
 
 شرح -1

MT-518R دما با دو خروجی است که می تواند به عنوان دو مرحله از تبرید، دو  ریک کنترل

خروجی دوم خود نیز می تواند برای  شود.و یا گرمایش و تبرید پیکربندی  گرمایشمرحله از 

پیکربندی شود. محصول مطابق با  خارجینسبی  بازه حتی بازه خارجی و یای، داخلهشدار بازه 

CE  اتحادیه اروپا( و(UL .می باشد )شرکت )ایاالت متحده آمریکا و کانادا 

 کاربرد -2

 در تهویه مطبوع (زمستان / تابستان)خودکار های گرمایشی و سرمایشی سیستم 

 مشخصات فنی -3

 230VAC  ±10٪ (50  /60Hz )یا  ←MT-518R  115  منبع تغذیه: -

MT-518RiL  12←  24یا DC 

 درجه سانتی گراد( 100و  10-)رزولوشن بین  105ºCتا  50- کنترل دما: -

 NTCسنسور  ورودی: -

 هر یک از خروجیاز  A / 250VAC 1 / 4HP( 3) 8 بار:جریان  -

 71mm×  28×  71 ابعاد: -

 درجه سانتیگراد 50تا  0 درجه حرارت: -

 (چگالش)بدون  RH ٪90تا  10 عملیات: رطوبت -

 :IEC60730-2-9طبقه بندی بر اساس استاندارد 

 درجه سانتی گراد 50 حد درجه حرارت سطح نصب و راه اندازی: -

 الکترونیک و کنترلمایکرو باساخته شده  نوع ساخت و ساز: -

 1نوع  اقدام خودکار: -

 2سطح  کنترل آلودگی: -

 1،5kV ولتاژ ضربه: -

 درجه سانتی گراد 125درجه سانتی گراد و  75 دما برای تست فشار حوزه: -

 IIدرجه  عایق: -

 پیکربندی -4

 (نقطه تنظیمدرجه حرارت کنترل تنظیم ) 4.1

ظاهر شده و  ST1نشان داده شود، سپس آن را رها کنید.  SETثانیه  کلید را فشرده تا  2برای  -

 تنظیم می شود. مرحله اولدرجه حرارت برای 

را برای ضبط  برای تغییر مقدار استفاده کرده  و سپس  و  از کلید های  -

  فشار دهید.

یا  F08 = 0 که ظاهر خواهد شد. )تنها در صورتیدوم  برای مرحله نقطه تنظیمو  t2sحال  -

F08 = 1.) 

را فشار  و برای تغییر مقداراستفاده کرده و سپس دوباره کلید و  از کلید های  -

 دهید.

 جدول پارامترها 4.2

 واحد بیشینه کمینه توضیح تابع

F01  123کد دسترسی - - - 

F02 0.5 -0.5 افست °C 

F03 0 1 0 ¹ وضعیت عملکرد مرحله اول 

F04 105 -0.5 کمینه نقطه تنظیم مجاز برای کاربر °C 

F05 105 -0.5 بیشینه نقطه تنظیم مجاز برای کاربر °C 

F06  20.0 0.1 دیفرانسیل مرحله اولکنترل °C 

F07 ثانیه 999 0 کمینه تاخیر در روشن کردن خروجی مرحله اول 

F08 0 4 0 ² وضعیت عملکرد مرحله دوم 

F09 105 -50 کمینه نقطه تنظیم مجاز مرحله دوم برای کاربر °C 

F10 105 -50 بیشینه نقطه تنظیم مجاز مرحله دوم برای کاربر °C 

F11  20.0 0.1 دیفرانسیل مرحله دومکنترل °C 

F12 ثانیه 999 0 کمینه تاخیر در روشن کردن خروجی مرحله دوم 

F13 دقیقه 999 0 تاخیر هشدار زمانی که وسیله روشن می شود برای بار اول 

F14  ثانیه 999 0 زمان روشن بودن خروجی هشدار 

F15  ثانیه 999 0 زمان خاموش بودن خروجی هشدار 

 با کد دسترسیمحافظت شده پارامترهای پیکربندی 

¹ : (F03) گردد تنظیم یک گرمایش حالت در و صفر سرمایش حالت در. 

² : (F08) خارج آالرم ،2 محدوده داخل آالرم یک، گرمایش حالت در و صفر سرمایش حالت در 

 .گردد تنظیم4 آالرم و 3 محدوده از

 

 پارامترها  تغییر 4.3

و به مدت  را فشار دهید و     ی به طور همزمان کلید ها F01 تابعبه  دسترسی برای

و  نمایش خواهد داده شد . کنید رها س از آنپ نگه دارید و شدن کلید ثانیه تا ظاهر  2

  .را فشار دهید  سپس دکمه

، و سپس دکمه استفاده کنید (123برای ورود با کد دسترسی )  و   از کلید های -

 .فشار دهید 

 .استفاده کنید دسترسی به تابع مورد نظر برای و   کلید هایاز  -

 .فشار دهید برای نمایش ارزش پیکربندی آن تابع را کلید ، را انتخاب کنید تابع آنپس از  -

برای ضبط  را  و سپس دکمه استفاده کنید برای تغییر مقدار و  از کلید های  -

 .فشار دهید توابعبه منوی  مقدار جدید و بازگشت

 .فشار دهید  --- نمایشرا تا زمان  کلید  برای بازگشت به عملیات عادی، -

 آسان با دسترسی توابع -5

 ثبت حداقل و حداکثر دما

 به زودی حداکثر آن و بعد ازنشان داده شده  ثبت شده دمایحداقل را  فشار دهید . کلید 

 دمای ثبت شده نشان داده می شود.

شار دما فحداکثر  حداقل و نمایشدر طول  را باال ، کلیدشده ثبتست کردن دماهای یربرای  نکته: 

 شود. هنشان داد تا زمانی که  دهید

دستی به طور را  F10و  F09نقطه تنظیم توابع ، تنظیم شده باشد هشداراگر دستگاه به عنوان 

از بازه  به دمایی خارج دما. اگر می نمایدF11 تابع چشم پوشی و ST2کنترلر از و  وارد کرده

 ی هشدارصدا تافشار دهید  را و  کلید ، بصدا دربیایدهشدار و زنگ  تعیین شده برسد

  .کنید قطعرا 

 عالمت دهی -6

ST1 - روشن اول خروجی مرحله 

ST2 - روشندوم  خروجی مرحله 

 می باشد و یا درجه حرارت خارج از محدوده مشخص گشته جدا سنسور  -

 F09در شده تنظیم مقدار منهای ST1که دما به میشود فعال زمانی  ST2خروجی  F08 = 4با 

ST1-F09)) به یا دما می رسد ST1 در مقدار تنظیم شده  به عالوهF10 + ST1) F10) می رسد .

:  

 درجه سانتی گراد ST1 = 25دما در  -

 F08 = 4ارزش در  -

 F09 = 2ارزش در  -

 F10 5ارزش در =  -

+  25درجه ) 30( و یا باالتر 2-25درجه سانتی گراد ) 23زیر  زمانی که دما به ST2خروجی 

به  هشداردرجه سانتیگراد تغییر کند مقادیر  24به  ST1 ارزش . اگر خواهد شدبرسد روشن  (5

 .می یابنددرجه سانتیگراد تغییر  29و  22طور خودکار به 

 باقی بماند هشدار شرایط که تا زمانی ST2با صفر تنظیم شود، خروجی  F15و  F14 توابع اگر

  .روشن خواهد بود

 سیم کشی نمودار -7

  



 

 مهم

 :IEC 60364با توجه به 

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

 کامپیوتر ممکن است پیوست شود، اما نباید در کانال برق که در آن برق ورودی ورودی جریان دارد قرار داده شود.کابل سنسورها و کابل سیگنال  :2

می شود ( به موازات بارها که به افزایش عمر محصول از رله ها منجرRCنصب فرونشاننده ی گذرا )فیلتر  :3

 فرونشانندهنمودار برای نصب و راه اندازی 

 

در حال  برای فعال سازی مستقیم حداکثرفرونشاننده  بار برای ورودی بار درایو مستقیم

 حاضر مشخص شده باید انجام شود.

 PP 2 X کابل ، با استفاده از را متر 200کاربر می تواند طول کابل سنسور به تا  توجه: 

24 AWG استفاده کنید. برای غوطه وری در آب، از خنک کننده افزایش می دهد. 

 

 

 

 

 

 

  

 شماتیک اتصال فرونشاننده ی مستقیم بارهای فعال

 

  

 شماتیک اتصال فرونشاننده به کنتاکتور

 

 

 

برای فعال سازی مستقیم حداکثر 

 مشخص شده باید درنظر گرفته شود.

 

 

 

A1 وA2  پایانه های

سیم پیچ کنتاکتور 

 .هستند

 


