
 

 
 

    

      

    
  )برای کمپرسور تک فاز

     

سپس . موجود در حافظه برد نشان داده شود دمای
ثانیه هیچ کلیدی فشرده نشود ،  ۴اگر به مدت . تنظیم نمایید

  .برد مشخصه های اصالح شده را ذخیره نموده و به حالت کار عادی بازمی گردد

ثانیه نگه و فشار دهید تا وارد  ۴را به مدت بیش از 
یا           می باشد با فشار دادن کلید    " HC"اولین مشخصه نشان داده شده توسط برد 

یا         و   " Set"برای تغییر مقادیر هر مشخصه دکمه 
فشار داده نشود ، مشخصه های اصالحی تغییر داده 
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  STC100Aراهنمای استفاده کنترل دمای 
 مشخصات فنی

  ۵٠/HZ ۶٠و VAC٢٢٠+  ٪١٠ -٪١۵:منبع تغذیه 
   3wکمتر از   :توان مصرفی برد

  
     -C°۴٠  ~ ٩٩°C:  دما محدوده اندازه گیری
     -C°۴٠  ~+  ٩٩°C : محدوده کنترل دما
    ±٢° Cدر  سایر محدوده ها   -٣٠°C~ C°۵٠  ±١° C: دقت اندازه گیری

برای کمپرسور تک فاز A١۶/VAC٢٢٠(  A١٠/VAC٢٢٠: ظرفیت خروجی رله
  دقیقه ١: تآخیر آالرم قطع سنسور

   +٪٢٠~   ٨۵رطوبت نسبی ٪  و ٠°٧۵  +  ~C°C : : دمای محیط کار
  -٣٠°٧۵  +~  C°C : : دمای نگهداری

     NTC:نوع سنسور 
 متر ٢ :طول سیم سنسور 

 نحوه تنظیم

دمای را فشار داده تا مقدار" Set"برای تنظیم دمای مورد نظر ابتدا کلید 
تنظیم نمایید  مورد نظر رادمای                   با فشردن کلیدهای 

برد مشخصه های اصالح شده را ذخیره نموده و به حالت کار عادی بازمی گردد

را به مدت بیش از  "Set"در حالت کار عادی کلید : روش اصالح مقادیر مشخصه ها
اولین مشخصه نشان داده شده توسط برد . دمنوی تنظیم اصالحات شوی

برای تغییر مقادیر هر مشخصه دکمه . می توانید کد مشخصه نشان داده شده را تغییر دهید
فشار داده نشود ، مشخصه های اصالحی تغییر داده ثانیه هیچ کلیدی  ۴اگر به مدت . را با یکدیگر فشار دهید

  .شده ذخیره شده و برد به حالت نمایش عادی خود بازمی گردد

 یا

راهنمای استفاده کنترل دمای 
v مشخصات فنی
منبع تغذیه  ·
توان مصرفی برد ·
·   
محدوده اندازه گیری ·
محدوده کنترل دما ·
دقت اندازه گیری ·
ظرفیت خروجی رله ·
تآخیر آالرم قطع سنسور ·
دمای محیط کار ·
دمای نگهداری ·
نوع سنسور  ·
طول سیم سنسور  ·

 

v نحوه تنظیم

برای تنظیم دمای مورد نظر ابتدا کلید ) ١
با فشردن کلیدهای 

برد مشخصه های اصالح شده را ذخیره نموده و به حالت کار عادی بازمی گردد

روش اصالح مقادیر مشخصه ها) ٢
منوی تنظیم اصالحات شوی

می توانید کد مشخصه نشان داده شده را تغییر دهید      
را با یکدیگر فشار دهید    

شده ذخیره شده و برد به حالت نمایش عادی خود بازمی گردد
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v راهنمای منوها 

  

 

v دیاگرام نقشه کشی  

  

محدوده   عملکرد  کد منو
  تنظیم

  پیش فرض  واحد

HC  حالت کاری  
C   :سرمایش  
H  :گرمایش  

 H    ~    C  ـ  C 

d  ١ ~ ١۵  دمای مرجع کنترل  C°  ۵  

LS   مقدار دماکمترین  SP  ~ ۴٠ -  C°  ۴٠ -  

HS  ٩٩  بیشترین مقدار دما ~  SP C°  ٧٠  

CA  ٧  ~+  ٧  مقدار دمای کالیبره-  C°  ٠  

Pt   زمان حفاظت کنترل
  خروجی

  ١  دقیقه  ٠  ~  ٧

SP  
 

  - LS-HS C°  C°۴٠  مقدار تنظیم دما
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v اطالعات خطاها 
 

  روش برطرف نمودن  شرح خطا  کد خطا

Er ـ  درطی فرایند حافظه خطا  

EE  اتصال را کنترل نمایید  خطای سنسور  

HH   تجاوز دما از محدوده تنظیم
  شده

  ـ

  

v تنظیم کاراکترها 
  

  


