
. توضیحات1
کنترلری برای محصوالت منجمد شده که مراحل یخ زدایی را بر حسب نیاز فعال می کند )یخ 

زدایی هوشمند(. کنترل دمای محیط، عالوه بر تابع انجماد سریع و توابع هشدار در باز، به ترتیب 

باشد. رله خروجی آن، یک نقطه تنظیم عادی معمولی و یک نقطه تنظیم اقتصادی نیز می دارای

 10Aزدایی آن ظرفیت جریان  کند و خروجی یخرا کنترل می HP 1مستقیماً کمپرسور های تا 

رد به این صورت که افزایش جرم در ین قابلیت یک فیلتر دیجیتال را دااین دستگاه همچنرا دارد. 

خود )اینرسی حرارتی( از  و با افزایش زمان پاسخ  سازی نموده ( را شبیهS1یط )مح حس گر

عالوه بر موارد ذکر شده شامل این دستگاه کند. تحریک غیر ضروری کمپرسور جلوگیری می

باشد. برای تحریک بارهای نیز مییک کلید هوشمند، سیستم قفل و حالت خاموشی توابع کنترلی 

 استفاده کنید. TC900E 2HPاز  پمپ ها(و  تورهامو ) HP 2تا  القایی

 )ایاالت متحده و کانادا(، مطابقت دارد. .UL Incاین محصول، با استاندارد 

  کاربرد ها. 2
 تونل تبرید● 

 های دارای صفحه نمایش کننده خنک● 

 . مشخصات فنی3

 :تغذیه منبع

TC-900EPOWER :(HZ 60/50 % )10± Vac 230/115 

 : TC-900ELPOWE%10 Vac/Dc 24/12 

 F  ͦ221تا  -C  ͦ105  /F  ͦ58تا  -C  ͦ50 :ی کنترلیدما

 F  ͦ122تا  C  ͦ50  /F  ͦ32تا  C  ͦ0 دمای عملیاتی:

 :(خروجی هاجریان بار )

COMP: HP1Vac  240/A(8)12

DEFR: Vac 1.4 HP  240/A10 

FANS: Vac  240/A(3)5

رطوبت عملیاتی: 10 تا RH %85 )بدون چگالش( 
 х 34 х 77 mm 76 :ابعاد

 x 29 ± 0.5mm 0.5 ± 71 :ابعاد برش برای نصب تو کار

کلید ها. عالئم و 4

کلید تنظیم 1 

کلید منوی دسترسی سریع 2 

ال ای دی نمایش دهنده خروجی کمپرسور 3 

2 یخ زداییال ای دی نمایش دهنده فن /  4 

یخ زداییال ای دی نمایش دهنده  5 

ال ای دی نمایش دهنده قفل توابع 6 

ال ای دی نمایش دهنده خاموشی توابع کنترلی 7 

گیری دماواحد اندازهال ای دی نمایش دهنده  8 

کلید افزایش 9 

کلید کاهش 10 

مونتاژ –. نصب 5

برای نصب در مکانی که آب بندی کردن برای جلوگیری از تماس با آب موردنیاز بوده  توجه:

باشد. قفل های جانبی کنترلر باید به  29mm*70,5باید با ابعاد  برش برای تعبیه کنترلر است،

نحوی تنظیم شوند که الستیک آب بندی را بین برش و کنترلر فشار دهد تا از ورود آب جلوگیری 

استفاده از ابزار مناسب جهت جلوگیری از آسیب دیدن اتصال پایانه های دستگاه  مهم:نماید.

 ضروری است.

 میلی متری جهت تنظیمات در پایانه های سیگنالی استفاده شود. 2.4از پیچ گوشتی دو سوی 

 از پیچ گوشتی چهار سو جهت تنظیمات در پایانه های انرژی استفاده گردد.

الکتریکیاتصاالت  -نصب  5.1

:Vac 115اتصال 

:Vac 230اتصال 

:Vac/dc 12اتصال 

:VAC/Dc 24اتصال 

 عملیات. 6

 منوی دسترسی سریع 6.1

زمانی که کنترلر دمای محیط را  ،"منوی دستتترستتی ستتریع"به منظور دستتترستتی ستتریع و هدایت 

. به ازای هر تماس، تابع بعدی موجود در استتتتتتفاده کنید )تماس ستتتتتریع( از کلید  دهد،نمایش می

 را فشار دهید )تماس کوتاه(. گردد. برای تأیید، دکمه لیست بر روی صفحه نمایش ظاهر می
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 نقشه کلیدهای دسترسی سریع 6.2

وقتی کنترلر در حالت نمایش گر دما باشد، کلیدهای زیر به عنوان میانبر برای توابع ذکر شده عمل 

 خواهند کرد.

 ثانیه: تنظیم نقطه تنظیم. 2فشرده شده به مدت 
 

  دهد.تماس کوتاه: وضعیت فرایند را نمایش می

 کند.ثانیه: زنگ هشدار شنیدنی را مهار می 2فشرده شده به مدت 
 

  گیری ثبت شده.تماس کوتاه: نمایش حداقل و حداکثر دماهای اندازه

  کند.ثانیه: به هنگام نمایش مقادیر ثبت شده، حافظه را پاک می 2فشرده شده به مدت 

 دهد.دستی را انجام می یخ زداییثانیه:  4فشرده شده به مدت 
 

  شود.منوی دسترسی سریع میوارد 

 و  شود.وارد انتخاب توابع می

 مقدماتیعملیات  6.3

 تنظیم دمای دلخواه  6.3.1

و به دنبال آن  ثانیه فشار دهید. پیغام  2را به مدت   برای دسترسی به منوی تنظیمات کلید

برای تغییر مقادیر  و   شود. از کلیدهایبر روی صفحه نمایش ظاهر می عادیمقدار تنظیم 

که نشان دهنده  مقدار تغییر یافته را تأیید کنید. پیغام  استفاده کنید و سپس با استفاده از کلید 

دوباره برای تغییر مقادیر و ثبت آنها، به ترتیب  شود.نقطه تنظیم اقتصادی است به سرعت ظاهر می

 دهد.تکمیل تنظیمات را اطالع می ----در آخر، عالمت  استفاده کنید. و  یا  از کلیدهای 

 توانند به صورت تک تک در منوی دسترسی سریع تنظیم شوند.نقاط تنظیم می

  انجماد سریع 6.3.2

ماند که این قضیه به نوبه یانجماد همواره روشن باقی م خروجی های، در حالت انجماد سریع 

در  تواند از طریق گزینه می شد. این حالت عملیاتی ماد خواهدخود باعث تسریع فرایند انج

 (F53یا  F52منوی دسترسی سریع، یا از طریق یک کلید خارجی متصل به ورودی دیجیتال )

( یا F33این حالت را نیز به صورت اتوماتیک از طریق دمای پایین ) فعال یا غیر فعال شود.

نمایش گر  در طی عملکرد حالت انجماد سریع، ( غیر می توان غیرفعال کرد. F34زمان )

اگر به هنگام فعال سازی حالت  افتد.اتفاق می یخ زداییزند و کمپرسور به سرعت چشمک می

یخ ریزی شده است،  در این بازه زمانی برنامه یخ زدایییک انجماد، کنترلر تشخیص دهد که 

 حالت انجماد سریع اجرا خواهد شد. بهدقیقاً قبل از وارد  زدایی

 (SPEنقطه تنظیم اقتصادی ) 6.3.3

کند که از نظر  ا استفاده از پارامترهای انعطاف پذیر بیشتر، سیستمی را فراهم میب 

(. F27تنظیم اقتصادی:  نقطهF28 - : تفاضل کنترلاقتصادی برای کنترل دما به صرفه تر باشد )

واهد متناوب تکرار خ صورتهای دیگر به  ماهمراه با دما و پیغ پیغام  بودنهنگام فعال  در

 :تواند از طریق دستورات، فعال و یا غیر فعال شود می شد. عملکرد در حالت اقتصادی

  دستی یخ زدایی 6.3.4

به مدت  در منوی دسترسی سریع یا فشار کلید  تواند از طریق گزینه می یخ زداییفرایند 

به صورت دستی  (F53یا  F52)ثانیه یا با استفاده از کلید خارجی متصل به ورودی دیجیتال 4

یا   پیغام هایبه ترتیب از طریق فعال سازی فعال/غیرفعال شود. فعال سازی یا غیر

 نمایش داده خواهند شد.  

 از طریق دما یخ زداییچگونگی تعیین اتمام  6.3.5

 تنظیم کنید:مجددا  مقدار شان، توابع ذکر شده را به حداکثر یخ زداییدر پایان  (أ

o  )زمان انجماد )بازه زمانی بین یخ زداییF8=999 min 

o  یخ زداییدمای اواپراتور برای اتمام F13=105°C 

o  یخ زداییحداکثر زمان (OFF )0=F14 

 که یک الیه یخ بر روی اواپراتور تشکیل شود صبر کنید.تا زمانی  (ب

را انتخاب نموده و  گزینه  دستی انجام دهید )با استفاده از کلید  یخ زدایییک  (ج

 را فشار دهید.( سپس دکمه 

 فرایند ذوب را دنبال کنید. (د

 کنید. شود صبرتا زمانی که همه یخ موجود در اواپراتور ذوب  فرایند برای تکمیل نمودن (ه

( را بررسی کنید )به S2دمای اواپراتور ) با استفاده از کلید  یخ زداییپس از اتمام  (و

 مراجعه شود(. 6.3.9 بخش

 یخ زدایی را تنظیم کنید.، دما برای پایان S2با استفاده از دمای بدست آمده در  (ز

o  یخ زداییدمای اواپراتور برای اتمام Temp. S2=F13 

 . مجدداً تنظیم کنید تنظیم شده یخ زداییبر حسب نوع  را یخ زداییجهت ایمنی، حداکثر زمان 

 مثال:

o الکتریکی )توسط مقاومت(  یخ زداییF14=45 min 

o گاز داغ  یخ زداییF14=20 min 

 به مقدار دلخواه تنظیم کنید. را( F8)انجماد  زماندر آخر،  (ح

 یخ زدایی توسط دو اواپراتور 6.3.6

(، خروجی فن امکان کنترل مقاومت دوم را فراهم می F52اواپراتور دوم )( بر روی S3با تنظیم )

فعال آغاز می شود. مقاومت ها با رسیدن اواپراتورهایشان یخ زدایی همواره توسط دو خروجی  کند.

با وجود دو خروجی  به دمای تعیین شده جهت پایان یخ زدایی، به صورت جداگانه خاموش می شوند.

با این تنظیمات تمامی  آغاز می شود.آب حداکثر زمان یخ زدایی عملیات تخلیه خاموش و یا اتمام 

  می شود.نادیده گرفته فن از جمله عملیات تعویق فن  تنظیم های

   توابعویژگی قفل شدن  6.3.7

این  بودنبا فعال  استفاده از این ویژگی، امنیت باالتری را جهت عملیات دستگاه فراهم می آورد.

ایجاد تغییرات اما از  قابل رویت خواهد بود مصرف کنندهبرای  اه و پارامتر نقطه تنظیم ،ویژگی

را  . جهت فعال سازی این ویژگی گزینه خواهد شدر تنظیمات دستگاه جلوگیری غیر مجاز د

با نمایش ، (و خاموش باشد عملیات قفل کردن بایستی فعال) از پنجره دسترسی سریع انتخاب کرده

، فعال سازی با (F25را جهت وارد کردن زمان قفل بودن نگه دارید )  بر روی کلید پیغام 

نشان داده خواهد شد. جهت فعال سازی این عملکرد وارد کردن زمانی مساوی و یا  پیغام 

هنگام تغییر پارامتر ها  در ( ضروری است. پیغام F25ثانیه به تنظیمات دستگاه ) 15بیش از 

را نگه داشته  فعال بودن این ویژگی می باشد. جهت غیر فعال کردن این گزینه کلید  هنشان دهند

که   ام را تا ظاهر شدن پیغ و دستگاه را یک بار خاموش و سپس روشن کنید. کلید 

  ثانیه( 10دارید.)نگه نشان دهنده غیر فعال شدن این ویژگی می باشد 

 کنترلی: توابعخاموشی  6.3.8

و تمامی  کنترلی، کنترلر فقط به عنوان نمایشگر دما کار خواهد کرد توابعهنگام خاموش بودن در 

بسته این ویژگی فعال یا غیر فعال بودن  بود. دخروجی ها و هشدارها خاموش یا غیر فعال خواهن

پنجره دسترسی  فعال بودن، از طریقدر زمان ( می باشد. F56)فعال یا غیر فعال بودن تابع به 

 و یا  سیستم های کنترلی و هشدار دهنده ها خاموش می توان   ، گزینهسریع

به طور متناوب در  پیغام  توابع کنترلیدر هنگام خاموش بودن  نمود.   روشن

 میان نمایشگر دما و دیگر پیغام ها ظاهر خواهد شد.

    :S3و  S2مرحله پردازش، زمان اتمام و درجه حرارت در حس گر های  6.3.9

 تابع دستور عمل

سازییرفعالغ –سازی فعال  - (ECOاز طریق منوی دسترسی سریع ) انجام 

سازییرفعالغ –سازی فعال  F52/F53 خارجی )ورودی دیجیتال( کلید 

سازیفعال  F29 زمان در بسته برای فعال سازی 

سازیغیرفعال  F30 برای غیر فعال سازی S3-S1تفاضل دمای  

ماندفعال باقی می  F31 برای فعال سازی S3-S1تفاضل دمای  

ماندغیرفعال باقی می  F52/F53 نمایش گر در باز )ورودی دیجیتال( 

سازیغیرفعال  F32 حداکثر زمان برای حالت اقتصادی 

ماندغیرفعال باقی می  F32 (no) 0حداکثر زمان برای حالت اقتصادی= 

ماندغیرفعال باقی می  - خطا در خواندن دمای محیط 

سازیغیرفعال  - دستگاه کردنبه هنگام روشن  

 انجماد سریع )فعال/غیرفعال(

 نقطه تنظیم اقتصادی )فعال/غیرفعال(

 یخ زدایی )فعال/غیرفعال(

 قفل توابع

 توابع کنترلی )فعال/غیرفعال(

 نقطه تنظیم اقتصادی  عادی تنظیمنقطه 

 حداقل و حداکثر دمای ثبت شده

 حذف مقادیر حداقل و حداکثر

 انتخاب تابع

 خروج از تابع



  

 
 

حالت عملیاتی کنترلر به نمایش در خواهد آمد )فشار کوتاه(. زنجیره ای از پیغام  با فشار کلید 

 عملیات سپری شده در مدت زمان ،روضعیت عملیاتی فعلی کنترلکه نشان دهنده های متوالی 

 ظاهر خواهد شد. اگر حس گر ها غیر فعال باشند اطالعات آن ها نشان داده نخواهد شد. S3و  S2دما در اواپراتور  )دیفراست، برودت،...( و

 :پردازش مراحل

 تاخیر اولیه )تاخیر در شروع به کار تجهیزات( 

 تاخیر فن )تاخیر در بازگشت فن( 

 خنک کننده 

 پیش یخ زدایی 

 یخ زدایی 

 تخلیه آب 

 سیستم های کنترلی خاموش 

 حداقل و حداکثر دمای ثبت شده: 6.3.10
حداقل و حداکثر دمای ثبت شده برای هر کدام از حس گرها را می توان به مشاهده کرد.  از پنجره دسترسی آسان در هنگام نمایش درجه حرارت حداقل و حداکثر دمای ثبت شده را می توان با فشار کلید 

)در صورت فعال بودن(. جهت حذف اطالعات ثبت شده، در هنگام نمایش  S3برای حس گر  )در صورت فعال بودن( و  2Sرای حس گر ب  ، S1برای حس گرمحیطی و  ترتیب با پیغام 

 نشان دهنده حذف شدن اطالعات ثبت شده می باشد. در پنجره دسترسی آسان استفاده نمایید. پیغام  ثانیه نگه داشته و یا از گزینه  2را به مدت  اطالعات ثبت شده کلید 

 :واحدانتخاب  6.3.11

وارد کرده و کلید   را به همراه کد دسترسی د پرداخت تابع در آن به عملیات خواه دستگاهکه انتخاب واحدی  جهت 

استفاده   های  برای تایید از کلید (F°یا  (C°مورد نظر را انتخاب کرده واحد را فشار دهید. سپس  

هنگامی که واحد را تغییر می دهید  استفاده کنید. انتخاب شده از کلید  واحدنمایید. برای تعویض 

 تنظیمات توابع به حالت پیش فرض باز خواهد گشت بنابراین نیاز به تنظیم مجدد دارند.

 عملیات های پیشرفته: 6.4

را انتخاب   گزینه ،جره توابع در قسمت دسترسی آسانپن دسترسی به توابع کنترلی، ازجهت 

کد     از کلید های انتخاب کرده و با استفاده  )فشار کوتاه( با فشردن کلید را    ، تابع جهت عوض نمودن پارامتر ها .فشار دهید هنگام نمایش درجه حرارتدر به طور هم زمان   یا کلید های 

 را فشار و نگه دارید.  به همین روش آن ها را تنظیم کنید. جهت خروج و بازگشت به عملیات عادی کلید  ،کرده و جهت تعویض توابع دیگرتایید  کلید  با ورا وارد  

 بود.را نشان خواهد داد و شما قادر به تعویض پارامتر ها نخواهید  کنترلر پیغام و اگر ویژگی قفل شدن توابع در حالت فعال قرار داشته باشد، در هنگام زدن کلید های توجه 

  

 تخلیه یخ زدایی پیش یخ زدایی خنک سازی تاخیر فن

F19 

باز شدن 
قفل 

 نمایشگر
 F39=1 اگر

F41 
قفل نمایشگر در صورت 

 F17 F13فعال بودن 

MAX. F20 F17 
 F39=0 F08 F23 MAX. F14 F18 اگر



 

 
 

 جدول پارامتر ها: 6.5

 فارنهایت سلسیوس 

 استاندارد واحد Min Max استاندارد واحد Min Max توضیحات تابع

[F01] 0 - 999 0 0 - 999 0 کد دسترسی 

[F02] )20 0.1 تفاضل کنترل )پسماند های عادی °C 2 1 36 °F 3 

[F03] انحراف دمای محیطی  نمایشS1 -20 20 ° C 0 -36 36 °F 0 

[F04] 105 50- حداقل نقطه تنظیم مجاز برای مصرف کننده ° C -50 -58 221 °F -58 

[F05]  105 50- نقطه تنظیم مجاز برای مصرف کنندهحداکثر °C 105 -58 221 °F 221 

[F06] )0 تاخیر در شروع )برق (NO) 30 min. 0 (NO) 0 (NO) 30 min. 0 (NO) 

[F07] هشدار باال بودن دمای محیط  (S1) -50 105 °C 105 -58 221 °F 221 

[F08] 999 1 بین دو یخ زدایی( زمان خنک سازی )بازه min. 240 1 999 min. 240 

[F09] 0 حداقل زمان روشن بودن کمپرسور (NO) 999 sec. 0 0 (NO) 999 sec. 0 

[F10] 0 حداقل زمان خاموش بودن کمپرسور (NO) 999 sec. 0 0 (NO) 999 sec. 0 

[F11]  وضعیت کمپرسور به همراه حس گر محیطی(S1) 1 - 2 0 1 - 2 0 غیر فعال 

[F12] عملیات یخ زدایی در ابتدای شروع به کار دستگاه NO YES - NO NO YES - NO 

[F13] ( دما در اواپراتورS2/S3 جهت مشخص )105 50- کردن پایان یخ زدایی °C 30 -58 221 °F 86 

[F14] 0 حداکثر زمان یخ زدایی (NO) 90 min. 30 0 (NO) 90 min. 30 

[F15] 0 روشن بودن فن در طول یخ زدایی (OFF) 1 (ON) - 0 (OFF) 0 (OFF) 1 (ON) - 0 (OFF) 

[F16] ( 1الکتریکی /  – 0نوع یخ زدایی – )0 - 1 0 0 - 1 0 گاز داغ 

[F17]  قفل( نمایشگر دمای S1در طول یخ زدایی ) - 1 (NO) 99 min. -1 (NO) -1 (NO) 99 min. -1 (NO) 

[F18] 0 آب های حاصل از یخ زدایی( مدت زمان عملیات تخلیه )تخلیه (NO) 99 min. 1 0 (NO) 99 min. 1 

[F19] ( دمای اواپراتورS3  وS2برای بازگشت فن پس از عملیات ) 105 50- تخلیه °C 20 -58 221 °F 68 

[F20] )0 حداکثر مدت زمان بازگشت فن پس از عملیات تخلیه )تاخیر فن (NO) 30 min. 1 0 30 min. 1 

[F21] 4 - 7 0 4 - 7 0 نوع کارکرد فن 

[F22] 105 50- غیر فعال شدن فن در هنگام باال بودن درجه حرارت در اواپراتور °C 30 -58 221 °F 86 

[F23] 0 ماندهآوری مبرد باقیزمان جهت جمع (NO) 999 min. 0 (NO) 0 (NO) 999 min. 0 (NO) 

[F24]  0 - 9 0 0 - 9 0 غیر فعال( – 0) 1حس گر وارده به شدت فیلتر دیجیتالی 

[F25] 14 مدت زمان قفل بودن توابع (NO) 60 sec. 14 (NO) 14 (NO) 60 sec. 14 (NO) 

[F26]  105 50- تنظیم های عادینقطه °C -15 -58 221 °F 5 

[F27] ( نقطه تنظیم های اقتصادی SPE) -50 105 °C -10 -58 221 °F 14 

[F28] )20 0.1 تفاضل کنترلی )پسماند اقتصادی °C 2 1 36 °F 3 

[F29] 0 مدت زمان بسته بودن درها جهت ورود به حالت اقتصادی (NO) 999 min. 0 (NO) 0 (NO) 999 min. 0 (NO) 

[F30] دما تفاوت (S1 – S3 )20 0.1 شود می فعال اقتصادی تنظیم نقطه آن از تر پایین که °C 2 1 36 °F 3 

[F31] دما تفاوت (S1 – S3 )20 0.1 شود می فعال عادی تنظیم نقطه آن از تر باالتر که °C 5 1 36 °F 9 

[F32]  0 اقتصادیحداکثر مدت زمان عملیات بر روی حالت (NO) 100(t OFF) h. 0 (NO) 0 (NO) 100 (t OFF) h. 0 (NO) 

[F33] 105 50- محدودیت دما جهت انجماد سریع °C -25 -58 221 °F -13 

[F34] 0 مدت زمان عملیات انجماد سریع (NO) 999 min. 0 (NO) 0 (NO) 999 min. 0 (NO) 

[F35] 99 1 مدت زمان روشن بودن فن min. 2 1 99 min. 2 

[F36] 99 1 مدت زمان خاموش بودن فن min. 8 1 99 min. 8 

[F37]  خرابیمدت زمان فعال بودن کمپرسور در مواقع  S1 0 999 min. 0 0 999 min. 0 

[F38]  خرابیفعال بودن کمپرسور در مواقع غیرمدت زمان S1 0 999 min. 0 0 999 min. 0 

[F39] ( 1 – زمان 0شرایط شروع یخ زدایی )0 - 1 0 0 - 1 0 درجه حرارت 

[F40] 0 حداکثر مدت زمان باز بودن در ها در هنگام یخ زدایی (NO) 999 min. 0 (NO) 0 (NO) 999 min. 0 (NO) 

[F41] ( دمای مورد نظر در اواپراتورS1 – S3جهت شروع یخ زدایی ) -105 50 °C -50 -58 221 °F -58 

[F42]  1- جهت خاموش شدن فنباز بودن در مدت زمان (NO) 999 min. -1 (NO) -1 (NO) 999 min. - 1 (NO) 

[F43] 0 باز بودن در جهت خاموش شدن خروجی های کنترلی (NO) 999 min. 0 (NO) 0 (NO) 999 min. 0 (NO) 

[F44]  حداکثر دمای کندانسور(S3جهت خاموش شدن خروجی های کنترلی ) 0 (NO) 105 °C 55 32 (NO) 221 °F 131 

[F45]  متغیر های کنترلی )پسماند( برای حسگرS3 20 0.1 هنگامی که به عنوان حس گر کندانسور تعریف شده است °C 5 1 36 °F 9 

[F46] 0 کمپرسور زمانی بدون رسیدن به نقطه تنظیم خاموشی خروجی های کنترلی (NO) 999 min. 0 (NO) 0 (NO) 999 min. 0 (NO) 

[F47]  هشدار( پایین بودن دمای محیطS1) -50 105 °C -50 -58 221 °F -58 

[F48]  0 برای دما زمان بازداری هشدار (NO) 99 min. 0 (NO) 0 (NO) 99 min. 0 (NO) 

[F49]  دمای حسگرS3 105 0 )کندانسور( برای اعالم هشدار °C 45 32 221 °F 113 

[F50] 0 مدت زمان باز بودن درب برای اعالم هشدار (NO) 999 min. 0 (NO) 0 (NO) 999 min. 0 (NO) 

[F51] 0 فعال سازی زنگ هشدار (OFF) 1 (ON) - 0 (OFF) 0 (OFF) 1(ON) - 0 (OFF) 

[F52] گر  حس /1دیجیتال  تابع ورودیS3 0 (OFF) 13 - 0 (OFF) 0 (OFF) 13 - 0 (OFF) 

[F53] 0 2 دیجیتال تابع ورودی (OFF) 10 - 0 (OFF) 0 (OFF) 10 - 0 (OFF) 

[F54]  نمایشگر انحراف دمای اواپراتورS2 -20.1 (OFF) 20 °C 0 -36 (OFF) 36 °F 0 

[F55] حس گر نمایشگر انحراف دمای S3 -20 20 °C 0 -36 36 °F 0 

[F56] 0 خاموشی توابع کنترلی (NO) 2 - 0 (NO) 0 (NO) 2 - 0 (NO) 



 

 
 

 توضیح پارامتر ها: 6.5.1 

F01 - :کد دسترسی 

د اندازه گیری دما را تغییر یا واح ضرورت آن هنگامی است که می خواهیم تنظیمات پارامتر ها و

تنظیم شده ضرورتی در وارد کردن هیچگونه کد دسترسی وجود  هایبرای رویت پارامتر. دهیم

 ندارد.

 پیشرفته را می دهد.به شما امکان تغییر پارامتر های  

 و یا فارنهایت. سلسیوسبه شما امکان تغییر واحد اندازه گیری دما را می دهد.  

F02 -  کنترل )پسماند های عادی(:تفاضل 

در حالت عادی و انجماد سریع  کمپرسورروشن و خاموش بودن خروجی  حالت شامل تفاوت دما بین

 می باشد.

F03 -  انحراف دمای محیطی نمایشگرS1: 

این تابع امکان جبران اتالف احتمالی دما در محیط را می دهد، که در نتیجه یا به تعویض حسگر و 

 یا متعادل کردن طول کابل آن منجر می شود.

F04 - مجاز برای مصرف کننده: حداقل نقطه تنظیم 

 می باشد. یی کمتر از حداقل دمای تعیین شدهجلوگیری از وارد کردن دما جهتالکترونیکی  مانعیک 

F05 - :حداکثر نقطه تنظیم مجاز برای مصرف کننده 

می  یی بیش از حداکثر دمای تعیین شدهجلوگیری از وارد کردن دما جهتالکترونیکی  مانعیک 

 باشد.

F06 - در شروع: تاخیر 

و  ر خواهد کرداستگاه فقط نمایشگر دما شروع به کبا فعال کردن این تابع، در هنگام روشن کردن د

تمامی خروجی ها در طول مدت زمان تعیین شده خاموش خواهند بود. در هنگام نصب و برنامه 

اختصاص  ریزی به هر کدام از دستگاه های متصل به کنترلر، مدت زمان تاخیر در شروعی متفاوت

این امر به شما امکان می دهد از هجوم جریان شدید  دهید تا به نوبت شروع به فعالیت کنند،

  .الکتریکی به دستگاه جلوگیری نمایید

F07 -  هشدار باال بودن دمای محیط(S1): 

 (F51) که باعث هشدار سمعی و بصری خواهد شد  S1باال بودن بیش از حد دمای محیط 

این زنگ تنظیم شده است. F°1یا  C°0.1بر روی  تفاضل دما جهت غیر فعال شدن زنگ هشدار

که قفل شدن دمای  F17هشدار با توجه به دمایی می باشد که نمایشگر نشان خواهد داد. بنابراین تابع 

نمایشگر در طول یخ زدایی می باشد بر روی این تابع تاثیرگذار خواهد بود. این زنگ هشدار 

 هنگامی که دستگاه برای اولین بار می خواهد به نقطه تنظیم برسد نادیده گرفته می شود.

F08 - بین دو یخ زدایی( هزمان خنک سازی )باز: 

 این تابع بیشترین مدت(، F39ا از روی زمان تنظیم کنیم )زمانی که شروع عملیات یخ زدایی ر

عملیات خنک سازی را مشخص خواهد کرد. در این مورد عملیات یخ زدایی فارغ از اینکه زمان 

عملیات خنک سازی به پایان رسیده یا خیر، شروع خواهد شد. اما اگر  تنظیم شده برای مدت زمان

، کنترلر هیچ خطایی را در این شروع عملیات یخ زدایی را از روی دما در اواپراتور تنظیم کنیم

 .از این تابع صرفنظر خواهد شدو حس گر نشان نخواهد داد 

F09 - :حداقل زمان روشن بودن کمپرسور 

استارت و اولین توقف بعد از زماتی بین آخرین  هماندن کمپرسور، در واقع بازحداقل زمان روشن 

 برق جلوگیری می کند. هآن را شامل می شود که از افت ولتاژ ناگهانی در شبک

 F10 - :حداقل زمان خاموش بودن کمپرسور 

استارت بعد از توقف و اولین زماتی بین آخرین  هحداقل زمان خاموش ماندن کمپرسور، در واقع باز 

طول عمر کمپرسور می  افزایش آن را شامل می شود و باعث از بین رفتن فشار تخلیه و همچنین

 گردد.

F11 -  وضعیت کمپرسور و حس گر غیر فعال محیطی(S1:) 

محاسباتی مان قرار نگیرد، کمپرسور  ه( اتصال کوتاه بوده یا قطع باشد و یا در بازS1اگر حس گر )

 از وضعیت تنظیم شده در این تابع پیروی می کند.

 کمپرسور خاموش       

 کمپرسور روشن       

  F38و  F37شده در  تنظیمطبق مدت زمان های        

F12 - :عملیات یخ زدایی در شروع به کار دستگاه 

می دهد. برای مثال مانند آمدن برق )در  شروع به کنترلراجازه انجام عملیات یخ زدایی را به محض 

 .مواقع قطع شدن آن(

F13 - ( دما در اواپراتورS2/S3:جهت مشخص کردن پایان یخ زدایی ) 

هنگامی که دما در اواپراتور بیشتر و یا مساوی با مقدار دمای تعیین شده در این تابع باشد، عملیات 

به عنوان حس گر اواپراتور دوم تنظیم شده باشد،  S3یخ زدایی به پایان خواهد رسید. اگر حس گر 

ا غیر فعال کنترلر هر کدام از خروجی های یخ زدایی را غیر فعال کرده و زمانی که هر دو آن ه

 شدند عملیات یخ زدایی به اتمام خواهد رسید.

F14 - :حداکثر زمان یخ زدایی 

از این پارامتر در تعیین حداکثر مدت زمان مجاز برای عملیات یخ زدایی استفاده می گردد. اگر در 

پایان مدت زمان این دوره عملیات یخ زدایی از روی دما به پایان نرسید، در پایین سمت راست 

غیر فعال باشد، پایان عملیات یخ زدایی را  2کوچکی چشمک خواهد زد. اگر حسگر  هنمایشگر نقط

بنابراین نیازی به عالمت هشدار وجود ندارد. هنگامی که  ،باید همیشه به وسیله زمان مشخص کرد

 قرار دهیم عملیات یخ زدایی به اتمام خواهد رسید. 0حداکثر مدت زمان یخ زدایی را روی 

F15 - :روشن بودن فن در طول یخ زدایی 

نمونه  حالت فعال یا غیر فعال بودن همیشگی فن در طول عملیات یخ زدایی می باشد. مشخص کننده

 مقاومت های پره ای که در یخ زدایی به وسیله طبیعی و یخ زداییشامل  های استفاده از فن روشن

 می باشند. بیرون از اواپراتور نصب شده اند

F16 - :انواع یخ زدایی 

 مقاومت(، که فقط خروجی یخ زدایی را درگیر می کند. هیخ زدایی الکتریکی )به وسیل       

 یخ زدایی توسط گاز، که خروجی های کمپرسور و یخ زدایی را درگیر می کند.       

F17 -  قفل( نمایشگر دمایS1:در طول یخ زدایی ) 

این تابع جهت جلوگیری از افزایش بیش از حد دمای محیطی در طول عملیات یخ زدایی کاربرد 

ثابت می ماند، هنگامی که دارد. آخرین دمای اندازه گیری شده در خنک سازی بر روی نمایشگر 

خنک سازی بعدی به این مقدار رسید و یا از مدت زمان تعیین شده در  هدما بار دیگر در آغاز مرحل

را می ین تابع بیشتر طول کشید )هر کدام زودتر(، نمایشگر از این حالت خارج می گردد. این تابع ا

 غیرفعال نمود.      -1وارد کردن  توان با

F18 - آب های حاصل از یخ زدایی(: همدت زمان عملیات تخلیه )تخلی 

طول این مدت تمامی خروجی آخرین قطرات آب از اواپراتور. در مدت زمان مورد نیاز برای تخلیه 

 تنظیم کنید.      0 یها غیرفعال خواهند بود. برای غیر فعال کردن زمان را بر رو

F19 - ( دمای اواپراتورS3  وS2:برای بازگشت فن پس از عملیات تخلیه ) 

تاخیر فن شروع خواهد شد. به دلیل باال بودن دما در اواپراتور،  هپس از عملیات تخلیه چرخ

به کمپرسور بالفاصله شروع به کار می کند. اما فن فقط هنگامی به کار می افتد که دما در اواپراتور 

کمتر از دمای تعیین شده برسد. این پروسه جهت از بین بردن گرمای به جا مانده در اواپراتور بسیار 

 . دشومی همچنین مانع راه یابی این گرما به محیط  ضروری است.

F20 - :)حداکثر مدت زمان بازگشت فن پس از عملیات تخلیه )تاخیر فن 

نرسد و یا حس  F19جهت امنیت بیشتر، در مواردی که دمای اواپراتور به میزان تعیین شده در تابع 

غیرفعال باشند، بازگشت فن پس از اتمام مدت زمان تعیین شده در بازه اتفاق  S3 و  S2گر های 

 خواهد افتاد.

F21 - :نوع کارکرد فن 

این پارامتر امکان تعیین عملکرد خروجی فن را در هنگام عملیات خنک سازی فراهم می کند. در  

داده شده به دستگاه  وضعیت خروجی کمپرسور و نقطه تنظیم هایاین حالت، گزینه های عملیاتی، 

 و  F35در هنگام انجام چرخه، زمان های خاموشی و روشنی از طریق توابع  مدنظر می گیرد.

F36 .تعیین می گردد 

F22 - :غیر فعال شدن فن در هنگام باال بودن درجه حرارت در اواپراتور 

هدف این تابع غیر فعال نمودن فن اواپراتور تا رسیدن دمای محیطی به میزان پیش بینی شده در 

که می تواند برای  باال جلوگیری از ایجاد دمای باال و فشار مکشی و سرد خانهراه اندازی  یحاطر

می باشد. اگر در طول پروسه خنک سازی دمای اواپراتور از مقدار تعیین شده  استکمپرسور مضر 

 ، فن خاموش می شود.باالتر رود

  

 حالت
 خروجی کمپرسور فعال

خروجی کمپرسور روی نقطه تنظیم 

 عادی و انجماد سریع غیرفعال

خروجی کمپرسور روی نقطه 

 تنظیم اقتصادی غیرفعال

 چرخش رله  فن چرخش رله  فن فن فعال هرل 0

 فن فعال هرل چرخش رله  فن فن فعال هرل 1

 فن غیرفعال هرل چرخش رله  فن فن فعال هرل 2

 فن هچرخش رل رله  فن فعال فن فعال هرل 3

 فن فعال هرل رله  فن فعال فن فعال هرل 4

 فن غیرفعال هرل رله  فن فعال فن فعال هرل 5

 فن هچرخش رل رله  فن غیرفعال فن فعال هرل 6

 فن غیرفعال هرل رله  فن غیرفعال فن فعال هرل 7



 

 
 

F23 – :مدت زمان جمع آوری گاز پیش از شروع یخ زدایی 

به  که قادر خواهد بودنگه می دارد  روشن را فن   شود، کنترلر تنهاهنگامی که یخ زدایی آغاز می 

از این مدت زمان صرف  شروع شده باشد یخ زدایی زمانی کهگاز را استخراج نماید. در  هجا ماند

 نظر خواهد شد.

F24 -  غیر فعال(: – 0) 1شدت فیلتر دیجیتالی مورد نیاز برای حس گر 

این فیلتر تمایل به شبیه سازی افزایش جرم حرارتی در حس گر داشته و به این منظور مدت زمان 

مقاومت حرارتی(. هر چقدر مقدار تعیین شده در این تابع بیشتر )واکنش سنسور را افزایش می دهد 

 باشد، واکنش بیشتری از حس گر دریافت خواهد شد.

F25 - :مدت زمان قفل بودن توابع 

 رجوع کنید(. 6.3.7تابع اختیار تنظیم قفل بودن توابع کنترلی را می دهد )به بخش این 

 قفل توابع را نمی دهد. هاجاز :    

ر حسب ثانیه جهت فعال سازی دستور را بامکان تنظیم زمان  قفل توابع را داده و هاجاز  – 

 فراهم می کند.

F26 - عادی: نقطه تنظیم 

 اتاق موردنیاز دمای

F27 - نقطه تنظیم ( اقتصادیSPE): 

 تنظیمات اقتصادی باشد.هنگامی که دستگاه روی  اتاق موردنیاز دمای

F28 - :)تفاضل کنترلی )پسماند اقتصادی 

 در حالت اقتصادی می باشد. کمپرسوربین حالت روشن و خاموش خروجی  تفاوت دما )پسماند(

F29 -  حالت اقتصادیمدت زمان بسته بودن درها جهت ورود به: 

اگر دری مدت زمانی بیشتر و یا مساوی با مدت زمان تعیین شده در این تابع بسته نگه داشته شود و 

نقطه تنظیم عادی رسیده باشد، کنترلر حالت اقتصادی را فعال خواهد نمود. با این  اتاق به همچنین

اوصاف، کنترلر روی نقطه تنظیم اقتصادی به فعالیت ادامه خواهد داد تا زمانی که شرایطی و یا 

می     0 اتفاق بیافتد. با تنظیم این تابع بر رویرجوع شود(  6.3.3غیر فعال شدنی )به بخش 

 آن را غیر فعال نمود.توان 

F30 - ( تفاوت دماS1 – S3) می شودفعال نقطه تنظیم اقتصادی  پایین تر از آن که: 

کمتر از میزان تعیین شده در این تابع باشد، دستگاه روی  3و  1هنگامی که تفاوت دما بین حس گر 

 حالت اقتصادی فعال خواهد بود.

F31 - ( تفاوت دماS1 – S3 )می شودفعال  عادینقطه تنظیم  تر از آن باالتر که: 

ابع باشد، دستگاه روی بیش از مقدار تعیین شده در این ت 3و  1هنگامی که تفاوت دما بین حس گر 

 عادی به فعالیت خواهد پرداخت. نقطه تنظیم

F32 - :حداکثر مدت زمان عملیات بر روی حالت اقتصادی 

دستگاه بر روی حالت اقتصادی را به ما می دهد. پس از به مدت زمان فعالیت امکان تنظیم حداکثر 

 تابع حالت عادی به فعالیت ادامه می دهد. اگر دت زمان، دستگاه روی نقطه تنظیماتمام رسیدن این م

 تنظیم شود از این مدت زمان صرف نظر می شود.  بر روی

F33 - :محدودیت دما جهت انجماد سریع 

 دستگاه می تواند در حال انجماد سریع به آن برسد.حداقل دمایی ست که 

F34 - :مدت زمان عملیات انجماد سریع 

 انجماد سریع می باشد. همدت زمان پروس

F35 - :مدت زمان روشن بودن فن 

F36 - :مدت زمان خاموش بودن فن 

فن است مگر فن روی حالت چرخشی تنظیم  نبود طول مدت روشن و یا خاموش همشخص کنند

 باشد.

F37 -  خرابیمدت زمان فعال بودن کمپرسور در مواقع S1: 

F38 -  خرابیفعال بودن کمپرسور در مواقع غیرمدت زمان S1: 

مشخص کننده طول مدت زمان روشن و یا خاموش بودن کمپرسور بوده به جز در مواردی که بر 

ایراد قطع و یا  S1روی حالت فعال تنظیم شده باشد. این شرایط در مواقعی پیش می آید که حس گر 

 تنظیم باشد.   بر روی  F11داشته باشد و تابع 

F39 - ( درجه  1 –زمان  0شرایط شروع یخ زدایی:)حرارت 

 شرایط را جهت شروع عملیات یخ زدایی تنظیم می نماید.

 مدت زمان     

 دما     

و  F09پیش از آغاز عملیات یخ زدایی، کنترلر حداقل مدت زمان روشن یا خاموش بودن کمپرسور )

F10جمع آوری گاز را مدنظر قرار می دهد. ه( و همچنین مرحل 

F40 - ها در هنگام یخ زدایی: حداکثر مدت زمان باز بودن در 

ین شده در این تابع باز در هنگام یخ زدایی درها برای مدت زمان طوالنی ترین نسبت به مقدار تعی

می مانند و یخ زدایی تدریجی آغاز خواهد شد. اگر در ابتدای عملیات خنک سازی دری باز بماند، 

تنظیم    این تابع را بر روی این مدت زمان از ابتدا محاسبه خواهد شد. جهت غیرفعال سازی، 

 کنید.

F41 - ( دمای مورد نظر در اواپراتورS1 – S3:جهت شروع یخ زدایی ) 

اگر دمای اواپراتور پایین تر از دمای تعیین شده در این تابع داشته باشد، کنترلر عملیات یخ زدایی را 

(، F52به عنوان حس گر اواپراتور دوم تعریف شده باشد ) S3شروع خواهد کرد. اگر حس گر 

کنترلر به محض رسیدن هر کدام از این دو حس گر به شرایط باال عملیات یخ زدایی را آغاز خواهد 

 نمود.

F42 - :باز بودن در جهت خاموش شدن فن 

این تابع تعریف شده بنا به دالیل امنیتی، اگر دری برای مدت زمان بیشتر و یا مساوی با آنچه  در 

جهت غیرفعال سازی، تابع را بر روی  فن در مدت عملیات خنک سازی غیرفعال می شود. است،

 تنظیم کنید.   

F43 - باز بودن در جهت خاموش شدن خروجی های کنترلی: 

بنا به دالیل امنیتی، اگر دری برای مدت زمان بیشتر و یا مساوی با آنچه  در این تابع تعریف شده 

است، باز بماند کنترلر خروجی ها را )کمپرسور، فن و یخ زدایی( غیر فعال می کند. جهت غیرفعال 

 تنظیم کنید.   سازی، تابع را بر روی 

F44 -  حداکثر دمای کندانسور(S3 جهت ):خاموش شدن خروجی های کنترلی 

، خروجی  باالتر از این دما، به طوری که دما از حد پیغام های صوتی و تصویری فراتر رود

( برای تابع F52) S3های عناصر فعال در چرخه غیرفعال خواهند شد. در مواردی که ورودی 

اولیه غیرفعال شده و نادیده دیگری تعیین شده باشد، این هشدار تا رسیدن دستگاه به دمای کنترلی 

 گرفته می شود.

F45 -  متغیر های کنترلی )پسماند( برای حسگرS3  هنگامی که به عنوان حس گر کندانسور

 تعریف شده است:

)کندانسور( به تفاضل دمای  S3جهت دوباره فعال شدن خروجی های غیر فعال شده، بایستی دمای 

 و دمای تعیین شده در این تابع کاهش یابد. 44تعیین شده در تابع 

F46 - کمپرسور زمانی بدون رسیدن به نقطه تنظیم خاموشی خروجی های کنترلی: 

بدون  روشن بماند خنک سازی، ه، در طول پروسشامل مدت زمانی ست که کمپرسور می تواند

اینکه به نقطه تنظیم برسد. زمانی که این مدت زمان به پایان رسید، خروجی ها )کمپرسور و فن یخ 

جهت غیرفعال کردن، .  زدایی( غیر فعال شده و هشدارهای سمعی و بصری فعال خواهند شد

 تنظیم نمایید.   این تابع را بر روی 

F47 -( هشدار پایین بودن دمای محیطS1:) 

ایین بودن دمای محیطی ( پایین تر از حدی ست که هشدار های پS1شامل پایین بودن دمای محیطی )

 F°1یا  C°0.1تفاضل دما جهت غیر فعال شدن زنگ هشدار بر روی .   (F51)فعال شوند 

این هشدار تا زمان رسیدن دستگاه برای اولین مرتبه به دمای کنترلی نادیده گرفته تنظیم شده است.

خواهد شد. در زمان انجام عملیات انجماد سریع این هشدار غیر فعال می گردد تا زمانیکه عملیات 

 انجماد سریع به پایان رسیده و دما به میزانی باالتر از میزان تعیین شده برای هشدار برسد، به طور

 اتوماتیک فعال خواهد شد. 

F48 -  برای دمازمان بازداری هشدار:  
، فعال شدن هشدار تنها در حالتی اتفاق می افتد که دما در محدوده هشدار به با فعال بودن این تنظیم

میزان تنظیم شده این تابع باقی بماند. به این صورت از فعال شدن هشدار بعد از یخ زدایی جلوگیری 

 می شود. 

F49 -  دمای حسگرS3 :کندانسور( برای اعالم هشدار( 

( باالتر از دمایی که باعث فعال شدن هشدارهای سمعی و S1) شامل باال رفتن دمای کندانسور

تابع دیگری تعیین شد باشد، ( برای F56) S3. در مواردی که ورودی )F51(  بصری گردد

رسیدن دستگاه به دمای کنترلی اولیه غیرفعال شده و این هشدار تا این هشدار غیرفعال خواهد بود. 

 نادیده گرفته می شود.

F50 - :مدت زمان باز بودن درب برای اعالم هشدار 

اگر دری برای مدتی برابر و یا بیش از مدت زمان تعیین شده در این تابع باز بماند، هشدارهای 

(. با بسته شدن درب هشدار متوقف خواهد F51سمعی و بصری باز بودن درب  فعال خواهند شد )

جهت اجرای هشدار باز  شنیداری را غیر فعال کنید.می توانید هشدار ثانیه(  2) شد. با فشار کلید 

. (F53و  F52بودن درب ها حتما بایستی یکی از ورودی های دیجیتال در تماس با درب باشد )

 نمایید.تنظیم    جهت غیرفعال کردن، این تابع را روی 



 

 
 

F51 - عال سازی زنگ هشدار:ف 

 امکان فعال/غیرفعال کردن زنگ هشدار داخلی را برای سیگنال های هشدار فراهم می آورد.

F52 -  دیجیتال / حسگر  1تابع ورودیS3: 

 غیر فعال    

 ورودی دیجیتال: فعال سازی نقطه تنظیم اقتصادی     

 ورودی دیجیتال: اجرای یخ زدایی      

 ورودی دیجیتال: اجرای انجماد سریع      

 ورودی دیجیتال: هشدار بیرونی      

 ورودی دیجیتال: تماس با درب      

 ورودی دیجیتال: فعال سازی نقطه تنظیم اقتصادی      

 ورودی دیجیتال: اجرای یخ زدایی      

 ورودی دیجیتال: اجرای انجماد سریع     

 هشدار بیرونی ورودی دیجیتال:     

 ورودی دیجیتال: تماس با درب     

 ( S1 –S3اختالف دما برای نقطه تنظیم اقتصادی ) :S3حس گر      

 کنترل دمای کندانسور :S3حس گر      

 کنترل دمای اواپراتور دوم :S3حس گر      

F53 -  دیجیتال: 2تابع ورودی 

 غیر فعال   

 فعال سازی نقطه تنظیم اقتصادیورودی دیجیتال:       

 اجرای یخ زداییورودی دیجیتال:        

 اجرای انجماد سریع ورودی دیجیتال:      

 هشدار بیرونیورودی دیجیتال:       

 تماس با دربورودی دیجیتال:       

 فعال سازی نقطه تنظیم اقتصادیورودی دیجیتال:       

 یخ زداییاجرای ورودی دیجیتال:       

 اجرای انجماد سریعورودی دیجیتال:       

 هشدار بیرونیورودی دیجیتال:       

 تماس با دربورودی دیجیتال:       

F54 -  نمایشگر انحراف دمای اواپراتورS2: 

. که در نتیجه به تعویض (S2امکان جبران خطای احتمالی در خواندن دمای اواپراتور را می دهد )

را می توان با تنظیم این تابع بر روی حداقل و  S2حس گر و یا تغییر طول سیم می انجامد. حس گر 

که متوقف مانده  S2در این شرایط تمامی توابع به خواندن  غیرفعال نمود. ظاهر شدن پیغام 

   بستگی دارند.

F55 - حس گر  نمایشگر انحراف دمایS3: 

. که در نتیجه به تعویض (S3جبران خطای احتمالی در خواندن دمای اواپراتور را می دهد )امکان 

و یا  1را می توان با تنظیم ورودی دیجیتال  S3حس گر   حس گر و یا تغییر طول سیم می انجامد.

غیر فعال نموده و یا آن را واداشت تا مانند یک ورودی دیجیتال  ( بر روی F52)  S3حس گر 

 ل نماید.عم

F56 - :خاموشی توابع کنترلی 

 رجوع شود( 6.3.8دن توابع کنترلی را فراهم می کند. )به بخش بو امکان خاموش

 غیرفعال کردن خاموشی توابع کنترلی      

 فعال / غیرفعال کردن خاموشی توابع کنترلی فقط در صورت قفل بودن توابع کنترلی       

 خاموشی توابع کنترلی حتی در صورت قفل بودن توابع کنترلیفعال / غیرفعال کردن       

 . سیگنال ها7

 حس گر محیطی قطع و یا خارج از برد

 حس گر اواپراتور قطع و یا خارج از برد

 قطع و یا خارج از برد 3حس گر 

 هشدار بیرونی )ورودی دیجیتال(

 عملیات روی نقطه تنظیم اقتصادی

 نمایشگر باز بودن درب

 نمایشگر هشدار باز بودن درب

 (S1 هشدار باال بودن دمای محیطی )حس گر 

 (S1 هشدار پایین بودن دمای محیطی )حس گر 

 (1 ههشدار باال بودن دمای کندانسور )مرحل

 (2 ههشدار باال بودن دمای کندانسور )مرحل

 تنظیم هزمان روشن بودن کمپرسور بدون رسیدن به نقطپایان حداکثر 

 تابع کنترلی غیرفعال

 .پایان یخ زدایی نرسیده است هدما به مرحل

 تماس بگیرید..Full Gauge Controls لطفا با 

 توابع هتنظیم دوبار

 رسد(. موارد اختیاری )به صورت جداگانه به فروش می8

8.1 EasyProg ver. 02 

-یک وسیله جانبی است، که هدف اصلی آن ذخیره پارامترهای کنترلر است. به عنوان مثال، شما می

توانید در هر زمانی، پارامترهای جدید یک کنترلر را بر روی خط تولید، ایجاد، و یا از آن خالی 

 دارد: اپارامتر هنوع اتصال برای پر و یا خالی کردن  3کنید )همان کنترلر(. 

 Serial RS-485 از طریق شبکه :Serial RS-485شود )فقط ، به کنترلر وصل می

 باشند(.می RS-485برای کنترلرهایی که شامل 

 USB :قابلیت اتصال به کامپیوتر از طریق درگاه USB ،ازبا استفاده  را دارد 

 توانند کپی، ویرایش، یا در، میاپارامتر ه. Sitrad افزارنرم دستورالعمل

EasyProg ver. 02  ذخیره شوند. درگاهUSB همچنین قابلیت تغذیه الکتریکی ،

EasyProg ver. 02  و کنترلر را دارد )زمانی کهUSB  وTTL  سریال همزمان

 استفاده شوند(.

 TTL  :تواند توسط اتصال کنترلر میسریالTTL  سریال، مستقیماً بهEasyProg 

ver. 02 تمتصل شود. بنابراین، ممکن اس EasyProg ver. 02  کنترلر از طریق

MT-512E 2 HP .تغذیه شود و یا برعکس 

 

8.2 Ecase 

الیه محافظتی کنترلرها، که از ورود آب به داخل کنترلر و ایجاد رطوبت داخلی جلوگیری به عمل 

  کند.گیرد، محافظت میآورد. این الیه، از کنترلر، زمانی که در محل نصب آن شستشو انجام میمی

 

 چهارچوب اضافی 8.3

 mm 77 х 34 хبا ابعاد   Ri/ اجازه نصب خط تکامل Full Gaugeچهارچوب اضافی کنترلرهای 

های ( در موقعیتباشدمی mm 29 х 71 ابعاد برش برای ثابت شدن داخل چهارچوب اضافی) 76

 کند. ؟برطرف میدهد، از آنجایی که نیاز به برش دقیق برای جاسازی دستگاه را مختلف را می

 

  



 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 


