
 

 

 اتحتوضی. 1

TC940Ri plus را نیز دارا می دمای  ها براساستوانایی پایان دهی به چرخه  در صورت لزوم وداشته را  یخ زداییمرحله  / خاتمهشروعقابلیت مدیریت باشد که حصوالت منجمد مییک کنترلر دمای م

 . خروجی چهارم این کنترلرنقشی اساسی دارد ،توان فو کاهش مصر تبریداین امر در بهبود عملکرد چرخه  که باشد،می 1اییمانده قبل از شروع یخ زدباقی مبردآوری دارای یک تابع زمان جهت جمع. باشد

کمپرسور با هر تغییر دمای  فعال سازیرا افزایش داده و از   S1حس گر همچنین خاصیت فیلتر دیجیتال قابل تنظیم را دارد که زمان واکنش ،گیرد. این کنترلرمورد استفاده قرار می المپ هازنگ خطر و یا خاموش نمودن اندازی راهجهت 

 باشد.از طریق اینترنت می Sitradافزار مدیریت کر شده، این کنترلر دارای یک خروجی سلایر برای ارتباط با نرمذ هایکند. عالوه بر خاصیتسریعی جلوگیری می

 رود:باشد که به منظور انجام یکی از موارد زیر به کار میتنظیم نیز می ی ورودی دیجیتال قابلا، دارTC940Ri plusکنترلر 

  ؛بیرونی یخ زدایی همزمان سازیاجرای 

 تغییر نقطه تنظیم برای حالت شب؛ 

 ؛تا به عنوان مثال باز بودن در سردخانه را اطالع دهد تولید زنگ هشدار صوتی و بصری 

 (2توابع کنترلی بازدارنده )حالت آماده به کار. 

 ه راهنما به تفصیل آورده شده است.چهمین کتاب F43 مربوط به تابع توضیحاتدر  ذکر شدهتوضیحات بیشتر در رابطه با هر یک از توابع 

 باشد.( اروپا میNSFو نیز ) )ایاالت متحده و کانادا( .UL Inc.استاندارد  این محصول مطابق با

  اکاربرد ه. 2
 انجمادتونل  ●
 ای دارای صفحه نمایشه کننده خنک ●

 مشخصات فنی. 3

  Vdc 01±  01% کنترل ولتاژ تغذیه:

 F °167تا  -C° 50  /F° 05تا  -C °01 دما:

 F° 011تا  C° 01  /F° 21تا  C° 1 دمای عملیاتی:

 برای کل محدوده F° 0/  در بقیه محدوده C° 50، C° 0تا  -C° 01از  C° 1.0 پذیری(: وضوح )تفکیک

 )بدون چگالش( RH%01 تا  01 :رطوبت عملیاتی

 (خروجی ها) جریان بار: حداکثر

COMP :HP Vac 1 141/A(5)01  ،( قطع کننده برقیشیر برقی یا )کمپرسور 

FANS :HP Vac 1.8 141/A(3)5 (فن )اواپراتور 

DEFR :Vac  141/A(3)0  (گاز داغ و یا مقاومت)عملیات یخ زدایی از طریق 

AUX :Vac 141/A2 المپ، شیر چرخه معکوس( فعال سازیدار خارجی، هش)زنگ  تیبار مقاوم 

   mm 50 х 15 х 50 ابعاد:

 تنظیمات . 4
 تنظیم دمای کنترل )نقطه تنظیم( 4.1

ر از ی(. برای تغییر مقاد0شود )نقطه تنظیم می نمایانز دمای کار برای حالت رو . پس از رها کردن آن،ظاهر گردد نمایش بر روی صفحه ثانیه فشار دهید تا زمانی که پیغام  1ه مدت برا  SETکلید 

( 1گردد و سپس دمای کاری برای حالت شب )نقطه تنظیم ظاهر می پیغام  0دمای نقطه تنظیم  اتمام تنظیماتپس از را فشار دهید.  SETخیره تنظیمات  نهایی کلید ذید و برای نمایه داستفا▲ و یا ▼ کلیدهای 

 استفاده کنید.  SETذخیره تنظیمات از کلیدبرای  ،برای تغییر مقادیر از روشی که در باال ذکر شد استفاده کنید و در آخر. شودنمایان می

                                                             
1 Defrost 
2 Standby Mode 



 

 اپارامتر ه جدول 4.2

 درجه فارنهایت درجه سلسیوس  

Min Max Unit Standar توضیحات توابع
d 

Min Max Unit Standard 

[F01] 999 99- - - 999 99- کد دسترسی آسان - - 

[F02] 0 - 2 0 0 - 2 0 حالت عملیاتی کنترلر 

[F03] کنترلر )پسماند( در تبرید تفاضل  0.1 20.0 °C 1.5 1 36 °F 3 

[F04] کنترلر )پسماند( در گرمایش تفاضل  0.1 20.0 °C 1.5 1 36 ºF 3 

[F05] 20.0 20- ضریب کالیبره دمای محیط °C 0.0 -36 36 ºF 0 

[F06] بره دمای اواپراتورضریب کالی  -20 20.1 °C 0.0 -36 37 ºF 0 

[F07] 75.0 50- حداقل نقطه تنظیم مجاز برای کاربر نهایی °C -50 -58 167 ºF -58 

[F08] 75.0 50- حداکثر نقطه تنظیم مجاز برای کاربر نهایی °C 75.0 -58 167 ºF 167 

[F09] سازی(تأخیر کنترل به هنگام شروع )انرژی  0 999 min. 0 0 999 min. 0 

[F10]  تبرید( یخ زدایینوع(  0 2 - 0 0 2 - 0 

[F11]  تبرید( یخ زداییشرایط شروع(  0 1 - 0 0 1 - 0 

[F12]  1ها )تبرید( یخ زداییبازه زمانی بین  1 999 min. 240 1 999 min. 240 

[F13]  ها )گرمایش(یخ زداییبازه زمانی بین  1 999 min. 240 1 999 min. 240 

[F14]  2حداکثر زمان در تبرید  1 240 hrs 24 1 240 hrs 24 

[F15]  2)تبرید(  یخ زداییدمای اواپراتور برای شروع  -50 75.0 °C -5.0 -58 167 ºF 23 

[F16] 2)تبرید(  یخ زداییزمان پیش  0 90 min. 10 0 90 min. 10 

[F17] تبرید/گرمایش( یخ زداییآوری گاز در زمان جمع(  0 90 min. 0 0 90 min. 0 

[F18] به هنگام شروع )تبرید/گرمایش( یخ زدایی  0 1 - 0 0 1 - 0 

[F19]  3)تبرید(  یخ زداییدمای داخل اواپراتور برای اتمام  -50 75.0 °C 40.0 -58 167 ºF 104 

[F20]  برای ایمنی( )تبرید( یخ زداییحداکثر زمان(  0 90 min. 45 0 90 min. 45 

[F21]  گرمایش( یخ زداییزمان(  0 90 min. 30 0 90 min. 30 

[F22] تبرید/گرمایش( یخ زداییروشن هنگام  فن(  0 1 - 0 0 1 - 0 

[F23]  1)تبرید/گرمایش(  یخ زداییتأخیر اولین  0 999 min. 0 0 999 min. 0 

[F24]  تبرید/گرمایش(  یخ زدایی طیدمای قفل شده نمایش(  no 60 min. 0 no 60 min. 0 

[F25] ( تخلیهزمان تخلیه )آب( )تبرید  0 30 min. 10 0 30 min. 10 

[F26]  تخلیهو کمپرسور پس از  فنحالت عملیاتی  0 1 - 0 0 1 - 0 

[F27]  4( فنپس از تخلیه )تأخیر  فندمای اواپراتور برای بازگشت  -50 75.0 °C 0.0 -58 167 ºF 32 

[F28]  4( فنپس از تخلیه )تأخیر  نفزمان حداکثر برای بازگشت  0 30 min. 1 0 30 min. 1 

[F29]  5زمان حداکثر برای بازگشت کمپرسور پس از تخلیه  0 30 min. 0 0 30 min. 0 

[F30]  طی تبرید/گرمایش فنحالت عملیاتی  0 2 - 0 0 2 - 0 

[F31]  6روشن  فنزمان  0 999 min. 2 0 999 min. 2 

[F32]  6خاموش  فنزمان  0 999 min. 4 0 999 min. 4 

[F33  برای دمای باالی داخل اواپراتور فنتوقف  -50 75.0 °C 75.0 -58 167 ºF 167 

[F34]  خل )پس از توقف به دلیل دمای باالی دا فنپسماند برای بازگشت
 اواپراتور(

0.1 20.0 °C 2.0 1 36 ºF 4 

[F35]  7هشدار دمای پایین محیط  -50 75.0 °C -50 -58 167 ºF -58 

[F36]  7پسماند هشدار دمای پایین محیط  0.1 20.0 °C 1.0 1 36 ºF 4 

[F37]  7هشدار دمای باالی محیط  -50 75.0 °C 75.0 -58 167 ºF 167 

[F38]  7پسماند هشدار دمای باالی محیط  0.1 20.0 °C 1.0 1 36 ºF 4 

[F39] سازی دستگاهزمان مهار هشدار به هنگام انرژی  0 999 min. 0 0 999 min. 0 

[F40] 999 0 زمان مهار هشدار پس از تخلیه min. 0 0 999 min. 0 

[F41] 99 0 زمان مهار هشدار در باز min. 0 0 99 min. 0 

[F42] 999 0 زمان مهار هشدار دمای باال/پایین min. 0 0 999 .min. 0 

[F43] 0 - 8 0 0 - 8 0 حالت عملیاتی ورودی دیجیتال 

[F44] AUX  0 - 3 0 0 - 3 0  حالت عملیاتی خروجی

[F45] (0=[نه])  min. 60 0 999 min. 60 999 0  زمان در بسته برای خاموش شدن المپ

[F46] 8(0=[نه])  min. 90 0 999 min. 90 999 0  نقطه تنظیم شب فعال سازیزمان در بسته برای 

[F47] 999 0 حداقل زمان برای کمپرسور روشن sec. 0 0 999 sec. 0 

[F48] 999 0 حداقل زمان برای کمپرسور خاموش sec. 0 0 999 sec. 0 

[F49] S1 حس گرکمپرسور روشن در صورت خطا در  زمان  0 999 min. 20 0 999 min. 20 

[F50] S1 حس گرکمپرسور خاموش در صورت خطا در  زمان  0 999 min. 10 0 999 min. 10 

[F51] S1 محیط حس گرعمال شده به شدت فیلتر دیجیتال ا  0 9 - 0 0 9 - 0 

[F52] 14 زمان قفل صفحه کلید-no 60 sec. 14-no 14-no 60 sec. 14-no 

[F53] 0 - 2 0 0 - 2 0 خاموشی توابع کنترل 

[F54] RS-485 دهی در شبکهآدرس  1 247 - 1 1 247 - 1 

 :نکات

 (: زماننک کننده(وع به یخ زدایی )حالت خشرایط شر) 0=اگر تابع فعال  (1

 : دما(وع به یخ زدایی )حالت خنک کننده()شرایط شر 1=اگر تابع فعال  (2

 نشان داده شده است. در این پارامترآن ثبت اتوماتیک  و یخ زدایینهایی  ایچگونگی تعیین دم 0.5در قسمت  (3

 (و  : کنترل به کمک تخلیهو کمپرسور بعد از  فن)حالت عملیاتی  0=اگر تابع فعال  (4

 (: کنترل به کمک تخلیهو کمپرسور بعد از  فن)حالت عملیاتی  1=گر تابع فعال ا (5

 (اتوماتیک: به هنگام خنک سازی/گرمایش فن)حالت عملیاتی  0=گر تابع فعال ا (6

: AUXهمواره بر روی صفحه نمایش ظاهر خواهند شد )حالت عملیاتی خروجی باشد، تمامی زنگ هشدارها  1= شود کهکه تنها زمانی برای زنگ هشدار فعال می AUXبه غیر از خروجی  (7

 خروجی برای زنگ هشدار(

 ( به ترتیب(NO( یا )NC، اتصال به )رباز بودن د دیجیتال: ی)حالت عملیاتی ورود 6=یا  2=گر تابع فعال ا (8



 

 کد دسترسی – F01پارامتر هاتوصیف  4.3

 را در این تابع یک از توابع را تغییر دهد، باید کد دسترسی در صورتی که کاربر بخواهد هر 

اید. در صورتی که کاربر، تنها قصد مشاهده مقادیر را داشته باشد، نیازی به وارد نمودن این وارد نم

 کد نیست.

F02 - حالت عملیاتی کنترلر 

 تنظیم حالت عملیاتی کنترلر :

 تبرید 

 شود.دمای نقطه تنظیم باشد، کمپرسور خاموش میبرابر با  S1 حس گرزمانی که دمای 

باشد،  {تبریدکنترل )پسماند(  تفاضل} برابر با دمای نقطه تنظیم +  S1 حس گرزمانی که دمای 

 .شودکمپرسور روشن می

 گرمایش 

 شود.باشد، کمپرسور خاموش می "نقطه تنظیم"برابر با دمای  S1 حس گرزمانی که دمای 

 {کنترل )پسماند( در گرمایش تفاضل}  -" دمای نقطه تنظیمبا " برابر S1 س گرحزمانی که دمای 

 شود.باشد، کمپرسور روشن می

 اتوماتیک 

، و تغییر تنظیم شده است (3=برای شیر چرخه معکوس ) ،AUXخروجی  ،در این حالت عملیاتی

 غیرممکن است. در  شده میمقدار تنظ

 :خاموش است( AUX)رله  ریدتبدر صورت فعال بودن حالت 

 شود.برابر با دمای "نقطه تنظیم" باشد، کمپرسور خاموش می S1 حس گرزمانی که دمای 

 {تبریدکنترل )پسماند( در  تفاضل} برابر با دمای نقطه تنظیم +  S1 حس گرزمانی که دمای 

 شود.باشد، کمپرسور روشن می

 ،، چرخهافت کند {کنترل )پسماند( در گرمایش لتفاض}  - ""دمای نقطه تنظیمر دما تا گا

در این نقطه،  کند.معکوس شده و کنترلر شروع به کنترل دما از طریق گرمایش دمای محیط می

و از آنجایی که دمای  به این که رله کمپرسور خاموش استبا توجه  .می شودروشن  AUXرله 

ودن بزمان برای خاموش حداقل ) تر از دمای نقطه تنظیم است، تابع پایین S1 حس گر

 کمپرسور( معتبر خواهد بود.

 :خاموش است( AUX)رله  گرمایشدر صورت فعال بودن حالت 

 شود.برابر با دمای "نقطه تنظیم" باشد، کمپرسور خاموش می S1 حس گرزمانی که دمای 

سماند( در کنترل )پ تفاضل) +  دمای نقطه تنظیم""برابر با  S1 حس گرزمانی که دمای 

 شود.( باشد، کمپرسور روشن میتبرید

 ،(، چرخهتبریدکنترل )پسماند( در  تفاضلکند ) صعود  -دمای نقطه تنظیم" ر دما تا "گا

در این نقطه، رله  کند.دمای محیط می تبریدمعکوس شده و کنترلر شروع به کنترل دما از طریق 

AUX حس گراگر دمای رسور خاموش است، . با توجه به این که رله کمپمی شود خاموش S1 

ودن کمپرسور( معتبر ببرای خاموش  حداقل)زمان  ، تابع باشداز دمای نقطه تنظیم باالتر 

 خواهد بود.

 : توجه

به صورت اتوماتیک و بر حسب شرایط توضیح داده شده در  تغییر یابد، تابع  اگر تابع 

 یابد:زیر تغییر می

 یا گرمایش(، تابع  تبریدتغییر یابد )حالت عملیاتی کنترلر:  0و یا  1 قدارم به  تابع اگر  

برای زنگ هشدار( و کاربر  AUXرا اختیار خواهد کرد )خروجی  0به صورت اتوماتیک مقدار 

 خواهد بود. 2یا  1، 0، 1قادر به تغییر این مقدار به مقادیر 

 را اختیار  2به صورت اتوماتیک مقدار   تابع(، تغییر یابد )اتوماتیک 1مقدار به  تابع اگر

برای شیر چرخه معکوس( و تغییر مقدار این تابع از طریق کاربر  AUXخواهد کرد )خروجی 

 (.قابل مشاهده در منوی توابع نیست غیرممکن است )

 

F03- تبریدکنترل )پسماند( در  تفاضل  

برابر با مقدار صفر   رل دارد و زمانی که تابعرا تحت کنت تبریدکنترل در  تفاضل ،این تابع

اختالف دمای بین خاموش نمودن  .گیرد، مورد استفاده قرار می)اتوماتیک( باشد 1( و یا مقدار تبرید)

 °Cدما در  خواستار کنترل. به عنوان مثال، فرض کنید که شما و روشن کردن دوباره آن است تبرید

 C° 0خاموش و در دمای  C° 4در دمای  مبرداین صورت دستگاه  باشید، درمی C° 0 تفاضلبا  4

 دوباره روشن خواهد شد. (0+4)

F04- کنترل )پسماند( در گرمایش تفاضل 

 0برابر با مقدار  کنترل در گرمایش را تحت کنترل دارد. و زمانی که تابع  تفاضلاین تابع، 

اختالف دمای بین خاموش گیرد. اده قرار می)اتوماتیک( باشد، مورد استف 1)گرمایش( و یا مقدار 

 خواستار کنترلبه عنوان مثال، فرض کنید که شما  نمودن گرمایش و روشن کردن دوباره آن است.

خاموش و در  C° 4سیستم گرمایشی در دمای  ،باشید، در این صورتمی C° 0 تفاضلبا  C° 4دما در 

 دوباره روشن خواهد شد. C °2 (0-4)دمای 

F05- محیطریب کالیبراسیون دمای ض 

 حس گر(، که ناشی از تغییر S2این تابع، ما را قادر به جبران تحریفات نهایی خوانش دمای محیط )

 سازد.باشد، مییا طول کابل می

F06- ضریب کالیبراسیون دمای اواپراتور 

و یا  حس گرتغییر (، ناشی از S2دمای اواپراتور ) حس گراین تابع اجازه جبران انحرافات نهایی در 

باشید، می S2 حس گر فعال سازیدر صورتی که خواستار غیردهد. تغییر طول کابل را به ما می

بر روی صفحه  آن افزایش دهید تا زمانی که پیغام  حداکثرکافی است مقدار این تابع را تا مقدار 

 نمایش ظاهر گردد.

F07-  مجاز برای کاربر نهایی حداقلنقطه تنظیم 

F08-  مجاز برای کاربر نهایی حداکثرنقطه تنظیم 

دن نمورا دارد، تا کاربر را از به اشتباه وارد  حداکثرو  حداقلاین تابع وظیفه تنظیم محدوده تنظیم 

 باال و یا پایین باز دارد.  بیش از حد دمای تنظیم

F09- (انرژی سازیکنترل به هنگام شروع ) تأخیر 

 ،آن بودن، با وجود روشن حالت کنترل کنترلر که در آنپردازد می زمانیمدت این تابع به تنظیم 

کنترلر تنها به  ،زمان ماند. در طول این مدتغیر فعال باقی می برای ایجاد تأخیر در شروع پردازش

دما عمل خواهد کرد. هدف از این تابع توانایی صرف نظر نمودن از ولتاژ  نمایش دهندهصورت یک 

به منبع تغذیه  در آن واحد و چندین دستگاه بازگشت توان الزامی استکه  است ای در مواردیضربه

ها کافی است تا برای هر یک از دستگاه . برای جلوگیری از این وضعیتیکسانی متصل شده باشند

های  شروع چرخه تأخیر دهندههم به عنوان  ،تأخیراین  شروع متفاوتی را تنظیم کنیم. تأخیر

، در صورتی که فعال باشد یخ زدایی تأخیر دهندهرود و هم به عنوان کار می/گرمایش  به تبرید

(=1.) 

F10-  (تبرید) یخ زدایینوع 

-را انجام می تبریددایی را به عهده دارد، با این شرط که کنترلر کار خ زاین تابع وظیفه تنظیم نوع ی

 :(2=یا  0=دهد )

خطوط مایع و ) Rack مبردهای با گاز داغ در سیستم دایییخ زیا  (مقاومتالکتریکی ) یخ زدایی 

 باشد.می فعال  یخ زداییخروجی  ،جایی که تنها (گاز داغ

(، جایی که 3معکوس شیربه کمک هایی که به برق وصل هستند ) با گاز داغ در سیستم یخ زدایی 

ایی، کمپرسور باید دز شوند. قبل از شروع چرخه یخاجرا می یخ زداییکمپرسور و  خروجی های

به منظور کاهش خاموشی کمپرسور قبل از شروع آن ) حداقلخاموش باشد، با توجه به مدت زمان 

 ( در مجراها 4مبردچکش آب 

 خروجی هایمعکوس(، جایی که  شیرهای متصل به برق )به کمک گاز داغ در سیستم یخ زدایی 

 یخ زداییه کمپرسور قبل از شروع چرخه در صورتی ک در حال اجرا هستند. یخ زداییکمپرسور و 

 روشن باشد، خاموش نخواهد شد.

F11-  (تبرید) یخ زداییشرایط شروع 

باشد  تبریدرا به عهده دارد، با این شرط که کنترلر در حالت  یخ زداییاین تابع تنظیم شرایط شروع 

 (:2=یا  0=)

 با زمان یخ زداییشروع  

 S2 س گرحبا دمای  یخ زداییشروع  

ور به دمای تنظیم شده برسد، دستگاه به تبا دما، زمانی که دمای اواپرا یخ زداییدر شرایط شروع 

 تغییر خواهد کرد. یخ زداییحالت پیش 

F12-  (تبرید) زدایی هایخ فاصله زمانی بین 

داد؛ را انجام خواهد  یخ زداییاین تابع مشخص خواهد کرد که کنترلر هر چند وقت یک بار عملیات 

از  یخ زداییکند که آیا شروع میو مشخص  (2=یا  0=باشد ) تبریدبا این شرط که در حالت 

یخ  باشد.قبلی می یخ زدایی(، که شروع این زمان از 0=) یا خیر باشدنوع شروع با زمان می

ر از مقداری ت)دمای اواپراتور( کم S2 حس گرتنها زمانی شروع به کار خواهد کرد که دمای  ،زدایی

 دهد.نمایش می باشد که 

F13-  گرمایش( زدایی هایخ فاصله زمانی بین( 

رساند؛ با این را به انجام می یخ زداییکند که کنترلر در آن عملیات این تابع مدت زمانی را تنظیم می

است قبلی  یخ زداییآن از  اجرای(؛ و شروع 2=یا  1=شرط که در حالت گرمایش باشد )

 (.حالت گرمایشی)

                                                             
1 Reversing valve 
4 Coolant water hammer 



 

F14-  تبریددر  حداکثرمدت زمان 

یا  0=باقی بماند ) تبریدتواند در حالت کند که در آن کنترلر میین تابع مدت زمانی را تنظیم میا

را انجام دهد. این تابع فقط زمانی شروع به کار  یخ زداییقبل از این که به اجبار عملیات  (،2=

و نیز دمای  ،(1=" باشد )S2 حس گربا دمای  یخ زداییاز نوع " یخ زداییخواهد کرد که شرایط 

( " )یخ زداییچرخه (  هرگز به "دمای اواپراتور برای شروع S2 حس گراواپراتور )دمای 

  نرسد.

F15- (تبرید) یخ زداییدمای اواپراتور برای شروع چرخه 

شود را  یخ زداییاینکه کنترلر وارد حالت پیش  ( برایحس گردمای مورد نیاز اواپراتور ) ،این تابع

. این تابع فقط زمانی (2=یا  0=کند )کار  تبریدکند، در صورتی که در حالت تعیین می

" باشد S2 حس گربا دمای  یخ زداییاز نوع " یخ زداییشروع به کار خواهد کرد که شرایط 

(=1.) 

F16-  5یخ زداییمدت زمان پیش 

ن ماند؛ با ایباقی می یخ زداییوظیفه تنظیم مدت زمانی را دارد که کنترلر در حالت پیش  ،این تابع

این تابع فقط زمانی شروع به کار (. 2=یا  0=کند )کار  تبریدشرط که کنترلر در حالت 

اگر در  .(1=" باشد )S2 حس گربا دمای  یخ زداییاز نوع " یخ زداییخواهد کرد که شرایط 

باشد، چرخه  تر از مقدار تنظیم شده در تابع پایین ،2S حس گردمای  ،یخ زداییهمه مراحل  طول

نسبت به دمای تنظیم  S2، C °0 (F ° 1) حس گرشروع خواهد شد. در صورتی که دمای  یخ زدایی

 گردد.برمی تبریدافزایش یابد، کنترلر به حالت   شده در

F17- گرمایش(تبرید) یخ زداییچرخه آوری گاز در مدت زمان جمع/ 

را روشن  فن ،یخ زداییکند که در آن، کنترلر تنها به هنگام شروع این تابع مدت زمانی را تعیین می

گاز استفاده  ی باقیماندهژسرمایشی و یا گرمایشی(، تا از انر /تبریددر حالت  یخ زدایی) نگه می دارد

 کند.

F18- گرمایشی(/تبریدبه هنگام شروع ) یخ زدایی 

. هدف از این تابع این انجام دهد یا خیر به هنگام شروعیخ زدایی را کند که کنترلر این تابع تعیین می

حالت بازگشت انرژی رخ داد، کنترلر برای مدت زمان طوالنی در  است که اگر خرابی و متعاقبا  

 /گرمایش نماند.تبریدحالت 

شود اجرا می به هنگام شروع تنها زمانی یخ زدایی(، =0کند )کار می تبریداگر کنترلر در حالت 

ایان چرخه پدر  S2 حس گر)دمای  تر از دمای تعیین شده توسط تابع پایین S2 حس گرکه دمای 

به هنگام شروع  یخ زداییکند، ( کار می1=( باشد. اگر کنترلر در حالت گرمایشی )یخ زدایی

 ( سپری شده باشد.نترل )شروع ک تأخیرشود که زمانی اجرا می

 باشد.به هنگام شروع غیرفعال می یخ زدایی(، 2=کند )اگر کنترلر در حالت اتوماتیک کار می

F19- پدمای اوا( راتورS2 برای پایان چرخه )(تبرید) یخ زدایی 

(. تبرید کند )حالترا تعیین می یخ زدایی( جهت اتمام چرخه S2این تابع دمای مورد نیاز اواپراتور )

 باشد.می یخ زداییسازی فرآیند  هدف از این تابع بهینه

F20-  (تبرید)به منظور ایمنی( ) یخ زداییمدت زمان حداکثر 

)حالت  کندرا تعیین می ماندباقی می یخ زداییکه کنترلر در حالت  مدت زمانیحداکثر  ،تابعاین 

 در طول مدت زمانی که در این تابع ع در تاب به دمای تنظیم شده S2 حس گر(. اگر دمای تبرید

یک نقطه در گوشه پایینی سمت راست صفحه نمایش شروع به چشمک زدن  نرسد، تنظیم شده است

های زیر التحنه دما. این قضیه در  می باشد توسط زمان یخ زداییدهنده اتمام خواهد کرد که نشان

 دهد:رخ می

  اشدخیلی باال ب اگر دمای تنظیم شده در. 

  خیلی کوتاه باشد اگر مدت زمان تنظیم شده در. 

  حس گراگر S2 قطع شده باشد. 

  حس گراگر S2 ( غیرفعال شده باشد=). 

  حس گراگر S2 .با اواپراتور در تماس باشد 

F21-  گرمایشی( یخ زداییمدت زمان( 

کند )حالت را تعیین میقرار دارد  یخ زداییی که کنترلر در حالت حداکثراین تابع مدت زمان 

 گرمایشی(

F22-  گرمایشی(تبرید) یخ زداییبه هنگام  فنروشن بودن/ 

باید روشن باشد یا خیر )هم در حالت  فن، یخ زداییکند که در طول مدت زمان این تابع مشخص می

 و هم در حالت گرمایشی(. تبرید

 وشن.ر فنطبیعی:  یخ زدایی ●

 خاموش. فناواپراتور: از نصب شده در خارج ای توسط مقاومت پره یخ زدایی ●

F23- گرمایش(تبرید) یخ زداییدر شروع  تأخیر/ 

این تابع یک زمان اضافی برای ، یخ زداییبرای جلوگیری از ورود همزمان چندین محفظه به چرخه 

ابع هیچ . این تکندتعیین می یخ زدایییشی قبل از انجام اولین ا/گرمتبریدباقی ماندن دستگاه در حالت 

-کار می تبریدبه هنگام شروع( ندارد. اگر کنترلر در حالت  یخ زدایی) دخالتی در عملکرد تابع 

 ( توسط زمان(.تبرید)حالت  یخ زداییخواهد شد ) 0=، و با در نظر گرفتن این تابع، کند

F24- نمایش( گر دمای قفل شدهS1 به هنگام )گرمایش(تبرید) یخ زدایی/ 

کند که آیا دمای محیط نشان داده شده بر روی صفحه نمایش در طول )و یا بعد از( تعیین میاین تابع 

 ،و چه در حالت گرمایشی(. هدف از این تابع تبریدباشد یا خیر )چه در حالت میزده  یخ ،یخ زدایی

                                                             
5 Pre-defrost 

کرد عملشود، و ایجاد می یخ زداییاز تجسم هر تغییری در دمای محیط است که به دلیل  جلوگیری

 ای که در حال انجام است بستگی دارد. تابع به نوع یخ زدایی

  (تبرید)حالت  یخ زدایی

 .شود(هرگز قفل نمی یخ زداییبه دلیل  S1حس گرتابع غیر فعال شده است )دمای  - 

و  داردو صفحه نمایش را ثابت نگه می دمای محیط را ثبت نموده رکنترل یخ زداییگام شروع نه - 

 یابد.ادامه می یخ زدایی بت بودن تا اتماماین ثا

-کنترلر دمای محیط را ثبت نموده و صفحه نمایش را ثابت نگه می یخ زداییگام شروع نه - تا  

یابد: اگر دمای محیط به های زیر رخ دهد ادامه میدارد، و این ثابت بودن تا زمانی که یکی از حالت

برسد، و یا اگر مدت زمان تنظیم شده در تابع  یخ زداییابتدای  از مقدار ثبت شده در ترپاییندمایی 

 اجرا خواهد شد. یخ زداییاین زمان بعد از اتمام  سپری شود.

 )حالت گرمایشی( یخ زدایی

 .شود(هرگز قفل نمی یخ زداییبه دلیل  S1حس گرتابع غیر فعال شده است )دمای  - 

دارد، ط را ثبت نموده و صفحه نمایش را ثابت نگه می، کنترلر دمای محییخ زداییگام شروع نه - 

 یابد.ادامه می یخ زداییو این ثابت بودن تا انتهای عمل 

، کنترلر دمای محیط را ثبت نموده و صفحه نمایش را ثابت نگه یخ زداییگام شروع نه - تا  

یابد: اگر دمای محیط مه میهای زیر رخ دهد ادادارد، و این ثابت بودن تا زمانی که یکی از حالتمی

برسد، و یا اگر مدت زمان تنظیم شده در تابع  یخ زداییبه دمایی باالتر از مقدار ثبت شده در ابتدای 

 اجرا خواهد شد. یخ زداییسپری شود. این زمان بعد از اتمام 

F25-  ((تبرید) یخ زداییزمان تخلیه )چکه کردن آب 

جریان  زمانی ،های آب اواپراتورکه آخرین قطرهکند، طورییاین تابع زمان چکه کردن را تعیین م

 خروجی ها(. تمام تبریده باشد )حالت رساندرا به پایان  یخ زدایی ازکه کنترلر یک مرحله  یابندمی

  مورد نیاز نباشد، مقدار تابع را روی صفر تنظیم کنید.مانند. اگر این مرحله خاموش باقی می

F26-  و کمپرسور پس از چکه کردن فنحالت عملیاتی 

 :و کمپرسور پس از چکه کردن است فناین تابع تعیین کننده حالت عملیاتی 

و   دما در تابع فنبرای اتمام مرحله تأخیر ماند. خاموش باقی می فنکمپرسور روشن است و  

 تعریف کنید.   زمان را در تابع

تنها که  کندرا تعیین می مدت زمانی . تابع ماندروشن باقی می فنکمپرسور خاموش است و  

موجب کاهش فشار به دلیل چرخه معکوس  مرااین ماند. کمپرسور خاموش باقی میروشن است و  فن

 شود.می یخ زداییدر طی عملیات 

F27- دمای اواپراتور (S2)  (فن تأخیر) تخلیهپس از  فنبرای بازگشت 

کند. این مرحله در انتهای مرحله تنظیم می فن تأخیررای تکمیل ( را بS2این تابع، دمای اواپراتور )

-کار  (2=یا  0=) تبریدکه کنترلر در حالت  قابل اجرا است شود و تنها زمانیتخلیه انجام می

  باشد. 0=کند و 

سریعا   ( به دلیل دمای باالی اواپراتورCOMP)خروجی کمپرسور ،0=خاموش با  فندر حالت 

تر از شود که دمای اواپراتور تا مقداری پاییناندازی میتنها زمانی راه فن، اما شوداندازی میراه

مانده در اواپراتور افت کند. این روند برای حذف گرمای باقی دمای تنظیم شده در تابع  مقدار

ه محیط بیرون کور بذگرمای مالزامی است، بنابراین نیازی به انتقال  یخ زداییناشی از عملیات 

 نیست.

F28-  (فن تأخیر) تخلیهپس از  فنبرای بازگشت  حداکثرمدت زمان 

بماند. این مرحله  فن تأخیرقادر است در حالت  رپردازد که کنترلاین تابع به تنظیم بیشترین زمانی می

باشد و  0=هایی است که  رسد و کاربرد آن تنها برای زمانپس از اتمام مرحله تخلیه به انجام می

 قرار داشته باشد. (2=یا  0=) تبریدکنترلر در حالت 

 S2 حس گرو یا اگر  ،نرسد ( به مقدار دمای تنظیم شده در تابع S2 حس گراگر دمای اواپراتور )

، پس از طی شدن زمان تنظیم شده فنبازگشت عملیات قطع شده باشد،  ،فن تأخیر زمان در طول مدت

 .دهدمیرخ در این تابع 

F29-  تخلیهبرای بازگشت کمپرسور پس از  حداکثرمدت زمان  

را روشن و کمپرسور  فن، تخلیهپردازد که در آن، کنترلر، پس از مرحله این تابع به تنظیم زمانی می

یا  0=) تبریدرا خاموش نگاه داشته است. کاربرد این تابع تنها زمانی است که کنترلر در حالت 

 باشد. =1و همچنین ( باشد 2=

F30-  گرمایشتبریددر طول مدت  فنحالت عملکرد/ 

 کند:/گرمایش را تنظیم میتبریدطی مرحله  فناین تابع، حالت عملکرد 

به طور مداوم روشن خواهد ماند. زمانی که  فنزمانی که کمپرسور مشغول باشد،  -)اتوماتیک(  

های تنظیم شده در توابع ش( را برحسب زمانوضعیت )روشن/خامو فنشود، کمپرسور خاموش می

 تغییر خواهد داد.  و 

 به طور مداوم روشن باقی خواهد ماند. فن -)پیوسته(  

به طور مداوم روشن خواهد ماند. زمانی که  فنزمانی که کمپرسور مشغول باشد،  -)مستقل(  

 ماند. به طور مداوم در حالت قطع خواهد فنشود، کمپرسور خاموش می

F31-  فنمدت زمان روشن ماندن 

باشد )حالت  0= را دارد در صورتی که فنوظیفه تنظیم مدت زمان روشن ماندن  ،این تابع

 اشد.بخاموش  فنکمپرسور قبل از اتصال مجدد  : اتوماتیک(، و نیزفنعملیاتی 

F32-  فنمدت زمان خاموش ماندن 

باشد )حالت  0=را دارد در صورتی که  فندن این تابع وظیفه تنظیم مدت زمان خاموش مان

 اشد.بخاموش  فنکمپرسور قبل از اتصال مجدد  : اتوماتیک(، و نیزفنعملیاتی 



 

F33-  به دلیل دمای باالی اواپراتور فنتوقف 

کند، با این شرط که کنترلر تنظیم می فنرا برای خاموش کردن  S2 حس گردمای  حداکثرین تابع، ا

 فن(. هدف از این تابع، تغییر وضعیت 2= یا 0=کند )عمل می تبریددر حالت 

به کمپرسور آسیب  است که ممکن باال و فشارهای مکشی صرف نظر از دما ؛)روشن/خاموش( است

 .اندازی سردخانه برسدبینی شده در پروژه نصب و راهتا زمانی که دمای محیط به دمای پیش ؛برسانند

تنظیم  رصرف نظر از مقدا فناین تابع برسد،  مقدار دمای تنظیم شده دربه  S2 حس گراگر دمای 

 /گرمایش(.تبریددر طی  فنخاموش خواهد شد )حالت عملکردی  شده در تابع 

F34-  پس از توقف به دلیل دمای باالی اواپراتور( فنپسماند برای بازگشت( 

متوقف شده  S2 حس گردلیل دمای باالی را در حالتی که به  فندما برای بازگشت  تفاضلاین تابع، 

 مراجعه شود. برای توضیحات بیشتر به توضیحات مربوط به تابع  کند.است، تنظیم می

F35- هشدار دمای پایین محیط 

)دمای محیط( که بتواند هشدار دمای پایین محیط را فعال کند،  S1 حس گردمای مورد نیاز  ،این تابع

ظاهر شده بر روی صفحه نمایش به همراه یک سیگنال  از طریق پیغام کند. این هشدار تنظیم می

برای حالتی که  AUXخروجی  فعال سازیشود، و نیز از طریق شنیداری )زنگ اخبار( دریافت می

 برای هشدار(. AUXباشد )خروجی  1=

F36-  هشدار دمای پایین محیطپسماند 

ش کردن هشدار دمای پایین محیط را دارد، در صورتی دما برای خامو تفاضلاین تابع وظیفه تنظیم 

به   S1حس گرشدار دمای پایین باید دمای که این هشدار تشخیص داده شده باشد. برای خاموش شدن ه

 برسد. +مقداری باالتر و یا مساوی با مقدار 

F37- هشدار دمای باالی محیط 

هشدار دمای باالی  فعال سازیی محیط( جهت )دما S1 حس گراین تابع به تنظیم دمای مورد نیاز 

ظاهر شده بر روی صفحه نمایش به همراه یک  پردازد. این هشدار از طریق پیغام محیط می

برای  AUXخروجی  فعال سازیشود، و نیز از طریق سیگنال شنیداری )زنگ اخبار( دریافت می

 برای هشدار(. AUXباشد )خروجی  1=حالتی که 

F38- ند هشدار دمای باالی محیطپسما 

دما برای خاموش کردن هشدار دمای باالی محیط را دارد، در صورتی  تفاضلاین تابع وظیفه تنظیم 

به  S1 حس گرکه این هشدار تشخیص داده شده باشد. برای خاموش شدن هشدار دمای باال باید دمای 

 برسد.  - تر و یا مساوی با مقدار مقداری پایین

F39- زمان مهار هشدار به هنگام انرژی سازی دستگاه 

را در هنگام انرژی اتصال هر نوع  هشدار دمای باال/پایین محیط  مدت زمان انتظار کنترلر برای

کند. به این معنی که در طول این مدت زمان، هشدار خاموش نگاه داشته شده است را تعیین میسازی 

 شود. ینروت تا زمانی که سیستم وارد ساختار کار

 

F40- زمان مهار هشدار پس از تخلیه 

این تابع، مدت زمانی که کنترلر پس از اتمام مرحله تخلیه و قبل از روشن کردن هر نوع هشدار 

ناشی از احتمال  مهار هشدار ،کند. هدف از این تابعماند را تنظیم میدمای باال/پایین محیط، منتظر می

یخ نظر گرفتن این قضیه که هشدار در طول مراحل  باشد، با درمی یخ زداییافزایش دما در نتیجه 

 کند.و تخلیه کار نمی زدایی

F41- زمان مهار هشدار برای در باز 

 چه مدت زمان باید منتظر بماند توسط کنترلر، پس از تشخیص باز بودن درکند که این تابع تنظیم می

)حالت عملیاتی  6=و یا  2=. این تابع تنها زمانی که را اجرا کند هشدار مربوط به در باز تا

 کند.ورودی دیجیتال: باز بودن در( باشد کار می

F42- زمان مهار هشدار برای دمای باال/پایین 

پس از تشخیص هشدار دمای باال/پایین محیط، چه مدت باید منتظر کند که کنترلر این تابع تنظیم می

در طی عملیات عادی  ،مربوط به مهار هشدار تأخیره متصل گردد. این بماند تا به هشدار مربوط

 /گرمایش(.تبرید)شود در نظر گرفته میدستگاه 

F43- حالت عملیاتی ورودی دیجیتال 

 کند:این تابع حالت عملیاتی ورودی دیجیتال را تعیین می

 هیچ عملکردی ندارد. AUXبدون عملکرد: ورودی  

/گرمایش( از طریق یک تحریک تبرید) یخ زدایی(: اجازه تحریک NC) ییخ زدایسازی  همزمان 

 دهد.، کلید بسته: کاربرد عادی( را مییخ زداییخارجی )کلید باز: شروع 

دهد )کلید باز: در باز، کلید بسته: (: اجازه تشخیص باز/بسته بودن در را میNCباز بودن درب ) 

 در بسته(.

-را می ،های انجماد تونلهمزمان شده با مابقی  ،حریک حالت شب( اجازه تNCنقطه تنظیم شب ) 

 )کلید باز: حالت شب، کلید بسته: حالت روز(. دهد

ورودی  فعال سازی(: اجازه مهار توابع کنترل را از طریق NCخاموش کردن توابع کنترل ) 

. در این وضعیت دهد )کلید باز: توابع کنترل مهار شده، کلید بسته: کاربرد عادی(دیجیتال می

 گیرد.عملیاتی، تنها خوانش درجه حرارت صورت می

/گرمایش( از طریق تحریک تبرید) یخ زدایی(: اجازه تحریک NO) یخ زدایی همزمان سازی 

 (.یخ زداییدهد )کلید باز: کاربرد عادی، کلید بسته: شروع خارجی را می

دهد )کلید باز: در باز، کلید بسته: در ا می(: اجازه تشخیص باز/بسته بودن در رNOباز بودن در ) 

 بسته(.

های انجماد.  تونل بقیههمزمان شده با  ،دهدرا می (: اجازه تحریک حالت شبNOنقطه تنظیم شب ) 

 .(حالت شب)کلید باز: حالت روز، کلید بسته: 

ودی دیجیتال ور فعال سازیاز طریق  ی(: اجازه مهار توابع کنترلNOخاموش کردن توابع کنترل ) 

دهد )کلید باز: کاربرد عادی ، کلید بسته: توابع کنترل مهار شده(. در این وضعیت عملیاتی، میرا 

 گیرد.تنها خوانش درجه حرارت صورت می

 0.04برای توضیحات بیشتر در مورد عملکرد دستگاه هنگام غیر فعال بودن توابع، به مورد : 1نکته 

 مراجعه شود.

مربوطه  یخ زدایی(، کنترلر، عملیات یخ زدایی همزمان سازی) 5=یا  =1اگر  :2نکته 

ای دارد که کنترلر در آن قرار  ( را انجام خواهد داد، که بستگی به حالت عملیاتیتبرید)گرمایش/

 دارد:

باالتر از مقدار دمای تعیین شده  S2 حس گراگر دمای : (2=یا  0=) تبریدکارکرد در حالت 

به صورت متناوب بر روی صفحه  اندازی شده باشد، پیغام باشد و این ورودی راه در 

دریافت شده است، اما کنترلر  یخ زداییدهنده این است که دستور ، که نشانگرددنمایش ظاهر می

 را ندارد. یخ زداییاجازه انجام عملیات 

کلیدی از نوع  به کمکتواند می ،این ورودی (:2=یا  1=کارکرد در حالت گرمایشی )

که کندانسور را فعال سازد، در صورتی  یخ زداییترموستات مورد استفاده قرار گیرد تا عملیات 

 دمای کندانسور خیلی افت کرده باشد.

F44-  خروجی حالت عملیاتیAUX 

 کند:این تابع حالت عملیاتی خروجی را تعیین می

 کردی نداردهیچ عمل AUXبدون عملکرد: خروجی   

که یک هشدار فعال شود اندازی میراهدر صورتی  AUXبرای هشدار: خروجی  AUXخروجی   

 .داشته باشیم 

یا  2=کند. اگر اندازی مییک المپ را راه AUXبرای المپ: خروجی  AUXخروجی   

)زمان بسته  المپ در زمان، توسط مقدار تابع  )حالت عملیاتی ورودی دیجیتال: در باز(، 6=

کند، صرف نظر . اگر کنترلر در حالت شب کار میشودتعیین میشدن در برای خاموش کردن المپ( 

 خاموش باقی خواهد ماند. ، المپاز مقدار تنظیم شده در تابع 

شیر چرخه معکوس را تحت کنترل  ،AUXبرای شیر چرخه معکوس: خروجی  AUXخروجی   

 /گرمایش(.تبریددارد )

 ه:توج

طبق شرایط آورده شده در زیر به صورت اتوماتیک تغییر خواهد  تغییر کند، تابع  اگر تابع 

 کرد:

  گرمایشی(، تبریدتغییر کند )حالت عملیاتی کنترلر:  0یا  1به یکی از مقادیر  اگر/

برای  AUXرا اختیار خواهد کرد )خروجی  1به صورت اتوماتیک مقدار  تابع 

 تغییر دهد. 2یا  0، 1کاربر قادر خواهد بود تا این مقدار را به هشدار( و 

  را  2به صورت اتوماتیک مقدار  تغییر کند )اتوماتیک(، تابع  1به مقدار  اگر

و کاربر قادر به تغییر  ،برای شیر چرخه معکوس( AUXاختیار خواهد کرد )خروجی 

 پنهان است(.از منوی توابع  مقدار این تابع نخواهد بود )

F45- ( زمان درب بسته برای خاموشی المپ=) 

المپی که به چه مدت زمان باید صبر کند تا کند که پس از بسته شدن در، کنترلر این تابع تعیین می

-کار می . این تابع تنها زمانیرا خاموش کند شودهنگام باز شدن در به صورت اتوماتیک روشن می

باشد  =2و  باشد حالت عملیاتی ورودی دیجیتال: باز بودن درب() 6=یا  2=که  کند

 برای المپ( AUX: خروجی AUX)حالت عملیاتی خروجی 

 ، المپ همواره روشن باقی خواهد ماند.=اگر 

کند، المپ همواره خاموش باقی خواهد ماند )صرف نظر از مقدار اگر کنترلر در حالت شب کار می

 .تنظیم شده در تابع(

F46-  نقطه تنظیم شب فعال سازیزمان درب بسته برای (=) 

را  حالت شب تا چه مدت زمان باید صبر کند کند که پس از بسته شدن در، کنترلراین تابع تعیین می

باشد )حالت عملیاتی ورودی دیجیتال:  6=یا  2=کند که . این تابع تنها زمانی کار میفعال کند

 در حالت روز باقی خواهد ماند. ، کنترلر همواره=گر باز بودن درب(. ا

F47-  برای روشن کردن کمپرسور حداقلزمان 

کند،  یعنی بازه زمانی بین روشن باشد را تعیین می تواندمی که کمپرسور کمترین زمانی ،این تابع

 دهد.های برق را کاهش می. تولید امواج ولتاژ/جریان در شبکهشروع آخر و توقف بعدی

F48-  برای خاموش کردن کمپرسور حداقلزمان 

کند،  یعنی بازه زمانی بین تواند خاموش باشد را تعیین میکه کمپرسور می کمترین زمانی ،این تابع

 دهد.های برق را کاهش میتوقف آخر و شروع بعدی. تولید امواج ولتاژ/جریان در شبکه

F49- حس گردر  زمان روشن ماندن کمپرسور در صورت خطا S1 

F50-  حس گرزمان خاموش ماندن کمپرسور در صورت خطا در S1 

 حس گرمحیط ) حس گردر صورت قطع دمای  که کمپرسورکند را تعیین می کمترین زمانی ،این تابع

S1خواهد.باقی روشن یا خاموش  گیری،( و یا قرار گرفتن در خارج از رنج اندازه 

F51- حس گرل شده به شدت فیلتر دیجیتال اعما ( محیطS1) 

 اتکند، که هدف آن افزایش زمان پاسخ کنترلر به تغییرشدت فیلتر دیجیتال را تعیین می ،این تابع

. هر چه دمای حس گرباشد، یعنی افزایش اینرسی حرارتی می S1گیری شده در سریع در دمای اندازه

 بیشتر خواهد شد. S1حس گرتنظیم شده در این تابع باالتر باشد، زمان پاسخ 

باشد، زده می برای بستنی و محصوالت یخ یباشد، فریزرمینیازمند یک کاربرد معمول که این فیلتر 

گیری شده رسیده و درجه حرارت اندازه حس گرزیرا با باز شدن در، یک توده هوای گرم مستقیما  به 

 شود.کمپرسور میاندازی غیر ضروری برد، و در بیشتر مواقع باعث راهرا باال می



 

F52- زمان قفل صفحه کلید 

این تابع، عملکرد قفل صفحه کلید را تعیین میکند. برای توضیحات بیشتر در رابطه با چگونگی قفل 

 مراجعه شود. 0.02کردن/باز کردن قفل صفحه کلید، به بخش 

F53- خاموش کردن توابع کنترل 

 کند:می را تعیین "خاموش کردن توابع کنترلحالت عملیاتی "

کنترلری که اینگونه تنظیم شود قابلیت خاموش دهد: اجازه خاموش کردن توابع کنترلی را نمی 

 کند.غیر فعال می را کردن توابع کنترلی از طریق منوی دسترسی آسان

باز شده باشند: کنترلری  کلید هادهد که اجازه روشن/خاموش کردن توابع کنترل را تنها زمانی می 

را،  ونه تنظیم شود، قابلیت خاموش/روشن کردن توابع کنترلی از طریق منوی دسترسی آسانکه اینگ

 کند.فعال می باز شده باشند، کلید هادر صورتی که 

دهد: کنترلری که می ،قفل شده باشند کلید هااجازه روشن/خاموش کردن توابع کنترل را حتی اگر  

فعال  را دن توابع کنترلی از طریق منوی دسترسی آساناینگونه تنظیم شود، قابلیت خاموش/روشن کر

 قفل شده باشند. کلید هاکند، حتی اگر می

مراجعه  5.14توابع کنترلی به مورد  فعال سازی/غیرفعال سازیبرای توضیحات کامل چگونگی 

 شود.

F54-  آدرس دادن در شبکهRS-485 

در  Sitradافزار کند، تا بتواند با نرمین میرا تعی RS-485این تابع، آدرس کنترلر در شبکه مخابراتی 

 تماس باشد.

  توجه:

 توانند حضور داشته باشند.در یک شبکه، بیشتر از یک دستگاه با آدرس مشابه نمی

 کارکرد - 5

 پارامترتنظیم  – 5.1

و  ▼به آن همزمان کلیدهای  برای دسترسی پارامترهای کنترلر، وارد منوی توابع شوید. برای تنظیم

بر روی صفحه نمایش ظاهر گردد. وقتی  ثانیه فشار دهید، تا زمانی که پیغام  1را به مدت  ▲

بر روی صفحه  پیغام  ،اکلید هپس از رها کردن  .را رها کنید اکلید هپیغام مذکور ظاهر گردید، 

 نمایش ظاهر خواهد شد.

 هید.را فشار د ▲یا  ▼برای دسترسی به تابع مورد نیازتان کلیدهای 

را به منظور مشاهده مقدار تنظیم فشار دهید. دوباره کلید  SETکلید  ،پس از انتخاب تابع مورد نظر

SET .را فشار دهید تا به منوی توابع باز گردید 

را نگه دارید  SETبرای خروج از منوی توابع و بازگشت به کارکرد عادی کنترلر )نمایش دما(، کلید 

 روی صفحه نمایش ظاهر گردد.بر  --- تا زمانی که پیغام

 تغییر پارامتر - 5.2

همزمان کلیدهای  ،به منظور تغییر پارامترهای کنترلر، وارد منوی توابع شوید. برای دسترسی به آن

سپس  بر روی صفحه نمایش ظاهر گردد. ثانیه فشار دهید تا زمانی که پیغام  1را به مدت  ▲و  ▼

تابع گردد. بر روی صفحه نمایش ظاهر می پیغام  اکلید هکردن پس از رها  را رها کنید. اکلید ه

)کد دسترسی  مربوط به  تغییر مقدار برای  .را فشار دهید SETدکمه  را انتخاب و 

یید نهایی أرا برای ت SETآخر کلید  در استفاده کنید.  ▲و  ▼(، از کلیدهای اپارامتر هبرای تنظیم 

 تنظیمات فشار دهید.

را  SETاستفاده کنید، سپس، دکمه  ▲یا▼رای انتخاب تابعی که قصد تنظیم آن را دارید از کلیدهای ب

 برای مشاهده مقدار تنظیم شده فشار دهید.

برای تغییر مقداری که باید در تابع انتخابی تنظیم شود استفاده کنید، و پس از  ▲یا  ▼از کلیدهای 

 ذخیره مقدار جدید و بازگشت به منوی توابع فشار دهید.را به منظور  SETدکمه  ،اعمال تغییرات

تا زمانی را  SETبرای خروج از منوی توابع و بازگشت به کارکرد عادی کنترلر )نمایش دما(، کلید 

 بر روی صفحه نمایش ظاهر گردد. ---نگه دارید که پیغام 

  (° C ° /F) گیریانتخاب واحد اندازه - 5.3

 را اختیار کند وارد تابع  (° C ° /Fگیری )ر کدام یک از واحدهای اندازهبرای تعیین اینکه کنترل

این مقدار را تثبیت کرده و به منوی  SETرا وارد کنید و با فشردن کلید  شوید، کد دسترسی 

با این  .را فشار دهید ▲دکمه  ،گیری دمای تابع انتخابی. جهت انتخاب واحد اندازهدباز گردیتوابع 

را فشار دهید.  SETدکمه  ،شود. برای ورود به تابعبر روی صفحه نمایش ظاهر می پیغام عمل، 

را با  خود و انتخاب ،استفاده کنید ▲یا▼از کلیدهای   ° Fیا  ° Cگیری و جهت انتخاب واحد اندازه

حه نمایان بر روی صف گیری، پیغام نهایی کنید. پس از انتخاب واحد اندازه SETاستفاده از کلید 

ها باید  گیری، پارامترباز خواهد گشت. با هر بار تغییر دمای اندازه خواهد شد و دستگاه به تابع 

 فرض را در نظر خواهند گرفت. اینصورت مقادیر پیش از نو تنظیم شوند، چرا که در غیر

 (S2) مرحله فرایند، زمان سپری شده و دما در اواپراتور - 5.4

. موارد آورده شده در ادامه، بر روی صفحه را فشار دهید▼ کلید ،این اطالعات برای دسترسی به

ای که کنترلر در آن قرار دارد، زمان سپری شده در این مرحله )بر  نمایش ظاهر خواهد شد: مرحله

 (.) S2 حس گر ی( و دمایا شب  حسب دقیقه(، نقطه تنظیم فعال )روز 

خارج از در  S2 حس گردمای  قرار گرفتن( و ) بودن یرفعال، غS2 حس گرقطع هنگام به 

-ظاهر می S2در مکان مورد نظر برای دمای  ، پیغام (-75C°   /C °01) حس گرمحدوده عملیاتی 

 شود.

 نقاط تنظیم:

 نقطه تنظیم روز 

 نقطه تنظیم شب 

 مراحل فرایند:

 (Stand byتوابع کنترل غیرفعال شده )حالت  ---

  به هنگام شروع دستگاه( تأخیراولیه ) تأخیر 

  (فنبرای بازگشت  تأخیر) فن تأخیر 

 /گرمایشتبرید و یا  

 باشد( F10=1)تنها هنگامی که  یخ زداییپیش  

 یخ زدایی 

 تخلیه 

 
 

 یخ زداییشرایط شروع  - 5.5

 (تبرید)حالت عملیاتی کنترلر:  0=اگر  - 5.5.1

 با زمان صورت گیرد و یا دما.  یخ زداییکند که شروع تعیین می  تابع

 سپری شود. گیرد که زمان تعیین شده در زمانی صورت می یخ زداییشروع  :0=

 تناوب دوره شمارشبرسد،  هنگامی که دمای اواپراتور به مقدار دمای تعیین شده در  :1=

، اگر تعیین شده باشد. پس از سپری شدن زمان مذکور، اگر دمای شودمی اجرا( ) یخ زدایی پیش

دهد. و اگر این رخ می یخ زداییباقی بماند، شروع   تر از مقدار تعیین شده درپایین S2 حس گر

 باز خواهد گشت. تبرید، کنترلر به مرحله باالتر برود دما از مقدار دمای تعیین شده در 

 (گرمایشت عملیاتی کنترلر: )حال =1اگر  - 5.5.2
 زمان تعیین شده در تابع  مدت سیستم در که زمانی رخ خواهد داد )حالت گرمایشی(، یخ زدایی

 فقط )حالت گرمایشی(، کافی است یخ زداییاجرا شود. برای غیرفعال نمودن  ،برای حالت گرمایشی

 را صفر اختیار کنیم. قدار تابع م

 ت عملیاتی کنترلر: اتوماتیک()حال 2=اگر  - 5.5.3
یا گرمایش محیط خواهد بود. در  تبریدزمانی که کنترلر در حالت اتوماتیک قرار دارد، قادر به 

اگر کنترلر  ( را در نظر خواهد گرفت.تبرید)حالت  یخ زداییشرایط شروع  محیط، تبریدصورت 

)بازه زمانی  مربوط به توابع های محیط را متوقف کرده و شروع به گرمایش نماید، زمان تبرید

 شوند.اندازی میراه مجددا  (تبریددر  حداکثر)زمان  (( و تبرید) زدایی هایخ بیت 

)حالت گرمایشی( را در نظر  یخ زداییشرایط شروع که کنترلر در حالت گرمایش محیط باشد، زمانی

)بازه  مربوط به  ف کند، زمانمتوق تبرید. اگر کنترلر گرمایش محیط را به منظور خواهد گرفت

 شود.اندازی میراه مجددا)گرمایش((  زدایی هایخ زمانی بیت 

 (Sitradافزار )از طریق کلید دسترسی آسان و یا از طریق نرم دستی یخ زدایی - 5.5
را فشار داده و به مدت  SET دکمهنویسی،  دستی، صرف نظر از برنامه یخ زداییبه منظور انجام 

 بر روی صفحه نمایش ظاهر گردد. ثانیه نگه دارید، تا زمانی که پیغام  01

با فشار  قرار دارد و به صورت دستی شروع به کار کرده است، یخ زداییاگر کنترلر در حالت 

 ،زمانخاتمه یافته و هم با ظاهر شدن پیغام  یخ زدایی ثانیه، 01به مدت  SETدوباره کلید 

تابع "دمای اواپراتور در ، S2و دمای حس گر    پیغام های، و به دنبال آن 2Sدمای حس گر 

(S2 برای اتمام )شود" ذخیره می  - یخ زدایی. 

 در  S2 حس گردقیقه باشد، دمای  2 دستی کمتر از یخ زداییاگر بازه زمانی بین شروع و پایان 

قرار دارد )آغاز شده  یخ زداییر کنترلر در حالت ظاهر خواهد شد. اگ خیره نخواهد شد، و ذ

بر روی صفحه نمایش   را تا زمانی که پیغام SETبا زمان/دما( و ملزم به توقف است، کلید 

 ظاهر شود نگاه دارید.

 (2=یا  1=اگر کنترلر در حالت گرمایش محیط است ) - 5.5.1
 01را فشار داده و به مدت  SETنویسی، کلید  برنامه دستی، صرف نظر از یخ زداییبه منظور انجام 

بر روی صفحه نمایش ظاهر گردد، سپس کلید را رها کنید   ثانیه نگه دارید، تا زمانی که پیغام 

 است. یخ زداییظاهر شود که نمایانگر شروع  تا پیغام 

)حالت گرمایشی((، در یییخ زدا)مدت زمان  به مدت دوره تناوب تعیین شده در تابع  ،کنترلر

یخ مگر اینکه کاربر به صورت دستی عملیات  باقی خواهد ماند )حالت گرمایشی(، یخ زداییحالت 

 را قطع کند )حالت گرمایشی(. زدایی

و کاربر  ،قرار دارد )آغاز شده به صورت دستی و یا توسط زمان( یخ زداییاگر کنترلر در حالت 

بر روی  ثانیه نگاه دارد تا زمانی که پیغام  01به مدت  SET قصد توقف آن را دارد، باید دکمه

است،  یخ زداییاتمام  دهندهکه نشان صفحه نمایش ظاهر شود، و سپس کلید را رها کند تا پیغام 

 ظاهر گردد.

 (تبریدتوسط دما ) یخ زداییچگونگی تعیین پایان  - 5.5
 :تنظیم کنید حداکثرتوابع زیر را با مقدار  الف(

 =999  ((تبرید) زدایی هایخ )بازه زمانی بین 

 =75  ((تبرید) یخ زدایی)دمای اواپراتور برای اتمام 

 =90  ((تبرید) یخ زدایی حداکثر)مدت زمان 

 تا زمانی که یک الیه یخ در اواپراتور تشکیل شود منتظر بمانید. ب(



 

بر روی صفحه نمایش ظاهر  پیغام  که ثانیه تا زمانی 01به مدت  SETبا فشار دادن دکمه  ج(

 دهندهشانکه ن سپس کلید را رها کنید تا پیغام  (،تبریددستی انجام دهید )حالت  یخ زدایی، یک گردد

 است ظاهر گردد. یخ زداییشروع 

 ذوب شدن را دنبال کنید. (د

 (یخ زداییصبر کنید تا تمام یخ داخل اواپراتور ذوب شود )اتمام  (ه

بر روی صفحه نمایش ظاهر  ثانیه فشار دهید تا زمانی که پیغام  01را به مدت  ETSدکمه  (و

در آن لحظه،  است ظاهر شود. یخ زداییدهنده اتمام که نشان ، سپس آن را رها کنید تا پیغام گردد

مام ( برای اتS2شود )دمای اواپراتور )خیره میذ در تابع  S2 حس گرگیری شده در دمای اندازه

(، بر روی S2 حس گر)دمای    (. اگر عملیات با موفقیت انجام شد، پیغام یخ زدایی

 صفحه نمایش ظاهر خواهد شد.

به  ،((. این مقدارتبرید) یخ زداییتنظیم کنید )حداکثر زمان  مجددارا  برای ایمنی، مقدار تابع  (ز

 انجام شده بستگی دارد. مثال: یخ زدایینوع 

 دقیقه 40حداکثر  = الکتریکی )به کمک مقاومت( دایییخ ز 

 دقیقه 11حداکثر  = های متصل به برقتمیخ زدایی هوای داغ در سیس 

 (، با مقدار مورد نظر.زدایی هایخ )بازه زمانی بین  تنظیم مجدد مقدار تابع  (ح

 در باز و شمارنده حداکثرو  حداقلثبت دماهای  - 5.5
 گردد:زیر بر روی صفحه نمایش ظاهر می پیغام های، را فشار دهید ▲دکمه 

 (S1 حس گردر  حداکثر)دمای  (      S1 حس گردر  حداقل)دمای   

 (S2 حس گردر  حداکثر)دمای  (      S2 حس گردر  حداقل)دمای   

 )تعداد دفعاتی که در باز شده است(*  

حالت عملیاتی ) 6=یا  2=شود که مانده است تنها زمانی ظاهر می تعداد دفعاتی که در باز -*

    .(ورودی دیجیتال: باز بودن در

را به  ▲، و شمارنده در باز(، کلیدحداکثرو  حداقلبرای تنظیم مجدد مقادیر ثبت شده )دماهای توجه: 

ت، پایین نگاه دارید تا پیغام و تعداد دفعاتی که در باز شده اس حداکثرو  حداقلهنگام مشاهده دماهای 

 بر روی صفحه نمایش ظاهر شود. 

 انجام نخواهد شد. ،تعداد دفعات باز بودن در تنظیمات مجدد مربوط به ،به هنگام قطع برق

 خاموش/روشن کردن نقطه تنظیم شب به صورت دستی - 5.5
 )حالت عملیاتی ورودی دیجیتال: باز بودن در(: 6=یا  2=اگر 

 زمان بسته بودن در  ترلر، قبل از تغییر نقطه تنظیم، زمان تنظیم شده در تابع کن(

 نقطه تنظیم شب( را در نظر خواهد گرفت.  فعال سازیبرای 

 قطه تنظیم شب فعال باشد، و در باز باشد، شمارنده به نقطه تنظیم روز باز خواهد اگر ن

 گشت.

 جیتال: نقطه تنظیم شب(:)حالت عملیاتی ورودی دی 7=یا  3=اگر 

 اگر ورودی روشن و نقطه تنظیم روز فعال باشد ، حالت شب فعال شده است. ●

صرف نظر از بودن در حالت شب  ،اگر ورودی خاموش و نقطه تنظیم شب فعال باشد ، حالت روز ●

وجود یا روز فعال شده است. احتمال تنظیم نقطه تنظیم عملیاتی از طریق کلید دسترسی آسان نیز 

 دارد:

ثانیه فشار  1را به مدت  ▲نقطه تنظیم شب از طریق کلید دسترسی آسان، دکمه  فعال سازیبرای 

که  تا پیغام  ،بر روی صفحه نمایش نمایان شود، سپس آن را رها کنید دهید تا زمانی که پیغام 

 باشد، ظاهر شود.نشانگر شروع به کار کنترلر در حالت شب می

ثانیه فشار  1را به مدت  ▲نقطه تنظیم شب از طریق کلید دسترسی آسان، دکمه  سازی فعالبرای غیر

، بر روی صفحه نمایش نمایان شود، سپس آن را رها کنید تا پیغام  دهید تا زمانی که پیغام 

 باشد، ظاهر شود.که نشانگر شروع به کار کنترلر در حالت روز می

 صورت دستی خاموش/روشن کردن المپ به - 5.10
: خروجی AUXباشد )حالت عملیاتی خروجی  2=این قابلیت تنها زمانی در دسترس است که 

AUX .)برای المپ 

  باشد )حالت عملیاتی ورودی دیجیتال: باز بودن در(: 6=یا  2=اگر 

  اگر المپ خاموش باشد، و در باز باشد، کنترلر المپ را روشن خواهد کرد، و این

 مانی که در باز باشد روشن باقی خواهد ماند.المپ تا ز

  اگر المپ روشن باشد و در بسته باشد، کنترلر، قبل از خاموش نمودن المپ، زمان

)زمان بسته بودن در برای خاموش کردن المپ( را در نظر   تعیین شده در تابع 

 خواهد گرفت.

  و یا به دلیل تابع اگر المپ روشن و حالت شب فعال شده باشد )یا به صورت دستی

نادیده گرفته  حالت تنظیم شب((، تابع  فعال سازی)زمان بسته بودن در برای  

 المپ بالفاصله پس از تغییر از حالت روز به حالت شب خاموش خواهد شد. و ،شودمی

صرف نظر از بودن در حالت روز یا شب، احتمال خاموش/روشن کردن المپ از 

 ن نیز وجود دارد.طریق کلید دسترسی آسا

 ثانیه فشار دهید تا  1را به مدت  ▼ برای روشن کردن المپ به صورت دستی، دکمه

شود، سپس کلید را رها کنید تا پیغام بر روی صفحه نمایش ظاهر  زمانی که پیغام 

 روشن شدن المپ است، ظاهر گردد. دهندهشانکه ن 

 ثانیه فشار دهید تا  1را به مدت  ▼ برای خاموش کردن المپ به صورت دستی، دکمه

شود، سپس کلید را رها کنید تا پیغام بر روی صفحه نمایش ظاهر  زمانی که پیغام 

  خاموش شدن المپ است، ظاهر گردد.دهنده نشانکه  

تا زمانی که به صورت همچنان روشن باقی خواهد ماند اگر المپ به صورت دستی روشن شده باشد، 

 رایو یا اگر در باز و سپس بسته شده باشد )در این حالت، المپ ب، نکرده ایماموش دستی آن را خ

که کدامیک از آنها روشن باقی خواهد ماند، بستگی دارد  و/یا  مدت زمان تعیین شده در تابع 

 (.بیافتدزودتر اتفاق 

 /مهار سیگنال شنیداری )زنگ اخبار(فعال سازی  -5.11
مهار سیگنال  را فشار دهید. با SETو ▼ یداری )زنگ اخبار(، کلیدهایبرای مهار سیگنال شن

. وقتی زیر بر روی صفحه نمایش کنترلر ظاهر خواهند شد:  پیغام هایشنیداری، 

به صورت اتوماتیک باز گردانیده  6دیگر هیچ هشدار فعالی وجود نداشته باشد، زنگ اخبار

 .شودمی

 ا/مهار هشدارهفعال سازی - 5.12

)حالت  1=برای مهار خروجی هشدار، زمانی که زنگ هشداری فعال شده است و اگر 

 را فشار دهید. با SETو  ▼کلیدهای برای هشدار(، AUX: خروجی AUXعملیاتی خروجی 

زیر بر روی صفحه نمایش کنترلر ظاهر خواهند شد:  پیغام هایمهار سیگنال هشدار، 

ی )زنگ اخبار(، وقتی دیگر هیچ هشدار فعالی وجود های تصویری و صوتسیگنال .

قطع د ماند، حتی اگر خروجی هشدار مهار نشده باشد. ننداشته باشد،  همچنان فعال باقی خواه

، حتی اگر هشدار به Sitradافزار نرم .( قابل مهار نیستو  ) حس گرهشدارهای 

خواهد کرد. زمانی که دیگر هیچ صورت دستی هم مهار شده باشد، همچنان هشدار را ثبت 

 به صورت اتوماتیک فعال خواهد شد.مجددا   ،هشدار فعالی وجود نداشته باشد، خروجی هشدار

یخ های  هشدارهای مربوط به دمای باال/پایین به صورت اتوماتیک در طی چرخه: 1توجه 

دستگاه تشخیص  تخلیه/یخ زداییشوند، اما اگر قبل از شروع چرخه مهار می تخلیهو  زدایی

 داده شوند، مهار نخواهند شد.

 کلیدصفحه قفل کردن/باز کردن قفل  - 5.13

محافظت از پارامترهای تنظیم شده کنترلر در برابر تغییرات نابجا  ،کلیدصفحه هدف از قفل 

کلید صفحه نیاز است تا اول از همه پارامتر "زمان قفل  ،کلیدصفحه باشد. برای اجرای قفل می

 به صورت  ثانیه( تنظیم  شود. اگر  01تا  00" )14-به مقداری غیر از " " –

را به مدت زمان ▼ گیرد. برای قفل کردن، کلیدکلید انجام نمیصفحه تنظیم شده باشد، قفل 

را نشان دهد، سپس  فشار دهید، تا زمانی که کنترلر پیغام  ریزی شده در تابع برنامه

 کلید است نمایان شود.صفحه که نشاندهنده قفل  د تا پیغام کلید را رها کنی

قادر به مشاهده مقدار فعلی نقطه تنظیم و پارامترهای تنظیم شده  فقط  قفل باشد، کاربرصفحه کلید اگر 

 اپارامتر ههر یک از این در کنترلر خواهد بود. در این شرایط، اگر کاربر سعی در تغییر تنظیمات 

 شود.بر روی صفحه نمایش ظاهر می غام ، پیداشته باشد

آن را دوباره روشن  ،▼، کنترلر را خاموش نموده  و همزمان با فشار کلید اکلید هبرای باز کردن قفل 

بر روی صفحه نمایش ظاهر  ثانیه نگه دارید تا زمانی که پیغام  01را به مدت  ▼نمایید. کلید 

 کلید است، نمایان شود. صفحه که نشانگر خاموش شدن قفل شود، سپس کلید را رها کنید تا پیغام 

 توابع کنترلی فعال سازی/غیرفعال سازی - 5.14

قرار  Stand byکند که کنترلر در حالت توابع، این امکان را ایجاد می فعال سازی/غیر فعال سازی

)شامل وابع کنترلی ها باشد و بس. همه تحس گرتنها قادر به خواندن دمای کاربر گیرد، طوری که 

 Sitradاند. ارتباط با نرم افزار خاموش باقی مانده خروجی ها، و تمامی اندغیرفعال شدههشدارها( 

 حداقل)مدت زمان  دایر خواهد بود. اگر توابع کنترلی غیر فعال باشند، خاموشی کمپرسور تابع 

، در صورت بروز خطا در )مدت زمان روشن بودن کمپرسور  و برای روشن بودن کمپرسور(

 ( را در نظر خواهد گرفت.S1 حس گر

 ؟

شده باشد، به  کشیدهباشند و دستگاه از برق  خاموش شده آساناگر توابع کنترلی توسط کلید دسترسی 

 هنگام وصل دوباره آن به برق، با توابع کنترلی خاموش به کار خود ادامه خواهد داد.

کنترل در ابتدا(  تأخیر) ، دستگاه، توابع با وصل دوباره آنهاد، اگر توابع کنترلی خاموش شده باشن

 شود.اندازی میراه مجددا، در شروع کنترلر( را در نظر گرفته و شمارنده مرحله یخ زدایی) و 

توابع کنترلی دستگاه از طریق کلید دسترسی آسان، به مقدار تنظیم  فعال سازی/غیرفعال سازیاجازه 

توابع  فعال سازی/غیرفعال سازی)خاموش کردن توابع کنترلی( بستگی دارد، اما  شده در تابع 

بستگی  (، به مقدار تنظیم شده در تابع 8=یا  4=کنترلی از طریق ورودی دیجیتال )

 نخواهد داشت.

 01ت را به مد▲ توابع کنترلی از طریق کلید دسترسی آسان، کاربر باید کلید  فعال سازیبرای غیر 

ردد، سپس کلید رها شود تا پیغام گبر روی صفحه نمایش ظاهر  ثانیه نگه دارد تا زمانی که پیغام 

 که نشاندهنده غیرفعال شدن توابع کنترلی است نمایان شود. 

زیر به صورت یک در میان بر روی صفحه نمایش  پیغام هایزمانی که توابع کنترلی خاموش هستند، 

 .( و 0 حس گر)دمای  گردند: کنترلر ظاهر می

مجدد توابع کنترلی، در صورتی که توسط کلید دسترسی آسان غیرفعال شده باشند،  فعال سازیبرای 

بر روی صفحه نمایش ظاهر  ثانیه نگه دارد تا زمانی که پیغام  01را به مدت ▲ کاربر باید کلید 

 ندهنده فعال شدن توابع کنترلی است نمایان شود.که نشا گردد، سپس کلید رها شود تا پیغام می

( و 8=یا  4=ورودی دیجیتال ) مجدد توابع کنترلی، در صورتی که توسط فعال سازیبرای 

ست تا توابع کنترل از طریق کلید دسترسی االزم غیرفعال شده باشند، ▲کلید دسترسی آسان  همچنین

 فعال سازی/غیرفعال سازیکه هر دو روش  چرا ،شوند بوسیله ورودی دیجیتال دوباره فعال آسان و

 دهند.سیستم، به توابع کنترلی اجازه فعال شدن را می

و توابع کنترلی از طریق کلید  (باشندتوابع کنترلی مجاز به خاموش شدن می) 2=یا  1= اگر

ابع کنترلی مجاز به به مقدار صفر )تو ند، با تغییر مقدار تابع شاب دسترسی آسان خاموش شده

از طریق خاموش شدن نیستند(، توابع کنترلی و خاموش شدن آنها از طریق کلید دسترسی  آسان 

 .کردتغییر خواهد  دستگاه

 هاسیگنال - 5.15

 :کنندهای زیر، وضعیت خروجی کنترلر را مشخص میسیگنال

                                                             
6 Buzzer 



 

COMP: 7کمپرسور یا سلونوید گاز مایع . 
FANS :اواپراتور فن های. 
DEFR :مقاومت یا گاز داغ( یخ زدایی(. 

AUXخروجی کمکی :. 
 و یا خارج از محدوده قرار دارد. ،محیط قطع شده است حس گر: 
 و یا خارج از محدوده قرار دارد. ،اواپراتور قطع شده است حس گر: 
 .هشدار دمای پایین محیط: 

 .: هشدار دمای باالی محیط
ای در گوشه پایینی سمت راست رسد و نه دما، نقطهوسط زمان به اتمام میت یخ زدایی؟: زمانی که 

از طریق زمان و نه دما  یخ زداییبعدی چشمک خواهد زد. هنگامی که  یخ زداییصفحه نمایش تا 
 زیر در حال رخ دادن است: هایترسد، یکی از حالببه اتمام 

 .طوالنی است زدایی هایخ بازه زمانی بین  -
 .اند سوخته قاومت هامتعدادی از  -
 .باشدگاز داغ در حال گردش نمی -
 .یا اتصال کوتاه شده است رنا معتب فن هایکی از  -
 .خیلی کوتاه است ،یخ زداییتعیین شده برای  حداکثرمدت زمان  -

 .رنا معتب: پارامترهای تنظیم 
 .شوندبه صورت اتوماتیک خاموش می خروجی هادر این موقعیت،  -
دارد و آن را تصحیح نمایید، تا کنترلر به عملکرد  رنا معتبداده  ،اپارامتر همیک از چک کنید که کدا -

 عادی خود بازگردد.
 .: هشدار باز بودن در

شوند(: خاموش بودن به صورت یک در میان ظاهر می 1S حس گر)زمانی که با پیغام دمای  
 .توابع کنترلی

 سیم کشینمودار  - 6

 
 باید در محیط قرار داشته باشد. ،)مشکی( S1 حس گر ●

 )طوسی(، باید از طریق چنگه فلزی داخل اواپراتور قرار گیرد. S2 حس گر ●

 و کامپیوتر RS-485ها، رابط سلایر  ادغام کنترلر - 7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
7 Liquid Gas Solenoid 

 توجه
 ، نصب کنید.در برابر اضافه ولتاژ محافظت کنندهیک : 0
امپیوتر متصل باشند، اما نه در سیگنال ک کابل هایحس گر و  کابل هایممکن است : 1

بار اجرا  فعال سازیمشابهی که از طریق آن، ورودی الکتریکی و  مجرای سیم الکتریکی
 شود.می
( را موازی با بارها نصب RCها، سوپراسورهای گذرا )فیلترهای  : جهت افزایش عمر رله2

 کنید.

 

 

 


