
 

 توصیف .1

MT-514E هشدار زنگ با که کنترلری دمایی برای کاربردهای خنک سازی و گرم کردن می باشد 

 یزدای یخ برای تواند می که است شده تهیه اخطار کنترل برای خروجی و( خطر زنگ) داخلی شنیداری

 نمایش کلید یک لمس با دمایی حداکثر و حداقل شده ثبت موارد. شود بندی پیکره برق با و گرم گاز با

 .اند شده داده

 به فقط اجرا برای MT-514E به که بوده، توابع کنترل کردن خاموش شامل دیگر کاربری مشخصه

 پارامترهای تغییر از را غیرمجاز افراد توابع، هوشمند قفل سیستم. دهد می اجازه دمایی عالمت عنوان

 .دارد می نگه دور کنترلی

 کاربردها .2
 ها یخچال سیال •

 شده سازی خنک کنتورهای •

 انجماد های اتاق •

 گرم کنتورهای •

 ها گلخانه• 

 مشخصات فنی .3

 

 MT-514E: 115or230Vac ±10%(50/60 Hz) منبع تغذیه

MT-514EL: 12 or 24 Vac/dc +10% 

 درجه ی سانتی گراد 105تا  -50 دمایی کنترل

 (*F°221 تا  -58)

 درجه ی سانتی گراد 50تا  0 عملیاتی دمای

 F°122 تا  32

 A 250Vac 2HP(12)16: 1 خروجی جریان الکتریکی بار

  10A / 240Vac 1/4HP:  2 خروجی

 (چگالش بدون) درصد 90تا  10 عملیاتی رطوبت

 (WxHxD)میلی متر 77در  34در  76 ابعاد

 میلی متر 0,5±  29*  0,5±  71 ابزار تنظیم برای کردن کوتاه ابعاد

 (ببینید را 5 مورد)

 سیلیکونی سنسور کابل از استفاده با ، C/392°F°200 تا دما کنترل و گیری اندازه به ابزار این* 

SB59 (شده فروخته تفکیک به که)، پردازد می. 

 افزایش PP 2 x 24 AWG کابل توسط متر 200 تا کاربر توسط تواند می سنسور کابل طول: مالحظات

 .شود داده

  کلیدها و ها عالمت .4

 

 

 

 الکتریکی اتصاالت برقراری و مونتاژ – نصب .5

 

 

اتصال         

115 Vac:  

 

 :Vac 230اتصال 

 

 :Vac/dc 12اتصال 

 
 :VAC/Dc 24اتصال 

 

 عملیات .6

 دسترسی آسان به منوی نقشه 6.1

استفاده کنید در حالی که )لمس سریع(   برای دسترسی و یا فهرست منوی دسترسی سریع، از کلید

درجه حرارت توسط کنترل نمایش داده می شود. هر لمس تابع بعدی لیست را نمایش می دهد؛ برای 

 مراجعه کنید. 6.3)لمس سریع( استفاده کنید. برای جزئیات بیشتر، به فصل   تایید،  از کلید

 

 چراغ عالمت هشدار چراغ عالمت گرم کردن
 چراغ عالمت قفل توابع

 چراغ عالمت سرد سازی
 چراغ عالمت واحد دمایی

کلید منوی 

دسترسی  

 (Flatec)سریع
 کلید  افزایش

 کلید تنظیم
 کاهشکلید     

   MT-

514e  

 چراغ عالمت یخ زدایی

Dimension of the clipping 

for fixing of the 

instrument in panel 

71 ± 0,5 mm 

 پنل 
  پنل ()نمای جانبی

 )نمای روبرویی(

29
 ±

 0
,5

  
m

m
 

           توجه
 

نصبی که به منظور جلوگیری از تماس با آب نیازمند آب برای موارد 

باشد.   29mm×70,5بندی می باشد، برش برای کنترلر باید حداکثر با ابعاد

قفل های جانبی باید تنظیم شود به طوری که الستیک آب بندی ممانعت 

 کننده از تراوش بین برش و کنترلر را فشار دهد.

 نکته مهم   
 

ابزارهای مناسب برای جلوگیری از آسیب در اتصاالت استفاده از 

 در ترمینال های ابزار ضروری می باشد:

پیش گوشتی برای تنظیم در ترمینال  (2.4mm'')3/32شیار    

 های منفرد بوده است.

برای تنظیم در ترمینال های برق استفاده  1پیچ گوشتی های فیلیپس #     

 شده اند.
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 سرد سازی  منبع نیرو 8   7    6   5
NC گرم کردن 

NO 
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 D1            سنسور
24 Vac/dc / 

   
 منبع بار الکتریکی 
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MT-514E  MT-514E  

 MT-514E  

  
MT-514E  

MT-514E   MT-514E  

MT-514E   
 MT-514E    MT-514E  

;  ;  

 قفل کردن توابع 
;  

 انتخاب تابع
;  

 خاموش/روشن کردن کنترل توابع

;  

 تجسم فرآیند 

;  

 تنظیم دمای مطلوب

;  

 ثبت دمای حداق و حداکثر

;

 

;  

 حذف مقادیر حداقل و حداکثر 

 تابعخروج از  روشن/خاموش کردن یخ زدایی



 سریع دسترسی کلیدهای ترسیمی نقشه 6.2

 ذکرشده عتواب برای میانبرهایی عنوان به تواند می زیر کلیدهای باشد، می دما نمایش حال در کنترلر وقتی

 :گردند استفاده

 
 موردنظر نقطه تنظیم: دارید نگه ثانیه 2 مدت به

 
 اجرا حال در فرآیند نمایش برای:  سریع لمس

 
 (خطر زنگ) شنیداری هشدار از ممانعت: دارید نگه ثانیه 2

 
 حداکثر و حداقل دمای نمایش برای:  سریع لمس

 
 نماید می فعال را دستی زدایی یخ:  دارید نگه ثانیه 4

 
 سریع دسترسی منوی به ورود

 

 

 توابع انتخاب به ورود

 

 اساسی های عملیات 6.3

 (معین نقطه) دلخواد دمای تنظیم  6.3.1

 (:=  F03) نشود استفاده ها دستورالعمل برای شده بندی پیکره موارد اگر

 ..شود داده نمایش  پیام تا دهید فشار ثانیه 2 مدت به را   کلید -

 .شود تنظیم است ممکن معین نقطه و شد خواهد داده نمایش  پیام سپس -

 .دهید فشار را   کلید تائید، برای سپس و نموده استفاده مقدار تغییر برای   یا   کلیدهای از -

 (:=  F03) شود استفاده تنظیم پیش برای شده بندی پیکره موارد اگر

( هیسترسیس) دیفرانسیلی کنترل معین، نقطه برای مختلف مقادیر استفاده برای است ممکن تنظیم پیش هر

 .شود برقرار( ها زدایی یخ بین فاصله) سازی خنک زمان و

 :تنظیم پیش انتخاب برای

 .پرداخت خواهد  پیام تا داشته نگه ثانیه 2 مدت به را   کلید -

 .یا   نمایش به حاضر حال در شده انتخاب تنظیم پیش سپس -

 .رفت خواهد کار به که تنظیمی پیش 2 انتخاب برای کنید استفاده   یا   کلیدهای از -

 .دهید فشار را   کلید انتخابی، موارد تائید برای -

 بین لهفاص) سازی خنک زمان و( هیسترسیس) دیفرانسیلی کنترل توابع، معین نقطه مقادیر: مالحظات

 .است گردیده برقرار پارامترها منوی در تنظیم پیش هر برای( ها زدایی یخ

  یخ زدایی دستی 6.3.2

 داشته نگه( کوتاه لمس با) را   کلید. است شده اجرایی سریع دسترسی منوی طریق از دستی زدایی یخ

 برای( کوتاه لمس با) را   کلید سپس و(   زن چشمک چراغ) شود نمایان    پیام که زمانی تا

 کردن خاموش برای.(  روشن چراغ) شد خواهد ظاهر   پیام سپس. دهید فشار کردن انتخاب

  زن چشمک چراغ) گردد نمایان  پیام تا داده فشار( کوتاه لمس با) را   کلید دستی، زدایی یخ

 خواهد ظاهر    پیام  ًمتعاقبا. دهید فشار کردن انتخاب برای( کوتاه لمس با) را   کلید(. 

  (.  خاموش چراغ) شد

  

 .شود غیرفعال/فعال ثانیه 4 برای   کلید داشتن نگه با است ممکن همچنین دستی زدایی یخ

  توابع کردن قفل 6.3.3

 نقطه اشد،ب فعال وقتی. است گردیده ابزارها از استفاده برای بیشتری امنیت موجب توابع قفل از استفاده

 واستهناخ تغییرات برابر در ولی باشند مشاهده قابل کاربران برای توانند می پارامترها دیگر و معین

 قطهن تنظیم و نموده مسدود را توابع کنترل تغییر تواند می یا بوده شده محافظت( F35=2) شده محافظت

  تابع به دستیابی ،(کوتاه لمس با)   کلید از استفاده با(. F35=1) نماید می رها را شده تهیه معین

 داده نمایش    پیام سپس و شده تائید( کوتاه لمس با)   کلید دادن فشار با ، آسان دسترسی منوی در

 بندی پیکره تابع قفل که زمانی تا داشته نگه فشرده صورت به را   کلید آن، از پس. شد خواهد

 به تابع قفل بودن فعال دهنده نشان که شد خواهد داده نمایش  پیام شود ظاهر ، ، تا ( F36)شود

 .باشد می کلید کردن رها محض

 

 صورت به را کلید. نمایید روشن   شده فشرده کلید با  ً مجددا و خاموش را کنترلر قفل، کردن باز برای

 پیام سپس و داشته نگه ثانیه 10 را شده فشرده کلید. شود ظاهر LOC پیام که زمانی تا دارید نگه فشرده

OFF   شد خواهد داده نمایش ها پیام دیگر و دما با متناوب طور به. 

 کنترل توابع خاموش 6.3.4

 کنترل به کار فقط به عنوان یک شاخص از دما، ی عطف توابع کنترل کردن اجازه 

 . استفاده از این ویژگی فعال باشد یا نه توسطرا می دهدنگه داشتن خروجی کنترل و آالرم قطع شده 

تبدیل  هشدار، توابع کنترل و که. هنگامی صورت می گیرد ( تابعF35توابع کنترل خاموش کردن )

  [( از طریق منوی دسترسی سریع در گزینه)]کنترل[ ]( و یا در )]کنترل[  شده خاموش

با درجه  خواهد شد و سپس به تناوب  پیام  شود. وقتی توابع کنترل صورت گیرد فعال می شود

 .نمایش داده می شود حرارت و پیام های دیگر

 زمان حداقل ،  توابع به توجه با 514e-MT نماییم، می روشن را توابع کنترل وقتی: مالحظات

 شدن تحریک حال در وقتی اولیه وضعیت. یافت خواهد ادامه   و OUT1 خروجی شدن خاموش

 :از است عبارت باشد می

 
 فرآیندتجسم  6.3.5

 زمانی تا دهید فشار را   کلید یا( کوتاه لمس با) را   شده، زده تخمین زمان و فرآیند مشاهده برای

 پیام و پرداخت خواهد فرآیند کنونی وضعیت نمایش به کنترلر روش، این به. شود نمایان   پیام که

 :شوند ظاهر نمایش صفحه روی است ممکن زیر های

 (ابزار کار به شروع در تاخیر) تاخیر اولیه  

 سازی خنک 

 سازی گرم 

 یخ زدایی 

 کردن خشک 

 توابع کنترل کردن خاموش ----

 دمایی شده ثبت موارد حداکثر و حداقل 6.3.6

 که شوید باعث( ببینید را 6 فصل) سریع دسترسی منوی طریق از داده فشار پایین سمت به را   کلید

 .شود ظاهر شده ثبت دمای حداکثر و حداقل سپس و ، پیام

 زمانی تا داشته نگه پایین سمت به( کوتاه لمس با) را   کلید کنونی، حداکثر و حداقل مقادیر حذف برای

 از پس. نمایید وارد را 123 مقدار و شده نمایان پیام  سپسنمایش داده می شود،   پیام که

، نمایش داده خواهد  پیام باشد، شده وارد صحیح صورت به کد اگر. بپردازید تائید به   کلید با آن،

 می حفظ دمایی حداکثر و حداقل شده ثبت موارد حذف از را غیرمجاز کاربران روند، این. . شد

 . نماید

 تحریک هنگام و بازدارنده هشدار زمان تخمین از بعد باید شده ثبت دمای حداکثر و حداقل :1 مالحظات

 .شود اجرایی    +ابزار تحریک در تاخیر از پس و کنترلر

 تنظیم یشپ معین نقطه به کمپرسور دسترسی از بعد فقط باید شده ثبت دمای حداکثر و حداقل :2 مالحظات

 ثبت موارد برای   پیام و حداقلی شده ثبت موارد برای   پیام آن، از قبل. شود اجرایی فعال

 .شد خواهد داده نمایش دما از حداکثری شده

 واحد انتخاب 6.3.7

 دسترسی کد از استفاده با را   تابع شد، خواهد عملیاتی که ابزاری در دمایی واحد انتخاب برای 

 استفاده با را استفاده با را  ° یا  ° دلخواه واحد سپس. دهیم می فشار را   کلید و کرده وارد 

 نماید، تغییر واحد که زمانی هر. دهیم می فشار را   کلید تائید برای و نموده انتخاب   کلیدهای از

 .شود اندازی راه  ًمجددا باید نتیجه در و بازگشته فرض پیش مقدار به تابع تنظیمات

 اخطار زنگ از بازداری 6.3.8

. آورد عمل به ممانعت ثانیه 2 مدت به   کلید دادن فشار با اخطار زنگ از تواند می شود، فعال وقتی

 .دهد رخ جدیدی اخطار زنگ که زمانی تا ماند خواهد باقی غیرفعال صورت به اخطار زنگ

 عملیات پیشرفته 6.4

 فشار با یا   گزینه ،(6 فصل به توجه با) سریع دسترسی منوی طریق از تواند می توابع منوی

 پارامترها، تغییر به دادن اجازه برای. شود واقع دسترس در دما نمایش طول در   و   همزمان دادن

 صد) 123 کد ،   یا   کلیدهای از استفاده با و نموده وارد( سریع لمس)   دادن فشار با را  

 طریق از نوم داخل دیگر، توابع تغییر برای. نمایید تائید   کلید با سپس و کنید وارد را( سه و بیست و

 ومن از خروج برای. بگیرید پیش آنها تنظیم منظور به را مشابهی راه و کرده حرکت  یا   کلیدهای

 .شود داده نمایش ---- تا( طوالنی لمس) داده فشار را   نرمال، فرآیند به بازگشت و

 OBS: نمایش را  شامل پیامی کنترل دهید، می فشار را   یا   وقتی  شود، فعال توابع قفل اگر 

 .داد نخواهد را پارامتر تنظیم اجازه و داده

   

 

 

MT-514E  

MT-514E  

MT-514E  



 

 جدول پارامترها 6.5

 فارنهایت سلسیوس

 استاندارد واحد بیشینه کمینه استاندارد واحد بیشینه کمینه تشریح عملکرد

 - 0 0 0 0 0 0 0 123کد دسترسی 

 C 0 9- 9 F 0 0.5 -0.5 نشان جا به جایی سنسور

 خیر 0 بله هیچ هیچ 0 بله هیچ استفاده از دستگاه های پیش تنظیم شده

 خنک 0 0 گرم 1 سرد 0 سرد 0 0 گرم 1 سرد 0 وضعیت عملی خروجی اول

 C 4 58- 392 F 39 200 -0.5 عملکرد نقطه تنظیم

 C 1 1 36 F 1 20 0.1 دیفرانسیل کنترل

 240 دقیقه 999 1 240 دقیقه 999 1 زمان خنک کننده

 30 دقیقه 999 0 30 دقیقه 999 0 زمان یخ زدایی

 C 0 58- 392 F 32 200 -0.5 عملکرد نقطه تنظیم

 C 1 1 36 F 1 20 0.1 دیفرانسیل عملکرد

 240 دقیقه 999 1 240 دقیقه 999 1 زمان خنک کننده

 30 دقیقه 999 0 30 دقیقه 999 0 زمان یخ زدایی

 -C 50- 58- 392 F 58 200 -0.5 حداقل نقطه ی تنظیم مجاز برای کاربر آخر

 C 75 58- 392 F 167 200 -50 حداکثر نقطه تنظیم مجاز برای کاربر آخر

 20 ثانیه 999 0 20 ثانیه 999 0 حداقل زمان خروجی روشن

 20 ثانیه 999 0 20 ثانیه 999 0 حداقل زمان خروجی خاموش

 خنک 0 0 1 سرد 0 سرد 0 0 1 سرد0 وضعیت های اولیه زمان انرژی بخشی ابزار

 هیچ دقیقه بله هیچ هیچ 0 بله هیچ نشان دمای قفل شده در طول یخ زدایی 

 هیچ 0 0 240 0 0 دقیقه 240 0 تاخیر انرژی بخشی ابزار

 0 دقیقه 2 0 0 0 2 1 وضعیت کمپرسور با سنسور آسیب دیده

 15 دقیقه 999 1 15 دقیقه 999 1 زمان کمپرسور روشن درباره ی خطا

 15 دقیقه 999 1 15 دقیقه 999 0 زمان کمپرسور خاموش در مورد خطا

 هیچ F 0 240 0 0 دقیقه 240 -50 نقطه ی تنظیمحداکثر کمپرسور فعال بدون دریافت  

 -C 50- 58- 392  58 200 -50 هشدار حرارت کم

 C 200 58- 392 F 392 200 1 هشدار حرارت باال

 1 0 5 1 1 0 5 0 وضعیت عملکرد خروجی

 هیچ 0 دقیقه 999 0 0 دقیقه 999 0 نشان زمان هشدار حین انرژی سازی کنترل گر

 خاموش 0 0 1 0 0 0 1 0 فعال کردن زنگ هشدار

 روشن 0 0 6 0 0 0 6 0 وضعیت عملکرد ورودی دیجیتال

 1 ثانیه 999 0 1 ثانیه 999 0 زمان وضعیت خروجی روشن

 1 ثانیه 999 0 1 ثانیه 999 0 زمان وضعیت خروجی خاموش

 هیچ 0 دقیقه 999 0 0 دقیقه 999 0 زمان بازگشایی هشدار

 0 0 1 0 0 0 1 0 وضعیت عملکرد فیلتر دیجیتال

 هیچ 0 ثانیه 20 0 0 ثانیه 20 0 چگالی فیلتر دیجیتال کابردی در سنسور

 0 0 2 0 0 0 2 0 قفل توابع

 15 ثانیه 60 15 15 ثانیه 60 15 زمان برای قفل عملکرد

 هیچ 0 0 2 0 0 0 2 0 خاموشی عملکرد کنترل

 

  پارامترها توصیف 6.5.1

 )یک صد و بیست و سه(: 123کد دسترسی  -

 نمی نیازمورد کد این ورود. باشیم می بندی پیکره پارامترهای تغییر به متمایل وقتی است موردنیاز این

 . باشد شده تنظیم پارامترهای تجسم فقط مقصودمان اگر باشد

 :دهد می اجازه موردانتظار دسترسی کدهای ورود به آن

 .دهد می را جدول پارامترهای در تغییرات به ادسترسی - 123

 .دهد می را ° یا  ° گیری اندازه واحد بندی پیکره اجازه - 123

   دسترسی کد از کننده استفاده   تابع شد، خواهند عملیاتی که ابزارهایی در واحد انتخاب برای - 231

 از استفاده با را ° یا  °  دلخواه واحد آن، از پس. دهیم می فشار را   کلید سپس و نموده وارد را

 . دهیم می فشار را   کلید تایید، برای و نموده انتخاب   یا   کلیدهای

F02- (آفست) سنسور نشانه جابجایی 

 .دهد می کابل طول در تغییر یا دمایی انحراف هر برای تصحیح به اجازه

F03 - تنظیم پیش از استفاده 

 .خیر یا نماید می استفاده تنظیم پیش آیا اینکه برای دهد می اجازه کنترلر بندی پیکره به

 –No  :  استفاده ظیمتن پیش مقادیر از کنترلی امور در ابزار باشد، شده بندی پیکره شکل این به اگر 

 F06  خروجی دیفرانسیلی کنترل از عبارت که باشد،  معین نقطه منظور، این به. است ننموده

"OUT1 تنظیم پیش با مشابه باید شود، استفاده سازی خنک زمان اینکه برای( ". ) باشد می    

 یخ زمان( ". ) باشد می OUT1"خروجی   F07باشد، که عبارت از زمان خنک سازی خروجی

، 1 خروجی زدایی یخ زمان از عبارت که باشد، مشابه 1 تنظیم پیش در وقتی شد خواهد استفاده زدایی

F08  خروجی"OUT1 است بوده (." ) 

" نهایی کاربران برای مجاز حداقلی معین نقطه" F13 بین است ممکن   در شده بندی پیکره مقدار

 .شود تنظیم" نهایی کاربران برای مجاز حداکثری معین نقطه"  F14 و

 .است شده فعال تنظیم پیش که داد نخواهد نشان کنترلر بندی، پیکره این در

 –Yes  : هتوج با مشابه روشی با سریع، دسترسی منوی طریق از ها تنظیم پیش از ای مجموعه 

 که ادد خواهد نشان نمایش صفحه در کنترلر بندی، پیکره این در. شد خواهد ایجاد معین، نقطه تنظیم به

 امور در باشد، شده بندی پیکره روش این به اگر. است شده فعال ، یا    تنظیم، پیش کدام

 بندی یکرهپ زدایی یخ زمان و سازی خنک زمان دیفرانسیلی، کنترل معین، نقطه مقادیر از ابزار کنترلی،

 .نماید می استفاده  پارامترها جدول در شده

F04 - خروجی عملیاتی حالت OUT1 

 :OUT1انتخاب حالت عامل خروجی 

 سازیخنک  -   0

 سازیحرارت  -   1

F05-  عملیات معیننقطه () 

 یشپ وقتی شود نگهداری شده کنترل محیطی در دما یعنی بوده، دمایی کنترل برای مرجع مقداری این

 .شود استفاده  () تنظیم

F06- (هیسترسیس) دیفرانسیلی کنترل () 

 قتیو بوده( کردن گرم یا) سازی خنک کردن خاموش و روشن بین( هیسترسیس) دمایی تفاضل شامل آن

 ( استفاده شده است.) دستورالعمل

 

 

 

 



 در سازی خنک بنابراین. خواهد می C° 1.0 تفاضل با را C° 4.0 در دما کنترل برای یکی مثال:

4.0 °C 5.0 در  ًمجددا و شده خاموش °C (4.0  +1.0 )است شده روشن. 

 

F07 - (ها زدایی یخ بین فاصله) سازی خنک زمان () 

 استفاده   تنظیم پیش وقتی نمود خواهد عمل سازی خنک روی که باشد می کنترلر زمان به مربوط

 .گردد می طبیعی زدایی یخ فرآیند وارد کنترلر زمانی، دوره این از تبعیت با و شده،

F08 -  زداییزمان یخ 

 خاموش رله دوره، این طول در. است شده استفاده   تنظیم پیش وقتی باشد می زدایی یخ مدت طول

 .گشت خواهد باز سازی خنک حالت به کنترلر دوره، این از تبعیت با و ماند خواهد باقی

F09 -  عملیات معیننقطه () 

 شپی وقتی شود نگهداری شده کنترل محیطی در دما یعنی بوده، دمایی کنترل برای مرجع مقداری آن

 .شود استفاده ( )  تنظیم

F10 - ( هیسترسیس) دیفرانسیلی کنترل(:) 

 قتیو بوده( کردن گرم یا) سازی خنک کردن خاموش و روشن بین( هیسترسیس) دمایی تفاضل شامل آن

 .است شده استفاده   تنظیم پیش

 4.0 در سازی خنک بنابراین. خواهد می C° 1.0 تفاضل با را C° 4.0 در دما کنترل برای یکی: مثال

°C 5.0 در  ً مجددا و شده خاموش °C (4.0  +1.0 )است شده روشن. 

F11 - ( ها زدایی یخ بین فاصله) سازی خنک زمان() 

 استفاده ()  تنظیم پیش وقتی نمود خواهد عمل سازی خنک روی که باشد می کنترلر زمان به مربوط

 .گردد می طبیعی زدایی یخ فرآیند وارد کنترلر زمانی، دوره این از تبعیت با و شده،

F12 - ( زمان یخ زدایی) 

 خاموش رله دوره، این طول در. است شده استفاده ()  تنظیم پیش وقتی باشد می زدایی یخ مدت طول

 .گشت خواهد باز سازی خنک حالت به کنترلر دوره، این از تبعیت با و ماند خواهد باقی

F13 - نهایی کاربران برای مجاز حداقلی معین نقطه 

 .نماید می خودداری اشتباهات از ناشی کم خیلی دمایی معین نقاط تنظیم از

F14 - نهایی کاربران برای مجاز حداکثری معین نقطه 

 .نماید می خودداری اشتباهات از ناشی باالی خیلی دمایی معین نقاط تنظیم از

F15 - خروجی بودن روشن زمان حداقل OUT1 

 کار هب شروع آخرین بین زمانی فاصله یعنی ماند خواهد باقی روشن کمپرسور که باشد می زمانی حداقل

 .بعدی توقف و

F16 - خروجی بودن خاموش زمان حداقل OUT1 

 و توقف آخرین بین زمانی فاصله یعنی ماند خواهد باقی خاموش کمپرسور که باشد می زمانی حداقل

 .است دهش استفاده کمپرسور عمر طول افزایش و بار تخلیه فشار رهاسازی برای آن. بعدی کار به شروع

F17 - ابزار تحریک هنگام به اولیه وضعیت 

 برقراری محض به ، ًمثال که، طوری به است شده تحریک کنترلر وقتی دهد می اجازه زدایی یخ به آن

 : داشت خواهیم( برق قطعی موارد در) برق جریان

 سازیخنک  

 یخ زدایی 1

F18 - زدایی یخ طول در دما شده قفل عالمت 

 قفل مقدار به دما مجدد دسترسی از پس بعدی سازی خنک چرخه در فقط عالمت باشد، فعال   اگر

 .شد خواهد آزاد( ایمنی معیار عنوان به) سازی خنک از دقیقه 15 از پس یا شده،

F19 - ابزار تحریک تاخیر 

 با اندهباقیم دمایی دهنده نشان عنوان به فقط آن و گردیده تحریک ابزار وقتی است شده فعال تابع این

 تجهیزات، مختلف واحدهای با کردن نصب در.نماید می عمل شده تعریف زمان طول در خروجی

 یبرا که دارد امکان و نموده، بندی پیکره وسیله کار به آغاز در تاخیر زمان برای متفاوت مقادیری

 .باشد همراه مختلف های زمان در بار فعالسازی با تقاضا رسیدن اوج به از جلوگیری

 گردیده دیبن پیکره آغاز در زدایی یخ وقتی) باشد زدایی یخ یا کمپرسور از ناشی است ممکن تاخیر این

  (.است
 .است شده آغاز نوعی، هر از خروجی، بودن خاموش زمان حداقل شمارش نقطه، این در :مالحظات

F20 - دیده آسیب سنسور با کمپرسور وضعیت 

 کمپرسور باشد، شده گیری اندازه محدوده از خارج یا خاموش گیرد، قرار کوتاه مدارهای در سنسور اگر

 :نماید می فرض را تابع این از زیر تنظیمی های وضعیت

 کمپرسور خاموش 

 روشنکمپرسور  1

 .باشد می کار حال در   و   در شده تعریف زمان به توجه با کمپرسور 

 .شد خواهد خاموش خروجی باشیم، کردن گرم حالت در اشتباه، به اگر :مالحظات

F21 - خطا زمینه در کمپرسور بودن روشن زمان 

F22 - خطا زمینه در کمپرسور بودن خاموش زمان 

 ترتیب، به اگر، بود خواهد خاموش/روشن کمپرسور که نماید می تعیین را زمانی حداقل موارد این

 .باشد گیری اندازه محدوده از خارج یا خاموش سنسور

F23 - معین نقطه به دسترسی بدون کمپرسور بودن روشن زمان حداکثر 

 خنک فرآیند طول در معین نقطه به دسترسی بدون است ممکن کمپرسور که باشد می زمانی حداکثر این

 همچنین و شده خاموش خروجی شود، افتاده جلوتر زمان این اگر. بماند روشن ایمنی دالیل به سازی

 تواند می تابع این. شد خواهد فعال( اخطار زنگ) شنیداری هشدار و گردیده فعال   چشمی هشدار

 .شود خاموش   0مقدار حداقل در آن تنظیم توسط

 .شود روشن عملیات با یافتن ادامه برای  ًمجددا و شده خاموش باید کنترلر مواقع، این در: 1مالحظات

 اندازی راه هشدار زنگ به نسبت متفاوتی طور به کردن کار برای OUT2 خروجی اگر :2 مالحظات

 ..شد خواهد خاموش ایمنی دالیل به نیز آن باشد، شده

F24 – دما بودن پایین هشدار 

( خطر اعالن) شنیداری هشدار و    دما بودن پایین دیداری هشدار عالمت ابزار، که حدی زیر دمای

 این. است گردیده تنظیم  C/1 °F° 0.1 در هشدار زنگ کردن خاموش دیفرانسیل. داد خواهد اخطار را

 طول در دمایی قفل عالمت توسط نتیجه، در و گرفته نظر در را شده داده نشان دماهای هشدار، زنگ

 .  است گرفته قرار تاثیر تحت زدایی یخ

F25 - دما بودن باال هشدار 

 اعالن) شنیداری هشدار و    دما بودن باال دیداری هشدار عالمت ابزار، که حدی باالی دمای

 گردیده تنظیم  C/1 °F° 0.1 در هشدار زنگ کردن خاموش دیفرانسیل. داد خواهد اخطار را( خطر

 دمایی قفل عالمت توسط نتیجه، در و گرفته نظر در را شده داده نشان دماهای هشدار، زنگ این. است

 .  است گرفته قرار تاثیر تحت زدایی یخ طول در

 کار حال در کنترلر اگر شود می خاموش OUT1 خروجی دهد، رخ هشدارآمیز اتفاقی اگر :مالحظات

 حالت در کنترلر یا شده اندازی راه پایین دماهای برای اخطار زنگ و بوده سازی خنک حالت در کردن

 .افتد می کار به باال دماهای برای اخطار زنگ و نموده عمل کردن گرم

- F26 خروجی عملیاتی حالت OUT2 

 : نمایید انتخاب را OUT2 خروجی عملیاتی حالت

 و حداقل عنوان به را   و   در شده تعریف مقادیر: مطلق محدوده از فراتر اخطار زنگ:  1

 .بگیرید نظر در اخطار زنگ خروجی سازی فعال منظور به حداکثر

 را یا  فعال تنظیم پیش معین نقطه: معین نقطه با مرتبط محدوده از فراتر اخطار زنگ -

 عنوان به توابع این مثبت مقادیر یعنی اند شده تعریف  و  در مطلق مقادیر و گرفته نظر در

 .اند بوده اخطار خروجی فعالسازی برای مقادیر حداکثر و حداقل

 :مثال برای

 C° 5 -:    مطلوب دمای

 C° 2:    دما بودن پایین هشدار

 C° 2:    دما بودن باال هشدار

 (    +  و   -  :  ) ها محدودیت

 . شد خواهد داده عالمتC(-5+2 )°3- در باال دماهای هشدار وC(-5 -2  )°7- در پایین دماهای هشدار

 مثال:
 شده فعال زدایی یخ فرآیند طول در OUT2 خروجی فقط که(: مقاومت توسط) الکتریکی زدایی یخ - 

 .است

 فعال زدایی یخ فرآیند طول در کمپرسور OUT2 و OUT1 های خروجی که: گرم گاز با زدایی یخ - 

 . اند شده

 OUT2 خروجی موارد، این در: بوده NF صورت به OUT1 خروجی همانند OUT2 خروجی - 

 رمگ/سازی خنک) وضعیت گرفتن نظر در بدون است، گردیده غیرفعال OUT1 خروجی وقتی شده فعال

 .باشد می   خطای دارای سنسور وقتی مگر ،(زدایی یخ یا کردن

 گردیده بندی پیکره اخطار زنگ از دیگری طریق به کردن کار برای OUT2 خروجی اگر :مالحظات

 اخطار زنگ اگر) شنیداری و( نمایش صفحه در پیام) دیداری همچنان کامل هشدار های عالمت باشد،

 .است بوده( باشد فعال

 رهپیک( گرم گاز یا الکتریکی) زدایی یخ عنوان به کردن کار برای OUT2 خروجی اگر :2 مالحظات

 کردن خشک برای ای دقیقه 2 زمانی ثابت دوره یک زدایی، یخ زمان تخمین از پس باشد، گردیده بندی

 نندهتبخیرک از که آب از قطره آخرین برای یعنی بوده الزم آبکشی برای زمان این. است گردیده شمارش

 .اند مانده خاموش OUT2 و OUT1 های خروجی دوره، این طول در. برود

F27 - کنترلر تحریک هنگام به هشدار از ممانعت زمان: 

. این زمان پس هشدار خاموش می ماند  در طول ابزار حتی در شرایط شروع هشداراین زمانی است که 

با تنظیم در حداقل  می تواند . این تابع خاموشخواهد بود  شمارش از گذشت زمان تنظیم شده در

 روشن باشد.  0مقدار 

F28 - (فعال 1 – غیرفعال 0) اخطار زنگ فعالسازی 

 .هشداراخبار داخلی برای  هشدارامکان فعال و غیر فعال کردن از 

F29 – دیجیتال ورودی عملیاتی حالت: 

 :نمایید انتخاب را دیجیتال ورودی عملیاتی حالت

 غیر فعال - 0

 (شود می فعال نهایی تماس در) باز دربورودی دیجیتال:  - 

 (شود می فعال آغازی تماس در) باز دربورودی دیجیتال:  - 

5°C 
4°C 

Relay On 

 خنک سازی
Temperature [°C] 

Setpoint +Hysteresis 
Setpoint 

Time [S] 

5°C 
4°C 

Relay On 

 گرم کردن
Temperature [°C] 

Setpoint 
Setpoint -Hysteresis 

Time [S] 



 
 (شود می فعال نهایی تماس در) برق منبع/خارجی هشدارورودی دیجیتال:  - 

 (شود می فعال آغازی تماس در) برق منبع/خارجی هشدارورودی دیجیتال:  - 

 (شود می فعال نهایی تماس در) برق منبع و باز دربورودی دیجیتال:  - 

 (شود می فعال آغازی تماس در) برق منبع و باز دربورودی دیجیتال:  -

 :باز درب هشدار شناسایی برای اتصاالت از هایی نمونه

 بیشتر زمان برای درب آیا اینکه شناسایی منظور به 514E-MT برای است ممکن بندی پیکره این

(. اخطار انداختن کار به برای باز درب با زمان) خیر یا است مانده باز   در شده تنظیم میزان از

. است شده شناسایی درب بودن باز اخطار وقتی شود می داده نمایش   پیام بندی، پیکره این در

 ورودی به متصل( نشده تقویت) NC یا NO فشاری های دکمه از است ممکن کاربر منظور، این برای

 :است شده داده نشان زیر های مثال در که چنان نماید، استفاده دیجیتال

 

 : برق قطع شناسایی برای اتصاالت از هایی نمونه

 شده تحریک V DC 12/24 باتری توسط MT-514e وقتی شود استفاده است ممکن بندی پیکره این

 رخ( V AC 115/230) برق قطعی وقتی نماید شناسایی بخواهد یکی و( یخچال سیاالت در متداول)

 شناسایی برق قطعی برای هشدار وقتی است شده داده نمایش  پیام پیکربندی، این در. است داده

 ستفادها(نشده پشتیبانی) اضطراری تماس یا کنتاکتور از است ممکن کاربر منظور، این به. است شده

اطالعات  استفاده شود که NO (F29 = ))و یا  NC (F29 = ) NCالکتریکی های اتصال که نماید

)کنتاکتور سیم پیچ( به سیستم قدرت  A2 و A1تماس به ورودی دیجیتال وصل شده و اطالعات تماس 

 متصل است، به عنوان نمونه در زیر نشان داده شده:

 

 : و وصل برق  قطع شناسایی برای اتصاالت از هایی نمونه

 ( و نیز برای تشخیص کهV AC 115/230قطع برق ) هشداراین تنظیمات ممکن است برای شناسایی 

 )یا یک رویداد(. است یا نه مورد استفاده قرار بگیرد درب رها شده باز

رویداد شناسایی شده است هشدار نمایش زمان به طور متناوب  و  در آن تنظیمات، پیام 

یست فشاری( ضمیمه ن را بفشارد برای این منظور، کاربر می تواند کلید )قطع برق و یا زنگ درب باز(.

، درا فشار ده )و یک کنتاکتور کمکی یا تماس با استفاده از)ضمیمه نشده( به صورت سری یا موازی

 همانطور که در مثال زیر نشان داده شده:

 

F30 - اخطار وضعیت در خروجی بودن روشن زمان OUT2 

F31 - اخطار وضعیت در خروجی بودن خاموش زمان OUT2 

 از کدام هر اگر. نمایید انتخاب بودن فعال هنگام به خروجی اخطار های ثانیه برحسب را چرخه زمان

 .بود خواهد فعال همیشه خروجی باشند، شده تنظیم  0 از مقداری با توابع آن

F32 - :زمان باز شدن درب برای زنگ 

 برای دیداری هشدار کنترلر بماند، باز شده بندی پیکره مقدار از بیشتز یا معادل زمانی برای درب اگر

 .دهد می نشان را( اخطار زنگ) شنیداری هشداری و   درب بودن باز

 طریق از است ممکن شنیداری اخطار. اند آمده در تعلیق حالت به درب شدن بسته محض به اخطارها

      مقدار حداقل در آن تنظیم توسط تواند می تابع این. شود داشته باز( شود داده فشار ثانیه 2 برای)   کلید

 .شود خاموش 0

   دیجیتال ورودی عملیاتی حالت تابع درب، بودن باز اخطار کردن اداره منظور به : 1 مالحظات

 .شود بندی پیکره باز درب تماس عنوان به باید

 شده فعال اخطار زنگ فعالسازی تابع در اخطار زنگ وقتی فقط است شده فعال شنیداری هشدار

 (   فعال -1 غیرفعال، -0)باشد

 باز درب الکتریکی اتصال عنوان به  دیجیتال ورودی عملیاتی حالت تابع اگر : 2 مالحظات

 مگر باشد، باز درب که زمانی هر شد خواهد داده نمایش   باز درب عالمت باشد، شده پیکربندی

 .هشداری های نمونه برای

 

F33 - دیجیتال فیلتر عملیاتی حالت 

 .نماید می عمل دما کاهش روی هم و افزایش روی بر هم فیلتر 0

 .شد واهدخ بالفاصله شما پاسخ نماید، افت دما وقتی. نماید می عمل دما افزایشی شیب روی فقط فیلتر 1

F34 - سنسور بر شده اعمال موارد شدت دیجیتالی فیلتر 

 فزایشیا شامل آن موجب به و بوده سنسور در گرمایی توده در سازی شبیه افزایش اهداف دارای فیلتر این

 رایب بیشتر زمان تابع، این در باالتر مقادیر مجموعه. باشد می( گرمایی اینرسی)  آن پاسخ زمان در

 خاموش  0  مقدار حداقل در آن تنظیم با تواند می تابع این. است شده گرفته نظر در پاسخ بابت سنسور

 . شود

F35 - توابع کردن قفل 

 . دهد می اجازه آنها بندی پیکره و توابع کردن قفل به این

 . دهد نمی را توابع شدن قفل به اجازه 

 زدایی خی معین، نقطه تنظیم به ولی شد خواهد قفل توابع کنترل که دهد می مجوز جزئی کردن قفل به 1

 . است شده داده اجازه ثبتی موارد حداکثر و حداقل و دستی،

 می فعال را ثبتی موارد حداکثر و حداقل و دستی زدایی یخ فقط و دهد، می اجازه کامل گذاری قفل به 2

 .نماید

F36 - توابع کردن قفل برای زمان 

 ( ببینید را 6.3.3 مورد) دهد می اجازه توابع کنترل کردن قفل به

 .نماید می تعریف کنترلر فعالسازی برای ثانیه برحسب را زمانی  – 

F37 - خاموش کردن کنترل توابع 

 ( ببینید را 6.3.4 مورد) دهد می اجازه توابع کنترل کردن خاموش به

 .نماید می غیرفعال را توابع کنترل کردن خاموش 

 .باشد نشده قفل توابع اگر فقط نماید می آماده را توابع کنترل غیرفعالسازی/  فعالسازی 

 .باشد نشده قفل توابع اگر فقط نماید می آماده را توابع کنترل غیرفعالسازی/  فعالسازی 

 ها نشانه .1
 

 است دیده آسیب یا شده قطع سنسور: سنسور در خطا

 زدایی یخ فرآیند دستی فعالسازیروشن 

 زدایی یخ فرآیند پایان دستی فعالسازی خاموش 

 دما بودن پایین هشدار

 دما بودن باال هشدار

 بدون بودن روشن زمان حداکثر محدودیت به یافته دسترسی کمپرسور

 معین نقطه به دستیابی

 برق قطعی هشدار عالمت 

 درب بودن باز هشدار عالمت

 درب بودن باز عالمت

 شده بازداری اخطار زنگ

 توابع قفل روشن 

 توابع قفل کردن باز خاموش 

 توابع قفل کردن خاموش

 Full Gauge های کنترل الکتریکی اتصال

 تابع مقادیر مجدد بندی پیکره

 

 فروش جداگانه –موارد اختیاری  .2

8.1 EasyProg ver. 02 

 در. تاس بوده کنترلر پارامترهای ذخیره برای تابعی دارای اصلش عنوان به که باشد می یدکی لوازم آن

 ترلریکن از) تولید خط بر را آنها و نموده بارگذاری را کنترلر از جدیدی پارامترهای توانید می زمانی هر

 :داریم پارامترها تخلیه و بارگذاری بابت اتصال نوع سه مثال، برای. نمایید تخلیه( مشابه

 RS-485 شبکه طریق از آن:  RS-485 سریالی کابل -

 که یکنترلرهای برای فقط) گردد می متصل کنترلر برای

 (باشند می RS-485 دارای

- USB: پورت طریق از کامپیوتر به تواند می آن 

USB، دستورالعمل ویرایشگر از استفاده با Sitrad ، 

  .شود متصل

 برای  ًمستقیما تواند می کنترلر : TTL سریالی کابل -

EasyProg سریالی اتصال توسط EasyProg متصل 

 Eمورد .شود

 

 

NC 
 تماس درب

 سنسور
NO 

 تماس درب

 سنسور

5    6    7    8 5    6    7    8 
1    2    3    4 1    2    3    4 

F29 =  F29 =  

SENSOR SENSOR 

F29 =  F29 =  
5    6    7    8 5    6    7    8 
1    2    3    4 1    2    3    4 

A1    NC A1    NO 
A2    

NC A2    
NO 

Vca Vca 

F29 = 5  
 اتصال موازی

5   6   7    8 

F29 = 6  
 اتصال متوالی

5   6   7    8 

Vca 
A1    NC 

1   2   3    4 
Vca 

A1    NO 

1   2   3    4 

A2    
NC 

 سنسور
A2    

NO 
 سنسور

NC NO 
 تماس درب تماس درب



 

 

 قاب فرمت 8.2

 می نگه دور ابزار پشتی قسمت به ورود از را آب که است، شده پیشنهاد دورانی مسیرهای برای آن

 .است شده شسته نصب محل وقتی نماید می محافظت را محصول همچنین آن. دارد

 

 گسترده چارچوب  8.3

 76x34x77 های اندازه با Ri/ دورانی مسیر نصب به Full Gauge های کنترل گسترده چارچوب

mm (71 برابر گسترده چارچوب تنظیم برای شده چیده قطعات ابعادx29mm باشد می )موقعیت در 

. نماید می برطرف ابزار جاسازی برای را دقیق های برش که آنجایی از دهد، می  اجازه مختلف های

 10A کلید دو با همراه و شرکت تماسی اطالعات و عنوان با برچسبی طریق از سازی دلخواه به آن

(250 Vac) روشن/  خاموش سیستم یا فن هوایی، پوشش داخلی، روشنایی تواند می که دهد می اجازه 

 .بیندازد راه به را

 

 الکتریکی اختالالت از کننده ممانعت فیلتر 8.4

   نمودار سیم کشی پیشگیرنده ها روی کنتاکتور

 

A1و A2 هستن کنتاکتور پیچ هایسیم ترمینال 

 

 

 نمودار سیم کشی پیشگیرنده ها روی فعالسازی مستقیم بار الکتریکی

 

 

 برای فعالسازی مستقیم، حداکثر جریان        

 تخصیص یافته را در نظر می گیریم.       

 

 

 

 

 

 


