
 

 توصیف -1

MT519Ri  لفعملکرد در دو فضای مخت تواناییدیجیتال با دو ترموستات مستقل که  کنترلریک 

ای پیکربندی  دورهند به عنوان تایمر ن. عالوه بر این، دو خروجی ترموستات می تواهست را دارا

 .کردمرتبط ها شوند. یک هشدار خروجی را می توان به یکی از ترموستات 

 کاربرد -2

 دیگ بخار• 

 اجاق آشپزخانه• 

 گرم کننده• 

 فریزر• 

 اتاق )چمبر(• 

 دماسنج سرما/ گرما •

 مشخصات فنی -3

 هرتز( 50/60) ٪10± ولت متناوب  230یا  MT519Ri - 115  منبع تغذیه:

MT-519RiL 12  ولت متناوب /  24یاDC 

درجه سانتی  100و  10-بین  C° 0.1)*( )با رزولوشن  C°105ا ت NTC :-50 :دماکنترل 

 در بقیه از محدوده( C°  1گراد و 

 در تمام محدوده( F° 1)*( )با رزولوشن  F°  221به  58-

  OUT2 : NA) - 5 (3) A / 250VAC 1 / 8HPو OUT1 :یحداکثر جریان در خروج -

ALRM(NF) - 3A / 250VAC بار مقاومتی 

 میلی متر X 28 X 71 71 ابعاد: -

 122ºFبه  32درجه سانتیگراد /  50تا  0ما: د -

 (چگالش)بدون  RH ٪90تا  10 :کاریرطوبت  -

 C°200ا تدما اندازه گیری و کنترل  با استفاده از کابل سنسور سیلیکون، )*( این ابزار می تواند

(392°F)  به عنوان مثال: نماید(SB59.) 

 پیکربندی -4

 )نقطه تنظیم( تنظیم دما 4.1
ظاهر   .سپس آن را رها کنید نمایش داده شود و تا  فشار دهیدثانیه  2برای  را  -

نمایش داده  1و پس از آن نقطه تنظیم برای ترموستات  (بودن در فعال در صورت )می شود 

را  سپس استفاده کرده و  و  ی از کلید هابرای تغییر نقطه تنظیم . خواهد شد

 دوباره فشار دهید.

 (.ودن در تابع بفعال  صورت رد) را تنظیم نمایید. 2به همان روش ترموستات 

 تغییر پارامترها 4.2

 ثانیه 2به مدت  را و  ی به طور همزمان کلید ها   برای دسترسی به تابع -

را  ظاهر خواهد شد و سپس دکمه  . و سپس رهایش کنید  نمایش تا فشاردهید

 )تماس کوتاه(. فشار دهید

و هنگامی که  استفاده کنید  (123)کد دسترسیکردن د ارو برای و و   از کلید های -

 وارد کنید.را  دکمه ، شد آماده

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

 )تماستابع فشار دهید آن شده پیکربندی مقادیر نمایش برای را  کلید تابع، نتخابا از پس -

 کوتاه(.

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

 .توابع فشار دهید منوی بازگشت به و جدید مقدار

 فشار ---را تا زمان نمایش  عادی، کلید  عملیات به بازگشت ترک منوی توابع و برای -

 دهید.



 

 

 جدول پارامترها 4.3

 استاندارد واحد بیشینه کمینه استاندارد واحد بیشینه کمینه تشریح عملکرد

F01  0 0 0 0 0 0 0 123کد دسترسی - 

F02 0.5 -0.5 نشان جا به جایی سنسور C 0 9- 9 F 0 

F03 خیر 0 بله هیچ هیچ 0 بله هیچ استفاده از دستگاه های پیش تنظیم شده 

F04 مایشسر 0 0 ایشگرم 1 مایشسر 0 مایشسر 0 0 ایشگرم 1 مایشسر 0 وضعیت عملی خروجی اول 

F05 200 -0.5 عملکرد نقطه تنظیم C 4 58- 392 F 39 

F06 20 0.1 دیفرانسیل کنترل C 1 1 36 F 1 

F07 240 دقیقه 999 1 240 دقیقه 999 1 زمان خنک کننده 

F08 30 دقیقه 999 0 30 دقیقه 999 0 زمان یخ زدایی 

F09 200 -0.5 عملکرد نقطه تنظیم C 0 58- 392 F 32 

F10 20 0.1 دیفرانسیل عملکرد C 1 1 36 F 1 

F11 240 دقیقه 999 1 240 دقیقه 999 1 زمان خنک کننده 

F12 30 دقیقه 999 0 30 دقیقه 999 0 زمان یخ زدایی 

F13 200 -0.5 حداقل نقطه ی تنظیم مجاز برای کاربر آخر C 50- 58- 392 F 58- 

F14 200 -50 حداکثر نقطه تنظیم مجاز برای کاربر آخر C 75 58- 392 F 167 

F15  20 ثانیه 999 0 20 ثانیه 999 0 خروجی روشنحداقل زمان 

F16 20 ثانیه 999 0 20 ثانیه 999 0 حداقل زمان خروجی خاموش 

F17 مایشسر 0 0 1 مایشسر 0 مایشسر 0 0 1 مایشسر 0 وضعیت های اولیه زمان انرژی بخشی ابزار 

F18 هیچ دقیقه بله هیچ هیچ 0 بله هیچ نشان دمای قفل شده در طول یخ زدایی 

F19  هیچ 0 0 240 0 0 دقیقه 240 0 تاخیر انرژی بخشی ابزار 

F20 0 دقیقه 2 0 0 0 2 1 وضعیت کمپرسور با سنسور آسیب دیده 

F21 15 دقیقه 999 1 15 دقیقه 999 1 زمان کمپرسور روشن درباره ی خطا 

F22 15 دقیقه 999 1 15 دقیقه 999 0 زمان کمپرسور خاموش در مورد خطا 

F23 240 0 0 دقیقه 240 -50 حداکثر کمپرسور فعال بدون دریافت نقطه ی تنظیم F 0 هیچ 

F24 200 -50 هشدار حرارت کم C 50- 58- 392  58- 

F25 200 1 هشدار حرارت باال C 200 58- 392 F 392 

F26 1 0 5 1 1 0 5 0 وضعیت عملکرد خروجی 

F27  هیچ 0 دقیقه 999 0 0 دقیقه 999 0 کنترلرنشان زمان هشدار حین انرژی سازی 

F28 خاموش 0 0 1 0 0 0 1 0 فعال کردن زنگ هشدار 

F29 روشن 0 0 6 0 0 0 6 0 وضعیت عملکرد ورودی دیجیتال 

F30 1 ثانیه 999 0 1 ثانیه 999 0 زمان وضعیت خروجی روشن 

F31  1 ثانیه 999 0 1 ثانیه 999 0 زمان وضعیت خروجی خاموش 

F32  هیچ 0 دقیقه 999 0 0 دقیقه 999 0 بازگشایی هشدارزمان 

F33 0 0 1 0 0 0 1 0 وضعیت عملکرد فیلتر دیجیتال 

F34 هیچ 0 ثانیه 20 0 0 ثانیه 20 0 چگالی فیلتر دیجیتال کابردی در سنسور 

F35 0 0 2 0 0 0 2 0 قفل توابع 

F36 15 ثانیه 60 15 15 ثانیه 60 15 زمان برای قفل عملکرد 

F37 هیچ 0 0 2 0 0 0 2 0 خاموشی عملکرد کنترل 

 

  



 
 توصیف پارامترها 4.4

 (123کد دسترسی ) - 

را  123برای تغییر پارامترها کد دسترسی . می باشدضروری  امری تغییر پارامترهای پیکربندی

 این کد دسترسی نیست. وارد کردنپارامترهای تنظیم شده، الزم به  مقداروارد کنید. برای دیدن 

 1 ترموستات کردوضعیت عمل 

 را انتخاب کنید: 1ملکرد ترموستات حالت ع

 . در صورتی کهباشدقطع  می تواند 1در این حالت، سنسور دما  :خاموش رموستاتت - 

تنها به عنوان تایمر چرخه ای به  (OUT1) 1خروجی تنظیم شده باشد  Hو یا  S ،M تابع 

 .گرفته خواهد شدکار 

ما وقتی که د (OUT1) 1 در این حالت، خروجی :ترموستات در حالت خنک کننده - 

شود. هنگامی که می فعال باشد   )هیسترزیس(به عالوه پسماند 1 تنظیمنقطه مقدار باالتر از 

( غیر فعال خواهد OUT1) 1در صورت پایین تر رسیدن دما از نقطه تنظیم خروجی  فعال باشد،

وقتی که ترموستات  ( OUT1) 1خروجی  تنظیم شده باشد Hو یا  S ،Mبه عنوان  اگر  شد.

 باشد. ای فعال/غیر فعال میچرخه به صورت در حال خنک کردن است 

از  کمتردما وقتی که  (OUT1) 1 در این حالت، خروجی :ترموستات در حالت گرمایش - 

 شود. هنگامی که فعال باشد،می باشد فعال   )هیسترزیس(پسماند منهای 1 تنظیمنقطه  مقدار

 اگر  غیر فعال خواهد شد. (OUT1) 1در صورت باالتر رسیدن دما از نقطه تنظیم خروجی 

 گرموقتی که ترموستات در حال  (OUT1) 1خروجی  تنظیم شده باشد Hو یا  S ،Mبه عنوان 

 باشد. ای فعال/غیر فعال میچرخه به صورت  کردن است

 1ترموستات  )هیسترزیس(پسماند – 

 است. 1ند( بین روشن و خاموش کردن خروجی)پسما دمااوت تف

 (1کاربر )ترموستات  یرابمجاز  نقطه تنظیمحداقل  

  (1)ترموستات کاربر  یراب مجاز نقطه تنظیمحداکثر  -

ا بیش از حد باال ی نقطه تنظیمکه هدف آن جلوگیری از دمای  می باشندمحدودیت های الکترونیکی 

 می باشد.خیلی پایین 

 1ترموستات بودن خروجی خاموش حداقل زمان  -

 و آخرین توقفبازه زمانی بین  به این معنی خواهد ماند.خاموش  OUT1 حداقل زمان که خروجی

 مشاهده، این زمان باشدشده  تنظیمگر به عنوان تایمر چرخه ای ا . می باشدشروع بعدی 

 شد.خواهد ن

 وقتی که دستگاه روشن است 1ترموستات تاخیر در راه اندازی اولیه  -

تنها دما قابل اندازه پیش از فعال سازی توابع کنترل دارد. در این زمان  1ت تاخیری که ترموستا

 گیری خواهد بود.

  (1ای )ترموستات دوره حالت عملیات تایمر  -

 صورت بگیرد . OUT1 مربوط به خروجی دوره ایاجازه می دهد تا پیکربندی تایمر 

 به طور مداوم روشن یا خاموش OUT1 روجی. ختایمر دوره ای غیر فعال می باشد – 

 .است به دما وابسته هاتنو  خواهد ماند

  .فعال می گردد ثانیه مبنایبر ای  تایمر چرخه - 

 .فعال می گردددقیقه  مبنایبر ای  تایمر چرخه - 

 .فعال می گرددساعت  مبنایبر ای  تایمر چرخه - 

به صورت چرخه ای  OUT1 )ثانیه، دقیقه یا ساعت( خروجی Hو یا  S ،Mبرای تنظیمات در 

 .بودن می باشدفعال الزم به )بر حسب دما(  OUT1زمانی که خروجی  کار خاهد کرد تا

 همیشه روشن می باشد. OUT1حالت اولیه 

 (1زمان خاموش )ترموستات  -ای  تایمر چرخه -

 (1)ترموستات  روشنزمان  -ای  تایمر چرخه -

به عنوان تایمر چرخه ای پیکربندی شده  OUT1 د کهناستفاده می شومانی ز  و توابع 

 .F08در  شده تنظیم زمانپایه رعایت  باشد با

 (1دما )ترموستات  سنسور افست -

کابل سنسور و یا  ناشی از افزایش در 1سنسور تنظیم هر گونه انحراف در خواندن این تابع اجازه 

 .دمی دهرا  جایگزینی گاه به گاه

 (1)ترموستات حالت نمایش هشدار -

را نمایش هشدار  فعال سازی این تابع تنها .می باشد 1هشدار برای ترموستات  نوعمشخص کننده 

پیکربندی  و یز باید فعالن F30، در صورت نیاز به فعال سازی خروجی هشدار تابع قادر می سازد

 د.شو

 خاموش هشدار - 

  (F14و  F13هشدار بازه داخلی ) -  

 (F14و  F13بازه خارجی )هشدار  -  

 (  +و   - ) نقطه تنظیممربوط به هشدار بازه داخلی  - 

 (F14 1SP +و   F13 -SP1) نقطه تنظیممربوط به  خارجیهشدار بازه  -  

 1ترموستات  هشدار حد پایین -

 1ترموستات  هشدار حد باال -

می  پیکره بندی شده باشد(   اگر در هشدار )برای به کار انداختن باال و پایین  حد ،این مقادیر

 .باشند

 1تاخیر فعال سازی هشدار ترموستات  

پس از زمان . این ماندخواهد باقی خاموش  حتی در شرایط هشدار 1ترموستات  هشدارکه  زمانی

 محاسبه خواهد شد.  در زمان تنظیم شدهسپری شدن 

 2ترموستات  کردوضعیت عمل -

 را انتخاب کنید: 2حالت عملکرد ترموستات 

 . در صورتی کهباشدقطع  می تواند 2در این حالت، سنسور دما  :رموستات خاموشت - 

تنها به عنوان تایمر چرخه ای به  (OUT2) 2خروجی تنظیم شده باشد  Hو یا  S ،M تابع 

 .گرفته خواهد شدکار 

ما وقتی که د (2OUT) 2 در این حالت، خروجی :خنک کنندهترموستات در حالت  - 

شود. هنگامی که می باشد فعال   )هیسترزیس( به عالوه پسماند 2 تنظیمنقطه  مقدارباالتر از 

( غیر فعال خواهد 2OUT) 2در صورت پایین تر رسیدن دما از نقطه تنظیم خروجی  فعال باشد،

ای چرخه ( به صورت 2OUT) 2خروجی  تنظیم شده باشد Hو یا  S ،Mبه عنوان  اگر  شد.

 باشد. فعال/غیر فعال میوقتی که ترموستات در حال خنک کردن است 
از  کمتر دماوقتی که  (OUT2) 2 در این حالت، خروجی :ترموستات در حالت گرمایش - 

 فعال باشد، شود. هنگامی کهمی باشد فعال  )هیسترزیس(  پسماند منهای 2 تنظیمنقطه مقدار

 اگر  ( غیر فعال خواهد شد.2OUT) 2در صورت باالتر رسیدن دما از نقطه تنظیم خروجی 

وقتی که ای چرخه ( به صورت OUT2) 2خروجی  تنظیم شده باشد Hو یا  S ،Mبه عنوان 

 باشد. فعال/غیر فعال می کردن است گرمترموستات در حال 

 2ترموستات  )هیسترزیس(پسماند
 است. 2)پسماند( بین روشن و خاموش کردن خروجی ما اوت دتف

 (2کاربر )ترموستات  یراب مجاز حداقل نقطه تنظیم -

 (2کاربر )ترموستات  یراب مجاز حداکثر نقطه تنظیم -

ا بیش از حد باال ی نقطه تنظیمکه هدف آن جلوگیری از دمای  می باشندمحدودیت های الکترونیکی 

 باشد.می خیلی پایین 

 2ترموستات بودن خروجی حداقل زمان خاموش  -

 و آخرین توقفبازه زمانی بین  به این معنی خواهد ماند.خاموش  OUT2 حداقل زمان که خروجی

 مشاهده، این زمان باشدشده  تنظیمگر به عنوان تایمر چرخه ای ا . می باشدشروع بعدی 

 خواهد شد.ن

 وقتی که دستگاه روشن است 2ترموستات تاخیر در راه اندازی اولیه  -

. در طول این زمان قبل از فعال سازی توابع کنترلی صبر می کند 2زمانی می باشد که ترموستات 

  ی می گردد.تنها دما اندازه گیر

  (2 ای )ترموستات حالت عملیات تایمر چرخه -
 صورت بگیرد . OUT2 چرخه مربوط به خروجیاجازه می دهد تا پیکربندی تایمر 

خواهد  به طور مداوم روشن یا خاموش 2OUT روجیتایمر دوره ای غیر فعال می باشد. خ– 

 .است به دما وابسته هاتنماند و 

 فعال می گردد. ثانیه بر مبنایای  تایمر چرخه - 

 دقیقه فعال می گردد. بر مبنایای  تایمر چرخه - 

 ساعت فعال می گردد. بر مبنایای  تایمر چرخه - 

به صورت چرخه ای  OUT2 )ثانیه، دقیقه یا ساعت( خروجی Hو یا  S ،Mبرای تنظیمات در 

 .بودن می باشدفعال )بر حسب دما( الزم به  OUT2زمانی که خروجی  اهد کرد تاوکار خ

 همیشه روشن می باشد. OUT2حالت اولیه 

 (2)ترموستات زمان خاموش  -ای  تایمر چرخه -

 (2)ترموستات  روشنزمان  -ای  تایمر چرخه -

به عنوان تایمر چرخه ای پیکربندی شده  2OUT د کهناستفاده می شوزمانی   و توابع 

 .در  شده تنظیمپایه  رعایت زمان باشد با



 
 (2 دما )ترموستاتسنسورافست  -

ناشی از افزایش در کابل سنسور و یا  2 سنسورتنظیم هر گونه انحراف در خواندن این تابع اجازه 

 د.می دهجایگزینی گاه به گاه 

 (2حالت نمایش هشدار )ترموستات  -

را نمایش هشدار  فعال سازی این تابع تنها .می باشد 2مشخص کننده نوع هشدار برای ترموستات 

پیکربندی  و یز باید فعالن ، در صورت نیاز به فعال سازی خروجی هشدار تابع قادر می سازد

 د.شو

 خاموش هشدار - 

  (و  هشدار بازه داخلی ) -   

 (و  )هشدار بازه خارجی  -   

 (  +و   – ) نقطه تنظیممربوط به هشدار بازه داخلی  -  

 (  +و   – ) نقطه تنظیممربوط به  خارجیهشدار بازه  -   

 2ترموستات  هشدار حد پایین -

 2ترموستات  هشدار حد باال -
پیکره بندی شده باشد( می   هشدار )اگر در  برای به کار انداختن باال و پایین  حد ،این مقادیر

 .باشند

  2ترموستات  هشدارتاخیر فعال سازی  -

پس از زمان . این ماندخواهد خاموش باقی  حتی در شرایط هشدار 1ترموستات  هشدارکه  زمانی

 محاسبه خواهد شد.  در زمان تنظیم شدهسپری شدن 

  هشدارحالت عملیات خروجی  -
 کنید. انتخاب هشدار راخروجی  گی فعال سازیچگون

 خروجی هشدار خاموش– 

 وجود دارد فعال می گردد. 1در ترموستات  خروجی هشدار وقتی که هشداری - 

 وجود دارد فعال می گردد. 2خروجی هشدار وقتی که هشداری در ترموستات  - 

 وجود دارد فعال می گردد. 2یا  1خروجی هشدار وقتی که هشداری در ترموستات  - 

وجود دارد  2یا  1خروجی هشدار وقتی که هشداری دریک زمان در ترموستات  - 

 فعال می گردد.

 

 زمان خاموش – تایمر دوره ای خروجی هشدار -

 روشنزمان  – تایمر دوره ای خروجی هشدار -
اگر یکی از این  .دمی کنوقتی که فعال است انتخاب را زمان دوره ای خروجی هشدار این پارامتر 

 تنظیم شده باشدخروجی همواره روشن خواهد بود.  توابع با مقدار

 شاخص نمایش ترجیحی -
 انتخاب نحوه نمایش دما در صفحه نمایش

 1ترموستات  

 2ترموستات  

 2و  1 های متناوب ترموستات 
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 ثبت بیشینه و کمینه دما  5.1

روشن می گردد. به زودی پس از ان دمای حداقل برای نمایش  T1چراغ را فشار دهید،  

روشن می شود و  T2سپس چراغ نمایش داده می شود.  1رکورد دمای بیشینه برای ترموستاات 

 یا  ) اگر هر دمایی خاموش شود مقادیر ثبت شده دما کمینه و بیشینه نمایش داده می شود.

 العات مربوط به ان نمایش داده نمی شود.اط  ( در 

را در حالی که دماهای بیشینه و کمینه نمایش داده   توجه: برای ریست کردن ثبات ها، کلید 

 ظاهر شود فشار دهید. می شوند تا زمانی که 

 مهارکننده هشدار  2/5

را به صورت همزمان فشار دهید. تنها خروجی غیر   و  برای غیر فعال کردن هشدار، 

هشدار مجددا پس  ،غیر فعال شودهشداروقتی  همچنان نمایش داده می شود.فعال خواهد شد. پیغام 

  به شرایط جدید رخ می دهد.و بازگشت از خروج از وضعیت هشدار جاری 

 دیدن دماهای جاری  3/5

راه اندازی شود، دیگر دماها می توانند نمایش داده شوند  یا    به عنوان  اگر تابع 

نمایش داده 2راه اندازی شده دمای  که به عنوان  و با تابع  به عنوان مثال با فشار 

 نمایش داده خواهد شد.1راه اندازی شده دمای  خواهد شد و اگر به عنوان 

 ثانیه دماها نمایش داده خواهند شد. 15به مدت 
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T1-1دمای نمایش داده شده در سنسور 

T2-2دمای نمایش داده شده در سنسور 

OUT1-  روشن 1خروجی ترموستات 

OUT2-  روشن 2خروجی ترموستات 

ALRM-خروجی هشدار روشن 

  1دمای سنسور  – 

 2دمای سنسور  –  

  1قطع یا خارج از محدوده بودن سنسور  – 

 2قطع یا خارج از محدوده بودن سنسور  –  

 1خارج محدوده ترموستات  ییهشدار باال - 

 1محدوده ترموستات  خارج یهشدار پایین - 

 1هشدار داخل محدوده ترموستات  - 

 2خارج محدوده ترموستات  ییهشدار باال 

 2محدوده ترموستات  خارج یهشدار پایین -  

 1هشدار داخل محدوده ترموستات  - 

 نشان می دهد که خروجی انتخابی برای حالت تایمر دوره ای راه اندازی شده است. – 

 نرم افزاری وسیله را نشان می دهد نسخه– 

 نشان می دهد که مقادیر بیشینه و کمینه در حال ریست شدن هستند. – 

 د شد.ناین وضعیت خروجی خاموش خواه پارامترهای راه اندازی غیر معتبر، در -

 شود پارامتر اطالعات نامعتبر دارد و برای بازگشت به حالت عملیات نرمال تصحیح گردد. بررسی

 

 (ºF)درجه / دما انتخاب واحد  – 7

و   کردهرا وارد  231با کد دسترسی ار   تابع کند،کار با آن ابزار  که  یتعریف واحدجهت 

 با کلیدهای  نمایش داده می شود.  کنونیواحد دما  آنپس از و   تأیید کنید.  با کلید

 پس از انتخاب واحد، پیغامتایید کنید.  انتخاب کرده و سپس با کلید   °و   °بین و  

باز می گردد. هر زمان که واحد تغییر می کند،    ظاهر می گردد و وسیله به تابع    

 ند. مانی که مقدیر استاندارد فرض گردپارامتر می بایست دوباره راه اندازی گردد تا ز

 نحوه اتصال سیم – 7

 

 

 مهم:

 : IEC60364 استاندارد فصل به توجه با

 تغذیه منبع در زیاد ولتاژ برابر در محافظ نصب: 1

 آن در که محل همان در حال این با ، باشد هم با تواند می کامپیوتر های سیگنال و سنسور کابل: 2

 .باشد نمیتواند میکند عبور برق سیم و تغذیه منبع

 . رله مفید عمر افزایش برای بارهای موازات به گذرا مهارگر نصب :3

 

 یکی فیلتر نویز گیر الکترون 9.1

 نمودار اتصال مهارگر تماس

  

 

A1  وA2  پایانه های

 کویل کانتاکتورهستند 



 
 

 مستقیم ایوردبرای ورودی بار  گرمهارنمودار  برای نصب و راه اندازی 

 

 PP2×24AWG  متر با استفاده از کابل 200طول کابل سنسور می تواند توسط کاربر تا  توجه:

 افزایشیابد .

 

 

 

 

 

 

 

برای اتصال مستقیم حداکثر 
 جریان را مدنظر قرار دهید.


