
 
 :روش استفاده از دستگاه

نمايشگر دستگاه در صورت . طبق نقشه يا بر حسب روي دستگاه به نقاط مربوطه وصل آنيدتغذيه دستگاه 
با اتصال ترموآوبل به ورودي دستگاه .  شروع به چشمك زدن مي آندnotcقطع بودن ترموآوبل به شكل 

نشان مي دهد  در صورت استفا ده از اين نمايشگر دماي نقطه مربوطه را ) طبق برچسب روي دستگاه (
 .سيمهاي رابططبراي اضافه آردن طول سيم ترموآوبل از سيمهاي رابط مخصوص ترموآوبل استفاده نمائيد

 
 تنظيم پارامترها 

 :تنظيم آردن حد دما 
 قرار  ثانيه با چشمك زد ن خفيف روي حالت تنظيم٢بعد از —sp نمايشگر با نمايان آردن setبافشردن آليد 

 حد مورد نظر را تعين نموده و با فشار sift وset)           (در اين حالت مي توان بوسيله آليدهاي.مي گيرد 
 .  وارد حافظه نمائيدsetدادن آليد 

 :انتخاب نوع عملكرد دستگاه
 آار م يكند بايد نوع آنترل مشخص  on/ofوهم به صورت proportionalبا توجه به اين آه هم به صورت 

 .شود
 بعد از دو CTRL ثانيه نمايشگر دستگاه با نشان دادن ٥ به مدت  prgبعد از انتخاب نقطه تنظيم با فشردن آليد

 حالت )  ( دراين حالت مي توان به وسيله آليد. قرا ر مي گيرد ON-OF/PROثانيه روي يكي از دو حالت 
PROوبه  وسيله آليد)   ( ON/OFFتنظيم پارامترها به دو بخش بعد از انتخاب نوع آنترل.  را انتخاب نمود 

 .تقسيم  ميشود
 PROPOVTIONAL پارامترهاي مربوط به آنترل آننده–الف 
  ON/OFF پارامتر هاي مربوط به آنارل آننده –ب 

 PROPORTIONALتنظيم پارامترهاي مربوط به آنترل
تعيين ضريب جهت (—PBنمايشگر دستگاه با نشان دادن پارامتر PRG  و فشردنPROبا انتخاب پارامتر

  مي توان    و  بعداز دو ثانيه با چشمك زدن خفيف روي حالت تنظيم قرار مي گيرد آه بوسيله آليدهاي )دقت
 .وارد حافظه نمائيدPRG تعيين نموده و با فشار آليد ٢٠~٠حد مورد نظر را از 

درت هيتر و غيره و عوامل مختلف از قبيل سرعت تغييرات دما قاين پارامتر بايد متناسب با شرايط محيطي 
براي انتخاب مطلوب اين پارامتر بايد چند سيكل آاري از تغييرات دمارا در نظد بگيريم به همين .تعيين شود

 .دليل انتخاب مطلوب اين پارامتر نيازمند تجربه و صبر و حوصله است 
يم شده بزرگتر باشد هرچه مقدار تنظ.  مي باشد٢٠حداآثر مقداري آه مي توان براي اين پارامتر تعيين آرد 

شروع عمل قطع و وصل فاصله بيشتري نسبت به نقطه تنظيم خواهد داشت و هر چه مقدار تنظيم شده آوچكتر 
 ٢٠ را به PBچنانچه سرعت تغييرات دما زياد باشد توصيه مي شود مقدار . باشد اين فاصله آمتر مي شود

 .يدنمائنزديكتر آنيد تا از باالرفتن يكباره دما جلوگيري 
پارامترهاي ديگري مربوط —PBدر صورتي آه آنترل آننده از نوع دو يا سه رله اي باشد عالوه بر پارامتر 

  SB-L        SB-Hبه صورت —PBبه سيستم حفاظت حرارتي و سيستم هشدار دهنده بعداز تعيين پارامتر
AL-L    AL-H نيد همانند پارامتر   نمايان مي گردند آه ميتواPB—د نظر هر آدام از پارامترها را حد مور

 .با توجه به عملكرد مربوطه تعين نمائيد
 :انتخاب نوع عملكرد سيستم هشدار دهنده 

 به SET   قرار دارد آليد)  NORMAL DISPLAY(زماني آه نمايشگر دستگاه روي حا لت نمايش دما
م مخصوص هر يك از عملكرهاي نمايشگر دستگاه عالئ. مدت پنج ثانيه فشرده و به همان صورت نگه داريد 

عالئم مورد در اين حالت روي هر آدام از . مشخص شده در جدول را يكي پس از ديگري نمايان مي سازد
 .رها نمائيد همان حالت انتخاب مي شود    نظر آليد

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                             نمايشگر
 هشدار دهنده عمل نكند

 
NO ALARM -  -  -  -   OFF 

در صورتي آه دما از نقطه 
هشدار محدوده پائين تر رود 

 عمل آند

TEMP<AL-L 
  

 AL-L 

در صورتي آه دما از نقطه 
هشدار محدوده باال باالتر رود 

 عمل آند

TEMP>AL-L  

AL-H 
در صورتيكه دما از محدوده 

هشدار پائين باالترو از محدوده 
هشدار باال پائين تر رود عمل 

 آند

AL-L,TEMP<AL-H 
  

AL-L   

در صورتيكه دما از محدوده 
هشدار پائين پائين تر واز 

دوده هشدار باال باالتر رود مح
 عمل آند

AL-L>TEMP>AL-L 
 

AL-L    
 

 :نمودار عملكرد سيستم هشدار دهنده دستگاه
 
 
 

 
 
 
 

(TEMPERATURE) 

 دما
AL-H 

SETP 

AL-L 

 TIME)(زمان

ALARM OUTPUT 



 :نمودار عملكرد سيستم حفاظتي دستگاه

 
 ف

سيستم حفاظتي دستگاه نوعي حفاظت وابسته به حرارت مي باشد آه از آار آردن سيستم آنترل شونده به 
 :صورت سرد ويا گرماي زياد جلوگيري مي نمايد طبق جدول زير

 
 

 محدوده حفاظتي پائين= نقطه تنظيم –نقطه حفاظت پائين 
SAFETY BAND LOW=SET-SB L  

 محدوده حفاظتي باال= م نقطه تنظي+نقطه حفاظتي باال
 

SAFETY BAND HIGH= SET+SB H 

 
  ON/OFF:تنظيم پارامتر هاي مربوط به آنترل

 
 را انتخاب آنيد بايد دو پارامتر هيسترزيس باال و پائين را مقدار دهي آنيد اين دو  on/offوضعيتچنانچه 

. د باال و حد پائين نقطه تنظيم هستند نمايش داده مي شوند تعيين آننده ح hy-l وhy-hپارامتر آه به صورت 
 آه ژتنها براي سيستمهاي ساده حرارتي مفيد است وبراي تنظيم دقيق دما بهتر  on/offالزم به ذآر است آه 

نمايشگر دستگاه روي حالت prg   و فشردن آليدon/offبا انتخاب پارامتر.  استفاده آنيد proاست ازحالت 
 تعيين نموده و با فشردن آليد ١٠٠~١ آليدهاي  و   مي توان حد مورد نظر را تنظيم قرار مي گيرد آه بوسيله

prgدر صورتي آه آنترل آننده از نوع دو يا سه  رله اي باشد پارامترهاي ديگري مربوط .  وارد حافظه نمائيد
 al-h al-lبه صورت  hy-h hy-l دهنده بعد از تعين پارامترهاي به سيستم حفاظت حرارتي و سيستم هشدار

Sb-h نمايان مي گردند آه مي توانيد همانند پارامترهاي قبل حد مورد نظر هر آدام از پارامترها را با توجه 
 .به عملكرد مربوطه تعيين نما ئيد

TEMPERATURE)( 
دما

SIB-H 

SET P 

SIB-L 

SAFETY  OUTPUT 
 )TIME(زمان 



     :نمودار عملكرد فعال و غير فعال شدن خروجي آنترل

 
 

 ٣٨-armآنترل آننده هوشمند دما مدل 
 

 مشخصات دستگاه
 ٪١٠_+HZ ٥٠/V ٢٢٠ :ولتاژ تغذيه

 ٤٥٠/١٢٠٠C-٠ :رنج اندازه گيري
 MAX٪٢ :خطاي اندازه گيري

 ترموآوبل  K&J ورودينوع 
 رله باآانت ~٢٥٠V/٥A جيخرونوع 
 ON/OFF &PROPORTIONAL آنترلنوع 

 ٥٠C+ ~٠٥٠ محيط آاردماي 
 ٪٧٥~٢٥ محيط آاريرطوبت 

 ١٣٠*٧٢*٧٢ MM ابعاد
 

 اتصاالت
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