
راهنماي نصب 

راهنماي تنظیم  دستگاه

-50°C .. 125°C ترموستات

ویژگی هاي ترموستات  C .. 125°C°50-  شیوا امواج

معرفی دستگاه

مشخصات فنی ترموستات  C .. 125°C°50-  شیوا امواج
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این ترموستات دستگاهی مناسب براي کنترل 

دما درمحدوده C .. 125°C° 50- می باشد. 

سنسور این ترموستات به گونه اي طراحی 

شده است که از انعطاف پذیري باالیی

برخوردار است .

دستگاه را روي  ریل داخل تابلو  و یا با کمک ریل داخل جعبه در سطح مطلوب 

نصب نمایید .(براي نصب روي تابلو از قاب پانل شیوا امواج استفاده نمایید.) 

سپس مطابق نقشه ، برق ورودي دستگاه و سنسور را با رعایت رنگ (سیم قرمز 

به ترمینالVCC ، سیم آبی به ترمینال GND، سیم زرد به ترمینال SEN)به 

دستگاه وصل نموده و مطابق راهنماي تنظیم  ، دستگاه را برنامه ریزي نمایید .

1-فشار دادن کلید        ( نمایش          یا           روي صفحه نمایشگر)

2-براي تغییر          به          یا برعکس از کلید هاي     و   استفاده نمایید .در صورت 

استفاده گرمایشی از دستگاه( کنترل منابع حرارتی مانند کوره و ...)      و در صورت 

استفاده  سرمایشی(  کنترل دماي سردخانه و ...)           را انتخاب نمایید .

3-فشار دادن کلید        و نمایش 

4-فشار دادن کلید       و نمایش دماي تنظیم شده براي وصل رله

5-تنظیم دماي وصل با استفاده از کلیدهاي      و

6-فشار دادن کلید       و نمایش          

7-فشار دادن کلید       و نمایش دماي تنظیم شده براي قطع رله

8-تنظیم دماي قطع با استفاده از کلیدهاي      و   

  (9-فشار دادن کلید       و نمایش زمان تأخیر وصل    2  ثانیه پیش تنظیم)

10-تنظیم زمان تأخیر وصل با استفاده از کلیدهاي      و       (1 تا 60 ثانیه)

11-فشار دادن کلید       و نمایش زمان تأخیر قطع         (2ثانیه پیش تنظیم)

12-تنظیم زمان تأخیر قطع با استفاده از کلیدهاي    و      (1 تا 60 ثانیه)

13-فشار دادن کلید       و ذخیره تنظیمات

با وصل برق ورودي دستگاه ، نمایشگر دماي محلی که سنسور در آن نصب است را 

نمایش  می دهد . براي برنامه ریزي دستگاه مطابق روش زیر عمل نمایید :

�سیستم کامالً دیجیتالی با نمایشگر دما

2عدد نشانگر براي اعالم     FAULT: قطع سنسور

: وصل رله REL    

 قابلیت     اندازه گیري دما با دقت    1

              تنظیم دماي قطع و وصل رله به صورت جداگانه 

                 تشخیص قطع سنسور

(col) و یا سرمایشی (hot)  استفاده گرمایشی                 

  کالیبره کردن دستگاه با مرجع مورد استفاده

°C

 180 - 250 VAC  /  50 - 60 Hz  :  ولتاژ تغذیه

محدوده اندازه گیري  :     125+  ..     50-

نوع سنسور :  IC همراه با دستگاه

     1- 60 Sec تأخیر زمان      وصل :

  1- 60 Sec :  قطع

کارآیی در     دما :     65+  ..     20-  

     رطوبت : 70%

5 A  خروجی : رله
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TEMPERATURE CONTROLLER  -50 .. 125

F2

FF

تذکر : در صورتیکه  دماي نمایش داده شده  توسط دستگاه  با دماي مرجع شما 

مغایرت داشته باشد با استفاده از تنظیمات زیر می توانید دستگاه را کالیبره نمایید. 

بدیهی است در شرایط عادي نیازي به وارد شدن به این تنظیمات نمی باشد .

کالیبراسیون توسط کاربر :

1- فشار دادن کلید       به مدت 5 ثانیه و نمایش

2- تغییر دادن دما تا       9 ± توسط کلیدهاي    و

3-فشار دادن کلید        و ذخیره تغییرات جدید

4-مشاهده تغییر در دماي نمایشگر
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F2
ذخیره تنظیمات

ورود به مرحله برنامه ریزي  با فشردن کلید   

تنظیم دماي وصل با کلیدهاي    و

تغییر با کلیدهاي    و

تنظیم دماي قطع با  کلیدهاي     و

با  کلیدهاي     و (1-60 Sec)  تنظیم زمان تأخیر وصل

تنظیم زمان تأخیرقطع  (Sec 60-1)با  کلیدهاي    و
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WEIGHT : 118 gr

(72x86x60) mm

IP 30

CODE : 15B3

 MODEL : TRB-125 D

سنسور

PH
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TEMPERATURE
 CONTROLLER

N
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SEN  GND  VCC

قرمز  آبی  زرد

توجه1:  از  وصل کردن مســـــتقیم بارها ي 

  LEDخازنی  یا  ســـوئیچینگ یا درایورهاي

به  دسـتگاه  به  دلیل  جریان  بیش  از  حدِ  

راه اندازي در این نوع مصـــــرف کننده ها ، 

خودداري گـردد. در این موارد الـزاماً از رله  

خارجی  یا  کنتاکتور  مناســـــب اســـــتفاده  

گردد.
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