
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

 تعریف .1

کنترل حرارت بیش از حد، فشار، یخ زدایی  عالوه براست که دیجیتال  دمایکننده این یک کنترل

ا دو نقطه ب دماکنترل طراحی شده است. برای کنترل شیر انبساط الکترونیک و کنترل دمای محیط 

آید: یکی برای دمای تحت شرایط عادی و دیگری برای روش اقتصادی. نظارت تنظیم بدست می

 دوهر یا با  Multi- FG، فقط با Sitradپذیر است: نظارت فقط با بر کنترل به سه روش امکان

  ،استفاده شود Multi- FGاگر فقط از . RS-485مختلف  های شبکهدر 

گیری ، برای مشاهده اندازهVX- 950کنترل کننده  32ین(، امکان نظارت تا )رابط انسان و ماش

 ها، توابع پارامتری و دستورات نظیر یخ زدایی دستی و قفل تابع وجود دارد.

 کاربرد .2

 چیلر، اتصال برق، حمل ونقل برودتی، اتاقها و صفحه نمایش فریزرها.

 مشخصات فنی .3

 )آمپر(  ,V dc  12 ± 1.3A)ولتاژ دی سی(  برق:

 درجه فارنهایت  140تا  58-درجه سانتیگراد/  60تا  50- کنترل دما:

 درجه فارنهایت  122تا  32 درجه سانتیگراد/ 50تا   0 :عملکرد دما

 34.4تا  bar 0/ 500تا   psi 0 کنترل فشار:

 (SB69-200Aاستفاده در مبدل ) 13.8تا   bar 200/0تا  psi 0 سنسور موجود برای استفاده:

psi 0  500/0تا bar   استفاده در مبدل  34.4تا(SB69-500A.سنسور جداگانه فروخته شده .) 

 bar/ 1 psi 0.1 دقت فشار:

 )بدون چگالش( %90تا  UR 10 عملکرد رطوبت:

 کمپرسور خروجی  - 1HP: 230 V acسردساز:  حداکثر جریان:

 فن خروجی  – A 250 V ac 1/10HP  3(2)ها:فن

 یخ زدای خروجی  7A/ 250V/1750W یخ زدا:

 : سنسور اتاقS1 سنسورها:

S2: سنسور اواپراتور 

S3 :سنسور دمای خط مکش 

P1: سنسور فشار 

 ×40mm × 120 84  ابعاد:

 جداگانه فروخته شده.(: EEVشیر انبساط الکترونیکی)

دفترچه ( پیوست موجود در آخر EEVشیر انبساط الکترونیکی)به منظور انتخاب صحیح تذکر: 

 راهنما را ببینید.

 

 

 

 VX 950 plusپنل نمایش  .4

 

 

   

 

 

 

 

 

 گامهای اولیه .5

ی پیوست شده به محصول، الکترونیکی را برطبق راهنمای نصب و راه انداز شیر انبساط: 1مرحله 

 – VXبعد از اتمام اولین بار سیال سرد کننده، اگر یک واحد باشد، قدرت کنترل کننده نصب کنید.
950 plus   وMulti-FG  رود.یک واحد باال می 

فراخازن، حتی اگر استفاده نشده باشد، مقدار دهی اولیه شده است. پس از تغییر جریان  ماژول: 2مرحله 

 شد:ها بصورت زیر روشن خواهد  VX-950 plus ،LED)سویچینگ( 

 

 

 

 

 

 

)مشاهده  اضافه کنید. Multi– FGها را در حالیکه فراخازنها در حال شارژ هستند، به کنندهکنترل

 دفترچه راهنما(

 
 

 تنظیم توابع اصلیمرحله سوم: 

 

F04 
 حداکثرفشار عملیاتی

F08 
 نوع سیال سرد کننده

F11 
 شیر انبساط الکترونیکی اولیه  بودن باز

F18 
 عملیاتینقطه تنظیم 

F21 
 )هیسترزیس(پسماند

F28 
 یینوع یخ زدا

F30 
 زمان سرد سازی

F37 
 زمان یخ زدایی

 هشدار

قبل از نصب کنترلر، پیشنهاد می نماییم که تمامی دستورالعمل را به منظور جلوگیری از آسیب احتمالی برای محصول  

 مطالعه نمایید.

 :احتیاطات به هنگام نصب محصول  
 قبل از اجرای هر فرآیندی روی این ابزار، آن را از نیروی برق جدا نمایید.

که شامل ابزارهایی با ایجاد کار آن  شوید که ابزار فوق دارای سیستم تهویه مناسب بوده و از نصب در تابلوهایی مطمئن

 تعریف شده می گردد، اجتناب نمایید. دماییهای  محیطیتوسیله در خارج از 
موتورها، مانند تولید نماید ه محصول را دور از منابعی قرار دهید که ممکن است اغتشاش های الکترومغناطیسی

 و غیره. سولنوئیدها، شیرهای  کنتاکتورها، رله
 :نصب و تعمیر و نگهداری محصول فقط باید توسط افراد حرفه ای واجد شرایط انجام شود.تعمیر مجاز

 اس بگیرید. با پشتیبانی فنی تم ًلطفاکامال ً استاندارد استفاده نمایید. اگر هر سوالی دارید،  یدکی: فقط از لوازم لوازم یدکی

تکاملی دائمی شما، کنترل های کامال ً استاندارد چنین حقی را برای خود محفوظ می دارند که اطالعات موجود در  به خاطرسیر

 دستورالعمل را در هر زمانی بدون اعالن قبلی تغییر دهند.

 هشدار

استفاده از یک شیر برقی نصب شده در خط مایع و تا حد امکان نزدیک به  
 باشد.      شیر انبساط الکترونیک ضروری می

 HYDROLOCK  بصورت در یک حالت نقص برق، نبود شیر برقی باعث آسیبی

 .گرددکمپرسور میبه 

| 

M u l t i - F G  
S i t r a d 
V E E  
P o w e r  

vx-950 plus 
MULTI-FG  SENS. TEMP. / DIG. IN        
1 | multi-FG (A)  5-6  | digital input (door)    
2 | multi-FG (B)  

6-7  | sens. suction  temp.    
SENS. PRESS.  

8 -9  | sens. evap. temp.        

3 | 12Vdc (brown)        9-10 | 
sens. ambient temp. 

4 | 4~20mA (green) 
SITRAD  RELAYS   

11 | SITRAD (A) 13-

14 | fans 

12 | SITRAD (B ) 15-

16 | compressor  

 

 

17-18 | defrost 

L
in

e
 

Power Supply 
12Vdc - 1.3A 

Multi-FG (LEDارتباطات) 
Sitrad (LEDارتباطات)  

 (فعالیتLED) Valve  شیر انبساط الکترونیکی 

Power (نشانه روشن بودن وسیله) 

M u l t i - F G  

S i t r a d  

V E E  
P o w e r  

M u l t i - F G  
S i t r a d 
V E E  
P o w e r  

M u l t i - F G  
S i t r a d 
V E E  
P o w e r  

M u l t i - F G  

S i t r a d  

V E E  
P o w e r  

کامال مکش شده       در حال مکش دهش     



 

 

 پارامترهای جدول .6

Bar)واحد فشار( Psi)واحد فشار(  

 تابع تعریف حداقل حداکثر واحد فرضپیش حداقل حداکثر واحد فرضپیش

0 bar 0.3 -0.3 0 psi 5 -5 (فشار آفستoffset)  

 فشارسنسور محدوده 1 5 - 2 1 5 - 2

0 bar 34.4 -1 0 psi 500 -1 فشار کم آالرم (LOP)  

4.5 bar 34.4 -1 65 psi 500 -1 باالآالرم فشار (MOP)  

  (KP) استاتیک بهره 0 999 - 2 0 999 - 1

25 sec 999 0 25 sec 999 0  زمان انتگرال(Ti)  

0 sec 999 0 0 sec 999 0 زمان مشتق (Td)  

  سیال سردکننده نوع 0 5 - 3 0 5 - 3

  تعداد کل مراحل شیر 1 9999 - 480 1 9999 - 480

30 pas/s 120 1 30 Pas/s 120 1 بر ثانیه(عملیات)مرحلهسرعت  

  )%(اولیه  شدن شیرمقدار باز 0 100 % 25 0 100 % 25
 

1 min 999 1 1 min 999 1  زیادزمان تاخیر برای کنترل حرارت 

 نقطه تنظیم حرارت زیاد 0 99 ℃ 9 0 140 ℉ 16

 آالرم بحرانی بودن حرارت 0 99 ℃ 2 0 140 ℉ 2

 پایینحرارت بیش از حد )آژیر(آالرم  0 99 ℃ 4 0 140 ℉ 7

 باال بسیارآالرم حرارت      0 99 ℃ 15 0 140 ℉ 27

 نقطه تنظیم عملیاتی 50- 60 ℃ 15- 58- 140 ℉ 5

 (صرفه جوییاقتصادی ) تنظیم نقطه  50- 60 ℃ 10- 58- 140 ℉ 14

 حداقل نقطه تنظیم اجازه داده شده برای کاربر 50- 60 ℃ 50- 58- 140 ℉ 58-

 حداکثر نقطه تنظیم اجازه داده شده برای کاربر 50- 60 ℃ 60 58- 140 ℉ 140

 (differentialتفاضلی)کنترل نقطه تنظیم  0.1 20 ℃ 2 1 40 ℉ 4

 تفاضلی اقتصادیکنترل نقطه تنظیم  0.1 20 ℃ 2 1 40 ℉ 4

 ورودی دیجیتال راه اندازی 0 2 - 1 0 2 - 1

 (S1)سنسور اتاقدیجیتالی در فیلتر شدت  0 9 - 0 0 9 - 0

 (S1)اتاقآفست دمای  5- 5 ℃ 0 9- 9 ℉ 0

 (S2آفست دمای اواپراتور) 5- 5 ℃ 0 9- 9 ℉ 0

 (S3آفست دمای خط مکش) 5- 5 ℃ 0 9- 9 ℉ 0

 (2 =،طبیعی 1 =، گاز داغ 0  =نوع یخ زدا)مقاومت 0 2 - 0 0 2 - 0

 (=1 ، دما0 =)زمانشرایط شروع یخ زدایی 0 1 - 1 0 1 - 1

4 H 999 1 4 H 999 1 هایی بین یخ زدا زمانی فاصله 

 F29=1دمای اواپراتور برای شروع یخ زدایی اگر  50- 60 ℃ 50- 58- 140 ℉ 23

 F29=1اگر  اولیه زمان تایید دمای پایین برای شروع یخ زدایی 0 999 ℃ 10 0 999 ℉ 10

0 min 999 0 0 min 999 0 زمان جمع آوری گاز قبل از شروع یخ زدایی 

 دمای اواپراتور برای پایان یخ زدایی 50- 60 ℃ 8 58- 140 ℉ 46

 دمای اتاق یا محفظه برای پایان یخ زدایی 50- 60 ℃ 6 58- 140 ℉ 42

12 H 999 1 12 H 999 1  حداکثر زمان بدون یخ زدایی اگرF29=1 

20 min 999 1 20 min 999 1 حداکثر زمان یخ زدایی 

15 min 999 1- 15 min 999 1- شاخص دمای قفل شده در طول یخ زدایی 

 یخ زدایی هنگامی که وسیله روشن است 0 1 - 0 0 1 - 0

10 min 999 0 10 min 999 0 زمان تخلیه 

 حالت عادی –فن حالت عملیاتی  0 2 - 2 0 2 - 2

 حالت اقتصادی –حالت عملیاتی فن  0 2 - 2 0 2 - 2

1 min 999 1 1 min 999 1 
 اگر روشنی فنمدت زمان 

F42/F43=0 

99 min 999 1 99 min 999 1 
 اگر خاموشی فنمدت زمان 

F42/F43=0 

 فن روشن وقتی که در باز است 0 1 - 0 0 1 - 0

 توقف فن به علت دمای باال در اواپراتور 50- 60 ℃ 35 58- 140 ℉ 95

 پس از تخلیه ،فنبازگشت برای دمای اواپراتور  50- 60 ℃ 2 58- 140 ℉ 36

1 min 999 0 1 min 999 0 حداکثر دمای فن برای بازگشت پس از تخلیه 

30 min 999 0 30 min 999 0  حداکثر زمان باز شدن درب برای یخ زدایی سریع اگرF23=1 

5 min 999 0 5 min 999 0  زمان باز شدن درب برای قطع جریان کمپرسور و تهویه اگرF23=1 

3 H 999 0 3 H 999 0  زمان بسته شدن درب برای فعال سازی حالت اقتصادی اگرF23=1 

0 min 999 0 0 min 999 0  زمان خاموشی کمپرسورحداقل 

0 min 999 0 0 min 999 0 حداقل زمان روشنی کمپرسور 

20 min 999 0 20 min 999 0  مدت روشنی  کمپرسور در حالتی از خطا درS1 

10 min 999 0 10 min 999 0  مدت خاموشی  کمپرسور در حالتی از خطا درS1 



 

 

0 min 999 0 0 min 999 0  کنندهکمپرسور بعد از برق گیری کنترلتاخیر 

24 H 999 0 24 H 999 0 حداکثر زمان روشنی کمپرسور بدون رسیدن به نقطه تنظیم 

 پایین محفظهآالرم دمای  50- 60 ℃ 50- 58- 999 ℉ 58

 باالی محفظهآالرم دمای  50- 60 ℃ 60 58- 999 ℉ 140

5 min 999 0 5 min 999 0  باز بودن درب برای شنیدن آالرممدت 

0 min 999 0 0 min 999 0 مهار زمان آالرم با درجه حرارت 

10 min 999 0 10 min 999 0 مهار زمان آالرم به محض افزایش نیرو 

 پایان آالرم یخ زدا با زمان 0 1 - 1 0 1 - 1

 خاموش کردن توابع کنترل 0 1 - 0 0 1 - 0

247 - 247 1 247 - 247 1 
 نشانی در شبکه

RS-485 

 

 تعریف پارامترها 6.1

 هر یک از موارد زیر بصورت تابع معرفی شده است.نکته:  

F01- ( آفست فشارP1:)  

 دهد.گیری فشار را میاجازه تنظیم هر انحرافی در اندازه

F02-  فشار:سنسور محدوده 

1 100 PSI / 6.9BAR 

2 200 PSI / 13.8BAR 

3 300 PSI / 20.7BAR 

4 400 PSI / 27.6BAR 

5 500 PSI / 34.4BAR 

 

F03- :آالرم فشار پایین 

م شود، شیر انبساط الکترونیکی برای اینکه فشار در سیستوقتی فشار تبخیر کمتر از این مقدار می

ین تابع شده در اشود. این فرآیند تا زمانی که فشار به مقدار تنظیم یابد، به تدریج باز میافزایش 

 برسد، ادامه خواهد یافت.

F04- آالرم فشار باال (MOP): 

رای نگهداری کننده بوقتی فشار تبخیر باالتر از مقدار تعیین شده در این تابع افزایش یابد، کنترل

بندد. این محافظت برای ه تدریج شیر انبساط الکترونیکی را میفشار زیر مقدار معین شده، ب

 گرددیماعث بازگشت مایع به کمپرسور با یک مقدار بسیار کم ، که ب زیاد جلوگیری از گرم شدن

 .است در نظر گرفته شده

F05- استاتیک بهره (KP:) 

 (EEVباز یا بستن شیر انبساط الکترونیکی ) از طریق که بطور مستقیم است عملی بهره متناسب:

 عامل ،. مقدارآیدبدست می در یک روش متناسب در رابطه با تغییر درجه حرارت بسیار باال

 کند." را برقرار میOcی است که رابطه بین "مراحل شیر/ ضرب

 (حرارت باالی نقطه تنظیم –حرارت باالی خوانده شده ) ×متناسب  بهرهاقدام متناسب: 

 4 =حرارت باالی خوانده شده ، F05 = 10 ،F13 = 8 مثال:

EEVAction = 10×(4-8) = -40   

 مرحله بسته خواهد شد. 40به این ترتیب شیر 

                                                                                                    

F06-  زمان انتگرال(Ti) : 

 دارمقحرارت باالی خوانده شده و مطابقت نقطه تنظیم با اقدام زمانی جهت تصحیح تفاوت بین 

 ثابت است.

 عمل آهسته ترانتگرال باال:  یزمانمقادیر 

 عمل سریع تر انتگرال پایین: یزمانمقادیر 

                                              
F07- زمان مشتق (Td:) 

سیستم است، که به لغو از حد خارج  حرارت باال درنرخ تغییر زمان پاسخ در رابطه با این پارامتر 

 کند.ن انتگرال کمک میشدن ناشی از زما

 
F08- :نوع سیال سرد کننده 

که استفاده خواهد شد را انتخاب کنیم که ممکن است  اینوع گاز سرد کننده دهدمی این تابع اجازه

 جدول زیر انتخاب شود:بر طبق 

0 R22 

1 R134A 

2 R410A 

3 R404A 

4 R407C 

5 R401A 

F09- :تعداد کل مراحل شیر 

 کند.این تابع تعداد مراحل مشخص شده برای شیر انبساط الکترونیکی را تعریف می

 .تواند تغییر کنداین تابع نمیتوجه: 

F10- تعداد مراحل در ثانیه( سرعت عملیات(: 

 کند.تابع تعداد مراحل در هر ثانیه را تعریف میاین 

 تواند تغییر کند.این تابع نمیتوجه: 

F11-  اولیه باز شدن شیر مقدار:)%( 

به همراه ( هنگام آغاز کنترل و EEVاین تابع تعریف مقدار باز شدن شیر انبساط الکترونیکی )

 .باشدمی F12با فعالیت 

F12- زیاد زمان تاخیر برای کنترل حرارت: 

خواهد ماند. حالت باز باقی تعریف شد،  F11که در زمانی که شیر انبساط الکترونیکی بصورتی 

 را ببینید. 6عملیاتی مورد 

F13- :نقطه تنظیم حرارت زیاد 

 باشد.این مقدار رفرنس )مرجع( برای کنترل حرارت باال می

F14- :آالرم حرارت باالی بحرانی 

و  افتد، آالرم حرارت باالی بحرانی با نمایش این مقدار می ی دمای حرارت باالبه زیروقت

 زنگی که قابل شنیدن است، فعال خواهد شد.

F15- :آالرم حرارت بیش از حد پایین 

افتد، آالرم حرارت بیش از حد پایین فعال خواهد شد وقتی دمای حرارت باالبه زیر این مقدار می

 تدریج بسته خواهد شد.( به EEVوشیر انبساط الکترونیکی )

F16- :آالرم حرارت بیش از حد باال 

فعال خواهد شد  باالرسد، آالرم حرارت بیش از حد وقتی دمای حرارت باالبه باالی این مقدار می

 خواهد شد. باز( به تدریج EEVوشیر انبساط الکترونیکی )

F17- :نقطه تنظیم عملیاتی 

ابع در این ت معین شدهدمای کنترل برای حالت نرمال عملیاتی است. وقتی دمای اتاق به زیر مقدار 

 رسید کمپرسور خاموش خواهد شد.

 

steady state 
error 

Overheating temperature 

Overheating 
setpoint 

time 

Overheating      
setpoint 

Overheating temperature 

Overheating       
setpoint 

time 

Overheating temperature 



 

 

F18- :نقطه تنظیم اقتصادی 

 شود. وقتی دمای اتاق به زیربه کنترل دما وقتی که حالت عملکرد اقتصادی فعال است، گفته می

 در این تابع رسید کمپرسور خاموش خواهد شد. معین شدهمقدار 

F19- حداقل نقطه تنظیم اجازه داده شده برای کاربر: 

یم بسیار پایین، در هنگام تنظ دمایک نقطه تنظیم آستانه با هدف جلوگیری از مقدار یک  تابع این

    باشد.  بصورت سهوی می

F20- حداکثر نقطه تنظیم اجازه داده شده برای کاربر: 

 بسیار باال، در هنگام تنظیم دماآستانه با هدف جلوگیری از یک نقطه تنظیم مقدار یک  تابع این

 باشد.     بصورت سهوی می

F21- :کنترل نقطه تنظیم تفاضلی  

 باشد.در حالت کارکرد عادی می سردسازیتفاضل دما بین خاموش شدن و روشن شدن دوباره 

ای کنترل کنید، تبرید درجه 1درجه سانتیگراد با یک تفاضل  4خواهید تا دما را در شما میمثال: 

شود درجه سانتیگراد روشن می 5درجه سانتیگراد خاموش شده و دوباره در  4یا سرد کننده در 

(4+1.) 

F22- کنترل نقطه تنظیم تفاضلی اقتصادی: 

 د.باشدی میدر حالت کارکرد اقتصا سردسازیتفاضل دما بین خاموش شدن و روشن شدن دوباره 

F23- شکل بندی ورودی دیجیتال: 

 اجازه انتخاب راهی برای عملی شده دیجیتال ورودی را خواهد داد:

 پورت غیر فعال -

 (NCبه عنوان پورت )تماس کردن عمل  -

 (NOبه عنوان پورت )تماس کردن عمل -

F24-  فیلتر شدت( دیجیتالی بکار رفته در سنسور اتاقS1): 

یک تغییر  کننده برایکنترلافزایش پاسخ زمانی با هدف  که ،کندرا تعریف میشدت فیلتر دیجیتال 

افزایش اینرسی یا به عنوان مثال،  شود.تعریف می S1969گیری شده توسط در دمای اندازهسریع 

سور نترین پاسخ زمانی سمقدار بیشتر تنظیم شده در این تابع، طوالنی .S1سکون حرارتی سنسور 

S1 .است 

یرا زیزر برای بستنی یا کاالهای منجمد، نیازمند این فیلتر است یک فر ،به عنوان کاربرد معمول

ش رسد و باعث یک افزایبطور مستقیم به فیلتر میهوای گرم توده یک باز شده است، وقتی درب 

کمپرسور  شود، که اغلب باعث فعالیت غیر ضروریگیری شده میسریع در نشان دمای اندازه

 شود.می

F25- ( آفست دمای اتاقS1:) 

دهد، که علت آن تعویض سنسور یا اجازه جبران انحراف ممکن در خواندن دمای اواپراتور می

 باشد.تغییر در طول سیم می

F26- ( آفست دمای اواپراتورS2): 

سنسور یا دهد، که علت آن تعویض اجازه جبران انحراف ممکن در خواندن دمای اواپراتور می

 باشد.تغییر در طول سیم می

F27- ( آفست دمای خط مکشS3:) 

دهد، که علت آن تعویض سنسور یا تغییر اجازه جبران هر انحرافی در خواندن دمای اواپراتور می

 باشد.در طول سیم می

F28- (2 =طبیعی / 1 =گاز داغ / 0    =)مقاومت یینوع یخ زدا: 

 فعال شده است. ییخ زدایخروجی الکتریکی )توسط مقاومت(، که در آن فقط  یزداییخ -

رسور کمپ شده )با شیر بازگشت(، که در آن های به برق وصلتوسط گاز در سیستمیخ زدایی  -

 بطور اجباری خاموش ییفعال هستند. کمپرسور، قبل از شروع سیکل یخ زدا ییخ زدایخروجی  و

موشی کمپرسور قبل از شروع آن مشاهده شده است )به منظور کاهش شده است، و حداقل زمان خا

 اثر ضربه سیال سرد کننده در مجاری(

 ماند.خروجی خاموش باقی می (ییخ زدای طبیعی، کمپرسور و دفراست )یخ زدا-

 خواهد داشت.  F42و   F23 توابعفن خروجی بستگی به پارامترهای شکل بندی در توجه: 

F29-  (:=1، دما0 =یخ زدایی )زمانشرایط شروع 

 یخ زدایی با زمان = 

 یخ زدایی با دما = 

F30- هایی فاصله زمانی بین یخ زدا: 

ای که فن این زمان برای کمپرسوری است که با دمای اتاق روشن یا خاموش خواهد شد و از لحظه

 شود )بازگشت از فن پس از تخلیه(.بعد از مرحله تاخیر روشن شده، شمرده می

، فقط زمانی روشن خواهد شد که دما در سنسور اواپراتور زیر مقدار تنظیم شده یییخ زداتذکر: 

)دمای اتاق برای پایان دادن به  F35)دمای اواپراتور برای پایان دادن به یخ زدایی( و  F34در 

 یخ زدایی( باشد.

F31-  دمای اواپراتور برای شروع یخ زدایی اگرF29=1 (یخ زدایی با دما): 

کنترل کننده شروع به شمارش زمان  ،وقتی دمای اواپراتور به مقدار تنظیم شده در این تابع رسید

 کند.تایید، تا شروع یخ زدایی می

F32-  اگر اولیه زمان تایید دمای پایین برای شروع یخ زدایی  F29=1:)یخ زدایی با دما( 

رسید، کنترل کننده شروع به  F31و سپس به مقدار تنظیم شده در  آمدوقتی دمای اواپراتور پایین 

کند. در طی این مرحله، اگر دما پایین باقی بماند، شمارش زمان تایید، تا شروع یخ زدایی اولیه می

 تنظیم شدهشود. در غیر اینصورت، اگر درجه حرارت باالتر از مقدار یخ زدایی اولیه آغاز می

 باز خواهد گشت. سردسازی ، سیستم به مرحلهباشد

F33- زمان جمع آوری گاز قبل از شروع یخ زدایی: 

ا باقیمانده ت روشن نگه خواهد داشتبرای این مدت وقتی یخ زدایی شروع شد کنترل کننده فقط فن را 

 انرژی در گاز استفاده شود.

F34- دمای اواپراتور برای پایان یخ زدایی : 

زدایی با دما خواهد بود، که روش مقدار تنظیم شده برسد، پایان یخ( به S2اگر دمای اواپراتور )

باشد. بنابراین فرآیند یخ زدایی بهینه سازی شده است، از سرگیری تبرید )سرد سازی(، مطلوب می

 باشد.به محض تصفیه و زدوده شدن اواپراتور می

F35- دمای اتاق یا محفظه برای پایان یخ زدایی: 

زدایی با دما خواهد بود، که ( به مقدار تنظیم شده برسد، پایان یخS2)سنسور ر اگر دمای اواپراتو

 باشد. بنابراین فرآیند یخ زدایی بهینه سازی شده است.روش مطلوب می

F36-  حداکثر زمان بدون یخ زدایی اگرF29=1: 

بندی شده است و دمای اواپراتور به مقدار تنظیم شده زدایی با دما ترکیبهنگامی که آن برای یخ

      حداکثر زمان باقی ماندن تابعکند. این به عنوان یک زمان ایمنی، عمل می ،نرسیده است F31در 

 کند.یخ زدایی را تعریف می کننده بدون انجام کنترل

F37- زدایی:حداکثر زمان یخ 

زدایی با نرسد، اتمام یخ F34و  F35مقدار تنظیم شده در به دالیل ایمنی، اگر دمای اواپراتور به 

افتد، یک نقطه در گوشه پایین و سمت راست زمان اتفاق خواهد افتاد. هنگامی که این اتفاق می

 بصورت چشمک زن باقی خواهد ماند. Sitardیا  Multi-FGصفحه نمایش 

F38- شاخص دمای قفل شده در طول یخ زدایی: 

باید در طول )و بعد از( یک یخ  دهنشان داده ش Multi- FGتوسط  ی کهدمای اتاقاگر ،  تابعاین 

. هدف از این پیکره بندی می گردد باشدشده ثابت  زدایی )در هر دو حالت سرمایش و گرمایش(

بستگی  ابعتزدایی است، و عملیات این ، جلوگیری از تصور یک تغییر در دمای اتاق به دلیل یختابع

 به نوع یخ زدای در حال اجرا دارد.

 زدایی:یخ

 قفل نشده( ییهرگز به عنوان یک تابع یخ زدا S1تابع غیر فعال شده )دمای  -

کند و آن را روی صفحه نمایش کننده دمای اتاق را ذخیره میلپس از شروع یخ زدایی، کنتر -

 ماند.ثابت باقی می زدایی تمام شود،کند. نشانه تا زمانی که یخثابت می

کند و آن را روی صفحه ل کننده دمای اتاق را ذخیره میپس از شروع یخ زدایی، کنتر -تا   

اگر  ماند:. نشانه تا زمانی که یکی از شرایط زیر روی دهد ثابت باقی میداردنگه مینمایش ثابت 

ی گیربرسد یا اگر زمان شکلزدایی دما به یک مقدار زیر یکی از دماهای ثبت شده در شروع یخ

 شود. زدایی تمام شود، شمرده میزمانی که یخ از این زمان، در این تابع سپری شود.

F39- یخ زدایی هنگامی که وسیله روشن است: 

برای مثال، وقتی نیروی  .دهدل کننده روشن است میزدایی را وقتی کنتراجازه انجام یک یخ

 (.بروز خطا در برقصورت الکتریکی باز گردد )در 

F40- ( چکیدن قطرات آب یخ زداییزمان تخلیه): 

کند بطوریکه آخرین قطره آب در اواپراتور، هنگامی زمان چکیدن را تعریف میمدت این مورد 

ها خاموش است. اگر آن در این مرحله مورد تمام خروجی زدایی پایان یابد، جاری شده است.که یخ

 شود. تنظیمد با صفر نیاز نباشد، این تابع بای

F41-  حالت عادی –حالت عملیاتی فن 

F42-  حالت اقتصادی –حالت عملیاتی فن 

که وقتی  باشد، فن بطور مداوم روشن است،گامی که کمپرسور روشن میهن اتوماتیک: -0

 خواهد بود. F44و  F43شده در تنظیم کمپرسور خاموش است، سیکل فن بر طبق زمانهای 

 همیشه روشن است.فن مداوم:  -1

 فن با کمپرسور روشن خواهد بود. وابسته: -2

F43- مدت زمان روشنی فن اگر F41/F42= 0: 

روشن بوده است )حالت عملیاتی است،  F41/F42= 0که  هنگامیکند که فن زمانی را تعریف می

 فن: اتوماتیک(

 



 

 

F44-  مدت زمان خاموشی فن اگرF41/F42= 0: 

است، خاموش بوده است )حالت عملیاتی  F41/F42= 0که  هنگامیکند که فن زمانی را تعریف می

 فن: اتوماتیک(

F45- فن روشن وقتی که در باز است: 

 فن ممکن است هم روشن یا خاموش باقی بماند در حالیکه درب باز است. تنظیم

 اولویت دارد. F50بر  F45عملکرد توجه:  

F46-  اواپراتورتوقف فن به علت دمای باال در: 

دمای اتاق نزدیک درجه حرارت  تهویه اواپراتور تا زمانی است کههدف از آن خاموش کردن 

ه است ک ییارائه شده در طراحی نصب سردخانه باشد، که نتیجه آن جلوگیری از دما و فشار باال

، فن دتواند موجب آسیب به کمپرسور شود. اگر دمای اواپراتور بیش از مقدار تنظیم شده باشمی

درجه سانتیگراد زیر این مقدار است.  2شود. روشن شدن دوباره با یک پسماند ثابت از خاموش می

، بعد از روزهای شدهاین یک منبع با ارزش است، به عنوان مثال وقتی، یک سردخانه راه اندازی 

آن را  ر شدنرفت و آمد در اتاق سردخانه باشد و یا صفحه نمایش پمتعدد غیر فعال بودن، یا وقتی 

 دهد، شروع به کار کند.با محصوالت گرم را نشان می

F47-  پس از تخلیه فنبازگشت دمای اواپراتور برای: 

تاق اصله بخاطر دمای باالی ابالف خنک کنندهشود. مرحله تخلیه شروع میسیکل تاخیر فن، بعد از 

واهد خاما فن فقط بعد از اینکه دمای اواپراتور به زیر مقدار تنظیم شده برسد، فعال  ،شودمی فعال

در اواپراتور به عنوان  که در حال حاضرمورد نیاز است  . این فرآیند برای حذف حرارتیشد

 آن به محیط جلوگیری شود. انتقالزدایی موجود بوده، تا از نتیجه یخ

F48-  بازگشت پس از تخلیه:حداکثر دمای فن برای 

 یینرسد یا اگر اتصال سنسور یخ زدا F47به دالیل ایمنی، اگر اواپراتوربه مقدار تنظیم شده در 

(S2 ،قطع شود ).فن به زمان تنظیم شده در این تابع باز خواهد گشت 

F49-  حداکثر زمان باز شدن درب برای یخ زدایی سریع اگرF23≠ 0: 

زدایی آنی انجام از زمان تعریف شده در این تابع باشد، یک یخاگر باز بودن درب طوالنی تر 

است )دمای  F34( کمتر از S2کند که )سنسور دمای اواپراتوری را ارائه میخواهد یافت که 

است )دمای  F35( کمتر از S1یخ زدایی( و دمای اتاقی )سنسور دادن به اواپراتور برای پایان 

 ی(.یخ زدای دادن به اتاق برای پایان

F50-  زمان باز شدن درب برای قطع جریان کمپرسور و تهویه اگرF23≠ 0: 

به دالیل ایمنی، اگر باز بودن درب طوالنی تر از زمان تعریف شده در این تابع باشد، کمپرسور و 

 فن خاموش خواهد شد.

 اولویت دارد. F50بر  F45تابع نکته: 

F51-  اقتصادی اگرزمان بسته شدن درب برای فعال سازی حالت F23≠ 0: 

ته اگر بسحالت اقتصادی فعال خواهد شد  باشد،تنظیم شده  ،دیجیتال به عنوان دربورودی  اگر

 بودن درب طوالنی تر از زمان تنظیم شده در این تابع باشد.

F52-  کمپرسورروشنی حداقل زمان: 

زمان بین  مدت ، به عنوان مثال، طولباشدروشن باقی ماندن کمپرسور میحداقل زمان برای 

 باشد.نیرو می وطآن اجتناب از موج ولتاژ باال در خط زراه اندازی و توقف بعدی. هدف اآخرین 

F53-  کمپرسورخاموشی حداقل زمان: 

، به عنوان مثال، طول مدت زمان بین آخرین خاموش باقی ماندن کمپرسور استحداقل زمان برای 

 شد.بابردن فشار تخلیه و افزایش عمر کمپرسور می هدف از آن ازبینتوقف و راه اندازی بعدی. 

F54-  کمپرسور در حالتی از خطا درمدت زمان روشنی S1: 

( یا از محدوده خارج شود، کمپرسور بر طبق زمان S1اگر اتصال سنسور اتاق قطع )سنسور 

 تنظیم شده در این تابع روشن خواهد شد.

 F55- کمپرسور در حالتی از خطا در  خاموشیزمان  مدتS1: 

( یا از محدوده خارج شود، کمپرسور بر طبق زمان S1اگر اتصال سنسور اتاق قطع )سنسور 

 تنظیم شده در این تابع خاموش خواهد شد.

F56- کنندهتاخیر کمپرسور بعد از برق گیری کنترل: 

      و شروع فرآیند را به تاخیر هنگامی که وسیله روشن است، با کنترل خودش غیر فعال باقی مانده

کار خواهد کرد.  )دماسنج(اندازد. در طول این مدت کنترل کننده فقط به عنوان یک شاخص دمامی

د از یک بع (وقتی بسیاری از دستگاهها به برق متصلند)های برق هدف جلوگیری از تقاضای پیک

اخیر شود. این تر دستگاه تنظیم میبرای این منظور، زمانهای مختلف به سادگی برای ه نقص است.

در هنگام راه  ییباشد )زمانی که یخ زدا ییممکن است هم برای کمپرسور و هم برای یخ زدا

 اندازی تنظیم و شکل بندی شده باشد.(

 

F57- حداکثر زمان روشنی کمپرسور بدون رسیدن به نقطه تنظیم: 

زمان تنظیم در این تابع، بدون رسیدن به ، وقتی کمپرسور مدت زمان طوالنی تر از   پیام

 شود.نقطه تنظیم روشن باقی بماند، نشان داده می

F58- محفظه پایین آالرم دمای: 

. نشان را فعال خواهد کرد وسیله آالرم دمای پایین ( است کهS1پایین محفظه یا اتاق )این دمای 

 Sitardو بصورت زنگ (، یا حتی از طریق  سمعی و بصری باشد)  FG –Multiمیتواند در 

 )دمای خارج از محدوده(.

F59- محفظه آالرم دمای باال: 

( است که آالرم دمای باالی وسیله را فعال خواهد کرد. نشان S1این دمای پایین محفظه یا اتاق )

 Sitardو بصورت زنگ (، یا حتی از طریق  سمعی و بصری باشد)  FG –Multiمیتواند در 

 ده(.)دمای خارج از محدو

F60- مدت باز بودن درب برای شنیدن آالرم: 

( تنظیم شده باشد، در این تابع زمان برای صدای آالرم F23دیجیتال به عنوان درب )ورودی اگر 

(buzzer ) شمارش خواهد کرد.را 

F61- مهار زمان آالرم با درجه حرارت: 

برخی از زمانها به دلیل افزایش گهگاهی درجه حرارت آالرم برای هدف از این تابع، جلوگیری از 

 .غیر فعال استفن تاخیر ، عملیات تخلیه و رم در طول یخ زداییباشد. آالمی

F62- مهار زمان آالرم به محض افزایش نیرو: 

 ماند، تا به حالت پایدار خود برسد.آالرم در طول این مدت انتظار برای سیستم خاموش باقی می

F63- زدایی:آالرم یخ پایان 

ک تواند توسط یک نقطه چشمکاربر می یابد،زدایی توسط زمان بجای دما پایان میوقتی عملیات یخ

 ی پایین سمت راست صفحه نمایش، از آن آگاهی یابد.زن در گوشه

F64- :خاموش کردن توابع کنترل 

ن بسته شدبعد از  ییزداهای یخ، فن و خروجی خنک کننده)تبرید(ی خاموش شدن اجازه تابع این

 .دهدرا میشیر انبساط الکترونیکی کامل 

F65-  نشانی در شبکهRS-485 : 

متصل شده، باید یک نشانی منحصربفرد متفاوت از سایر   RS-485ی هر وسیله که به شبکه

 وسایل داشته باشد که کامپیوتر بتواند تجهیزات را شناسایی کند.

با آدرس یکسان وجود ندارد تا از مشکالت ارتباطی جلوگیری  ایهیچ وسیله مطمئن شویدتذکر: 

 شود.

 اتوماتیک(: -حالت عملیاتی )دستی  .7

مقدار دهی  VX- 950 plus(، وقتی EEVکالیبراسیون مرحله موتور شیر انبساط الکترونیکی )

که آن در وضعیت میدانی مقدار دهی  دهدمی، نشان Sitardاولیه شده، انجام گرفته است. بنابراین 

در  دهمقدار مشخص شاولیه شده است. سپس کنترل کننده، شیر انبساط الکترونیکی را  بر طبق 

 F12باز خواهد کرد و بر طبق زمان مشخص شده در )مقدار باز بودن شیر اولیه(   F11تابع 

ماند. بعد از این روش، کنترل )زمان تاخیر برای کنترل حرارت باال(، در آن وضعیت باقی خواهد 

کنترل( تنظیم  PID( یا اتوماتیک )F5=0, F6=0,F7=0کننده کنترل را بر طبق حالت دستی )

 خواهد کرد.

)مقدار باز شدن اولیه شیر  F11مقدار تابع  ،شیر انبساط الکترونیکی در حالت دستی: 1نکته 

 دارد. شیر در طول سایر فرآیندهامینگه  ثابت انبساط الکترونیکی( را در طول فرآیند سردسازی

 بسته بوده است.

کنند. پس از خاموش شدن، ( با کمپرسور با هم عمل میEEVشیر انبساط الکترونیکی ): 2نکته 

 شود.شیر بطور مستقل از مقدار حرارت بسیار باال بسته می

ر تابع شده د وقتی کمپرسور دوباره روشن شده است، شیر انبساط الکترونیکی، تا مقدار مشخص

F11  جاز م)مقدار بازشدن اولیه شیر انبساط الکترونیکی(، باز خواهدشد. بنابراین سیال سرد کننده

ابع گیری در تکند، همچنین مشاهده زمان شکلخواهد بود گسترش یابد و کمپرسور سریعا کار می

F53 .حداقل زمان خاموشی کمپرسور( خواهد بود( 

 

 

 

F47 
 

F34 
 قفل اگرنشانگر 

F38 فعال باشد 
 F29=1اگر 

F31 
نشانگر 

 فعال



 

 

 

 چفت وبست واحد برق: .8

 چفت و بست با پیچ 8.2                                                                                        ریل DINچفت و بست با  8.1

                                                       

 شماتیک ارتباط الکتریکی .9

           

 ارتباط مبدل الکتریکی

 12Vdcای: قهوه

 ~ma  4 20سبز:

 باید در اتاق باشد )سیاه(.: S1سنسور 

 اواپراتور بسته شود )خاکستری(. هبباید با یک گیره فلزی  :S2سنسور 

 باید در خط مکش باشد )سیاه(. :S3سنسور 

 است. ×24AWG  PP2متر افزایش یابد، کابل مورد استفاده 200تواند توسط کاربر تا طول کابل سنسور میتوجه: 

 : Multi-FGو  Sitardهای سازیارتباط با شبیه .10

 

C
O

M
P
 D
E

F
R
 FA N
 

115/230 Vac 

ر  منبع تغذیه بار
سو

سن
S

1*
 

A   B A   B 

ر 
سو

سن
S

2*
 

ور
س

سن
 S

3*
 

  
بز

س
 

ی
تال

جی
دی

ی 
ود

ور
 

1/4” SAE 

ی
ه ا

هو
 ق

ترمینال باالیی قطعه  قطعه ترمینال پایینی 

ne 
ic Expansion 

Valve 

 را متصل کنیدشیر انبساط الکترونیکی خروجی 
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 :)فرونشاننده(Suppressor نویز الکتریکی فیلتر .11

 

 پیشنهادی برای فروش Suppressorهای اندازه کامل کنترل

 مهم:  نکات

 مقررات: NBR 5410با توجه به فصل 

 نصب کنید. در منبع تغذیهرا باال  محافظ ولتاژ. 1

باشند، ولی نه در همان مجرایی که از طریق توانند با هم کابلهای ارتباطی می. سنسور و سری 2

 منبع تغذیه و شارژ تغذیه عبور کرده.

 ها.( موازی با شارژها به منظور افزایش عمر رلهRCهای گذرا )فیلتر Suppressor. نصب 3

 

 

  

 شماتیک اتصال فرونشاننده ی مستقیم بارهای فعال

 

  

 شماتیک اتصال فرونشاننده به کنتاکتور

 

 

 

 میمستق یفعال ساز یبرا

مشخص  یانحداکثر جر

 شده است. یشده بررس
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 شیر انبساط الکتریکی

 

 

 

 

 

 

 

 )شیر انبساط الکتریکی( EEVشرح عمومی 

 کاربرد 

 )تجهیزات تبرید )سردسازی 

 

 نوع سیال سردکننده 

 R22 

 R134a 

 R404a 

 R407C 

 R410A 

 

  قابلیتBI- FLOW   : 

  جریان دو طرفه درEEV 

 

  مشخصات مشترک 

  :600حداکثر فشار عملیاتی Psi 

  :مرحله 480تا  0محدوده عملیاتی 

 

 EEVابعاد 

 واحد: اینچ ]میلیمتر[  

 

  نوعUKV-J: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 :UKVنوع 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODEL A B 

UKV-

18D 

 

 UKV-

25D 

UKV-

30D  

 تذکر مهم                     
 
 

بخوانید و دستورالعمل  راهنمای عملی را که همراه شیر انبساط الکتریکی است، به دقت

 نصب و راه اندازی را به دستی پیروی کنید.



 

 

 EEVمشخصات 

MODEL 
OPENING 

(mm) 
R22 R134A R404A R407C R410A 

MAX. DIFFERENTIAL 

PRESSURE 

 
kW Kcal/h kW Kcal/h kW Kcal/h kW Kcal/h kW Kcal/h 

 

SB90 1,8 10,3 8847,7 8,1 6957,9 7,3 6270,7 10,6 9105,4 12,1 10393,9 

35 bar / 507 psi 

SB91 2,5 19,6 16836,4 15,3 13142,7 13,8 11854,2 20,1 17265,9 23 19757 

SB92 3 26,8 23021,2 20,9 17953,1 18,9 16235,1 27,5 23622,5 31,5 27058,5 

25 bar / 406 psi 

SB93 3,2 28,8 24739,2 22,5 19327,5 20,3 17437,7 29,6 25426,4 33,9 29120,1 

 

 گنجایش:

 ℃38دمای چگالش:  

 ℃5دمای تبخیر:  

 ℃0سابکولینگ: 

 ℃0اورهیتینگ: 

 باشد.می psiو  bar)میلیمتر(، نوع سیال سرد کننده و حداکثر فشار تفاضلی بر اساس  mmجدول فوق شامل مدل، میزان باز شدن به توضیحات جدول:  

 

MODEL 
OPENING 

(mm) 
R744*1 R744*2 MAX. PRESSURE MAX. DIFFERENTIAL PRESSURE 

 kW Kcal/h kW Kcal/h  

SB94C 1,4 8,1 6957,9 11,8 10136,2 150 bar or 2175 psi 100 bar / 1450 psi 

SB95C 2 14,8 12713,2 21,6 18554,4 150 bar or 2175 psi 100 bar / 1450 psi 

 

 CT: -5 °C  , ET: -25 °C , SH: 0 °C , SC: 0 °C:1* 

 ℃70دمای گاز سرد کن ورودی: : *2

  ℃SH= 22℃ , ET=6 ℃0دمای گاز سرد کن خروجی:     

 ℃70 تا -℃30دمای مجاز سیال:  

 ℃70 تا -℃30دمای اتاق: 

 IP66درجه محافظت:  

 باشد.می psiو  bar)میلیمتر(، نوع سیال سرد کننده، حداکثر فشار و حداکثر فشار تفاضلی بر اساس  mmجدول فوق شامل مدل، میزان باز شدن به توضیحات جدول:  

 

 نکته مهم

مختلف تبخیر و چگالش، جدول ظرفیت در صفحه بعد را ببینید.برای دماهای   



 

 

 جدول ظرفیت    

BROCHURE EVAPORATION 

TEMP. 

[°C] 

REFRIGERATING CAPACITY [kW] 

R22 R134a R404A R407C R410A 

CONDENSATION TEMP. [°C] 

20 30 38 40 50 20 30 38 40 50 20 30 38 40 50 20 30 38 40 50 20 30 38 40 50 

SB88 10 1.57 2.15 2.45 2.52 2.74 1.25 1.71 1.94 1.98 2.14 1.23 1.60 1.75 1.76 1.75 1.65 2.24 2.53 2.59 2.77 1.94 2.59 2.88 2.92 3.02 

5 1.85 2.32 2.58 2.63 2.81 1.47 1.82 2.01 2.05 2.17 1.44 1.71 1.82 1.82 1.77 1.94 2.40 2.64 2.69 2.82 2.30 2.80 3.03 3.06 3.10 

0 2.06 2.45 2.67 2.71 2.86 1.62 1.91 2.06 2.09 2.18 1.59 1.80 1.86 1.86 1.78 2.15 2.53 2.72 2.76 2.85 2.57 2.97 3.14 3.17 3.17 

-5 2.22 2.55 2.74 2.78 2.90 1.72 1.97 2.09 2.12 2.18 1.70 1.85 1.89 1.88 1.77 2.30 2.62 2.78 2.81 2.87 2.78 3.10 3.23 3.25 3.21 

-10 2.34 2.63 2.79 2.82 2.92 1.80 2.01 2.11 2.13 2.17 1.78 1.89 1.90 1.89 1.76 2.42 2.69 2.82 2.84 2.88 2.93 3.20 3.30 3.31 3.24 

-20 2.51 2.73 2.85 2.87 2.93 1.88 2.04 2.11 2.12 2.12 1.87 1.92 1.89 1.87 1.70 2.56 2.76 2.84 2.86 2.85 3.15 3.33 3.37 3.37 3.25 

-30 2.59 2.77 2.86 2.88 2.90 1.91 2.02 2.07 2.07 2.05 1.90 1.90 1.84 1.81 1.61 2.62 2.76 2.82 2.82 2.78 3.26 3.38 3.39 3.37 3.21 

SB89 10 2.32 3.18 3.63 3.72 4.05 1.85 2.53 2.87 2.94 3.17 1.82 2.37 2.59 2.61 2.59 2.44 3.31 3.75 3.83 4.09 2.88 3.83 4.26 4.33 4.47 

5 2.74 3.43 3.81 3.89 4.16 2.17 2.70 2.98 3.03 3.21 2.13 2.54 2.69 2.69 2.62 2.87 3.56 3.91 3.98 4.17 3.41 4.15 4.48 4.53 4.59 

0 3.05 3.63 3.95 4.01 4.24 2.39 2.82 3.05 3.10 3.23 2.36 2.66 2.76 2.75 2.63 3.18 3.74 4.03 4.09 4.22 3.81 4.40 4.65 4.69 4.69 

-5 3.29 3.78 4.06 4.11 4.29 2.55 2.91 3.10 3.13 3.23 2.52 2.74 2.80 2.78 2.62 3.41 3.88 4.12 4.16 4.25 4.11 4.59 4.79 4.81 4.75 

-10 3.47 3.89 4.13 4.18 4.32 2.66 2.97 3.12 3.15 3.21 2.64 2.80 2.82 2.79 2.60 3.58 3.98 4.17 4.20 4.26 4.34 4.74 4.88 4.90 4.79 

-20 3.71 4.04 4.22 4.25 4.34 2.79 3.01 3.12 3.13 3.14 2.77 2.84 2.80 2.77 2.51 3.79 4.08 4.21 4.23 4.21 4.66 4.93 4.99 4.99 4.81 

-30 3.83 4.10 4.23 4.26 4.30 2.82 2.99 3.06 3.06 3.03 2.81 2.81 2.73 2.68 2.39 3.87 4.09 4.17 4.18 4.12 4.82 5.00 5.01 4.99 4.76 

SB90 10 6.83 9.36 10.70 10.97 11.94 5.46 7.44 8.46 8.65 9.33 5.36 6.98 7.62 7.67 7.63 7.19 9.75 11.04 11.28 12.06 8.47 11.29 12.54 12.75 13.16 

5 8.08 10.11 11.23 11.45 12.25 6.39 7.95 8.78 8.93 9.45 6.29 7.47 7.92 7.93 7.72 8.45 10.48 11.52 11.72 12.29 10.04 12.22 13.20 13.35 13.53 

0 8.99 10.69 11.64 11.82 12.48 7.05 8.32 9.00 9.12 9.51 6.95 7.83 8.12 8.10 7.75 9.37 11.02 11.88 12.03 12.44 11.21 12.95 13.71 13.81 13.80 

-5 9.69 11.13 11.95 12.11 12.63 7.51 8.57 9.13 9.23 9.51 7.43 8.08 8.24 8.20 7.73 10.04 11.42 12.13 12.25 12.52 12.10 13.52 14.10 14.17 13.99 

-10 10.22 11.47 12.18 12.31 12.73 7.84 8.74 9.20 9.28 9.46 7.77 8.24 8.30 8.23 7.66 10.54 11.71 12.29 12.38 12.54 12.79 13.96 14.39 14.42 14.11 

-20 10.93 11.90 12.43 12.52 12.78 8.22 8.87 9.18 9.23 9.25 8.16 8.37 8.25 8.15 7.41 11.15 12.01 12.40 12.45 12.42 13.71 14.51 14.71 14.70 14.17 

-30 11.29 12.07 12.47 12.54 12.66 8.32 8.81 9.00 9.02 8.93 8.27 8.28 8.04 7.91 7.04 11.40 12.05 12.30 12.32 12.13 14.19 14.73 14.73 14.71 14.01 

SB91 10 11.95 16.36 18.71 19.17 20.88 9.55 13.01 14.79 15.13 16.31 9.37 12.20 13.32 13.42 13.33 12.57 17.05 19.31 19.73 21.08 14.81 19.73 21.93 22.29 23.00 

5 14.12 17.67 19.63 20.02 21.42 11.17 13.90 15.35 15.62 16.52 10.99 13.06 13.84 13.87 13.50 14.78 18.32 20.15 20.49 21.49 17.55 21.37 23.08 23.34 23.65 

0 15.73 18.69 20.35 20.67 21.81 12.32 14.55 15.73 15.95 16.62 12.15 13.69 14.20 14.17 13.55 16.38 19.28 20.77 21.04 21.76 19.60 22.65 23.97 24.15 24.13 

-5 16.94 19.47 20.89 21.17 22.09 13.13 14.99 15.97 16.14 16.62 12.99 14.13 14.41 14.33 13.51 17.56 19.98 21.21 21.42 21.90 21.16 23.64 24.65 24.77 24.47 

-10 17.87 20.06 21.29 21.52 22.26 13.72 15.29 16.09 16.23 16.54 13.59 14.42 14.51 14.39 13.39 18.43 20.48 21.49 21.65 21.93 22.37 24.41 25.16 25.22 24.68 

-20 19.11 20.81 21.73 21.89 22.34 14.37 15.52 16.05 16.13 16.18 14.27 14.63 14.43 14.24 12.95 19.50 21.01 21.68 21.77 21.71 23.98 25.37 25.72 25.70 24.77 

-30 19.74 21.11 21.81 21.92 22.14 14.54 15.40 15.74 15.78 15.61 14.46 14.48 14.06 13.82 12.30 19.94 21.07 21.50 21.53 21.21 24.82 25.76 25.82 25.73 24.50 

SB92 10 16.30 22.32 25.53 26.16 28.49 13.03 17.75 20.18 20.64 22.24 12.78 16.64 18.17 18.31 18.19 17.15 23.26 26.34 26.92 28.76 20.21 26.92 29.92 30.41 31.38 

5 19.26 24.11 26.78 27.31 29.22 15.24 18.96 20.94 21.31 22.54 14.99 17.82 18.88 18.92 18.41 20.17 25.00 27.49 27.95 29.32 23.95 29.15 31.48 31.84 32.26 

0 21.45 25.49 27.76 28.20 29.76 16.80 19.84 21.46 21.76 22.67 16.58 18.68 19.37 19.33 18.48 22.35 26.30 28.34 28.71 29.68 26.74 30.90 32.70 32.95 32.92 



 

 

-5 23.11 26.56 28.50 28.88 30.14 17.92 20.45 21.78 22.02 22.68 17.72 19.28 19.66 19.55 18.43 23.95 27.25 28.93 29.22 29.87 28.86 32.25 33.63 33.79 33.38 

-10 24.38 27.37 29.04 29.36 30.37 18.71 20.85 21.95 22.14 22.56 18.54 19.67 19.80 19.63 18.27 25.14 27.93 29.32 29.54 29.91 30.51 33.30 34.32 34.41 33.66 

-20 26.06 28.39 29.64 29.87 30.47 19.60 21.17 21.90 22.01 22.07 19.47 19.95 19.69 19.43 17.67 26.60 28.66 29.58 29.70 29.62 32.71 34.61 35.09 35.06 33.79 

-30 26.93 28.79 29.75 29.91 30.20 19.84 21.01 21.48 21.52 21.29 19.72 19.75 19.18 18.86 16.78 27.20 28.75 29.33 29.38 29.94 33.86 35.14 35.22 35.10 33.43 

SB93 10 17.55 24.04 27.49 28.17 30.68 14.04 19.11 21.73 22.23 23.95 13.76 17.92 19.57 19.71 19.59 18.47 25.05 28.36 28.99 30.97 21.77 28.99 32.22 32.75 33.79 

5 20.75 25.26 28.84 29.41 31.47 16.41 20.42 22.55 22.95 24.27 16.15 19.19 20.33 20.38 19.83 21.72 26.92 29.60 30.10 31.58 25.79 31.39 33.90 34.29 34.74 

0 23.10 27.45 29.90 30.37 32.05 18.10 21.37 23.11 23.43 24.42 17.85 20.12 20.86 20.81 19.91 24.07 28.32 30.52 30.91 31.97 28.80 33.28 35.22 35.49 35.45 

-5 24.89 28.60 30.69 31.10 32.46 19.30 22.02 23.46 23.72 24.42 19.08 20.76 21.17 21.06 19.85 25.79 29.35 31.15 31.47 32.17 31.09 34.74 36.22 36.39 35.95 

-10 26.26 29.47 31.28 31.62 32.71 20.15 22.46 23.64 23.84 24.30 19.97 21.18 21.32 21.14 19.67 27.08 30.08 31.57 31.81 32.21 32.86 35.86 36.96 37.05 36.25 

-20 28.07 30.57 31.93 32.17 32.82 21.11 22.80 23.59 23.70 23.76 20.97 21.49 21.20 20.93 19.03 28.65 30.86 31.86 31.99 31.89 35.26 37.28 37.79 37.75 36.39 

-30 29.01 31.01 32.04 32.21 32.53 21.37 22.63 23.13 23.18 22.93 21.24 21.27 20.66 20.31 18.07 29.29 30.96 31.59 31.64 31.16 36.46 37.85 37.93 37.80 36.00 

 


