
 
 توصیف -1

 سازی گرم یا سردسازی برای تواند می که باشد می مرحله سه دارای MT-543Riکنترلر

 تهویه حداقل به نیاز که کند می کار هایی سیستم در دوم، مرحله با همراه اول، مرحله. شود اعمال

 نیز هشدار زنگ عنوان به سوم مرحله و نموده عمل چرخشی تایمر عنوان به دوم مرحله. دارد

 سازی، گرم سردسازی،: اند کرده فعالیت نیز زیر حاالت در سوم و دوم مراحل. است کرده کار

 .گردشی حرکت در سردسازی ،( SP1) سازی گرم ،(SP1) سردسازی

-) NTC گرمایی مقاومت: نماید می موافقت سنسورها از نوع سه با MT-543Ri LOGکه 

 (.C° 300 تا 99-) C* )، PT100، PT1000° 105 تا 50

 تثبا) داخلی حافظه و بندی پیکره قابل دیجیتال فیلتر شنیداری، هشداری زنگ همچنین آن

 ذخیره کاربر توسط شده تعریف زمانی های دوره در دما مقدار که نماید می مشخص را( اطالعات

 .است داده تغییر را ها خروجی حالت دما، و گردیده

 یحت اطالعات، پیگیری حفظ برای سنج زمان و داخلی شارژ قابل های باتری دارای آن عالوه، به

 .باشد می برق، قطعی موارد در

 .دارد مطابقت هموتراپی فرآیندهای برای RDC153 مدل Anvisa تفکیک قدرت با آن

 می گیری اندازه( شود می فروخته مجزا صورت به) SB59 از استفاده با C° 200 تا را دما آن *

 .نماید

 .دارد تطابق( آمریکا استاندارد) NSF با محصول

 کاربردها -2

 خونی های بانک• 

 ای چندمرحله دمایی سیستم• 

 هوایی تهویه سیستم •

 اطالعاتی مراکز •

 مشخصات فنی -3

 MT-543Ri LOG: 90 ~ 264Vac (50/60Hz) منبع تغذیه: -

MT-543RiL LOG: 12/24 Vac/dc   

 )*(NTC:-50 to 105°C(*) / -58 to 221°F کنترل دما: -

PT100: -99 to 300°C / -99 to 572°F 

PT1000: -99 to 300°C / -99 to 572°F 

 میلی متر 71×  28×  71 ابعاد: -

 ºF 122 تا ºC 50  /32تا  0 :عملیاتی دمای -

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

 :الکتریکی بار جریان حداکثر -

 OUT 1, OUT 2 و - OUT 3(NO)  5(3) A / 250 Vac 1/8HP خروجی ازای به      

OUT 3 (NC)– - 3A/250Vac  مقاومتی بار 

 (خشک اتصال نوع) درب بودن باز تشخیص برای ورودی – کلید ورودی دیجیتال:

 C (221 °F)° 105 تا دما کنترل و گیری اندازه به مجاز وسایلی با که SB19 NTC سنسور)*( 

 سیلیکونی عایق باید NTC سنسور ، C (392 °F)° 200 تا دما کنترل و گیری اندازه برای. آید می

 .باشد داشته( SB59  ًمثال)

 ها بندی پیکره -4

 یا دهش کنترل محیطی برای مطلوب دمایی به تبدیل آن نتیجه، در نمایید، تنظیم را دمایی کنترل

 بود. خواهد (معین نقطه) شد خواهد خاموش خروجی که دمایی

 . نمایید رها را آن سپس شود، ظاهر،  تا ریددا نگه ثانیه 2 برای را  کلید -

 .شد خواهد تنظیم مرحله اولین برای دما و شده ظاهر

 دهید فشار را   کلید سپس و کرده استفاده مقادیر تغییر برای  یا   کلیدهای از -

 .بودید آماده وقتی

 ..نمایید تنظیم را (3)مرحله  ( و 2)مرحله   مشابه روشی به -

پیکره بندی  1یا  0با مقادیر  F17و  F07فقط نمایش داده خواهد شد اگر   و  تنظیم  -

 شده باشند.

 F26 و"( F07 = "5) تهویه حداقل یا ،"( F07 = "4) چرخشی تایمر عنوان به دوم مرحله اگر -

( ) دوم مرحله چرخشی تایمر بودن روشن زمان تنظیم باشد، شده بندی پیکره ، 3 یا 1 برابر

 ( مجاز خواهد بود.) دوم مرحله چرخشی تایمر بودن خاموش زمان تنظیم و

 F26 و”( F17 = “4”, “5” or “6) شده بندی پیکره هشدار زنگ عنوان به سوم مرحله اگر -

( ) آن بودن ( و خاموش) هشدار زنگ بودن روشن زمان تنظیم باشد،” 3“ یا” 2“ =

 .شد خواهد مجاز

 

 ل پارامترهاجدو 4.1

 PT1000یا   PT100سنسور  NTCسنسور 

 استاندارد واحد هبیشین کمینه استاندارد واحد هبیشین کمینه استاندارد واحد هبیشین کمینه استاندارد واحد هبیشین کمینه توصیف تابع

 c 0.0 9- 9 f 0 20- 20 C0 0 36- 36 f 0 0.5 -0.5 نشان خاموش

 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 ی اولوضعیت عملکرد مرحله 

 -c 50- 58- 221 f 58- 99- 300 c 99- 99- 572 f 99 105 -50 کمینه ی نقطه ی تنظیم برای کاربر آخر

 c 105 58- 221 f 221 99- 300 c 300 99- 572 f 572 105 -50 بیشینه ی نقطه ی تنظیم برای کاربر آخر

 c 1 1 36 f 2 1 20 c 1 1 36 f 2 20 0.1 دیفرانسیل کنترل
کمینه ی تاخر در روشن کردن خردجی 

 مرحله ی اول
 0 ثانیه 999 0 0 ثانیه 999 0 0 ثانیه 999 0 0 ثاتیه 999 0

 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0 6 0 وضعیت عملکرد مرحله ی دوم

کمینه ی نقطه ی تنظیم مجاز برای کاربر 

 آخر
50- 105 c 105 58- 221 c 58- 99- 300 c 99- 99- 572 f 99- 

بیشینه ی نقطه ی تنظیم مجاز برای کاربر 

 آخر
50- 105 C 105 58- 221 F 221 99- 300 30 300 99- 572 F 572 

 C 1 1 36 F 2 1 20 C 1 1 36 F 2 20 0.1 دیفرانسیل کنترل
ی  کمینه ی تاخبر در روشن کردن خروج

 ی دوممرحله 
0 99 Sec 0 0 999 Sec 0 0 0 99 Sec 0 0 999 0 

 0 0 0 10 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 زمان دورانی مرحله ی دوم

زمان فعال سازی برای مرحله ی دوم 

 خروجی روشن
0 999 Sec 5 0 999 Sec 5 0 999 Sec 5 0 999 Sec 5 

 Sm 0 0 999 Sm 0 0 999 Sm 0 0 999 Sm 0 999 0 زمان دورانی  مرحله ی دوم روشن

 Sm 0 0 999 Sm 0 0 999 Sm 0 0 999 Sm 0 999 0 زمان دورانی مرحله ی دوم

 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 وضعیت عملکرد زمان دورانی

 5 0 7 0 5 0 7 0 5 0 7 0 5 0 7 0 وضعیت عملکرد کرحله ی سوم

 C 21 58- 221 F 70 99- 300 C 21 99- 572 F 70 105 -50 وضعیت

 C 27 58- 221 F 81 99- 300 C 27 99- 570 F 81 105 -50 بیشینه ی نقطه تنظیم مجاز در کاربر آخر

 C 1 1 36 F 1 1 20 C 1 1 36 F 2 20 0.1 دیفرانسل کنترل مرحله ی سوم

کمینه ی تاخیر در روشن شدن مرحله ی 

 سوم
0 999 Sec 0 0 999 Sec 0 0 999 Sec 0 0 999 Sec 0 

تاخیر در فعال سازی هشدار  زمانی که 

 وسیله روشن است
0 999 Min 0 0 999 Min 0 0 999 Min 0 0 999 Min 0 

 Aut 999 Min Aut Aut 999 Min Aut Aut 999 Min Aut Aut 999 Min Aut زمان فعال سازی مجدد هشدار

 Seg 1 0 999 Seg 1 0 999 Seg 1 0 999 Seg 1 999 0 زمان هشدار



 
 Seg 1 0 999 Seg 1 0 999 Seg 1 0 999 Seg 1 999 0 زمان هشدار

 2 0 3 0 2 0 3 0 2 0 3 0 2 0 3 0 انتخاب توابع با منوی دسترسی آسان

 1 0 3 0 1 0 3 0 1 0 3 0 1 0 3 0 وضعیت عملکرد زنگ هشدار

 C 21 58- 221 F 70 99- 300 C 21 99 572 F 70 105 -50 گ هشدارفعالیت نقطه ی زن

 C 27 58- 221 F 81 99- 300 C 27 99- 572 F 81 105 -50 فعالیت نقطه ی زنگ هشدار

 Sec 1 0 999 Sec 1 0 999 Sec 1 0 999 Sec 1 999 0 زمان زنگ هشدار روشن

 Sec 1 0 999 Sec 1 0 999 Sec 1 0 999 Sec 1 999 0 زمان زنگ هشدار خاموش

 Min 0 0 999 Min 0 0 999 Min 0 0 99 Min 0 999 0 زمان زنگ هشدار 

فعالسازی مجدد زنگ هشدار زمان تایید 

 دستی
Aut 999 Min Aut  Aut 999 Min Aut Aut 999 Min Aut Aut 999 min 

 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 قادرسازی سرمایشی در دوران

 H 1 1 999 H 1 1 999 H 1 1 99 H 1 999 1 زمان برای عملکرد دورانی

 Min 12 1 999 Min 12 1 999 Min 12 1 999 Min 12 999 1 حداکثر زمان برای افزودن خروجی جدید

 Sec 1 0 999 Sec 1 0 999 Sec 1 0 999 Sec 1 999 0 حداقل زمان بین فعالسازی متاخرین

 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 زمان پایه برای بازگشایی هشدار

 Off 999 Sm 5 Off 999 Sm 5 Off 999 Sm 5 Off 999 Sm 5 زمان برای بازگشایی هشدار

 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 وضعیت عملکرد ورودی دیجیتال

 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 وضعیت عملکرد داده پرداز

 Sec C 1 999 Sec 30 1 999 Sec 30 1 999 Sec 30 999 1 نمونه ورودی داده پرداز

 Oop 10 C Oop Oop 18 F Oop Oop 10 C Oop Oop 18 Oop 1 تنوع دما در ثبت داده ی الزامی

 Nop 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 تنوع ورودی یا خروجی دیجیتال ثبت داده

 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 ثبت در حافظه چه زمانی پر است؟

 0 0 9 0 0 0 9 0 0 9 0 0 0 0 9 0 چگالی فیلتر دیجیتال

 1 0 247 1 1 0 247 1 1 0 247 1 1 0 247 1 نشانی کنترل گر در شبکه

 .شود استفاده( SB59  ًمثال) سیلیکونی کابلی سنسور با باید شرایط، این بر کردن کار ایبر ولی داده اجازه 200ºC (392°F) تا تنظیم به پارامتر این)*( 

 پارامترهای شرح -5

F01 - آفست عالمت  

 یا ورسنس تبدیل از ناشی محیط دمای پردازش از خواندن در احتمالی مسیرهای تغییر تنظیم به آن

 .دهد می اجازه کابل طول تغییر

F02 - اول مرحله عملیاتی حالت 

 سردسازی - 0

 سازی گرم -

F03 - (اول مرحله) نهایی کاربر برای مجازنقطه تنظیم  حداقل 
 .نماید می مستقرنقطه تنظیم  برای را حداقل دمایی تنظیم

F04 - (اول مرحله) نهایی کاربر برای مجازنقطه تنظیم  حداکثر 
 .نماید می مستقرنقطه تنظیم  برای را حداکثر دمایی تنظیم

F05 - اول مرحله( هیسترسیس) دیفرانسیلی کنترل 
 .باشد می OUT1 خروجی کردن خاموش و روشن بین( هیسترسیس) دمایی تفاضل

F06 - اول مرحله خروجی شدن روشن برای تاخیر حداقل 

 آخرین بین زمان میزان یعنی ماند، خواهد باقی خاموش OUT1 که باشد می زمانی حداقل شامل آن

 .بعدی کار به شروع و توقف

F07 - دوم مرحله عملیاتی حالت 

 ()کنترل شده توسط  سازی سرد -0

 ()کنترل شده توسط  سازی گرم - 

 ( توسط شده کنترل) سازی سرد - 

 ()کنترل شده توسط  سازی گرم - 

 چرخشی تایمر - 

 ( *)کنترل شده توسط  هوایی تهویه حداقل - 

 ( توسط شده کنترل) دوم مرحله برای چرخش در سردسازی - 

 شده بندی پیکره مرحله دومین و( F01 = 1) سازی گرم برای شده بندی پیکره مرحله اولین با* 

 ،تهویه حداقل سازی، گرم: کنند می کار ترتیب به و هم با آنها ،(F07 = 5)دمایی تهویه حداقل برای

 .است شده داده نشان 01 شکل در که نچنا سازی، گرم و تهویه حداقل سردسازی، یا سردسازی و

           
 سردسازی و تهویه حداقل سازی، گرم – 01 شکل                         .

F08 - (دوم مرحله) نهایی کاربر برای مجازنقطه تنظیم  حداقل 

F09 - (دوم مرحله) نهایی کاربر برای مجازنقطه تنظیم  حداکثر 

 را کم یخیل یا زیاد خیلی دمایی معین نقاط که بوده بازدارندگی فهد با الکترونیکی های محدودیت

 .است نموده تنظیم

F10 - دوم مرحله( هیسترسیس) دیفرانسیلی کنترل 
 .باشد می OUT2 خروجی کردن خاموش و روشن بین( هیسترسیس) دمایی تفاضل

F11- دوم مرحله خروجی شدن روشن برای تاخیر حداقل 

 آخرین بین زمان میزان یعنی ماند، خواهد باقی خاموش OUT2 که باشد می زمانی حداقل شامل آن

 .باشد شده ریزی برنامه F07 = 0, 1, 2 , 3 در اگر فقط. بعدی کار به شروع و توقف

F12 - دوم مرحله چرخشی تایمر زمانی پایه 

 ها ثانیه -0

 ها دقیقه -

F13 - دوم مرحله چرخشی تایمر فعالسازی زمان 

 برسد،  در شده بندی پیکره مقدار به دما که زمانی هر. باشد می وابسته F16 به تابع این

 فعال آن از بعد را چرخشی تایمر اینکه برای است، شده مالحظه تابع این در شده بندی پیکره زمان

 شده تنظیم تابع این در 0 فقط شود، داده دسترسی  به وقتی تایمر فعالسازی برای. باشد نموده

 .است

F14 - دوم مرحله چرخشی تایمر بودن روشن زمان 

 .شد خواهد روشن تایمر که باشد می زمانی آن

F15 - دوم مرحله چرخشی تایمر شدن خاموش زمان 
 .شد خواهد خاموش تایمر که باشد می زمانی آن

F16 - چرخشی تایمر عملیاتی حالت 

 مستقل چرخشی تایمر - 0

 اول مرحلهنظیم نقطه ت با شده آغاز چرخشی تایمر - 

 می کار به شروع الکتریکی تغذیه طول در تایمر) چرخشی تایمر با شده مرتبط اول مرحله - 

 (نماید

 (شود می خاموش الکتریکی تغذیه طول در تایمر) چرخشی تایمر با شده مرتبط اول مرحله - 

 .ستا شده روشن اول مرحله خروجی که زمانی هر شده روشن چرخشی تایمر خروجی - 

F17 - سوم مرحله عملیاتی حالت 

 (کنترل شده توسط ) سردسازی - 0

 (کنترل شده توسط ) سازی گرم - 

 (کنترل شده توسط ) سردسازی - 

 (کنترل شده توسط ) سازی گرم - 

 (F19و  F18) ای محدوده درون هشدار - 

 (F19و  F18) ای محدوده بیرون هشدار - 

 آن(. F19 +و- F18) اول مرحلهنقطه تنظیم  با مرتبط ای محدوده نبیرو هشدار – 

 .است گرفته نظر در F19 و F18 از را مطلق مقادیر آن. است شده گرفته نظر در

 تهویه هوا - 2خروجی 

 گرم سازی -1خروجی 

SP1+F10 
 دما

SP1 

SP1-
F05 



 
 (است شده کنترل   توسط) باشد می گردش در سردسازی از مرحله ینسوم - 

F18 – (سوم همرحل) نهایی کاربر برای مجازنقطه تنظیم  حداقل 

F19 - (سوم مرحله) نهایی کاربر برای مجازنقطه تنظیم  حداکثر 

 و F18 در عملکرد نقطه ،( F17 = 4, 5 , 6)  شده تعریف هشدار عنوان به سوم مرحله وقتی

F19 است شده تعریف. 

F20 - سوم مرحله( هیسترسیس) دیفرانسیلی کنترل 
 .باشد می OUT3 وجیخر کردن خاموش و روشن بین( هیسترسیس) دمایی تفاضل

F21 - سوم مرحله خروجی شدن روشن برای تاخیر حداقل 

 آخرین بین زمان میزان یعنی ماند، خواهد باقی خاموش OUT3 که باشد می زمانی حداقل شامل آن

 .باشد شده ریزی برنامه F07 = 0, 1, 2 , 3 در اگر فقط. بعدی کار به شروع و توقف

F22 –  دار وقتی که دستگاه روشن باشدسازی هشفعال تاخیر برای 

 نموده عمل کار به شروع از پس زمان از معینی دوره طول در هشدار از ممانعت برای تابع این

 .(باشد F17 = 4, 5, 6 اگر فقط) است نرسیده کاری دمای به هنوز سیستم چون است

F23 – شده است ممانعتعالسازی مجدد زنگ هشدار وقتی به طور دستی زمان ف 

 :(باشد F17 = 4, 5 , 6  اگر فقط) دهد می اجازه مختلف تنظیمات 3 به تابع این

  ًمجددا و رسیده نرمال کاری شرایط به دما که زمانی تا شد خواهد ممانعت هشدار زنگ - 

 .بازگردد هشدار زنگ شرایط به

 .شود ممانعت سریع دسترسی کلیدهای توسط تواند نمی هشدار -0

 فراخوان زمان به و( دقیقه برحسب) شد خواهد ممانعت دوره این طول در رهشدا زنگ - تا 

 .شود پافشاری هشدار شرایط بر اگر شود می بازگردانده

F24 - (چرخه بودن فعال) هشدار زمان 

 F17 = 4, 5  اگر فقط) ماند خواهد روشن OUT3 خروجی که دهد می اجازه زمانی تنظیم به آن

 .(باشد 6 ,

F25 - (چرخه بودن غیرفعال) دارهش زمان 

 ,F17 = 4  اگر فقط) ماند خواهد خاموش OUT3 خروجی که دهد می اجازه زمانی تنظیم به آن

 .نماییم می تنظیم 0 بر را تابع این هشدار، زنگ داشتن نگه فعال همیشه برای(. باشد 6 , 5

F26 - سریع دسترسی منوی از توابع انتخاب 

 نقاط با امتداد در آسان دسترسی منوی در تواند می که دهد می اجازه پارامترهایی انتخاب به

 :شود تنظیم معین

 چرخشی تایمر هشدار و( F15 و F14) دوم مرحله چرخشی تایمر پارامترهای به دسترسی -  0

(F24 و F25 )نماید می غیرفعال سریع دسترسی منوی طریق از را. 

 (F15 و 14F) دوم مرحله چرخشی تایمر پارامترهای فقط  -  1

 (F25 و F24) چرخشی تایمر هشدار پارامترهای فقط - 2

 .دهد می مجوز چرخشی تایمر هشدار و دوم مرحله چرخشی تایمر پارامترهای به - 3

F27 - اخطار زنگ عملیاتی حالت 

 (F29 و F28) ای محدوده درون هشدار - 0

 (F29 و F28) ای محدوده بیرون هشدار - 1

 آن(. F29 +و- F28) اول مرحلهنقطه تنظیم  با مرتبط ای دهمحدو بیرون هشدار - 2

 .است گرفته نظر در F29 و F28 از را مطلق مقادیر

 (.است شده فعال خروجی یک از بیش وقتی ودشمی  منقضی) چرخشی حالت هشدار زنگ - 3

F28 - (پایینی محدودیت) اخطار زنگ فعال نقطه 

 زنگ در شده بندی پیکره عملیاتی حالت همانند که باشد می ارهشد زنگ برای دما پایینی مقدار آن

 (.F27) است نموده عمل اخطار

F29 - (باالیی محدودیت) اخطار زنگ فعال نقطه 

 گزن در شده بندی پیکره عملیاتی حالت همانند که باشد می هشدار زنگ برای دما یباال مقدار آن

 .(F27) است نموده عمل اخطار

F30 - هشدار زنگ بودن روشن زمان 

 هشدار کردن خاموش برای( فعال چرخه) شد خواهد روشن هشدار زنگ که باشد می زمانی آن

sonore (اخطار زنگ)، نماییم می تنظیم تابع این برای را 0 مقدار. 

F31 - هشدار زنگ شدن خاموش زمان 

 هشدار دنکر خاموش برای( فعال چرخه) شد خواهد خاموش هشدار زنگ که باشد می زمانی آن

sonore (اخطار زنگ)، نماییم می تنظیم تابع این برای را 0 مقدار. 

F32 - الکتریکی تغذیه طول در اخطار زمان از ممانعت 

 زمان این. باشیم هشدار شرایط در اگر حتی ماند خواهد خاموش اخطار زمان که باشد می زمانی

 .است نرسیده کاری شرایط به تمسیس که حالی در نماید می عمل اخطار زنگ از ممانعت برای

F33 -  باشد شده ممانعت دستی صورت به وقتی اخطار زنگ مجدد فعالسازیزمان 

 :دهد می اجازه مختلف تنظیمات سه به تابع این

 کاری شرایط در دمایی محدوده که زمانی تا یا نامحدود ای دوره توسط اخطار زنگ -  

 .گردد می باز اخطار زنگ  ًمجددا و است شده ممانعت بوده نرمال

 .نمود ممانعت دسترسی کننده تسهیل کلیدهای توسط توان نمی اخطار زنگ از -  0

 زمان به و( دقیقه برحسب) شد خواهد ممانعت دوره این طول در هشدار زنگ -  تا 

 .شود پافشاری هشدار شرایط بر اگر شود می بازگردانده فراخوان

F34 - چرخش در سردسازی فعالسازی 

 در را دستگاهی هر و نموده تعویض را سردسازی برای شده استفاده خروجی چرخشی، حالت

 می جمع کاری مشابه های زمان در را آنها همه بنابراین و نماید می کار آماده معینی دوره طول

 (.12 مورد) نماید

 .سازد می غیرفعال چرخش در را سردسازی - 0

 .نماید می فعال OUT2 و OUT1 برای را چرخش - 

 .نماید می فعال OUT3 و OUT2 و OUT1 برای را چرخش - 

F35 - چرخش عملیات برای زمان 

 ساعت برحسب چرخش برای زمان -   تا  

F36 - جدید خروجی فعالسازی برای زمان حداکثر 

 خروجی وقتی. باشد می جدید خروجی فعالسازی برای دقیقه برحسب زمان -   تا  

 اگر. است شده فعال دیگری خروجی مدت این طول در برسد،نقطه تنظیم  به نتواند اول مرحله

 .است شده مجدد اندازی راه نیز زمان شمارش باشد، شده فعال خروجی 3 برای چرخش

 خروجی معین، نقطه به دما دسترسی بدون گردد، تجاوز شده برقرار های محدودیت از  ًمجددا اگر

 .است شده فعال سوم

F37 - ها رله فعالسازی بین زمان حداقل 

 .شد خواهند فعالد نباش موردنیاز وقتی مشابه زمانی در ها رله -  

 . دقیقه برحسب ها رله سازی فعال بین زمان -   تا  

 عمل یچرخش تایمر یا هشدار زنگ عنوان به خروجی وقتی است شده گرفته نادیده بندی پیکره این

 .است نموده

F38- درب بودن باز هشدار برای زمانی پایه 

 ها ثانیه -0

 ها دقیقه -

F39 - درب بودن باز هشدار برای زمان 

 درب اینکه از پس افتاد خواهد کار به اخطار زنگ باشد، شده فعال درب بودن باز هشدار وقتی

 روشن اخطار زنگ که زمانی. است شده رها باز صورت به شده ریزی برنامه زمانی مدت برای

 در که نکرده غیرفعال را اخطاری هیچ SIf. است شده تنظیم F31 و F30 با شده خاموش و

Sitrad شد خواهد داده نشان. 

 .است شده غیرفعال -  

 .درب بودن باز اخطار فعالسازی برای دقایقی -   تا  

F40 - دیجیتال ورودی عملیاتی حالت 

 درب کننده مشخص که دهد می اجازه دیجیتال ورودی از وضعیتی بندی پیکره به تابع این

 .باشد می بازمانده

 .باشد می باز های درب کننده مشخص که بسته الکتریکی اتصال - 

 .باشد می باز های درب کننده مشخص که باز الکتریکی اتصال - 

F41 – ات دماثب عملیاتی حالت 

 :دهد یم اجازه ثبات دما از زیر عملیاتی های حالت بین انتخاب به

 .است خاموش همیشه - 

 .باشد می روشن همیشه - 

 .باشد می دستی صورت به عملیات - 

 F42- ثبات دما گیری نمونه فاصله 

 وضعیت و نموده ثبت را دما از ای نمونه کنترلر که باشد می ثانیه برحسب زمان از ای دوره این

 .نمود خواهد کنترل را خروجی

F43 - اطالعات اجباری ثبت منظور به دما تغییر 

 پیکره F42 در گیری نمونه زمان از مستقل حافظه، در اطالعات اجباری ثبت برای دمایی تفاضل

 در   پیام تا دهیم می کاهش را مقدار فقط تابع، این غیرفعالسازی برای. است گردیده بندی

 .شود پدیدار نمایش صفحه

F44 - اطالعات اجباری ثبت رمنظو به ها خروجی و دیجیتال ورودی تغییر 

 دهش بندی پیکره) ها خروجی کنترل در یا دیجیتال های ورودی در تغییر آیا که نماید می مشخص

 گیری نمونه زمان از نظر صرف را، حافظه در ها داده ثبت( سازی گرم یا سردسازی هنگام به

 شرایط به وسیله اگر ددا خواهد رخ همچنین داده ثبت.خیر یا نماید می اجبار ، F42 در شده تنظیم

 . گردد خارج یا شده وارد برق، آمدن و برق رفتن و( اخطار زنگ و OUT3 برای) هشدار

 خاموش - 

 روشن – 



 
 

F45 - است؟ شده پر حافظه وقتی کرد بازنویسی  ًمجددا توان می حافظه در را ثبتی موارد آیا 

ثبات  هحافظ ابتدای در جدید های داده ثبت به شروع باید کنترلر آیا که نماید می مشخص تابع این

 های داده آخرین اینکه از نماید می ممانعت موضوع این. خیر یا شده پر حافظه وقتی نماید دما

 .شود پاک ابتدا در کنترلر از شده ثبت

 خاموش - 

 روشن – 

F46 - دیجیتال فیلتر شدت 

 را آن پاسخ زمان نتیجه، در ،باشد می موردنظر سنسور جرم افزایش سازی شبیه در فیلتر این

 های پاسخ باعث تابع این در شده تنظیم بزرگتر مقادیر(. گرمایی اینرسی) دهد می افزایش

 .گردد می سنسور تر طوالنی

 می مدمنج محصوالت یا بستنی برای فریزری از عبارت فیلتر این موردنیاز نوعی کاربرد یک

 باعث هک رسیده سنسور به مستقیم صورت به گرم ایهو توده است، مانده باز درب وقتی زیرا باشد

 عالف غیرالزم صورت به کمپرسور و شده سریع افزایش برای شده گیری اندازه دمای از ای نشانه

 .شد خواهد

F47 - شبکه در کنترلر نشانی RS-485 

 یطور به باشد داشته دیگران از مختلف را خودش نشانی باید RS-485 شبکه به متصل کنترلر هر

 .شد خواهد آن شناسایی به قادر کامپیوتر که

 وجود همشاب نشانی با کنترلری هیچ که شوید مطمئن ارتباطی، مشکالت از جلوگیری برای :توجه

 ..ندارد

 تغییر پارامترها -6

 منوی تابع به برای وارد 6.1

   وقتی. نمایید رها را کلیدها و  نمایش برای دهید فشار ثانیه 2 همزمان را  و  کلیدهای

 و  کلیدهای طریق از را 123 کد و داده فشار( کوتاهی به) را  کلید شد، داده نمایش

 برای  و  کلیدهای از. دهید فشار تائید برای را  کلید. نمایید وارد 

 لمس) را  کلید. نمایید تنظیم مشابه روش به را آنها و نموده استفاده توابع دیگر به دسترسی

 نرمال عملیات به و شده خارج منو از اینکه برای شود داده نمایش ---- تا دهید فشار( طوالنی

 .بازگردد

 توابع 6.2

 دسترسی کد کردن وارد برای - 

 توابع پیشرفته تنظیمات - 

  زمان و تاریخ تنظیمات - 

 تنظیم تاریخ و زمان 6.3

   کلید به .شود نمایان جلو شیشه در  پیام تا دهید فشار را  کلید توابع، منوی داخل

 :شد خواهد ظاهر زیر مسیر در تنظیمات. بزنید ضربه

 دقیقه← ساعت← سال← ماه← روز 

 دقیقه 43ساعت و  12  17/03/2013

 روز

 ماه

 سال 

 هاساعت 

 قیقه هاد 

 شده تسهیل دسترسی با توابع -7

 حداکثر و حداقل دماهای ثبت 7.1

 ثبت دمای حداکثر زودی به. شد خواهد ظاهر شده تثب دمای حداقل دهید، فشار را  کلید 

 . شد خواهد ظاهر نیز شده

 حداقلی شده ثبت موارد تجسم طول در را  کلید شده، ثبت موارد ریست کردن برای :مالحظات

 .شود داده نمایش  که زمانی تا دارید نگه شده فشرده صورت به حداکثری و

 

 کنونی وتاریخ زمان مشاهده 7.2

 فشار سرعت به کنترلر در کنونی زمان و تاریخ تنظیم مشاهده برای را  کلید توانید می

 .دهد می نشان ترتیب به را کنونی دقیقه و ساعت و سال و ماه و روز نمایش، صفحه. دهید

 دقیقه 43ساعت و  12  17/03/2013مثال: 

 روز

 ماه 

 سال 

 ساعت ها 

 ها دقیقه 

 ماثبات د دستی فعالسازی 7.3

 ثانیه، 10 برای همزمان طور بهو  فشرده کلیدهای و 2 مقدار برای F41 تنظیم با

 شد خواهد داده نمایش  پیام. نماید غیرفعال یا فعال را داده ثبت عملیات تواند می یکی

 باشد شده غیرفعال وقتیو  شده فعال ثبات دما وقتی سپس شد خواهد داده نمایش  بنابراین

 .شود می ادهد نمایش 

 .شد خواهد داده نمایش ترتیب به و  های پیام باشد، شده تنظیم 1 یا 0 برای F41 اگر

 خطر زنگ و هشدار از ممانعت 7.4

 .دهید فشار همزمان را  و  کلیدهای ، OUT3 از ممانعت برای

 ..دهید فشار همزمان را  و  کلیدهای ، اخطار زنگ از ممانعت برای

 بندی پیکره ترتیب، به ، F33 و F23 توابع توسط تواند می اخطار زنگ و ارهشد از ممانعت -

 .شود

 چرخش و سردسازی در ها خروجی عملیاتی زمان 7.5

 :شد خواهند داده نمایش زیر در که چرخشی حالت در دهید فشار را  کلید

 (10 در ضرب ساعت) OUT1 برای کل رفته هم روی زمان  ًمتعاقباو  

 (10 در ضرب ساعت) OUT2 برای کل رفته هم روی زمان  ًمتعاقباو  

 (10× )ساعت  OUT3و پس از آن کل زمان انباشته شده برای  

 غییرت خروجی برای باقیمانده زمان  ًمتعاقبا و بوده کنونی خروجی به وابسته، ا ی ,

. شد خواهد داده نمایش تساع برحسب آن باشد، ساعت 1 از بیشتر باقیمانده زمان اگر. نماید می

 001، دقیقه 30 و ساعت 1 برای  ًمثال. شد خواهد داده نمایش دقیقه برحسب آن دیگر، سوی از

 داده خواهد شد. نشان   ،دقیقه 45 برای یا شد خواهد داده نمایش

 :کنونی خروجی انتخاب و چرخش برای زمان ریست کردن

 نمایش انتهای در شمارنده شود، داشته نگه و شده فشرده  کلید نمایش، زمان طول در اگر

و یا ،  سپس و شده داده نمایش  پیام ، شد انجام این که وقتیً . شد خواهد یستر

 که زمانی هر. بود خواهد شده فعال خروجی اولین کننده مشخص که شد خواهد داده نشان 

 می گذر بعدی خروجی به عملیات ت،ساع اولین تکمیل از قبل شود، مجدد اندازی راه شمارنده

 نمایید اقدام مجدد اندازی راه به نماییم آغاز را  ،(  ( OUT1در عملیات اینکه از پیش. نماید

. بود خواهد همراه( عمل ) OUT2 در عملیات برای شروع با آن مجدد اندازی راه بنابراین

 اجرا برای آن و شده، فعال خروجی 3 برای چرخش و کرده تکرار دیگر مرتبه یک را فرآیند این

 .شود بازگردانده  OUT1 به دیگر سوی از شده، آغاز(، عمل ) OUT3 در

 عالمت دهی -8

O UT 1 -  است شده روشن 1خروجی. 

O UT 2 -  است شده روشن 2خروجی. 

O UT 3 -  است شده روشن 3خروجی.  

BUZZ - است شده روشن داخلی اخطار زنگ. 

 معین محدوده از خارج یا شده جدا دمایی سنسور -

 زدایی برنامه سنجی زمان - 

 ثبات دما از داده دانلود یا ساعت توابع، تنظیم برای SITRAD با ارتباط - 

 باز بودن درب - 

 ثبات دما حافظه بودن پر هشدار - 

 ثبات دما معیوب حافظه هشدار - 

 نامعتبر پارامترهای بندی پیکره - 

 .اند شده خاموش خودکار صورت به ها خروجی ، وضعیت این در

 آنها و اشدب می شده بندی پیکره نامعتبر های داده به مربوط که نمایید بررسی را پارامترهایی  ًلطفا

 .نمایید تصحیح نرمال عملیات به برگشت برای را

 دهنمو کار باتری یروین با کنترلر که نماید می مشخص شود، داده نمایش آغاز در وقتی - 

 .است

 حافظه بارگذاری حال در کنترلر که نماید می مشخص شود، داده نمایش آغاز در وقتی - 

 .است شده جدا خارجی تغذیه منبع از که حالی در است شده تخلیه باتری و بوده ات دماثب

 (ºC / ºF) واحد انتخاب -9

 ثانیه 2 همزمان را  و  یدهایکل عملیات، منظور به ابزار دمایی واحد تعریف برای

 و رفته 231 کد به ،  و  کلیدهای از استفاده با. نمایید وارد را  تابع و داده فشار

 تائید و نموده انتخاب  °یا  °، بین  عالمت از بعد. بپردازید تائید به  کلید با

 بندی پیکره شدن ذخیره دهدهن نشان که شد خواهد داده نمایش واحد، تغییر از پس. نمایید

 مانیز هر داشت خواهد نیاز تابع بندی پیکره مجدد تنظیم به آن نتیجه، در. باشد می فرض پیش

 ثانیه 2 برای را  کلید تغییرات، تایید بدون خروج برای. است شده اجرا عملیات این که

 .دهید فشار

 انتخاب نوع سنسور -10

 مقاومت نیدتوا می شما. دهید تغییر را کنترلر به متصل سنسور نوع بخواهید وقتی است شده نیاز آن

 .نمایید انتخاب را PT-1000 یا PT-100 و NTC گرمایی

 2 همزمان را  و  کلیدهای شدن، اجرا جهت ابزار برای سنسور نوع تعریف برای

 فتهر 312 کد به ، و  کلیدهای از استفاده با. نمایید وارد را  تابع و داده فشار ثانیه

  های گزینه بین از را موردنیاز سنسور ،  عالمت ظهور با. نمایید تایید  با و



 
PT- حرارتی مقاومت)  و( PT-100 حرارتی مقاومت)  ،(NTC حرارتی مقاومت)

 پیکره دهنده نشان که شد خواهد داده نمایش  سنسور، تغییر از پس. نمایید انتخاب( 1000

 خواهد عتاب بندی پیکره مجدد تنظیم به نیاز آن نتیجه، در. باشد می شده رهذخی فرض پیش بندی

  کلید تغییرات، تایید بدون خروج برای. است شده اجرایی عملیات این که زمانی هر داشت

 .دهید فشار ثانیه 2 برای را

 سنسور اتصاالت 10.1
 با توجه به تصویر زیر متصل شود: 2و  1باید به ترمینال 

 

 سیم دو PT-100 برای فاصله حداکثر/سیمی هدریچ جدول

 بیشینه ی مسافت متر

Awg متر میلی متر 

14 1.63 18.1 

16 1.29 11.4 

18 1.02 7.2 

20 0.81 3.0 

22 0.64 1.9 

24 0.51 1.8 

26 0.40 1.1 

 باتری داخلی -11

MT-543Ri LOG ازیموردن نیروی باتری این. باشد می داخلی شارژ قابل باتری یک دارای 

. آورد می فراهم برق قطعی مواقع در را حافظه در اطالعات ثبت و ساعت انداختن کار به برای

 بوده باالتر مصرف شرایط تحت که بوده ساعت 24 طول در شده شارژ  ًکامال باتری ظرفیت

 .(است شده پیموده ثانیه 1 در حتی)است

 ساعت 11.1

 اتریب اگر. باشد داشته شارژ باید برق قطعی طول در موجود ساعت داشتن نگه فعال برای باتری

  ًمجددا وسیله وقتی شد خواهد ظاهر  پیام شود، وصل  ًمجددا برق اینکه از قبل شود تخلیه

 .شود تنظیم باید تاریخ و زمان اینکه به دادن عالمت برای است شده روشن

 برق قطعی موارد در اطالعات ثبت 11.2

 در حتی داخلی حافظه دررا  دما MT-543Ri LOG  ،شده فعال ثبات دما و متصل باتری با

 در ینکها برای شوند بندی پیکره توانند می شده ثبت موارد این. خواهد کرد ثبت برق قطعی هنگام

 ورودی حالت تغییرات توسط یا و ،( F43) دمایی تغییرات با ،(F42) فرض پیش زمانی فواصل

 سورسن فقط وسیله شود، غیرفعال دمایی تتغییرا اطالعات ثبت اگر. شود ثبت( F44) دیجیتال

 ییراتتغ ثبت از استفاده. خواند خواهد را کمتر انرژی از استفاده با معین زمانی فواصل در دمایی

 .نماید می تخلیه سریعتر را باتری ولی آورده فراهم را تر جزئی ثبتی موارد دمایی

 باتری احتیاطی موارد 11.3

 باتری غیرضروری تخلیه از جلوگیری -

 متریک باتری نیروی از ثبات دما باشد، شده تنظیم نمونه هر بین بزرگتری زمانی فاصله اگر -

 .کرد خواهد استفاده

 خواندن در شده استفاده انرژی اتالف از جلوگیری برای را F44 تابع نیاز، عدم صورت در -

 .نماییم می غیرفعال دمایی سنسور

 .باشد متصل برق به ساعت 10 حداقل یدبا شده شارژ  ًکامال باتری برای ابزار -

 چرخش در سردسازی -12

 طول در را دستگاهی هر داده، تغییر را سردسازی برای شده استفاده خروجی چرخشی، حالت

 .نماید می جمع مشابهی عملیاتی زمان روی را آنها همه بنابراین و نماید می کار آماده معینی زمان

 در وقتی نماید می فعال همزمان را ها خروجی که آورد یم فراهم را مراحل از منطقی همچنین آن

 رد خروجی وقتی وجود این با(. اول مرحله) است نیافته دسترسینقطه تنظیم  به نرمال عملیات

 وقتی نتیجه در. ندارد وجود ها خروجی و مراحل ترتیب بین ارتباطی نماید، می تغییر چرخش

 چرخش تابع در تواند می که است شده فعال بیشتر خروجی یک شویم، می دوم مرحله وارد

 خروجی کننده مشخص که( چرخشی سردسازی فعالسازی) شود استفاده F34 تنظیم برای موردنیاز

 صورت به( F07) دوم مرحله عملیاتی حالت چرخش، فعالسازی برای. بود خواهد اجرا حال در

 دهد می رخ سوم مرحله ملیاتیع حالت با مشابه مورد. است اجبار شده چرخش تابع برای خودکار

 و OUT1 با فقط کار برای آن اگر ولی(. F34 = 2) نماید استفاده ورودی سه از چرخش اگر

OUT2 (F34 = 1) سوم مرحله عملیاتی حالت باشد، شده تنظیم (F17 )برای بود خواهد آزاد 

 .شود بندی پیکره دیگری تابع با اینکه

 خروجی جریان نماید، تجاوز اول مرحله دیفرانسیلی لکنتر از دما وقتی نرمال، عملیات در

(OUT1, OUT2 یا OUT3 )رسیدن برای آن که زمانی.است شده فعال سردسازی اجرای برای 

 زمان از شده جمع مقادیر وقتی. است شده جمع و شده شمارش مانده، باقی روشننقطه تنظیم  به

 را بعدی خروجی برای راهی نماید، تجاوز معینی های ساعت تعداد از ها خروجی بودن روشن

 زمان) F35 تابع در ساعت برحسب، شد خواهد اجرا چرخشی که طول در زمان این. دهد می

 تنظیم( SP1) سریع دسترسی منوی درنقطه تنظیم  ، گردیده بندی پیکره( چرخش عملیات برای

 .است شده تنظیم F05 در اول مرحله دیفرانسیلی کنترل و شده

 

 شده انباشته بودن روشن زمان با خروجی رخشچ – 02 شکل

 به سوم و دوم مراحل برسد،نقطه تنظیم  به تواند نمی فعال خروجی خطایی، هر خاطر به وقتی

 دمای مرحله، هر برای عملیات این تعیین برای ضابطه دو. نمایند می عمل پشتیبان عنوان

 دش خواهد فعال جدید های خروجی ترلکن مورد، اولین در. است شده استفاده زمان، و دیفرانسیلی

 نای به. نماید تجاوز مرحله هر از دیفرانسیلی کنترل و شده منحرفنقطه تنظیم  از دما وقتی

 شامل برای دیفرانسیلی موارد. نمایند کار یکدیگر با که دارد امکان ها خروجی تمام روش،

 کنترل برای ،F10 در و دهش تعریف( SP1)نقطه تنظیم  با ارتباط در جدید خروجی یک نمودن

 .ستا گردیده بندی پیکره سوم مرحله دیفرانسیلی کنترل برای ،F20 در و دوم مرحله دیفرانسیلی

 مرحله خروجی جریان فعالسازی از زمان زمان، با نمودن عمل منظور به سوم و دوم مراحل برای

 تجاوزنقطه تنظیم  به یدسترس بدون( F36) معینی حد از زمان آن اگر. است گردیده شمارش اول

 مجدد اندازی راه زمان شمارش.نماید می فعال کمتر انباشت زمان با را خروجی دوم مرحله نماید،

 خروجی سوم مرحله شود، تجاوزنقطه تنظیم  به رسیدن بدون هم باز محدودیت آن از اگر و شده

 گردیده فعال F36 در قیقهد برحسب جدید خروجی فعالسازی برای زمان.نماید می فعال را باقیمانده

 .است

 

 دیفرانسیلی کنترل از تجاوز برای جدید خروجی فعالسازی – 03 شکل

 

 معین نقطه به رسیدن برای زمان حداکثر از تجاوز برای جدید خروجی فعالسازی – 04 شکل

4 5 3 2 1 2 1 
 PT-1000یا  PT-100شامل شده با ابزار(، سنسور ) NTCسنسور 

2 1 3 4 5 



 
 شده فعال همزمان طور به خروجی یک از بیش وقتی شود فعال است ممکن اخطار زنگ

 عنوان به باید( اخطار زنگ عملیاتی حالت) F27 کار، این انجام برای(. سوم و ومد مراحل)باشد

 .شود تعریف -چرخشی حالت در خطا هشدار - 3

 موشخا مرحله بین زمان حداقل تنظیم برای دارد امکان ظتی،فامح فرآیندهای با ارتباط در همچنین

 مجدد شدن روشن برای تاخیر حداقل ،F06 ، F11، F21 در آن مجدد شدن روشن و خروجی شدن

 .باشد گردیده بندی پیکره سوم و دوم اول، مراحل از ترتیب به خروجیها

 فاصله اجبار وسیله به مشابه زمان در ها خروجی شدن روشن از جلوگیری برای منطقی همچنین

 .است گردیده بندی پیکره F37 در که دارد وجود ها فعالسازی بین زمانی

 نمودار سیم کشی -13

 

 
MT-543Ri LOG MT-543RiL LOG 

4 - 5 - 12V~ 

4 - 6 90 ~ 264V~ 24V~ 

 رابط سریال وکامپیوتر RS-485یکپارچه سازی نوری،  -14

 

 

 x 4 کابل از استفاده با متر، 200 تا کاربر وسیله به تواند می سنسور کابل طول: مالحظات

0,20mm² ، شود داده افزایش. 

 مهم

 : IEC 60364 استاندارد از فصلی براساس

 تغذیه منبع در اضافی ولتاژ برابر در محافظ نصب :1

 در نه ولی شوند، تجمیع کامپیوتر سیگنال های کابل و سنسور های کابل است ممکن :2

 بارها جریان فعالسازی و الکتریکی های ورودی طریق از مشابه الکتریکی مجراهای

 عمر افزایش به مربوط بارها با همسو( RC فیلترهای) انتقال های کننده ممانعت نصب :3

 ها رله محصول

 کننده ممانعتنمودار  برای نصب و راه اندازی 

  بار های ورودی مستقیم هدایت برای 

 

 

  

 تماسی کننده ممانعت اتصاالتنمودار 
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C1     C2 C3A   C3B 

Install a magnetic contactor when 
exceeding specified current. 

1    2    3    4    5    6    7    8    9   10  11  12 

 اتصاالت سریالی 
RS-485 

 ورودی دیجیتال

و  C1منبع بار 
C2 

منبع 
 تغذیه

0       
(12V   )     (24V   ) 

90 ~ 264V 

و  C3Aمنبع بار 
C3B 

MOD 64 
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برای اتصال بیش از یک  وسیله به رابط به کار میرود. اتصاالت سیم رابط باید تحت قوانین زیر ساخته شده 

ل ابزار به ترمینا  Aباشد:ترمینال  A  از بلوک اتصال،  متصل است  که باید با ترمینالA  از رابط متصل باشد.   همین

شیلد کابل تکرار شود.   ترمینال ) بلوک اتصال باید به پایانه های مربوطه هر وسیله متصل  ، Bموارد برای ترمینال 

 شود. 
 *فروش جداگانه دارد

® 

A   B 
RS-485 Network 

      RS-485واسطه 
 وسیله استفاده شده برای برقراری اتصال 

 Sitradو  Full Gaugeبین وسایل کنترلی 

RS-485 Network 

A   B Externa
l mesh 

واسطه سریالی     

RS-485     

کنترل های 

Full Gauge 
A  

B A  

B 
A   B 

A 
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Keep Sitrad updated in website: 

http://www.sitrad.com 

برای اتصال مستقیم حداکثر 
 جریان را مدنظر قرار دهید.

A1  وA2  پایانه های

 کویل کانتاکتورهستند 
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