
 

 توضیحات:. 1
MT-512Ri LOG  می باشد که عملیات خنک  چرخشی به همراه تایمر دمایک کنترلر و نمایشگر

 و دما درونی ثباتمی نماید. همچنین دارای  کنترل خاموشی کمپرسور طریقاز سازی و یخ زدایی را 

این محصول مطابق استاندارد های  می باشد. SITRADخروجی سریال جهت تبادل اطالعات با 

N.F.S می باشد آمریکا. 

 ها: کاربرد. 2
 پیشخوان ها 

 تاالرهای سرمایشی 

 اطالعات فنی:. 3
 منبع تغذیه:● 

MT512Ri LOG ← 115 or 230 Vac ±10%(50/60 Hz) 

MT512RiL LOG  ←12 or 24 Vac/dc  

 to 75.0ºC / -58 to 167°F 50-دمای کنترلی: ● 

 جریان بار: ● 

NO  ←16(8)A/250Vac 1HP 

NC  ←8A/250Vac 

 x 28 x 71mm 71ابعاد: ●

 to 50 ºC / 32 to 122°F 0دمای عملیاتی: ● 

 )بدون چگالش( to 90% RH 10 رطوبت عملیاتی:● 

 . تنظیمات4
 تنظیم دمای کنترل )نقطه تنظیم(: 4.1

 ظاهر شود، سپس کلید را رها کنید. ثانیه نگه دارید تا پیغام  2را فشار داده و برای  SETکلید  

 قسمت تنظیمات دما نمایان می شود.

 را فشار دهید. SETجهت تغییر مقادیر استفاده نمایید. پس از اتمام کلید  ▼ و▲ از کلید های 

 ورود به منوی تابع: 4.2

پیغام زمانی که ظاهر شود.   ثانیه نگه داشته تا پیغام 2مدت  را به طور هم زمان به  ▼ و▲  کلید 

وارد  ▼و  ▲ توسط کلید هایرا  321را فشار داده )تماس کوتاه( و کد  SET، کلید شتنمایان گ 

به توابع دیگر را انتخاب و به همین  ▼و ▲ ید های. توسط کلفشار دهید SETو برای تایید کلید  نمایید

)به نگه داشته را  SETشت به عملیات اصلی کلید روش آن ها را نیز تنظیم نمایید. جهت خروج و بازگ

 ظاهر شود. ---مدت طوالنی( تا پیغام 

 توابع: 4.3

 وارد نمودن کد دسترسی 

 تنظیم پیشرفته ی توابع 

 تنظیم زمان و تاریخ 

 جدول پارامتر ها: 4.4
 

 پیش فرض واحد Min Max توضیحات تابع

F01  2 - 2 0 ثباتحالت عملیاتی 

F02 9 / 5.0 9- / 5.0- خطای نمایشگر °C / °F 0/0 

F03 167 / 75.0 58- / 50- برای مصرف کنندهنقطه تنظیم  حداقل °C / °F -50.0 / -58 

F04 167 / 75.0 58- / 50- برای مصرف کنندهنقطه تنظیم  حداکثر °C / °F 75.0 / 167 

F05 )40 / 20.0 1 / 0.1 کنترل تفاضل )پسماند °C / °F 1.0 / 2 

F06 20 ثانیه 999 0 تاخیر در فعال شدن خروجی 

F07 240 دقیقه 999 1 مدت زمان خنک سازی 

F08 30 دقیقه 999 0 مدت زمان یخ زدایی 

F09 هنگام روشن سازی دستگاه حالت اولیه 
خنک  – 0

 سازی
 خنک سازی – 0 - یخ زدایی – 1

F10 0 قفل دما در نمایشگر در هنگام یخ زدایی - no 1 - yes - 0 - no 

F11 0 دقیقه 240 0 تاخیر در فعال شدن دستگاه 

F12 0 دقیقه 240 0 مدت زمان اضافی در پایان چرخه ی اول 

F13  30 ثانیه 999 1 ثباتبازه زمانی نمونه گیری 

F14 17 / 10.0 0 / 0 ثبت داده ها بر پایه ی تنوع دما °C / °F 0/0 

F15  0 - 1 0 پایه ی تنوع خروجی هاثبت داده ها بر 

F16 0 بازنویسی حافظه - no 1 - yes - 1 – yes 

F17  آدرس دستگاه بر روی شبکهRS-485 001 242 - 1 

 

   . شرح توابع:5
F01 -  ثباتحالت عملیاتی: 

 اطالعات می باشد. ه نوع عملکرد دستگاه ذخیره کنندهتعیین کنند

 غیر فعال دائمی 0

 فعال دائمی 3

 تنظیم دستی 2

F02 - :خطای نمایشگر 

امکان جبران خطای احتمالی در خواندن دما را که غالبا به دلیل تعویض حس گر به وجود می آید را می 

 دهد.

F03 - برای مصرف کننده:نقطه تنظیم  حداقل 

 م.الکترونیکی جهت جلوگیری از تنظیم بیش از حد پایین دما در نقطه تنظی محدودیت

F04 - برای مصرف کننده:نقطه تنظیم  حداکثر 

 الکترونیکی جهت جلوگیری از تنظیم بیش از حد باالی دما در نقطه تنظیم. محدودیت

F05 - :)کنترل تفاضل )پسماند 

 شامل تفاوت دما بین حالت های خاموش و روشن بودن خروجی خنک کننده می شود.

F06 -  کندانسور:تاخیر در فعال شدن خروجی 

زمانی بین آخرین راه  ی شود بازهده می باشد، در واقع محداقل مدت زمان فعال بودن خروجی خنک کنن

 اندازی تا اولین توقف.

F07 - :مدت زمان خنک سازی 

به دمای حس گر بستگی دارد. پس از سپری  و می باشدفعال یا غیر فعال  کمپرسورکه مدت زمانی 

 زدایی می شود. مدت زمان کنترلر وارد مرحله ی یخشدن این 

F08 - :مدت زمان یخ زدایی 

حداقل مدت زمان خاموش بودن خروجی خنک کننده جهت عملیات یخ زدایی طبیعی می باشد. پس از 

 اتمام این مدت کنترلر وارد مرحله ی خنک سازی می شود.

F09 - :حالت اولیه ی انرژی دستگاه 

 حالت کارکرد کنترلر در هنگام روشن بودن می باشد.نشان دهنده ی 

 خنک سازی  

 یخ زدایی 

F10 - :قفل دما در نمایشگر در هنگام یخ زدایی 

این تابع جهت جلوگیری از افزایش دما در طول یخ زدایی می باشد. آخرین دمای اندازه گیری شده قبل 

در شروع عملیات خنک سازی نمایشگر دما  از یخ زدایی را ثبت و روی نمایشگر ثابت نگه می دارد.

 پس از تاخیر فن، به حالت اولیه باز می گردد.

 خیر 

 بلی 

F11 - :تاخیر در فعال شدن دستگاه 

 با وجود روشن شدن دستگاه، کنترلر برای مدت زمانی غیرفعال باقی خواهد ماند تا شروع  

 ترلر به عنوان نمایشگر دما کار خواهد کرد.چرخه را به تعویق باندازد. در خالل این مدت زمان، کن

F12 - :مدت زمان اضافی در پایان چرخه ی اول 

زمان اضافی برای اولین عملیات خنک سازی در نظر می گیرد تا اولین یخ زدایی مقداری این تابع 

 زودتر آغاز نگردد.

F13 - :بازه زمانی نمونه گیری ثبت کننده 

کنترلر نمونه ای از دما و حالت عملیاتی خروجی خنک کننده را ثبت می بازه ی زمانی است که در آن 

 نماید.

F14 - :ثبت داده ها بر پایه ی تنوع دما 

شامل تفاوت در دما جهت وا داشتن ذخیره سازی داده در حافظه می باشد. این تابع به صورت مجزا از 

F13  نمایان گردد. است. برای غیرفعال نمودن این تابع مقدار آن را باال برده تا پیغام 

F15 - :ثبت داده ها بر پایه ی تنوع خروجی ها 

، این تابع باعث ثبت داده ها بر اساس تغییرات در F13فارغ از نمونه های زمانی ثبت شده توسط 

 خروجی خنک کننده می شود.

 غیرفعال 

 فعال 

F16 - :بازنویسی حافظه 

ثبت شده در حافظه را از شروع در مواقع پر شدن حافظه، این امکان را می دهد می دهد تا داده های 

 ثبت شده اولین اطالعات پاک شده نباشند.نویسی کند به طوری که آخرین اطالعات باز

 خیر 

 بلی 



F17 -  آدرس دستگاه بر روی شبکهRS-485: 

می باشد. توجه داشته باشید که نمی توان  Sitradاین تابع مشخصات دستگاه جهت ارتباط با نرم افزار 

 دو یا چند دستگاه با یک آدرس در شبکه داشت. 

 . دسترسی آسان توابع:6
 حداکثر و حداقل دمای ثبت شده: 6.1

در طول ، ثبت از نورا فشار دهید. حداکثر و حداقل دمای ثبت شده نمایان خواهند شد. جهت  ▲کلید 

 ظاهر شود. نگه داشته تا پیغام را  ▲آن ها کلید مشاهده 

 ثبت کننده:فعال نمودن دستی  6.2

داخلی دما را فعال یا  اتثانیه می توان ثب 30به مدت  ▲یا  ▲یکی از دو کلید با فشردن و نگه داشتن 

)ثبت کننده غیرفعال( نمایان  )ثبت کننده فعال( و یا  Onو به دنبال آن  غیرفعال نمود. پیغام 

 نمایان می گردند. یا  تنظیم شده باشند متعاقباً پیغام های  یا  بر روی  F15خواهند شد. اگر 

 :تاثبازی حافظه پاکس 6.3

را به  نمایشگر پیغام  نمایان شود.   ثانیه نگه داشته تا پیغام  4را به مدت  SETو  ▲کلید 
. در صورت را فشار دهید، SETکلید در صورتی که تمایل به پاکسازی ندارید،  .شما نشان خواهد داد

را فشرده  SETبرای تایید را نشان دهد،  تا نمایشگر پیغام   را نگهداشته▲تمایل به پاکسازی کلید 

  از منوی تابع خارج شوید. تا

 مشاهده ی تاریخ و ساعت: 6.4

می توانید ساعت و تاریخ را مشاهده نمایید. نمایشگر به ترتیب روز،  SETبا فشاری کوتاه روی کلید 

 ماه، سال، ساعت، دقیقه را نمایش می دهد.

 12h43min 03/17/2006مثال: 
 

 

 یخ زدایی دستی: 6.5

صرف نظر از برنامه ریزی انجام شده،  و خنک سازی به یخ زدایی یا بالعکس برای تغییر عملیات از

 ظاهر شود.  یا  را به مدت چهار ثانیه نگه داشته تا پیغام  ▲کلید 

 .دهید را فشار ▼جهت مالحظه ی وضعیت عملیات و زمان سپری شده، کلید 

 . سیگنال ها:2
 REFRIG خروجی خنک کننده فعال     

DEFROST انجام یخ زدایی طبیعی 

 حس گر قطع بوده و یا دما خارج از محدوده ی تعیین شده می باشد. 

 حافظه ی ثبت کننده پر می باشد. 

 تنطیم پارامتر ها خارج از برنامه و یا خارج از محدوده ی تعیین شده. 

 (:C  /°F°انتخاب واحد ). 8
را  213شده و کد دسترسی  F01ی آن کار خواهد کرد، وارد تابع بر روکه دستگاه  جهت تنظیم واحد

نمایان گردد. توسط کلید  تا پیغام را فشار داده  ▲تایید کنید. کلید  SETوارد نموده و بوسیله ی کلید 

SET  بین°C  و°F  .نمایان خواهد شد و دستگاه به  پس از انتخاب واحد پیغام انتخاب و تایید کنید

F01  .شود تنظیمبایستی مجددا  پارامتر هاهر زمان واحد تغییر کرد باز خواهد گشت. 

 . دیاگرام سیم ها:9
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 X 24 AWG 2.از سیم  با استفاده متر افزایش یابد 200طول سیم حس گر می تواند تا بیش از توجه: 

 .استفاده شود از ترموول جهت استفاده در آب

 

 

 

 

 و کامپیوتر: RS-485ها، رابط سریال  ادغام کنترلر - 10

 

 
 

 توجه         

 : یک محافظت کننده در برابر اضافه ولتاژ، نصب کنید.3

کابل های حس گر و کابل های سیگنال کامپیوتر متصل باشند، اما نه در مجرای  : ممکن است2

 شود.سیم الکتریکی مشابهی که از طریق آن، ورودی الکتریکی و فعال سازی بار اجرا می

( را موازی با بارها نصب RCها، سوپراسورهای گذرا )فیلترهای  : جهت افزایش عمر رله1

 کنید.
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برای اتصال مستقیم باید حداکثر 
 لحاظ شودجریان 


