
 

 . توضیحات1
و یک  ,دارای یک خروجی رله برای اهداف سرمایشی یا گرمایشی  MT512E 2HP کنترلر

صورت دستی و تواند به طبیعی، می یخ زداییباشد. می  1طبیعی یخ زداییای برای تایمر دوره

اجرا شود. این کنترلر همچنین دارای فیلتر دیجیتال  یخ زداییطریق خاموش نمودن چرخه  یا از

افزایش جرم در حس گر محیط و متعاقباً افزایش  شبیه سازیباشد، که هدف از آن قابل تنظیم می

ات صیوخواهد شد. عالوه بر خص کندترحس گر  واکنشباشد، به این معنا که، زمان پاسخ آن می

دارای تابعی است که قابلیت تست مداخله خارجی به ترتیب،  MT512E 2HP، کنترلر ذکر شده

 باعث بسته شدن صفحه کلید و عدم تغییر تنظیمات آن توسط کاربرهای غیر مجاز ورا دارد 

کنترلی را غیرفعال نموده، و دستگاه را به  خروجی هایتابع کنترل خاموشی، که شود، و می

 کند.ما تبدیل مییک نمایشگر دیجیتالی د

 )ایاالت متحده و کانادا(، مطابقت دارد. .UL Incاین محصول، با استاندارد 

  کاربرد ها. 2
 ها سرد خانه● 

 های ایستاده یخچال● 

 تجهیزات سرمایشی/گرمایشی صنعتی● 

 باشد.دما میهر نوع دیگر از تجهیزات، که نیازمند کنترل دقیق ● 

 . مشخصات فنی3
 تغذیه:منبع ● 

MT512E 2HP ( ←HZ 06/06 % )06 ±Vac 036/000 

MT512EL 2HP  % ←06 ±Vac/dc 02/00 

 F  ͦ000تا  -C ͦ 060  /F ͦ 05تا  -C ͦ 06دمای کنترلی: ● 

 F  ͦ000تا  C ͦ 06  /F ͦ 30تا  C ͦ 6دمای عملیاتی: ● 

 2HP Vac 006 A(00)00جریان حداکثر: ● 

 )بدون چگالش(                                                                           RH 06% تا  06رطوبت عملیاتی: ● 

 )جلویی( IP65سطح حفاظت: ● 

 mm 70 х 32 х 70ابعاد: ● 

 مراجعه شود( 0)به بخش  х ±0.570 0.5±29ابعاد برش برای نصب دستگاه: ● 

)که به  SB59را دارد، تا زمانی که از حس گر  C ͦ 200این کنترلر، قابلیت کنترل دمای تا  (*)

 رسد(، استفاده کند.صورت جداگانه به فروش می

 

 کلید ها. عالئم و 4

 

 کلید تنظیم 1

 کلید منوی کاربر پسند 2

 ال ای دی نمایش دهنده انجماد 3

 ال ای دی نمایش دهنده گرمایش 4

 یخ زداییال ای دی نمایش دهنده  5

 نمایش دهنده قفل توابعال ای دی  6

 ال ای دی نمایش دهنده خاموشی توابع کنترلی 7

 ال ای دی نمایش دهنده واحد اندازه گیری دما 8

 کلید باال 9

 کلید پایین 10

                                                             
1 Natural Defrost 

 . نصب، مونتاژ و اتصاالت الکتریکی5

 

 . عملیات6
 منوی دسترسی سریع 6.0

 6.3گردد. برای توضیحات بیشتر به بخش تابع فراهم می منو هایامکان حرکت بین   با فشار

 مراجعه شود.

 نقشه توابع به صورت زیر است:

 

 نقشه کلیدهای دسترسی سریع 6.2

کلیدهای زیر به عنوان میانبری برای توابع ذکر  زمانی که کنترلر در حالت نمایش دما باشد،

 شده عمل خواهند کرد:

ثانیه: تنظیم نقطه تنظیم. 2فشرده شده به مدت   
 

 تماس سریع: نمایش فرایند در حال اجرا.
 

 تماس سریع: نمایش دماهای حداقل و حداکثر.
 

.شود-وارد انتخاب توابع می  
 

 

 

 

 

 

  



 عملیات اساسی 6.3
 تنظیم دمای دلخواه )نقطه تنظیم( 6.3.6

بر روی صفحه نمایش ظاهر گردد. به هنگام  Setثانیه فشار دهید، تا پیغام  0را به مدت  دکمه 

 رها کردن کلید، دمای کنترلی تنظیم شده ظاهر خواهد شد.

 

را برای ثبت نهایی  برای تغییر مقادیر استفاده نموده، و در نهایت دکمه   یا های از دکمه

 فشار دهید.

مراجعه شود(  6.1)به نقشه بخش  توانید از طریق منوی دسترسی سریعدمای دلخواه خود را می

 نیز تغییر دهید ( 0.2)بخش  F02یا از طریق تابع 

  دستی یخ زدایی 6.3.2

را فشار دهید )تماس  دکمه گیرد. دستی از طریق منوی دسترسی سریع انجام می یخ زدایی

را  سپس کلید و چشمک زن(،  ال ای دی ظاهر گردد ) dEFrسریع(، تا زمانی که پیغام 

چشمک  ال ای دی گردد )ظاهر می on dEFr)تماس سریع(. پیغام  فشار دهیدانتخاب برای 

را فشار دهید )تماس سریع(، تا زمانی که  دکمه  یخ زدایی. برای خاموش نمودن دستی زن(

را برای انتخاب فشار  چشمک زن(، و سپس کلید  ال ای دی ظاهر گردد ) dEFrپیغام 

 (.خاموش ال ای دی گردد )ظاهر می OFF dEFrدهید )تماس سریع(. پیغام 

 

  قفل توابع 6.3.3
مات، سازی این تنظیسازد. با فعالفراهم می ، به دالیل امنیتی،، امکان قفل توابع رااین کنترلر

تند. اما قابل نمایش هس مانند.در برابر تغییرات غیر مجاز مصون می نقطه تنظیم و بقیه پارامترها

بر روی صفحه نمایش  LOCاگر کسی سعی در تغییر مقادیر داشته باشد، پیغام  ،شرایطدر این 

 –گردد. برای اجرای قفل توابع، ابتدا باید پارامتر "زمان مورد نیاز برای قفل توابع ظاهر می

F20باشد، پیغام  00اگر کمتر از تنظیم کنید ) 02تر از " را به مقداری باالno گردد، ظاهر می

را انتخاب نموده، سپس  ، . با استفاده از کلید (باشدکه به معنای اجازه ندادن قفل توابع می

 LOCرا نگاه دارید، تا زمانی که پیغام   را فشار دهید )تماس سریع( و در نهایت دکمه  دکمه 

 گردد.ظاهر می onبا رها نمودن کلید، پیغام  ظاهر گردد.

 

، آن را مجدداً وصل به منظور باز کردن قفل آن، کنترلر را خاموش نموده، و با فشار دادن کلید 

ظاهر گردد نگاه دارد، و سپس آن را رها کنید  LOCدکمه مربوطه را تا زمانی که پیغام  نمایید.

 بر روی صفحه نمایش ظاهر گردد. OFFتا پیغام 

 

 

 

  خاموش نمودن توابع کنترلی 6.3.4 
با خاموش نمودن توابع کنترلی، کنترلر، تنها به صورت نمایش گر دما عمل خواهد کرد، و 

ماند. روش اجرای خاموشی توابع کنترلی، به تنظیم پارامتر خروجی رله خاموش باقی می

 بستگی دارد." F21 –"خاموشی توابع کنترلی 

 توابع کنترلی اجازه خاموش شدن ندارند. 6

 دهد که این توابع قفل نشده باشند.تنها زمانی اجازه خاموش و روشن شدن توابع کنترلی را می 0

 د.دهحتی با وجود قفل بودن توابع کنترلی هم، اجازه روشن و خاموش شدن این توابع را می 0

را برای تأیید نهایی فشار دهید )تماس  را انتخاب نموده، و سپس دکمه  ، به کمک کلید 

 سریع(.

 

تغییر خواهد  OFFگردد. در این لحظه، نمایش گر دما به پیغام ظاهر می OFF ctrlسپس پیغام 

 کرد.

همان روند ذکر شده برای خاموشی توابع را دنبال کنید،  برای روشن نمودن مجدد توابع کنترلی،

را فشار  ای که کاربر کلید را انتخاب نمایید. لحظه ، به این صورت که با استفاده از کلید 

 گردد.ظاهر می on ctrlدهد، پیغام 

، با توجه به توابع MT-512E 2HPوابع کنترلی، کنترلر تبه هنگام روشن نمودن مجدد توجه: 

 –سازی دستگاه " وضعیت اولیه به هنگام انرژی و " F09 –"حداقل زمان خاموشی خروجی 

F12" .به کار خود ادامه خواهد داد 

 مشاهده مراحل 6.3.5

را فشار دهید )تماس سریع(. بدین ترتیب،  کلید  ،برای مشاهده وضعیت و زمان سپری شده

های زیر ممکن است بر روی صفحه کنترلر، وضعیت فرآیند فعلی را نمایش خواهد داد. پیغام

 نمایش ظاهر گردند:

 خاموشی کنترل ----

dEL تأخیر اولیه 

rEFr انجامد 

Hot گرمایش 

dEFr یخ زدایی 

 ثبت دمای حداقل و حداکثر 6.3.6

 rE9مراجعه شود(. پیغام  0، و همچنین از طریق منوی دسترسی سریع )به بخش  با فشار کلید

 شوند.و به دنبال آن دماهای ثبت شده حداقل و حداکثر ظاهر می

 CrE9تا زمانی که پیغام را  برای خاموش نمودن مقادیر دمای حداقل و حداکثر فعلی، کلید 

  نهایی انتخاب کنید.را برای ثبت  ، سپس دکمه فشار دهیدظاهر گردد، 

 گیری دماانتخاب واحد اندازه 6.3.6

، 030برای انتخاب نمودن واحدی که کنترلر، دما را در آن اندازه بگیرد، توسط کد دسترسی 

و   تواند با انتخاب کلیدهایرا فشار دهید. حال، کاربر می را وارد نموده و کلید  F01تابع 

که به صورت متناوب بر روی صفحه نمایش ظاهر   ͦ Fو   ͦ C، بین واحدهای اندازه گیری 

را برای ثبت واحد دلخواه فشار  کلید گیری مطلوب را انتخاب نماید. شوند، واحد اندازهمی

 مشاهده خواهد شد.  ͦ Fیا   ͦ Cدهید، سپس عالمتی متناسب با 

باید مجدد تنظیم گردند، زیرا در غیر این صورت،  گیری، پارامترهابا هر بار تغییر واحد اندازه

 مقادیر "استاندارد" را به صورت پیش فرض در نظر خواهند گرفت.

 عملیات پیشرفته 6.4

 تغییر پارامترهای کنترلر 6.4.6

و یا از طریق منوی دسترسی سریع. پس  ، و و با فشردن همزمان کلیدهای F01توسط تابع 

، برای  و را فشار دهید )تماس سریع(. از کلیدهای  شود، سپس کلید ظاهر می F01از آن، 

را  استفاده کنید، و در برای ثبت نهایی کلید  003وارد نمودن پارامتر از طریق کد دسترسی 

ع پس از انتخاب تاب ، برای دسترسی به تابع دلخواه استفاده کنید. و  فشار دهید. از کلیدهای

را انتخاب کنید تا مقدار تنظیم شده برای تابع مورد نظر را مشاهده کنید. برای  دلخواه، دکمه 

استفاده کنید، و در آخر برای ثبت مقدار تنظیم داده شده و   و تغییر مقادیر، از کلیدهای 

برای خروج از منو و بازگشت به کارکرد نرمال  را فشار دهید. بازگشت به منوی توابع، کلید 

 ظاهر گردد. ----را نگاه دارید، تا زمانی که پیغام  ر دما(، کلید آن )نمایش گ

،  و در صورتی که حالت "تست مداخله خارجی" فعال شده باشد، با فشار کلیدهای توجه: 

گردد، و کنترلر اجازه تغییر پارامترها را بر روی صفحه نمایش کنترلر ظاهر می LOCپیغام 

 نخواهد داد.

 

 

  



 پارامتر هاجدول  6.5

 CELSIUS FAHRENHEIT 

Fu

n 
Min Max Uni توضیحات

t 
Stndr

d 

Min Max Uni

t 
Stndr

d [F01]  :003کد دسترسی  - - - - - - - - 

[F02] )دمای دلخواه )نقطه تنظیم - - °C 4 - - °F 39 

[F03] )5.0 5.0- تغییر مکان نشانگر )انحراف °C 0 -9 9 °F 0 

[F04]  مجاز برای کاربر نهایینقطه تنظیم حداقل  -50 200 °C -50 -58 392 °F -58 

[F05] 200 50- نقطه تنظیم حداکثر مجاز برای کاربر نهایی °C 75 -58 392 °F 167 

[F06] )20.0 0.1 تفاضل کنترلر )پسماند ºC 1.0 1 36 °F 1 

[F07] 0 حالت عملیاتی-

cool. 

1-

heat. 

- 0-cool. 0-

cool. 

1-heat. - 0-

cool. 
[F08] حداقل زمان روشن بودن خروجی no 999 sec 20 no 999 sec 20 

[F09] حداقل زمان خاموش بودن خروجی no 999 sec 20 no 999 sec 20 

[F10]  (یخ زداییزمان انجماد )مدت زمان بین دو  1 999 min 240 1 999 min 240 

[F11]  یخ زداییزمان  no 999 min 30 no 999 min 30 

[F12] 0 حالت اولیه به هنگام انرژی سازی دستگاه-

cool. 

1-defr. - 0-cool. 0-

cool. 

1-defr - 0-

cool. 
[F13]  یخ زداییقفل شدن نمایش گر دما در طی  no yes. - no no yes - no 

[F14] تأخیر برق دستگاه no 240 min no no 240 min no 

[F15] زمان اضافه در پایان چرخه اول no 240 min no no 240 min no 

[F16] 0 - 2 0 0 - 2 0 وضعیت کمپرسور به همراه حسگر غیرموثر 

[f17] 999 1 زمان روشن بودن کمپرسور در صورت خطا min 15 1 999 min 15 

[f18] 999 1 زمان خاموش بودن کمپرسور در صورت خطا min 15 1 999 min 15 

[F19] شدت فیلتر دیجیتال no 9 - no no 9 - no 

[F20] زمان قفل توابع no 60 sec no no 60 sec no 

[F21] خاموشی توابع کنترلی no 2 - no no 2 - no 

 

 پارامتر هاتوصیف  6.5.6

F01 – کد دسترسی: 

 کد دسترسی مختلف دارد: MT512E 2HP ،0کنترلر 

 دهد.پیشرفته را می تغییر پارامترهایاجازه  003 

 دهد.گیری دلخواه از بین واحدهای سلسیوس و فارنهایت را میاجازه انتخاب واحد اندازه 300

F02 – )دمای دلخواه )نقطه تنظیم: 

 باشد، به معنای دمایی که در محیط کنترل شده باید حفظ شود.مقدار مرجع برای کنترل دما می

F03 – خنثی سازی( سازی جبران(: 

 ازد.ستغییر حس گر و یا طول کابل را فراهم میدمای ناشی از  انحرافقابلیت جبران هر گونه 

F04 – :نقطه تنظیم حداقل مجاز برای کاربر نهایی 

 کند.از تنظیم اشتباهی دما به مقداری پایین تر از دمای معقول، جلوگیری می

F05 – :نقطه تنظیم حداکثر مجاز برای کاربر نهایی 

  کند.باال تر از دمای معقول، جلوگیری میاز تنظیم اشتباهی دما به مقداری 

F06 – )تفاضل کنترل )پسماند: 

 باشد.معادل با اختالف دمای )پسماند( بین حالت روشن و خاموش انجماد )گرمایش( می

متوقف  C ͦ 2مورد نظر ما باشد، انجماد در دمای  C ͦ 0ضل با تفا C ͦ 2مثال: اگر کنترل دمای 

 ( برسد، دوباره روشن خواهد شد.0+2) C ͦ 0شده و هنگامی که دما به 

 

F07 – حالت عملیاتی: 

 دهد.اجازه تنظیم حالت عملیاتی کنترلر را می

 انجماد 6

 گرمایش 0

F08 – حداقل زمان روشن بودن خروجی: 

برابر با حداقل زمانی است که کمپرسور روشن خواهد ماند، یعنی بازه زمانی بین آخرین شروع 

 و توقف بعدی.

F09 – حداقل زمان خاموش بودن خروجی: 

برابر با حداقل زمانی است که کمپرسور خاموش خواهد ماند، یعنی بازه زمانی بین آخرین 

 دهد.توقف و شروع بعدی. فشار تخلیه را از بین برده و عمر کمپرسور را افزایش می

 

F10 –  ها(یخ زداییزمان انجماد )بازه زمانی بین: 

رساند. در پایان این زمان، میانجماد را به انجام  در طی آن، است که کنترلرزمانی مدت برابر با 

 شود.می یخ زداییکنترلر وارد مرحله 

F11 –  یخ زداییزمان: 

ماند. در پایان این است. در طی این مدت، رله خاموش باقی می یخ زداییبرابر با مدت زمان 

 مرحله، کنترلر به روند انجماد باز خواهد گشت.

F12 – وضعیت اولیه به هنگام انرژی سازی دستگاه: 

 دهد.، زمانی که کنترلر انرژی سازی شده باشد، را مییخ زداییاجازه انجام 

F13 –  یخ زدایینمایش دمای قفل شده به هنگام: 

فعال شده باشد، نمایش گر، تنها در چرخه انجماد بعدی، و پس از اینکه دما به مقدار  F13اگر 

 دقیقه انجماد )برای ایمنی(، آزاد خواهد شد.  00دمای قفل شده رسید، و یا پس از 

F14 –  دستگاه در روشن شدنتأخیر:  

شود، ممکن است برای مدت زمانی با اعمال تأخیر در شروع فرآیند، زمانی که دستگاه روشن می

در حالتی که توابع کنترلی آن غیر فعال هستند باقی بماند. در طول این مدت زمان، دستگاه تنها 

هنگامی که چندین دستگاه به یک شبکه متصل شده به صورت نمایش گر دما عمل خواهد کرد. 

ا از شبکه برق، اختاللی در آن هکنیم تا استفاده همزمان دستگاهباشند، این تأخیر را اعمال می

نظیم ها تهای متفاوتی را برای هر یک از دستگاهبرای این منظور، کافی است تا زمان ایجاد نکند.

 در شروع تنظیم شده یخ زدایی)زمانی که  یخ زداییکنید. این تأخیر ممکن است کمپرسور یا 

 باشد( باشد.

خاموشی خروجی، در صورت وجود، شروع خواهد حداقل زمان تنظیم پس از اتمام آن، توجه: 

 شد.

F15 – زمان اضافی در پایان چرخه اول: 

 کند.عمل می ندمانابه منظور افزایش زمان انجماد اولین چرخه انجماد، و متعاقباً، افزایش ر

F16 – :وضعیت کمپرسور با حس گر آسیب دیده 

 گیرییا خارج از محدوده اندازه اگر حس گر کمپرسور به نحوی اتصال کوتاه و یا قطع شود،

 قرار بگیرد، کمپرسور وضعیت تنظیم شده در این تابع را در نظر خواهد گرفت. 

 کمپرسور خاموش 6

 کمپرسور روشن 0

 .F18و  F17های تعریف شده در زنی بر اساس زمانچرخه  0

 خروجی خاموش است. اشد و دچار خطا شده باشد،باگر دستگاه در حالت گرمایش توجه: 

F17 – :زمان روشن بودن کمپرسور به هنگام بروز خطا 

F18 – :زمان خاموش بودن کمپرسور به هنگام بروز خطا 

کند، اگر حس گر محیط به حداقل زمانی که کمپرسور روشن یا خاموش خواهد ماند را تنظیم می

 گیری قرار گیرد.ترتیب، قطع شود یا خارج از محدوده اندازه

F19 – :شدت فیلتر دیجیتال 

این فیلتر دیجیتال برای شبیه سازی یک افزایش در جرم حرارتی حس گر، و به موجب آن، 

هر چه مقدار تنظیم شده در این شود. در نظر گرفته می زمان پاسخ )اینرسی حرارتی(،افزایش 

 تابع باالتر باشد، زمان پاسخ حس گر نیز بیشتر خواهد شد.

F20 – :زمان قفل توابع 

با فعال بودن این تنظیمات، نقطه تنظیم و بقیه پارامترها، در برابر تغییرات غیر مجاز محافظت 

شوند. در صورت قفل بودن کنترلر، کاربر، تنها قادر به مشاهده نقطه تنظیم و پارامترها می

 مراجعه شود. 0.3.3برای توضیحات بیشتر در رابطه با قفل توابع، به بخش خواهد بود. 

F21 – :خاموشی توابع کنترلی 

 مراجعه شود(. 0.3.2دهد )به بخش اجازه خاموشی خروجی برای اجرای تعمیرات را می

 ها. سیگنال6

Er1 .خطا در حس گر: حس گر قطع و یا خراب شده است 

OFF .توابع کنترلی خاموش هستند 

dEFr on .فعال سازی دستی فرایند یخ زدایی 

dEFr OFF .فعال سازی دستی فرایند انجماد 

LOC On  خارجیتابع اثبات مداخله.  

LOC OFF .باز نمودن قفل توابع 

PPPP .تنظیم مجدد مقادیر توابع 

 

 رسد(. موارد اختیاری )به صورت جداگانه به فروش می8

8.6 EasyProg ver. 02 

به عنوان مثال،  است. یک وسیله جانبی است، که هدف اصلی آن ذخیره پارامترهای کنترلر

پارامترهای جدید یک کنترلر را بر روی خط تولید، ایجاد، و یا از  در هر زمانی، توانیدشما می

 دارد: پارامتر هانوع اتصال برای پر و یا خالی کردن  3 آن خالی کنید )همان کنترلر(.

 Serial RS-485 از طریق شبکه :Serial RS-485شود ، به کنترلر وصل می

 باشند(.می RS-485)فقط برای کنترلرهایی که شامل 



 USB :قابلیت اتصال به کامپیوتر از طریق درگاه USB ،ازبا استفاده  را دارد 

 یا در ،توانند کپی، ویرایش، میپارامتر ها. Sitrad افزارنرم دستورالعمل

EasyProg ver. 02 درگاه  خیره شوند.ذUSB همچنین قابلیت تغذیه ،

 TTLو  USB)زمانی که  و کنترلر را دارد EasyProg ver. 02الکتریکی 

 .سریال همزمان استفاده شوند(

 TTL  :تواند توسط اتصال کنترلر میسریالTTL  سریال، مستقیماً به

EasyProg ver. 02 .بنابراین، ممکن است متصل شود EasyProg ver. 

 تغذیه شود و یا برعکس. MT-512E 2 HPکنترلر از طریق  02

 

8.2 Ecase 

الیه محافظتی کنترلرها، که از ورود آب به داخل کنترلر و ایجاد رطوبت داخلی جلوگیری به 

گیرد، آورد. این الیه، از کنترلر، زمانی که در محل نصب آن شستشو انجام میعمل می

 کند.محافظت می

 

 چهارچوب اضافی 8.3

 mm 77 хبا ابعاد   Ri/ اجازه نصب خط تکامل Full Gaugeچهارچوب اضافی کنترلرهای 

32 х 70 (ابعاد برش برای ثابت شدن داخل چهارچوب اضافی mm 00 х 70 در باشدمی )

نیاز به برش دقیق برای جاسازی دستگاه را  از آنجایی کهدهد، های مختلف را میموقعیت

 ؟ کند.برطرف می

 

 SB 59حس گر  8.4

 ͦ C) کند.، از این کابل حس گر سیلیکونی استفاده میC  ͦ066 گیری و کنترل دمای تابرای اندازه

 (F ͦ 300تا  -C ͦ 066  /F ͦ 05تا  -06

متر، توسط کاربر و از طریق کابل  066طول کابل حس گر توانایی افزایش تا : 6توجه 

AWG 02 х 0 PP .را دارد 

 (SPDمحافظ موج )دستگاه  8.5

 

 

 

 

 

 

 


