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1. TEBRİKLER 
Değerli müşterimiz, mükemmel bir seçim yaptığınız için teşekkür ederiz. 
Bekaş Isıtma Teknolojileri size güvenli, konforlu, yüksek performanslı, kaliteli ve uygun fiyat avantajı sağlar. Cihazdan en iyi şekilde fayda 

sağlamanız açısından , bir kaç önerimiz olacak, bu nedenle lütfen kılavuzumuzu sonuna kadar okuyunuz. Bekaş Isıtma Teknolojileri sizlere en 

iyi ürün ve hizmeti verebilmenin gururunu yaşarken, bizi tercih ettiğiniz için de teşşekkür ediyoruz. 

 

Sahip Olduğumuz Sertifikalar; 
 

 
 

Bekaş Isı San. Tic.Ltd.Şti 

www.bekas.com.tr 

 

HydroGreen100 
  

Bekaş Isı San.Tic. Ltd.Şti.   Organize Sanayi Bölgesi  16.cad. NO:18 Melikgazi KAYSERİ 

GİRİŞ 
Dikkat: Cihazdan  en iyi şekilde verim alabilmeniz için, kullanım kılavuzunu mutlaka okumanızı tavsiye ederiz. 
 
Not: Kurulum ile ilgili bu kılavuzda yer alan bilgiler, yerel standartlara göre farklılık gösterebilir.Bu durumda cihazın bulunduğu yerdeki kurulum 
standartları geçerlidir. Kılavuzda bulunan resimler temsilidir, Ölçekli değildir. 
 
Bilgilendirme: Kullandığımız paketleme tipi nakliye esnasında iyi bir koruma sağlar. Buna karşın ürünü teslim aldığınızda,paket üzerinde   
herhangi bir  hasar ile karşılaştığınızda lütfen BEKAŞ ISITMA TEKNOLOJİLERİ satıcınıza başvurunuz  
 
 
Kullanıcı ve Bakım Kılavuzunun Açıklanması  

Bu kılavuzun ürünün ayrılmaz bir parçası olduğundan emin olun ,sobanızı başka birisi kullanırken veya yer değiştirdiğinizde çok 
ihtiyacınız olacaktır. Hasarlı veya kaybolması durumunda teknik destek isteyiniz.Cihazınızda ürünle birlikte gelen ekipmanlar haricinde başka 
ekipmanlarla kullanmayın.  Pelet dışında başka bir yakıt kullanılmamalıdır. Yanıcı veya yakıcı sıvılar kullanmayın. Ambalajı açtığınızda ürünü 
kontrol edin edin aksesuarlarının tam olduğundan emin olun.  
Cihazı oluşturan tüm elektronik parçalar üretici tarafından tedarik edilen ürünlerden oluşmalı başaka ürünlerle değiştirilmemeli ve yetkili teknik 

personel tarafından takılmalıdır. Yılda birkez yetkili teknik personel tarafından bakımları yapılmalıdır. 

Cihaz üzerinde herhangi bir değişiklik yapmayın!!! 

 
Güvenlik Hatırlatmaları: 

 Cihazın kullanımı  çocuklar veya yardımsız engelliler için uygun değildir. 

 Çıplak ayak ve ıslak vücütla sobaya temas etmekten kaçının, ( Elektrik çarpma tehlikesi olabilir.) 

 İzinsiz veya Bekas Isıtma Teknolojisi talimatı olmaksızın güvenlik veya düzenleme cihazları değiştirmek yasaktır. 
 
Teknik Servis Çağrı Durumları; 
 

 Su kaçağı durumunda derhal su kaynağını kapatın ve Servise haber verin. 

 Sistemin çalışma basıncı periyodik olarak kontrol edilmelidir. uzun bir süre için soba kullanılmaması durumunda, teknik destek 
hizmetinin müdahalesi aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için tavsiye edilir 

 Isıtma ve sıhhi tesisat muslukları kapatılmalıdır. 

 Donma riski varsa ısıtma ve sıhhi sistemini boşaltın. 

http://www.bekas.com.tr/
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Cihazınız çalışıyorken, özellikle dış yüzeyler çok sıcak olabilir, herhangi bir yanık durumundan kaçınmak için dikkatli çalışmak gerekir.  Cihaz 
her türlü iklim durumda çalışması için dizayn edilmiştir; Özellikle olumsuz koşullara durumunda (rüzgar, don) güvenlik sistemleri 
müdahalesiyle cihazınız kapanabilir. Bu durum ortaya çıkarsa, acilen teknik destek servisine başvurun ve her durumda, güvenlik sistemlerini 
devre dışı bırakmayın. 
 

2 GÜVENLİK BİLGİLERİ 
 

 Cihaz kurulmasının ardından yetkili kurumlar tarafından eğitilmiş uzman personel tarafından kontrol edilmelidir. Bu kullanım ve bakım 
kılavuzunu dikkatlice okuması ve sonrasında devreye alması gerekmektedir. Daha fazla açıklama gerekiyorsa, kullanıcı  Bekas Isıtma 
Teknolojisi satıcısına başvurmalıdır. 
 

DİKKAT ! 
 Cihazınızın yükleme konumunu yerel standartlar çerçevesinde , ulusal veya uluslar arası standartlara uygun olmalıdır. 

 

Cihaz  sadece ilgili bölümde de açıklandığı gibi 6-8 mm çapında yüksek kaliteli güçlendirilmiş pelet kullanılarak yakılmalıdır. 

Bu cihazda  geleneksel odun yakmak mümkün değildir . Cihazda başka ürünlerin yakılması yasaktır. YANGIN TEHLİKESİ! 

Montaj, elektrik bağlantısı, işleyişi ve bakım doğrulama kalifiye ve yetkili personel tarafından yapılmalıdır. 

 Yanlış montaj veya kötü bakım (aşağıdaki kitapçıkta belirtilen uygunsuzluklar ) durumunda yaralanma veya maddi hasara yol 
açabilir, Bekas Isıtma Teknolojisi tüm hukuki ve cezai işlemlerden sorumlu değildir. Cihazın elektrik bağlantısını yapmadan önce, 
tahliye borularının bağlantısı tamamlanmış olmalıdır(Pelet sobasında alüminyum tahliye kullanılmamalıdır.)  

 
Cihaz çalışıken ( alev varken ) kapağını açmayın. YANGIN TEHLİKESİ! 

 
Açık kapı veya camsız cihazı çalıştırmak yasaktır. YANGIN TEHLİKESİ! 
Cihaz çalışırken , yüzeyler, cam, kapı açma kolu, ve baca boruları çok sıcaktır. Bu parçalara dokunurken yeterli tebbirleri alarak 

dokunabilirsiniz. ( Isı koruyucu eldiven , açma kapama teli v.s) 

 

 Bu kılavuzun BAKIM bölümünde açıklandığı gibi öncelikle bir günlük denetim yapılmadan ateşleme yapmayın. 

 Cihaz üzerinde çamaşır kurutmayın. Kurutma yapılacak  çamaşırlar cihazdan uzak tutulmalıdır. YANGIN TEHLİKESİ! 

 Bakım programını titizlikle uygulayın. 

 Cihazı kapatırken fişini çekmeyin! Elektrikle bağlantısını koparmayın. 

 Cihaz tamamen soğumadan külünü temizlemeyin. 

 Cihazla uğraşırken tamamen sakin ve korunaklı yaklaşın. 
 

3. GENEL BİLGİLER 
Cihaz ev içinde yer almalıdır. Bir elektronik kart tarafından kontrol edildiği için , tamamen otomatik ve kontrollü yanma 

sağlamaktadır.Kontrol paneli güvenli çalışmasını garanti etmektedir.  5 farklı yanma güç seviyesini düzenler ve açma kapama işlemlerini 
gerçekleştirir. Sıcak külün çoğu yanma için kullanılan sepet aracılığı ile tavaya düşer.Tüm pelet tipleri aynı kalitede de değildir. Düşük kaliteli 
standart dışı  pelet kullanımlarında kül haznesi içerisinde topaklanmalar meydana gelebilir. Bu tarz durumların sıkıntı oluşturmaması için günlük 
olarak kül haznesinin içerisi yanma sonunda, soğukken kontrol edilmelidir. 

Cam üzerinde kendi kendini temizleyen hava akımı kanalları ile tasarlanmıştır. Yanmadan hemen sonar sarımsı film tabakası oluşabilir.  

Daha önce belirtildiği gibi, sobada 6-8 mm çaplı pelet kullanarak yakmak gerekir, ancak farklı bir çapa sahip pelet ile de çalışabilir: Bu durumda, 

teknik tavsiye için HydroGreen100 satıcınıza başvurun. 

Yükümlülükler 

Bu kılavuzun teslimi, Bekas Isıtma Teknolojisi içerdiği talimatlara kısmi veya tam uyumsuzluk kaynaklanan kazalar için tüm hukuki ve 
cezai sorumluluk kabul etmemektedir. 
Bekas Isıtma Teknolojisi yetkisiz değişiklik ve / veya onarım gelen ve orijinal olmayan yedek parçaların kullanımından kullanıcı 

tarafından yanlış kullanımından kaynaklanan soba uygunsuz kullanımından kaynaklanan tüm sorumluluk, reddeder. 
Aşağıdaki durumlarda üretici sorumluluk kabul etmez! 

 Uzun süre bakım yapılmaması 

 Bu kılavuzda bulunan talimatlara uyulmaması 

 Emniyet gerekçelerine uymayan kullanım  

 Tesisatın ülkede uygulanan yürülükte olan standartlara uygun olmaması 

 Niteliksiz ve eğitimsiz personel tarafından yapılan tesisat bağlantısı  

 Üreticiden habersiz yapılan yetkisiz değişklikler ve onarımlar 

 Orjinal yedek marka kullanımlarında  
 
Yedek parçalar 

Sadece orjinal yedek parça kullanın. Değiştirilmesi gereken parçalar için kullanılamaz duruma gelmesini beklemeyin. Kırılan, bozulan deforme olan 
parçaların zaman kaybedilmeden orjinal parçalarla değiştirilmesi gerekmektedir. Periyodik bakım kontrollerinin zamanında yapılması 
gerekmektedir.  
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Pelet nedir ? 

Pelet sanayide üretilen ahşap atıkları ve talaşlardan üretilmektedir. Bu odun atıkları yapıştırıcı , boya yada herhangibir  sentetik katkı 
içermemektedir. Yüksek baıns altında sıkıştırılarak belirlenen çaplarda  üretim gerçekleşir. Bu şekilde  kimyasal bir bağlayıcı olmadan  parçacıklar 
birbirine tutunur. 
Pelet yğunluğu  ve kalitesi hammadde tipine göre değişiklik gösterebilir. 
1- Yoğunluğu Doğal ahşap tan iki kat daha büyüktür. Silindirik çubukların çapı 6-10 mm'dir ve uzunluğu 10 ve 50 mm arasında değişebilir. 
Bunların ağırlık yaklaşık 650 kg/ m3 eşittir. Az miktarda su içermesi nedeniyle  (8-10% ) daha yüksek bir enerji içeriği vardır. 
Pelet kalitesi DIN51731 standartların da tanımlanmaktadır. 
 

Boy: 10 - 30 mm yaklaşık Residual humidity: 6 -12% yaklaşık 
Çap: 6 -10 mm yaklaşık Ashes: <1.5% 
Gerçek ağırlık: 650 ka/m3 yaklaşık Specific weight: >1.0 kq/dm3 
Güç  4.9 kWh/kq yaklaşık lt 

 
 

Yükleme işlemi resimde görüldüğü şekilde yapılır. 
Pelet taşımada ve kuru bir yerde muhafaza edilmelidir. Onlar nem ile temas şişer ve kullanılamaz. Her zaman nakliye ve depolama 

sırasında hem de nemden korunmalıdır. 
Bekas Isıtma Teknoloji cihazda 6-8 mm bir çapı olan bir pelet kullanılmasını önerir. Aksi takdirde, firma teknik destek 

ekibinden bilgi alınmalıdır. 
PARÇA LİSTESİ  
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3.6 Yanma 

Yanma iki ajan, yeni bir madde üretmek için bir araya, yakıt ve oksitleyici ajan denilen hangi bir kimyasal reaksiyonun başka bir şey 
değildir. ısının bir miktarı da, bu reaksiyon (pelet ocağı işlevsellik kavramı) elde edilir. Söz konusu ifadeyi kolaylaştırmak için, dikkate "yanma 
üçgeni" olarak adlandırılan bu pratik diyagramı alabilir; Bu, bir yanma reaksiyonu üretmek için gerekli olan üç eleman içerir. Bu üç unsur vardır: 
yakıt (granüller) oksitleyici ajan (havadaki oksijen) tetik (üzerinde anahtarı elektrik direnç) 

Yanma sözde "yanıcı alanı" ile sınırlı olduğu için, yakıt ve oksitleyici madde, yeterli miktarlarda olmalıdır. 
yakıt ve oksitleyici madde arasındaki reaksiyon, kendiliğinden değil, ancak, dış tetikleyici kullanılarak gerçekleşir. Tetikleyici ısı kaynağı ya da bir 
kıvılcım örneğin temsil edilebilir. reaktif moleküller reaksiyonu başlatmak için ve dışarıdan sağlanan (anahtarı elektrik direnci üzerine) olmalıdır için 
tetik ateşleme enerjisi gereklidir temsil eder. Daha sonra, reaksiyon tarafından serbest bırakılan enerji kendini destekleme mümkün kılar. be¬low 
bildirilmektedir yanma üç tip doğru bir şekil 3'te rapor edilir: 

 
YANLIŞ yanma, alev  resim 1deki gibi az miktarda çıkıyorsa pelet tipini  (0 -5 kadar)  belileyin ayrıca havanın yüzdesini düşürerek belirlenen pelet / 
hava ayarını  düzeltin; yeterli değilse, ayrıca ayarlarında yapılan değişiklikler yapıldığın  Şekil 3'te gösterilen şekilde yanma gerçekleşmelidir. Bu 
durumu sağlayamıyorsanız Teknik Destek Merkezi ile temasa geçin. 

 
YANLIŞ yanma, Yanma  ızgara üzerinde gerçekleşirken  peleti yüksek miktarda alıyorsa "odun sobası" tarzında alev görünür. Birincisi, kapı kapalı 
olup olmadığını kontrol edin . İkincisi, 0'dan (hava yüzdesini arttırarak tarafından belirlenen pelet / hava düzeltin ) +5, yeterli değilse, ayrıca 
ayarlarında yapılan değişiklikler doğru yanma koşullarına geldiğinde  Şekil 3'te ki gibi görünmeli aksi durumda Teknik Destek Merkezine başvurun.

 
DOĞRU yanma, Şekildeki gibi  bir alev görüntüsü   var ise ideal yanma gerçekleşmiş demektir. 
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 Güvenlik Önlemleri 
Cihaz ileri güvenlik sistemleri ile donatılmıştır. Bacada su basıncında veya herhangi  anormal bir durumda kendisni emniyete alarak ( pelet 

alımını durdurur , sönme başlar) kapanma fazını devreye sokar. 
Konu ile ilgili alarm ekranda gösterilir. Kılavuzda  Alarmlar kısmında ayrıntıları görmek mümkündür. 

 TEKNİK ÖZELLİKLER 
Bekas Isıtma Teknoloji lerinin tüm  ürünleri direktiflere uygun olarak üretilmektedir: 

 89/106 CE ana gövde malzmeleri 

 73/23 CE elektrik güvenliği 

 2006/42/ CE mekanizma 

 2004/108 CE elektro manyetik  
Ve bağlı olduğu standartlar: 

 EN 14785 

 EN 60335.1 EN 50165 

 EN 292 EN 294 EN 349 

 EN 55014.1 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 

 EN 55014.2 
 

 

 
 
Yukarıda gösterilen veriler gösterge ve bağlayıcı değildir. Bekas ürünün performans im¬proving amacıyla herhangi bir değişiklik yapma hakkını saklı tutar. soba Boyutta ve AĞIRLIĞI ilgili herhangi bir bilgi, özel broşüre başvurun. 
 
KONUMLAMA, MONTAJ VE TESİSAT 

Cihaz çalışma ortamı 

 Oda içinde soba konumlandırılması odayı ısıtmak için en ğuygun şekilde yapılmalıdır. Kurmaya karar vermeden önce bu durum göz 
önünde bulundurulmalıdır. 

 Soba yeterli yük kapasitesine sahip bir zemin üzerine monte edilmelidir. Mevcut yapı bu ihtiyacı karşılamak değilse, uygun önlemlerin 
(örneğin yük dağıtım levha) alınmalıdır 

 Yanma havası bir garajdan havalandırmadan, veya hava değişimi olmayan bir alandan alınmamalıdır, ama açık bir alana ya da açık 
geçen bir yereden alnabilir. 

 Cihazın, banyo, yatak odası, duş gibi ortamlara kurulması yasaktır. 

 Patlayıcı veya kimyasal bulunan ortamlara kurulması yasaktır. 

 Ahşap zeminlere kurulurken cam veya çelik levha üzerine krurlması gerekmektedir. 

 Maksimum  ısı dalımı sağlamak için cihazı merkezi bir odada konumlandırın. 

 Elektrik kaynağına bağlantı (ürünle kablo ulaşmak için yeterince uzun değilse, en yakın yuva, bir topraklama ile bir uzantısı kullanın) bir 
topraklama ile tavsiye edilir; 

 İlgili ülkede yürürlükte olan montaj standardına ve kurallarına göre, cihaz yanma için gerekli hava akımı özellikleri (yaklaşık 40m3 / saat 
mevcut olmalıdır) taşıyan bir yerde yerleştirilmelidir: Odanın hacmi en az 30 m3 olması gerekir. 

 Kül temizlmesine ve bca gazının dışarı çıkışına uygun bir yerde bulunması gerektiği garanti edilmelidir. 
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Cihaz Montajı yetkili kalifiye bir personel tarafından yapılmalıdır. 
 
Bağlantı yapılan yerde bulunması gerekenler 

 Cihaz için bağlantı yapılacak bölge hazırlanmış olmalıdır. 

 Baca bağlatısı  için gerekli hazırlık yapılmış olmalıdır. 

 Cihazın yakınında bir elektrik güç kaynağı hazırlanmış olmalıdır. 220V 50Hz (EN73-23) 

 Odada Harici havalandırma bulunmalıdır. 

 CE uyumlu topraklama sistemi hazırlanmış olmalıdır. 
 
ÖNEMLİ ! 
Ürünün kurulumu cihaz ön kısmının duvara asgari mesafe de  olması gerekiyorsa gerekli  ise, kullanım kılavuzunda yer alan şekilde 
olmalıdır. Bu durumda ürünün spesifik mesafeler gereklidir duvara yanmaz  tedbir almak gerekir. Aşağıdaki belirtiler nedeniyle bölgesel 
veya ulusal standartlara değişebilir. Standartlar her zaman soba yüklü olduğu konumu (yetkili Bekas Isıtma Teknolojisi satıcıya 
başvurun) için uyulmalıdır. 
 
6.2 Baca Kurulumu 

Bacaborusu çıkış çapı  Ø80 mm dir bağlanacak baca çapına uygun adaptor kullanılmalıdır. Hermetik özellik kullanılmak istediğinde  
temiz haca için Ø50  boru bağlantı hazırlığı yapılmalıdır. Normalde hermetik özellik kullanmaya gerek yoktur. Baca çıkışının dış ortama 
ulaştırılması gerekemektedir. Baca boru çıkışları garaj, tavan arası veya kapalı ortamlara verilmemelidir.hava akımını olduğu açık ortamlara 
verilmelidir. 
Çıkış borusunun yüzeyi yüksek sıcaklıklara ulaşabilir. kişi veya mal ile temastan kaçının. Duman tahliye standart UNI 7129/92, UN110683 ve EN 
14785 ile uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir. 
 
BACA 

Cihaz çalışırken tüm baca gazı taliye sistemi genel sistemden bağısızdır. Herhangi bir sorun durumunda sistem  söndürme moduna geçecektir. 
Baca çekişinde bir problem olduğunda  cihaz bloke olacak ve emniyetli moda geçecektir. Ekranda belirtilen alarm kodu ile ilgili müdehale 
yapıldıktan sonra. Sistem yeniden başlatılabilir. 
 
DIŞ HAVA (TEMİZ HAVA) GİRİŞİ 

Hermetik özelliğinin kullnılmadığı cihazlarda zamanla odadaki oksijen seviyesinde düşü meydana gelir . Bu nedenle zaman zaman oda 
havalandırılmalıdır. 
 
Örnek Bağlantı Şemaları 
Tüm baca montajı boyunca  yalıtılmış borular kullanılmalıdır gereklidir. Bu tip ev içinde kulanılan bacaların alt kısmında temizlik için T  
kullanılmalıdır. 
 

 
Dışarıdan geçen baca borularını izaole olması gerekmektedir. Fazla dirsek kullanımından kaçınmak gerekemtedir. Olabiilecek en kısa mesafeden 
dışarıya baca çıkarılmalıdır. Genelde 2 den fazla  90 derece dirsek kullanmaktan kaçınmak gerekir. 
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Sistem çalışma basıncı 1,5 bar olmalıdır. Tesisat bağlatısı gerçekleştikten sonra tüm tesisat bağlantılarının sızdırmazlık durumu kontrol edilmelidir. 
Dolaşım vanalarının açık olduğu  kontrol edilmelidir. 

 
 KURULUM TAVSİYESİ 

Cihaz yeri  konumlandırılmış ve tüm baca bağlantısı yapılmış tesisat tahliye hortumu bağlanmış, radyatör bağlantıları tamamlanmış olmalıdır. 
Kapalı sistem radyatör tesisatını havalarının  alındığını  kontrol edin.  
 
Kapalı system döngüsüne sahip olan cihaz 6 lt lik genleşme tankına sahiptir. (HydroGreen100) . 
  
SİSTEMDE DIŞARIDAN T BAĞLANTI İLE SOĞUK SU BAĞLANTISI YAPILMALIDIR, SİSTEME MAKSİMUM 1,5  BAR SU BASILMALIDIR. 
 

Doğru bağlantı yapıldıktan sonra sisteme 1 ila 1,3 bar arasında su basılması gerekmektedir. Radyatörler üzerinde bulunan ve hava pujörleri 

aracılığı ile tesisat havası  alınmalıdır. 

 
Herhangi su kaçağı durumunda , kaçağın bulunduğu  bölgeye yakın elektrik ve elektronik parçaların ıslak olmadığından emin olun. 
Böyle bir durumda silerek veya kurutarak sistemi çalıştırmayın  mutlaka  kaçak  olmadığını kontrol edin. 

 

 

 

 

 

6.3.4 ÖRNEK TESİSAT ŞEMASI  

 
RA Radyatör Cl Kollektör 
AL Ana su besleme  VM vana 
Ml Sıcak su gidiş ACS Kullnım sıcak su hattı ( opsiyonel) 
Rl Dönüş hattı T Emniyet termostadı 100°C 
V1 Gidiş vanası M manometre 0 - 4 bar 
V2 Dönüş vanası SP Serpantin (opsiyonel) 
V Radyatör vanası RP Basınç valfi 

 

 
 

 
 

A1- Dönüş hattı 

A2- Sıçak su çıkış hattı 

B1- Tahliye ( Emniyet ) hattı 
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EKRAN KOMUTLARI VE SEMBOLLERİN AÇIKLANMASI 
Bu özel ekranın yenilikçi yönü elektronik kart ve ekran arasında alçak gerilim (12 volt) aracılığıyla iletişim oluşur. İletişim iki kutuplu bir kablo (örn .: 
stereo hoparlör kablosu) habeşleme oluşur ve ekran elektrik kutuları 503 için standart opsiyonel çerçeve aracılığıyla cihaz içerisine  monte 
edilmiştir. 

 
Elektrik Bağlantısı 
Kontrol paneli eşleştirme veya ek bir modül kullanmak mümkündür. 

 

PIN Function Technical Specifications 

1 L 
Voltage Power Supply 

230 Vac ± 10% 50/60 Hz F1= 
Fuse T5,0 A 2 N 

3 NN 
Combustion Fan Triac Regulation 0,9 A max 

4 FF 
5 NN Output V2 configurable (configuration's 

parameter: P36) 
Triac Regulation 0,9 A max 

6 FF 
7 N Output R configurable (configuration's 

parameter: P52) 
Triac Regulation 1,6 A max 

8 F 
9 N 

Auger Pellet Engine Triac Regulation 0,9 A max 
10 L 
11 

Safety Thermostat Input AT1 Contact ON/OFF Normally 
closed To Bypass if not used 12 

13 
Safety Pressures witch Input AT2 Contact ON/OFF Normally 

closed To Bypass if not used 14 
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15 Red + 
Exhaust Gas Temperature Probe Thermocouple K: 500 or 1200 

°C max 16 Green — 
17 Configurable Input IN2 (configuration's 

parameter: P74) 
NTC 10K @25 °C: 120 °C 
max 18 

19 
Boiler Probe NTC 10K @25 °C: 120 °C 

max 20 
21 +5V 

Encoder Signal (see parameter A57) Signal TTL 0 / 5 V 22 GND 
23 SEG 
24 GND Configurable Input IN5 (configuration's 

parameter: P70) 

 

25 SEG 
26 GND 

Configurable Input IN6 (configuration's 
parameter: P72) 

- 27 SEG 
30 +5V 
28 GND 

Primary Air regulator 

 

29 SEG 
30 +5V 
31 + 12V - - 

32 F - - 

33 COM/N 
Output Aux1 configurable (configuration's 
parameter: P44) 

Relé 3 A max 35 NO/FON 
34 NC/FOFF 
36 COM Output Aux2* configurable (configuration's 

parameter: P48) 

Relé 1 A max, free contact 
output 

37 NO 
38 SEG Configurable Input IN8* (configuration's 

parameter: P71) Contact ON/OFF 39 GND 
40 SEG Configurable Input IN9* (configuration's 

parameter: P76) 
Contact ON/OFF 

43 +5V 
41 GND 

Encoder Fan Signal* Signal TTL 0 / 5 V 42 SEG 
44 +V 

RS232 RS232 Connector 
Connection for Programmer, 
Modem, Computer 

RS485 RS485 Connector 
Connection for keyboard, Key 
Pro 

CN1 - - 
*only present in the board with the additional module 
NOTE: for the outputs Combustion Fan (pin 3-4), Heating Fan (pin 5-6) and R Output (pin 7-8), the 
total maximum consumption must not exceed 3,5 A. 
 
LANGUAGES  
The product has two sets of languages available: 
• Set 1: Italian, English, German, French, Spanish, Portuguese 
• Set 3: English, German, French, Dutch, Danish, Swedish 
Firmware codes for these sets are: 
 

Set 1 Set 3 
Controller FSYSI01000036 FSYSI01000040 
LCD100 FSYSF01000246 FSYSF01000250 
K100 FSYSF04000005 FSYSF04000006 
 
 
 
1 .2 
FIRST CONFIGURATION 
First of all set the parameter A57 to configure the used hardware (set it to 0-1 for the board 
without the module and 2 for the one with it). In the case of board without additional module set 

the parameters, P48, P71 and P76 to zero. Then select the heating plant (parameter P26 in the 
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Enables Menu of the System Menu), then set the configurable outputs (via parameters P36, P44, 

P48 and P52) and IN2, IN5, IN6, IN8, IN9 inputs (via parameters P72, P70, P74, P71 and P76). 
Heating Plants (for more details see section 6.11): 
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2 KONTROL PANELI : KULLANIM VE FONKSIYONLAR 

DISPLAY K100 
Ekranda bulunan semboller: saat, Program aktivasyon, Çalışma gücü, Isı miktarı, ana 

sıcaklık,termostad sıcaklığı , led 
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4 USER MENU 2 

Menu is accessed by simultaneously pressing the P3 or K3 buttons for 3 seconds . 
Keyboard Settings 

Time and Date 
Used to set the day, month, year and current time. 

Language 
Menu to modify the language of the LCD board. 

Keyboard Menu 
Set Contrast 
Menu used to regulate the display contrast. 
Set Minimum Light 
Menu used to regulate the lighting of the display when the command 
aren't used. 
Keyboard Address 
This menu is password-protected (the password is 1810); it allows to 
change the address of the RS485 node. In the RS485 bus it is not possible 
to have more nodes with the same address. It is possible to configure the 

keyboard as local or remote by changing the address (16 for local , 17 

for remote) 

Node List 
In this menu are shown: communication address of the board, typology of 
the board, firmware code and firmware version. Data are not modifiable. 
The typologies of board that can appear are: 
MSTR Master INP Input KEYB Keyboard OUT Output CMPS Composite SENS 

Sensor COM Communication 

Acoustic Alarm 
It allows to enable or disable the acoustic alarm of the keyboard. 

System Menu Menu to enter into technical menu. The access is protected by password 

(default password: 0000). 
 


