
( -EP TH300)دستگاه کنترل دما و رطوبت  

 
:ویژگ یها

 سگمنت جدا جهت نمایش همزمان دما و رطوبت۲•

امکان کالیبراسیون مقادیر دما و رطوبت•

دارای خروجی تایمر برای وصل کردن به سینی در دستگا ههای جوجه کشی•

دارای ورودی لیمیت سوئیچ جهت کنترل محدوده حرکت سینی در دستگا ههای جوجه کشی•

امکان تعریف محدوده هیسترزیس جهت کنترل رل هها برای جلوگیری از لرزش در  قطع و وصل•

خروجی

دارای هشدار صوتی (بازر)  در هنگام قطع ارتباط سنسور با دستگاه•

کیفیت بالی فیبرهای فایبر در چاپ مدار و قطعات استفاده شده در دستگاه جهت استفاده ر محی طهای•

صنعتی

:مشخصات

DC ولت ۱۲ولتاژ ورودی •

AC ولت ۲۵۰ آمپر در ولتاژ ۷تحمل جریان رل هها تا •

 میلی آمپر۳۰۰مصرف جریان حداثر •

 درجه۱۲۵- تا ۲۵رنج دمایی سنسور از •

 درصد۱۰۰ تا ۰رنج رطوبت سنسور از •

روش تنظیم پارامت رهای دستگاه:

 به مدت چند ثانیه دستگاه وارد منوی تنظیمات میشود. SETپس از نگه داشتن کلید 

  مقدار نشان داده شده درSET است. پس از ی کبار کلیک مجدد دکم هی tsEtاولین گزینه نمایش داده شده •

  وجودDOWN و UPسگمنت پایینی به حالت چشمک زن درآمده و امکان تنظیم مقدار دمای مورد نظربا کلی دهای 



 کلیک شود تا  مقدار تنظیم شده ذخیره شود  و کلمهSETدارد. پس از تنظیم مقدار مورد نظر دوباره روی دکم هی

SAVE.روی سگمنت پایینی نشان داده شود 

نمایش داده میشود.  پس از ی کبار کلیک مجدد دکم هی  HSEt   منوی بعدی یعنی UPدر صورت فشردن کلید •

SETمقدار نشان داده شده در سگمنت پایینی به حالت چشمک زن درآمده و امکان تنظیم مقدار رطوبت مورد نظربا 

 کلیک شود تا  مقدارSET  وجود دارد. پس از تنظیم مقدار مورد نظر دوباره روی دکم هیDOWN و UPکلی دهای 

 روی سگمنت پایینی نشان داده شود.SAVEتنظیم شده ذخیره شود  و کلمه 

SETنمایش داده میشود. پس از ی کبار کلیک مجدد دکم هی   tdIf   منوی بعدی یعنی UPدر صورت فشردن کلید •

 وUPمقدار نشان داده شده در سگمنت پایینی به حالت چشمک زن درآمده و  امکان تنظیم مقدار مورد نظربا کلی دهای 

DOWNوجود دارد.  این منو جهت تنظیم هیسترزیس دما و جلوگیری از نوسان در قطع و وصل رله در نظر گرفته  

۴۰  درجه تنظیم شده رل هی دما روی ۲ درجه تنظیم شده و هیسترزیس روی ۴۰شده. بطور مثال اگر حد دما روی 

 است و امکان انتخاب عدد۰.۱ درجه با دقت ۳۰ تا ۱ درجه خاموش میشود. بازه اعداد انتخابی از ۳۸درجه روشن و در 

 کلیکSET به علت حفظ پایداری و سلمت دستگاه وجود ندارد.  پس از تنظیم مقدار مورد نظر دوباره روی دکم هی۰

 روی سگمنت پایینی نشان داده شود.SAVEشود تا مقدار تنظیم شده ذخیره شود  و کلمه 

SETنمایش داده میشود. پس از ی کبار کلیک مجدد دکم هی   HdIf   منوی بعدی یعنی UPدر صورت فشردن کلید •

 وUPمقدار نشان داده شده در سگمنت پایینی به حالت چشمک زن درآمده و  امکان تنظیم مقدار مورد نظربا کلی دهای 

DOWNوجود دارد.  این منو جهت تنظیم هیسترزیس رطوبت و جلوگیری از نوسان در قطع و وصل رله در نظر  

٪  تنظیم شده رل هی رطوبت روی ۲٪  تنظیم شده و هیسترزیس روی ۴۰٪گرفته شده. بطور مثال اگر حد رطوبت  روی 

 به۰ است و امکان انتخاب عدد ۰.۱ درصد با دقت ۳۰ تا ۱  خاموش میشود. بازه اعداد انتخابی از ۳۸٪ روشن و در ۴۰

 کلیک شودSETعلت حفظ پایداری و سلمت دستگاه وجود ندارد.  پس از تنظیم مقدار مورد نظر دوباره روی دکم هی

 روی سگمنت پایینی نشان داده شود.SAVEتا مقدار تنظیم شده ذخیره شود  و کلمه 



SETنمایش داده میشود.  پس از ی کبار کلیک مجدد دکم هی   tCAl   منوی بعدی یعنی UPپس از  فشردن کلید •

مقدار نشان داده شده در سگمنت پایینی به حالت چشمک زن در خواهد آمد. این منو جهت کالیبراسیون مقدار دما

 با مقدار دمای نشان داده شده توسط دستگاه جمع میشود (امکانtCAlاست. بدین صورت که عدد  تنظیم شده برای

 نیز وجود دارد که در این صورت مقدار تنظیمی از مقدار دمای نشان داده شده کمDOWNانتخاب اعداد منفی با کلید 

 میباشد.  پس از تنظیم مقدار مورد نظر۳۰ تا -۳۰ است و بازه اعداد قابل انتخاب +۰.۱خواهد شد). دقت اعداد انتخابی 

 روی سگمنت پایینی نشان دادهSAVE کلیک شود تا  مقدار تنظیم شده ذخیره شود  و کلمه SETدوباره روی دکم هی

شود.

SETنمایش داده میشود.  پس از ی کبار کلیک مجدد دکم هی   HCAl   منوی بعدی یعنی UPپس از  فشردن کلید •

مقدار نشان داده شده در سگمنت پایینی به حالت چشمک زن در خواهد آمد. این منو جهت کالیبراسیون مقدار رطوبت

 با مقداررطوبت نشان داده شده توسط دستگاه جمع میشود (امکانHCAlاست. بدین صورت که عدد  تنظیم شده برای

 نیز وجود دارد که در این صورت مقدار تنظیمی از مقدار رطوبت نشان داده شدهDOWNانتخاب اعداد منفی با کلید 

 میباشد.  پس از تنظیم مقدار مورد۳۰ تا -۳۰ است و بازه اعداد قابل انتخاب +۰.۱کم خواهد شد). دقت اعداد انتخابی 

 روی سگمنت پایینی نشانSAVE کلیک شود تا  مقدار تنظیم شده ذخیره شود  و کلمه SETنظر دوباره روی دکم هی

داده شود.

میباشد که با HEAt و COOL مد ۲است که جهت تنظیم نوع عملکرد خروجی دما و دارای  ttypمنوی بعدی منوی •

  در دمای بالتر از مقدار تنظیمی رل هی دماCOOLدر حالت. دسترس هستند در DOWn و UPفشردن دو کلید 

روند معکوس خواهد بود. این HEAtروشن و در دمای پایی نتررله  خاموش میشود. در حالت 



میباشد که Hdf و dry مد ۲است که جهت تنظیم نوع عملکرد خروجی رطوبت و دارای  Htypمنوی بعدی منوی •

  در رطوبت بالتر از مقدار تنظیمی رل هیdryدر حالت . دسترس هستند در DOWn و UPبا فشردن دو کلید 

روند معکوس خواهد بود. این Hdfرطوبت روشن و در رطوبت  پایی نتر رله خاموش میشود. در حالت 

  قابل۹۹۹۹ تا ۱ است که مدت زمان روشن بودن رله تایمر را مشخص میکند. این مقدار از tonمنوی بعدی منوی •

تنظیم است و عدد تنظیم شده بر حسب ثانیه میباشد

 قابل تنظیم۹۹۹۹ تا ۱ است که مدت زمان خاموش بودن رله را مشخص میکند. این عدد  از tofمنوی آخر منوی •

است و مقدار نشان داده شده بر حسب دقیقه است

نکات :

 ثانیه دستگاه بطور خودکار از۳۰  پس از ورود به صفحه تنظیمات اگر عملیاتی انجام نشود بعد از SETدر صورت فشردن کلید 

منو خارج خواهد شد


