
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعریف .1

MT-444 eXpress  یک کنترلر دیجیتال طراحی شده به طور اختصاصی برای خنک سازی

 فعال سازی(، گزینه 3را انتخاب نماید ) (preset)می باشد. کلیدهای لمسی می تواند حالت مطلوب

ده یم شحالت صرفه جویی انرژی از میان دیگر توابع. آن دارای یک نقطه تنظ غیرفعال سازیو 

حالت، با  3یک نقطه تنظیمی صرفه جویی انرژی برای هر کدام از این عملیاتی معمولی و 

 هیسترسیس مربوطه شان، می باشد.

راه حل از پیش تعریف شده ای را برای اغلب برنامه ها  MT-444 eXpressدر حالی که 

نیرو ، را ارائه مشخصاتی متمایز، ولت سنج شبکه  MT-444 V-eXpressپیشنهاد می نماید، 

واقعی، آن قادر به محافظت از کمپرسور در برابر  RMSمی نماید. با استفاده از اندازه گیر کرنش 

فعالیت هایی با ولتاژ نامناسب، چه باالتر و چه پایین تر، می گردد. به طور مشابه وقتی ولتاژ شبکه 

باشد، خروجی کمپرسور به طور  نیرو، باالتر یا پایین تر از حداکثر یا حداقل ولتاژ اولیه می

 خودکار برای محافظت خاموش خواهد شد.

 کاربردها .2

 نمایش های آشامیدنی -

 کابین های سردسازی -

 

 مشخصات فنی .3

 115Vac ±10% (50/60یا روی نسخه دیگر  230Vac ±10% (50/60 Hz):  تامین نیرو -

Hz)              

 درجه فارنهایت to 99º 58-درجه سانتیگراد یا  to 60º 50-: دمای تنظیم شده -

 درجه فارنهایت( to 113 32درجه سانتیگراد ) to 45 0: دمای عملیاتی -

روی  1ºFه، محیطروی باقیمانده  9.9ºC  ،1ºCو  9.9-بین  0.1ºC: تفکیک پذیری -

 همحیط                   تمامی

 خروجی کمپرسور – A/ 250Vac 1HP (8)10  جریان حداکثری رله ها -

                                  7A/ 250Vac – خروجی آب کردن یخ 

                                  3(2) A/ 250Vac – 1/10HP – خروجی فن 

                                  2(2) A/ 250Vac – خروجی نور 

 باز )نوع تماسی خشک(-: ورودی برای تشخیص حالت در ورودی دیجیتال -

 )بدون هیچ گونه میعانی( to 90% RH 10:  تیرطوبت عملیا -

 105x55x90 mm (WxHxD) : ابعاد روبرو )با چارچوب( -

 91x45 mm:  ابعاد فیوز خودکار روبرویی -

 113x87.5x32 mm (WxHxD): ابعاد نمونه اصلی -

 

 کلیدها و نمایشگرها .4

 

 

 حالت صرفه جویی نیرو LEDنمایشگر  1

 چراغ LEDنمایشگر  2

برای پیش ذوب کردن و ذوب کردن )روشن( یا تخلیه آب )چشمک  LEDنمایشگر  3

 زن(

 فن LEDنمایشگر  4

 کمپرسور LEDنمایشگر  5

 کلید حالت صرفه جویی انرژی 6

 واحد دمایی LEDنمایشگر  7

 کلید مثبت / حالت اول 8

 کلید تنظیم / حالت دوم 9

 کلید منفی / حالت سوم 10

 عملیات های اصلی .5

 باشد، تماس اولیه برای آماده سازی صفحه کلید خواهد بود. 0در  L3 اگرتوجه: 

 تغییر حالت 5.1

تا زمانی که پیام  ثانیه نگهدارید 2برای انتخاب حالت مناسب، کلید مربوطه را فشار داده و به مدت 

 .ظاهر شود و سپس رها نمائید 

 
 

 روشن/خاموش نمودن حالت صرفه جویی انرژی  5.2

 

 2را فشار داده و به مدت  مودن حالت صرفه جویی انرژی، کلید برای روشن/خاموش ن

  ظاهر شود و سپس رها نمائید. ثانیه نگه دارید، تا زمانی که پیام 

 

 

 بیصدا سازی اخطار 5.3

 را فشار دهید. 3یا  2، 1برای بیصدا کردن اخطار فابل شنیدن، هر کدام از دکمه های 

 

 یخ زدایی دستی 5.4

ثانیه نگه  10را فشار داده و  دایی، صرف نظر برنامه زمانی، کلید برای شروع/توقف یخ ز

ظاهر خواهد شد وقتی آن  ظاهر شده و سپس آن را رها کنید. پیام  دارید، تا زمانی که پیام 

 نشان داده شده وقتی آن متوقف شده است.  آغاز شده و پیام

 

 کلید را رها کنید

 1حالت 

 2حالت 

 3حالت 

ثانیه نگه دارید 2فشار دهید و   

 

 

 
ثانیه نگه دارید 2دهید و فشار   

 فشار دهید 

 خاموش 

ثانیه نگه دارید 10فشار دهید و   

 هشدار

قبل از نصب کنترلر، پیشنهاد می نماییم که تمامی دستورالعمل را به منظور جلوگیری از آسیب احتمالی برای محصول  

 مطالعه نمایید.
 :احتیاطات به هنگام نصب محصول 

 قبل از اجرای هر فرآیندی روی این ابزار، آن را از نیروی برق جدا نمایید.
که شامل ابزارهایی با ایجاد کار آن  که ابزار فوق دارای سیستم تهویه مناسب بوده و از نصب در تابلوهایی مطمئن شوید

 تعریف شده می گردد، اجتناب نمایید. دماییهای  محیطیتوسیله در خارج از 
موتورها،  تولید نماید همانند محصول را دور از منابعی قرار دهید که ممکن است اغتشاش های الکترومغناطیسی

 و غیره. سولنوئیدها، شیرهای  کنتاکتورها، رله
 :نصب و تعمیر و نگهداری محصول فقط باید توسط افراد حرفه ای واجد شرایط انجام شود.تعمیر مجاز

 بگیرید. اس با پشتیبانی فنی تم ًلطفاکامال ً استاندارد استفاده نمایید. اگر هر سوالی دارید،  یدکی: فقط از لوازم لوازم یدکی

تکاملی دائمی شما، کنترل های کامال ً استاندارد چنین حقی را برای خود محفوظ می دارند که اطالعات موجود در  به خاطرسیر

 دستورالعمل را در هر زمانی بدون اعالن قبلی تغییر دهند.



 
 نظیمی(مرحله فرآیند نمایش و دمای مطلوب کنونی )دمای ت 5.5

ثانیه نگه  4را فشار داده و  مرحله فرآیند در جریان می باشد، کلید  کدام برای دیدن اینکه

ظاهر شود و سپس آن را رها نمائید. مرحله فرآیند در حال پیشرفت،  دارید، تا زمانی که پیام 

یاتی کنونی با نشان دادن دمای مطلوب در حال استفاده )دمای تنظیمی(، در ارتباط با حالت عمل

 )معمولی/صرفه جویی انرژی( نمایش داده خواهد شد.

 

 
 

 ( و ولتاژ شبکه نیرواواپراتور) 2نمایش دمای کنونی روی سنسور شماره  5.6

ظاهر شده و سپس رها  ثانیه نگه دارید، تا زمانی که پیام  4را فشار داده و  کلید 

 :نمایید. اطالعات زیر نمایش داده خواهد شد

 هشدار باید خاموش باشد.  نکته: زنگ

 
 

 درب های در حال باز شدن، ولتاژ ، و تعداد  نمایش حداقل و حداکثر دماها 5.7

ظاهر شود و سپس آن را رها  ثانیه نگه دارید تا زمانی که پیام  4را فشار داده و  کلید 

، و (باشدفعال  اگر در تابع ) S2و  S1نمایید. کنترلر حداقل و حداکثر دماهای سنسورهای 

 همچنین حداقل و حداکثر ولتاژ و تعداد دفعاتی که درب باز شده را مشخص خواهد کرد.

 
  

 انتخاب دمای واحد 5.8

دمای کنترلر می تواند هم بر حسب درجه سلسیوس و هم برحسب درجه فارنهایت نمایش داده شود. 

ثانیه نگه  4به مدت را به طور همزمان فشار داده و  و  برای تنظیم دمای واحد، کلیدهای 

 نمایش داده شود. دارید تا زمانی که 

دسترسی پیدا کردید، ممکن است که بین دو واحد  را وارد کنید. وقتی به منوی  کد دسترسی 

تعویض نمایید. هر زمانی که واحد تغییر می نماید، برنامه نصب باید دوباره پیکره بندی شود، از 

 یر پیش فرض باز می گردد.آنجایی که تنظیمات به مقاد

 
 

 عملیات های پیشرفته .6

 واقع شده، تماس اولیه منجر به فعال سازی صفحه کلید می شود. 0در  L3اگر مالحظات: 

 نمایش سیستم نصب 6.1

ممکن است برای نمایش تنظیمات کنترلر بدون ویرایش آنها اقدام کنیم. برای انجام چنین کاری، 

 ثانیه نگه می داریم، تا زمانی که پیام  4اده و را همزمان فشار د و  کلیدهای 

( انتخاب نموده و توسط  را )با ضربه به ظاهر شده و سپس آن را رها می نماییم. منوی 

انتخابمان را تائید می نماییم. سپس شما می توانید به تمامی تنظیمات کنترلر  ضربه به کلید 

)منفی( هدایت نمایید. انتخاب را با کلید  )مثبت( و  منوها را با استفاده از کلید نگاه کنید.

 تائید نمایید. 

 

 پیکره بندی شده سیستم نصبتغییر  6.2

ثانیه نگه  4را همزمان فشار داده و برای  و  برای تغییر سیستم نصب، کلیدهای 

( را )با زدن  ظاهر شده وسپس آن را رها کنید. منوی  دارید، تا زمانی که پیام 

را وارد کرده و تائید نمایید. آن برای تغییر پیکره بندی تمام کنترلرها  تخاب نموده و کد ان

)منفی( هدایت نمایید. انتخاب را  )مثبت( و  عملی می باشد. منوها را با استفاده از کلید

 تائید نمایید. با کلید 

 
                                                           

 زمان برای مسدودسازی تابع 6.3

با تجهیز تابع به این مورد، سیستم های نصب در برابر تغییرات غیرمجاز محافظت شده، و در 

نتیجه، فقط برای تماشا در دسترس هستند. در این شرایط، وقتی برای تغییر این مقادیر تالش می 

 نمایش داده خواهد شد. نماییم، پیام 

 ( را روی سیستم نصب  تا  ) دام از مقادیر متفاوت از برای انسداد توابع، هر ک

انتخاب نمائید. این زمان فشرده سازی نیاز به تائید مسدودسازی تابع دارد. برای انسداد صفحه کلید، 

 نگه می داریم. را فشرده و برای مجموعه زمانی در  کلید 

ا دوباره را روشن می کنیم. به محض یت، کنترلر را خاموش کرده و سپس آن رمحیطبرای رفع 

ثانیه فشار داده، تا زمانی که پیام های  10را به مدت  پدیدار می شود، کلید  اینکه پیام 

 اهر شوند و سپس آن را رها می کنیم.ظ  + 

 

      
 

 

 

 

نمایش دمای مطلوب کنونی  نمایش مرحله کنونی
 )دمای تنظیمی(          

 سردسازی کلید را رها کنید

 یخ زدایی مقدماتی

 یخ زدایی
 آبکشی

 2مثال ً 
 درجه

ثانیه نگه  4فشار دهید و 

 دارید

ثانیه نگه دارید 4فشار دهید و   

(    S2تبخیر کننده) سنسور
  باشد( S1روی enaاگر)

 ولتاژ

درجه(  1.2حداقل دما )مثال ً   

درجه( 2حداکثر دما )مثال ً   

 صدگان

 ده گان
ولت 120مثال ً   

کلید را 

 رها کنید

 ولتاژ

ثانیه نگه  4فشار دهید و 

 دارید

درجه( 1.2 )مثال ً حداقل دما   

درجه( 2 )مثال ًحداکثر دما   

درجه( 1.2حداقل دما )مثال ً   

 صدگان

 ده گان
135مثال ً   

درجه( 2حداکثر دما )مثال ً   

کلید را 

 رها کنید

  باشد( S1روی  ena( )اگر S2تبخیر کننده ) سنسور

تعداد درب های 
 باز

ولت ( 112حداقل ولتاژ)مثال   

ولت  125حداکثر ولتاژ )مثال 
) 

 S1محیط  سنسور
 در صفحه نمایش نشان داده می شود

 31کد دسترسی 
 را وارد کنید

تائید  دمای واحد 
 را وارد نمایید

کلید را 

 رها کنید
ثانیه نگه  4فشار دهید و 

 دارید

 تائید

 تائید

ثانیه فشار دهید تا شما  4برای 
 را به منوی اولیه باز گرداند

نمایش برنامه 
 دلخواه 

ثانیه نگه  4فشار دهید و 

 دارید

 کلید را

 رها کنید

 تائید
ثانیه فشار دهید تا شما  4برای 

 را به منوی اولیه باز گرداند

 23کد دسترسی 
 را وارد کنید

به سیستم دلخواه 
 تعویض کنید

 تائید
کلید را 

 رها کنید
 تائید

ثانیه فشار دهید تا شما  4برای 
 را به منوی اولیه باز گرداند

ثانیه نگه  4فشار دهید و 

 دارید

روش
 ن

خامو
 ش

را روشن می کنید،  وقتی کنترلر
 ثانیه فشار دهید 10برای

کلید را 

 رها کنید
کلید را 

 رها کنید

فشار دهید برای زمانی 

پیکره بندی    که در
  شود

سداد:ان رفع انسداد:  



 
 خاموش کردن توابع کنترلی 6.4

ص دمایی، با تمامی فقط به عنوان یک شاخ وقتی توابع کنترلی خاموش شده اند، کنترلر

خروجی های غیرفعال، شروع به فعالیت می نماید. این تابع می تواند به روش های زیر فعالیت 

 نماید:

 به توابع برای خاموش کردن اجازه نمی دهند.0

 اجازه خاموش و روشن نمودن توابع کنترلی فقط اگر توابعی غیرمسدود باشند. 1

 ترلی حتی اگر توابعی مسدود باشند.اجازه خاموش و روشن نمودن توابع کن2

ثانیه نگه می  10را فشار داده و به مدت  برای خاموش و روشن کردن توابع کنترلی، کلید 

 ظاهر شده و سپس آن را رها می نماییم. داریم تا پیام 

 داد.  دوقتی توابع کنترلی را راه اندازی مجدد می نماییم، کنترلر با این توابع ادامه خواهمالحظات: 

شروع به یخ زدایی کرده وقتی کنترلر را به  حداقل زمان خاموش شدن کمپرسور و 

 منبع نیرو وصل کرده ایم.

 

 
 

 جدول پارامترها 6.5

  سلسیوس )فارنهایت(

 تابع وظیفه توصیف حداقل حداکثر واحد پیش فرض

-6.0 (21) 

-1.0 (30) 

2.0 (36) 

ºC (°F) 

ºC (°F) 

ºC (°F) 

60(99) 

60(99) 

60(99) 

-50(-58) 

-50(-58) 

-50(-58) 

این کنترل دمایی از حالت عملیاتی نرمال می باشد. وقتی دمای سنسور 

S1 (کمتر از مقدار پیکره بندی شده برای این تابع باشد، محیط  )

 کمپرسور خاموش خواهد شد

 (r1دمای مطلوب )دمای تنظیمی( )

 (r2دمای مطلوب )دمای تنظیمی( )

 ( r3ای تنظیمی( )دمای مطلوب )دم

-6.0 (21) 

-1.0 (30) 

2.0 (36) 

ºC (°F) 

ºC (°F) 

ºC (°F) 

60(99) 

60(99) 

60(99) 

-50(-58) 

-50(-58) 

-50(-58) 

این کنترل دمایی برای زمان فعال بودن حالت بهینه انرژی بوده است. 

(  کمتر از مقدار پیکره بندی شده برای محیط) S1اگر دمای سنسور 

 ابع باشد، کمپرسور خاموش خواهد شداین ت

 (r1دمای مطلوب )دمای بهینه( )

 (r2دمای مطلوب )دمای بهینه( )

 (r3دمای مطلوب )دمای بهینه( )

-50 (-58) 

60 (99) 

ºC (°F) 

ºC (°F) 

60(99) 

60(99) 

-50(-58) 

-50(-58) 

یلی خ تنظیم نقطهتصادفی  تنظیمات دودیت هایی برای جلوگیری ازمح

مصرف انرژی باالتر با حفظ روشن بودن سبب که باال یا خیلی پایین 

 می گردد.سیستم 

 حداقل دمای مطلوب )دمای تنظیمی( مجاز برای کاربر 

 حداکثر دمای مطلوب )دمای تنظیمی( مجاز برای کاربر 

3.0 (05) ºC (°F) 8.0 (14) 0.1 (01) 

به حالت عملیاتی خاموش کردن سردسازی و برگشت بین این تفاوت 

 1برابر  تنظیم شده و  4روی  نرمال بوده است. مثال ً اگر 

کمپرسور بوده  4)محیط( کمتر از  S1وقتی دمای سنسور باشد، 

روشن خواهد  )+(باشد 5وقتی بیشتر از خاموش خواهد شد و 

  .شد

 (r1کنترل دیفرانسیلی از دمای خاص عملیاتی )

 (r2خاص عملیاتی )کنترل دیفرانسیلی از دمای 

 (r3کنترل دیفرانسیلی از دمای خاص عملیاتی )

 

 

 

3.0 (05) ºC (°F) 8.0 (14) 0.1 (01) 
این تفاوت بین خاموش کردن سردکننده و بازگشت به حالت بهینه 

 مصرفی می باشد

 (r1کنترل دیفرانسیلی از دمای خاص بهینه انرژی )

 (r2انرژی )کنترل دیفرانسیلی از دمای خاص بهینه 

 (r3کنترل دیفرانسیلی از دمای خاص بهینه انرژی )

2.0 (04) ºC (°F) 8.0 (14) 0.1 (01) 

این مقداری می باشد که به دمای تنظیمی حالت کنونی بعد از زمان 

باشد)نقطه  =اضافه خواهد شد. مثال ً اگر  تنظیم شده در 

)ضدیخ( می باشد و  =)دیفرانسیلی( بوده و  =تنظیم(، 

( 3+2+1) 6( خاموش خواهد شد و به 3+1) 4سردسازی در 

 بازخواهد گشت

 دمای دیفرانسیلی بی خطر ضدیخ

 -   
می تواند غیرفعال شود. در این مورد، یخ زدایی به موقع  S2سنسور 

 آغاز خواهد شد.
 (S2را فعال می نماید )سنسور  اواپراتورسنسور دمایی 

0 
 

- 
9 0 

این فیلتر متمایل به شبیه سازی افزایشی در جمعی از سنسورهای 

( بوده که به موجب آن افزایشی در زمان پاسخ S1)سنسور  محیط

)اینرسی حرارتی( خواهیم داشت. مجموعه مقادیر باالتر در این تابع، 

را نشان می دهد. کاربرد  S1زمان پاسخ طوالنی تری از سنسور 

وع از فیلترها بابت فریزرهای بستنی و مواد غذایی نمونه برای این ن

منجمد بوده، بنابراین، وقتی درب باز شده، حجمی از هوای گرم به 

صورت مستقیم به سنسور دسترسی یافته و باعث افزایش شدیدی در 

تشخیص دمای اندازه گیری شده گردیده و اغلب به صورت 

 غیرضروری کمپرسور را فعال می نماید.

 طمحیر دیجیتال به کار رفته برای سنسور شدت فیلت

 (S1)سنسور 
 

0.0 (00) ºC (°F) 5.0 (09) -5.0 (-09) 
این برای هر انحرافی در خواندن سنسور به خاطر تعویض یا تغییر 

 در طول کابل تنظیم می گردد

 (S1) محیطتصحیح موضعی سنسور 

 (S2) هتبخیر کنندتصحیح موضعی سنسور 

0 - 2 0 

خ زدایی الکتریکی )توسط مقاومتها(، که فقط خروجی یخ زدایی ی 

 فعال شده است.

یخ زدایی با گاز داغ، که توسط کمپرسور و خروجی یخ زدایی  

 فعال شده است.   

 یخ زدایی طبیعی که فقط خروجی فن فعال شده. 

 نوع یخ زدایی

0 - 1 0 
 یخ زدایی توسط زمان آغاز شده است 

 توسط دما آغاز شده استیخ زدایی  
 شرایط آغاز یخ زدایی

 

 

 

12 

 

 

 

H 

 

 

 

99 

 

 

 

1 

زمان از تعیین می نماید که چطور اغلب یخ زدایی اجرا خواهد شد که 

 انتهای یخ زدایی قبلی محاسبه گردیده است

 (r1)=فاصله بین یخ زدایی اگر 

 ( r2) =فاصله بین یخ زدایی اگر 

 (r3) =ر فاصله بین یخ زدایی اگ

 

 

 

-5.0 (23) ºC (°F) 60 (99) -50 (-58) 
شده توسط  پیکره بندی( به مقدار S2)سنسور  اواپراتوروقتی دمای 

 تابعش برسد، کنترلر شمارش برای یخ زدایی را آغاز خواهد کرد

 (r1) =برای شروع یخ زدایی اگر  اواپراتوردمای 

 (r2) =اگر  برای شروع یخ زدایی اواپراتوردمای 

 (r3) =برای شروع یخ زدایی اگر  اواپراتوردمای 

 

 ثانیه نگه دارید 10فشار دهید و 

کلید را 

 رها کنید

 روشن

 خاموش



 

10 min. 99  

( افت کرده و به مقدار تنظیم شده در S2)سنسور  اواپراتوروقتی دمای 

d6  ،d7  ،d8  می رسد، شمارش برای آغاز یخ زدایی مقدماتی شروع

اند، یخ زدایی می شود. در طول این مرحله، اگر دما پایین باقی بم

اولیه آغاز می شود. در غیر اینصورت، اگر این دما به باالی مقدار 

 تنظیمی برسد، سیستم به مرحله خنک سازی باز می گردد.

( برای شروع یخ S2زمان تائید دمای پایین )سنسور 

 d2=1زدایی مقدماتی 

 min. 99  
فاده را برای است وقتی فرآیند یخ زدایی آغاز می شود، کنترلر فقط فن

 از بقیه انرژی گاز فعال نموده

 زمان یخ زدایی مقدماتی

 )جمع آوری گاز( 

40 (99) ºC (°F) 60 (99) -50 (-58) 

( به مقدار تنظیمی برسد، فرآیند یخ S2)سنسور  اواپراتوراگر دمای 

زدایی پایان می یابد یعنی توسط دما مجبور شده است. در نتیجه فرآیند 

 ی را بهینه می نماید.یخ زدای

 (r1( برای اتمام یخ زدایی)S2)سنسور  اواپراتوردمای 

 (r2( برای اتمام یخ زدایی)S2)سنسور  اواپراتوردمای 

 (r3( برای اتمام یخ زدایی)S2)سنسور  اواپراتوردمای 

 

 

20 (68) ºC (°F) 60 (99) -50 (-58) 
برسد، فرآیند یخ زدایی ( به مقدار تنظیمی S1اگر دمای محیط )سنسور 

 توسط دما خاتمه می یابد

 (r1دمای محیط برای اتمام یخ زدایی)

 (r2دمای محیط برای اتمام یخ زدایی)

 (r3دمای محیط برای اتمام یخ زدایی)

12 H 99 1 

د، شده باش پیکره بندیاگر کنترلر برای اجرای یخ زدایی توسط دما 

وقعیتی عمل می نماید که دمای این زمان به عنوان حفاظش در م

 d6  ،d7  ،d8( به مقدار برنامه ریزی شده در S2)سنسور  اواپراتور

را تعیین می نماید که کنترلر  یزمانحداکثر نرسیده است. این تابع 

 بدون اجرای یخ زدایی صبر خواهد کرد

 باشد =زمان بدون یخ زدایی اگر  بیشینه

15 min. 99 1 

زمان بابت فرآیند یخ زدایی استفاده شده  ینهبیشتنظیم  این تابع برای

است. اگر، در چنین دوره ای، یخ زدایی توسط دما منعقد نشود، یک 

نقطه روی گوشه راست صفحه نمایش شروع به چشمک زدن می کند 

تجهیز شود( و نشان دهنده انعقاد یخ زدایی  )نیاز دارد که در 

ده است. این ممکن است اتفاق بیفتد توسط زمان محدود نسبت به دما بو

اگر تنظیم دما خیلی زیاد بوده و محدودیت های زمانی خیلی کم باشند، 

 وصل نگردیده است اواپراتورقطع شده یا به  S2یا سنسور 

 (r1زمان یخ زدایی )برای بی خطری( ) ینهبیش

 (r2زمان یخ زدایی )برای بی خطری( ) ینهبیش

 (r3ی بی خطری( )زمان یخ زدایی )برا ینهبیش

    

محیط به هنگام انجام افزایش دمای نمایش این تابع جهت جلوگیری از 

دیفراست به کار گرفته شده است. در طول اجام فرایند دیفراست، 

اخرین مقدار اندازه گیری شده در چرخه سردسازی بر روی صفحه 

این دما  نمایش مسدود خواهد شد. صفحه نمایش وقتی که دوباره به

دسترسی یابیم یا مدت زمانی که از این تابع استفاده می کند سپری 

گردد پس از شروع سردسازی بعدی )هر کدام زودتر برسند(، غیر 

مسدود میگردد. اگر با مقدار صفر پیکره بندی گردد نمایش دما تنها در 

پیکره بندی   این تابع اگر با زمان انجام دیفراست مسدود می گردد.

 ردد غیرفعال می گردد.گ

 قفل شدن نمایش دما در هنگام انجام دیفراست

 -   
به یک یخ زدایی اجازه آغاز می دهد وقتی کنترلر تقویت شده است. 

 برگشت می کند )در مورد کمبود نیرو( تغذیهبرای مثال، وقتی منبع 
 یخ زدایی به هنگام تقویت کنترلر

1 min. 99  

ب ایاز برای تخلیه آب یعنی برای تخلیه آخرین قطره های زمان موردن

. در طول این مدت، تمامی خروجی ها خاموش می مانند. اواپراتور

 تطبیق دهید اگر این مرحله را نمی خواهید، این زمان را با 

 زمان تخلیه آب

d - d A 

 تنظیمات عملیات فن در حالت های عادی و بهینه انرژی عبارتند از:

خودکار: فن دائما ً روشن شده وقتی کمپرسور فعال شده است. وقتی  

خواهد  و  کمپرسور خاموش است، فن براساس زمان تنظیمی 

 چرخید.

 پیوسته: فن دائما ً فعال خواهد شد. 

 وابسته : فن همراه با کمپرسور فعال خواهد شد 

 

 حالت عملیاتی فن : حالت عادی

 بهینه انرژیحالت عملیاتی فن : حالت 

 

1 min. 99 1 

 و  این شامل مقدار زمانی است که فن روشن باقی مانده اگر 

به صورت خودکار شکل گرفته ، در حالی که کمپرسور خاموش بوده 

 است

در حالت خودکار  و  زمان روشن شدن فن اگر 

 ( باشند)
 

99 min. 99 1 

 و  وش باقی مانده اگر این شامل مقدار زمانی است که فن خام

به صورت خودکار شکل گرفته ، در حالی که کمپرسور خاموش بوده 

 است

( Hدر حالت خودکار ) F2و  F1زمان خاموشی فن اگر 

 باشند

 -   
فن می تواند با حالت فعال و غیرفعال باقیمانده در دوره ای تنظیم شود 

 وقتی درب باز مانده است
 ی درب باز می شودعملیات فن وقت

60 (99) ºC (°F) 60 (99) -50 (-58) 

ی بوده تا وقت اواپراتورهدف از این تابع برای به چرخش درآوردن تهویه 

دمای محیط به دمای فهرست شده در دستورالعمل نصب رسیده و در 

نتیجه از دماهای باال و فشارهای مکش آسیب زننده به کمپرسور 

از مقدار تنظیمی پیش افتاد، فن  اواپراتورای جلوگیری نماید. اگر دم

به عقب باز میگردد.  2ºC/4ºFخاموش شده و با یک تنظیم هیسترسیس 

این منبعی ارزشمند می باشد وقتی مثال ً تجهیزات سردسازی برای چند 

 روز غیرفعال شده و یا وقتی قفسه های سردسازی مجددا ً پر شده اند.

 اواپراتورغیرفعالسازی فن توسط دمای باال در 

2.0 (36) ºC (°F) 60 (99) 
-) 0د  5-

58) 

پس از تخلیه آب، چرخه تاخیری فن تجهیز شده است. کمپرسور 

خیلی باال هستند ولی فن  اواپراتوربالفاصله روشن شده چون دمای 

می تا دمای برنامه ریزی شده تنظی اواپراتورفقط پس از افت دمای 

تجهیز گردیده است. این فرآیند برای حذف حرارت )ایجادشده توسط 

بوده و  اواپراتورفرآیند یخ زدایی( درخواست شده است که هنوز در 

 از آزادسازی محیط ممانعت می نماید.

 برای غیرفعالسازی فن پس از تخلیه آب اواپراتوردمای 

1 min. 30  

نرسیده یا  به مقدار  واپراتورابرای بی خطر بودن، در مورد دمای 

قطع شده چون غیرفعالسازی فن در زمان تنظیمی تابع رخ  S2سنسور 

 .می دهد

حداکثر زمان غیرفعالسازی فن پس از تخلیه آب )تاخیر 

 فن(



 

30 min. 99  

اگر درب برای مدت طوالنی نسبت به تنظیم با این تابع باز باشد، یخ 

را تهیه نموده  اواپراتوراد که دمای زدایی لحظه ای رخ خواهد د

بوده و دمای محیط )سنسور  ، ، تر از ( و پایینS2)سنسور 

S1  بوده است ، ، ( کمتر از. 

 زمان باز بودن درب تا یخ زدایی لحظه ای شروع شود

5 min. 99  
برای ایمنی، اگر زمان باز بودن درب بیشتر از زمان تنظیمی با این 

 بع باشد، کمپرسور و فن خاموش خواهند شدتا
 زمان باز بودن درب تا خاموشی کمپرسور و فن

 -   
 زمان برحسب دقیقه 

 زمان برحسب ساعت
 و  و  واحد زمانی توابع 

2 min/H 99  
این سیستم نصب تعریف می گردد وقتی چراغ ها با درب بسته، 

 ی انرژی کمک می نمایدخاموش شوند. آن به صرفه جوی
 زمان بسته شدن درب تا خاموشی چراغ

2 min/H 99  

این سیستم تعریف می گردد وقتی حالت بهینه انرژی با درب بسته 

فعال خواهد شد. نور خروجی غیرفعال می شود اگر آن روشن باشد و 

نقطه تنظیم عملیات، سیستم را براساس نقطه تنظیم صرفه جویی 

 خواهد کرد. انرژی کنترل

 زمان درب بسته تا فعالسازی حالت بهینه انرژی

 H 99  

این مورد به شما برای حداکثر زمان عملیاتی با درب بسته اجازه می 

دهد. بعد از این زمان، نقطه تنظیم به حالت عملیاتی معمولی باز می 

 گردد. این زمان بر حسب ساعت محاسبه شده است

 ینه انرژی با درب بستهحداکثر زمان حالت به

 min/H 99  
زمان به منظور جلوگیری از یخ زدگی محصوالت، این تابع پس از 

 درب فعال شده استبسته ت با گذش یتنظیم

زمان درب بسته تا فعالسازی دمای دیفرانسیلی ایمنی 

 ضدیخ

 Min. 15  

ه یعنی زمان باقی ماند موشقل زمانی می باشد که کمپرسور خااین حدا

ر به کم اث این پارامتربین آخرین غیرفعالسازی و فعالسازی بعدی. 

 کردن فشار تخلیه و افزایش طول عمر کمپرسور کمک می کند

 حداقل زمان کمپرسور خاموش

 Min. 15  

این حداقل زمان روشن ماندن کمپرسور بوده یعنی فاصله بین آخرین 

به ممانعت از ولتاژهای این پارامتر فعالسازی و غیرفعالسازی بعدی.

 باالی درون شبکه نیرو کمک می نماید

 حداقل زمان با کمپرسور روشن

20 

10 

min. 

min. 

99 

99 

0 

0 

( قطع شده یا خارج از محدوده اندازه S1اگر سنسور محیط )سنسور 

گیری باشد، کمپرسور براساس سیستم نصب شکل یافته در این توابع 

 می شودروشن و خاموش 

زمان روشن بودن کمپرسور در مورد خطای سنسور 

S1)محیط( 

زمان خاموش بودن کمپرسور در مورد خطای سنسور 

S1)محیط( 

 

 

2 Min. 99  

وقتی کنترلر روشن شده، کنترلش ممکن است برای مدتی غیرفعال بوده 

که تاخیر اولیه فرآیند است. در طول این مدت، آن فقط به عنوان یک 

وقتی چندین وسیله متصل به این پارامتر ص دمایی کار کرده است. شاخ

درخواست برق در  پیکجلوگیری از  جهت، خطوط مشابه وجود دارد

یا بازگشت های وابسته به آن استفاده شده است. برای  توانزمان کمبود 

 .تنظیم کنیدرا برای هر بخش از تجهیزات  یاین مورد، به سادگی زمان

ن است مربوط به کمپرسور یا فرآیند یخ زدایی باشد )وقتی این تاخیر ممک

 یخ زدایی به محض روشن شدن کنترلر رخ می دهد(

 زمان تاخیر کمپرسور به هنگام تقویت کنترلر

10(*) 

20(**) 

14(*) 

24(**) 

x10V 

x10V 

x10V 

x10V 

15(*) 

26(**) 

15(*) 

26(**) 

9(*) 

18(**) 

9(*) 

18(**) 

 

ه محدودیت های این تابع تجاوز نماید، کمپرسور اگر ولتاژ از مجموع

خاموش می شود. برای  U4بالفاصله بعد از زمان تنظیمی در 

 U2را بر مقداری بزرگتر از  U1غیرفعالسازی نظارت بر ولتاژ، 

 تنظیم می کنیم

 حداقل محدودیت ولتاژ کار

 حداکثر محدودیت ولتاژ کار

 

 

0 V 10 -10 اندازه گیری انحراف ولتاژ نحرافات موجود در خواندن ولتاژ می باشداین مورد برای تنظیم ا 

4 s 30 2 
تنظیم زمان در این تابع از تغییرات کوچک ولتاژ توسط خاموش کردن 

 سریع کمپرسور جلوگیری می نماید
 زمان ارزیابی ولتاژ

 H 48  

 ازی مدتی طوالنی تر این هشداری می باشد که وقتی کمپرسور برا

بدون دسترسی به نقطه پیکره بندی شده توسط این تابع  مجموعه زمان

 است. بودهفعال  تنظیم

حداکثر زمان عملیات کمپرسور بدون رسیدن به دمای 

 دلخواه )نقطه تنظیم(

10 (18) ºC (ºF) 20 (36) 0.1 (01) 

این تفاضل دمایی در نقطه تنظیم کنونی برای فعالسازی هشدار )زنگ 

 بت دمای پایین بوده است. خطر( با

می باشد. در این موارد،  2برابر  بوده و  3مثال ً نقطه تنظیم  

 (3-2باشد ) 1از  کمترهشدار فقط فعال شده است اگر دمای محیط 

)نقطه تنظیم( برای هشدار دمای مطلوب دمای  تفاضل

 پایین محیط

50 (90) ºC (ºF) 50 (90) 0.1 (01) 

ر نقطه تنظیم کنونی برای فعالسازی هشدار )زنگ این تفاضل دمایی د

 خطر( بابت دمای باال بوده است. 

می باشد. در این موارد،  10برابر  بوده و  3مثال ً نقطه تنظیم  

باشد  13هشدار فقط فعال شده است اگر دمای محیط بیشتر از 

(10+3) 

دمای  هشدار)نقطه تنظیم( برای مطلوب دمای  تفاضل

 باال محیط

1 min 99  

روی صفحه نمایش نشان داده شده  وقتی درب باز مانده است، پیام 

و تایمر باز بودن درب فعال می گردد. اگر این زمان طوالنی تر از 

 زمان تنظیمی با تابع باشد، آژیر خطر فعال خواهد شد.

 درب تا فعال شدن زنگ هشدار زمان باز بودن

 min 99  

در مواقع خاص به خاطر افزایش  ی توقف زنگ خطراین تابع برا

. در طول انجام عملی در دمای یخ زدایی استفاده شده است

 دیفراست،تخلیه و تاخیر فن االرم کار نمی کند.

 زمان خاموش سازی زنگ خطر توسط دما

 min 99  
منتظر  ودر طول تنظیم زمان در این تابع، زنگ خطر خاموش مانده 

 .سیستم می باشد آغاز کار

زمان خاموش سازی زنگ خطر به هنگام ورود برق به 

 کنترلر



 

 -   

 به وسیله دما ، به کاربر باشد نه وقتی یخ زدایی توسط زمان ناشی شده

ایینی سمت راست صفحه نمایش که گوشه پتوسط چراغ چشمک زنی 

  می شودهشدار داده شده است واقع 

 زدایی ناشی شده از هشدار زمانی نشانه ای برای یخ

-4 s 60 -14  

با این تابع فعال شده، سیستم های نصب در برابر تغییرات غیرمجاز 

محافظت شده اند و فقط برای مشاهده در دسترس هستند. در این حالت، 

نمایش داده  LCوقتی برای تغییر این مقادیر تالش می کنیم، پیام 

 خواهد شد.

برای فعالسازی و غیرفعالسازی انسداد توابع، لطفا ً به مالحظات: 

 مراجعه نمائید 6.3قسمت 

 زمان برای انسداد توابع

 - 2  

وقتی توابع کنترلی خاموش شده اند، کنترلرها کامال ً شروع به فعالیت 

به عنوان شاخص دمایی، با تمامی خروجی های غیرفعال شده می 

 د در روشهای زیر اجرا شود:نمایند. این تابع می توان

 اجازه خاموش شدن به توابع کنترلی نمی دهد.  :

: اجازه روشن و خاموش شدن توابع کنترلی را می دهد فقط اگر 1

 توابع مسدود نشده باشند.

: اجازه روشن و خاموش شدن توابع کنترلی را می دهد حتی اگر 2

 توابع مسدود شده باشند.

 خاموش سازی توابع کنترلی

0 - 1 0 

تالش های کلیدی در دو راه صورت می گیرد، یکی مخفی بوده و 

 دیگری همیشه قابل رویت است.

: کلیدها مخفی باقی مانده و لمس هر کدام از کلیدها فقط استفاده از  

ثانیه لمس نشود،  10صفحه کلید را فراهم می آورد، اگر هیچ کلیدی تا 

ن از اجرا شدن فعالیت های کیبورد مجددا ً مخفی خواهد شد. ای

 ناخواسته جلوگیری می نماید.

: کلیدها همیشه روشن باقی می مانند. در این حالت، اولین لمس 

 برای اجرای توابع کافیست.

 L3 عملیات صفحه کلید لمسی

 ت.بوده اس 230Vacولت برای منبع نیروی  200و  115Vacولت برای منبع نیروی  90حداقل مقدار پیش فرض  (*)

 بوده است. 230Vacولت برای منبع نیروی  260و  115Vacولت برای منبع نیروی  140حداکثر مقدار پیش فرض (**)
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 علت: هشدار پایین بودن دما

 اقدامات مربوطه: 

  اتصاالت و عملکرد سنسورS1 محیط( را بررسی نمائید( 

 .سیستم سردسازی را بررسی نمائید 

  تابعa2 ئید.را بررسی نما 

 

 
 علت: هشدار باال بودن دما

 اقدامات مربوطه:

  اتصاالت و عملکرد سنسورS1 .محیط( را بررسی نمائید( 

 .سیستم خنک سازی و آب بندی درب را بررسی نمائید 

  تابعa3 .را بررسی نمائید 

 

 
 علت: هشدار پایین بودن ولتاژ

 اقدامات مربوطه:

 داده شده در  بررسی نمائید که ولتاژ کمتر از مقدار شکلU1 .نباشد 

 

 
 علت: هشدار باال بودن ولتاژ

 اقدامات مربوطه:

  بررسی نمائید که ولتاژ باالتر از مقدار شکل داده شده درU2 .نباشد 

 

 
 علت: خواندن ولتاژ نامعتبر

 اقدامات مربوطه: 

 .ولتاژ منبع نیروی ابزار را بررسی نمائید 

 

 
 (ظیمتن نقطهسیدن به کنترل دمایی )ن کمپرسور بدون رعلت: تجاوز از حداکثر زمان روشن بود

 اقدامات مربوطه:

 .سیستم کمپرسور و خنک کننده را بررسی نمائید 

 .آب بندی درب را بررسی نمائید 

  تابعa1 .را بررسی نمائید 

 

 
 علت: سنسور دمای محیط قطع شده یا به میزان کمی جریان داشته است.

سنسور را تعویض لر را بررسی نمائید. در صورت لزوم، اقدامات مربوطه: اتصال به کنتر

 نمائید.

 

 
 قطع شده یا به میزان کمی جریان داشته است. اواپراتورعلت: سنسور دمای 

اقدامات مربوطه: اتصال به کنترلر را بررسی نمائید. در صورت لزوم، سنسور را تعویض 

 نمائید.

 

 
 علت: هشدار باز بودن درب

 اقدامات مربوطه:

 .مطمئن شوید که درب به درستی بسته شده است 

  میکروکلیدها یا سنسورهای مغناطیسی )کلید شنی( از شناسایی درب بسته )اگر

 امکانپذیر است( و اتصال به کنترلر را بررسی نمائید.

 

 

 



 
 علت: خاموش شدن تابع کنترلی

 مراجعه نمائید. 6.4اقدامات مربوطه: لطفا ً به بخش 

 

 
خ زدایی ناشی از زمان و نه بوسیله دما. نقطه در گوشه پایینی سمت راست علت: هشدار ی

 فعال شده باشد(. A7چشمک می زند تا زمانی که یخ زدایی بعدی رخ دهد)اگر توسط تابع 

 اقدامات مربوطه:

 .بررسی کنید که هیچ مقاومت سوخته ای وجود نداشته باشد 

 .بررسی کنید که گاز داغ در حال چرخش باشد 

 سی کنید که فن در حال کار بوده و نقصی نداشته باشد.برر 

(،  ،  بررسی کنید که زمان حداکثر یخ زدایی خیلی کوتاه نباشد )

 

 
 تماس بگیرید. Full Guage شرکت کنترلاقدامات مربوطه: با 

 

 
 مقادیر تابع را مجددا ً پیکره بندی نمایید.اقدامات مربوطه: 
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این تابع اصلی کمکی برای ذخیره داده های سیستم نصب کنترلر بوده است. آن می تواند سیستم 

روی مسیر تولید )از همان کنترلر( تخلیه نصب کنترلر جدیدی را در هر زمانی بارگذاری نموده و 

 نماید.

برای  USBشامل یک اتصال  MT-444 V-eXpressو  MT-444 eXpressکنترلر 

 گذاری و تخلیه سیستم نصب می باشند.بار

- USB  می تواند از طریق کابلUSB  به کامپیوتر متصل شود. با استفاده از ویرایشگر حالت

Sitrad سیستم نصب می تواند کپی شده، ویرایش شده و در ،EasyProg ver. 02  .ذخیره شود

لر را شارژ نماید و کنتر EasyProg ver. 02همچنین می تواند از نظر برقی  USBکابل 

 به صورت متصل استفاده شده اند(. TTLو سریال  USB)وقتی 
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بستن نمونه های پایه   10.1

 ای و تمام رخ

 نمونه تمام رخ -

 3. لطفا ً به قسمت برشی را در پنل کنترل با در نظر گرفتن اندازه هایی معین بزنید 

   مراجعه نمائید.

 

 برای جایگذاری نمونه تمام رخ روی پنل کنترل، فشار دهید تا درگیر شود 

 

 

 برای بیرون آوردن فقط قفل های جانبی را فشار دهید. 

 

 
 

 کنترلر را از پنل کنترل خارج نمائید

 

 
 نمونه پایه ای -

 

 

 

از یک ابزار دارم. آیا ممکن است از نمونه تمام رخ برای یکی و از نمونه پایه  من بیش (1

 برای دیگری استفاده نمایم؟

 پایه از ورژن مشابه کار می کند. بله، نمونه تمام رخ با هر نمونه

، آیا امکان غیرفعالسازی نظارت بر ولتاژ وجود  MT-444 V-eXpressدر ورژن  (2

 دارد؟

 تنظیم نمائید. U2روی مقداری بیشتر از  U1 بله، فقط باید تابع

 امکان دارد؟ (اواپراتور) 2آیا غیرفعالسازی سنسور  (3

 (6.5دول سیستم نصب ببینید )قسمت را روی ج S1بله ، تابع 

 چند درصد تغییرات ولتاژ منبع نیرو می تواند کنترلر را دچار خطا کند؟  (4

 به هر طریق. % 10

 متصل به نمونه تمام رخ و پایه را افزایش دهیم؟ RJ45آیا امکان دارد طول کابل  (5

 تماس بگیرید. Full Guage شرکت کنترل  برای اطالعات بیشتر با 

 و محیط را افزایش دهیم؟ اواپراتورآیا امکان دارد طول کابل سنسور  (1

 رید.تماس بگی Full Guage شرکت  برای اطالعات بیشتر با کنترل 

EasyProg
* 

 نمونه پایه



 
 

 نمونه پایه ای را با پیچ ها ببندید.

 

 
 

 پیچ ها داخل نمانده اند                        

 

                                     نقشه اتصاالت 10.2

  

 
 

 باید در محیط باشد )مشکی(  S1*سنسور 

                                                                               فلزی محافظت شود )خاکستری(توسط گیره  اواپراتورباید روی  S2** سنسور 
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 خواهیم داشت: NBR 5410براساس فصل هایی از مقررات 

 را در منبع نیرو نصب نمائید. محافظ های ولتاژ اضافی: 1

: سنسور ها و کابل های ارتباطی زنجیره ای می توانند با یکدیگر باشند، ولی در مجرایی یکسان 2

 ریق منبع نیرو و مسیر فعالسازی بار الکتریکی نمی باشند.از ط

( را به صورت موازی با بار الکتریکی به منظور افزایش RC: پیشگیرنده های گذرا )فیلترهای 3

   طول عمر رله ها نصب نمائید.

 

   نمودار سیم کشی پیشگیرنده ها روی کنتاکتور

 

 

 

 

A1  وA2 ستندترمینال هایسیم پیچ کنتاکتور ه 

 

 

 

 

 وی فعالسازی مستقیم بار الکتریکینمودار سیم کشی پیشگیرنده ها ر

 

    

 برای فعالسازی مستقیم، حداکثر جریان        

 تخصیص یافته را در نظر می گیریم.       

 

     

 

 

 

 
 

 

 

 

 کابل اتصال میانی
 منبع نیرو و اشتراکی از رله

کلید را رها کنیدها  

 چراغ
(LIGHT
) 

کمپرسور      

(COMP)رو

 شن

 یخ زدا 
(DEFR

خامو(

 ش

منبع نیروی 
  ولت115
برابر  ورژنی)یا در 

230 کلید را ولت(

 رها کنید

 فن
(FANS
) 

 *S1 سنسور

 **S2 سنسور

ورودی 

 مدل پایه-

 مدل تمام رخ-


