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Kademeli fanlardan kurtulun ! 
 
Otomobillerde motora mekanik olarak bağlanan, radyatör soğutma fanı, daha sonraki 
yıllarda tercih edilen termikli fanlar, yakın geçmişte tercih edilen fan müşürlü sistemler 
kullanılmaktadır. Tüm bu sistemlerin yerine günümüzün gelişen teknolojisi ile yeni 
model otomobillerde elektronik kontrollü, sıcaklığa göre tek veya daha fazla kademeli 
çalışan veya sıcaklığa göre fan hızını değiştiren sistemler kullanılmaktadır. Bazı 
otomobillerde bu işlemleri motor beyini yaparken, bazılarında da ekstra kontrol 
modülleri bulunmaktadır. 

Daha önce Methanol kitini incelediğimiz Bosphorus Innovations tarafından üretilen 
Fan Controller sistemi ile eski model otomobillerdeki soğutma sisteminin son 
teknolojiye ayak uydurması sağlanmıştır. Modül, kitin içinde sıcaklık sensöründen 
okunan sıcaklığa göre fanı en hassas ve dogru olarak kontrol eder. Fanın gereksiz 
çalışmasını önleyerek gürültü kirliliğini azaltır, yakıt tasarrufu sağlar ve motorunuzu 
aşırı sıcaklıklardan ve olası kötü durumlardan engelleyerek korur. 

Electronic Fan Controller aracınızın motorunda bulunan motor soğutma fanlarını motor 
sıcaklığına göre devir kontrollü olarak çalıştırabilmenizi sağlar. 
 
 
Teknik Özellikler: 
 

• %100 yerli üretim Türk malıdır. 

• Çalışmaya başladığında uyarı ışığı verir, bu sayede istediğiniz derecede ayar 
yapabilirsiniz 

• 16 bit Mikroişlemci kontrollü olup, en son teknoloji dijital donanıma sahiptir. 

• SMD teknolojisine sahip elektronik devre. 

• Retro-fit yöntemiyle montaj yapılır. 

• Sıcaklık kontrol aralığı: -50 - 110 ° C 

• Çözünürlük: -9.9 ile 99.9, 0.1 ° C, diğerleri için 1 ° C sıcaklık aralıkları 

• Ölçüm Doğruluğu: 0,1 ° C 

• Kontrol hassasiyeti: 0,1 ° C 

• Histeresis doğruluğu: 0,1 ° C 

• Yenileme hızı: 0.5 S 

• Yüksek sıcaklık koruması: 0 - 110 ° C 

• Giriş Gücü: 12V DC 

• Ölçüm girişleri: NTC (10K% 0.5) Su geçirmez sensör 

• Çıkış: 10A röle 

• Çevresel gereklilikler: -10 ile 60 ℃ sıcaklık Nem% 20 -% 85 

• Güç tüketimi:  <= 35 mA, 

• Maksimum akım: <= 65 mA 

• Boyut:  48 (U) x 40 (G) x 14 (Y) mm 
 

Tüm ürünlerimiz size ulaştığı tarihten itibaren fabrikasyon hatalara karşı 2 yıl 
garantilidir. 
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“Electronic Fan Controller v2” bağlantısı ve ayarları: 
 
Connect the power supply and the load, you can supply to the controller, 
Is displayed as a measured temperature, 
Press the SET button, the display flashes the temperature, 
Press -&+ to set the desired temperature, 
After setting press SET to confirm return, 
The controller automatically performs the relay by setting off! 
 
Long press SET 5 seconds to enter the main menu settings,  
Press the + - toggle P0 ... P8 long press SET, 
10 seconds of no key activity confirmed their return to the controller. 
 
 

Code        Code Description                   Setting range         Factory setting  

P0            Cooling /Heating                           C/H                              C  

P1            Hysteresis setting                        0.5-15                           2  

P2            Highest setting upper limit             110                            110  

P3            Lowest setting upper limit              -50                            -50  

P4            Temperature correction               -7-7℃                            0  

P5            Delay start time                         0-10 Minutes                    0  
P6            High temperature alarm              0-110℃                       OFF 
 
Lights, LED status descriptions: 
Indicator: Off The relay is switched off, Always indicate the relay is closed. 
 
Display:  

1. LL is the sensor open. 
2. HH is out of range, the thermostat will be forced to close the relay. 
3. --- as high temperature protection. 

 
Note: Relay output interface is a switch, when it working, these two ports are 
connected. If not work, these two ports are not connected.  
 
Kutu İçeriği: 

1. Elektronik Fan Controller 
2. 30 cm kablolu Sıcaklık Sensörü 
3. 1 metre kablo 
4. Montaj kılavuzu 

 
 
Sosyal Medya: 
https://www.instagram.com/bosphorus_innovations 
https://www.facebook.com/BosphorusInnovations 
https://www.youtube.com/channel/UCzbN5CcDePwMBclBiBJGrbw/videos 
https://plus.google.com/u/0/113786981299047447568 
 
Online Mağazalar: 
https://tr.bosphorusinnovations.com/urunler/ 

https://www.instagram.com/bosphorus_innovations
https://www.facebook.com/BosphorusInnovations
https://www.youtube.com/channel/UCzbN5CcDePwMBclBiBJGrbw/videos
https://plus.google.com/u/0/113786981299047447568
https://tr.bosphorusinnovations.com/urunler/
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https://www.ebay.com/usr/bosphorusinnovations 
http://www.n11.com/magaza/bosphorusinnovations 
https://www.sahibinden.com/arama?userId=aggtFSTQVu5AEtnX3KPzsAQ 
http://www.sanalpazar.com/dukkan/bosphorus-innovations/d-730774 
 
Bosphorus Innovations 
Prodimar İç ve Dış Tic. Elektronik San. Ltd. Şti.  
Maltepe Caddesi Alba Sanayi Sitesi No:117 Bayrampaşa İstanbul 
Tel:      +90 212 544 3141 (Dahılı:11)/  
            +01 952 232 0677 
Fax:     +90 212 544 3142 
GSM:  +90 535 9428747 (WhatsApp) 
E-mail: k.ertek@prodimar.com.tr 
Skype: kemal ertek 
Web:    tr.bosphorusinnovations.com 
 

https://www.ebay.com/usr/bosphorusinnovations
http://www.n11.com/magaza/bosphorusinnovations
https://www.sahibinden.com/arama?userId=aggtFSTQVu5AEtnX3KPzsAQ
http://www.sanalpazar.com/dukkan/bosphorus-innovations/d-730774
mailto:k.ertek@prodimar.com.tr
http://www.bosphorusinnovations.com/
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