
 

 

                                                                                            تعریف .1

پروتکل سازگار است، و  و RS485ها با ارتباط یک رابط برای کنترل Multi- FGوسیله 

 وسیله استفاده کرد. 32توان آن را تا می

این وسیله مشاهده دما و وضعیت کنترل، تغییر مقدار پارامترهای تابع، و ارسال دستورها را قادر 

 ک تغییر داد.توان بصورت دستی یا اتوماتیشود را میسازد. وسایلی را که دیده میمی

                                                                                        کاربردها .2

 است. Multi-FGرابطی برای کنترل کننده های سازگار با پروتکل 

                                                                      مشخصات تکنیکی .3

 Multi-FG: 115یا 10% Vac ± 230( Hz 50/60) تغذیهمنبع 

 ℃50تا  ℉ 32- ℉122/ 0 کنترل دما

 ×mm (W×H×D) 34 × 76 77 ابعاد

ابعاد قطع برای تثبیت 

 وسیله
0.5 mm ± 29 0.5×  71 ± راببینید( 5)آیتم 

 

                                                                        ها و کلیدهانشانه .4

 

  نصب اتصاالت الکتریکی و پنل .5

  Vac 115اتصال 

                
  Vac 230اتصال 

                                   

 مراحل اولیه .6

 RS485اتصال الکتریکی و شبکه  6.1

د. کننده را برای تنظیم به برق وصل کنیفقط اولین کنترلکننده در یک زمان انجام گیرد. برای این کار، کنترل( تنظیمات باید با یک RS-485ها، شیر، و شبکه بعد از اینکه تمام اتصاالت آماده شد )سنسورها، رله

 .است FG-Mutiزند. مراحل بعدی در این فصل، اضافه کردن آدرس از کنترل کننده در در صفحه اصلی چشمک می هیچ ابزار ثبت در لیست جستجوی پیام ندارد،  FG-tilMuوقتی 

 

   Multi-FG 

 کلید افزایش

 کلید تنظیم کلید کاهش

دسترسی سریع به 

 کلید منو

 آدرس هدایت شاخص سوئیچینگ

 شاخص هدایت یخ زدا

 شاخص هدایت خروجی کمپرسور شاخص هدایت حالت اقتصادی
 شاخص هدایت فن

 شاخص هدایت واحد دما

 توجه          
برای موارد نصبی که به منظور جلوگیری از تماس با آب نیازمند آب 

  29mm×70,5باید حداکثر با ابعاد بندی می باشد، برش برای کنترلر

باشد. قفل های جانبی باید تنظیم شود به طوری که الستیک آب بندی 

 را فشار دهد. کنترلرممانعت کننده از تراوش بین برش و 

 نکته مهم
  

استفاده از ابزارهای مناسب برای جلوگیری از آسیب در اتصاالت 

 های ابزار ضروری می باشد: در ترمینال
 برای تنظیم در ترمینالپیش گوشتی  (2.4mm'')3/32شیار    

 های منفرد بوده است.
های برق  ترمینالبرای تنظیم در  1# پیچ گوشتی های فیلیپس     

 .انداستفاده شده 



 
 وارد کردن کد دسترسی 6.2

 را برای بدست آوردن دسترسی به سایر منوها، وارد کنید. 123شود. کد پس از رها کردن کلیدها نمایش داده می باشد. منوی می  و های دسترسی به منوی اصلی با فشار دادن همزمان دکمه

 کننده جدیداضافه کردن کنترل 6.3

 های جدید شبکه دنبال کنید:کنندهکنترلمراحل زیر را برای اضافه کردن 

 را فشار دهید. بکار برده، و سپس  را برای دسترسی به منوی  و ( کلیدهای 2.6( با کد دسترسی که قبال وارد شده، )با توجه به آیتم 1

 برای تایید تنظیم کنید. و فشار دادن  و ا با استفاده از کلیدهای  شود. مقدار رکننده در آدرس جدیدش که در صفحه نمایش نشان داده شده فرستاده میمقدار به کنترل

 شود.نمایش داده می پیام تنظیم شود  با موفقیتاگر آدرس 

 شود.نمایش داده می اگر آدرس همیشه در لیست باشد پیام 

 شود.نمایش داده می اگر خطا در اتصال وجود داشته باشد پیام 

 ها را بررسی کنید. همین فرمان را دوباره پس از چک کردن انجام دهید.و پارگی سیم چک کرده کننده، ترمینالها را برای اتصال صحیح و محکم بسته بودنخطای کنترل هنگامدر نکته: 

ها در شبکه آدرس تنظیم شده داشته باشند، تکرار کنندهید. این عملیات را تا زمانیکه همه کنترلرا فشار دهکننده دوم را به برق متصل کنید، یک آدرس جدید را انتخاب کنید، و سپس ( در منوی یکسان، کنترل2

 کنید.

 گردد.باز مینشان داده شده و صفحه نمایش درجه حرارت  پیام  بعد از این زمان باشد.ثانیه      می 15دارای محدودیت زمانی  اگر هیچ کلیدی فشار داده نشده باشد،  منوی نکته:  

 
 

 را فشار دهید. را انتخاب و  منوی  و  به روز رسانی کرده ها را با فشردن ( بعد از اینکه همه آدرسها تنظیم شد، خوانده3

 تعداد آدرس مشاهده شده نمایش داده خواهد شد. + را ببینید(، پیام  11.1)آیتم  هم دستی یا اتوماتیکاگر بیش از یک آدرس در هر تغییر اضافه شده است، : 1نکته 

 را ببینید(. 2.6وارد کنید )آیتم  را در منوی  717خواهید همه گزارشها را در لیست جستجو پاک کنید، کد اگر مس: 2نکته 

 

 تنظیم پیشرفته .7

 شبکه جستجوی ابزار در 7.1

باشد؛ به عنوان مثال قبال بوسیله خودش یا توسط 247  به جزکننده دارای یک آدرس اگر یک کنترل

Sitard شود. به روشبه لیست استفاده می آن تغییر کرده باشد از این روش برای اضافه کردن 

 مراحل زیر آدرس در کنترل کننده تغییر خواهد کرد:

 نگه دارید تا منوی و  (، کلیدهای 2.6با  کد امنیتی قبلی وارد شوید )برطبق آیتم  :1مرحله

 مایش داده شود. ن 

 کنترل کننده را روشن کنید تا در لیست قرار داده شود. :2مرحله 

بطور اتوماتیک شبکه را برای نمایش شماره  FG-Multiرا فشار دهید و سپس  دکمه  :3مرحله 

 جستجو خواهد کرد. تا  آدرسها از 
 

 سیگنالینگ:

  شود.آدرس در حال حاضر توسط ابزار دیگری استفاده می

  آدرس یک ابزار جدید در شبکه پیدا کرده است.

 (، منوی 2.6برای پاک کردن همه لیست جستجو، به منوی اصلی بروید )بر طبق آیتم نکته: 

جستجوی بدون ثبت آدرسها راه اندازی مجدد  با Multi-FGرا وارد کنید.  717را انتخاب و کد 

 خواهد شد.
 

 پاک کردن یک وسیله از لیست جستجو 7.2

پایین نگه دارید تا منوی و (، کلیدهای 2.6با وارد کردن کد امنیتی قبلی )بر طبق آیتم 

 را فشار دهید. نمایش داده شود. مقدار آدرس را انتخاب کنید تا از لیست پاک شود سپس 

 نمایش داده خواهد شد. پیام  ،اگر عملیات موفقیت آمیز باشد

 نمایش داده خواهد شد. پیام اگر آدرس در لیست نباشد، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عملیات .8
 

 دسترسی سریع  نقشه منو 8.1

)بصورت لمس سریع(را در  ی در منوی دسترسی سریع، دکمهبرای دسترسی یا مرور 

کننده نمایش داده شده، استفاده کنید. هر لمس تابع بعدی لیست را نمایش حالیکه دما توسط کنترل

 )بصورت لمس سریع(را استفاده کنید. دهد؛ برای تایید کلید می
 

 

 

قفل کردن توابع   

 خاموش/روشن کردن کنترل توابع

;  ;  
 ثبت سند

;  

;  
MULTI-FG پکر بندی 

 خروج از تابع

 انتخاب تابع
;  

 

تجسم فرآیند   
;  

 حذف مقادیر حداقل و حداکثر 
;  

 ثبت دمای حداقل و حداکثر

;  

 Multi-FG     Multi-FG   

Multi-FG 

Multi-FG 
Multi-FGMulti-FG 

 Multi-FG    Multi-FG   

;  
Multi-FG 

 روشن/خاموش کردن یخ زدایی

 نقطه تنظیم اقتصاد
;  

Multi-FG 

;  

Multi-FG 



 
 دسترسی سریع کلیدهای نقشه 8.2

 تواند به عنوان کلیدهای میانبر برایکننده، در حالت نمایش دما است، کلیدهای زیر میوقتی کنترل

 عملکردهای زیر استفاده شود:

  نگه دارید: تنظیم نقطه تنظیمثانیه پایین  2برای 

  دهد.لمس سریع: جریانهای جاری،زمان فرآیند و اطالعات سنسور را نمایش می

  فعال است، آالرم غیر فعال است. buzzerثانیه پایین نگه دارید: وقتی  2برای 

  دهد.لمس سریع: حداکثر و حداقل گزارشها را نشان می

  کند.دارید: حداکثر و حداقل گزارشها را پاک میثانیه پایین نگه  2برای 

  دهد.فراست دستی را انجام مییثانیه پایین نگه دارید: د 4برای 

  کند.لمس سریع: تابع انتخابی را وارد می

 

 

 منوی دسترسی .9
 

باشد. منوها پس از رها کردن می و های دسترسی به منوی اصلی با فشار دادن همزمان دکمه

کلیدها نمایش داده خواهد شد. همچنین امکان دسترسی منوی اصلی از طریق دسترسی سریع منو 

 باشد.راببینید( می 1.8)آیتم 

 کد دسترسی را وارد کنید.

 توابع جدول پارامتر کنترل )مربوط به ابزار جاری(    

 Multi - FGتنظیمات  و پیکربندی  

 کننده و اضافه کردن آن به لیستبرنامه وسیله در کنترل     

 جستجوی وسیله      

 پاک کردن وسیله از لیست      

 تنظیم درجه حرارت مورد نظر .10
 

در صفحه نمایش  ثانیه نگه دارید تا منوی نقطه تنظیم، تنظیم شود. پیام  2را به مدت  دکمه 

را برای تغییر  یا  . کلیدهای نشان داده خواهد شدتنظیم جهت  و سپس مقدار نقطه تنظیم عادی

برای نشان دادن تنظیم نقطه تنظیم را برای تایید فشار دهید. سپس پیام مقدار بکار برده و 

فاده کنید تا مقدار تغییر کند و سپس سترا دوباره ا یا  اقتصادی نمایش داده خواهد شد. کلیدهای 

نتیجه گیری تنظیمات است. همچنین نقطه تنظیم  را برای تایید فشار دهید. سرانجام نشانه 

 ممکن است بصورت جداگانه در منوی دسترسی سریع تنظیم شود.
 

 Multi- FGتنظیمات جدول  .11

 

 تعریف توابع 11.1

C01- حالت جستجوی تابع 

اجازه تغییر مشاهده  Multi-FG( ثبت شده باشد، scanاگر بیش از یک وسیله در لیست جستجو )

 دهد.را می C02اتوماتیک را در هر تعریف ورودی در 

 اند.داده شدهبه ترتیب صعودی نمایش ها بر طبق آدرس ابزارها در مشاهده

حتی در حالت اتوماتیک، وسیله ممکن است بصورت دستی تغییر کند، برای دسترسی به توجه: 

 را فشار دهید.را فشار داده، سپس  ،  منوی 
 

C02 - حداکثر زمان خروجی 

 کند: یماین تابع زمان به روز رسانی را برطبق تنظیمات زیر تعریف 

 زمان سپری شده  برای خواندن اطالعات به روز رسانی شده. فقط یک ابزار ثبت شده است:

اطالعات  نزمان سپری شده فقط برای خوانددر حالت دستی:  C01بیش از یک ابزار ثبت شده و 

 به روز شده از ابزار در حال مشاهده.

به بعد در را  زمان سپری شده ابزار در حالت اتوماتیک: C01بیش از یک ابزار ثبت شده و 

 .می دهد تغییر لیست، و به ترتیب صعودی و با خواندن اطالعات به روز شده
 

C03- زمان برای lockdown :توابع 

کننده یک ویژگی برای قفل توابع دارد. وقتی این تنظیم فعال است، نقطه به دالیل ایمنی، کنترل

اند تومیشوند. با این حال، این مورد مورد محافظت میتنظیم و پارامترهای دیگر از تغییرات بی

شود. زمانی که در تالش برای تغییر آن نمایش داده نمی مشاهده شود. در این وضعیت، پیام 

را  شود. برای قفل کردن توابع، شما نیاز دارید که اول پارامتر مقادیر است نمایش داده می

نمایش   ، 15)زیر 14تابع با یک مقداری بزرگتر از کردن  lockdownتنظیم کنید. زمان برای 

را استفاده تابع اجازه داده نشده است(. دکمه  lockdownشود و بدان معنی است که می داده 

را فشار دهید)تماس سریع(. بعد از را انتخاب کنید و  lock functionکنید )تماس سریع(، تابع 

 نمایش داده شود.  پایین نگه دارید تا  ی آن، دکمه

 

دوباره روشن  ی کننده را خاموش کنید وسپس آنرا با فشردن دکمهقفل، کنترلبرای باز کردن 

 10نمایش داده شود که نشانه باز شده قفل است نگه دارید)  کنید. دکمه را تا زمانیکه پیام 

 ثانیه(.
 

 کدهای دسترسی .12
 

 دهد.را می و  ی تغییر پارامترهای پیشرفته در منوهای اجازه 

 دهد.       انتخاب پارامترهای فشار و دما را میاجازه  

 .    barدرجه حرارت به درجه سلسیوس و فشار در واحد   °

        psi.درجه حرارت به درجه سلسیوس و فشار در واحد  °

 .     barدرجه حرارت به درجه فارنهایت و فشار در واحد  °

 psi.درجه حرارت به درجه فارنهایت و فشار در واحد  °

 

 سیگنالیگ .13
 

 

 فروش جداگانه -موارد اختیاری .14

ند. کشود، دستگاه را از ورود آب به قسمت پشتی محافظت میبرای ارزیابی خط پیشنهاد میاین 

 کند.همچنین محصول را از محل نصبی که شسته شده محافظی می
 

15.  
 

15.1 Ecase  

        
 

 

 شاسی 15.2

های مختلف را در وضعیت ×77mm  34× 76های خط با ا ندازهاجازه نصب ارزیابی کنترل

 دهد.می

آمپر است،  10نیاز به دقت در شکاف اتصاالت پنل ابزار ندارد. قاب ادغام دو سوئیچ از  این وسیله

 که ممکن است برای بکار انداختن نور داخلی، پرده هوا، فن و غیره مورد استفاده قرار گیرد.

  
 

 
 

پیش 

 فرض
 تابع تعریف حداقل حداکثر واحد

  حالت جستجوی وسیله دستی اتوماتیک - اتوماتیک

8 sec 20 5  بروز رسانیحداکثر زمان 

No sec 60 No=14  زمان برایlockdown توابع 

  خطای اتصال

  ای در لیست جستجو ثبت نشدههیچ وسیله 

  مانع از شنیدن آالرم

Multi-FG برنامه ریزی نشده  

  تماس بگیرید. Full Gauge controlلطفا با 



 

 


