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  !مشتري گرامی
 ، خواهشمند است قبل از استفاده از ترموستات توضیحات این برگه را به دقت مطالعه فرمایید .این محصولضمن تشکر از انتخاب 

  :TEC-343 عملکرد ترموستات  )3
شــن / خاموش نمایید. ثانـیه  1به مدت   با لمس کلـید ســتات را رو حاالت ترمو

  باشد:زیر قابل استفاده می
 :عملکرد دستی 

ـستی با  لمس کلید  ـسرعت موتور بین حالتهاي خاموش، کند یا FANدر حالت د  ،
ســتقالً نـماـید. در عین ـحال میتـند تغییر می  PUMPـبا کلـید  توانـید پـمپ را نیز م

 روشن یا خاموش نمایید.

 :عملکرد خودکار / تنظیم دما 

ـشده و باال/پایین با لمس کلید   ـستاتیک)  ـستات وارد حالت خودکار (ترمو       ، ترمو
  روي نمایشگر روشن می شود. عالمت  

ـصورت نیاز  ـستات ابتدا در  ـشن نموده  15در حالت خودکار، ترمو ثانیه پمپ را رو
  دهد. سپس موتور را متناسب با دماي محیط روي سرعت کند یا تند قرار می

 درجه 1 دقت با  16-31 بین عددي صورت به توسط کلید باال/پایین مطلوب دماي
  . است تنظیم قابل سانتیگراد

 مریملکرد تاع :  
ساعته منحصراً از طریق دستگاه کنترل از راه دور قابل فعال سازي  1عملکرد تایمر 

فعال ـشده و  مریحالت تاروي ریموت،  د روـشن یکل توـسطاـست. بدین منظور 
  . ه می شودنشان داد شگرینما يرو 1h زمان مورد نظر به صورت

ـباریرا  ـخاموش دـیکل دـیتوانیم مریـتا ـحاـلتفـعال کردن  ریغ يبرا  لمس گرید ک
  .دیکن

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

 

    نصب و سیم بندي: )2
ـسیم ـسین برق انجام گیرد.  ـسط تکن ـستات باید تو ـصب این ترمو ) و PHهاي فاز (ن

ـشهر و ترمینال) میNLنول ( ـست به برق  ـشکل  PUو  LO ،HI هايبای به  2مطابق 
  موتور کولر و پمپ متصل گردد. 

ـسیم نول موجود اـست آنها را به هم وـصل کرده و  2 در ـصورتی که در قوطی برق
  سپس به ترمینال نول متصل نمایید.

  

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

 دماي 
 محیط/تنظیمی

 سرعت فن

کلید فن  کلید 
 روشن/خاموش

 کلید پمپ

 کاهش دما

 نمایش تایمر

 حالت خودکار نمایش پمپ

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

  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 .............. 

 :مشخصات فیزیکی  
  mm 44x83x115ابعاد.............................. 

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

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

  

  دما افزایش
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  فرضپیش   محدوده تنظیم  مفهوم  منو
DF  (حساسیت کنترل) دیفرانسیل  Co3 – 1  Co1 

CA کالیبره سنسور دما   Co 5 -/+  صفر  
SF نسخه نرم افزار  ---  --- 

 عملکرد ریموت رادیویی: )4
ـستگاه مجهز به ریموت رادیویی با فرکانس  ـسط  433این د ـست که تو مگاهرتز ا

  نمایید.، فرامین الزم را به کولر ارسال 4آن  می توانید مطابق شکل 
  جهت شناساندن و اتصال ریموت به ترموستات، به صورت زیر عمل نمایید:

ـست، کلید  ـستات خاموش ا ـستات  پمپدر حالتی که ترمو ثانیه  3را به مدت ترمو
ثانیه شروع به چشمک زدن می کند که در این  5به مدت  پمپ  لمس کنید. چراغ

مدت با فـشردن یکی از کلیدهاي ریموت، ترموـستات به ریموت مورد نظر متصل 
  خواهد شد. 

  

 Figure 4                         )  4شکل (
----------------------------------- 

 فرمان کند + پمپ

 خاموشفرمان 
 کند / تند موتور:

 پمپ: روشن / خاموش
 تایمر: روشن / خاموش

 دستگاه:تنظیمات اولیه  )5
صــورت نـیاز  ســت ولی در  شــده ا ســتـگاه در کارخانه انـجام  تنظیـمات مورد نـیاز د

  میتوانید به صورت زیر برخی ویژگیهاي دستگاه را مجدداً تنظیم نمایید:
ســپس کلـید ـمایـید.  ســـتات را ـخاموش ن ـثانـیه لمس  3را ـبه ـمدت   FAN ابـتدا ترمو

  نمایید تا منو تنظیمات اولیه ظاهر گردد. 
  را مجدداً لمس نمایید.  FANکت بین آیتمهاي منو، کلید براي حر

ـستفاده نموده و مطابق جدول زیر باال/پایین براي تغییر هر کدام از مقادیر، از کلید  ا
ـید  شــفرض در هر مورد، کل ـقدار پی ـبه م شــت  ـید. براي برگ ـمای ـقادیر را تنظیم ن م

PUMP :را لمس کنید   


