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 نکات ایمنی

 این دستگاه حتما باید بر روی تابلو نصب گردد. -

 های دستگاه خودداری کنید.در هنگام اتصال دستگاه به برق، از دست زدن به ترمینال -

 کردن کابینت دستگاه و یا ایجاد تغییرات در آن، باعث ابطال گارانتی دستگاه خواهد شد.باز  -

بندی توجه شود. اتصال نادرست باعث خرابی دستگاه و ابطال گارانتی ها، به نحوه سیمها به ترمینالقبل از متصل نمودن سیم -

 شود.می

 دستگاه را در محیط بیرون از کارگاه و فضای باز استفاده ننمایید.  -

 ها استفاده نمایید. بندی ترمینالمیلیمتر مربع برای سیم 5/0از سیم  -

 متر باشد. –نیوتن  9/0تا  74/0ها باید در بازه های ترمینالمیزان گشتاور بستن پیچ -

های گرمایی، نور مستقیم آفتاب و ارتعاش خودداری قابل اشتعال، پرتوهای مرطوب، مجاورت مواد از نصب دستگاه در محیط -

 شود.

 از نصب دستگاه در مجاورت گرد و غبار و خاک خودداری شود.  -

 هرگز برای تمیز کردن دستگاه از بنزین، گازوئیل، تینر و سایر مواد شیمیائی استفاده نفرمایید. -

 

 ویژگیهای دستگاه -1

a.  نمایشگر سه رقمی از نوعSeven Segment 

b.  نوع سنسورNTC – 10 K 

c.  نوع کنترل خروجی رلهOn-Off 

d.  نوع عملکرد مختلف برای خروجی آالرم 4قابلیت انتخاب 



 

 

 

 پارامترهای فنی دستگاه -2

 هرتز 50ولت متناوب با فرکانس  220 ولتاژ تغذیه

 میلی آمپر 30کمتر از  جریان مصرفی

 گراددرجه سانتی  50صفر تا  محدوده دمای کاری مجاز

 RH %85 ~ 45 محدوده رطوبت کاری مجاز

 NTC- 10K نوع سنسور

 درجه سانتی گراد 150تا مثبت  50منفی  گیری دمابازه اندازه

 FS ± 3 digits % 0.5 دقت

 ولت متناوب 230آمپر تحت ولتاژ  1)کنتاکت باز و بسته( و حداکثر جریان مجاز  Cرله تیپ  خروجی اصلی دستگاه

 ولت متناوب 230آمپر تحت ولتاژ  1)کنتاکت باز( و حداکثر جریان مجاز  Aرله تیپ  آالرمخروجی 

 رزولوشن
 درجه سانتی گراد 1/0درجه سانتی گراد، معادل  9/99تا مثبت  9/19در بازه منفی 

 درجه سانتی گراد 1خارج از محدوده فوق معادل 

 

 هاصفحه نمایش و عملکرد کلید -3

a.  کلیدSET  ثانیه وارد منو تنظیمات خواهید  3: در حالت عملکرد عادی دستگاه، با فشردن این کلید به مدت بیش از

شد. در منو تنظیمات با فشردت این کلید به صورت تک ضرب، مقدار هر پارامتر تثبیت شده و پارامتر بعد نمایش داده 

 خواهد شد.

b. شوند.مقادیر هر پارامتر استفاده می  : به ترتیب برای افزایش و کاهش       کلیدهای       و 

c.  کلید        : در حالت عملکرد عادی دستگاه، ارقام مقدار دمای تنظیمی(S.V.) زن درآمده و کاربر به صورت چشمک

 آن را تثبیت نماید.  SETردن کلید میتواند با استفاده از کلیدهای       و       مقدار مورد نیاز را تنظیم و با فش

d.  چراغAL شود.: این چراغ در زمان فعال شدن خروجی االرم دستگاه روشن می 

e.  چراغOUTشود.: این چراغ در زمان فعال شدن خروجی اصلی دستگاه روشن می 

 

 توالی نمایش پارامترهای دستگاه -4

 منوی تنظیمات نمایش داده شده است.در شکل زیر توالی نمایش پارامترهای دستگاه پس از ورود به 



 

 

 

 شرح پارامترهای منو تنظیمات -5

 پیش فرض محدوده تنظیم شرح پارامتر

 On-Off 0 ~ 50 °C 1مقدار هیسترزیس کنترل خروجی 

 C 50° 150 ~ 50- مقدار تنظیمی آالرم 

 C 0.1° 5 ~ 0 هیسترزیس آالرم 

 DL, DH, HL, HH HL پارامترهای آالرم رجوع شود(حالت عملکردی آالرم )به جدول  

 C 0° 5 ~ 5- اصالح مقدار نمایش )کالیبره( 

 4  200 ~ 1 زمان فیلتر خروجی بر حسب ثانیه )زمان تاخیر فعال شدن خروجی( 

 0 1 / 0 نقطه اعشار یا عدم نمایش نمایشتنظیم  

 C -50° 150 ~ 50- باشد( FHحد پایین محدوده دمای کاری )باید کمتر از  

 C 150° 150 ~ 50- باشد( FLحد باالی محدوده دمای کاری )باید بیشتر از  

 

باشد، امکان اعمال تغییر  1چنانچه رقم سمت راست عدد  –حالت قفل 

باشد، تنها تغییر  1پارامترها وجود نخواهد داشت. چنانچه رقم وسط عدد 

 در حالت قفل قرار خواهد گرفت.  (SV)مقدار تنظیمی دما 

0 ~ 999 0 

 

 

 



 

 

 پارامترهای آالرم -6

 

 هاابعاد دستگاه و برش پنل و معرفی ترمینال -7

 

 

 

 

 

 



 

 

 پیام خطا و نحوه رفع ایراد -8

 موارد کنترلی نوع پیام

 

 کنترل اتصال صحیح سنسور یا کنترل خراب بودن سنسور -

 ورودی سنسور دستگاه آسیب دیده است -

 کنترل شوند FLو  FHمقادیر  -

 آیا دمای کاری در محدوده مجاز است -

 


