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           RES ENERJİ SİSTEMLERİ A.Ş. sektördeki hızlı yükselişine devam ediyor. Kurulduğundan bu yana sürekli çıkış 

yapan RES ENERJİ SİSTEMLERİ A.Ş. , 2014 yılında çıkarmış olduğu ve sektörde devrim yaratacak olan yeni paneli 

“RESCON KONTROL PANELİ” ile yine bir adım daha önde.  

 

 7’’LCD dokunmatik ekran ile kulanım kolaylığı sağlayan RESCON, panele ilave edilecek kartlar ile 60 adet 
kazan ve 30 adet üç yollu motorlu vanalı zona kadar kaskad sistemlerini kontrol edebilmektedir.  

 

 RESCON Seri ve paralel çalışma mantığını aynı anda kazanları modülasyonlu çalıştırıp maksimum verimlilik ve 
yakıt tasarrufu imkânı sağlamaktadır.  
10’lu kaskad sisteminden bahsedecek olursak; 115 kW, 10’lu kaskad sisteminde ihtiyacın 300 kW olduğunu 
düşünelim. 
Normal kaskad sistemlerinde; ihtiyaca göre önce birinci kazan devreye girer %100 ile çalışır, sonra ihtiyaca 
göre ikinci ve üçüncü kazan devreye girer.  
RESCON’lu Kaskad sisteminde; ihtiyaca göre sistemin tüm kazanlarını %18 modülasyon ile başlayıp yavaşça 
yükselterek ısıtma ihtiyacını karşılar. Bu sistemde cihazlar kısmi yükte çalışacağı için verimlilik ve yakıt 
tasarrufu sağlar. Baca gazı sıcaklığı düşüer. Dolayısı ile yoğuşma veriminde daha fazla yararlanılmış olur. 
 

 Boyler ve ısıtma yüklerinin olduğu sistemlerde boyler zonunu ayırarak sistemin verimliliğini çok ciddi bir 
şekilde arttırmaktadır. 
Örneğin ; 10’lu kaskad bir sistemde 7 kazanın ısıtmaya, 3 kazanın da sıcak su üretimi için çalıştığını 
düşünelim. Toplamda 10 x 115 kW = 1.150 kW yükün 3/10’u boylerden, 7/10’u ısıtmadan gelmektedir. 
Denge kablı bir sistemde, iki zonda denge kabından sonra olduğu için, boyler ihtiyacının olduğu her an, 
sistem 80/60 C su rejiminde çalışacaktır. Bu sırada ısıtmada ( yerden ısıtma ve radyatör ) su sıcaklığı özellikle 
geçiş mevsimlerinde çok yüksek olmayacağı için, 3 yollu vana ile regülasyon yapıp, gidiş suyu sıcaklığı 
düşürülmeye çalışılacaktır. RESCON paneli, kazan altındaki ana kollektör üzerine koyulan motorlu vanalarının 
kontrolünü sağladığı için, sistemi kollektörden ayırıp 2 tarafı da ayrı ayrı çalıştırabilecektir.Yani ;  
Sistemde boyler ihtiyacı olduğunda, 3 tane kazan sadece boyler 80/60 C su rejiminde çalışırken, kalan 7 adet 
kazan o sırada dış hava kompanzasyonuna göre çalışacak. Bu durumda gidiş suyu sıcaklıkları düşük olacağı 
için,  sistemin verimin en yüksek düzeyde olacak. Boylerde ihtiyaç bittiğinde, bu sefer 10 tane kazan sadece 
ısıtma için çalışacak. Bu durumda da 3 yollu motorlu vana kullanımı ortadan kalkacaktır. 
 
 
 

 Hem kullanıcı, hem servis için kolay tasarlanan modülleri ile kazan dairesi kontrolü çok daha basit ve 
kullanışlıdır. Kazanların, zonların, boyler sıcaklıklarını ekranda göstermekte ve istenilen ayarları bu panelden 
yapabilme imkânı sunmaktadır. 
 

 



                                                                        

 

 

 

 PID kontrol kontrol sayesinde, kazanların tepkime süreleri değiştirilerek ihtiyaçlara cevap süresi minimum 
seviyeye indirilipBundan dolayı verimlilik ve yakıt tasarrufu sağlamaktadır. 

 

 Cihazların çalışma saatlerini kontrol ederek, cihazların hepsini aynı çalışma saatlerinde tutmaktadır. Bu 
şekilde cihazların kullanım ömürlerini arttırmaktadır. 
 
 

 Şap kurutma özelliği ile yerden ısıtma sistemleriniz de şapların daha kaliteli olmasını sağlar. 
 

 

 Bakteri yok etme modülü ile istenilen saat ve tarihlerde lejyonerya bakterisini devreye geçirerek, 
boylerlerinizden daha sağlıklı su alınmasını sağlar. 
 

     

 

  

 

 


