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  125)الترموستات(  منظم الحرارة

+  درجة  حتى 50-م بدرجات الحراة من قیاس والتحكلترموستات بایقوم هذا ا

 التبرید والتسخین. ن همادرجة في حالتی 125

 . Nو   PH  في البدء نقوم بتوصیل فاز ونول الشبكة بالنهایات

في العلبة رؤوس أسالك المزدوجة الحراریة )الترموكوبل( الموجودة نوصل 

 مع النهایات ذات الصلة.

نصل أحد  18ومن النهایة  15لتوصیل الخرج , نوصل سلك الفاز بالنهایة 

. ونصل الطرف اآلخر للكنتاكتور  A2 أطراف قاطع التماس )الكنتاكتور( 

(A1)  .بالـنول 

التي تتواجد داخلها المزدوجة الحرایة بعد توصیل الكهرباء, تعرض الشاشة 

 ل( درجة حرارة المحیط.)الترموكوب

إذا انقطع الحساس أو تم تغییر أماكن األسالك , یظهر على الشاشة الحروف 

SEN. 

 اإلعدادات

مثال: لنفرض أننا نرید من هذا الجهاز أن یتحكم في درجة حرارة البراد مابین 

 درجة . 2-درجة إلى  5

التبرید وعندما درجة یتم تشغیل  5حیث , عندما تصل درجة حرارة البراد إلى 

 درجة یتم إطفاء التبرید. 2-تصل درجة الحرارة إلى 

أو   HOTهر لدینا البارامتر . یظ  ENTERللدخول إلى اإلعدادات نضغط  زر 

Col  .على الشاشة 

وإذا كنا نرید حالة التسخین   COLإذا كنا نرید حالة التبرید نقوم باختیار وضع 

 .˅أو  ˄اح عن طریق مفت  HOTنقوم باحتیار وضع 

والتي   ONوعندها یظهر على الشاشة الحروف   ENTERنضغط على زر 

 تم تشغیل درجة الحرارة. هتعني أن
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وبعدها نقوم بتنظیم درجة حرارة تشغیل الجهاز عن   ENTERنضغط على زر 

 (.درجة 5. )  ˅أو  ˄طریق الزر 

والتي   OFF. وعندها یظهر على الشاشة الحروف  ENTERنضغط على زر 

 تم إطفاء درجة الحرارة. هتعني أن

وبعدها نقوم بتنظیم درجة حرارة اإطفاء الجهاز عن   ENTERنضغط على زر 

 (.درجة 2-. )  ˅أو  ˄طریق الزر 

والذي یعني   n2. عندها یظهر على الشاشة حرف   ENTERنضغط على زر 

 ثانیة . 2مدة تأخیر التشغیل ل

 . ˅أو  ˄لجهاز عن طریق الزر عندها یتم تنظیم تأخیر تشغیل ا

والذي یعني   f2. عندها یظهر على الشاشة حرف  ENTERنضغط على زر 

 ثانیة . 2تأخیر اإلطفاء بمدة 

 . ˅أو  ˄عندها یتم تنظیم تأخیر إطفاء الجهاز عن طریق الزر 

في حال كانت درجة . ليتم حفظ جميع اإلعدادات   ENTERنضغط على زر 

ان حرارة تلف عن درجة الحرارة المقاسة بميزالحرارة الظاهرة على الجهاز تخ

 .نقوم بمعايرة الجهاز بالطريقة أدناه, موثوق 

 .ثواني  5بشكل متواصل لمدة  ENTERنضغط على زر 

درجة  9+لى إ 9-نستطيع تنظيم درجة الحرارة من  ˅أو  ˄الزر عن طريق 

 .سانتيغراد

لتأكيد المرحلة السابقة وبذلك تكون قد انتهت    ENTERنقوم بالضغط على زر 

 .عملية المعايرة
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