
 

 
 

 توصیفات .1

TC900E LOG این کنترلربرای نگهداری بهتر محصوالت منجمد طراحی گردیده است . 

ثبات ، ساعت درونیورودی دیجیتال،  2دما،  حسگر 2، یخ زدا و فن(، مپرسورک)سه رله دارای 

می تواند به یکی از ورودی های  نیزدما سنسور  ینسوم می باشد.و سنسور شدت نور چراغ  دما

دوم و همچنین کنترل دمای کندانسور، یا برای اواپراتور ن برای مدیریت یخ زدایی دیجیتالی آ

این کنترلر ساعت برجسته  های مشخصه از دیگر فعالسازی نقطه خاص اقتصادی متصل شود.

برای سنجش ساعات کاری کمپرسور بابت نگهداری، زنگ اخطار درونی، پنل روبرویی شمار 

IP65  جماد سریع، تابع ما، کنترل زمان پاسخ سنسور دما، حالت انحداکثر د –، ثبت حداقل

اتصال به برنامه برای  RS485مداخله، خاموش کردن توابع کنترلی و مسیر ارتباطی  جلوگیری از

 .می باشد Sitradپایش و مدیریت )به صورت زنده( 

 

 کاربردها .2

  یفریزرسردخانه های 

 ی ایستاده و ویترینیفریزرها 

 

 مشخصه های فنی .3

 نبع نیروم

TC-900E Log: 115 or 230Vac ±10% 

(50/60Hz) 

TC-900EL Log: 12 or 24Vac/dc 
+10% 

 C to 105°C / -58°F to 221°F°50- کنترل دمایی

 to 50°C / 32 to 122°F 0 دمای عملیاتی

 جریان بار الکتریکی
 A / 240Vac 1HP(8)12کمپرسور: 
 10A / 240Vac 2400Wیخ زدایی: 

 A / 240Vac(3)5فن ها : 

 VA 1.5 حداکثر مصرف وسیله

 )بدون چگالش( to 85 %RH 10 رطوبت عملیاتی

 mm (W*H*D) 77 * 34 * 76 ابعاد برحسب میلیمتر

ابعاد کوتاه شده قطعات برای تنظیم 

 دستگاه

71 ± 0,5 * 29 ± 0,5 mm  را  5)شکل

 ببینید(

 

 شاخص ها و کلیدها .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و اتصاالت الکتریکی مونتاژ – نصب .5

                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 ولت برق متناوب 115اتصال                                                                                                    ولت برق متناوب 230اتصال 

 
        

 

 چراغ شاخص یخ زدایی

 چراغ شاخص واحد دمایی

 چراغ شاخص خاموش کردن توابع کنترلی

   TC-900e  
Log 

 کلید باالتر
 دسترسی سریع

   

 ن ترپایی لیدک
 کلید تنظیم  

به کلید 
 منو

 چراغ شاخص قفل شدن توابع

 خروجی چراغ شاخص
 کمپرسور 

 چراغ شاخص فن

29
 ±

 0
,5

  m
m
 71 ± 0,5 mm 

Dimension of the clipping 
for fixing of the instrument 

in panel 

)از نمای روبرویی( پنل )نمای جانبی( پنل  



 

 
 

 

 ولت مستقیم/ متناوب 12اتصال                                                                                                  ولت مستقیم/متناوب 24اتصال 

 
 اشد.باید در محیط ب )مشکی( S1سنسور 

 .شود اواپراتور تعبیهباید از طریق حصاری فلزی در  )خاکستری(  S2سنسور 

 توجه

ه تنظیم شوند ک به نحوی باید کنترلر باشد. قفل های جانبی 29mm*70,5با ابعاد باید کنترلر  تعبیه برای ، برشکه آب بندی کردن برای جلوگیری از تماس با آب موردنیاز بوده است نصب در مکانیبرای 

 .تا از ورود آب جلوگیری نماید بین برش و کنترلر فشار دهدرا الستیک آب بندی 

 نکته مهم

 استفاده از ابزار مناسب جهت جلوگیری از آسیب دیدن اتصال پایانه های دستگاه ضروری است.

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

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

 عملیات ها .6

 دسترسی سریع به نقشه منو 6.1

به منظور دستتترستتی ستتریع و هدایت دمنوی دستتترستتی ستتریعد، زمانی که کنترلر دمای محیط را 

ر استتتتتفاده کنید )تماس ستتتتریع(. به ازای هر تماس، تابع بعدی موجود د دهد، از کلید نمایش می

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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

، حافظه را ثانیه: به هنگام نمایش مقادیر ثبت شده 2فشرده شده به مدت 

 کند.پاک می
 

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

  شود.وارد منوی دسترسی سریع می

 و  شود.وارد انتخاب توابع می

 

 عملیات مقدماتی 6.3

 حالت عملیاتی 6.3.1

 این کنترلر قادر به اجرا در دو حالت مختلف خواهد بود:

تابع بوده، عالوه بر زمان بندی یخ زدایی و مشخصه های ثبت  30رای دا کنترلر :مقدماتیحالت 

 کننده داده ها.

تابع بوده، عالوه بر برنامه زمان بندی یخ زدایی و مشخصه های ثبت  66دارای  حالت پیشرفته:

ماد ابع کنترلی، نقطه تنظیم اقتصادی، انجوکننده داده، فیلتر دیجیتال، قفل تابع، خاموش کردن ت

زنگ اخطار قابل شنیدن، ورودی دیجیتال، و پیکره بندی برای استفاده از سنسور سوم را  سریع،

 دارد.

 دسترسی یابید.  روی منوی  F00برای انتخاب حالت عملیاتی کنترلر، به تابع 

د شد وقتی کنترلر برای اجرای در حالت ن: مشخصه های حالت پیشرفته غیرفعال خواهمالحظات

 . باشدپیکره بندی شده  (F00=0) مقدماتی

فقط  6.3.9و  6.3.8 ,6.3.7 ,6.3.4 ,6.3.3مشخصه های شرح داده شده در موارد: 2مالحظات 

 . (F00=1)در دسترس خواهد شد وقتی کنترلر برای اجرا در حالت پیشرفته پیکره بندی شده است 

 تنظیم دمای مطلوب )نقطه تنظیم( 6.3.2

در صفحه نمایش نشان  پیام  را وارد نمایید. قطه تنظیمتا نثانیه نگه داشته  2برای را  کلید 

ای از کلیده .معمولی بنمایش درخواهد آمد تنظیم برای نقطه تنظیم شده مقدار وسپس داده خواهد شد

را برای تایید فشار دهید. اگر کنترلر برای اجرا در  برای تغییر مقدار استفاده نموده و  یا  

برای مشخص کردن تنظیم نقطه اقتصادی نمایش  شده باشد، پیام  حالت پیشرفته پیکره بندی

را برای تایید  برای تغییر مقدار استفاده نموده و کلید یا   از کلیدهای  ًداده خواهد شد. مجددا

پیکره بندی نهایی را اعالم خواهد نمود. نقاط تنظیم همچنین ممکن  فشار دهید. نهایتا ً نشانه 

 .منوی دسترسی سریع تنظیم شوندر انفرادی در است به طو

 

   انجماد سریع 6.3.3

در حالت انجماد سریع، خروجی سردسازی دائما برای سرعت بخشیدن به خنک سازی یا فرآیند 

این حالت عملیاتی روی منوی دسترسی سریع از طریق  .می یابدانجماد به حالت روشن تغییر 

فعال یا  (F57 or F58)ارجی متصل به ورودی دیجیتال یا با استفاده از یک کلید خ گزینه 

 (F39)یا زمان  (F38)غیرفعال گردیده است. همچنین می تواند به صورت خودکار به وسیله دما 

کمپرسور به سرعت چشمک زده و فعال بودن غیرفعال شود. در طول دوره انجماد سریع، نشانه 

یع فعال شده است، اگر کنترلر برنامه زمانبندی یخ یخ زدایی ادامه می یابد. وقتی حالت انجماد سر

زدایی را برای شروع توسط این دوره زمانی شناسایی نماید، یخ زدایی به صورت پیشرفته شروع 

 خواهد شد و سپس حالت انجماد سریع فعال خواهد شد.

 

 (SPE)نقطه تنظیم اقتصادی  6.3.4

 F32ی منعطف تری برای کنترل دما )برای سیستم اقتصادی تر می باشد وقتی از پارامترها 

به  کنترل تفکیکی( استفاده می نماید. وقتی فعال شد، پیام  – F33نقطه تنظیم اقتصادی و  –

صورت متناوب با دما و دیگر پیام ها نشان داده خواهد شد. حالت اقتصادی می تواند با استفاده از 

 دستورات زیر فعال یا غیرفعال شود.

 

 

سریعتابع انجماد   روشن/خاموش()   

داده )حالت دستی( روشن/خاموش ثبت کننده   

 نمایش زمان و تاریخ

 پاک کردن حداقل و حداکثر موارد

TC-900E  Log 

 نقطه تنظیم اقتصادی)روشن/خاموش(

TC-900E  Log 

 روشن/خاموش یخ زدایی

TC-900E  Log 

 قفل کردن توابع

TC-900E  Log 

 خاموش کردن کنترل توابع)روشن/خاموش(

TC-900E  Log 

 حداقل/حداکثر ثبت دمایی نقطه تنظیم اقتصادی نقطه تنظیم نرمال

TC-900E  Log 

TC-900E  Log 

 انتخاب تابع

TC-900E  Log 

TC-900E  Log 

TC-900E  Log 

 نمایش واحد استاندارد زمانی

 خروج از تابع

TC-900E  Log 

TC-900E  Log TC-900E  Log TC-900E  Log 



 

 
 

 

 

 تابع دستور نوع فعالیت

 F34 زمان درب بسته برای فعال شدن فعال می نماید

 فعال باقی مانده است
برای فعال  S3-S1تفاضل دمایی 

 شدن
F35 

 غیرفعال می نماید
برای غیرفعال  S3-S1تفاضل دمایی 

 شدن
F36 

 F37 حداکثر زمان در حالت اقتصادی غیرفعال می نماید

 غیرفعال باقی مانده است
ان در حالت اقتصادی = حداکثر زم

0 (no) 
F37 

 F57 / F58 نشانه درب باز )ورودی دیجیتال( غیرفعال باقی مانده است

 F57 / F58 کلید خارجی )ورودی دیجیتال( فعال / غیرفعال می شود

 فعال / غیرفعال می شود
فعالیتی از طریق منوی دسترسی 

 سریع 
- 

 - (S1)ای اتاق خطای خواندن دم غیرفعال باقی مانده است

 - وقتی وسیله روشن شده است غیرفعال می نماید

 فعال می نماید
شدت نور زیر مقدار پیکره بندی شده 

 ()منوی  در 
- 

 غیرفعال می نماید
شدت نور زیر مقدار پیکره بندی شده 

 )منوی ( در 
- 

  یخ زدایی دستی 6.3.5

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

( به صورت دستی F58یا  F57ثانیه یا با استفاده از کلید خارجی متصل به ورودی دیجیتال) 4

یا   فعال/غیرفعال شود. فعال سازی یا غیرفعال سازی به ترتیب از طریق پیغام های 

 نمایش داده خواهند شد.  

 یخ زدایی از طریق دما چگونگی تعیین اتمام 6.3.6

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

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

o  دمای اواپراتور برای اتمام یخ زداییF13=105°C 

o  حداکثر زمان یخ زدایی(OFF )0=F14 

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

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

 را فشار دهید.( سپس دکمه 

 فرایند ذوب را دنبال کنید. (د

 د.شود صبر کنیبرای تکمیل نمودن فرایند تا زمانی که همه یخ موجود در اواپراتور ذوب  (ه

( را بررسی کنید )به S2دمای اواپراتور ) ایی با استفاده از کلید پس از اتمام یخ زد (و

 مراجعه شود(. 6.3.9 بخش

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

o  دمای اواپراتور برای اتمام یخ زداییTemp. S2=F13 

 خ زدایی تنظیم شده مجدداً تنظیم کنید. جهت ایمنی، حداکثر زمان یخ زدایی را بر حسب نوع ی

 مثال:

o  )یخ زدایی الکتریکی )توسط مقاومتF14=45 min 

o  یخ زدایی گاز داغF14=20 min 

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

 یخ زدایی توسط دو اواپراتور 6.3.7

نترل مقاومت دوم را فراهم می (، خروجی فن امکان کF52( بر روی اواپراتور دوم )S3با تنظیم )

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

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

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

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

   ویژگی قفل شدن توابع 6.3.8

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

رویت خواهد بود اما از ایجاد تغییرات  ویژگی، نقطه تنظیم و پارامتر ها برای مصرف کننده قابل

را  غیر مجاز در تنظیمات دستگاه جلوگیری خواهد شد. جهت فعال سازی این ویژگی گزینه 

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

(، فعال سازی با F25دن نگه دارید )را جهت وارد کردن زمان قفل بو  بر روی کلید پیغام 

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

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

را نگه  عال کردن این گزینه کلید ها نشان دهنده ی فعال بودن این ویژگی می باشد. جهت غیر ف

 را تا ظاهر شدن پیغام  داشته و دستگاه را یک بار خاموش و سپس روشن کنید. کلید 

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

 توجه: این ویژگی فقط در حالت مد پیشرفته در دسترس است.

 

 

 لی:خاموشی توابع کنتر 6.3.9

در هنگام خاموش بودن توابع کنترلی، کنترلر فقط به عنوان نمایشگر دما کار خواهد کرد و 

تمامی خروجی ها و هشدارها خاموش یا غیر فعال خواهند بود. فعال یا غیر فعال بودن این 

( می باشد. در زمان فعال بودن، از طریق F56ویژگی بسته به فعال یا غیر فعال بودن تابع )

می توان سیستم های کنترلی و هشدار دهنده ها خاموش  دسترسی سریع، گزینه پنجره 

به  نمود. در هنگام خاموش بودن توابع کنترلی پیغام  و یا روشن  

 طور متناوب در میان نمایشگر دما و دیگر پیغام ها ظاهر خواهد شد.

 :   S3و  S2گر های  مرحله پردازش، زمان اتمام و درجه حرارت در حس 6.3.10

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

های متوالی که نشان دهنده وضعیت عملیاتی فعلی کنترلر، مدت زمان سپری شده در عملیات 

حس گر ها غیر  ظاهر خواهد شد. اگر S3و  S2)دیفراست، برودت،...( و دما در اواپراتور 

 فعال باشند اطالعات آن ها نشان داده نخواهد شد.

 مراحل پردازش:

dEL )تاخیر اولیه )تاخیر در شروع به کار تجهیزات 

Fan )تاخیر فن )تاخیر در بازگشت فن 

rEFr خنک کننده 

Pre پیش یخ زدایی 

dEFr یخ زدایی 

dRAi تخلیه آب 

OFF سیستم های کنترلی خاموش 

 ر دمای ثبت شده:حداقل و حداکث 6.3.11

از پنجره دسترسی آسان در هنگام  حداقل و حداکثر دمای ثبت شده را می توان با فشار کلید 

حداقل و حداکثر دمای ثبت شده برای هر کدام از حس نمایش درجه حرارت مشاهده کرد. 

رای حس ب  ، S1برای حس گرمحیطی و  گرها را می توان به ترتیب با پیغام 

)در صورت فعال بودن(. جهت  S3برای حس گر  )در صورت فعال بودن( و  S2گر 

ثانیه نگه  2را به مدت  حذف اطالعات ثبت شده، در هنگام نمایش اطالعات ثبت شده کلید 

نشان دهنده  در پنجره دسترسی آسان استفاده نمایید. پیغام  داشته و یا از گزینه 

 می باشد. حذف شدن اطالعات ثبت شده

 ساعت شمار 6.3.12

نشان دهنده تعداد ساعت های کاری کمپرسور می باشد. زمان سنج می تواند از طریق  ساعت شمار

را برحسب ساعت و زمان کاری کمپرسور  مشاهده شود  در گزینه  منوی دسترسی سریع 

 . نمایش دهد

شود. وقتی تعداد ساعت های پیکره بندی  F66زمان حداکثر کار کمپرسور می تواند از طریق تابع 

را نشان خواهد  )(کاری به مقدار تنظیم شده در این تابع برسد، صفحه نمایش عالمت هشدار 

داد که نشان دهنده این است که کمپرسور نیاز به سرویس شدن دارد. برای خاموش کردن عالمت 

دست  سترسی سریع در منوی د هشدار یا برای راه اندازی مجدد زمان سنج، از گزینه 

ثانیه نگه می داریم در حالی که زمان کاری  2را  را فشار داده و سپس کلید  یافته، کلید 

 نمایش داده شود. کمپرسور نشان داده می شود تا زمانی که پیام 

 مشاهده تاریخ و زمان کنونی 6.3.13

کنترلر را ممکن می )لمس کوتاه( مشاهده تنظیم تاریخ و زمان کنونی در  فشردن سریع کلید 

و ساعت و دقیقه به  )(کنونی، روز هفته  )(، سال  )(، ماه  )(روز سازد. 

همچنین ممکن است که زمان و تاریخ را  صورت ترتیبی در صفحه نمایش نشان داده خواهند شد.

 ببینید. از منوی دسترسی سریع در گزینه 

به معنای  خص کننده روز هفته بوده است مثال ً افزوده بر پیام روز مش عدد: مالحظات

 یکشنبه می باشد.

 

دایییخ ز پیش یخ زدایی خنک سازی تاخیر فن  تخلیه 

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



 

 
 

 ثبات دمافعالسازی دستی  6.3.14

( از ماکنترل )ثبت کننده د یخروجی ها وضعیتو مقادیر دمایی رکورد داخلی فعالسازی دستی 

وقتی   پیام  با پیروی از پیام  .می گردد ااجر طریق منوی دسترسی سریع در گزینه 

می . همچنین نمایش داده می شود  ،است غیرفعال شدهآن که وقتی  شده یا  فعال ات دماثب که

 .دفعال کرثانیه  10به مدت    و  فشار دادن کلیدهای  بادستی را به صورت  ات دماثبتوان 

 انتخاب واحدهای اندازه گیری دما 6.3.15

را  و  استفاده خواهد کرد، برای انتخاب واحد های اندازه گیری دما که سیستم برای اجرا 

کد را با استفاده از همزمان فشار می دهیم در حالی که دما نشان داده می شود و گزینه 

را با استفاده  یا  سپس واحد دلخواه را فشار می دهیم.  وارد نموده و سپس   دسترسی

 فشار می دهیم. را برای تائید انتخاب نموده و سپس کلید   یا  از کلیدهای ، 

پیش فرض کارخانه را در نظر می  پیکره بندی توابع ،دن: هر وقت واحدها تغییر داده شومالحظات

 گیرد بنابراین این موارد نیاز به پیکره بندی مجدد دارند.

 عملیات های پیشرفته 6.4

 دستیابی به منوی اصلی  6.4.1

، یا توسط فشار دادن دکمه  از طریق منوی دستیابی سریع و گزینه  به منوی اصلی می توان

در حالی که دما نشان داده شده  ،یافتبه صورت همزمان )لمس کوتاه( دسترسی  و  های 

 است.

 گزینه های زیر نمایش داده خواهند شد:

 ورود برای کد دسترسی -

 غییر پارامترهات - 

 زمان و تاریخ تجسمیا تنظیم   -

 ثبات دمابندی  پیکره -

 پیکره بندی زمان بندی یخ زدایی توسط برنامه ریزی ساعتی -

 اقتصادی بندی سنسور فعالسازی نقطه تنظیم پیکره

توسط برنامه ریزی  یخ زداییمی شود. فعال عمل کند  F01فقط اگر :  منوی مالحظات

 باشد. میپیکره بندی  1ساعتی با 

 کد دسترسی 6.4.2

)لمس کوتاه(  را با فشار دادن  ها یا تنظیم ساعت، گزینه برای اجازه دادن به تغییر پارامتر

وارد نمایید  یا  )صد و بیست و سه( را با استفاده از کلید های  123وارد نموده و کد دسترسی 

 تائید نمایید. و با کلید 

 رتغییر پارامترهای کنترل 6.4.3

یا  را با استفاده از کلیدهای  را انتخاب نموده و سپس تابع دلخواه  در منوی اصلی گزینه 

 از .ع برای مشاهده مقادیرش فشار دهیدرا پس از انتخاب تاب)لمس کوتاه(  انتخاب کنید. کلید  

برای ذخیره مقادیر پیکره بندی و که وقتی را  برای تغییر مقادیر استفاده نموده و  یا  

 رک کردن منو و بازگشت به حالت عملیاتیبرای ت .فشار دهیداست بازگشت به منوی تابع آماده شده 

 . هیدفشار د ظاهر شود تا زمانی که  را )لمس طوالنی( (، دما نمایشنرمال )

در نمایشگر   یا  را به محض فشار دادن  : اگر قفل تابع فعال باشد، کنترلر پیام مالحظات

 .نشان خواهد داد و اجازه تنظیم پارامترها را نخواهد داد

 ظیم زمان و تاریختن 6.4.4

را در منوی اصلی انتخاب نمایید. کنترلر حالت تنظیم زمان و تاریخ را وارد خواهد  گزینه 

برای تغییر مقادیر استفاده نموده   یا  به درستی وارد شده باشد. از  نمود اگر کد دسترسی 

 فشار دهید. اگر تاریخ است برای ذخیره کردن مقادیر پیکره بندی شده آمادهکه وقتی را  و کلید 

 روی نمایشگر نشان داده خواهد شد. وارد شده نامعتبر باشد، پیام 

ای منبع دار ساعت در موارد خاموشی برق 72رای ادامه دادن فعالیت تا حداقل ب: کنترلر نکته مهم

برای  . اگر کنترلر برای مدت زمانی طوالنی خاموش بماند، پیام ستااضافی درونی  تغذیه

زمان  ،نمایش داده خواهد شد. در این موارداینکه ساعت برنامه ریزی نشده است  مشخص نمودن

 تغذیه اضافی روشنساعت برای شارژ شدن کامل منبع  10و تاریخ باید تنظیم شده و کنترلر باید 

 باقی بماند.

 زمان بندی یخ زدایی 6.4.5

 یکساندر میان دوره های زمانی که ایی زمان بندی یخ زد را می دهد که  اجازهاین منوی تابع 

برای  .ددرگبراساس تعداد برنامه ریزی شده ای از یخ زدایی به ازای روز پیکره بندی توزیع یافته 

فعال نموده و تعداد یخ زدایی   2با  F01انجام این مورد، زمان بندی یخ زدایی را توسط پیکره بندی 

 پیکره بندی نمایید. F30تا  F25تفاده از توابع ها را به ازای روز و اولویت زمانی با اس

در این مورد، زمان بندی یخ زدایی اجازه ایجاد برنامه ای را برای دوشنبه تا جمعه، برنامه ای 

 برای شنبه، و برنامه دیگری برای یکشنبه می دهد.

تنظیم شده)و  بعد از ظهر 1: برای برنامه دوشنبه تا جمعه، اگر زمان اولویت بندی شده برای مثال

ساعت تنظیم گردیده(، یخ زدایی در  6و فواصل زمانی برای  4تعداد چرخه های یخ زدایی برای 

 بعد از ظهر همان روز اجرا خواهد شد. 7بعد از ظهر و  1صبح،  7صبح،  1ساعت های 

 

 

 

 

صل فوا بهبرای ایجاد زمان بندی یخ زدایی با دفعات مختلف )یخ زدایی ها نیاز  می توان همچنین

مرتبه یخ زدایی به ازای هر روز از طریق منوی  8( برای هر روز هفته تا زمانی برابر ندارند

 پیکره بندی شود. 1باید با  این منو، تابع قابل دسترس بودن ممکن است. برای  

 

 :  برای پیکره بندی زمان بندی یخ زدایی در منوی 

a)  برای درخواست  ار داده )لمس کوتاه(، گزینه را به طور همزمان فش  یا  کلید

 کد دسترسی نمایش داده خواهد شد.

b)  وارد نموده   یا  را با استفاده از کلیدهای  123را فشار داده و کد دسترسی  کلید

 مجددا ً نمایش داده خواهد شد. تائید نمایید. گزینه  و با 

c)  ظاهر شده و  حرکت نموده تا گزینه    یا  داخل منو با استفاده از کلیدهای

 را فشار دهید.  سپس 

d) برای انتخاب روز هفته برای ایجاد زمان بندی یخ زدایی استفاده   یا  از کلیدهای

 را فشار دهید. نموده و 

e) یخ زدایی موجود  8مواردی استفاده نمایید که  برای انتخاب  یا  مجددا ً از کلیدهای

 را فشار دهید. شد و سپس  پیکره بندی خواهند

f) یا  زمان پیکره بندی شده برای یخ زدایی انتخابی نمایش داده خواهد شد. از کلیدهای  

را برای برگشتن به منوی برنامه ریزی  برای تغییر زمان استفاده نموده و مجددا ً کلید 

 یخ زدایی فشار دهید.

g) را فشار  ت به منوی قبلی، برای ترک کردن منوی برنامه ریزی یخ زدایی و بازگش

 ظاهر گردد. دهید تا زمانی که پیام 

برای غیرفعالسازی برنامه ریزی یخ زدایی های نامطلوب، تنظیم را با استفاده از کلید  مالحظات:

 .نشان داده شود جابجا نمایید تا زمانی که پیام به بیشینه  

ه ریزی شده در زمان بندی یخ زدایی)بدون کد دسترسی برای مشاهده زمان برنام:  2مالحظات

 تغییر دادن آنها( موردنیاز نمی باشد.

 توسط برنامه های زمان بندی )زمان های برنامه ریزی شده( یی کهیخ زدایی ها برای:  3مالحظات

در غیر ( یخ زدایی باید برای هر روز از هفته برنامه ریزی شود. 1د، حداقل یک )نشومی  اجرا

نرمال اجرا خواهند شد )بعد از آنکه سردسازی توسط زمان  خ زدایی ها توسط فرآیند، یاین صورت

مقدار  به طور خودکار با F01پیکره بندی گردیده است( و تابع  F45یا دما پایان یافته، چنان که در 

 پیکره بندی خواهد شد. (0 صفر)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استفاده شود، برنامه زمان بندی یخ  (EasyProg)اگر از کمک برنامه ریزی ترتیبی نکته مهم: 

برای کنترلر دیگری تکرار نمی شود، فقط پارامترهای  زدایی پیکره بندی شده در منوی 

 کنترلر )جدول توابع( تکرار شده اند.

 

 )حافظه داخلی( ات دماثب 6.4.6

 در دسترس هستند. پیکره بندی توابع ثبت کننده اطالعات در منوی 

ا در حافظه داخلی کنترلر دارد. ثبتی ر رقادی، امکان ذخیره م (F67)فعال شده باشد ا ات دموقتی ثب

، توسط تغییرات دمایی (F68)ثبتی توسط فواصل زمانی  قادیرمی تواند برای ذخیره مثبات دما 

(F69)یا توسط تغییر حالت خروجی یا ورودی های دیجیتال /، و(F70) .همچنین  پیکره بندی شود

ذخیره سازی رکوردها را اجرا می نماید. اطالعات شامل شده در یک رکورد  هشدارهافعالسازی 

خروجی  وضعیت)اگر فعال باشد(،  S3)اگر فعال باشد(، و  S2 و  S1عبارتند از: دمای سنسورها 

01:00 07:00 13:00 19:00 
 دوشنبه تا جمعه

 یخ زدایی یخ زدایی یخ زدایی یخ زدایی

  TC -9 00e  Log  یکشنبه   

 سه شنبه
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، حالت درب ها )اگر ورودی دیجیتال به عنوان تماس درب پیکره بندی شده باشند(، کنترل  یها

 و عالمت زمانی مربوطه شان. هشدارهای فعال

 .می گرددذخیره نبات دما هیچ رکوردی در ث اگر ساعت برنامه ریزی نشده باشد: مالحظات

 

 اقتصادی بندی سنسور فعالسازی نقطه تنظیم پیکره 6.4.7

ز طریق اقتصادی ا سنسور برای فعالسازی نقطه تنظیم در منوی اصلی به پیکره بندی گزینه 

 دهد:توابع زیر اجازه می 

دت نور برای فضاهایی که روشن در نظر گرفته شده اند )نقطه تنظیم اقتصادی را غیرفعال ش 

 می کند(.

دت نور برای فضاهایی که تاریک در نظر گرفته شده اند )نقطه تنظیم اقتصادی را فعال ش 

 می کند(.

ازی السبرای فع هک واقع شودمان برای کنترلری که باید در معرض سطوحی از روشنایی ز 

 .است پیکره بندی شده اقتصادی و غیرفعالسازی نقطه تنظیم

شده باشد.  0معادل با  : سنسور غیرفعال شده اگر زمان پیکره بندی شده در تابع مالحظات

 برای پیکره بندی آن به طور صحیح، مراحل زیر را اجرا می نماییم:

(a  رسیده و سپس  ه می نماییم تا به گزینه استفاد  یا  در منوی اصلی از کلیدهای 

  را فشار می دهیم.

(b برای اتاق هایی با روشنایی در نظر گرفته  از اتاقی نگهداری می نماییم که کنترلر با شدت نور

 ، برای تنظیم نقطه اقتصادی که نباید فعال شود. کار خواهد کرد شده

(c  چشمک خواهد  ----را فشار داده و پیام  رسیم، ب داخل گزینه ها حرکت می نماییم تا به

 زد. 

وده اقتصادی ب لوب برای غیرفعالسازی نقطه تنظیممطمئن شوید که اتاق در معرض شدت نور مط

 را فشار دهید. و مجددا ً کلید 

(d غییر ت ،حاال روشنایی اتاقی را که کنترلر تا سطح مورد نظر به عنوان تاریک کار خواهد کرد

 ، برای مواردی که نقطه تنظیم اقتصادی باید فعال شود. می دهیم

(e  چشمک  ----را فشار داده و پیام  و  رسیده به گزینه داخل گزینه ها حرکت می نماییم تا

 خواهد زد. 

مطمئن شوید که اتاق در معرض شدت نور مطلوب برای فعالسازی نقطه تنظیم اقتصادی بوده و 

 را فشار دهید. مجددا ً 

(f سنسور روشنایی می تواند از طریق گزینه  ر پیکره بندی گردیده است، مشخصهحاال که شدت نو

 فعال شود. 

(g  مقدار  یا  را فشار داده، سپس با استفاده از کلیدهای  حرکت کرده،  به گزینه ،

رای اتاق به منظور بودن باشد ب آستانه  برای روشنایی که باید در باالزمان را بر حسب دقیقه 

انه که روشنایی باید زیر آست مشابه با زمانیکه  ،تغییر می دهیماینکه روشن در نظر گرفته شود، 

 .می باشد شده استکه تاریک در نظر گرفته ی برای اتاقبودن  

 

 

 

 

 

 

 

   

  

      

ه زی نقط، شکل های دیگری از فعالسازی/غیرفعالسا: حتی با سنسور روشنایی فعالمالحظات

 شرح داده شده است.  6.3.4تنظیم اقتصادی هنوز کار می کند، چنان که در مورد 

اگر شدت نور پیکره بندی شده برای غیرفعالسازی نقطه تنظیم اقتصادی پایین تر از مالحظات: 

نایی اقتصادی باشد، یا برعکس، سنسور روش دی شده برای فعالسازی نقطه تنظیمشدت نور پیکره بن

 ل خواهد شد. غیرفعا

فهرست  6.3.4شرایط فعالسازی/غیرفعالسازی نقطه تنظیم اقتصادی در جدول در مورد مالحظات: 

 شده اند

 

 

 جدول پارامترها 6.5

  سانتیگراد فارنهایت

 تابع شرح تابع حداقل حداکثر واحد استاندارد حداقل حداکثر واحد استاندارد

 حالت عملیاتی کنترلر 0 1 - 0 0 - - 0

 یخ زدایی توسط برنامه ریزی ساعتی 0 2 - 1 0 - - 1

3 °F °F 1 2 °C 20 0.1 )کنترل دیفرانسیلی )هیسترسیس نرمال 

-58 °F °F -58 -50 °C 105 -50 حداقل دمای تنظیمی برای کاربر نهایی 

221 °F °F -58 105 °C 105 -50 حداکثر دمای تنظیمی برای کاربر نهایی 

0(NO) min. min. 0(NO) 0(NO) min. 30 0(NO) )تاخیر شروع )روشن شدن 

-58 °F °F -58 -50 °C 105 -50  اخطار دمای پایین تر از اتاق(S1) 

221 °F °F -58 105 °C 105 -50  اخطار دمای باالتر از اتاق(S1) 

240 min. min. 1 240 min. 999 1 دایی(زمان سردسازی )فواصل بین یخ ز  

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

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

  (S1)وضعیت کمپرسور با سنسور قطع شده یا معیوب اتاق  0 2 - 1 0 - - 1

NO - - NO NO - YES NO غاز به کار وسیلهیخ زدایی در آ  

86 °F °F -58 30 °C 105 -50 
 برای تعیین پایان  (S2/S3) اواپراتوردمای 

 یخ زدایی
 

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

0(OFF) - - 0(OFF) 0(OFF) - 1(ON) 0(OFF) فن در طول یخ زدایی  

  یینوع یخ زدا 0 1 - 0 0 - - 0

-1(NO) min. min. -1(NO) -1(NO) min. 99 -1(NO)  شاخص دمایی قفل شده در طول یخ زدایی(S1)  

1 min. 99 0(NO) 1 min. 99 0(NO)  آب یخ زدایی( تخلیه) تخلیهزمان  

68 °F 221 -58 20 °C 105 -50  اواپراتوردمای (S2/S3)  تخلیهبرای فن بابت بازگشت پس از  

1 min. 30 0(NO) 1 min. 30 0(NO)  تاخیر فن( تخلیهحداکثر زمان برای فن بابت بازگشت پس از(  

  حالت عملیاتی فن در طول سردسازی 0 7 - 4 0 7 - 4

86 °F 221 -58 30 °C 105 -50  اواپراتورتوقف فن به خاطر دمای باال در  

0 °F 36 -36 0 °C 20 -20 تاق شاخص دمای ا جبرانS1  

  RS-485نشانی وسیله در شبکه  1 247 - 1 1 247 - 1

 (F01=2برنامه زمان بندی یخ زدایی )نمایش داده شده اگر 

  تعداد یخ زدایی ها به ازای روز )دوشنبه تا جمعه( 1 12 - 4 1 12 - 4

  شنبه تا جمعه(یخ زدایی)دو مقدم بر آغاززمان  00:00 23:50 - 06:00 00:00 23:50 - 06:00

  تعداد یخ زدایی ها به ازای روز )شنبه( 1 12 - 4 1 12 - 4

  زمان مقدم بر آغاز یخ زدایی)شنبه( 00:00 23:50 - 06:00 00:00 23:50 - 06:00

  تعداد یخ زدایی ها به ازای روز )یکشنبه( 1 12 - 4 1 12 - 4

  زمان مقدم بر آغاز یخ زدایی)یکشنبه( 00:00 23:50 - 06:00 00:00 23:50 - 06:00

 

 

 

LUMINOSITY 

ECO 

ECO 

 فعال کردن نقطه تنظیم اقتصادی

 غیر فعال کردن نقطه تنظیم اقتصادی

 زمان

 خاموش

 روشن



 

 
 

 (F00=1منوی توابع پیشرفته )نمایش داده شده اگر 

  سانتیگراد فارنهایت

 تابع شرح تابع حداقل حداکثر واحد استاندارد حداقل حداکثر واحد استاندارد

5 °F 221 -58 -15 °C 105 -50 نقطه تنظیمی نرمال 

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

3 °F 36 1 2 °C 20 0.1 )کنترل دیفرانسیلی نقطه تنظیم اقتصادی )هیسترسیس 

0(NO) min. 999 0(NO) 0(NO) min. 999 0(NO) زمان درب بسته برای اجرای حالت اقتصادی 

3 °F 36 1 2 °C 20 0.1 
تصادی فعال شده زیر نقطه تنظیم اق (S3-S1)تفاضل دمایی 

 است

9 °F 36 1 5 °C 20 0.1  تفاضل دمایی(S3-S1) زیر نقطه تنظیم نرمال فعال شده است 

0(NO) h 100(tOFF 0(NO 0(NO) h 100(tOFF) 0(NO) حداکثر زمان حالت نیروی بهینه 

-13 °F 221 -58 -25 °C 105 -50 محدودیت دمایی برای انجماد سریع 

0(NO) min. 999 0(NO) 0(NO) min. 999 0(NO) زمان حداکثر انجماد سریع 

2 min. 99 1 2 min. 99 1 زمان روشن بودن فن 

8 min. 99 1 8 min. 99 1  بودن فنزمان خاموش 

0 min. 999 0 0 min. 999 0  زمان روشن بودن کمپرسور در مورد خطایS1 

0 min. 999 0 0 min. 999 0  زمان خاموش بودن کمپرسور در مورد خطایS1 

0(NO) min. 999 0(NO) 0(NO) min. 999 0(NO) زمان جمع آوری گاز قبل از آغاز یخ زدایی 

 (1و دما= 0شرایط آغاز یخ زدایی )زمان= 0 1 - 0 0 1 - 0

0(NO) min. 999 0(NO) 0(NO) min. 999 0(NO) ب برای یخ زدایی لحظه ایحداکثر زمان باز بودن در 

-58 °F 221 -58 -50 °C 105 -50  اواپراتوردمای (S2/S3) برای آغاز یخ زدایی 

-1(NO) min. 999 -1(NO) -1(NO) min. 999 -1(NO) زمان باز بودن درب برای خاموش شدن فن 

0(NO) min. 999 0(NO) 0(NO) min. 999 0(NO) ی خاموش شدن کنترل خروجی هازمان باز بودن درب برا 

131 °F 221 32(NO) 55 °C 105 0(NO) 
برای خاموش نمودن کنترل  (S3)حداکثر دمای کندانسور 

 خروجی ها

9 °F 36 1 5 °C 20 0.1 )کنترل دیفرانسیلی برای دمای حداکثری کندانسور )هیسترسیس 

0(NO) min. 999 0(NO) 0(NO) min. 999 0(NO) 
ن روشن بودن کمپرسور بدون دسترسی به نقطه تنظیم زما

 ل خروجی هابرای خاموش کردن کنتر

0(NO) min. 99 0(NO) 0(NO) min. 99 0(NO) تاخیر اخطار دمای اتاق 

113 °F 221 32 45 °C 105 0  اخطار دمای باالی کندانسور(S3) 

0(NO) min. 999 0(NO) 0(NO) min. 999 0(NO) ن باز بودن درب برای اخطار ادامه داشتنزما 

0(OFF) - 1(ON) 0(OFF) 0(OFF) - 1(ON) 0(OFF) فعالسازی زنگ اخطار 

0(OFF) - 13 0(OFF) 0(OFF) - 13 0(OFF)  سنسور  1تابع ورودی /(S3) 

0(OFF) - 10 0(OFF) 0(OFF) - 10 0(OFF)  2تابع ورودی دیجیتال 

0 °F 36 -36(OFF) 0 °C 20 -20.1(OFF) اواپراتورشاخص دمای  جبران S2 

-13 °F 36 -36 0 °C 20 -20 شاخص سنسور دمایی  جبرانS3 

0(NO) - 9 0 0 - 9 0 
شدت فیلتر دیجیتال به کار رفته برای سنسور )هیچ موردی 

 غیرفعال نشده(

 تابع قفل نمودن 0 2 - 0 0 2 - 2

8 sec. 60 15 15 sec. 60 15 زمان برای قفل کردن توابع 

0 - 2 0(NO) 0(NO) - 2 0(NO) خاموش کردن کنترل توابع 

 S1 حالت عملیاتی اخطار دمای اتاق 0 1 - 1 0 1 - 0

0(NO) x10h 999 0(NO) 500 x10h 999 0(NO) 
برای تعمیر و  COMPحداکثر زمان عملیاتی خروجی 

 نگهداری

 دارند. و  حداکثر مقادیر بستگی به مقدار پیکره بندی شده در  حداقل و 

 یعنی خاموش یعنی روشن      عالئم: 

 یعنی خیر یعنی بله               

 توصیف پارامترها 6.5.1

F00 – حالت عملیاتی کنترلر 

تابع( عمل  66شرفته )با تابع( یا در حالت پی 30پیکره بندی می نماییم اگر کنترلر در حالت پایه )با 

 نماید

 حالت پایه -

 حالت پیشرفته -

 : ویژگی های حالت پیشرفته غیرفعال خواهد شد وقتی کنترلر در حالت پایه می باشد. مالحظات

F01 – یخ زدایی توسط برنامه ریزی ساعتی 

 این تابع به تجهیز برنامه زمان بندی یخ زدایی توسط زمان اجازه می دهد.

 در  بر اساس آنچهایی به طور معمول پس از پایان مرحله خنک سازی یا توسط دما یخ زد -

 پیکره بندی شده رخ می دهد.

 یخ زدایی در دفعات برنامه ریزی شده با توزیع غیرخطی براساس برنامه زمان بندی هفتگی -

 رخ می دهد.پیکربندی شده  در منوی  که

از ه ک ی شده با توزیع خطی براساس برنامه زمان بندی هفتگییخ زدایی در دفعات برنامه ریز -

 رخ می دهد. پیکره بندی شده  F30تا  F25طریق توابع 

که ( فقط وقتی F30تا  F25: توابع مرتبط با پیکره بندی برنامه زمان بندی یخ زدایی ) مالحظات

وقتی که این تابع با    و منوتجهیز خواهند شد  پیکره بندی شده باشد 2این تابع با مقدار 

 پیکره بندی شده باشد فعال می گردد.1مقدار 

 2یا  1 مقدار اگر برنامه زمان بندی یخ زدایی تجهیز شده باشد، یعنی اگر این تابع با:  2مالحظات 

پیکره بندی شده باشد، یخ زدایی پس از پایان مرحله خنک سازی یا توسط دما اجرا نخواهد شد، 

 زمان بندی خواهد آمد.جدول  طبقبلکه فقط 

کنترلر در که وقتی ، فقط پیکره بندی شده  در تابع  یی کهیخ زدایی توسط دما:  3مالحظات 

 .قرار خواهد گرفتدر دسترس حالت پیشرفته بوده است 

F02 – )کنترل دیفرانسیلی )هیسترسیس نرمال 

ر د خنک کنندهکنترل ی خروجتفاوتی در دما )هیسترسیس( بین روشن کردن و خاموش کردن 

 حالت نرمال و انجماد سریع وجود دارد.

F03 – مجاز برای کاربر نهایی نقطه تنظیم حداقل 

 .رار دهیدقه اشتباتنظیم  به سبب پایین دما نقطه تنظیم زیاده روی جلوگیری ازبرای را آستانه ای 

F04 – نقطه تنظیم مجاز برای کاربر نهایی بیشینه 

جلوگیری از نقطه تنظیم با دمای به شدت زیاد و اشتباها ً تنظیم شده موردنظر  آستانه ای را برای

 قرار دهید.

F05 - )تاخیر شروع به کار )روشن کردن 

وقتی وسیله با این تابع مجهز روشن شده است، فقط دما را مشخص خواهد نمود و با تمامی خروجی 

ساختمان هایی با تجهیزات زیاد، مقادیر  های خاموش شده برای زمان تعریف شده باقی می ماند. در

مختلفی به تاخیر آغازین هر وسیله نسبت داده شده است که از پیک های انرژی توسط فعالسازی 

 بارها در زمان های مختلف جلوگیری می نماید.

 



 

 
 

F06 –  هشدار دمای پایین تر از دمای اتاق(S1): 

بوده و اخطار صدادار  ظر بصری از نوسیله که  (S1) پایین است آن شامل دمای اتاق

(F56)  ار مقد . دمای پیکره بندی شده در این تابع می تواندخواهد نمودفعال برای کم بودن دما را

داشته را  F65مطلق یا نسبی خودش را نسبت به نقطه تنظیم وابسته به مقدار پیکره بندی شده در 

تا  تنظیم شده است. C/1 °F° 0.1دار روی مقدار دیفرانسیلی برای خاموش نمودن زنگ هش .باشد

در  .ین زنگ خطر نادیده گرفته شده استا ،کنترل برسد دمایوسیله به  باربرای اولین زمانی که 

انجماد سریع، هشدار دمای کم غیرفعال باقی می ماند. پس از وجود این فرآیند، در طول عملیات 

 طر واقع گردیده است.آن مجددا ً فعال شده وقتی دما خارج از محدوده خ

F07 –  هشدار دمای باالی اتاق(S1)  : 

 (F56)بصری و هشدار قابل شنیدن دمای باالی  وسیله که (S1)است   باال آن شامل دمای اتاق

را فعال خواهد نمود. دمای پیکره بندی شده در این تابع می تواند مقادیر مطلق و نسبی خودش را 

دیفرانسیلی برای  مقدار. داشته باشد F65در به مقدار پیکره بندی شده نسبت به نقطه تنظیم وابسته 

تنظیم شده است. این زنگ هشدار، دماهای نمایش  C/1 °F° 0.1خاموش کردن زنگ هشدار در 

تحت  (F17)و توسط شاخص دمایی قفل شده در طول یخ زدایی  می گیرددر نظر شده را داده 

نادیده  ،کنترل برسد دمایزمانی که وسیله برای اولین مرتبه به تاثیر واقع شده است. این هشدار تا 

 .گرفته شده است

F08 – )زمان سردسازی )فاصله بین یخ زدایی ها 

 بیشینه مدت زمان، این تابع  (F45)وقتی یخ زدایی برای شروع توسط زمان پیکره بندی شده است 

 برقرار می نماید.را فرآیند خنک سازی 

دایی هر زمانی که مدت سپری شده در طول حالت سردسازی به مقدار پیکره ، یخ زحالتدر این 

. اگر شرایط برای آغاز یخ زدایی عبارت از دمای شروع خواهد شد بندی شده در این تابع برسد

هیچ خطای خواندنی را برای این سنسور نداشته باشد، زمان در سردکننده بوده و کنترلر  اواپراتور

 د شد.در نظر گرفته نخواه

F09 – حداقل زمان روشن بودن کمپرسور 

حداقل زمان روشن بودن کمپرسور برای مواردی که کمپرسور روشن مانده است یعنی طول مدت 

جلوگیری از تغییرات ولتاژ  هدف از ان. می باشد آن زمان بین آخرین روشن کردن و توقف بعدی

 .بوده استعمر کمپرسور، شدید در خطوط نیرو، و به صورت بالقوه برای گسترش طول 

F10 – حداقل زمان خاموش بودن کمپرسور 

حداقل زمانی که کمپرسور خاموش خواهد ماند یعنی طول زمان بین آخرین نوقف و شروع به کار 

آزادسازی فشارهای تخلیه الکتریکی و افزایش عمر خدمات آن در  هدف از .می باشد بعدی

 .موردنظر بوده است کمپرسور

F11 – ت کمپرسور با سنسور معیوب یا قطع شده اتاق وضعی(S1) : 

اتصالی داشته، قطع بوده یا خارج از محدوده واقع شده باشد، کمپرسور  (S1)اگر سنسور اتاق 

 وضعیت های پیکره بندی شده در این تابع را فرض خواهد نمود

 خاموش شدن کمپرسور -

 روشن شدن کمپرسور -

 43Fو  F42مان های تعریف شده در در گردش بودن با توجه به ز -

F12 – :یخ زدایی در آغاز به کار وسیله 

می دهد ، برای مثال وقتی نیروی  را اجرای یک یخ زداییوقتی کنترلر روشن شده است اجازه 

 الکتریکی باز می گردد )در زمینه قطع برق(.

F13 –  اواپراتوردمای (S2 / S3) برای تعیین پایان یخ زدایی 

به مقداری معادل یا بیشتر از مقدار پیکره بندی شده در این تابع  اواپراتوروقتی دمای  یخ زدایی

 (F57)پیکره بندی شود  اواپراتوربه عنوان سنسور دوم  S3. اگر سنسور پایان خواهد یافت برسد

وقتی هر دو خاموش کنترلر خروجی یخ زدایی را به طور انحصاری خاموش خواهد نمود و ، 

 د یخ زدایی پایان خواهد یافت.فرآینشوند 

F14 –  زمان یخ زدایی:بیشینه 

زمان  وقتی این تا زمان یخ زدایی را تعریف می نماید. اگر یخ زدایی توسط دماحداکثر این پارامتر 

، یک نقطه در گوشه پایینی سمت راست صفحه نمایش شروع به پایان نیافته باشدسپری شده است 

خاموش شده باشد، پایان فرآیند یخ زدایی همیشه توسط زمان  2سور چشمک زدن می نماید. اگر سن

ه زمان یخ زدایی بحداکثر تعریف خواهد شد، در نتیجه هیچ سیگنال هشداری الزم نبوده است. اگر 

 پیکره بندی شده باشد، فرآیند یخ زدایی اجرا نخواهد شد. 0 عنوان 

F15 – فن در طول یخ زدایی 

نمونه  .تعریف می نماید را ا فن در طول یخ زدایی فعال باقی می ماند یا خیرکه آیاین پارامتر این

 به اواپراتورهای یخ زدایی طبیعی و یخ زدایی توسط مقاومت های باله دار نصب شده خارج از 

 عنوان نمونه هایی از استفاده از روشن بودن فن می باشد.

F16 – :انواع یخ زدایی 

 مقاومت( که فقط خروجی یخ زدایی فعال شده است. یخ زدایی الکتریکی )توسط -

 یخ زدایی توسط گاز گرم که خروجی کمپرسور و خروجی یخ زدایی فعال شده اند. -

F17 –  شاخص دمایی(S1) قفل شده در طول یخ زدایی 

 .می باشدچرخه یخ زدایی  سبباین تابع در جلوگیری از مشاهده افزایش دمای اتاق به هدف از 

ای اندازه گیری شده در چرخه سردسازی در صفحه نمایش در طول یخ زدایی قفل خواهد آخرین دم

ن یا وقتی زمان پیکره بندی شده در ایوقتی به این دما مجددا ً دسترسی یافته ایم  نمایش شد. شاخص

ایی بازگش سردسازی زیرین )هر کدام که اول بیاید( از حد مجاز تجاوز نمایدتابع پس از آغاز چرخه 

 ممکن است غیرفعال شود.پیکره بندی شود( 1-) . این تابع اگر با خواهد شد

F18 –  گرفتن آب از یخ زدایی( تخلیهزمان( 

 می اواپراتوریعنی برای خشک کردن آخرین قطره از  تخلیهزمان موردنیاز برای این پارامتر 

شما به این مرحله نیازی . در طول این دوره، تمامی خروجی ها خاموش باقی می مانند. اگر باشد

 تنظیم نمایید. نداشته باشید، این زمان را با 

F19 –  اواپراتوردمای (S2 / S3)  تخلیهبرای فن به منظور بازگشتن پس از 

آغاز شده است. کمپرسور بالفاصله فعال شده است چون دمای  تخلیهچرخه تاخیر فن پس از مرحله 

 به زیر دمای تنظیم شده رسیده باشد اواپراتوراز اینکه دمای  باال بوده ولی فن فقط بعد اواپراتور

ر د یخ زدایی یکه پیش از این به عنوان نتیجه . این فرآیند برای حذف حرارتی می گرددفعال 

  .نیاز استمورد به محیط حرارت برای جلوگیری از انتقال  وجود دارد، اواپراتور

F20 – تاخیر فن( تخلیهت پس از حداکثر زمان برای فن به منظور بازگش( 

نرسد یا اگر سنسور  F19به مقدار تنظیم شده در تابع  اواپراتوربه دلیل موارد ایمنی، اگر دمای 

(S2 / S3)  بازخواهد گشتزمان تنظیم شده در این تابع سپری شدن قطع شده باشد، فن پس از. 

F21 – حالت عملیاتی فن در طول سردسازی 

ندی در مورد چگونگی رفتار خروجی فن در طول چرخه سردسازی اجازه این پارامتر به پیکره ب

با  ی کهخواهد داد. در این مورد، گزینه های در حال کار حالت خروجی کمپرسور و نقطه تنظیم

آن وسیله در حال کار را در نظر گرفته است. وقتی برای چرخه پیکره بندی صورت گرفته، زمان 

 تعریف شده اند. F41و  F40های خاموش و روشن شدن توسط 

 :عالئم 

SP: تنظیم نقطه 

FF: انجماد سریع 

F22 –  اواپراتورتوقف فن به خاطر دمای باال در 

به دمای تهیه شده  اواپراتورتا زمانی که دمای  اواپراتور در خاموش کردن فن پارامتر اینهدف از 

 سوررمپدر نتیجه از فشار مکش زیاد و دمایی که می تواند به ک .بوده است در طرح پروژه برسد،

 وگیری می نماید. آسیب بزند جل

از میزان تنظیم شده تجاوز نماید، فن خاموش شده  اواپراتوردر طول فرآیند سردسازی اگر دمای 

می باشد روشن می شود. آن منبعی ارزشمند  C / 1 °F° 0.1و مجددا ً با هیسترسیس تنظیم شده از 

ار فعالیت شروع به کوقتی، برای مثال، یک تاسیسات ذخیره سازی سرد تا چندین روز پس از عدم 

 نموده است یا وقتی یک راهرو یا صفحه نمایش با اجناس پر شده است.

F23 – دمایی اتاق کالیبره شاخص  جبرانS1 : 

سنسور یا به سبب جابجایی  (S1)خواندن دمای اتاق ممکن در انحرافات این پارامتر اجازه جبران 

 می دهد. راتغییرات در طول کابل 

F24 – ه در شبکه نشانی وسیلRS-485 : 

 .Sitradشبکه تجهیزات برای ارتباط با نرم افزار آدرس 

 مختلفی داشته باشد. ادرس: هر کنترلر واحد درون شبکه باید  مالحظات

F25 – )تعداد یخ زدایی ها به ازای روز )دوشنبه تا جمعه 

وز ، همیشه با در یخ زدایی به ازای ر با تعداددر تطابق چرخه های یخ زدایی به طور عادالنه 

یا   ,8 ,6 ,4 ,3 ,2 ,1این مقادیر می تواند برای توزیع یافته اند.نظر گرفتن زمان دارای اولویت 

 تنظیم شده اند. این تابع با برنامه زمان بندی عملیاتی دوشنبه تا جمعه کار می نماید. 12

F26 – :)زمان دارای اولویت برای آغاز یخ زدایی )دوشنبه تا جمعه 

ن دارای اولویت )زمان مرجع( برای یخ زدایی روزانه برای اینکه اجرایی شود باید تنظیم زما

 شود. این تابع با برنامه زمان بندی عملیاتی دوشنبه تا جمعه کار می کند.

F27 - :)تعداد یخ زدایی ها به ازای روز )شنبه 

خاموش  Compرله 

 اقتصادی *SPبا 

خاموش با حالت  Compرله 

 *FF* SPنرمال یا 

 Compرله 

 روشن 
 حالت

 0 رله فن روشن  رله فن در حال چرخش  رله فن در حال چرخش 

 1 رله فن روشن  رله فن در حال چرخش  رله فن روشن 

 2 فن روشن  رله رله فن در حال چرخش  رله فن خاموش 

 3 رله فن روشن  رله فن روشن  رله فن در حال چرخش 

 4 رله فن روشن  رله فن روشن  رله فن روشن 

 5 رله فن روشن  رله فن روشن  رله فن خاموش 

 6 رله فن روشن  رله فن خاموش  رله فن در حال چرخش 

 7 رله فن روشن  رله فن خاموش  رله فن خاموش 



 

 
 

یخ زدایی به ازای روز با تعداد مجموعه های  ابقی یخ زدایی به طور عادالنه در تطچرخه ها

 ,2 ,1توزیع یافته اند و همیشه زمان دارای اولویت را در نظر می گیرند. این مقادیر می توانند با 

 تنظیم شوند. این تابع با برنامه زمان بندی حالت عملیاتی شنبه کار می کند. 12یا  ,8 ,6 ,4 ,3

F28 – :)زمان اولویت دار برای شروع یخ زدایی )شنبه 

اولویت دار )زمان مرجع( برای یخ زدایی روزانه به منظور اجرا شدن باید تنظیم شود. این زمان 

 تابع با برنامه زمان بندی عملیاتی شنبه کار می کند.

F29 –  : )تعداد یخ زدایی ها به ازای روز )یکشنبه 

روز توزیع  ق با تعداد چرخه های یخ زدایی به ازایابچرخه های یخ زدایی به طور عادالنه در تط

 ,6 ,4 ,3 ,2 ,1یافته اند و همیشه زمان اولویت دار را در نظر گرفته اند. این مقدار می تواند با  

 تنظیم شود. این تابع با برنامه زمان بندی عملیاتی یکشنبه کار می کند. 12یا  ,8

F30 – )زمان اولویت دار برای شروع یخ زدایی )یکشنبه : 

جع( برای یخ زدایی روزانه به منظور اجرا شدن باید تنظیم شود. این زمان اولویت دار )زمان مر

 تابع با برنامه زمان بندی عملیاتی یکشنبه کار می نماید.

F31 –  :نقطه تنظیم نرمال 

 .می باشدمقداری مرجع برای کنترل دمایی  و دمای مطلوب اتاق بوده است این پارامتر

F32 – ( نقطه تنظیم اقتصادیSPE:) 

می  حال کار در حالت بهینه بوده است وسیله در که وقتیشامل دمای مطلوب اتاق  ارامتراین پ

 .باشد

F33 – :)کنترل دیفرانسیلی نقطه تنظیم اقتصادی )هیسترسیس 

سردسازی در کنترل آن شامل تفاضل دمایی )هیسترسیس( بین روشن و خاموش شدن خروجی 

 حالت بهینه بوده است.

F34 –  درب برای فعالسازی حالت بهینه:زمان بسته بودن 

اگر درب برای زمانی معادل یا بیشتر از مقدار پیکره بندی شده در این تابع بسته مانده باشد و نقطه 

تنظیم نرمال باشد یا به آن دست یافته باشیم، کنترلر حالت بهینه را فعال خواهد نمود. بعد از آن 

تا زمانی که با شرایطی برای غیرفعالسازی آن مواجه کنترلر با نقطه تنظیم اقتصادی عمل می نماید 

 پیکره بندی شده است. (0) را ببینید(. این تابع غیرفعال شده وقتی با  6.3.3شود )

F35 –  تفاضل دمایی(S3-S1) :زیر مقداری که نقطه تنظیم اقتصادی فعال شده است 

یم شده در این پارامتر باشد، کمتر از مقدار تنظ 1و سنسور  3وقتی تفاضل دمایی بین سنسور 

 کنترلر شروع به اجرا در حالت بهینه می نماید.

F36 -  تفاضل دمایی(S3-S1) : باالتر از مقداری که نقطه تنظیم نرمال فعال شده است 

باالتر از مقدار تنظیم شده در این پارامتر باشد،  1و سنسور  3وقتی تفاضل دمایی بین سنسور 

 نرمال شروع به اجرا می نماید. کنترلر با نقطه تنظیم

F37 – زمان حداکثری در حالت بهینه مصرف انرژی 

می دهد. پس از این زمان، نقطه  رازمان در حالت بهینه  بیشینهپیکره بندی  این پارامتر اجازه

پیکره بندی شده  عملیاتی نرمال باز می گردد. این زمان اگر به عنوان تنظیم تنظیم به نقطه 

 .ادیده گرفته شده استن باشد

F38 – محدودیت دمایی برای انجماد سریع : 

 ،حداقل دمایی می باشد که وسیله در طول فرآیند انجماد سریع می تواند به آن دست یابداین پارامتر

 .می باشد

F39 – :حداکثر زمان انجماد سریع 

 آن شامل طول مدت فرآیند انجماد سریع می باشد.

F40 – :روشن بودن فن 

F41 – :خاموش بودن فن 

که فن به فعالیت ادامه داده و خاموش شده وقتی عملیات در حالت چرخشی بوده آنها زمان هایی را 

 تعریف می نمایند.است 

F42 –  زمان روشن بودن کمپرسور در مورد خطایS1: 

F43 -  زمان خاموش بودن کمپرسور در مورد خطایS1: 

 تعریفوقتی در حالت چرخشی اجرا شده اند دن کمپرسور برای روشن و خاموش بو را آنها زمانی

به عنوان  F11قطع شده )یا معیوب شده( و وقتی پارامتر  S1می نمایند. این شرایط وقتی سنسور 

 .رخ می دهد پیکره بندی شده است 

F44 –   :زمان برای جمع آوری گاز قبل از شروع یخ زدایی 

ا در طول این مدت برای استفاده از مزایای انرژی باقیمانده هنگام آغاز یخ زدایی، کنترلر فقط فن ر

گاز روشن نگه داشته است. این زمان در مورد یخ زدایی در هنگام روشن شدن نادیده گرفته خواهد 

 شد.

 

F45 – ( 1زمان /  – 0شرایط آغاز یخ زدایی - )دما 

 آن شرایطی را برای شروع یخ زدایی تعریف نموده است:

 زمان -

 ماد -

و  F09قبل از آغاز فرآیند یخ زدایی، کنترلر حداقل زمانی از روشن یا خاموش بودن کمپرسور )

F10 و مرحله جمع آوری گاز )(F44) .را مشاهده خواهد نمود 

 F01 = 1 or)صرف نظر شده است این تابع وقتی زمان بندی یخ زدایی فعال شده  از: مالحظات

F01 = 2). 

 

F46 – ای بودن درب برای یخ زدایی لحظه حداکثر زمان باز : 

در طول مرحله سردسازی، اگر درب برای زمانی بیشتر از مقدار تعریف شده در این تابع باز 

مانده باشد، یخ زدایی لحظه ای رخ خواهد داد. اگر درب در آغاز فرآیند سردسازی باز مانده باشد، 

پیکره  (0) ع غیرفعال شده است وقتی با شمارنده این مرحله راه اندازی مجدد می گردد. این تاب

 بندی گردیده است.

 

F47 –  اواپراتوردمای (S2/S3) :برای شروع یخ زدایی 

زیر مقدار پیکره بندی شده در این تابع باشد، کنترلر شروع به یخ زدایی  اواپراتوروقتی دمای 

( ، کنترلر F57ی شده باشد )پیکره بند اواپراتوربه عنوان سنسور دوم  S3خواهد نمود. اگر سنسور 

شروع به یخ زدایی  با این شرایط مواجه شوند  (S3یا  S2به محض اینکه یکی از سنسورها )

این تابع نادیده گرفته  (F45). وقتی شرایط برای آغاز یخ زدایی به صورت زمانی باشد خواهد نمود

 شده است.

F48 – باز بودن درب برای خاموش شدن فن زمان: 

معادل یا بیشتر از مقدار تنظیم شده که  با درب بازسپری شده  مسائل ایمنی، بعد از زمان به دلیل 

پیکره  )-(1 فن در مرحله سردسازی خاموش خواهد شد. این تابع وقتی با  ،باشد  در این تابع

 .غیرفعال شده است بندی گردیده است

F49 –  لکنتر یخاموش کردن خروجی هازمان باز بودن درب برای: 

معادل یا بیشتر از مقدار تنظیم شده که  با درب بازسپری شده  ، بعد از زمانبه دلیل مسائل ایمنی،

خروجی ها )کمپرسور، فن، یخ زدایی( خاموش خواهند شد. این تابع غیرفعال باشد ، در این تابع

 پیکره بندی گردیده است. (0) شده وقتی با

F50 –  حداکثر دمای کندانسور(S3) ی خاموش کردن کنترل خروجی ها:برا 

، بارهای فعال شده  باالتر از این دما، عالوه بر تشخیص اخطارهای دیداری و شنیداری 

این  (F57)با تابع دیگری پیکره بندی شود  S3توسط خروجی ها خاموش خواهند شد. اگر ورودی 

 داولین بار به کنترل دمایی برساین هشدار تا زمانی که کنترلر برای  .ها غیرفعال خواهند شدهشدار

 .است نادیده گرفته شده

F51 –  کنترل برای حداکثر دمای کندانسور )هیسترسیس(:تفاوت 

)کندانسور( باید تا مقدار تنظیم  S3مجددا ً روشن شوند، دما در سنسور به منظور اینکه برای بارها 

 نماید. منهای مقدار پیکره بندی شده در این پارامتر افت F50شده در 

F52 –  یخروجی هاروشن بودن کمپرسور بدون رسیدن به نقطه تنظیم برای خاموش کردن 

 کنترل 

شامل حداکثر زمان روشن ماندن کمپرسور بدون رسیدن به نقطه تنظیم در طول فرآیند  این پارامتر

خنک کردن بوده است. اگر از این زمان تجاوز شود، خروجی ها )کمپرسور، فن، یخ زدایی( 

. این تابع می تواند  خاموش خواهد شد و اخطارهای دیداری و شنیداری فعال خواهند شد 

 غیرفعال شود.  (0) توسط تنظیم آن با حداقل مقدار 

باید خاموش شده و مجددا ً روشن  برای ادامه یافتن عملیات نرمال : در این شرایط کنترلر مالحظات

 . شود

F53 – تاخیر اخطار دمای اتاق : 

وقتی این پیکره بندی فعال شده، دما باید برای زمان تعریف شده در این پارامتر در شرایط اخطار 

آن از اخطارهای کاذب ناشی از تغییرات دمایی  باقی بماند به طوری که اخطار بتواند رها شود.

 شرح داده شده خودداری خواهد نمود.

F54 – ( اخطار دمای باالی کندانسورS3:) 

شنیداری را  F56دیداری و  مربوط به دمای باالی کندانسور بوده که کنترلر،  امتراین پار

برای  S3برای اخطار دمای باال مشخص خواهد نمود. این اخطار غیرفعال خواهد شد اگر ورودی 

 دمای. این اخطار نادیده گرفته شده تا زمانی که وسیله به (F57)تابع دیگری پیکره بندی شود 

 ای اولین مرتبه برسد.کنترل بر

F55 – زمان باز بودن درب برای اخطار ادامه داشتن 

اگر درب برای زمانی معادل یا بیشتر از مقدار پیکره بندی شده در این پارامتر باز مانده باشد، 

وقتی درب بسته ( فعال خواهد نمود. F56کنترلر اخطارهای دیداری و شنیداری باز بودن درب را )

)فشار داده شده به  . از اخطار دیداری می تواند از طریق کلید اند ها تعلیق شدهاخطارشده است 

درب باز، یکی از ورودی های دیجیتال باید  هشدارثانیه( جلوگیری شود. برای کار کردن  2مدت 



 

 
 

پیکره بندی   (0) (. این تابع وقتی با F58و  F57به عنوان تماس درب پیکره بندی شود )

 است. ل شدهغیرفعاگردیده 

 

F56 – :تجهیز زنگ اخطار 

 به فعالسازی و غیرفعالسازی زنگ اخطارهای داخلی برای اعالن خطر اجازه می دهد.

 

F57 –  سنسور  1تابع ورودی دیجیتال /S3: 

 خاموش 

 (NOکلید : فعال کردن نقطه تنظیم اقتصادی )ورودی دیجیتال 

 (NO: یخ زدایی اجباری )کلید ورودی دیجیتال 

 (NO: انجماد سریع اجباری )کلید ورودی دیجیتال 

 (NOخارجی ) هشدار: ورودی دیجیتال 

 (NO: تماس درب  )ورودی دیجیتال 

 ( NCنقطه تنظیم اقتصادی )کلید فعال کردن : ورودی دیجیتال 

 (FN: یخ زدایی اجباری )کلید  ورودی دیجیتال 

 (NCد : انجماد سریع اجباری )کلی ورودی دیجیتال 

 (NCخارجی ) هشدار : ورودی دیجیتال 

 (NC: تماس درب )ورودی دیجیتال 

 (S1-S3تفاضل دمایی برای نقطه تنظیم اقتصادی ) :3Sسنسور  

 دمای کندانسور : کنترل3Sسنسور  

  اواپراتوردمای  کنترل یندوم: 3Sسنسور  

F58 –  2تابع ورودی دیجیتال 

 خاموش 

 (NO: نقطه تنظیم اقتصادی فعال )کلید  ورودی دیجیتال 

 (NO: یخ زدایی اجباری )کلید  ورودی دیجیتال 

 (NO: انجماد سریع اجباری )کلید  ورودی دیجیتال 

 (NO): اخطار خارجی  ورودی دیجیتال 

 (NO: تماس درب )ورودی دیجیتال 

 (NC: فعال کردن نقطه تنظیم اقتصادی )کلید ورودی دیجیتال 

 (FN: یخ زدایی اجباری )کلید دیجیتال ورودی 

 (NC: انجماد سریع اجباری )کلید  ورودی دیجیتال 

 (NC: اخطار خارجی )ورودی دیجیتال 

 (NC: تماس درب )ورودی دیجیتال 

F59 – اواپراتورشاخص دمای  جبران S2: 

 بجاییجا ناشی از (S2) اواپراتوربه تصحیح برای انحرافات موجود در خواندن دمای  این پارامتر

می تواند توسط تنظیم تابع برای حداقل  S2. سنسور اجازه می دهد سنسور یا تغییر در طول کابل

می  ی کهنمایش داده شود. در این شرایط، تمامی توابع مقدار خاموش شود تا زمانی که پیام 

 غیرفعال خواهند شد.  اعتماد نمایند S2توانند به خواندن از سنسور 

F60 –  سنسور دمایی جبران شاخصS3: 

جایگزینی  به سببایجادشده  S3خواندن سنسور دمایی در به جبران انحرافات موجود  این پارامتر

می تواند توسط تنظیم تابع ورودی  S3. سنسور اجازه می دهدسنسور یا تغییرات در طول کابل 

آن برای اجرا به عنوان ورودی  آماده سازییا   (0) ( با مقدار F57) S3/ سنسور  1دیجیتال 

 خاموش شود.دیجیتال 

F61 – غیرفعال شده است( – 0) 1ی سنسور شدت فیلتر دیجیتال به کار رفته برا : 

این فیلتر در شبیه سازی افزایشی از توده گرمایی روی سنسور، در نتیجه، افزایش زمان پاسخش 

االتر در این تابع، باعث پاسخ زمانی . مقدار تنظیم شده ب)اینرسی گرمایی( موردنظر می باشد

 طوالنی تر از سنسور می شود.

F62 –  تابع:قفل 

 را ببینید( 6.3.7آن به قفل تابع اجازه داده و آن را پیکره بندی می نماید )مورد 

 . به قفل تابع اجازه نمی دهد -

ده اص اجازه داده شبه قفل جزئی اجازه می دهد که کنترل توابع قفل شده ولی به تنظیم نقطه خ -

 است.

 اجازه قفل کردن کامل را میدهد.

 : به یخ زدایی و مشاهده رکوردهای حداقل و حداکثر دما همیشه اجازه داده خواهد شد. مالحظات

F63 –  توابع:زمان برای قفل کردن  

 آن زمان را برحسب ثانیه برای دستورات به منظور فعالسازی قفل تابع پیکره بندی می نماید.

 بر حسب ثانیه برای دستورات به منظور فعال کردن قفل می باشد.   - زمان

F64 –  کنترل توابعخاموش کردن: 

 را ببینید(. 6.3.8کنترل را خاموش می نماید )مورد توابع اختیارات 

 .از کار می اندازدکنترل را توابع خاموش کردن  -

 ابع قفل نشده باشد.ومی نماید فقط اگر تکنترل را قادر توابع فعالسازی/غیرفعالسازی  -

 ابع قفل شده باشد.وکنترل را قادر می نماید حتی اگر تتوابع فعالسازی/غیرفعالسازی  -

 

F65 – ( حالت عملیاتی اخطارهای دمای اتاقS1:) 

و اخطارهای دمای  (F07)آیا مقادیر پیکره بندی شده برای دمای باالی اتاق  که تعیین می نماید

 مرتبط با مقادیر مطلق نقطه تنظیم می باشند یا خیر. (F06)اتاق  پایین

 مقادیری مرتبط با نقطه تنظیم را نشان می دهد. F07و  F06اخطارهای دمای اتاق  -

 مثال ً :

 - 5ºC:  دمای دلخواه 

 2ºC:   اخطار دمای پایین

 2ºC:  اخطار دمای باال 

    +و    - محدودیت ها : 

 ارسال خواهد شد. C(-5+2)°3-و اخطار دمای باال در  C (-5-2)°7-اخطار دمای پایین در 

 ، مقادیری مطلق هستند. F07و  F06اخطارهای دمای اتاق،  -

 مثال: 

 -30ºC:  اخطار دمای پایین 

 15ºC: اخطار دمای باال 

 خواهد شد.ارسال  15ºCو اخطار دمای زیاد در  30ºC-اخطار دمای پایین در 

F66 –  زمان عملیاتی خروجی حداکثرCOMP :برای تعمیر و نگهداری 

فعال گردیده است، کنترلر زمان عملیاتی اش را شمارش خواهند  COMPهر وقتی که خروجی 

ایش باشند، صفحه نمنمود. وقتی زمان شمارش شده معادل یا بیشتر از مورد تنظیم شده در این تابع 

، به  (F56)ده و اخطار شنیداری فعال خواهد شد اگر آن تجهیز شده باشدرا نشان دا پیام 

 معنای اینکه کمپرسور با تعمیر شود.

 برابر خواهد شد.  10: مقدار تنظیم شده در این پارامتر  مالحظات

ساعت برای سرویس بعدی می  10برابر  10ضرب در  1، بنابراین  1مثال، مقدار تنظیم شده = 

 باشد.

  وقایع منوی ثبت 6.6

 داخلی می باشد. ات دماشامل پیکره بندی توابعی از ثب منوی 

F67 –  ثبات دماحالت عملیاتی: 

 زیر اجازه می دهد: ثبات دمابه یکی از حالت های عملیاتی  این پارامتر

 همیشه خاموش -  

 همیشه روشن – 

 عملیات دستی – 

F68 – یری )زمان بین رکوردها در حافظه(زمان نمونه گ: 

کنترلر نمونه هایی از اطالعات دمایی، حالت خروجی که انی برحسب ثانیه می باشد زم این پارامتر

 ها، وضعیت درب،  و وضعیت زنگ خطر را ثبت می نماید.

F69 –  حداقل( تغییرات دمای اتاقS1برای ثبت اجباری اطالعات در حافظه ) 

برای  ثبات اطالعاتدر با آخرین بخش از داده های ثبت شده در ارتباط  (S1)تفاضل دمایی اتاق 

، ثبت شود.  F68داده ها به منظور اینکه در حافظه، صرف نظر از تنظیم زمان نمونه گیری در 

 نمایش داده شده است. برای غیرفعالسازی این تابع، فقط کاهش پله ای آن مقدار تا پیام 

F70 – برای ثبت اجباری داده: و خروجی هادیجیتال  های تغییر ورودی 

کنترل ، داده ها را  یخروجی هایا در  دیجیتالخص می نماید که آیا تغییرات در ورودی آن مش

، نموده است یا  F68مجبور به ثبت شدن در حافظه، صرف نظر از تنظیم زمان نمونه گیری در 

 خیر.

 یعنی خاموش - 

 روشن - 

F71 – پر است؟رکوردهای قدیمی وقتی حافظه  دوباره نویسی 

آیا کنترلر باید شروع به ثبت داده های جدید در حافظه در زمان پر بودن شان می دهد این تابع ن

آخرین داده های محاسبه شده  ناز دست رفت. این تابع ثبت کننده اطالعات نماید یا خیر آغاز حافظه

 اشدپر ببات دما تنظیم شده باشد، وقتی حافظه ث 0اگر روی  .توسط تجهیزات جلوگیری می نماید

 پر بودن حافظه را ارسال خواهند نمود.سیگنال  Sitradرلر و کنت

   سلسیوس فارنهایت

 تابع شرح تابع حداقل حداکثر واحد استاندارد حداقل حداکثر واحد استاندارد

  بات دماحالت عملیاتی ث 0 2 - 2 0 2 - 2

30 sec. 999 1 30 sec. 999 1 

زمان نمونه گیری 

وردها در )زمان بین رک
 حافظه(

 

0(NO) °F 18 
0(N

O) 
0(NO) °C 10 0(NO) 

تغییر دمای اتاق حداقل 

S1  برای ثبت اجباری

داده به منظور ذخیره 
 در حافظه 

 

NO - YES NO NO - YES NO 

 دیجیتال تغییر ورودی 

ثبت برای یا خروجی 

 اجباری داده

 

YES - YES NO YES - YES NO 

 وی دوباره نویسی بر ر

رکوردهای قدیمی وقتی 

 حافظه پر شده باشد؟

 



 

 
 

 سیگنال ها .7

  سنسور محیط قطع شده یا خارج از محدوده واقع گردیده

  قطع شده یا خارج از محدوده واقع گردیده اواپراتورسنسور 

  قطع شده یا خارج از محدوده واقع گردیده 3سنسور 

  تال(اخطار خارجی )ورودی دیجی

  عملیاتی با نقطه تنظیم اقتصادی

  شاخص باز بودن درب

  شاخص اخطار باز بودن درب

  (1اخطار دمای باالی محیط )سنسور 

  (1اخطار دمای پایین محیط )سنسور 

  (1)سطح  اخطار دمای باال در کندانسور

  (2اخطار دمای باال در کندانسور )سطح 

  تعمیر و نگهداری کمپرسور را مشخص می نماید

  SPکمپرسور دست یافته به حداکثر زمان بدون رسیدن به 

  فرآیندهای کنترلی را خاموش می نماید

  آن مشخص می نماید که دما به پایان یخ زدایی دست نیافته است

  ثبات دماپر بودن حافظه 

  تماس حاصل نمایید Full Gaugeهای لطفا ً با کنترل 

  تاریخ و یا زمان معتبر )تنظیم ساعت(

  تماس حاصل نمایید Full Gaugeلطفا ً با کنترل های 

  ابعوپیکره بندی مجدد مقادیر ت

 

 و کامپیوتر RS-485ترتیبی پیوسته سازی کنترلرها، رابط  .8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 به صورت تفکیکی فروخته شده اند –قطعه های عملیاتی  .9

EasyProg –  2ورژن  

ر هر د دارا می باشد. ذخیره پارامترهای کنترلر خود را برای تابع اصلی است که قطعه ای کمکی 

یک خط ، می توانید پارامترهای جدیدی از یک کنترلر را بارگذاری نموده و آنها را روی زمانی

نوع از رابط ها برای بارگذاری یا عدم  3تولید )از یک کنترلر مشابه( دانلود نمایید. برای مثال، 

 بارگذاری پارامترها وجود دارند:

به کنترلر متصل می باشد )فقط برای کنترلرهایی  RS-485آن از طریق شبکه :  RS-485کابل 

 دارند(. RS-485که 

USB : از طریق کابل آن می تواند به کامپیوترUSB  با استفاده از ویرایشگر دستورالعمل ،

Sitrad  .متصل شود 

 متصل شود. TTLتوسط اتصال سریالی  EasyProgکنترلر می تواند مستقیما ً به :  TTLکابل 

 نکته مهم

 متصل شوند. SITRAD، این تجهیزات نباید با نرم افزار EasyProgبرای اجرای ارتباط با 

 

Ecase 

حافظتی کنترلرها، که از ورود آب به داخل کنترلر و ایجاد رطوبت داخلی جلوگیری به الیه م

گیرد، محافظت آورد. این الیه، از کنترلر، زمانی که در محل نصب آن شستشو انجام میعمل می

 کند.می

 

 چهارچوب اضافی

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

های ( در موقعیتباشدمی mm 29 х 71 ابعاد برش برای ثابت شدن داخل چهارچوب اضافی) 76
ین اکند. دهد، از آنجایی که نیاز به برش دقیق برای جاسازی دستگاه را برطرف میمختلف را می

داخلی، آمپر را به هم پیوند داده است که ممکن است برای راه اندازی نورپردازی  10قاب، دو کلید 

 غشای هوایی، فن، و دیگر موارد استفاده شود.

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

B  A 
MT-530    
super 

B  A 
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super 

A    B 

B    A 

A    B A    B 

A. A  
B. B  

A   B 

 بلوک اتصالی برای ارتباط سریال* 
برای ارتباط بیش از یک ابزار در رابط استفاده شده است. ارتباطات سیمی 

از ابزار منصل به  Aباید در تطابق با قواعد زیر انجام شود: ترمینال 

از رابط متصل شود. تکرار این عمل  Aنال ، که باید با ترمی  Aترمینال 

 بوده است   شده و میدان کابل عبارت از   به صورت  Bبرای ترمینال 
از بلوک متصل کننده باید به ترمینال مربوطه برای هر ابزار  ترمینال  

 متصل شود.         
 .* به صورت تفکیکی فروخته شده است

CONV. 32 
or 

CONV. 256 

Keep Sitrad updated in website: 
http://www.sitrad.com 

® 

  RS-485رابط ترتیبی 
وسیله استفاده شده برای برقراری ارتباط با 

  Sitradبا  Full Gaugeابزارهای کنترلی 

http://www.sitrad.com/
http://www.sitrad.com/
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