Bildirimi 

 
Watchdog Timer Hatası. Sistem hatasıdır.  

 

4.11.8. SdLy (Startup Delay) Bildirimi 

 
Cihaz P010 Startup Delay parametresinde belirlenen süre boyunca cihazın başlangıç 

aşamasında çıkış vermez. Süre sona erdiğinde otomatik olarak çalışmaya başlar. (Mode Auto ise) 
Başlangıç gecikmesi süresi beklenmeden cihazın çalıştırılması isteniyorsa cihazın 

herhangi bir butonuna basılır. Cihaz set değerine bağlı olarak çıkışı kontrol etmeye başlar. 
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5. Servis 

 

 

UYARI 

 Cihazınıza herhangi bir servis işlemi yapmadan önce mutlaka elektrik 

bağlantısı kesilmelidir. 

 Sigortalar sadece uygun değerde sigortalarla değiştirilmelidir. 

 5x20 mm mini cam sigorta kullanılmalıdır. 

 

5.1. Arıza Durumları 

 

1. Ekranda hiç görüntü yok ve ledler yanmıyor. 

Klemens kapağı içindeki devre sigortasını (sol baştaki) ve elektrik bağlantısını kontrol 
ediniz, elektriğin 220V 50 Hz AC olduğundan emin olunuz.  

2. Cihaz normal çalışıyor fakat ledler yandığı halde pompalara elektrik gelmiyor. 

Klemens kapağı içindeki çıkış sigortalarını kontrol ediniz. 

3.  pH veya ORP göstergelerinde değer “0“ yada anormal gözüküyor. 

 Elektrot bağlantı noktalarını ve kablolarını kontrol ediniz. 

4. Elektrot kalibrasyonu yapıldığı halde ekranda yanlış değer gözüküyor. 

Elektrotları yenisi ile değiştirip tekrar kalibrasyon yapınız. 

5. Arıza bunların dışında ise. 

Yetkili servise başvurunuz. 

 

5.2 Uyarı Ve Hata Bildirimleri Tablosu 

 

Ekran Tanımı Açıklama 

rLO RangeL Ölçülen değer cihaz ölçme limitlerinin altında 

rHI RangeH Ölçülen değer cihaz ölçme limitlerinin üstünde 

LL Level Sıvı seviye Hatası 

ErC Timeout 

Eğer okunan değer Timeout parametresi ile belirlenen sürede set 
değerine ulaşmamış ise bu uyarı alınır. 
Bu durum çoğunlukla sistem geri dönüş süresinin uzun olduğu 
durumlarda oluşur. 

LLO Limit Low 
Okunan değer Alt Limit Parametresi ile belirlenen değerin altında. 
Role çıkış vermez. 

LHI Limit High 
Okunan değer Üst Limit Parametresi ile belirlenen değerin üstünde 
Role çıkış vermez. 

t0 WDT Watchdog Timer Hatası 

SdLy Startup Delay 
Cihazın başlangıç aşamasında Başlangıç Gecikmesi Parametresinde 
belirlenen süre boyunca çıkış vermez. 
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6. Garanti 

 

6.1. Garanti 

 

 POOLSAVER 1320, yasal hükümlülükler çerçevesinde malzeme ve üretim hatalarından kaynaklanan 
hasarlar için 2 yıl garantilidir. 

 Normal yıpranma, aşırı yükleme veya usulüne aykırı kullanmadan kaynaklanan hasarlar garanti 
kapsamında değildir. 

 Malzeme veya üretim hatalarından kaynaklanan hasarlar, hatalı parça veya cihazın kendisinin 
verilmesi veya onarımı yolu ile telafi edilir. 

 Garantiye ilişkin talepler ancak cihaz sökülmeden teslimatçı ya da yetkili servise getirildiği 
takdirde kabul edilir. 

 

 

NOT 
 Garanti  Belgesinin cihazı satın almış olduğunuz bayi tarafından doldurulup 

onaylanması gerekmektedir. Lütfen bu belgeyi onaylatıp saklayınız. 

 
 

7. Standartlar 

 
 

Cihaz kurulu olarak TS 3033 EN 60529 IP-55 standardına uygundur. 
 

Alçak gerilim cihazları yönetmeliği (73/23/EEC) 
Elektromanyetik uygunluk yönetmeliği (89/336/EEC) 
 

EN 60950-1 Bilgi teknolojisi cihazları elektriksel Güvenlik 

TS EN55011:1995 
EN 55011:1998+A1:1999+A2:2002 
CISPR 11:1997+A1:1997+A2:2002 

Elektromanyetik uyumluluk 

EN 61000-6-1 
 

Yerleşim Birimleri, Ticari ve Hafif sanayi ortamları için 
Bağışıklık Standardı 

EN 61000-6-2 Endüstriyel Ortamlar İçin Bağışıklık 

EN 61000-6-3 Yerleşim Birimleri, Ticari ve Hafif Sanayi Ortamları İçin 
Emisyon Standardı 

EN 61000-6-4 Endüstriyel Ortamlar İçin Emisyon Standardı 

 
 



 




