TEKNÝK BÝLGÝLER
ENERJÝ TASARRUF SÝSTEMÝ
Otel Enerji Tasarruf Sistemleri

Enerji Tasarruf Sistemi sadece Enerji Tasarruf Kartý veya
Enerji Tasarruf Anahtarlýðý duvar ünitesine takýldýðý zaman
elektrik devresini açar. Iþýklý duvar ünitesi karanlýkta da
kolayca bulunabilir. Balkon kapýsýna takýlan bir manyetik
anahtar sayesinde, balkon kapýsý açýldýðý zaman sadece
klimanýn otomatik olarak kapanmasý saðlanýr. Ayný sistem
pencereye de uygulanabilir. Enerji Tasarruf Sisteminin özel
otel kredi kartý (akýllý kart) kullanan oteller için, bu tür
kartlarla çalýþabilen bir modeli de mevcuttur.
Enerji Tasarruf Sitemi Modelleri
1. Standart model
2. Klima kiralama özellikli model
3. Akýllý kartlý model
4. Belirli projeler için özel tasarlanan modeller

1. DUVAR ÜNÝTESÝ
Viko'nun tüm anahtar serilerinde ve bunlarýn tüm renklerinde
mevcuttur (Classic ve Palmiye serileri hariç). Duvar ünitesi
2'li ve 3'lü çerçevelere takýlabilir ve ýþýklý olmasý sebebiyle
karanlýk odalarda da rahatlýkla bulunabilir. Üç ince kabloyla
(0,25-0,40 mm2) sigorta kutusu içindeki röle soketine
baðlanmasý gerekir.
2. KONTROL RÖLESÝ (220 V AC, 3x 10 A)
Kontrol Rölesi sigorta kutusu içindeki röle soketine takýlýr.
Röle üzerinde 11 adet pin 3 adet de çýkýþ kontaðý vardýr.
Bu kontaklardan her biri 3 Ampere kadar taþýma
kapasitesine sahiptir. Toplamda 30 Amperlik bir çýkýþ elde
edebilmek için bu üç ayrý çýkýþýn baðlantý þemasýnda
gösterildiði þekilde kýsa devreyle birbirine baðlanmasý
gerekir. Gerektiðinde röle çýkýþlarý üç ayrý yüke de
baðlanabilir.

I. STANDART MODEL ENERJÝ TASARRUF SÝSTEMÝ
SÝSTEM BÝLEÞENLERÝ
1. Duvar Ünitesi
2. 220 V A/C 3x10=30 Amper kontrol rölesi
3. Montaj raylý röle soketi
4. Kodlu anahtar kart (Logo baskýlý)
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Standart Model Enerji Tasarruf Sistemi Baðlantý Þemasý
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3. RAY MONTAJLI RÖLE PRÝZÝ
Röle soketi, kontrol rölesinin tüm baðlantýlarýnýn yapýldýðý
kýsmýdýr. Enerji Tasarruf Sisteminden gelen üç kablo ve
tüm diðer panel baðlantýlarý röle prizine baðlanmalýdýr
(Bkz baðlantý þemasý).
Soket üzerindeki þu baðlantýlarýn köprülenmesi gerekir:
11-21-31 ve 12-22-32. Að fazý giriþi 11-21-31
klemenslerinden bir tanesine, çýkýþý da 12-22-32
klemenslerinden birine baðlanmalýdýr.
Nötr hattý da A1 klemensine baðlanýr. Soket üzerindeki
34 numaralý klemens duvar ünitesindeki 1 numaralý
klemense, A2 de duvar ünitesindeki 2 numaralý klemense
baðlanmalýdýr. Son baðlantý da 11-21-31 klemenslerinden
herhangi biri ile duvar ünitesindeki 3 numaralý klemens
arasýnda yapýlýr.

AYDINLATMA VE KLÝMA ÝÇÝN KODLU ANAHTAR KART
Bu kart müþteriye hem ýþýklarý hem de klimayý açma imkâný
saðlar. Bu kartýn duvar ünitesine takýlmasýyla birlikte bloke
edilmiþ durumda olan aydýnlatma ve klima kontaklarý serbest
býrakýlýr ve kontrol rölesi aydýnlatma ve klima çýkýþlarýný
açar.

4. LOGO BASKILI KODLU ANAHTAR KART
Anahtar kart, standart Enerji Tasarruf Sisteminin bir
parçasýdýr. Bu kartýn duvar ünitesine takýlmasýyla birlikte
odanýn enerjisi açýlýr. Kartýn her iki yüzünde de sürtünmeye
dayanýklý baský vardýr: Ön yüzde otelin logosu, arka yüzde
de 3 veya ayrý 4 dilde kýsa bir kullaným açýklamasý yer
alýr.

III. AKILLI KARTLI ENERJÝ TASARRUF SÝSTEMÝ
Oda kapýsýný akýllý kartla açtýktan sonra ayný kart duvar
ünitesine takýlýr. Bu sayede odadaki tüm birimlerin elektrikleri
açýlýr. Akýllý kart duvar ünitesinden çýkarýldýðý zaman 15
saniye sonra minibar dýþýnda odanýn tüm elektriði kesilir.
Bu modelde kullanýlan özel otel kredi kartý, otel içinde pek
çok farklý amaç için kullanýlan karttýr ve oda numarasý,
konaklama süresi, vs. gibi müþteri hakkýnda pek çok bilgiyi
de üzerinde bulundurur.

II. KLÝMA KÝRALAMA ÖZELLÝKLÝ ENERJÝ TASARRUF
SÝSTEMÝ
Bu model, enerji tasarrufunu saðlamanýn yaný sýra odadaki
klimayý otel müþterisine kiralama imkâný da vermektedir.
Odalarýnda bu tip enerji tasarruf sistemleri kullanmaya
karar veren oteller odlarýný klimalý veya klimasýz olarak
kiraya verme imkanýna sahip olurlar.
Bu sistemi kurmak isteyen iþletmeler her odada iki ayrý
duvar ünitesi bulundurmak zorundadýr: Bir tanesi sadece
aydýnlatma ile ilgili enerjiyi açmak için, diðeri de hem
aydýnlatma hem de klimayý açan kodlu anahtar kart için.
AYDINLATMA ÝÇÝN KODLU ANAHTAR KART
Bu kart sadece ýþýklarý açar.
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SÝSTEM BÝLEÞENLERÝ VE BUNLARIN KURULUMU
1. Klima kiralamalý duvar ünitesi
2. 2 adet kontrol röleli röle
3. Logo baskýlý aydýnlatma anahtar kartý
4. Logo baskýlý aydýnlatma ve klima anahtar kartý
Klima kiralamalý duvar ünitesi 4 telli bir kabloyla (4 x 0,25
- 0,40mm2) sigorta kutusu içindeki röleye baðlanmalýdýr.

SÝSTEM BÝLEÞENLERÝ VE BUNLARIN KURULUMU
1. Akýllý kartlý duvar ünitesi
2. 2 adet kontrol röleli röle
3. Manyetik kontak anahtarý
4. Akýllý kart (kodlu veya barkodlu)
1. AKILLI KARTLI DUVAR ÜNÝTESÝ
Duvar ünitesinde ya barkodlu kartlar için barkod okuyucusu
ya da akýllý kartlarý tanýyan elektronik bir sensör bulunur.
2
3 telli bir kabloyla (3 x 0,25 - 0,40 mm ) röle ünitesine
baðlanmasý gerekir.
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Nötr Giriþi
Faz Giriþi

3. MANYETÝK KONTAK ANAHTARI
Bu anahtarýn balkon kapýsýna monte edilerek kontrol
rölesiyle baðlantýsýnýn yapýlmasý gerekir. Baðlantý 2 telli bir

Klima Faz Çýkýþý
Klima Faz Çýkýþý
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kablo (2 x 0,25-0,40 mm ) röle ünitesindeki MTK klemensine
yapýlýr. Manyetik kontak anahtarý röle ünitesindeki klima
rölesini açýp kapatmaya yarar. Konuk odadayken balkon
kapýsý açýldýðý takdirde röle klimayý kapatýr. Balkon kapýsý
kapatýldýktan 5 saniye sonra da tekrar çalýþtýrýr.

Pano Ünitesi

Manyetik Kapý Anahtarý
(Opsiyonel)
Duvar ünitesi

Klima Opsiyonlu

Faz Giriþi Klima Faz Çýkýþý
Nötr Giriþi
Aydýnlatma faz Çýkýþý

Pano Ünitesi

Manyetik Kapý Anahtarý
(Opsiyonel)
Duvar ünitesi
Standart Kartlý

2. ÝKÝ RÖLELÝ RÖLE ANAHTARI

Röle ünitesi otel odasýnýn sigorta kutusu içindeki
raya monte edilmek üzere tasarlanmýþtýr. Üzerinde
iki adet röle bulunur (2 x 15 A). Bir röle aydýnlatmayý
ve prizleri diðeri ise sadece klimayý kontrol yönetir.
Ýki ayrý klima kontrol edilecekse, üniteye üçüncü bir
röle eklenebilir.
Röle ünitesi içerisinde 220 V giriþ voltajýný 12 veya
24 V'a düþüren bir transformatör mevcuttur. 3 telli
bir kablo (3 x 0,25 - 0,40 mm2) kullanýlarak röle
ünitesi ve duvar ünitesi -, + ve R1 klemensleri
üzerinden birbirine baðlanýr. Manyetik kontak anahtarý
da MTK klemensi vasýtasýyla röle ünitesine baðlanýr.
Ýkinci bir klima cihazýnýn da sisteme dâhil edilmesi
arzu edildiðinde üçüncü bir röleye ihtiyaç olacaktýr;
ünite içerisinde bir röle daha baðlamaya imkân tanýyan
bir yer mevcuttur. Bu durumda röle ünitesine ikinci
bir kontak anahtarý daha baðlanabilir.
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4. KREDÝ KARTI (kodlu veya barkodlu)
Bu kart, otelin konuklarýna verdiði ve oda kapýsýný açýp
kapatmak ve çeþitli hizmetlerden faydalanmak için kullanýlan
akýllý kart veya kredi kartýdýr; bu kart üzerinde bazen otel
müþterisi hakkýnda çeþitli bilgiler de kayýtlý olabilir. Müþteri
odasýna girdikten sonra hemen kartýný duvar ünitesine
takarak odanýn elektrik enerjisinin açýlmasýný saðlar. Eðer
otel manyetik þeritli bir kart kullanýyorsa, duvar ünitesinin
kartý okuyabilmesi için karta bir de küçük bir barkod eklemek
gerekir. Otelde kullanýlan kart tipi Akýllý Kart diye adlandýrýlan
türden (mikroçipli) bir kartsa bu kartýn duvar ünitesi
tarafýndan okunabilmesi için karta bir güvenlik kodunun
yüklenmesi gerekir. Bu, sistemin herhangi baþka bir kartla
çalýþtýrýlmasýný önlemeye yarar.
SÝSTEMÝN GENEL ÖZELLÝKLERÝ
1. 15 saniye geciktirme
2. 3 yýl garanti
3. Sistemde meydana gelen herhangi bir arýza durumunda
odanýn tamamen karanlýkta kalmasýný önleyen by-pass
özelliði
4. Sadece odanýn kendi tanýmlanmýþ kapý kartý veya
anahtarlýðý ile çalýþýr
5. Voltaj ayarý
6. Kart üzerinde sürtünmeye dayanýklý logo baskýsý
7. Korozyona karþý korumalý transformatör
8. Raylý montaja uygun röle soketi ve röle ünitesi
9. Çok çeþitli anahtar serilerinde ve bunlarýn tüm
renklerinde mevcuttur.
10.Herhangi bir tadilat yapmadan kolayca montaj

