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Bölüm 1: Genel Özellikler 
 
1.1. Ürün Tanımı 

• Sıva altı kat kasetidir. 
• EN81-70 uyumludur. 
• Aybey T-Serisi buton modeliyle kullanılır. 

• Tek ve çift buton seçenekleri mevcuttur. 

• Aybey AE-MAESTRO ve ALC serisi kumanda panolarıyla uyumludur. 

• Buton ledleri çift renktir (beyaz/kırmızı veya beyaz/mavi). 

 

1.2. Paket İçeriği 

Her sistem için kutuda yer alan ürünler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 

Tablo 1:Paket İçeriği 

No Ürün Adet 

1 BELLA Seri Haberleşmeli Kat Kaseti Kat Sayısı 

2 M7 Montaj Dübeli 4 x Kat Sayısı 

3 M4x30 Montaj Vidası 4 x Kat Sayısı 

4 Kullanım ve Kurulum Kılavuzu 1 

5 
CAN ara yüzüne sahip kuyu dibi kartı  (SPT) olmayan 
sistemler için sonlandırma direnci. 

1 

6 SD Kart Kat Sayısı 
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1.3. Mekanik Ölçüler 

 
 

Bölüm 2:  Mekanik Kurulum 

1.1 BELLA Kat Kasetinin ön kapağı çekilerek arka kutudan ayırılır. 

1.2 Montaj yüzeyinde Şekil 2’de gösterilen arka kutunun sığabileceği 
boyutlarda bir delik açılır. Ölçüler projeye göre değişkenlik gösterebilir. 

1.3 LOP'nin arka kutusunu, duvarda daha önce LOP için açılmış deliğe 
yerleştirin. Kutuyu, şekilde a ile gösterilen noktalardan dübel ve vidaları 
kullanarak duvara sabitleyin.  

1.4 Elektriksel bağlantılar ve kurulum ayarları tamamlandıktan sonra 
paslanmaz kapak arkasındaki erkek tutturucu, arka kutuda Y ile belirtilen 
dişi tutturuculara geçirilir.  
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Bölüm 3:  Elektriksel Bağlantılar 

 

 

 

 

1. Kat kasetlerinin CANBUS kablo terminalleri kumanda panosundaki ilgili 
sokete bağlanır (100-1000-CL-CH). 

2. Kumanda panosundan gelen kablo, kumanda panosuna en yakın ilk kat 
kasetine Şekil 2’de X ile gösterilen delikten geçirilerek bağlanır. 

3. Madde 2’deki işlem, Şekil 4’te gösterildiği gibi sırasıyla her kat kaseti bir 
sonraki katın kasetine seri olarak bağlanacak şekilde uygulanmaya devam 
edilir. 

4. Son kat kasetinden sonra hattın sonuna bağlanacak başka CANBus seri 
haberleşmeli bir ünite yoksa kasetin boşta kalan beyaz dikdörtgen 
soketine bir sonlandırma direnci bağlanır. 

 

 

 

Şekil 4: Elektriksel Bağlantı Şeması 
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Bölüm 4:  Kurulum ve Ayar Menüsü 

Kat kaset kartının üzerinde YUKARI, AŞAĞI ve ENTER olmak üzere 3 adet buton 

bulunmaktadır. Bu butonlar kart kurulum ve ayarlarının yapılmasında kullanılır. 

Ayarlar menüsünde her bir parametreyi ifade eden karakterler bulunmaktadır. 

Menü açıldığında tüm parametreler ekranda listelenir. YUKARI ve AŞAĞI butonları 

kullanılarak parametrenin değeri artırılıp azaltılabilir. ENT butonuna kısaca 

basılarak diğer bir parametreye geçilebilir ya da 3 saniye basılı tutularak ayarlanan 

tüm parametreler kaydedilebilir. 

Kat kasetinin kurulum ve ayarlarının yapılabilmesi için karta enerji verilmesi 

gerekmektedir. Enerji verildikten sonra tüm ekranda yazılım versiyonu ve kat kaset 

numarası (ıd) görüntülenir. Ardından kart normal çalışma moduna geçer ve 

göstergede kat bilgisi gösterilir. Sistemden herhangi bir bilgi alınamaması 

durumunda ekranda “CE” harfleri görünür. 

Kart normal çalışma moduna geçtikten sonra kurulum menüsüne erişim için ENT 

butonuna 3 saniye basılı tutulmalıdır. Kurulum menüsü parametreleri Şekil 4’te 

gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 4: TFT Kaset Ayar Ekranı 
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Tablo 2 : Kurulum Parametreleri 

Parametre  

Adı  
Aralık Tanım 

ID  0…63 Kat kasetinin numara(ID) ayarıdır.  

Zil seviyesi  0…9 

Buzzer Ses Seviyesi ayarıdır. Bu değeri arttırmak 

buzzer ses seviyesini azaltır. 1 en yüksek 

değerdir. 0 değeri buzzer sesini kapatır. 

Sim. Katı  0…63 
Simülasyon modunda görüntülenecek maksimum 

kat numarası ayarıdır. 

Simulasyon 
Aktif 

Pasif 

Simülasyon Modu, kat kasetinin haberleşmeyi 
durdurduğu ve 0’dan Simülasyon Katına kadar 
olan sayıları görüntülediği moddur. 
 
Pasif(Asansör Çalışma Modu) 
Aktif  

Katta Işığı 
Aktif 

Pasif 

Yarı otomatik kapılı sistemlerde kabin kata 
geldiğinde, kat kaseti üzerinde katta ikonu 
görüntülenmesi gereken durumlarda bu seçenek 
aktif edilerek katta ikonun ekranda 
görüntülenmesi sağlanır. 
 
Pasif 
Aktif 

Yazı Rengi Renkler   
Kat numarası ve yazı renk seçim ayarıdır.  

11 farklı renkten biri seçilebilir.  

Yon Ok 

Rengi 
Renkler  

Yön oku renk seçim ayarıdır.  

11 farklı renkten biri seçilebilir. 
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Parametre  

Adı  
Aralık Tanım 

Arka Plan  Renkler  

Arka plan renk seçimidir.  

11 farklı renkten biri seçilebilir veya renk yerine 

resim kullanılabilir.  TFT göstergenin arka planına 

bir resim yerleştirmek için SD karta resim 

yüklenmesi gerekmektedir. Kullanılacak resmin 

boyutları 240x320 piksel, Resmin adı tft, uzantısı 

ise .bmp olmalıdır. 

Lisan Lisanlar Kat kasetinin dil ayarıdır.  

Tasarruf 

Modu 
Aktif , Pasif 

Güç tasarrufu modu ayarıdır. Asansör 

kullanılmadığı durumlarda göstergeleri kapatır 

(Bu özelliğin kullanılabilmesi için kumanda kartı 

üzerinden enerji tasarruf modu aktif edilmelidir) . 

 

Bölüm 5: Yazılım Güncelleme 

 

Şekil 5: Yazılım güncelleme ekranı 
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TFT ekran yazılımı SD kart yardımıyla güncellenir.  

Yazılım güncelleme işleminden önce, “.clt” uzantılı yazılım SD karta yüklenir. 
Ardından SD kart kat kaset kartı üzerindeki SD kart okuyucuya yerleştirilir. 

Yazılım güncellemeden önce kat kasetinin enerjisi kesilir. Güncelleme ekranına 
geçebilmek için kat kaseti tekrar enerjilendirilirken ENT butonuna basılı tutulur. 
Şekil 5’teki güncelleme ekranı görüntülendikten sonra buton serbest bırakılır. 

Güncelleme ekranında .clt uzantılı dosya seçilir. Eğer SD kart içerisinde birden 
fazla doküman varsa, dosyalar arasında geçiş yapmak için YUKARI ve AŞAĞI 
butonları kullanılır. Dosya seçildikten sonra güncelleme işleminin başlatılması için 
ENT butonuna basılır.  

Uyarı : Güncelleme işlemi sırasında kesinlikle enerjiyi kesmeyiniz. 

Güncelleme işlemi tamamlandıktan sonra kat kaset kartı kendini yeniden 
başlatacaktır. Ekran tekrar açıldığında Şekil 6’daki gibi versiyon ve ID bilgileri 
ekranda görüntülenir. 

 

 

Şekil 6: Versiyon Bilgi Ekranı 

 

Bölüm 6: Uyarılar 

1. Panel temizliğinde sadece paslanmaz çelik temizleyicisi kullanılmalıdır. 

2. Paneli temizlemek için herhangi bir deterjan veya asit kullanılmamalıdır. 

3. Kat kaseti herhangi bir sıvıyla temas etmemelidir. 

4. Herhangi bir arıza durumunda, kat kasetinin enerjisi kesilmeli ve Aybey 

Elektronik Teknik Servisiyle iletişime geçilmelidir.                                       
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