
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
FOUR-STAGE DIGITAL CONTROLLER WITH 

ALARM, CYCLICAL TIMER, SOAK FUNCTION, 
AND SERIAL COMMUNICATION 

Have this manual to hand using 

the FG Finder application. 
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دارای چهار مرحله است که می تواند برای خنک سازی یا گرمایش اعمال  MT-543e کنترل ورودی

 .شود: مرحله اول، همراه با مرحله سوم، در سیستم هایی که نیاز به تهویه کم دارند، کار می کند

مراحل  .ر به صورت تایمر چرخه ای انجام می شود؛ چهارم به عنوان یک زنگ کار می کندسومین کا

 ، گرمایش(Sp1) دوم، سوم و چهارم نیز در حالت های زیر کار می کنند: سردسازی، گرمایش، تبرید

(SP1) پیکربندی تا اجازه را می توان در حالت غوطه وری استفاده کردو 1مرحله  .و تبرید در چرخش

دو نوع  MT-543e plus .فعال باقی می ماند ی ازآنهایک هر زمانورامی دهد ج ست پوینت مختلف پن

درجه  300تا  PT-100 ** (-99درجه سانتیگراد *(،  200تا  50-ترمیستور ) NTC :حسگر

این یک سیستم قفل توابع هوشمند است، یک حالت برای خاموش کردن  .سانتیگراد( را می پذیرد

( و یک فیلتر دیجیتالی قابل تنظیم و رابط سریال بیزرل، یک زنگ قابل شنیدن داخلی )عملکرد کنتر

 .است Sitrad برای ارتباط با

 

 آمیختن آبجو •                                         بانک های خون •

 واکسن •                                               تهویه مطبوع •

 سیستم های چند مرحله ای درجه حرارت •                                                  دهمراکز دا •

 
 

 PP 2 × 24 متر توسط کاربر با استفاده از کابل 200توجه: طول کابل کابل سنسور تا 

AWG افزایش می یابد. 

درجه سانتیگراد را اندازه  200)فروش جداگانه( درجه حرارت تا  SB59 با استفاده از *

 .گیری می کند

 .سنسورها به طور جداگانه فروخته می شوند **

 

 

 MT-543E Plus: 115~230 Vac ±10% (50/60 Hz) منبع تغذیه

MT-543EL Plus: 12 or 24 Vac/dc +10% 
 VA 0,5 مصرف تقریبی

 درجه فارنهایت 392تا -58درجه سانتیگراد /  200تا NTC  -50: * دمای کنترل

 -99 ** PT100:  درجه فارنهایت 572تا -146درجه سانتی گراد /  300تا 

 درجه فارنهایت 122تا  32ه سانتیگراد / درج 50تا  0 دمای عملکرد

 OUT1, OUT2, OUT3, OUT4: 5(3)A / 250 Vac / 1/8HP ماکزیمم جریان خروجی

 (بدون تراکم) 10a  UR 90٪ رطوبت عملیاتی

 x 34 x 77 mm (WxHxP) 76 ابعاد)میلی متر(

ابعاد گیره برای ثابت کردن 

 وسیله

 (5کنید به بند میلی متر )نگاه  0.5 ± 29 × 0.5 ± 71

 

 

 

 

   پنل)نمایی کناری(                                           پنل)نمای جلویی(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و کلیدهاعالئم  -4

 

 

 پانل و اتصاالت الکتریکینصب  -5.5

 

 

 مشخصات فنی -3

 

 

 برنامه های کاربردی -2

 

 

 توضیحات -1

 

 

 هشدار

 :مهم

قبل از نصب کنترل کننده،توصیه می کنیم به طور مستقیم دستورالعمل راهنمایی را به  

 منظور جلوگیری از آسیب های احتمالی به محصول مطالعه کنید

 :هشدارها هنگام نصب محصول

دستگاه قبل از اجرای هر روش در این ابزار، آن را از برق جدا کنید اطمینان حاصل کنید که 

دارای تهویه مناسب است، از نصب در پانل حاوی دستگاههایی که ممکن است آن را مجبور به 

 کارکرد در خارج از محدودیت های دما مشخص کند؛ اجتناب کنید.

محصول را دور از منابعی که می تواند باعث اختالالت الکترومغناطیسی مانند موتورها، 

 لکترومغناطیسی و غیره شود، نصب کنید.کنتاکتور ها، رله ها، دریچه های ا

 :خدمات مجاز

 .نصب و نگهداری محصول باید توسط پرسنل مجرب انجام شود

 :تجهیزات جانبی

 .فقط از لوازم جانبی اصلی کنترل کامل سنج استفاده کنید

 .اگر سوالی دارید، لطفا با پشتیبانی فنی ما تماس بگیرید

ل ،حق تغییر اطالعات موجود در این کتابچه راهنمای با توجه به پیشرفت دائمی، کنترل کام

 کاربررابرای خودمحفوظ می دارد.

 

 

 نصب کنترلر آب نیازدارد، برای فشار برای نصب که نیاز به

میلی متر باشد.لبه های جانبی  X 29 70.5باید حداکثر  شکاف

د به طوری که فشار به واشر آب بندی برای باید ثابت شو

 جلوگیری از نفوذ در بین قسمت باز و کنترل کننده اعمال شود

 هشدار

*بکاربردن ابزار مناسب برای جلوگیری از صدمه زدن به 

 ترمینالهای ارتباطی دستگاه،ضروری است.

*3.32’’(2.4mm)  برای تنظیم گوشتی پیچ شیار

 درترمینالهای سیگنال

برای تنظیم  فیلیپس (1نمره)   1#  شتیشیار پیچ گو*

 )پاور(ترمینالهای برق

 

 مهم



 

Connectionاین سنسوربه صورت جداگانه فروخته می شود.       :اتصال:** 

Commonمشترک: 

Out   خروجی:Power supplyمنبع تغذیه: 

 

 نقشه منوی دسترسی سریع 1.6

)لمس سریع( در حالی که درجه  برای دسترسی یا مرور فهرست دسترسی سریع، از کلید

با هر لمس، عملکرد بعدی در لیست نمایش  حرارت توسط کنترلر نمایش داده می شوداستفاده کنید.

 6.3برای جزئیات بیشتر فصل  .)لمس سریع( استفاده کنیدبرای تایید، از کلید  .داده می شود

 نقشه توابع در زیر نشان داده شده است .را ببینید

 

که کنترل کننده در حالت نمایشگر درجه حرارت است، کلید های زیر می تواند به  هنگامی

 :عنوان کلید های میانبر برای توابع زیر استفاده شود

 

 
 ثانیه نگهدارید:تنظیم ست پوینت2برای

 
 ثانیه نگه دارید:مهاروخروج از زنگ هشدارآالرم2برای 

 
 لمس سریع:نمایش ماکزیمم ومینیمم دما

 
 شوند.یرحالیکه ضبط شده ها،نمایش داده مثانیه نگه دارید:پاک کردن تاریخچه د2ایبر

  
 ثانیه نگه دارید:منوی غوطه وری2برای 

 
 ورود به انتخاب تابع همزمان نگه دارید:

 

 عملیات اساسی 3.6

 تنظیم درجه حرارت مورد نظر 1.3.6

[ نمایش setثانیه فشار دهید تا ] 2رابرای وی تنظیم ست پوینت، برای ورود به من

و سپس مقدار  [Sp1] پیام .( استفاده کنید6.1داده شود یا از کلید دسترسی آسان )مورد 

یااز کلید  .به ترتیب نمایش داده می شود 1ست پوینت تعیین شده ی مرحله 

 .فشار دهید را برای تغییر مقدار استفاده کنید و برای تأیید

یا  SP2 (F08 = 0) پیکربندی شده به عنوان سردسازکنترل شده توسط 2اگر مرحله  -

بعدا نمایش داده می  [Sp2] پیکربندی شود، پیام SP2 (F08 = 1)با گرمایش تحت کنترل

 .رافشار دهیدتغییر مقداردهید و برای تایید یا با استفاده از کلید .شود

یا حرارت تحت  SP3 (F13 = 0) یخچال کنترل شده توسطبه عنوان  3اگر مرحله  -

با  .بعدا نمایش داده می شود [SP3] پیکربندی شود، پیام SP3 (F13 = 1)با کنترل

 .رافشار دهید مقدار راتغییرداده و برای تاییدیااستفاده از کلید 

 توسط یا گرمایش SP4 (F30 = 0)شده با به عنوان تبرید توسط کنترل 4اگر مرحله  -

SP4 (F30 = 1) کنترل می شود، پیام [SP4] یااز کلید  .بعدا نمایش داده می شود

را فشار برای تنظیم دوباره استفاده کنید مقدار را تغییر دهید و برای تأیید

 ....دهید

 (F13 = 3) یا حداقل تهویه (F13 = 2) به عنوان یک تایمر چرخه ای 3اگر مرحله 

و زمان روشنی  ([Con]) 3یم زمان روشنی تایمر چرخه مرحله پیکربندی شده است، تنظ

 امکان پذیر خواهد بود تنظیم زنگ  آالرم روشن در .([Coff]) 3چرخه تایمر مرحله 

([tOn]) و خاموش ([tOff])  به عنوان زنگ هشدار 4زمانی مجاز خواهد بود که مرحله 

(F30 = 2 ،3 4، یا) پیکربندی شود. 

 شان می دهدپیکربندی به پایان رسیده است[ ن----در نهایت  ]

 قفل توابع 2.3.6

تنظیمات و ارمغان می آورد به  .امنیت بیشتر را برای عملکرد وسیله،استفاده از قفل توابع 

پارامترهای دیگر می توانند برای کاربر هنگام مشاهده فعال شوند، اما در برابر تغییرات 

توابع کنترل رامسدود کنیدو  یا تنها تغییراتو  (F42 = 2) غیرمجاز محافظت می شوند

 برای فعال کردن قفل توابع، دسترسی به .(F42 = 1) را فعال کنید تنظیم ست پوینت

[LOC]پیام .را در منوی دسترسی سریع مشاهده کنید [no ]  قفل باید فعال و غیرفعال(

برای  ه داشتن نگ ی که پیام در حال نمایش است، باهنگام .شود( نمایش داده می شود

 فعال سازی با پیام .دعملکرد، را فعال کنی برای قفل کردن (F43) درزمان پیکربندی 

[LOC] [On ] برای فعال کردن استفاده از این تابع،  .نشان داده می شودF42  1 بایدروی 

 .پیکربندی شود 2یا 

 عملیات -6

 

 



صفحه نمایش، نشان نشان داده شده در  [LOC] در هنگام تالش برای تغییر پارامترها، پیام

می دهد که قفل توابع فعال است، برای غیرفعال کردن آن، کنترلر را خاموش کرده و سپس 

نشانگر بازشدن  [OFF] [LOC] کلید را نگه دارید تا زمانی که پیام .را نگه دارید کلید

 .ثانیه( باشد، نگه دارید 10)

 خاموش کردن توابع کنترل3.3.6

کنترل اجازه می دهد تا کنترل کننده به عنوان یک شاخص از  روشن کردن عملکرد توابع

استفاده از این ویژگی  .درجه حرارت کار کند، خروجی های کنترل و هشدار قطع شود

هنگامی که فعال می شود،  .است (فعال یا غیرفعال شدهF44) توسط تابع کنترل قطع کار

 خاموش می شوند [CTRL]زینه توابع کنترلی و آالرم از طریق منوی دسترسی سریع در گ

([CTRL] [OFF]) یا روشن می شوند [CTRL] [ON ])  هنگامی که عملکرد کنترل)

 و پیام های دیگر نمایش داده می شود ، به طور متناوب با دما[OFF] پیامشود،خاموش 

 ثبت حداقل و حداکثر دما4.3.6

دسترسی سریع یا با فشار  نمایش حداقل و حداکثر سوابق دما را می توان از طریق منوی

حداقل و حداکثر درجه حرارت ثبت شده به ترتیب نمایش داده  .چک کرددادن کلید

ثانیه  2را برای  برای پاک کردن حداقل و حداکثر مقادیر ضبط شده، کلید .می شود

در منوی  [Creg] فشار دهید در حالی که پرونده ها نمایش داده می شوند و یا از گزینه

 .سریع استفاده کنید دسترسی

 .نشان می دهد که پرونده ها پاک شده اند [rset] پیام

 انتخاب واحدها 5.3.6

برای انتخاب واحد هایی که سیستم برای کار استفاده می کند، هنگامی که درجه حرارت 

، با استفاده [F01]را فشاردهید.عملکرد  ونمایش داده می شود، به طور همزمان 

سپس با استفاده از  .را فشار دهید[ وارد کنید، سپس دکمه 231 از کد دسترسی ]،

 .را فشار دهیدرا انتخاب کنید، و [F˚] یا ] ˚[ C ،واحدیاکلید های 

هرگاه واحد تغییر می شود، پیکربندی توابع به پیش فرض کارخانه فرض می شود، بنابراین 

 .باید دوباره پیکربندی شود

 انتخاب نوع سنسور 6.3.6

 شما می توانید .زم است زمانی که میخواهید نوع سنسور متصل به کنترلر را تغییر دهیدال

NTC thermistor یا PT-100 را انتخاب کنید. 

از آن استفاده می کند، هنگامی که درجه حرارت نوع سنسور که سیستم برای انتخاب 

و ]312 [ سترسی، با استفاده از کد دراوارد کنید[F01] می شود، عملکرد نمایش داده

 [Sens] پیام .را فشار دهیدفشار دهید، سپس دکمه را همزمان )لمس سریع( 

 [ntc]  نوع سنسور مورد نظریانمایش داده می شود، سپس با استفاده از کلید 

thermistor NTC یا [pt01] (thermistor PT-100 *)  را انتخاب کنید و برای تأیید

سنسور تغییر می کند، پیکربندی این توابع به طور پیش  هر گاه نوع .را فشار دهید

 .فرض به کارخانه بستگی دارد، بنابراین باید دوباره پیکربندی شود

 اتصال سنسور  6.3.7

 .باید با توجه به تصویر زیر متصل شوند * PT100 یا NTC حسگرهای

 

 مانع زنگ هشدارآالرم و هشدار قابل شنیدن 8.3.6

 2و  یا زنگ سوزنی )بیزر(، هنگامی که فعال هستند، برای  OUT4 رمبرای جلوگیری از آال

و زنگ فعال باشند، هر دو می توانند مهار  OUT4 در این مورد، اگر .رافشار دهیدثانیه 

 .شوند

در دسترسی سریع مهار  [inib] همچنین ممکن است زنگ هشدار یا بیزر از طریق گزینه

 ([bu22]یا  [Out4]) ادی را که بایگانی شده استشود؛ جایی که ممکن است هشدار انفر

 رابزنید.انتخاب کنید ووبا استفاده از کلیدهای 

 مراحل 6.3.9

 .دارای چهار مرحله استMT-543e plusکنترل کننده 

 .فقط برای سرمایش یا گرمایش کار می کنند 2و  1مراحل 

ی تواند به عنوان تایمر چرخه م 3عالوه بر عملیات به عنوان سرمایش و یا گرمایش، مرحله 

 .یا حداقل تهویه عمل کند

 :دارای پنج حالت عملیاتی است که به عنوان تایمر چرخه پیکربندی شده است

 و F20 ([Con]) چرخه تایمر با توجه به زمان پیکربندی شده در :(F22 = 0) مستقل -

F21 (COff) است. 

زمان که درجه حرارت به مقدار  هر :(F22 = 1) تریگرمی شود SP1 تایمر بوسیله -

 تایمر هنگامی که درجه حرارت به .میرسد، تایمر فعال می شود SP1 پیکربندی شده برای

SP1 + F06  به عنوان سردساز پیکربندی شده است( یا 1می رسد )اگر مرحله SP1 - 

F06  به عنوان گرمایش پیکربندی شده است( خاموش شود، همانطور که در  1)اگر مرحله

 .نشان داده شده است 1شکل 

در این  :(F22 = 2) مرتبط با تایمر چرخه )تایمر بمحض پاورآپ،روشن میشود.( 1مرحله  -

 F21 و F20 ([Con]) پیکربندی، تایمر چرخشی بر اساس زمان پیکربندی شده در

(COff) تاس. 

 1 می رسد )اگر مرحله SP1 + F06 هنگامی شروع می شود که درجه حرارت به 1مرحله 

به عنوان گرمایش  1)اگر مرحله  SP1 - F06 به عنوان سرمایش پیکربندی شده است( یا

 .نشان داده شده است 1پیکربندی شده(، همانطور که در شکل 

 :(F22 = 3) مرتبط با تایمر چرخه )تایمر خاموش میشود از طریق پاورآپ( 1مرحله  -

پیکربندی این است که تایمرخاموش تفاوت در این  .عملیات شبیه به پیکربندی قبلی است

 .می شود

 = F22) روشن است 1خروجی تایمر سیکلی روشن میشود هر زمانی که خروجی مرحله  -

 و F20 ([Con]) در این حالت عملیات تایمر چرخه با توجه به زمان پیکربندی شده در :(4

F21 ([Coff])  شن می شود، رو 1توقف  میکندو هر زمانی که خروجی مرحله  3و مرحله

 .نشان داده شده است 3خروجی را روشن می کند، همانطور که در شکل 

 :(F22 = 5) خروجی روشن است 1چرخه خروجی تایمر،کارمیکند زمانی که مرحله  -

زمانیکه پیکربندی طبق روشن است،کارمیکند  1تنها زمانی که خروجی مرحله  3مرحله 

 .نشان داده شده است 4شکل  F21 ([COff] و F20 ([Con]) شده در

 

 

 



 

)پیکربندی شده  1به عنوان حداقل تهویه پیکربندی شده است همراه با مرحله  3مرحله 

عملکرد به  .برای گرمایش( در سیستم هایی که نیاز به حداقل تهویه دارند، عمل می کنند

 + SP1و  SP1 باشد یا بین SP1-F06 و SP1 شرح زیر است: زمانی که درجه حرارت بین

F16 طبق زمان پیکربندی شده در 3، مرحله F20 ([COn]] و F21 ([Coff]) .کارمیکند 

 + SP1 باشد، تهویه خاموش می شود، و اگر دمای باالتر از SP1-F06 اگر درجه حرارت زیر

F16  باشد، تهویه روشن باقی می ماند و در این شرایط باقی می ماند تا دوباره به ست

 .نشان داده شده است 5شکل  پوینت برسد، همانطور که در

 

یا گرمایش پیکربندی  سرمایشهمچنین می تواند به عنوان  4مراحل قبلی، مرحله همانند 

 همچنین می تواند به عنوان یک آالرم در محدوده عمل، نسبی خارج از محدوده عمل .شود

(F30 = 2 ،3 4، و).کارکند 

 عملکرد غوطه وری 10.3.6

تا پنج ست پوینت مختلف می توان پیکربندی  (F45 = 1) در حالت عملکرد غوطه وری

 اولین ست پوینت  مورد نظر .عمل کند OUT1 کرد تا برای زمان های مختلف در خروجی

(SSP1) در عملکرد F46  پیکربندی شده و زمان برحسب دقیقه کنترل کننده باید در این

 و SPS2 ،SPS3 ،SPS4) و همچنین در مقادیر تعیین شده ترتیبی (F47)ست پوینت 

SPS5) در توابع (F48 ،F50  ،F52 و F54) و زمانهای مربوط به پایداری (F49 ،F51 ،

F53 ،F55.بماند ) 

 

وطه وری، کنترل کننده در ست پوینت پیکربندی شده برای زمان دائمی انتخاب در حالت غ

 .شده عمل می کند

ست رت برای اولین بار مقدارشمارش زمان دائمی تنها زمانی آغاز می شود که درجه حرا

ست پس از اتمام شمارش زمان پایداری، کنترل کننده با  .را بدست آورد پوینت غوطه وری

اگر این آخرین ست پوینت غوطه وری باشد، کنترل کننده  .بعدی عمل می کند پوینت

 [SOAH] از طریق منویند و منتظر می ماند تا فرآیند را خاموش می ک OUT1 خروجی

حالت عملیاتی مرحله )تبرید یا گرمایش( باید در  .دوباره راه اندازی شود [On]  گزینه

 .انتخاب شود F06 و همچنین دیفرانسیل کنترل )هیسترزیز( در F03 عملکرد

 منوی غوطه وری1.10.3.6

مراحل زیر را برای شروع روند  .حالت کنترل غوطه وری، به طور پیش فرض خاموش است

 :انجام دهید

a) را فشار دسترسی داشته باشید، از طریق منو حرکت کنید؛دسترسی سریع  به

را به طور وکلیدرا فشاردهیدیا و  [SOAH] دهید؛ تا رسیدن به گزینه

 فشاردهید..[SOAH] همزمان برای ورود به منو

 .را فشار دهیداستفاده کنید و دکمه  On] [ برای حرکت به گزینه <یا>ب( از کلید 

، 1 ،2 ،3 ،4   (SSP)برای تعیین ست پوینت غوطه وری یافاده از کلید ج( با است

نمایش  [On]  [SOAH] پیام .را فشار دهید، که در آن کنترل شروع می شود و 5یا 

 .داده خواهد شد

 :در صورت لزوم، مراحل زیر را برای لغو فرایند غوطه وری انجام دهید

a)  ؛ تا زمانی که ،روی منو حرکت کنیدشته باشیددسترسی دابه دسترسی سریع

را فشار دهید و یا ، دکمه [SOAH] بروید و برای وارد کردن منو [SOAH] به گزینه

 کلید 

 پیام .استفاده کنید[ و دکمه off [به گزینه  برای رسیدنیاب( از کلید 

[SOAH] [OFF] نمایش داده خواهد شد. 

رل حالت غوطه وری را مشاهده کنید، مانند توابع مراحل زیر را دنبال کنید تا اطالعات کنت

 :پیکربندی شده برای نقطه غوطه وری کنونی )ست پوینت و زمان پایداری(

حرکت کنید؛ تا  سریع دسترسی داشته باشید، از طریق منوبه دسترسی الف(

 رابه طور همزمان برای ورود به منویا و و کلید  [SOAH] رسیدن به گزینه

[SOAH].ردهید.فشا 

را فشار استفاده کنید و دکمه  [info] برای حرکت تا گزینهیاب( از کلید 

 یا [SSP4]، [SSP3]، [SsP2]، [SSP1] بسته به نقطه غوطه وری کنونی، پیام ها .دهید

[SSP5]  به ترتیب نمایش داده می شوند و به دنبال آن درجه حرارت پیکربندی و زمان

 .شده استای این نقطه غوطه وری ، پیکربندی بر [ 00:00] [ttot] پایداری

با  F55 تا F46 ، یعنی تنظیم مجدد  توابع برای پاک کردن تمام تنظیمات نقطه غوطه وری

 :مقادیر پیش فرض، بنابراین بازنشانی زمان تمام نقاط غوطه وری، مراحل زیر را دنبال کنید

رافشار حرکت کنید؛  دسترسی داشته باشید، از طریق منوبه دسترسی سریع الف(

را به طور همزمان برای ورود یا و فشار دهیذ  [SOAH] دهید؛ تا رسیدن به گزینه

 .[SOAH] به منو



 .را فشار دهیداستفاده کنید و  [rSet] برای حرکت تا گزینهیاب( از کلید 

 .را فشار دهیدبرای انتخاب گزینه ]بله[ استفاده کنید و دکمه یاج( از کلید 

نمایش داده می شود که نشان می دهد که تمام توابع مربوط به  [rSet] [SOAH]یام پ

حالت کنترل غوطه وری ،به مقادیر پیش فرض تغییر کرده اند، به عنوان مثال درجه حرارت 

 .است 0درجه سانتی گراد تغییر کرده و زمان ثابت بودن آن  23به 

 پیام ها-6.3.10.2

 :ل غوطه وری نمایش داده می شوندپیام های زیر در حالت کنتر

به  [SSP5] یا [SSP4]، [SSP3]، [SsP2]، [SSP1] پس از شروع کنترل غوطه وری، پیام

طور متناوب با درجه حرارت و پیام های دیگر نمایش داده می شود، نشان می دهد که نقطه 

اری )ساعت: دقیقه( زمان پاید [00:00]تایمر شمارش معکوس  .غوطه وری ،فعال است

برای نقطه غوطه وری تنها پس ازآنکه کنترلر به دمای پیکربندی شده به عنوان نقطه تنظیم 

غوطه وری،رسید، نشان داده می شود، یعنی تایمر شمارش معکوس نمایش داده نمی شود 

 .در حالی که کنترل درحال انتقال بین دما هاست)شیب(

 هشدار قابل شنیدن 3.10.3.6

 :حالت کنترل غوطه وری رخ می دهد هشدارهای صوتی زیر در

(هنگامی که کنترل درجه حرارت نقطه اول غوطه وری را بدست می آورد، یعنی در  (1

لحظه ای که شمارش زمان دائمی نقطه اول غوطه وری آغاز می شود، هشدار قابل شنیدن 

 ثانیه است. 2رخ می دهد که یک بیزرفعال ثابت )آالرم داخلی( برای حدود 

زمان که کنترل به نقطه پایداری نقطه غوطه وری ،می رسد و ست پوینت را به (هر  (2

نقطه غوطه وری بعدی تغییر می دهد، هشدار قابل شنیدن با سه فعال سازی متوالی بیزر 

 .دهدمی،رخداخلی(،)آالرم

(هنگامی که عملیات نقطه غوطه وری ،به پایان رسید، یعنی زمانی که زمان پایداری  (3

نقطه غوطه وری، به دست می آید، هشدار قابل شنیدن با فعال شدن متناوب بیزر آخرین 

 .ثانیه رخ می دهد 10برای 

اگر تمام پنج نقطه غوطه وری، مورد نیاز نباشد، نقاط غوطه وری استفاده نشده باید با  :نکته

 .پیکربندی شوند (F55 یا F49 ،F51 ،F53) 0زمان ثابت بودن 

 OUT1 نترل کننده در حالت غوطه وری روشن می شود، خروجیهنگامی که ک :2نکته 

انجام می  [sOaH] در منوی[on]خاموش می شود و فرایند تنها پس از فعال شدن گزینه 

 شود.

: هنگامی که کنترل کننده در حالت کاری غوطه وری عمل می کند، نمی توان از 3نکته 

 .فاده کرداست (F23) هشدار شنیداری )بیزر( به عنوان زنگ دما

رفتن سیستم از یک ست پوینت به ست مهم: کنترل کننده هیچ تأثیری بر زمان الزم برای 

( را غوطه وری)نقطه داری در ست پوینتاین کنترل تنها زمان پای .ندارد پوینت بعدی

غوطه وری فقط به ظرفیت سیستم بستگی زمان شیب )شیب( بین نقاط  .کنترل می کند

 .نندهکنترل ک دارد و نه به

 عملیات پیشرفته 6.4

 دسترسی به منوی اصلی 6.4.1

یا با فشار دادن  [Func] منوی اصلی را می توان از طریق منوی دسترسی سریع، گزینه

 به طورهمزمان )لمس سریع( در حالی که درجه حرارت نمایش داده می شود،دید.و

  کد دسترسی 6.4.2

 [F01])لمس سریع( عملکرد تفاده از دکمه برای اجازه دادن به تغییر پارامترها، با اس

وارد کنید وبا یا)یکصد و بیست و سه( را با استفاده از کلید  123را وارد کنید، 

 تایید کنید .

 تغییر پارامترهای کنترل کننده 6.4.3

گزینه  [F01]  در منوی عملکرد، پس از وارد کردن کد دسترسی به درستی در عملکرد

بعد از انتخاب عملکرد برای مشاهده  .انتخاب کنیدیااده از کلید دلخواه را با استف

برای تغییر یابا استفاده از  .)لمس سریع( را فشار دهیدارزش آن دکمه 

مقدار و در صورت آماده بودن برای ذخیره مقدار پیکربندی شده فشار دهید و به منوی 

ت کار عادی )نشانگر درجه حرارت(، برای خروج از منو و بازگشت به حال .عملکرد بازگردید

 [ ظاهر می شود----مس طوالنی( تا ]را نگه دارید )ل 

 (جدول پارامتر 6.5

 NTC PT-100 

 فارنهایت سلیسیوس فارنهایت سلیسیوس

 استاندارد واحد ماکزیمم یمممین استاندارد واحد ماکزیمم مینیمم استاندارد واحد ماکزیمم مینیمم استاندارد واحد ماکزیمم مینیمم توصیف عملکرد

F01 کددسترسی - - - - - - - - - - - - - - - - 

F02 5 5- عالمت انحراف ˚c 0 -9 9 ˚f 0 -50 50 ˚c 0 -90 90 ˚f 0 

F03 1 - 1 0 1 - 1 0 1 - 1 0 1 - 1 0 مدعملیاتی1مرحله 

F04  مینیمم ست پوینت

 (1مجاز)مرحله

-50 200 ˚c -50 -58 392 ˚f -58 -99 300 ˚c -99 -146 572 ˚f -146 

F05  ماکزیمم ست پوینت

 (1)مرحله

-50 200 ˚c 105 -58 392 ˚f 221 -99 300 ˚c 300 -146 572 ˚f 572 

F06  کنترل دیفرانسیلی

 )هیسترزیس(1مرحله

0.1 20 ˚c 1 1 36 ˚f 2 1 50 ˚c 2 2 90 ˚f 4 

F07  حداقل تاخیرروشن شدن
 1دوباره خروجی مرحله 

 0 ثانیه 999 0 0 ثانیه 999 0 0 ثانیه 999 0 0 یهثان 999 0

F08 0 - 3 0 0 - 3 0 0 - 3 0 0 - 3 0 مدعملیاتی2مرحله 

F09  مینیمم ست پوینت

 (2مجاز)مرحله

-50 200 ˚c -50 -58 392 ˚f -58 -99 300 ˚c -99 -146 572 ˚f -146 

F10  ماکزیمم ست پوینت

 (2مجاز)مرحله

-50 200 ˚c 105 -58 392 ˚f 221 -99 300 ˚c 300 -146 572 ˚f 572 

F11 کنترل 2مرحله
 دیفرانسیلی)هیسترزیس(

0.1 20 ˚c 1 1 36 ˚f 2 1 50 ˚c 2 2 90 ˚f 4 

F12  مینیمم تاخیربرای

 2سوئیچ دوباهربه مرحله

 0 ثانیه 999 0 0 ثانیه 999 0 0 ثانیه 999 0  0 ثانیه 999 0

F13 0 - 5 0 0 - 5 0 0 - 5 0 0 - 5 0 مدعملیاتی3مرحله 

F14  مینیمم ست پوینت

 (3مجاز)مرحله

-50 200 ˚c -50 -58 392 ˚f -58 -99 300 ˚c -99 -146 572 ˚f -146 

F15  ماکزیمم ست پوینت

 (3مجاز)مرحله

-50 200 ˚c 105 -58 392 ˚f 221 -99 300 ˚c 300 -146 572 ˚f 572 

F16 کنترل 3مرحله

 دیفرانسیلی)هیسترزیس(

0.1 20 ˚c 1 1 36 ˚f 2 1 50 ˚c 2 2 90 ˚f 4 

F17  مینیمم تاخیرسوئیچ

مجددروی خروجی 

 0 ثانیه 999 0 0 ثانیه 999 0 0 ثانیه 999 0 0 ثانیه 999 0



 3مرحله

F18 تایمرسیکلی 3مرحله

 برپایه زمان

0 1 - 0 0 1 - 0 0 1 - 0 0 1 - 0 

F19  زمان فعالسازی

 تایمرسیکلی3مرحله

 5 ثانیه 999 0 5 ثانیه 999 0 5 هثانی 999 0 5 ثانیه 999 0

F20  زمان روشنی

 3تایمرسیکلی مرحله

0 999 s/m 0 0 999 s/m 0 0 999 s/m 0 0 999 s/m 0 

F21  زمان خاموشی
 3تایمرسیکلی مرحله

0 999 s/m 0 0 999 s/m 0 0 999 s/m 0 0 999 s/m 0 

F22 0 - 5 0 0 - 5 0 0 - 5 0 0 - 5 0 مدعملیاتی تایمرسیکلی 

F23 1 - 2 0 1 - 2 0 1 - 2 0 1 - 2 0 مدعملیاتی بیزر 

F24  نقطه عملکردبیزر)آستانه
 پایین(

-50 200 ˚c -50 -58 392 ˚f -58 -99 300 ˚c -99 -146 572 ˚f -146 

F25  نقطه عملکردبیزر)آستانه

 باال(

-50 200 ˚c 105 -58 392 ˚f 221 -99 300 ˚c 300 -146 572 ˚f 572 

F26 1 ثانیه 999 0 1 ثانیه 999 0 1 ثانیه 999 0 1 ثانیه 999 0 نی بیزرزمان روش 

F27 1 ثانیه 999 0 1 ثانیه 999 0 1 ثانیه 999 0 1 ثانیه 999 0 زمان خاموشی بیزر 

F28  زمان مهارزنگ

 هشداربمحض وصل برق

 0 دقیقه 999 0 0 دقیقه 999 0 0 دقیقه 999 0 0 دقیقه 999 0

F29  زمان فعال شدن

دبیزر پس ازآنکه مجد

بصورت دستی،قطع شده 

 است.

 اتوماتیک دقیقه 999 اتوماتیک اتوماتیک دقیقه 999 اتوماتیک اتوماتیک دقیقه 999 اتوماتیک اتوماتیک دقیقه 999 اتوماتیک

F30 3 - 6 0 3 - 6 0 3 - 6 0 3 - 6 0 مدعملیاتی4مرحله 

F31  مینیمم ست پوینت

 (4مجاز)مرحله

-50 200 ˚c 21 -58 392 ˚f 70 -99 300 ˚c 21 -146 572 ˚f 70 

F32  ماکزیمم ست پوینت
 (4مجاز)مرجله

-50 200 ˚c 27 -58 392 ˚f 81 -99 300 ˚c 27 -146 572 ˚f 81 

F33  کنترل دیفرانسیلی

 )هیسترزیس(4مرحله

0.1 20 ˚c 1 1 36 ˚f 2 1 50 ˚c 2 2 90 ˚f 4 

F34  مینیمم تاخیرروشن

شدن مجددخروجی 

 4مرحله

 0 ثانیه 999 0 0 ثانیه 999 0 0 ثانیه 999 0 0 ثانیه 999 0

F35  زمان مهارآالرم در طول

 روشن شدن

 0 دقیقه 999 0 0 دقیقه 999 0 0 دقیقه 999 0 0 دقیقه 999 0

F36  زمان فعال شدن

مجددآالرم وقتیکه 

بصورت دستی،قطع 

 شدده است.

 اتوماتیک دقیقه 9999 اتوماتیک اتوماتیک دقیقه 999 اتوماتیک اتوماتیک دقیقه 999 اتوماتیک اتوماتیک دقیقه 999 اتوماتیک

F37  1 ثانیه 999 0 1 ثانیه 999 0 1 ثانیه 999 0 1 ثانیه 999 0 زمان روشنی آالرم 

F38 1 ثانیه 999 0 1 ثانیه 999 0 1 ثانیه 999 0 1 ثانیه 999 0 زمان خاموشی آالرم 

F39 )نه(0 دقیقه 999 )نه(0 )نه(0 دقیقه 999 )نه(0 )نه(0 دقیقه 999 )نه(0 )نه(0 دقیقه 999 )نه(0 زمان قطع آالرم)تاخیر( 

F40 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 1 0 مدعملیاتی فیلتردیجیتال 

F41  شدت فیلتر دیجیتال که

به سنسور اعمال می 

 شود

 0 ثانیه 20 0 0 ثانیه 20 0 0 ثانیه 20 0 0 ثانیه 20 0

F42 0 - 2 0 0 - 2 0 0 - 2 0 0 - 2 0 لعملکردقف 

F43 15 ثانیه 60 15 15 ثانیه 60 15 15 ثانیه 60 15 15 ثانیه 60 15 زمان قفل عملکردها 

F44 نه(0 - 2 )نه(0 )نه(0 - 2 )نه(0 )نه(0 - 2 )نه(0 )نه(0 - 2 )نه(0 خاموشی تابعهای کنترل( 

F45  فعال شدن ویژگی تابع

 1غوطه وری در خروجی

0 1 - 0 0 1 - 0 0 1 - 0 0 1 - 0 

F46  دمای نقطه غوطه

 (ssp1وری)

-50 200 ˚c 23 -58 392 ˚f 73 -99 300 ˚c 23 -146 572 ˚f 73 

F47  زمان پایداری درنقطه

 غوطه وری

 0 دقیقه 999 0 0 دقیقه 999 0 0 دقیقه 999 0 0 دقیقه 999 0

F48 2دمادرنقطه غوطه وری 

(ssp2) 

-50 200 ˚c 23 -58 392 ˚f 73 -99 300 ˚c 23 -146 572 ˚f 73 

F49  زمان پایداری درنقطه

 ssp2)) 2غوطه وری

 0 دقیقه 999 0 0 دقیقه 999 0 0 دقیقه 999 0 0 دقیقه 999 0

F50 3دمادرنقطه غوطه وری 

(ssp3) 

-50 200 ˚c 23 -58 392 ˚f 73 -99 300 ˚c 23 -146 572 ˚f 73 

F51  زمان پایداری درنقطه

 (ssp3) 3یغوطه ور

 0 دقیقه 999 0 0 دقیقه 999 0 0 دقیقه 999 0 0 دقیقه 99 0

F52 دمادرنقطه غوطه وری 

4(ssp4) 

-53 200 ˚c 23 -58 392 ˚f -73 -99 300 ˚c 23 -146 572 ˚f 73 

F53  زمان پایداری درنقطه
 (ssp4) 4غوطه وری

 0 دقیقه 999 0 0 دقیقه 999 0 0 دقیقه 999 0 0 دقیقه 999 0

F54 دمادرنقطه غوطه وری 

5(ssp5) 

-50 200 ˚c 23 -58 392 ˚f 73 -99 300 ˚c 23 -146 572 ˚f 73 

F55  زمان پایداری درنقطه

 (ssp5) 5غوطه وری

 0 دقیقه 999 0 0 دقیقه 999 0 0 دقیقه 999 0 0 دقیقه 999 0

F56 آدرس شبکه RS485 1 247 - 1 1 247 - 1 1 247 - 1 1 247 - 1 



 
                                                                                                                                 (توصیف پارامترها6.5.1

F01-(123)دسترسی  د: ک 

 برای تغییرپیکربندی پارامترها،موردنیازاست.برای دیدن پارامترهانیازی به این کدنیست.

F02-ت: نشانگرآفس 

جبران انحرافات ممکن در خواندن درجه حرارت ناشی از جایگزینی سنسور و یا تغییر  اجازه

 را می دهد. لطول کاب

F03 -  1مد عملیاتی مرحله:  

  تبرید - [0]

 گرمایش - [1]

F04 -  (1حداقل ست پوینت مجاز برای کاربر نهایی )مرحله:  

Backstop  الکترونیک به منظور جلوگیری از کاهش دمای پایین به طورتصادفی در ست

 .پوینت تنظیم شده است

F05 - (1یی )مرحله حداکثر مقدار تعیین شده برای کاربر نها: 

Backstop  الکترونیک با هدف جلوگیری از افزایش دمای باالیی که به طور تصادفی

 .درست پوینت تنظیم شده است

F06 -  هیسترزیس( 1دیفرانسیل کنترل مرحله(:  

 .است OFF و ONبین  برای سوئیچینگ OUT1این اختالف دما )هیسترزیس( خروجی 

F07 - 1مجدد خروجی مرحله  حداکثر تاخیر برای روشن شدن: 

خاموش باقی می ماند، به عنوان مثال طول زمان بین  OUT1 حداقل زمانیکه خروجی

 .آخرین توقف و راه اندازی بعدی

F08 –  2مد عملیاتی مرحله: 

  (SP2 )تحت کنترل تبرید - [0]

  (SP2 )تحت کنترل گرمایش - [1]

  (SP1 )تحت کنترل تبرید - [2]

 (SP1 ل)تحت کنتر گرمایش - [3]

F09 -  برای کاربر نهایی )مرحله دوم( ست پوینت مجازحداقل: 

F10 -  کاربر نهایی )مرحله دوم( ست پوینت مجاز برایحداکثر:  

 .برای جلوگیری از دمای بسیار کم یا زیاد، به طور تصادفی درست پوینت، تنظیم می شود

F11 -  2دیفرانسیل کنترل مرحله (hysteresis):  

 .است OFF و ON برای سوئیچینگ OUT2 )هیسترزیس( بین خروجی این تفاوت دما

F12 -  مرحله دوم: حداقل تاخیربرای روشن شدن مجدد خروجی 

خاموش است، یعنی مدت زمان بین آخرین توقف و راه  OUT2 که خروجیحداقل زمانی 

 .اندازی بعدی

F13 -  3مرحله عملیاتی مرحله:  

  (SP3 )تحت کنترل تبرید - [0]

  (SP3 )تحت کنترل گرمایش - [1]

  سیکلیتایمر  - [2]

  تهویهحداقل  - [3]

  (کنترل می شود SP1 )توسط تبرید - [4]

  (SP1 )تحت کنترل گرمایش - [5]

 .شرح داده شده است 6.3.9توجه: عملیات حداقل تهویه در بند 

F14 -  (3حداقل ست پوینت مجاز برای کاربر نهایی )مرحله: 

F15 - (3ت مجاز برای کاربر نهایی )مرحله حداکثر ست پوین: 

  Backstop  الکترونیک به منظور جلوگیری از درجه حرارت پایین و یا باال به طور

 .تصادفی در ست پوینت تنظیم شده است

F16 -  هیسترزیز( 3دیفرانسیل کنترل مرحله(:  

 .است OFF و OUT3 ON بین خروجی سوئیچ (hysteresis) این اختالف دما

F17 - خروجی 3 دوباره مرحلهقل تاخیر روشن شدن حدا:  

خاموش است، یعنی مدت زمان بین آخرین توقف و راه  OUT3 حداقل زمانیکه خروجی

 .برنامه ریزی شده باشد 5یا  F13 = 0 ،1 ،4 فقط اگر .اندازی بعدی

F18 -  تایمرسیکلی برپایه زمان 3مرحله:  

  ثانیه - [0]

 دقیقه - [1]

F19 - تایمر سیکلی 3مرحله  مان فعال سازیز:  

برسد، زمانیکه در این تابع تنظیم  [Sp1] درهرگاه درجه حرارت به مقدار پیکربندی شده 

برای فعال کردن  .شده است قبل از فعال کردن تایمر چرخه ای مشاهده می شود

 = F22 پیکربندی کنید. فقط اگر 0رسیده است، این عملکرد را با  [Sp1]زمانیکه به تایمر،

 .باشد 1

F20 -  در 3زمان تایمر سیکلی مرحله ([Con]) 

 .زمان برای تایمر چرخه ای باقی خواهد ماند

F21 -  خاموش 3زمان تایمر سیکلی مرحله ([COff]): 

 .زمان برای تایمر چرخه ای غیرفعال باقی می ماند

F22 - حالت کارکرد تایمر سیکلی: 

 تایمر سیکلی مستقل - [0]

 (SP1) ه توسط ست پوینت اول راه اندازی شده استتایمر سیکلی ک - [1]

 مربوط به تایمر چرخه ای )تایمرروشن درطول روشنی دستگاه( 1مرحله  - [2]

 مرتبط با تایمر چرخه ای )تایمر خاموش در روشنی دستگاه( 1مرحله  - [3]

 روشن است 1خروجی تایمر سیکلی در هر زمانی که خروجی مرحله  - [4]

 روشن است 1یمر سیکلی  هر زمان که خروجی مرحله خروجی تا - [5]

F23--)دعملیاتی آالرم صوتی)بیزر 

 (F25 و F24) زنگ در محدوده - [0]

 (F25 و F24) زنگ خارج از محدوده - [1]

 +F25] [، [sp1 - F24] ) 1زنگ خارج از محدوده مربوط به ست پوینت مرحله  - [2]

SP1مقادیر مطلق ) F24 و F25 ته می شوددر نظر گرف. 

F24 - )نقطه عملکرد بیزر)آستانه پایین: 

 .است F23 این مقدار درجه حرارت پایین تر برای زنگ هشدار برای فعال شدن با توجه به

F25 - آستانه باال( نقطه عملیاتی بیزر(: 

 .است F23 این مقدار دمای باالتر برای زنگ هشدار برای فعال شدن با توجه به

F26 - بیزر درلحظه: 

(، این بیزر)برای غیرفعال زنگ صوتی، .باقی می ماند )چرخه فعال( این زمان بیزر،فعال

 .پیکربندی کنید 0عملکرد را با 

F27 - زمان زنگ زدن: 

(، بیزر) صوتیبرای غیرفعال زنگ  .باقی می ماند خاموش)چرخه غیر فعال(این زمان بیزر

 .پیکربندی کنید 0این عملکرد را با 

F28 - روشن شدن: ر زنگ هشداردرطول زمان مها 

این زمانی است که بیزرحتی در شرایط آالرم، برای یک دوره معین پس از مقدار دهی 

اولیه، غیرفعال می ماند،از آنجا که سیستم هنوز به دمای کار رسیده است،فعال شدن آالرم، 

 .زمان می برد



F29 - ر می شودزمان برای فعال کردن آالرم  زمانی که بصورت  دستی مها: 

 :این تابع اجازه تا سه تنظیم مختلف را میدهد

زنگ مهار می شود تا زمانی که درجه حرارت به شرایط نرمال برسد و دوباره به  -]خودکار[ 

 .وضعیت آالرم برسد

 .با استفاده از کلید های دسترسی آسان نمی توان مانع از زنگ زدن شود - [0]

ر دقیقه(، زنگ هشدارمهار می شود، اگر وضعیت آالرم در طی این دوره )د -[ 999تا ] [1]

 .همچنان ادامه داشته باشد، دوباره فعال می شود

F30 -  4حالت عملیاتی مرحله:  

  (SP4 )تحت کنترل تبرید - [0]

  (SP4 )تحت کنترل گرمایش - [1]

  (F32 و F31) آالرم در محدوده - [2]

  (F32 و F31) آالرم خارج از محدوده - [3]

 مقادیر مطلق (F32 + [SP1])، ] و SP1] -F31 (محدودهمرتبط با آالرم خارج از  - [4]

F31 و F32 در نظر گرفته شده است. 

 ) شودکنترل می  SP1 توسط (تبرید - [5]

 ) SP1 کنترل تحت (گرمایش - [6]

F31 - )حداقل ست پوینت مجاز برای کاربر نهایی )مرحله چهارم: 

F32 – ای کاربر نهایی )مرحله چهارم(برحداقل ست پوینت مجاز: 

Backstop  و یا باال به طور تصادفی الکترونیک به منظور جلوگیری از درجه حرارت پایین

 .تنظیم شده استدر ست پوینت ،

تعریف می شود، نقاط فعال  (4، یا F30 = 2 ،3) آالرمبه عنوان  4نکته: هنگامی که مرحله 

 .تعریف می شوند F32 و F31 سازی در

F33 -  هیسترزیس( 4دیفرانسیل کنترل مرحله(: 

 .است OFF و ON درسوئیچینگ بین  OUT4درخروجی  (hysteresis) این اختالف دما

F34 -  خروجی 4حداقل تاخیر برای روشن شدن دوباره مرحله: 

باقی می ماند، به عنوان مثال طول زمان بین آخرین  خاموشOUT4 حداقل زمان خروجی

 .برنامه ریزی شده باشد 6یا  F30 = 0 ،1 ،5 فقط اگر .بعدیتوقف و راه اندازی 

F35 - زمان مهار زنگ هشدار: 

این تابع برای مهار زنگ هشدار برای یک دوره معین پس از راه اندازی است  به این دلیل 

 (4یا  F30 = 2 ،3 )فقط اگر که سیستم هنوز به دمای کار نرسیده است

F36 - هشدار به صورت دستی زمان مجددا فعال کردن زنگ: 

 ( را میدهد.4، یا F30 = 2 ،3 )فقط اگر این تابع اجازه تا سه پیکربندی مختلف

نرمال برسد و دوباره به کار هشدار می شود تا زمانی که درجه حرارت به حالت  -]خودکار[ 

 .حالت هشدار بازگردد

 .نندکلید های دسترسی آسان نمی توانند از زنگ هشدار جلوگیری ک - [0]

ار مهار خواهد شد، اگر وضعیت آالرم در طول این دوره )در دقیقه( هشد -[ 999تا ] [1]

 .همچنان ادامه داشته باشد،

F37 – زمان روشنی آالرم ([Ton]) 

 (4، یا F30 = 2 ،3 فعال می ماند)فقط اگر OUT4 برای تنظیم زمانیکه خروجی

F38 - زمان خامو.شی آالرم (TOFF): 

 (4، یا F30 = 2 ،3 )فقط اگر غیر فعال خواهد شد OUT4 انیکه خروجیبرای تنظیم زم

 .تنظیم کنید 0، این عملکرد را با برای فعال نگه داشتن

F40 - حالت کارکرد فیلتر دیجیتال: 

فیلتر درهر دو زمانی که درجه حرارت افزایش می یابد و زمانی که کاهش می  - [0]

 .یابدکار می کند

هنگامی که درجه حرارت  .شیب صعودی درجه حرارت عمل می کند فیلتر تنها در - [1]

 .کاهش می یابد پاسخ فوری است

F41 - شدت فیلتر دیجیتال: 

مقدار تنظیم شده در این تابع نشان دهنده زمان )در ثانیه( برای تغییر درجه حرارت به 

 خاموش 0قدار درجه سانتیگراد است. این عملکرد را می توان با تنظیم آن در حداقل م 0.1

 کرد.

F42 - توابع قفل:  

 .مراجعه کنید( 6.3.2قفل توابع رامجازو تنظیم می کند )به بند 

 .اجازه قفل کردن توابع راندهید - [0]

یک قفل جزئی بگذارید که در آن توابع کنترل قفل می شوند، اما تنظیم ست پوینت  - [1]

 .، مجاز است

 اجازه قفل کامل - [2]

 .داقل و حداکثر سوابق دما همیشه مجاز خواهد بودنکته: مشاهده ح

F43 - زمان قفل توابع: 

 :این زمان برحسب ثانیه برای فرمان فعال کردن قفل توابع تنظیم می شود

 .زمان برحسب ثانیه برای فرمان فعال کردن قفل -[ 60تا ] [15]

F44 - خاموش کردن توابع کنترل:  

 .مراجعه کنید( 6.3.3خش اجازه خاموش کردن توابع کنترل )به ب

 .خاموش کردن توابع کنترل را غیرفعال می کند [0]

فعال کردن / غیر فعال کردن توابع کنترل تنها در صورتی که توابع قفل شوند فعال  [1]

 .می شود

فعال کردن / غیرفعال کردن توابع کنترل فعال میشود، حتی اگر توابع قفل شده  [2]

 .باشند

F45 - ژگی تابع غوطه وری در خروجیفعال کردن وی Out1. 

 نقطه غوطه وری غیرفعال [0]

 .فعال کنید OUT1 نقطه غوطه وری را در خروجی [1] 

 .این راهنما شرح داده شده است 6.3.10نکته: عملکرد کنترل در حالت غوطه وری در بند 

F46 - 1درجه حرارت نقطه غوطه وری (SSP1): 

 .1وری دمای مورد نظر در طول نقطه غوطه 

F47 -  1زمان پایدار در نقطه غوطه وری: 

 .باقی خواهد ماند Soak Point 1 کنترل کننده در ،دقیقه رویتنظیم زمان 

F48 -  2دمای کنتور (SSP2): 

 .2غوطه وریدمای مورد نظر در زمان 

F49 - 2 غوطه وریدر نقطه  یزمان پایدار: 

 .باقی خواهد ماند Soak Point 2 کنترل کننده در،دقیقه  تنظیم زمان روی

F50 - درجه گرمایش نقطه ثانویه (SSP3): 

 .3 غوطه وریدرجه حرارت مورد نظر در زمان 

F51 -  3زمان پایداری در نقطه غوطه وری: 

 .باقی خواهد ماند Soak Point 3 تنظیم زمان برحسب دقیقه کنترل کننده در

F52 -  4دمای کنتور (SSP4): 

 .4زمان غوطه وری  درجه حرارت مورد نظر در

F53 -  4زمان پایداری در نقطه غوطه وری: 

 .باقی خواهد ماند Soak Point 4 تنظیم زمان برحسب دقیقه کنترل کننده در

F54 -  نقطه غوطه وری 5درجه حرارت(SSP5): 

 .5دمای مورد نظر در طول غوطه وری 

F55 -  5زمان پایدار در نقطه غوطه وری: 

 .باقی خواهد ماند Soak Point 5 قه کنترل کننده درتنظیم زمان برحسب دقی

F56 - آدرس دستگاه در شبکه RS-485: 

 .Sitrad آدرس شبکه تجهیزات برای برقراری ارتباط با نرم افزار

 .توجه: یک شبکه نباید تجهیزات مختلف با آدرس یکسان داشته باشد



 

Err  است.سنسورقطع شده یادماخارج ازمحدوده تعیین شده 

Ctrl On توابع کنترل روشن 

Ctrl off توابع کنترل خاموش 

Loc On قفل عملکردها 

Loc Off بازکردن قفل عملکردها 

ECALL تماس با کنترل کامل 

PPPP پیکربندی مجددمقادیرتابع 

 

زیر،متصل ،استفاده میشود.این سیمها باید به شیوه برای اتصال بیش ازیک دستگاه به رابط 

 Aازبلوک شبکه که به نوبه ی خود بایدبه ترمینال Aازدستگاه به ترمینالAشوند:ترمینال

مش)حلقه(می تکرارکنید.باو Bرابط،متصل شود.این پروسه را برای ترمینال

 شود.)زمین اختیاری(

 طه ی هروسیله،متصل شوند.مربوازبلوک اتصال بایدبه ترمینالهای ترمینال

 RS-485رابط سریال 

 وسیله برای پایداری اتصال کنترلهای تمام گیج،باوسایل سیتراد،استفاده می شوند.

 Easy progیا باالتر 2 ن: ورژ 

در هر  .ارداین یک لوازم جانبی است که عملکرد اصلی ذخیره سازی پارامترهای کنترل را د

زمان می توانید پارامترهای کنترل کننده جدید را بارگیری کنید، برای مثال، آنها را در یک 

این شامل سه نوع اتصال برای  .کنید از یک کنترل کننده مشابه( تخلیهخط تولید )

 :بارگیری یا تخلیه پارامترها است

فقط برای ) ل می شودبه کنترل کننده متص RS-485 از طریق شبکه :RS-485 سریال -

 (RS-485 آن دسته از کنترل کننده های ارائه شده با

- USB: از طریق پورت USB با استفاده از ویرایشگر پیش تنظیم Sitrad  به کامپیوتر

 .وصل شده است

با استفاده از اتصال  easy progکنترل کننده می تواند به طور مستقیم به  :TTL سریال -

 .متصل شود TTL سری

 

 هم:م
  این کنترلرنبایدبه سیترادمتصل باشدeasy progبرای امکان ارتباط با

 

 

 

 

 

 

 

 

 ه الکترونیکیپروند

 .توصیه می شود برای سیرتکامل،جلوگیری میکند از ورود آب به بخش پشتی ابزار

 .این محل محصول را هنگام شستشو در محل نصب آن محافظت می کند

 

 

 

 

 

 قاب فریم

 × 71میلیمتر )ابعاد باز کردن  77×  34×  76داکثر ابعاد برای نصب کنترل کننده ها با ح

میلیمتر برای نصب در قاب فرمت( در چندین موقعیت، به دلیل عدم نیاز به دقت باز  29

این اجازه سفارشی سازی از طریق یک برچسب با نام تجاری و  .کردن برای جاسازی ابزار

است  A (250 V AC) 10ه دو سوئیچ شماره تماس شرکت،را میدهد. عالوه بر این به همرا

 .که می تواند نور داخلی، پرده هوا، سیستم روشن / خاموش یا فن را کنترل کند

 

 

 

 

 

 فیلتر نویز الکتریکی

 مدار سیم کشی سرکوب کننده ها در کنتاکتور                                                    

 

 

A1 و A2 پایانه های کویل کنتاکتور هستند  

 

 

 مستقیم درایومدار سیم کشی از سرکوب کننده ها در بارهای                                     

 

 برای درایو مستقیم، حداکثر                                             

 .جریان مشخص شده را حساب کنید                                   

 

 رابط سری، و کامپیوتر RS-485اتصال کنترل کننده ها  -8

 

 

 

 سیگنالها -7

 

 

 

 آیتم های اختیاری )فروش به صورت جداگانه( -9

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 اطالعات محیطی  

 بسته بندی:                                                       

 قابل بازیافت است Full Gauge 100٪ مواد مورد استفاده در بسته بندی محصوالت

 .سعی کنید از طریق بازآوردهنده های تخصصی، تخریب کنید .

 اجزاء مورد استفاده در کنترل کننده های کامل سنج قابل بازیافت و استفاده مجدد 

 .در صورت تخریب توسط شرکت های تخصصی می باشد

 

 :دسترس                                                       

 که به پایان سرویس دهی خود رسیده اند ، به عنوان زباله خانگی نسوزانید  کنترل کننده هایی را

 با توجه به دفع زباله های الکترونیکی، قوانین موجود در منطقه را رعایت کنید .و آنها را دفن نکنید

 .اگردراین مورد شک دارید، لطفا با کنترل کامل سنج تماس بگیرید .

 ، 2005ساخته شده اند، تا ماه مه سال  Gauge Control محصوالتی که توسط کنترل کامل

 آنها در برابر نقص های تولیدی .( سال گارانتی دارند02ازتاریخ صدور صورتحساب، دو )

 .تضمین شده است که آنها را برای استفاده مورد نظر مناسب یا نامناسب می کند 

 

 :ضمانت از دست دادن                                            

 :محصوالت به طور خودکار گارانتی خود را در موارد زیر از دست می دهند

  دستورالعمل های مونتاژ و استفاده در روش های فنی و نصب در استاندارد -

IEC60364 یافت نمی شود؛ 

 محصول به شرایط فراتر از محدودیت های مشخص شده در مشخصات فنی آن ارائه شده است -

 

 

 

 
 

 محصول توسط هر کسی که عضو تیم فنی کنترل کامل نیست، نقض یا تعمیر می شود؛ -

 .آسیب ناشی از سقوط، ضربه ، نفوذ آب، بار بیش از حد و / یا دشارژ اتمسفر است -

برای استفاده از ضمانت، مشتریان باید بسته بندی کامل کنترل محصول همراه با صورتحساب یا 

به عنوان اطالعاتی که ممکن است در رابطه با مسئله  .سال کنندرسید خرید مربوطه را ار

 .شناسایی شده باشد، باید برای تسهیل تجزیه و تحلیل، آزمایش و اجرای سرویس ارسال شود

 این روش ها و هرگونه تعمیر و نگهداری محصول ممکن باید تنها توسط شرکت ارائه شود

 Rua Júlio de در دفتر مرکزی شرکت در کنترل های اندازه گیری خدمات پشتیبانی فنی

Castilhos ،250 - CEP 92120-030 - Canoas -  برزیل -ریو گراند دو سول 
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