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 HYBRID

PID controller + Timer

آلتــون ســگال - اینــده انحصاری در ایران و امارات
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.

.Temcoline برند  T۳۰ با تشکر از ش� برای خرید رسی

رسی T۳۰ یک کنرتل کننده دقیق صنعتی است که از الگوریتم پیرشفته ۲ درجه آزادی (DOF) استفاده می کند.

کنرتلرهای رسی T۳۰ از ۵ مدل تشکیل شده است که شامل مدل های  T۳۷ ، T۳۴ ، T۳۳ ، T۳۲ و T۳۹ می باشد.

ایــن کتابچــه راهنــ�، روش نصــب ، توابــع مختلــف و نحــوه عملکــرد محصــوالت را توضیــح مــی دهــد. لطفــا قبــل 

از استفاده از محصوالت ، کتابچه راهن� را به طور کامل مطالعه کنید. 

اگــر در هنــگام اســتفاده از محصــوالت ما مشــکلی پیش آمد ، لطفاً با شــ�ره تلفــن ۳۳۹۸۵۰۱۰ – ۳۳۹۸۵۰۲۰ (۰۲۱)  

با قسمت پشتیبانی فنی ·اس حاصل فرمایید.

به موارد زیر توجه کنید!

-  از محصوالت تحت رشایط مشخص شده در این کتابچه استفاده کنید.

-  لطفاً به موارد احتیاط و هشدارهای ذکر شده در این کتابچه توجه کنید.

-  ممکن است محتوای کتابچه راهن� بدون اطالع قبلی تغییر کند.

-  محصول به گونه ای طراحی شده است که بر روی درب تابلو نصب می شود.

-  این کتابچه دارای حق چاپ است و بدون اجازه، نباید به طور جزئی یا کلی کپی شود.

ــت مــوارد  ــا غیرمســتقیم ناشــی از عــدم رعای ــال خســارات مســتقیم ی ــه مســئولیتی در قب ــچ گون -  ســازنده هی

نصب، استفاده نادرست و ... ندارد.

- مرصف کننده باید موارد مندرج در برگ گارانتی را به دقت مطالعه و رعایت اید.

الزامات ایمنی

رشایط ایمنی برای جلوگیری از حوادث و خطرات از طریق استفاده صحیح از محصوالت در نظر گرفته 

شده است ، بنابراین همیشه به آنها توجه کنید.

الزامات ایمنی به "احتیاط ها" و "هشدارها" تقسیم می شوند که به صورت زیر تعریف می شوند.

هشدار

احتیاط

عدم رعایت دستورالعملهای تحت عنوان هشدار، باعث بروز آسیب جدی و یا مرگ میشود.

عدم رعایت دستورالعملهای تحت عنوان احتیاط، باعث بروز خرابی دستگاه و یا جراحت میشود.

آلتــون ســگال - اینــده انحصاری در ایران و امارات
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هشدار

احتیاط

۱. هنگامــی کــه از ایــن محصــول بــرای کنــرتل دســتگاهی کــه مــی توانــد بــه زندگــی یــا امــوال گــران قیمــت 

آســیب برســاند اســتفاده مــی شــود ، از یــک دســتگاه ایمنــی جداگانــه بــه عنــوان سیســتم ایمنــی و بــه صــورت 

موازی استفاده کنید

۲. از ایــن کنــرتل کننــده در محلــی کــه گاز یــا مــواد قابــل اشــتعال وجــود دارد، بــه صــورت مســتقیم اســتفاده 

نکنید

ــل  ــان حاص ــه، اطمین ــای مربوط ــه ترمینال ه ــیم ها ب ــح س ــال صحی ــتگاه ، از اتص ــردن دس ــن ک ــل از روش ۳. قب

ایید.

۴. بــه منظــور جلوگیــری از بــرق گرفتگــی در هنــگام ســیم کشــی و رسویــس دســتگاه، تریمنال هــای بــرق ورودی 

را جدا ایید.

۵. در زمانی که برق دستگاه وصل می باشد، از دست زدن به ترمینال های دستگاه خودداری ایید.

۶. این کنرتل کننده باید روی درب تابلو یا پنل کنرتلی نصب شود تا از برق گرفتگی جلوگیری شود.

۷. هرگز شخصا برای دمونتاژ، اع�ل تغییرات یا تعمیر دستگاه اقدام نکنید.

۱. لطفــاً هنــگام ورود آب بــه محصــول ، بازرســی دقیقــی انجــام دهیــد. ورود آب بــه داخــل محصــول میتوانــد باعــث خرابــی، 

اتصال کوتاه و آتش سوزی شود.

۲. ایــن کنــرتل کننــده بایــد در یــک محیــط رسپوشــیده اســتفاده شــود. اســتفاده در محیــط بیــرون میتوانــد باعــث بــروز اتصــال 

کوتاه و خرابی محصول شود.

۳. ولتــاژ و مشــخصات نامــی را قبــل از اتصــال دســتگاه کنــرتل اییــد. ولتــاژ نامناســب باعــث خرابــی و یــا بــروز آتش ســوزی 

می شود.

۴. از ورود هــر نــوع مایــع و یــا گــرد و غبــار بــه داخــل دســتگاه جلوگیــری اییــد. مایعــات باعــث بــروز اتصــال کوتــاه و گــرد 

و غبار باعث بروز الکرتیسیته ساکن و خرابی دستگاه خواهند شد.

۵. دستگاه را در معرض ارتعاشات یا شوک مستقیم قرار ندهید. این امر باعث قطع اتصاالت مدار چاپی خواهد شد.

ــا حــالل شــیمیایی اســتفاده  ــه خشــک اســتفاده اییــد. هرگــز از مــواد شــوینده ی ــز کــردن دســتگاه از یــک حول ــرای ·ی ۶. ب

نکنید.

۷. لطفــا قبــل از ســیم کشــی و اتصــال ولتــاژ تغذیــه،  از رعایــت نصــب صحیــح قطب هــای تغذیــه (بــرای دســتگاه بــا تغذیــه 

DC) اطمینان حاصل ایید.

۸. منبــع تغذیــه مســتقیم  (DC) بایــد کامــال عایــق و ولتــاژ و جریــان آن محــدود بــه مقــدار مشــخصی باشــد. از منبــع تغذیــه 

کالس ۲ استفاده ایید.

۹. حداکÛ ارتفاع مجاز استفاده از این دستگاه ۲۰۰۰ مرت از سطح دریاهای آزاد می باشد.

۱۰. درجه آلودگی مجاز محیط نصب دستگاه  ۲ می باشد.

۱۱. سیستم حفاظت در مقابل اضافه ولتاژ نصب دستگاه، گرید  II می باشد.

۱۲. مقاومت حرارتی خروجی رله حداکÛ ۷۵ درجه ســانتیگراد اســت. از ســیم های مســی  AWG ۱۸ تا AWG ۲۴. برای تریمنال

 های دستگاه استفاده ایید.

۱۳. گشتاور مجاز بسÝ پیچ های ترمینال در بازه ۰/۷۴ تا ۰/۹۰ نیوتن – مرت است.

آلتــون ســگال - اینــده انحصاری در ایران و امارات
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4

اطالعات سفارش - صفحه ۵  (۱

تعيá نوع سنسور ورودي و تنظيم نوع خروجي - صفحه ۷  (۲

ابعاد دستگاه، ابعاد برش پنل و روش نصب - صفحه ۹  (۳

ترتيب ترمينالها و نحوه سيم کشی - صفحه ۱۳  (۴

ويژگيهاي کيل محصول - صفحه ۱۵  (۵

معريف صفحه ایش و اجزاء آن - صفحه ۱۶  (۶

نکاتی که قبل از استفاده از محصول باید کنرتل شوند - صفحه ۱۷  (۷

مراحل نصب و راه اندازی اولیه دستگاه – صفحه ۱۸  (۸

وارد شدن به منو تظی�ت و روش تنظیم دستگاه – صفحه ۱۹  (۹

ساختار پارامرتهای دستگاه – صفحه ۲۲  (۱۰

حالت تنظی�ت – صفحه ۲۳  (۱۱

تنظی�ت آالرم (آالرم ۱، ۲ و ۳) – صفحه ۲۶  (۱۲

توضیحات دقیق توابع اولیه – صفحه ۲۸  (۱۳

تابع تنظی�ت خودکار یا Auto Tuning  – صفحه ۲۸  -۱  

  ۲-  حالت کنرتل متغیر دستی (Mvn) – صفحه ۲۸

  ۳-  تابع آالرم (آالرم ۱ و ۲) – صفحه ۲۹

خروجی ریرتنسمیت (Retransmission output) – صفحه ۳۰  -۴  

توابع ورودی – صفحه ۳۱  -۵  

انتخاب تابع هیسرتزیس- صفحه ۳۲  -۶  

تنظیم SV۱ و SV۲  با استفاده از سیگنال ورودی دیجیتال – صفحه ۳۳  -۷  

تابع قفل (Lock Function) – صفحه ۳۳  -۸  

  ۹-  رشح کدهای خطای ایش داده شده حین کار – صفحه ۳۳

خروجی تایمر و آالرم Soak – صفحه ۳۳  (۱۴

نحوه تنظیم خروجی تایمر و آالرم Soak – صفحه ۳۳  -۱  

تایمر و چارت زمان بندی عملکرد خروجی های T۱ تا T۵ – صفحه ۳۴  -۲  

آلتــون ســگال - اینــده انحصاری در ایران و امارات
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کد

کد

کد

رشح

رشح

مالحظات

مالحظات

مالحظات

2

3

4

7

9

S

مدل

مدل

ابعاد
T-32 Series

استاندارد کنرتل فرآیند رسمایشی یا گرمایشی

T-33 Series

T-34 Series

T-37 Series

T-39 Series

48(W) x 96(H) x 77(D) توابع اصلی

توابع اصلی

توابع اصلی

توابع اصلی

توابع اصلی

توابع اصلی

توابع انتخابی ۳، ۱ و ۰

توابع انتخابی ۳ و ۰

96(W) x 48(H) x 77(D) 

96(W) x 96(H) x 77(D)

48(W) x 48(H) x 77(D)

72(W) x 72(H) x 77(D)

۱- اطالعات سفارش

T32, T33
SERIES 

T34
SERIES 

T37
SERIES 

T39
SERIES 

0

RELAY output 1,  Alarm output 2,

SCR(20~4mA), SSR(Voltage pulse) 1,

RET(20~4mA Retransmission output)

D.I(SV2 ,1) External input

RELAY output 1,  Alarm output 2,

SCR(20~4mA), SSR(Voltage pulse) 1,

RET(20~4mA Retransmission output)

D.I(SV2 ,1) External input

RELAY output 1 (ALARM or MAIN),

SCR(20~4mA), SSR(Voltage pulse) 1

RELAY output 1,  Alarm output 2,

SCR(20~4mA), SSR(Voltage pulse) 1

Basic function +

Option code

(0 : No option)

Ex.) T-34S10

Ex.) T-34S30

Ex.) T-37S30

RET(20~4mA Retransmission), Alarm 2

D.I(SV2 ,1) External input, Alarm output 2

D.I(SV2 ,1), RET(20~4mA Retransmission)

0

0

0

1

3

3

5

۱- ابعاد دستگاه

۱- ابعاد دستگاه

۳- توابع اختیاری

۳- توابع اختیاری

۲- حالت کنرتلی

۲- حالت کنرتلی

۴- ولتاژ تغذیه

  T  3      - 

آلتــون ســگال - اینــده انحصاری در ایران و امارات
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0

1

100 ~ 240 V AC

برای استفاده با برق متناوب یا مستقیم

مصارف عمومی با برق شهر

24V AC or DC

 مثال هایی از ساختار کدگذاری

۴- ولتاژ تغذیه

6

"4"

"S"

"0"

"0"

T-34S00

"7"

"S"

"3"

"0"

T-37S30

Ex.) 

Ex.) 

۱- ابعاد: ۴۸ (عرض) * ۴۸ (ارتفاع) * ۷۷ (عمق) میلیمرت

۳- توابع عملیاتی: توابع اصلی

۲ - حالت کنرتلی - رسمایش یا گرمایش

۴- ولتاژ تغذیه: ۱۰۰ تا۲۲۰ ولت متناوب

۴- ولتاژ تغذیه: ۱۰۰ تا۲۲۰ ولت متناوب

۱- ابعاد: ۷۲ (عرض) * ۷۲ (ارتفاع) * ۷۷ (عمق) میلیمرت

۳- توابع عملیاتی: ورودی دیجیتال و ریرتنسمیت

۲ - حالت کنرتلی - رسمایش یا گرمایش

T -34S00

T -37S30

کد رشح مالحظات

آلتــون ســگال - اینــده انحصاری در ایران و امارات
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۲- تعیین نوع سنسور ورودی و تنظیم نوع خروجی
۱- کدهای ورودی

7

۱- لیبل را  برداشته  و یا قاب  دستگاه  را  باز کنید ۲- جامپر را از روی پین سمت راست و وسط بردارید ۳- جامپر را بر روی پین وسط و سمت چپ قرار دهید

MULT-IN MODE IN 1~ 5 VDC ONLY MODE

FS چیست؟
اختالف حداکÛ و حداقل

 بازه اندازه گیری است.

   

در زمان استفاده از ورودی ولتاژ ۱ تا ۵ ولت مستقیم
وضعیت جامپر را مطابق دستورالعمل زیر تغییر دهید

در زمان استفاده از ورودی جریان 

حت� از مقاومت

۲۵۰ اهمی استفاده ایید.

K

J

E

T

R

B

S

L

N

JPt100 
 (JIS, KS)

 Pt100 
(DIN, IEC)

0~100 mV DC

  -10 ~20 mV DC

1~ 5 V DC

4 ~ 20 mA DC

1

2

15

16

3

4

5

6

7

8

17

9

10

20

22

21

23

33

32

30

30

±0.3 %  of  FS
 + 1 Digit 

-200 ~ 1370

-199.9 ~ 999.9

-200 ~ 1000

-199.9 ~ 999.9

-200 ~ 1000

-199.9 ~ 999.9

14 -199.9 ~ 999.9

-199.9 ~ 400.0 

0 ~ 1700 

400 ~ 1800

0 ~ 1700

-200 ~ 900

-199.9 ~ 900.0  

-200 ~ 1300   

U 11 -199.9 ~ 400.0     

C (W5) 12 0 ~ 2300     

D (W3) 13 0 ~ 2400

-199.9 ~ 500.0

-200 ~ 500

-199.9 ~ 640.0  

-200 ~ 640    

0 ~ 100 mV DC    

-10 ~ 20 mV DC    

1~5 V DC 

  Code

RTD

Current

** روش تغییر وضعیت جامپر در هنگام استفاده از ورودی ولتاژ ۱ تا ۵ ولت مستقیم

آلتــون ســگال - اینــده انحصاری در ایران و امارات
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۲- تنظیم نوع خروجی

۱- توضیحاتی در خصوص تنظیم نوع خروجی

۲- توضیحاتی در مورد ترمینالهای مورد استفاده با توجه به نوع کد خروجی انتخاب شده

نوع دستگاه

T-30SXX

0

1

2

3

Relay output
SSR output

AL1 output AL2 output
SSR/SCR OUTPUT

SCR output
SCR output

OUT(ON/OFF)

ALM3(ALM1)

ALM3(ALM1)

ALM3(ALM1)

ALARM1 ALARM2

RET

RET

RET

RET

-

-

-

-

ALM3(ALM1)

OUT(PID)

OUT(PID)

OUT(PID)

برای سهولت درک کاربران محرتم، در سمت چپ
تصویر ش�تیک ترمینالهای پشت دستگاه

و خروجیهــای متناظــر آنها در جدول     

ایش داده شده است     

       

چنانچه کد خروجی بر روی عدد صفر تنظیم شود، رله دستگاه در حالت خاموش و روشن عمل میکند
این نوع کنرتل، ساده ترین نوع کنرتل فرآیند است که بیشرت برای سیستمهای رسمایشی مورد استفاده قرار میگیرد

چنانچه کد خروجی بر روی عدد یک تنظیم شود، خروجی اصلی دستگاه در حالت SSR و با خروجی پالس ولتاژ عمل میکند
خروجی دستگاه به صورت پیش فرض در این حالت تنظیم شده است

چنانچه کد خروجی بر روی عدد دو تنظیم شود، خروجی اصلی دستگاه در حالت جریان ۴ تا ۲۰ میلی آمپر قرار میگیرد

این نوع خروجی برای کنرتل پیوسته فرآیندها توسط کنرتل توان تریستوری (TPR) و یا استفاده از سیگنال خروجی برای ورودی پی ال سی مناسب است

چنانچه کد خروجی بر روی عدد سه تنظیم شود، خروجی اصلی دستگاه در حالت رله و تحت تابع پی آی دی عمل خواهد ود

در صورت تنظیم کد خروجی بر روی عدد یک یا دو
باید از ترمینالهای ش�ره ۶ و  ۷ درمدل ۳۴

و ترمینالهای ۴ و ۵ در سایر مدلها، استفاده ود

چنانچه کد خروجی  بر روی  صفر یا  سه  تنظیم  شده  باشد

از ترمینالهای ش�ره ۱، ۲ و ۳ باید استفاده شود

8

ALARM1 or
3 output

ALARM1 or
3 output

چنانچه از کدهای خروجی ۱ یا ۲ استفاده شده باشد، ترمینالهای رله اصلی دستگاه (ترمینالهای ۱، ۲ و ۳) را میتوان به عنوان آالرم استفاده ود

 عدد کد

نوع خروجی

اصلیخروجیهای

این ش�تیک ترمینالها مربوط به مدل
T34-S00

است

آلتــون ســگال - اینــده انحصاری در ایران و امارات
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۳- ابعاد دستگاه، ابعاد برش پنل (میلیمرت) و روش نصب

1) T32 

2) T33

3) T34

9

T32 / T33 

T34 

ابعاد برش پنل برای مدلهای

ابعاد برش پنل برای مدل

(Unit: mm)

(Unit: mm)

45±0.5

9
2

±
0
.5

Min. 30

M
in

. 2
0
 

Min.17

Min.17

45 +0.5 
-0

4
5
 +

0
.5

 
-0

۴۸.۰

۹۶
.۰

۱۰.۰ ۷۷.۰

۹۶
.۰

۹۱
.۰

۹۶.۰

۴۸
.۰

۴۸
.۰

۴۳
.۶

۱۰.۰ ۷۷.۰

۸.۸

۴۸
.۰

۴۴
.۹

۴۸.۰ ۷۷.۰

۴۸
.۰
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4) T37

5) T39

10

(Unit: mm)

Min. 20

68±0.5

6
8

±
0
.5

Min. 30

Min. 20

92±0.5

9
2

±
0
.5

Min. 30

۷۲.۰ ۹.۰ ۷۷.۰

۷۲
.۰

۶۷
.۰

۷۲
.۰

۹۶.۰ ۷۷.۰
۹۶

.۰

۹۱
.۰

۱۰.۰

۹۶
.۰

ابعاد برش پنل برای مدل

T37 

(Unit: mm)

ابعاد برش پنل برای مدل

T39 
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۶- روش نصب

T۳۴ ۱- مدل

با توجه به ابعاد درج شده در صفحه قبل، پنل را برش دهید و سپس با سنباده نرم، پلیسه ها را حذف ایید. 

باقی�نده پلیسه ها را با یک دست�ل ضخیم از روی محل برش پاک ایید. 

وجود پلیسه و ورود آن به داخل دستگاه میتواند باعث بروز اتصال الکرتیکی و خرابی دستگاه شود.

دستگاه را از قسمت جلوی پنل، وارد محل برش ایید تا لبه دستگاه به سطح پنل م�س شود

سپس براکتهای پالستیکی را در شیارهای دو سمت دستگاه وارد کرده و به سمت پنل فشار دهید تا دستگاه در جای خود محکم شود

۲- سایر مدل ها

با توجه به ابعاد درج شده در صفحه قبل، پنل را برش دهید و سپس با سنباده نرم، پلیسه ها را حذف ایید. 

باقی�نده پلیسه ها را با یک دست�ل ضخیم از روی محل برش پاک ایید. 

وجود پلیسه و ورود آن به داخل دستگاه میتواند باعث بروز اتصال الکرتیکی و خرابی دستگاه شود.

دستگاه را از قسمت جلوی پنل، وارد محل برش ایید تا لبه دستگاه به سطح پنل م�س شود

سپس براکتهای فلزی را در شیارهای باال و پایین دستگاه وارد کرده و توسط پیچها، دستگاه را در جای خود محکم ایید

11

ای فوقانی دستگاه ای پایینی دستگاه وضعیت نهایی نصب

Hole of fixing screwHole of fixing screw

شیارهای براکت روی دستگاه شیارهای براکت کف دستگاه

شیارهای براکت

پنل محل نصب پنل محل نصب
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۷- روش سیم بندی ترمینالهای دستگاه

۱)    گشتاور

در زمان بسÝ پیچ ترمینالها، گشتاور اع�لی باید در بازه ۰٫۷۴ تا ۰٫۹ نیوتن - مرت باشد. اع�ل گشتاور بیشرت ممکن است باعث خرابی ترمینال یا قطع سیم گردد

۲) احتیاط های الزم در زمان سیم بندی ترمینالها

- به منظور جلوگیری از تاثیرات نویز، سیم های برق ورودی با سیمهای سیگنال فرمان فاصله داشته باشند

- از سیم شو (رس سیم) مناسب پرسی برای اتصال سیم به ترمینالها استفاده ایید.

- توصیه میشود از سیم شو های پرسی به شکل زیر و سایز M۳٫۵ استفاده ایید.

پیچ ترمینال

کمرت از ۷٫۲ میلیمرت

کمرت از ۷٫۲ میلیمرت

سیم شوهای پرسی پیشنهادی
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۴- ترتیب ترمینالها و نحوه سیم کشی

T32, T33

T34
Option 1
(T-34S1x)

Option 3
(T-34S3x)

OPTION

T33/32 T37

25 .5 .2017. 수정

N.C

T33/32

N.C

T33/32 T37

25 .5 .2017. 수정

N.C

آلتــون ســگال - اینــده انحصاری در ایران و امارات
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T39

T59
T57

N.C
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T33/32 T37

25 .5 .2017. 수정

T39

T59
T57

N.C

T33/32 T37

25 .5 .2017. 수정

T57

N.C

 

ســت. ه ا لــه دســتگا ۳ مربــوط بــه خروجــی ر ۲ و   ،۱ لهــای شــ�ره  ترمینا
شــد. نتخاب شــده با ۳ ا ســت کــه کــد خروجــی صفــر یا  لــی ا نــی فعا یــن خروجــی زما ا

ســت. SCR ا SSR یــا  ۵ مربــوط بــه خروجــی  ۴ و  لهــای شــ�ره  ترمینا
شــد. نتخاب شــده با ۲ ا ۱ یا  ســت کــه کــد خروجــی  لــی ا نــی فعا یــن خروجــی زما ا

ســت. ا مپــر  آ میلــی   ۲۰ تــا   ۴ بــه خروجــی ریرتنســمیت  ۷ مربــوط  ۶ و  لهــای شــ�ره  ترمینا
ن تغذیــه سنســور  بــه عنــوا ۱۵ ولــت مســتقیم  ن منبــع  بــه عنــوا ن  یــن خروجــی میتــوا ا ز  ا

ده ود. ــتفا س ا

ســت. ا ه  تغذیــه ورودی دســتگا بــه  ۹ مربــوط  و   ۸ لهــای شــ�ره  ترمینا

ســت. ۱ ا ۱۲ مربــوط بــه خروجــی آالرم شــ�ره  ۱۱ و  لهــای شــ�ره  ترمینا

ســت. ۲ ا ۱۴ مربــوط بــه خروجــی آالرم شــ�ره  ۱۳ و  لهــای شــ�ره  ترمینا

در صــورت شــد. میبا ه  دســتگا بــه ورودی  مربــوط   ۲۰ و   ۱۹  ،۱۸ لهــای شــ�ره  ترمینا
۱۸ و ســیمهای هــم رنــگ بــه ل  RTD، ســیم تــک رنــگ بــه ترمینــا ز  ده ا ســتفا ا

ســیمهای ــل،  ترموکوپ ز  ا ده  ســتفا ا در صــورت  میشــود.  متصــل   ۲۰ و   ۱۹ لهــای  ترمینا
هــد شــد. ۲۰ متصــل خوا ۱۹ و  لهــای  ترمینا بــه  یتــه،  پالر یــت  بــا رعا آن 

نــد. میگیر ر  قــرا ده  ســتفا ا مــورد  نیــز  ژ مســتقیم  ولتــا بــرای ورودی  لهــا  ترمینا همیــن 
۲۵۰ ومــت  یــد یــک مقا شــد، با مپــر با ۲۰ میلــی آ ۴تــا  ن  یــا در صورتــی کــه ورودی جر

۲۰ متصــل ۱۹ و  لهــای  ن، بــه ترمینا یــا زی بــا ورودی جر ا نیــز بــه صــورت مــوا اهمــی ر
. د و

ــند. ش میبا ه  ــتگا دس ل  ــا دیجیت ۱۷ ورودی  و   ۱۵ ــ�ره  ــای ش له ترمینا
SV۲ و  SV۱ بــه  ی تغییــر  ز آن بــرا DIS=ON، ا دن  ر دا بــا قــرا نــد  ا بــر میتو ر کا

یــد. ا ده  ســتفا ا لعکــس  با

14

OPTION

Option 3
(T-37S3x)T37

T39T39

T59

N.C

T۳۹-S۰۰ توضیحاتی در خصوص ترمینالهای کنرتلر مدل
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۵- ویژگیهای کلی محصول

T-30SERIESمدل

ولتاژ تغذیه

توان مرصفی

نوع ورودی

دقت ایش

امپدانس ورودی

رسعت ونه برداری

روش کنرتلی

(D.I) ورودی دیجیتال

خروجی ریرتنسمیت

دما و رطوبت کاری مجاز 

وزن (به همراه براکت و متعلقات)

خروجی آالرم
آالرم ۱

آالرم ۲

آالرم ۳

رله

SSRنوع خروجی

جریان

5VA (Max.)

%0.3± of FS 1+ Digit

250~50ms (variable according to SG-PID algorithm)

DC15V 25mA (built-in short protection circuit)
Voltage pulse (time proportional PID output)

    (continuous PID output)

Super 2 degree-of-freedom PID (SG-PID algorithm), 
Auto-Tuning

        (external control SV1,2)

TC: K, J, T, E, R, B, S, L, N, U, C(W5), D(W3) 
Platinum RTD: KPt100(KS), JPt100(JIS), Pt100(DIN)
Current input(A): 20~4mA DC
Voltage input(V): 5~1V DC, 20~10-mV DC, 100~0mV DC

Rating 240~100V AC 60~50Hz (voltage operating range: 265~85V AC)

(time proportional PID output or ON/OFF output)

    resolution 4,600/1
PV(process value),  SV(set  value),  MV(manipulated 
variable[%]), SPS(sensor module power supply)

1a  250V AC 3A (resistance load) 20 type of independent 
event output & Control loop break alarm 
Convenient timer output 6 types (SOAK ALARM external timer 
mode T1 to T5) Inverter operation (RUN) / stop (STOP) control

T32, T33, T230 : 37g        T140 : 34g        T320 : 39g
    + 30g, if options are added

(but with neither condensation nor freezing)

Current input (250    ), Voltage input (TC included) 1M

آلتــون ســگال - اینــده انحصاری در ایران و امارات
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۶- معرفی صفحه �ایش و اجزاء آن 

توضیحات

عنوان عملکرد

ایش مقدار واقعی فرآیند (P.V) با رنگ قرمز

AT - چراغ تنظیم اتوماتیک

ایش مقدار تنظیم شده (S.V) با رنگ سبز

کلید افزایش مقادیر

کلید کاهش مقادیر

چراغ ایش فعال بودن کنرتل خروجی

(SV۲) ایش مقدار تنظیمی دومچراغ 

چراغ ایش فعال بودن خروجی آالرم

 (Shið) کلید جابجایی

Function کلید ذخیره سازی و

Function ۷ - کلید ذخیره سازی و

۶ - چراغ ایش فعال بودن خروجی آالرم

(SV۲) ایش مقدار تنظیمی دوم۵ - چراغ 

۴ - چراغ ایش فعال بودن خروجی

(Set Value) ۳ - مقدار  تنظیم شده

(Auto Tuning) ۲ - چراغ تنظیم اتوماتیک

(Process Value) ۱ - مقدار واقعی فرآیند مقدار واقعی اندازه گیری شده فرآیند را با رنگ قرمز ایش میدهد.

در حالت فعال بودن تابع تنظیم خودکار (AT) هر نیم ثانیه چشمک میزند.

مقدار تنظیم شده، کدها و پارامرتها را در حالتهای مختلف کاری و یا تنظیمی نشان میدهد.

در زمان فعال بودن خروجی دستگاه، این چراغ روشن میشود.

در زمان ایش مقدار عدد تنظیمی دوم (SV۲) این چراغ روشن میشود.

در زمان فعال بودن خروجی آالرم، این چراغ روشن میشود.

برای حرکت بین منوها، ذخیره سازی پارامرتها و راه اندازی دستگاه بکار میرود.

برای انتقال بین ارقام بکار میرود.

برای کاهش مقادیر پارامرتها و نیز حرکت بین پارامرتهای هر گروه بکار میرود.

برای افزایش مقادیر پارامرتها و نیز حرکت بین پارامرتهای هر گروه بکار میرود.

(Shið) ۸ - کلید انتقال

۹ - کلید کاهش مقادیر

۱۰ - کلید افزایش مقادیر

16
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۷- نکاتی که قبل از استفاده از محصول باید کنرتل شوند
۱) مقادیر پیش تنظیم شده توسط کارخانه

۲) رشح عالئم اختصاری

(T۳۴ بر پایه رسی ) ایش داده شده در زمان روشن کردن دستگاه۳) موارد 

مقادیر پیش تنظیم شده برای نوع ورودی و خروجی به رشح زیر میباشند:

در مدل T۳۴-S۰۰ در صورت انتخاب نوع خــــروجی به صـورت SSR (کد ۱) یا SCR (کد ۲)، رله اصلی  به صـــــورت

رله آالرم ۱ عمل میکند و در سایر مدلهایی که دارای آپشن های آالرم میباشند، رله اصلی آالرم به عنوان آالرم ۳ عــمل 

میکند.

کد مدل

ایش نسخه نرم افزار

ایش آپشنهای دستگاه

ایش کد خروجی تنظیم شده

ایش کد ورودی تنظیم شده

   0 : Basic type (No option)
   1 : RET, ALARM2 ,1
   3 : DI(SV2 ,1), ALARM2 ,1

   02 :
  
   33 : mV DC (100~0 mV)

                

   0 : RELAY ON/OFF control
   1 : SSR (VOLT-PULSE) PID control
   2 : SCR (20~4mA) PID control
   3 : RELAY PID control

آلتــون ســگال - اینــده انحصاری در ایران و امارات
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۸- مراحل نصب و راه اندازی اولیه دستگاه

مراحــل نصــب و راه انــدازی اولیــه دســتگاه در ادامه آمده اســت. توصیــه میشــود قبل از نصب و راه اندازی دســتگاه این
مــوارد به صــورت کامل و دقیق مطالعه شــود.

۱- ســیم کشــی ترمینالهــا و تغذیــه ورودی مطابــق با مشــخصات دســتگاه کنرتل شــود.

۲- مشــخصات ورودی و خروجــی را بــا نــوع ورودی و خروجــی انتخاب و ســیم بندی شــده کنــرتل ایید.
  تنظیــ�ت پیــش فــرض انجام شــده برای رسی T۳۰ به رشح زیر اســت.

Hot Keys) مــورد اســتفاده در کنرتلــر رسی T۳۰ به رشح زیر اســت عملکــرد کلیدهــای ترکیبــی (

۳- مقــدار تنظیمــی (SV) مــورد نظــر را وارد کنید.

۴- بــرای حصــول بهرتیــن کنــرتل بــر روی فرآیند از گزینــه تنظیــم خودکار (Auto Tuning) اســتفاده ایید.

۵- در رشایــط بســیار خــاص، میتوانیــد بجــای تنظیــم خــودکار، پارامرتهــای P, I, D را به صورت دســتی وارد ایید.

بــرای اعــ�ل تغییــرات در نــوع ورودی و خروجــی، از گــروه ورودی و گروه خروجــی اقدام ایید. به خاطر داشــته باشــید
کــه قبــل از اعــ�ل تغییــر در هــر پارامــرت، ابتــدا ورودی را مطابــق گزینه مورد نظــر تغییــر دهید، زیرا با اعــ�ل تغییر در 

نــوع ورودی، ســایر تنظیــ�ت بــه وضعیــت پیش فــرض کارخانه باز خواهند گشــت.

4. + 

3. +  

2. ۳ ثانیه یا بیشرت  +

۳ ثانیه یا بیشرت

یک بار کلیک

۰/۵ ثانیه یا بیشرت

1. بــرای ورود به قســمت تنظیــ�ت عمومی :

بــرای ورود بــه قســمت تنظی�ت اولیه

بازگشــت به ابتــدای هر منو

(Auto tuning) کلیــد ترکیبــی فعــال ســازی تنظیم خودکار

بــرای ورود بــه قســمت تنظی�ت ورودی و خروجی
AT در حالــت خاموش بودن

5. +  

آلتــون ســگال - اینــده انحصاری در ایران و امارات
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۹- وارد شدن به منوی تنظی¨ت و روش تنظیم دستگاه
۱) تنظیم ورودی و خروجی

                                              

قبــل از تنظیــم نــوع ورودی و خروجــی از غیر فعال بــودن تابع تنظیم خــودکار اطمینان حاصل ایید.

۱) بــا فشــار دادن همزمــان ایــن کلیدها بــه مدت ۳ ثانیه، وارد منو تنظیم ورودی و خروجی میشــوید.

۲) کــد نــوع ورودی دســتگاه را با توجه بــه نیاز خود (مطابق صفحــه ۷) تنظیم ایید.

۳) کــد خروجــی مــورد نظــر را با توجه به نوع کاربرد (مطابــق صفحه ۸) وارد ایید.

۴) تنظیــم ایش متغیر دســتی (به صورت ٪)

قبــل از تنظیــم نــوع ورودی و خروجــی از غیر فعال بــودن تابع تنظیم خــودکار اطمینان حاصل ایید.

چنانچــه تنظیــم خودکار فعال باشــد، امــکان تغییر نوع ورودی و خروجی وجود ندارد.

چنانچــه کــد خروجــی ۱، ۲ یا ۳ انتخاب شــود، با تنظیم مقــدار پارامرت P بر روی صفر، خروجی

بــه صورت On-Off عمل خواهد کرد.

ر هشدا

SETTING CODE CONTROL OUTPUT

RELAY ON/OFF CONTROL

SCR (20~4mA) P.I.D CONTROL

RELAY P.I.D CONTROL

SSR P.I.D CONTROL

0

1

2

3

  
20

22

21

23

-199.9 ~ 500.0

-200 ~ 500

-199.9 ~ 640.0  

-200 ~ 640    

 

K

J

E

T

R

B

S

L

N

1

2

15

16

3

4

5

6

7

8

17

9

10

-200 ~ 1370

-199.9 ~ 999.9

-200 ~ 1000

-199.9 ~ 999.9

-200 ~ 1000

-199.9 ~ 999.9

-199.9 ~ 400.0 

0 ~ 1700 

400 ~ 1800

0 ~ 1700

-200 ~ 900

-199.9 ~ 900.0  

-200 ~ 1300   

U 11 -199.9 ~ 400.0     

14 -199.9 ~ 999.9     

C (W5) 12 0 ~ 2300     

D (W3) 13 0 ~ 2400

 

  

100~0 mV DC

20~10- mV DC

5~1 V DC

33

32

30
20~4mA DC

(Use 250   resistor)

 Pt100 
(DIN, IEC)

JPt100 
(JIS, KS)

INPUT(T.C) CODE TEMP. RANGE INPUT(RTD) TEMP. RANGECODE

INPUT(V DC/mV DC) CODE

محصــوالت ·کوالیــن دارای ورودی و خروجیهــای متعددی اســت.
لطفــن ابتــدا نســبت بــه تنظیــم نوع ورودی و ســپس نوع خروجی اقــدام فرمایید.

آلتــون ســگال - اینــده انحصاری در ایران و امارات
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۲) فرآیند تنظیم نوع ورودی و خروجی در صورت فعال بودن تابع تنظیم خودکار

روش تنظیــم نــوع ورودی و خروجــی در زمان فعال بودن تابع

تنظیم خودکار (Auto Tuning) به رشح زیر اســت.

روش انجــام کار با اســتفاده از کلیدهای ترکیبی

در حالــت تنظیــم اولیــه و قبــل از فعــال کردن تابــع تنظیم خودکار، دو کلید زیر را به مــدت ۳ ثانیه نگه دارید

IOSE=ON

بازگشت خودکار
به حالت کاری

+

     +     

more than 3 sec.

در کنرتلــر رسی T۳۰ ·کوالیــن، و بــه منظــور جلوگیــری بــروز خطــا از طریق کاربــر، پس از فعال شــدن تابــع تنظیم خودکار
دسرتســی کاربــر بــرای اعــ�ل تغییــرات در نوع ورودی و خروجی بــه صورت خودکار محدود میشــود. 

در صــورت نیــاز کاربــر میتوانــد از روش زیر نســبت بــه تغییر ورودی و خروجــی اقدام اید.
الزم بــه ذکــر اســت کــه پــس از تغییر نــوع ورودی، کلیــه پارامرتهای دیگر بــه حالت پیش فــرض کارخانه باز خواهد گشــت.

more than 3 sec.

آلتــون ســگال - اینــده انحصاری در ایران و امارات
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(Mvn = OFF Ýبا در نظر گرف ) SV ۳) تنظیم مقدار

Auto Tuning ۴) تابع تنظیم خودکار یا

با استفاده از کلیدهای ترکیبی بازگشت منو

تنظیم دستگاه را ۱۰ بار رسیعرت انجام دهید.

در زمان فعال بودن، چراغ AT هر نیم ثانیه چشمک خواهد زد.

اســتفاده از گزینــه تنظیــم خــودکار، بــرای اولیــن بــار الزامی اســت. ابتدا مقــدار SV در حدفاصل رنج کاری خــود وارد کنید.
ســپس تابــع تنظیــم خــودکار را فعــال اییــد. پــس از فعال شــدن تنظیم خــودکار، چراغ AT به صورت چشــمک زن در فواصل

نیــم ثانیــه روشــن خواهــد شــد و پس از ا·ام پروســه تنظیم خــودکار این چراغ خاموش میشــود.
لطفــن در زمانــی فعــال بــودن تابــع تنظیــم خــودکار و چشــمک زدن چراغ AT، بــه هیچ کــدام از دکمه های پنل دســت نزنید.

فعال سازی و یا غیره فعال سازی با فرشدن کلیدهای            و             به مدت نیم ثانیه 
صورت میگیرد.

+

میانربهای مفید 

با استفاده از کلیدهای باال
و فشار دادن آنها بصورت
همزمان، در هر جای منو

با اولین پارامرت منو برگردید

تابع بازگشت منو 

< Initial setting group >

 

 
 

 

 

۱- کلیــد         را فشــار دهیــد.
۲- مقــدار مــورد نظــر را بــا اســتفاده از کلیدهــای                           تنظیــم اییــد.

۳-  مقــدار وارد شــده را بــا فــرشدن کلیــد           ذخیــره ایید.

آلتــون ســگال - اینــده انحصاری در ایران و امارات

w
w

w
.a

lto
ns

eg
al

.c
om



www.temcoline.com

D I G I T A L  P I D  C O N T R O L L E R
22

۱۰- ساختار پارامرتهای دستگاه

    

فعال شدن تابع تنظیم خودکار

چنانچــه دســتگاه در محیــط تنظیــ�ت رهــا شــود، پس از ۵۰ ثانیه بــه صورت خودکار

بــه محیــط عملیاتی باز خواهد گشــت.

محیط عملیاتی

محیط تنظی�ت

3 sec.

3 sec.

iosE = ON

(SV۱) ۱ مقدار تنظیمی

(SV۲) ۲ مقدار تنظیمی

مقدار تنظیمی آالرم ۱

(°C) پهنای باند پروپورشنال

زمان انتگرال (ثانیه)

زمان دیفرنشیال (ثانیه)

پریود زمان خروجی (SSR یا رله)

(On/OFF ) هیسرتزیس

(LBA) آالرم قطع لوپ کنرتل

SOAK تنظیم انحراف آالرم

SOAK تنظیم واحد زمان آالرم

SOAK تنظیم حالت کاری آالرم

تنظی¨ت خروجی تایمر

حد پایین ریرتنسمیت

حد باال ریرتنسمیت

(On / OFF) نوع هیسرتزیس

ریست دستی (٪)
(تنها در حالت خاموش بودن زمان انتگرال)

انتخاب مقدار تنظیمی

(SV۲ یا SV۱) ۲ ۱یا

مقدار تنظیمی

 آالرم ۲

تنظیم اولیه

حد باال دما

حد پایین دما

فیلرت دیجیتال ورودی

تصحیح مقدار ورودی

تصحیح حد باال ورودی
(در حالت ورودی ولتاژ)

واحد �ایش دما

تنظیم موقعیت ممیز (در حالت ورودی ولتاژ)

مقیاس حد باال (در حالت ورودی ولتاژ)

مقیاس حد پایین (در حالت ورودی ولتاژ)

تنظیم نوع کنرتل به صورت گرمایش یا رسمایش

نوع آالرم ۱

حالت تنظیم ورودی / خروجی

انتخاب نوع ورودی

سیستم جلوگیری از بروز خطا در تنظیم ورودی / خروجی

انتخاب نوع خروجی

متغیر دستی (٪)

نوع آالرم ۲ - درحالت انتخاب کد ۲۱ و ۲۲ برای آالرم

نوع آالرم ۳

هیسرتزیس آالرم ۱

هیسرتزیس آالرم ۲

تاخیر زمانی آالرم ۱

تاخیر زمانی آالرم ۲

ON/OFF سویچ ورودی دیجیتال

SPS انتخاب نوع ریرتنسمیت یا

تنظیم حالت قفل منو

الزم به ذکر است که ورود به قسمت تنظی¨ت ورودی / خروجی، تنها در زمان روشن بودن پارامرت IOSE میرس میباشد. در خالل مدت زمان روشن بودن IOSE، چنانچه هیچ کلیدی

فشار داده نشود، IOSE پس از ۵۰ ثانیه به حالت خاموش (IOSE = OFF) تغییر وضعیت خواهد داد.

فعال سازی تنظی¨ت

ورودی و خروجی

حالت تنظیم عمومی
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۱۱- حالت تنظی¨ت
۱) حالت تنظی�ت عمومی

حالــت تنظیــ�ت عمومــی بــرای اعــ�ل تغییــرات پارامرتهــای محیطی، ارتقــاء و بهبــود عملکــرد و پیکربندی کلی
دســتگاه میباشد.

رشایط �ایش رشح پارامرتمحدوده قابل تنظیممقدار پیش فرض

�ایش حالت تنظیم عمومی

SV۱ تنظیم مقدار استفاده از ورودی دیجیتال

(.D.I)

استفاده از ورودی دیجیتال

(.D.I)

استفاده از آالرم ۱

استفاده از آالرم ۲

همیشه

PID کنرتل

PID کنرتل

PID کنرتل

خاموش بودن زمان

انتگرال 

ON/OFF کنرتل

ON/OFF کنرتل

کد ۲۱ برای آالرم ۱

انتخاب شده باشد

استفاده از 

ریرتنسمیت و 

PV یا SV انتخاب

PID کنرتل

(SSR رله یا)

SV۲ تنطیم مقدار

تنظیم مقدار آالرم ۱

تنظیم مقدار آالرم ۲

SV۲ یا SV۱ انتخاب ش¨ره

(P) تنظیم پهنای باند پروپورشنال

(I) تنظیم زمان انتگرال

(D) تنظیم زمان تفاضلی

(MR) تنظیم مقدار ریست دستی

تنظیم زمان سیکل

(ON/OFF کنرتل)

(ON/OFF کنرتل) هیسرتزیس

انتخاب روش عملیاتی هیسرتزیس

تنظیم مقدار آالرم قطع حلقه کنرتل

(LBA)

تنظیم حد باال ریرتنسمیت

تنظیم حد پایین ریرتنسمیت

پارامرت

EU (0 ~ 100 %)

EU (0 ~ 100 %)

EU (0 ~ 100 %)

EU (0 ~ 100 %)

1 / 2

EU (0 %)

EU (0 %)

EU (100 %)

EU (100 %)

240 sec.

2 sec.

NORMAL

480 sec.

EU (100 %)

EU (0 %)

1

50.0 %

60 sec.

- - -

OFF / 1 ~ 6000 sec.

OFF / 1 ~ 6000 sec.

-5.0 ~ 105.0 %

1 ~ 1000 sec.

EUS (0 ~ 100 %)

HALF / NORMAL

OFF / 1 ~ 9999 sec.

TC/RTD : _IN.H~_IN.L
DCV IN : _SL.H~_SL.L
( But, RET.H  RET.L )

(ON/OFF control)

آلتــون ســگال - اینــده انحصاری در ایران و امارات
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۲) حالت تنظی�ت اولیه
حالــت تنظیــ�ت اولیــه بــرای تنظیــم پارامرتهــای و پیکربنــدی کنرتل کلی دســتگاه میباشــد. ایــن پارامرتها به ندرت

پــس از تنظیــم اولیــه، تغییر داده میشــوند.

رشایط �ایش پارامرترشح پارامرتمحدوده قابل تنظیممقدار پیش فرض

�ایش حالت تنظیم اولیه

همیشه

همیشه

همیشه

همیشه

همیشه

همیشه

همیشه

در حالت ورودی

ولتاژ

در حالت ورودی

ولتاژ و یا

جریان ۴ تا ۲۰

میلی آمپر

سوئیچ ورودی تنظی¨ت

(IOSE) ورودی/خروجی

تنظیم بیشرتین مقدار ورودی

تنظیم کمرتین مقدار ورودی

تنظیم مقدار فیلرت دیجیتال ورودی

تصحیح مقدار ورودی

حد باال تصحیح ورودی

انتخاب واحد �ایش دما

تعیین محل �ایش ممیز

(در حالت ورودی ولتاژ)

تنظیم حد باالی مقیاس

(در حالت ورودی ولتاژ)

تنظیم حد پایین مقیاس

(در حالت ورودی ولتاژ)

انتخاب نوع فرآیند

انتخاب نوع خروجی آالرم ۱

ON / OFF

در بازه نوع ورودی

(REV) گرمایش

(DIR) رسمایش
(REV) گرمایش

(نوع آالرم مشاهده شود)

مقدار IN.H باید از

مقدار IN-L بیشرت

باشد

مقدار SL.H باید از

مقدار SL-L بیشرت

باشد

OFF / 1 ~120 sec.

EUS (-100.0 ~100.0 %)

EUS (-100.0 ~100.0 %)

OFF

1370

-200

EUS (0.0 %)

EUS (0.0 %)

OFF

0.0

3

100.0

1

- - -

0 ~ 3

-1999 ~ 9999

OFF / 1 ~ 21(LBA)

پارامرت EU، یک واحد مهندسی برای قیاس محدوده ورودی است. در شکل زیر، یک سنسور دما از نوع ترموکوپل

  تیپ K با محدوده منفی ۲۰۰ تا ۱۳۷۰ درجه سانتی گراد در نظر گرفته شده است.

EU      -200 = % 0

EUS    0 = % 0

EUS  

آلتــون ســگال - اینــده انحصاری در ایران و امارات
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Condition

رشایط �ایش پارامرترشح پارامرتمحدوده قابل تنظیممقدار پیش فرض

OFF / 1 ~ 20

(نوع آالرم مشاهده شود)

OFF / 1 ~ 20

(نوع آالرم مشاهده شود)

T۵  و T۴ تایمر

1 ~ 33
(refer to P1 .2 ,7)

0 ~ 3
(refer to P2 .2 ,8)

EUS (0.0 ~ 100.0 %)

EUS (0.0 ~ 100.0 %)

OFF / ON

OFF / 1~240  sec.

OFF / ON

4

1

1

OFF

OFF

PV

OFF

OFF

OFF

OFF

استفاده از آالرم

۱ یا ۲

استفاده از آالرم

۱ یا ۲

استفاده از آالرم ۱

(کد ۱ تا ۲۰)

همیشه

استفاده از آالرم ۲

استفاده از آالرم ۱

استفاده از

 ریرتنسمیت

استفاده از ورودی 

دیجیتال

استفاده از آالرم ۲

و تایمر

Always

Always

Always

-- -

PV/ SV/ MV/ SPS

OFF/ ON/ ALL

انتخاب نوع آالرم ۲

انتخاب نوع آالرم ۳

هیسرتزیس آالرم ۱

هیسرتزیس آالرم ۲

تاخیر زمانی آالرم ۱

تاخیر زمانی آالرم ۲

و خروجی تایمر

فعال سازی ورودی دیجیتال

SPS انتخاب ریرتنسمیت یا

فعال سازی حالت قفل

حالت تنظی¨ت ورودی / خروجی

انتخاب نوع ورودی

انتخاب نوع خروجی

تنظیم �ایش متغیر دستی

۳- حالت تنظی�ت ورودی / خروجی
حالــت تنظیــ�ت ورودی / خروجــی در واقــع پیکربنــدی ســخت افزاری دســتگاه اســت و عمومن بــا توجه به نوع ورودی

و نــوع خروجــی دســتگاه، در اولیــن بــار اســتفاده از دســتگاه انجــام میشــوند. تنظیم نوع ورودی، نــوع خروجی و نیز
Manipulated Variable) در این قســمت انجام میشــود. فعــال ســازی ایــش مقــدار متغیر دســتی (

 الزم بــه ذکــر اســت کــه در صورت تغییــر نوع ورودی، ســایر پارامرتهای به حالــت اولیه بازخواهند گشــت.
 بنابرایــن توصیــه میگــردد کــه ابتــدا نوع ورودی دســتگاه با توجــه به نیاز تنظیم شــود.

OFF / 1 ~ 5999 sec.

آلتــون ســگال - اینــده انحصاری در ایران و امارات
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۱۲- تنظی¨ت آالرم (آالرم ۱، ۲ و ۳)

مقدار واقعی دما
 (PV)

Alarm output

حالت تنظیم عمومی

حالت تنظیم عمومی

حالت تنظیم اولیه

حالت تنظیم اولیه

تنظیم نوع آالرم ۱

تنظیم نوع آالرم ۲

تنظیم نوع آالرم ۳

کد ۲۱ - استارت و استاپ اینورتر

هیسرتزیس

زمان تاخیر (تاخیر توقف)

تنظیم مقدار آالرم ۱نوع آالرم ۱

تنظیم مقدار آالرم ۲

تنظیم مقدار آالرم ۱

مقدار تعیین شده برای

آالرم حد پایین

چنانچه آالرم حد پایین بر روی دستگاه تنظیم شده باشد

آالرم دستگاه در بدو روشن شدن و با توجه به پایین بودن 

دما، رشوع بکار خواهد ود که امری آزار دهنده خواهد

Hold بود. به منظور جلوگیری از بروز این مسئله از تابع

استفاده میشود. در این حالت، آالرم حد پایین دستگاه 

پس از روشن شدن آن، فعال نخواهد شد.

اما چنانچه پس از رسیدن PV به مقدار SV، دما مجدد از

مقدار تنظیم شده برای آالرم حد پایین کمرت شود، خروجی

آالرم فعال خواهد شد.

نقطه استارت بر روی ۶٪ تنظیم شده است.

نقطه استارت اینورتر

( ۰ تا ۱۰۰ درصد)

آالرم قطع حلقه کنرتل هیسرتزیس آالرم ۱

تاخیر زمانی آالرم ۱

تاخیر زمانی آالرم ۲

هیسرتزیس آالرم ۲

هیسرتزیس آالرم ۳

نوع آالرم ۲

نوع آالرم ۳
3 sec.

3 sec. 3 sec.
or more 

نوع آالرم ش�ره ۱، وقتی کد ۲۱ انتخاب شود به LBA تغییر میابد

+        3 sec.

کنرتلر رسی T۳۰ تا ۳ خروجی آالرم مستقل داشته که میتواند در قالب ۲۱ نوع عملکرد با هیسرتزیس و زمان تاخیر مستقل تنظیم شوند.

کنرتلر رسی T۳۰ دارای تابع کنرتل فرمان رشوع و توقف اینورتر در حالت کار با سیگنال آنالوگ ۴ تا ۲۰ میلی آمپر، میباشد. برای مثال

چنانچه مقدار آالرم بر روی ۶ ٪ تنظیم شود، فرمان استارت اینورتر صادر میشود.

Hold ۲) تابع

۱) تابع فرمان رشوع (Start) و توقف (Stop) به اینورتر

چنانچه کنرتل خروجی بر روی SSR (کد ۱) یا SCR (کد ۲)

تنظیم شده باشد

رله اصلی دستگاه را میتوان به عنوان آالرم ۳ استفاده ود

خروجی استارت / استاپ اینورتر
هیسرتزیس (%2)

آالرم غیر فعال است

آالرم فعال میشود

Power ON (HOLD)

آلتــون ســگال - اینــده انحصاری در ایران و امارات
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۳) نوع خروجی آالرم و کدهای مربوط به فعال سازی آنها

ALARM 1

ALARM 3

ALARM 2

                                      

21

22

حد پایین فرآیند

حد باال مطلق

حد پایین مطلق

حد باال تفاضلی

حد پایین تفاضلی

خارج محدوده حد باال و پایین تفاضلی

داخل محدوده حد باال و پایین تفاضلی

(LBA) آالرم قطع حلقه کنرتل  به صفحه ۲۸، آالرم قطع حلقه کنرتل (LBA) مراجعه شود. (تنها برای آالرم ش�ره ۱)

به صفحه ۲۵، فرمان استارت و توقف اینورتر مراجعه شود. (تنها برای آالرم ش�ره ۳)

آالرم ش�ره ۲ با کد ۲۱، دارای ۵ نوع آالرم SOAK و نیز خروجی تایمر در حالتهای عملکردی T۱ تا T۵ میباشد (آالرم حد باال فرآیند)

آالرم ش�ره ۲ با کد ۲۲، به صورت آالرم SOAK و خروجی تایمر به صورت آالرم حد پایین فرآیند عمل میکند.

برای اطالعات بیشرت به صفحات ۳۳ و ۳۴ مراجعه شود

خروجی آالرم فرمان استارت و توقف اینورتر

خارج محدوده حد باال و پایین تفاضلی

Hold به همراه 

داخل محدوده حد باال و پایین تفاضلی

Hold به همراه 

Hold حد باال فرآیند به همراه

Hold حد پایین فرآیند به همراه

حد پایین فرآیند

Hold حد باال فرآیند به همراه

Hold حد پایین فرآیند به همراه

حد پایین فرآیند

Hold حد باال فرآیند به همراه

Hold حد پایین فرآیند به همراه

حد پایین فرآیند

Hold حد باال فرآیند به همراه

Hold حد پایین فرآیند به همراه

 

 

 

  

ش�ره کد نوع آالرم نحوه عملکرد آالرم

01

09

1 1

19

02

10

12

20

03

05

13

15

04

06

14

16

07

17

08

18

Low

در هنگام کاهش دما

در هنگام افزایش دما

در هنگام کاهش دما

در هنگام افزایش دما

در هنگام کاهش دما

در هنگام افزایش دما

در هنگام کاهش دما

در هنگام افزایش دما

OFF ON

ON

مقدار تنظیمی آالرم

مقدار تنظیمی آالرم

مقدار تنظیمی آالرم

High

ON

Hysteresis

OFF

OFF

Low High

OFF

OFF

OFF

ON

ON

ON

Hysteresis

<Negative temp. value setting>

Low High

OFF

OFF

OFF

ON

ON

-Alarm SV
-

ON

Hysteresis

<Positive temp. value setting>

Low High
SV

OFF

OFF

OFF

ON

ON

ON

Hysteresis

<Negative temp. value setting>

Low
دما

دما

کاهش دما

افزایش دما

کاهش دما

افزایش دما

High
-AlarmSV

OFF

OFF

OFF

ON

ON

-

ON

Hysteresis

Low High
SV

OFF

OFF

OFF

ON

ON

ON

Alarm

<Positive temp. value setting>

Hysteresis

AlarmAlarm

OFF

OFFON

ON

ON ON

ON

ON

OFF

SV

Hysteresis

Low High

AlarmAlarm

OFF OFF

OFF

OFF

OFF

OFFON

ON

ON

SV

Hysteresis

دما

دما

دما

دما

Low High

چنانچه حالت معکوس آالرم با انتخاب کد فعال شــود، چراغ آالرم مربوطه در حالت غیر فعال بودن آالرم

روشن خواهد شد.
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۱۳- توضیحات دقیق توابع اولیه

در زمان استفاده از کنرتلر در حالت PID، باید کلیه مقادیر P، I, D به صورت صحیح تنظیم شوند. از آنجا که تنظیم این پارامرتها برای هر

فرآیند متفاوت است، لذا بهرت است از تابع تنظیم خودکار استفاده شود. این تابع مقادیر فوق را با توجه به نوع بار خروجی و سایر رشایط

بصورت بهینه محاسبه خواهد کرد. برای این کار، باید عدد میانگین محدوده دمای کاری مورد نیاز، به عنوان SV وارد شود.

سپس با فعال سازی تابع تنظیم خودکاری، چراغ AT در هر نیم ثانیه چشمک خواهد زد که نشان دهنده فعال بودن این تابع است.

در این زمان، از فرشدن هر گونه کلید روی پنلہ و نیز قطع برق دستگاه خودداری ایید.

پس از خاموش شدن چراغ AT، دستگاه آماده کنرتل فرآیند خواهد بود. 

Auto Tuning ۱) تابع تنظیم خودکار یا

 (Mvn) ۲) حالت کنرتل متغیر دستی

چراغ AT در خالل کار هر نیم ثانیه چشمک میزند.

به صفحه ۱۹ و ۲۰ مراجعه شود

Operation mode

متد تنظیم

< In condition of Mvn = ON >

Mvn display screen
(Present Mvn Out = %85)

فعال شدن تابع تنظیم خودکار   :           +         فشار دادن همزمان به مدت نیم ثانیه

خاموش شدن تابع تنظیم خودکار   :           +         فشار دادن همزمان به مدت نیم ثانیه

Change Save

متغیر دستی یا Mvn پارامرتی است که میزان خروجی دستگاه را به صورت ٪ ایش

میدهد. در هنگامی که دستگاه در حالت عملکردی است، با فشار دادن دکمه          

ایش داده خواهد شد. در این زمان، فرشدن SV مقدار خروجی بر حسب درصد، به جای

مجدد کلید           باعث ایش مجدد مقدار SV خواهد شد. مقدار SV با کمک فلش چپ

و نیز فلشهای باال و پایین قابل تغییر بوده و با کلید SET نیز مقدار جدید ذخیره میشود.

 

 

“Mvn [%] ”

( ۰~۱۰۰ [٪] ) 

,        

,    
 

SET

SET

SET

3 sec.
Escape..

در موارد زیر از تابع تنظیم خودکار استفاده نکنید:
- فرآیندهایی نظیر کنرتل جریان یا فشار که نیاز به واکنش رسیع دارند.

 -   - فرآیندهایی که حتی به صورت موقت خروجی آنها نباید قطع و وصل گردد.

آلتــون ســگال - اینــده انحصاری در ایران و امارات
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۳) تابع آالرم (آالرم ۱ و ۲)

پارامرت تنظیم زمان تاخیر آالرم ش�ره ۱ پارامرت تنظیم زمان تاخیر آالرم ش�ره ۲

در کنرتلر رسی T۳۰، سه خروجی مستقل آالرم با ۲۱ نوع آالرم قابل تعریف به همراه هیسرتزیس و زمان تاخیر مجزا وجود دارد.

تنظی�ت مربوط به آالرمها در گروه تنظی�ت که توضیحات کامل آن در صفحات ۲۶ و ۲۷ این راهن� ارائه شده است، انجام میشود.

  ۱) زمان تاخیر آالرم

      

(LBA) ۲) آالرم قطع حلقه کنترل  

      

 به طور معمول، خروجی آالرم پس از رسیدن دما به مقدار تعیین شده برای آن آالرم فعال میشود. با فعال سازی زمان تــــــاخیر آالرم،

پس از رسیدن دما به مقدار تعیین شده برای آالرم، ابتدا زمان تاخیر تنظیم شده سپری میشود و پس از آن خروجی آالرم فـــعال میشود.

در حالت فعال بودن زمان تاخیر، و پس از رسیدن دما به مقدار تعیین شده برای آالرم، چراغ آالرم مربوطه در فواصل نیم ثانیه به حالت

چشمک زن در می آید که معرف فعال شدن زمان تاخیر است. پس از سپری شدن زمان تاخیر، خروجی آالرم فعال شده و چــراغ آالرم نیز

به صورت ثابت روشن می ماند.

      

آالرم قطع حلقه کنرتل، از لحظه ای که مقدار محاسبه شده PID به صفر درصد یا ۱۰۰٪ میرسد زمان را اندازه گیری میکند. از همیــــن

لحظه نیز کار اصلی آن که تشخیص قطع هیرت، قطع سنسور و یا عملکرد نادرست سیستم است، آغاز میشود. در آالرم حلقه کنـــــــــرتل

سه پارامرت اصلی باید تعریف شود که عبارتند از : مقدار، زمان و هیسرتزیس

حال چنانچه مقدار خروجی کنرتل شده توسط PID به ۱۰۰ درصد برسد، اما مقدار دما، به اندازه مقدار آالرم LBA تعریــــف شده و در 

بازه زمانی تعریف شده در آالرم LBA، افزایش نداشته باشد، خروجی آالرم فعال خواهد شد. درحالت معکوس (رسمایش)، چنانـــــــچه

دما از مقدار تعریف شده آالرم و در بازه زمانی تعریف شده، کمرت نشود، خروجی آالرم فعال خواهد شد.

 از سوی دیگر چنانچه مقدار خــــــــروجی کنرتل شده توسط تابع PID به صفر درصد برسد، اما مقدار دما، به اندازه مقدار آلــــــــارم 

تعریف شده LBA و در زمان تعـــــریف شده آن کاهش نیابد، خروجی آالرم فعال خواهد شد. در حالت معکوس (رسمایش)، چنانـــچه

مقدار دما از مقدار تعریف شده آالرم و در بازه زمانی تعریف شده بیشرت نشود، خروجی آالرم فعال خواهد شد.

الزه به ذکر است که بازه زمانی تعریف شده برای آالرم LBA باید دو برابر زمان تعریف شده برای پارامرت I تابع PID باشد.

آالرم LBA را میتوان به صورت خودکار و با استفاده از تابع تنظیم خودکار (Auto Tuning) نیز تنظیم ود. در این حالت تابع تنـظیم

خودکار، زمان مربوط به آالرم LBA را دو برابر مقدار I محاسبه شده قرار خواهد داد.

1  

2  

1  2  
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۴) خروجی ریرتنسمیت

      

    

Retransmission type or SPS selection 

PV ( Current Progress Value )  

SV ( Set Value )  

MV ( Manipulated Variable )  

SPS ( Power supply for external sensor )  
Scale setting can only possible when
retransfer output set

یکی از دالیل زیر میتواند منجر به فعال شدن آالرم LBA گردد:

LBA نکات مهم در خصوص استفاده از آالرم

خروجی ریرتنسمیت کنرتلرهای رسی T۳۰ را میتوان در ۳ حالت اصلی و یا به صورت منبع تغذیه سنسور خارجی مورد استفاده قرار داد.

- غیر طبیعی بودن حلقه کنرتل، نظیر خرابی هیرت، قطع ولتاژ تغذیه، وجود اتصال در سیم بندی و ...

- عملکرد نادرست سنسور، نظیر خرابی سنسور، قطع سیم های سنسور و یا اتصال سیمهای سنسور

- عدم عملکرد صحیح خروجی دستگاه، نظیر خرابی رله، اتصال سیمهای خروجی رله و ...

-  عملکرد نادرست بورد اصلی دستگاه در تشخیص داده های ورودی 

- عملکرد نادرست بورد اصلی دستگاه در ارسال اطالعات به قسمت خروجی، نظیر شکستگی بورد مدار چاپی، اتصال سطحی و ...

- از آنجا که عملکرد آالرم LBA در زمان فعال بودن تابع PID امکان پذیر است، لذا باید زمان تعریف شده برای این آالرم به گونه ای تنظیم

   گردد که تابع PID زمان الزم برای رساندن توان خروجی به ۱۰۰ درصد یا صفر درصد را داشته باشد.

- امکان تغییر زمان آالرم LBA در خالل فعال بودن تابع تنظیم خودکار (Auto Tuning) وجود ندارد.

- از آنجا که آالرم LBA تحت تاثیر اختالالت محیطی قرار میگیرد، ممکن است حتی در برخی اوقات در حین عملکرد صحیح سیستم کنـرتلی

  نیز فعال گردد.

- تنظیم نادرست زمان آالرم LBA باعث بروز قطع و وصل های مکرر خروجی آالرم خواهد شد.

                                                            

4.0 mA 12.0 mA 20.0 mA

RET.HRET.L

مقدار ریرتنسمیت

DC Power Supply : DC 15V / 25mA 

PV or SV  : تنظیم ریرتنسمیت  

                  MV (Fixed)

                  SPS (Fixed)

100.0 %0.0 %

 انتخاب به صورت ریرتنسمیت یا به عنوان منبع تغذیه سنسور خارجی

PV (کنرتل توسط مقدار واقعی متغیر فرآیند)
SV (کنرتل توسط مقدار عدد تنظیم شده)
MV (کنرتل توسط مقدار متغیر دستی)
SPS (استفاده به عنوان منبع تغذیه برای یک عدد سنسور)
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۵) توابع ورودی

(FLT) ۱- فیلرت ورودی دیجیتال

این تابع در مواردی کاربرد دارد که سیستم کنرتلی در رشایط نویز و اختالالت محیطی است. مقدار این تابع را میتوان از حالت خاموش

به حالت فعال و در بازه زمانی ۰ تا ۱۲۰ ثانیه تغییر داد. در صورت فعال شدن این تـــابع، و چنانچه ورودی تغییراتی  را تشخیص دهد

خروجی تا پایان زمان تعیین شده برای این تابع فعال نخواهد شد.

(INS) ۲- تابع اصالح مقدار ورودی

این تابع برای اصالح مقدار قرائت شده توسط ورودی مورد استفاده قرار میگیرد. 

برای مثال، چنانچه مقدار دمای واقعی سیستم ۴۰ درجه باشد اما دستگاه عدد ۴۲ درجه را ایش دهد، کاربر با استفاده از این تابع و

وارد کردن عدد منفی ۲، مقدار عدد ایش داده شده را از ۴۲ به ۴۰، که دمای واقعی است را تغییر خواهد داد.

(ING) ۳- اصالح حد باالی مقدار ورودی

این پارامرت تنها در زمانی قابل استفاده است که ورودی از نوع ولتاژ و یا با استفاده از مقاومت ۲۵۰ اهمی از نوع جریان باشد.

با استفاده از این پارامرت، انحراف موجود ناشی از خطای خروجی سنسور، با دقت اصالح خواهد شد. 

(SL-H, SL-L) آزاد حدود باال و پایین Scale و نیز (DPP) ۴- تنظیم محل نقطه اعشار

این پارامرت تنها در زمانی قابل استفاده است که ورودی از نوع ولتاژ و یا با استفاده از مقاومت ۲۵۰ اهمی از نوع جریان باشد.

با استفاده از این پارامرت، محل ایش نقطه اعشار و نیز تنظیم ودن حد باال و پایین، برای ایش صحیح عدد ایش، با توجه به 

مقدار ورودی میرس خواهد بود. 

Scale کردن مقدار ورودی، برای ایش صحیح واحدهای اندازه گیری وزن، فشار، رطوبت، دبی و ... بسیار حائز اهمیت است.

الزم به ذکر است که خروجی بسیاری از سنسورهای فشار، دبی، رطوبت و ... از نوع ولتاژ و یا جریان آنالوگ است.

برای مثال، چنانچه با استفاده از مقاومت ۲۵۰ اهم، از ورودی جریان ۴ تا ۲۰ میلی آمپر استــفاده شده است، برای Scale کردن و 

تنظیم حد پایین مقدار جریان (۴ میلی آمپر) با دمای مورد نظر، از تابع INS و برای تنظیم حد باالی مقدار جریان (۲۰ میلی آمپر) 

با دمای مورد نظر، از متغیر ING استفاده خواهد شد.

   

Free Scale Area

[ 20~4mA INPUT ]

(Maximum)

(Minimum)

_IN.G

_IN.S
(_SL.L) (_SL.H)

20.0

16.0

12.0

50.0 100.0

8.0

4.0

0

 

         

           

آلتــون ســگال - اینــده انحصاری در ایران و امارات

w
w

w
.a

lto
ns

eg
al

.c
om



www.temcoline.com

D I G I T A L  P I D  C O N T R O L L E R

با استفاده از سوئیچ ورودی دیجیتال، وقرار دادن پارامرت dis در وضعیت ON، کاربر قادر خواهد بود که با قطع و وصل کـــــردن

سوئیچ ورودی دیجیتال، مقادیر از پیش تعیین شده SV۱ و یا SV۲ را فعال اید. این امر باعث میشود که از تغــییر ناخواستـه این

این مقادیر توسط کاربر جلوگیری شود.

توجه گردد که حتمن باید از یک کنتاکت غیر ولتاژی نظیر رله، کنتاکتور و یا سوئیچ برای فعال کردن ورودی دیجیتال استفاده شود.

کاربر میتواند به جای سوئیچ از یک مقاومت یک کیلو اهمی به عنوان حالت روشن و از یک مقاومت ۱۰۰ کیـــــلو اهمی به عنوان

حالت خاموش ورودی دیجیتال نیز استفاده اید.

کنرتلر رسی T۳۰ مقادیر تعیین شده برای SV۱ یا SV۲ را به 

صورت مستقل توسط پارامرتهای P, I, D کنرتل میکند.

الزم به ذکر است که ساده ترین روش برای کنرتل بهرت فرآیند

استفاده از تابع تنظیم خودکار (Auto Tuning) میباشد.

ON

(dis = ON) توسط ورودی دیجیتال SV۲ و SV۱ استفاده از

امکان استفاده از SV۱ و SV۲ توسط ورودی دیجیتال وجود ندارد
و تغییر دادن آن تنها از طریق منو داخلی میرس خواهد بود

SV عملکرد

SV۱ انتخاب

SV۲ انتخاب

باز

بسته

وضعیت ترمینال ورودی دیجیتال

OFF

در کنرتلر رسی T۳۰ امکان تنظیم مقدار هیسرتزیس تنها در حالت کنرتل خروجی به صورت ON/OFF میرس است.

(On/Oö در حالت کنرتل خروجی به صورت) ۶) انتخاب تابع هیسرتزیس

۷) تنظیم SV۱ و  SV۲ با استفاده از سیگنال ورودی دیجیتال

(1)  HYS.T = “NORM” selection

(2)  HYS.T = “HALF” selection

 NORM ه بــه صــورت پیــش فــرض در حالت  هیســرتزیس دســتگا

HALF، کنــرتل لــت  ده در حا ســتفا تنظیــم شــده اســت. در زمــان ا

هــد بــود. ننــد هــم خوا یــش دقیقــن ما یــش و رسما ینــد گرما فرآ

32

Hysteresis

SV

ON

OFF
_ACT = DIR.

Hysteresis

SV

ON

OFF

Hysteresis

SV

ON

OFF

dis = OFF در حالت SV۲ و SV۱ منو تنظی�ت

1 2
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تابع قفل برای جلوگیری از اع�ل تغییرات ناخواسته در تنظی�ت دستگاه مورد استفاده قرار میگیرد.

(LOCK) ۸)  تابع قفل

۹) رشح کدهای خطای ایش داده شده حین کار

 Lock has 3 setting mode (OFF / ON / ALL)تابع قفل دارای سه وضعیت OFF، ON و ALL میباشد.

 OFF :  LOCK function off  

 ON :  Can operate SV setting and AT only.  

 ALL :  Impossible all setting and operation, only LOCK OF is available.  

OFF : تابع قفل در وضعیت خاموش قرار دارد
ON  : تابع قفل در وضعیت روشن قرار دارد و کاربر تنها قادر به تغییر مقدار SV و نیز فعال سازی یا غیر فعال سازی تنظیم خودکارمیباشد

ALL : به جز پارامرت خاموش کردن تابع قفل، ·امی تنظی�ت دیگر در حالت قفل قرار دارند

آالرم ش�ره ۲ کنرتلر رسی T۳۰، دارای تابع تایمر دیجیتال بسیار کارآمدی است. عالوه بر تابع آالرم SOAK، این آالرم را میتوان در ۵

حالت مختلف و به صورت تایمر مورد استفاده قرار داد.

SOAK ۱) نحوه تنظیم خروجی تایمر و آالرم

SOAK ۱۴- خروجی تایمر و آالرم

B.OUT : خطای ورودی سنسور که عمومن به دلیل خرابی سنسور، انتخاب کد نادرست ورودی و یا خرابی ورودی سنسور است

+OVR  : خطای گرمایش بیش از حد یا بیشرت بودن مقدار دما از محدوده باالیی تعریف شده

-OVR  : خطای رسمایش بیش از حد یا کمرت بودن مقدار دما از محدوده پایینی تعریف شده

SYS.E  : خطای تنظی�ت سیستم یا خرابی حافظه داخلی دستگاه (نیاز به تعمیر)

RJC.E  : خطای خرابی سنسور داخلی (RJC) یا سوختگی مدار چاپی (نیاز به تعمیر)

EEP.E  : خطای خرابی EEPROM (نیاز به تعمیر)

COM.E : خطای عدم ارتباط

AT.E   : خطای تابع تنظیم خودکار، خروجی هیرت به منظور اطمینان از بروز قطعی یا اتصال کنرتل شود

(۱) تنظیم نوع آالرم ایشگر خروجی (۱)

ایشگر آالرم (۲)

(۳) کلید استارت / استوپ

منو تنظی�ت اولیه منو تنظی�ت عمومی

منو عملکرد نرمال

تنظیم زمان

ایش مقدار زمان تنظیمی و واقعی

ایش زمان باقی�نده

زمان تنظیم شده

تنظیم واحد زمان

ایش اطالعات و

تنظیم زمان
حالت خروجی تایمر

تنظیم نوع آالرم ۲

انتخاب کد ۲۱ برای کنتاکت A یا

B کد ۲۲ برای کنتاکت

تنها زمانی ایش داده میشود

 T۵ یا T۴ که تایـمر در حالت

قرار گرفته باشد.

تنظیم واحد زمانی

(دقیقه یا ساعت)

تنظیم حالت تایمر

(Normal, T۱ ~ T۵)

(۲) تنظیم حالت تایمر، واحد اندازه گیری زمان و تنظی�ت مقدار انحراف

چنانچه بیش از ۱/۵ ثانیه فرشده شود، به عنوان کلید ریست عمل میکند

    

  

       

ریست یا استارت / استوپ

زمانی که آالرم ش�ره ۲ در وضعیت تایمر تنظیم شده باشد کلید فلش سمت چپ و ورودیهای دیجیتال

به صورت خودکار و توسط عملکرد تایمر یا کلید استاپ و یا تابع ریست فعال میشوند.

OFF در حالت

تنها در حالت تایمر، فعال خواهد بود.

              

                

 SV۲ ،در حالت روشن

فعال است
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Timer output

Time Set

T3

(Alarm 2)

(SV) مقدار تنظیمی دما

(PV) دمای واقعی kdv)

POWER ON

Timer output ONOFF OFF

1 min 45 s.

ON

kdv)

Reset S/W

(      or D.I )
1.5 sec

Time Set
(1min. 45 sec)

Run.. Timer
(1.45 ~ 0.00)

Timer set

Run.. Timer
(1.45 ~ 0.00)

Run.. Timer
(1.45 ~ 0.00)1 min 45 s. 0 min 00 s. 1 min 45 s.

End.

0 min 00 s.

OFF ON

Norm
Min.

(Alarm 2) Reset Reset

1 min 45 s.

Run.. Timer
(1.45 ~ 0.00)

Timer set

Run..

(1.45 ~ 0.35)

1 min 45 s.

End.

0 min 35 s.
Run.. Timer
(1.45 ~ 0.00)

Run.. Timer
(1.45 ~ 0.00)

ONOFF OFFONOFF ON OFF

Start/Stop

(      or D.I )
1.5 sec

End (0.00)
1 min 45 s.

Run.. Timer
(1.45 ~ 0.00)

Timer set

1 min 45 s.
Run.. Timer
(1.45 ~ 0.00)

ONOFF OFFON OFF ON OFF

Start/Stop

(      or D.I )
1.5 sec

Run.. Timer
(1.45 ~ 0.00)

End.

1 min 45 s.

Run.. Timer
(1.45 ~ 0.00)

Timer set

1 min 45 s.
Run.. Timer
(1.45 ~ 0.00)

ONOFF OFFON OFF ON OFF

Start/Stop

(      or D.I )
1.5 sec

Run.. Timer
(1.45 ~ 0.00)

ON

Run.. Timer
(1.45 ~ 0.00)

ON Timer
(1.45 ~ 0.00)1 min 45 s.

ON Timer
(1.45 ~ 0.00)

ONOFF ON ON OFF

Reset S/W

(      or D.I )
1.5 sec

ON Timer
(1.45 ~ 0.00)

OFF

(70 sec.)

ONOFF ON ON OFF

Timer output

Time Set

T1

(Alarm 2)

Timer output

Time Set

T2

(Alarm 2)

Timer output
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