
 TEC-343                                                                                                راهنماي نصب و استفاده 
       Cooler Thermostat-Timer with RCCB Function                       تایمر کولر آبی با فیوز محافظ جان -ترموستات
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  !مشتري گرامی
 ، خواهشمند است قبل از استفاده از ترموستات توضیحات این برگه را به دقت مطالعه فرمایید .محصولاین ضمن تشکر از انتخاب 

  Figure 1                              )1شکل (
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 Figure 2                         )  2شکل (
 ----------------------------------- 

 عملکرد ریموت رادیویی: ) 4

مطـابق   می توانید توسط آن  مگاهرتز است که 433این دستگاه مجهز به ریموت رادیویی با فرکانس 
  فرامین الزم را به کولر ارسال نمایید. ،4شکل 

  جهت شناساندن و اتصال ریموت به ترموستات، به صورت زیر عمل نمایید:
بـه   دور تنـد  ثانیه لمس کنیـد. چـراغ   3مدت را به  FAN، کلید استخاموش  ترموستاتدر حالتی که 

د که در این مدت با فشـردن یکـی از کلیـدهاي ریمـوت،     ثانیه شروع به چشمک زدن می کن 5مدت 
    ترموستات به ریموت مورد نظر متصل خواهد شد.

  

  :TEC-343 ترموستات عملکرد  ) 3
  باشد:زیر قابل استفاده می حاالت ترموستات را روشن / خاموش نمایید.  با لمس کلید

 :عملکرد دستی 

نمایـد.  ، سرعت موتور بین حالتهاي خاموش، کند یا تند تغییـر مـی  FANدر حالت دستی با  لمس کلید 
  روشن یا خاموش نمایید. PUMPبا کلید توانید پمپ را نیز مستقالً در عین حال می

 تنظیم دما: /خودکار  عملکرد 

روي نمایشـگر   ودکار (ترموستاتیک) شـده و عالمـت    ، ترموستات وارد حالت خ با لمس کلید 
  روشن می شود.

ثانیـه پمـپ را روشـن نمـوده سـپس موتـور را        15در حالت خودکار، ترموستات ابتدا در صورت نیاز 
  دهد. متناسب با دماي محیط روي سرعت کند یا تند قرار می

بدین منظـور  . است تنظیم قابل سانتیگراد درجه 1 دقت با  19-31 بین عددي صورت به مطلوب دماي
 لمس نمایید. براي هر یک درجه افزایش دماي مطلوب، یکبار 

 مریملکرد تاع :  
ـ  يفعال شده و زمان مورد نظر به صورت عدد مریتا دیکل توسط نشـان   شـگر ینما يرو 9hتـا   1h نیب
  میباشد.   و غیرفعال کردن شده و توسط همان کلید قابل تنظیمداده 

 Figure 3                              )3شکل (
 -----------------------------------  

    نصب و سیم بندي: ) 2
بایسـت  ) مـی NL) و نول (PHهاي فاز (ترموستات باید توسط تکنسین برق انجام گیرد. سیم نصب این

  به موتور کولر و پمپ متصل گردد.   2مطابق شکل  PUو  NLO ،LO ،HI هايبه برق شهر و ترمینال
در غیـر ایـن صـورت     وصـل شـود.   NLOتوجه! خروجی نول متصل به کولر میبایست حتماً به  ترمینال 

  ریان نشتی رخ داده و کولر روشن نخواهد شد.خطاي ج

 Figure 4                         )  4شکل (
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 فیوز محافظ جان: ) 5

به منظور جلوگیري از برق گرفتگی و صدمات جانی حین نصب و سرویس کـولر   TEC-343ترموستات 
آبی، مجهز  به کلید تمام قطب (قطع و وصل همزمان فاز و نول خروجی) و نیـز  سیسـتم قطـع کننـده     
خودکار جریان نشتی (فیوز محافظ جان) می باشد فیوز محافظ جـان در صـورت ایجـاد جریـان نشـتی      

میلی آمپر بین یکی از خروجیهاي ترموستات و غیر گذرنده از مسیر نول خروجـی،   30مساوي یا باالتر از 
  .بر را مطلع مینمایدکار   فوراً خروجیها و نول خروجی را قطع نموده و روشن شدن نشانگر

  دماي 
  تنظیمی/محیط

سرعت فن

کلید فن

  کلید 
  روشن/خاموش

 :مشخصات فیزیکی  
  mm 44x83x115...................... .ابعاد.......

  gr140 ...................... ..وزن........................
  IP ............................(20درجۀ حفاظت (

  - CO  70~10................دماي نگهداري.....
   RH85% حداکثر رطوبت محیط...........

 :فیوز محافظ جان  
  mA 30.............جریان نشتی قطع کننده

  mA 15.........................جریان نشتی مجاز

  کلید پمپ

  کلید خودکار
  افزایش دما /

  تایمرکلید 

  نمایش پمپ

  مشخصات: )1
 تغذیه: 

    Vac  %10 ±220 ولتاژ..............................
 : بار خروجی 

      Vac  %10 ± 220 ولتاژ.............................
  A  6حداکثر جریان(موتور).................. 

   A 1 جریان(پمپ)..................... حداکثر
 :ریموت رادیویی  

 متر فضاي آزاد 200برد مفید .............. 

  نمایش
  ینشتخطاي 

 فرمان کند + پمپ

 خاموشفرمان 
 کند / تند موتور:

 پمپ: روشن / خاموش
روشن / خاموشتایمر: 


