
 

 

 تشریح .1

MT-512G  است. نمایشگر دماکنترل کننده و 

 خنک کننده را از طریق خاموش شدن کمپرسور کنترل می کند.

 کاربردی مصارف .2

 سردخانه ها ·

 گلخانه ها ·

 مشخصات فنی .3

 هرتز264VAC (50/60 ) تا 90 منبع تغذیه: -

 درجه ی فارنهایت( 99 تا 58) درجه سانتی گراد 99 تا 50 کنترل دما: -

 درجه سانتی گراد در باقی مانده ی طیف 1درجه ی سانتی گراد( و  10و  -10درجه ی سانتی گراد )بین  0.1وضوح: -

 A/250 VAC1HP( 8)16 حداکثر جریان: -

 درجه سانتی گراد 50تا  0 درجه حرارت: -

 )بدون چگالش(RHدرجه  90تا  10 رطوبت عامل: -

           پیکربندی .4
 

 کنترل تنظیم درجه حرارت )نقطه تنظیم( 4.1

 نمایش داده شود. تا  ثانیه نمایش فشرده شود 12کلید جلو برای  -

 ظاهر خواهد شد؛دمای نقطه تنظیم کلید را رها کنید،  -

 ثانیه انجام شود، در غیر این صورت نشانه درجه حرارت محیط به طور خودکار باز می گردد. 4این عملیات باید در از کلید برای تغییر مقدار استفاده کنید.  -

 و به عمل طبیعی باز گردد. هثانیه صبر کنید تا ضبط شد 4 -

 پارامترهای تغییر 4.2

 ( حفاظت شده اند.تنظیمپارامترهای پیکربندی توسط کد دسترسی )به جز نقطه 

 فشار دهید.  نمایشثانیه تا زمان  8. کلید جلو پانل را به مدت 1

 د.شخواهد نمایش داده را   ،.با رها کردن دکمه2

 می گردد؛ثانیه انجام شود، در غیر این صورت نشانه دمای محیط به طور خودکار باز  4)بیست و سه( استفاده کنید. این عملیات باید در  23. از کلید برای وارد کردن کد 3

 ر صفحه نمایش و پس از آن درجه حرارت ظاهر می شود .د  --  کد دسترسی صبر کنید. در این زمانثانیه برای ضبط  4. 4

 پس از وارد کردن کد دسترسی:

 به کاربران اجازه مشاهده و تغییر پارامترها را می دهد. راگر کد دسترسی درست باشد، کنترل

 .برسیدپارامتر مورد نظر می باشد بفشارید تا به هر چند بار که الزم  را . کلید5

 ثانیه صبر و سپس مقدار تنظیم شده پدیدار می شود. 2. 6

 . از کلید برای تغییر ارزش استفاده کنید.7

 صبر کنید؛ثبت مقدار جدید و بازگردان ابزار نمایش محفظه ی درجه حرارت  برایثانیه  4. 8

 را تکرار کنید. 8و  7، 6، 5، مراحل هادیگر پارامتر. برای تغییر 9

 .رها نکنید ثانیه 15بین تغییرات پارامتر برای بیش از  ( شود )بدون اینکه فشردهرا  وارد کردن کد دسترسی، مراقب باشید کلید پس از تذکر : 

 .دارد ایجاد تغییرات برایکد  دوباره نیاز به وارد کردن است و شده طور خودکار مسدودبه  اتنمایش داده خواهد شد و دسترسی به تنظیم  اگر این اتفاق می افتد، پیام



 

 

 جدول پارامترها 4.3

  

 فارنهایت سلسیوس 

 استاندارد واحد بیشینه کمینه استاندارد واحد بیشینه کمینه تشریح تابع

 - - - - - - - - )بیست و سه( 23کد دسترسی

 20 0.1 دیفرانسیل کنترل
درجه سانتی 

 گراد
3 1 40 

درجه 

 فارنهایت
37 

حداقل نقطه تنظیم مجاز برای 

 کاربر
50- 99 

درجه سانتی 

 گراد
1- 58- 99 

درجه 

 فارنهایت
30 

حداکثر نقطه تنظیم مجاز 

 برای کاربر
50- 99 

درجه سانتی 

 گراد
5 58- 99 

درجه 

 فارنهایت
40 

زمان اضافی در پایان سیکل 

 اول
 0 دقیقه 99 0 0 دقیقه 99 0

 99 1 زمان خنک کننده
ضرب در 

 دقیقه 10
30 1 99 

ضرب در 

 دقیقه 10
30 

 25 دقیقه 99 1 25 دقیقه 99 1 زمان یخزدایی

حالت در اولین روشن شدن 

 کنترلر
 یخچالی 0 - یخزدایی-1 یخچال-0 یخچال-0 - یخزدایی-1 یخچال 0

نشانه دمای قفل شده در طول 

 یخ زدایی
  - بله-1 0-00 بله-1 - بله-1 خیر-0

 0 دقیقه 99 0 0 دقیقه 90 0 تاخیر در فعال سازی ابزار

تاخیر در روشن کردن 

 خروجی خنک کننده
0 99 

ضرب در 

 ثانیه 10
18 0 99 

ضرب در 

 ثانیه 10
18 

 شرایط کمپرسور با

 سنسورهای آسیب دیده
 خاموش-0 - 1-00 خاموش-0 خاموش-0 - روشن-1 خاموش-0

 5 -5 افست
درجه سانتی 

 گراد
0 9- 9 

درجه 

 فارنهایت
0 

 5 - 9 0 5 - 9 0 چگالی فیلتر دیجیتال

 گرم-0 - گرم-1 یخچال-0 یخچال-0 - گرم-1 یخچال-0 حالت کاربردی



 

 

 کاربردها با دسترسی آسان .5
 

 نمایش وضعیت حاضر 5.1

کلید را فشار دهید و سپس آن را )تماس کوتاه( رها کنید. صفحه به زودی فرآیند در حال اجرا و 

 زمان سپری شده را نشان می دهد.

 مثال:

 دقیقه است. 192در حالت خنک کننده برای  کنترلر

 دقیقه است. 25در حالت یخ زدایی به مدت  کنترلر

   

 دقیقه است. 2مدت  بهابزار  در راه اندازیدر حال اجرای زمان تاخیر  کنترلر

 در حالت گرمایش است. کنترلر

 یخ زدایی دستی 5.2

 

MT-512G  اجازه تغییر از خنک کننده به یخ زدایی و یا بالعکس، صرف نظر از آنچه 

 برنامه ریزی شده است را می دهد:

 ؛ داده شود نمایش  تا بفشارید ثانیه 4. کلید را برای 1

 نشان می دهد ورا   صفحه نمایش رها شددر چرخه تبرید است، زمانی که کلید  کنترلر. اگر 2

 چرخه یخ زدایی شروع خواهد شد.

می نشان  را  صفحه نمایش رها شددر چرخه یخ زدایی است، زمانی که کلید  کنترلر. اگر 3

 چرخه تبرید شروع خواهد شد. و دهد

 

 عالمت دهی .6

 سنسور قطع و یا درجه حرارت خارج از محدوده است. -

 یخ زدایی؛ نشان دهنده چرخه -

 نشان می دهد که چرخه یخ زدایی روشن است؛ -

 تبرید( ؛نشان می دهد که چرخه یخ زدایی خاموش است )شروع چرخه  -

 نشان دهنده چرخه تبرید؛ -

 نشان می دهد که کنترلگر در حالت گرمایش عامل است؛ -

 نشان دهنده تاخیر اولیه؛ -

 پارامترهای پیکربندی نامعتبر؛ -

 در این وضعیت خروجی به طور خودکار خاموش می شود.

بررسی کنید که کدام پارامترها داده های نامعتبر دارند و ا آنها را در بازگشت عمل 

 طبیعی اصالح کنید.

LED است. روشن در حالت خنک کننده و خروجی کنترلر – چشمکزن 

LED  است.در حالت خنک کننده و خروجی خاموش  کنترلر –خاموش 

 LED  است.در حالت یخ زدایی  کنترلر –روشن 

 (C  /°F°) انتخاب واحد .7

 نمایش داده شود. تا بفشارید ثانیه  8به مدت را کلید جلو پانل  -

 ظاهر شود .  دکمه را رها کنید تا -

 . این گزینه باید در چهار ثانیه اجرا شود، درنیدوارد ک)سی و یک( را  31کد استفاده از کلید با  -

 دمای اتاق باز خواهد گشت؛نمایش صفحه نمایش به طور خودکار به  غیر این صورت

 ؛صبر کنید کد دسترسی ذخیره سازیبرای  ثانیه 4 -

 نشان می دهد  را (°  /°) مورد استفاده سپس صفحه نمایش واحد اندازه گیری -

 ؛بفشارید بالعکسیا  °و  ° برای تغییر مقدار بین را کلید -

 .حفظ خواهد کردرا  شده واحد انتخاب کنترلر ،ثانیه بدون فشار دادن کلید 4 پس از-

پیش  مقادیربر  پارامترهافرض نمایش داده خواهد شد و   اگر واحد اندازه گیری تغییر کند، -

 خواهد بود. فرض
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 مهم

 :IEC 60364با توجه به 

 .نصب شود باال بر روی منبع تغذیه محافظ برخالف ولتاژ: 1

 دربرق که  کانالدر نباید :کابل سنسورها و کابل سیگنال کامپیوتر ممکن است پیوست شود، اما 2

 شود. قرار داده ورودی ورودی جریان دارد برقآن 

( به موازات بارهای که به افزایش عمر محصول از رله RCنصب فرونشاننده ی گذرا )فیلتر :3

 می شود.ها منجر 

 شماتیک اتصال فرونشاننده به کنتاکتور

A1  وA2 های سیم پیچ کنتاکتور هستند. پایانه 

 بارهای فعال شماتیک اتصال فرونشاننده ی مستقیم

  .گرفته شود باید درنظر مشخص شده برای فعال سازی مستقیم حداکثر


