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 توضیحات صفحه نمایش

 

 

 1 .  

رنگ سبز خواهد   به،  یدر صورت روشن بودن هر فن ملخ   .شودیداده م شینما یملخ های  قسمت فن  نیدر ا

به    FAILپیغام    ها  یهرکدام از فن ملخ  ریکه در ز  ی . درصورت  یبود و در صورت خاموش بودن به رنگ مشک

 .است ی درعملکرد فن ملخ ی نشان دهنده وجود مشکلرنگ قرمز و چشمک زن باشد 

 

 رنگ:سبز  –                                

 .وشن استر  x  یفن ملخ 

 

 : مشکی رنگ –                                

 است.  خاموش  x  یفن ملخ 



 دستورالعمل نصب و راه اندازی دستگاه

2 
 

2 .  

 .باشد  یمAmbient   ای ط یمح یدما شگرینما

 

3 .   

. در این صورت  شود  یداده م  شینما    به این شکلمذکور رخ دهد ،    یاز خطاها  کیکه هر    یدر صورت

 . شود ست یر ستمیتا س دیده فشار را ستیر دیخطا را بر طرف نموده و کل ستیبایم

 

4 .  

، نشان دهنده    به صورت چشمک زن  . فلش بال باشد   یم  2   و   1   یعملکرد مدار ها  تیظرف  شگرینما

سیستم است و فلش پایین به صورت چشمک زن ، نشان دهنده کاهش ظرفیت    افزایش ظرفیت

 سیستم می باشد. 

 

 . وضعیت کمپرسور 5

  م ی س  ی و دما  یمناسب برق ورود  تی وضع  بیانگر،    باشد   زردرنگ  به  عالمت         روی کمپرسور  

 یو دما  یمناسب برق ورود  نا  تیوضع  انگرینما  ، باشد    قرمزرنگ      بهو اگر    کمپرسور است  یچ یپ

 . کمپرسور است  یچ یپ میس

 

6. 

 . باشد یم  ارمد یا آب ورودی بهبرگشت آب  یدما شگرینما

 

7. 

 . باشد یم  یاصل ستمیاواپراتور به س یآب خروج ا یآب رفت  یدما شگرینما
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8. 

 . دهد  یم شیاواپراتور را نما  رونآب د یدر واقع دما و Anti-Freezeسنسور  یدما

 

9. 

 خطایی در سیستم فشار است. 

 

10. 

 به رنگ سبز ، سوییچ فشار نرمال است و به رنگ قرمز سوییچ فشار خطا دارد. 

 

11. 

 به رنگ سبز ،سنسور فشار بال، در شرایط مطلوب است و به رنگ قرمز ، از مقدار مجاز بیشتر است. 

 

12. 

،سنسور فشار پایین، در شرایط مطلوب است و به رنگ قرمز ، از مقدار مجاز بیشتر به رنگ سبز  

 است. 

 

13. 

  OPENیا    CLOSEمقدار سوپرهیت کنترل را نشان می دهد و بر اساس آن، شیر اکسپنشن در حالت  

 قرار خواهد گرفت. 

 

 می باشد.  1نیز ، همانند مدار  2: تمامی توضیحات مربوط به مدار تذکر 
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14. 

 وضعیت خاموش یا روشن بودن دستگاه را نشان می دهد. 

 

15. 

در حالت قرمز    . است  ستم یروشن بودن پمپ و وجود آب در س  یدر حالت سبز رنگ نشان دهنده  

 . است ستمیخاموش بودن پمپ و عدم وجود آب در س یرنگ نشان دهنده 

 

16. 

 . است  یتوقف اضطرار دینشانگر فعال بودن کل

 

17. 

 . است  ستمیس یفاز برق ورود یشانگر خطان

 

18. 

 

 

 . آن عملکرد  نییو حد بال و پا  ستمی س  set point  شگرینما

 

CHILLER SP: 

  شیشروع به افزا  ستمیباشد س  الترب Maxازحد T Return-4()  برگشت آب یدما کههنگامی 

 .کندیم تیظرف
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شروع به کاهش  ستمیس  باشد تر نیی اپ Minاز حدT Return-4()ب برگشت آ یدما کهیزمان

 .کندیم تیظرف

را حفظ   یفعل تی ظرف ستمیاشد سب Minاز حد    شتریبو   Maxکه دما کمتر از حد یصورت  در

 . کندیم

PREVENT SP: 

هنگامی که دمای آب خروجی ، کمتر از مقدار تنظیم شده باشد، سیستم پیشگیری از یخ زدگی  

 اصلی را تغییر می دهد.  SETPOINTفعال شده و به تناسب آن، 

 

 

 کلید 

 

 . ستمیس یها تی وضع  شیوارد شدن به صفحه کنترل و نما دیکل

 توضیحات مربوط به این صفحه داده خواهد شد.   CONTROLدر قسمت مربوط به  
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 کلید 

 

 کلید ورود به بخش نمایشگر گیج های دستگاه می باشد. 
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 به صفحه تنظیمات مربوط به گیج ها وارد خواهید شد .  SETTINGبا لمس کردن دکمه 

 

 . دهیددر این صفحه میتوانید تنظیمات مربوط به هر آیتم را انجام 

 1تنظیمات مربوط به مدار . 1

 2تنظیمات مربوط به مدار . 2

 ( BARبر حسب ) . تعریف مقدار مینیمم سنسور نصب شده 3

 ( BARحسب  ) بر. تعریف مقدار ماکزیمم سنسور نصب شده 4

 (PSIبر حسب ) . تعریف خطای حداکثر فشار سیستم 5

 (PSIبر حسب ) . تعریف خطای حداقل فشار سیستم 6

 

 نیز برقرار است.  2تذکر: تمای موارد ذکر شده ، برای مدار 
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 در این صفحه کنترل قسمت های مختلف دستگاه انجام می شود. 

 

 CONTROLقسمت های مختلف صفحه 

   SHUT DOWNکلید در این قسمت با لمس کردن و نگه داشتن . 1

 خاموش کنید.در این حالت کلیددستگاه را   ثانیه ، میتوانید 5به مدت 

 TURN ON و نگه داشتن آن   داده خواهد شد. سپس با لمس   نمایش 

 را   SHUT DOWNثانیه ، دستگاه روشن خواهد شد و کلید   5به مدت 

 نمایش خواهد داد. 

 . در این قسمت مشخص می گردد، که نوبت کدام مدار در سیستم 2

 باشد.  تعویض نوبت می 
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 در این کادر اطالعات مربوط به آیتم های های کنترلی

 ست. دستگاه قابل مشاهده ا

 

 در حال کار میباشد. . ظرفیتی که دستگاه در آن 1

 )برحسب درصد(

 حد بالی تنظیم شده جهت افزایش ظرفیت. . 2

 )بر حسب درجه سانتیگراد(

 . دمای تنظیم شده آب برگشت )بر حسب درجه 3

 سانتیگراد(  

 . حداقل دمای تنظیم شده جهت کاهش ظرفیت 4

 ) بر حسب درجه سانتیگراد(

 . دمای تنظیمات سیستم پیشگیری ) بر حسب درجه سانتیگراد( 5

 . نمایشگر دمای آب برگشت ) بر حسب درجه سانتیگراد( 6

 . نمایشگر دمای آب رفت ) بر حسب درجه سانتیگراد(7

 . نمایشگر دما محیط ) بر حسب درجه سانتیگراد( 8

 . نمایشگر دمای اواپراتور ) بر حسب درجه سانتیگراد(9
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 در این کادر میتوانید وضعیت نرمال یا خطای 

 مربوط به قسمت های مختلف دستگاه را مشاهده  

 نمایید و درصورت بروز خطا ، پس از رفع ایراد آن   

 ، خطاها را   FAULT RESETقسمت ، با لمس کادر 

 ریست نمایید. 

 

 . نمایشگر خطای هر یک از سیستم ها  1

 1. نمایشگر وقوع خطای مدار 2

 2. نمایشگر وقوع خطای مدار 3

 . نمایشگر خطای یخ زدن اواپراتور 4

 . نمایشگر وضعیت کلید توقف اضطراری  5

 . نمایشگر وضعیت سیستم کنترل برق شبکه ورودی6

   1. نمایشگر وضعیت مدار محافظ کمپرسور7

 2. نمایشگر وضعیت مدار محافظ کمپرسور 8

 1دار . نمایشگر وضعیت سنسور فشار حد بالی م9

 2. نمایشگر وضعیت سنسور فشار حد بالی مدار  10
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 CONTROLتوضیحات مربوط به کلیدهای پایین صفحه 

 

 

 

1 .LEGEND : دستگاه  مربوط به عالئم و اختصارات نمایشگرراهنمای با لمس این دکمه ، به صفحه

 وارد می شوید. 
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2 .DIAGدکمه به صفحه مربوط به  نی : با لمس اDIAGNOSIS  قسمت دیتوانیو م دیشو  یوارد م  

 های مختلف دستگاه را کنترل نمایید. 

 زیر استفاده نمایید.  passwordو   usernameبرای ورود به این قسمت از 

Username : Task 

Password : 1072 

 

مختلف دستگاه را کنترل  پس از ورود به این صفحه ، می توانید به صورت دستی ، قسمت های 

 کنید و وضعیت روشن یا خاموش بودن هر بخش دستگاه را مشاهده نمایید.

 به صفحه قبل بازگردید.  BACK در هر صفحه می توانید با لمس دکمه 

در این منو جهت استفاده و چک کردن خروجیها ، می بایست حتما سیستم خاموش باشد . با 

 تاکتورهای مربوط به هر بخش را در حالت وصل قرار دهید. می توانید کن  MANUALفعال کردن 
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3 .SETTINGرییمربوط به آن را تغ  ریبا لمس هر کادر ، مقاد : پس از ورود به این صفحه می توانید  

 و تغییرات جدید را ذخیره کنید.  دیده

  جادیدر آن ها ا یرات ییبخش ، تغ نیمربوط به ا  ریبودن مقاد  می گردد ، با توجه به تنظ یم هیتوص

 نگردد.

 زیر استفاده نمایید.  passwordو   usernameبرای ورود به این قسمت از 

Username : Task 

Password : 1072 

 

 توضیحات مربوط به صفحه تنظیمات

 تنظیم مقدار دمای برگشت  .1

 تنظیم مقدار هیسترزیس دمای آب برگشت  .2

 حداکثرتنظیم زمان ماکزیمم رسیدن ظرفیت دستگاه به  .3

 تنظیم دمای سیستم پیشگیری از یخ زدگی  .4

 تنظیم مقدار هیسترزیس سیستم پیشگیری از یخ زدگی .5
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 ، در آن وارد مدار می شود.  1تنظیم ظرفیتی که کمپرسور  .6

 ، در آن وارد مدار می شود.  2تنظیم ظرفیتی که کمپرسور  .7

 ها  Expansion Valveزمان روشن شدن شیر برقی یا  .8

 جهت تثبیت روغن زمان شروع به کار کمپرسورها  .9

 Debounceزمان تاخیر در اعالم خطا جهت جلوگیری از   .10

 1تنظیم فشار جهت دور بال و پایین فن ملخی مدار    .11

 2تنظیم فشار جهت دور بال و پایین فن ملخی مدار    .12

 تنظیم هیسترزیس فشار برای فن ملخی ) در دو مدار مشترک می باشد(   .13

 تنظیم زمان ریست خودکار دستگاه   .14

 کالیبره سنسور دمای برگشت آب  .15

 کالیبره سنسور دمای رفت آب  .16

 کالیبره سنسور دمای محیط  .17

 کالیبره سنسور دمای اواپراتور   .18

 تنظیم دمای عملکرد ضد یخ زدگی   .19

 د یخ زدگیتنظیم هیسترزیس دمای ض  .20
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4 .EVENT .با لمس این دکمه به صفحه مربوط به رویداد ها و اطالعات اخیر وارد خواهید شد : 

 

در این قسمت میتوانید اطالعات ذخیره شده دستگاه را ، در تاریخ و ساعت های مشخص مالحظه  

 کنید. 

 به صفحه مربوطه باز خواهید گشت.  CONTROLدر هر صفحه با لمس دکمه 

 

 

 

 

 

 


