C.P.I.G

گروه صنعتی کنترل پرداز
( ترموسـتات شـیراز )

تایمر دوقلو ( دو زمانه ) مولتی رنج
Twin Timer
) ( multi-range

TT45

 - 1نمایشگر  - 2کلید افزایش  - 3کلید کاهش  - 4کلید تنظیم ( ) SET
 - 6نشان دهنده نوری وصل رله
 - 5کلید ریست

پیغام ها و توابع :

زمان روشن بودن رله خروجی
زمان خاموش بودن رله خروجی
تنظیم زمان فعال بودن رله بر حسب ثانیه
تنظیم زمان فعال بودن رله بر حسب دقیقه
تنظیم زمان فعال بودن رله بر حسب ساعت
تنظیم زمان غیر فعال بودن رله بر حسب ثانیه
تنظیم زمان غیرفعال بودن رله بر حسب دقیقه
تنظیم زمان غیر فعال بودن رله بر حسب ساعت
پیغام خطا error

تنظیمات :

 - 1کلید  setرا یک بار فشار دهید تا صفحه نمایش  T-nsرا نمایش
دهد  .با استفاده از کلیدهای افزایش و کاهش می توان بین حالت های
دقیقه و ساعت تغییر وضعیت دهید .
 - 2کلید  setرا یک بار دیگر فشار دهید تا صفحه نمایش  T-Fsرا
نمایش دهد  .با استفاده ازکلیدهای افزایش و کاهش می توان بین
حالت های دقیقه و ساعت تغییر وضعت داد .
 - 3کلید  setرا یک بار دیگر فشار دهید تا صفحه نمایش  T - onرا
نمایش دهد  .بعد از چند ثانیه می توان عدد مورد نظر را تنظیم کرد .
 - 4کلید  setرا یک بار دیگر فشار دهید  ،تا صفحه نمایش  T- ofرا
نمایش دهد  .بعد از چند ثانیه می توان زمان مورد نظر را تنظیم کرد .
 - 5پس از اتمام تنظیمات  ،دستگاه را یک بار توسط کلید RST
ریست کنید .

توجه :

 نگهداشتن کلید های افزایش و کاهش باعث افزایش و کاهش سریعمقدار می شود .
 اگر در هنگام تنظیمات به مدت  20ثانیه کلیدی فشار داده نشود  ،سیستماتوماتیک از تنظیمات خارج شده و به حالت عادی باز می گردد .
 اگر زمان تنظیم شده برای  T - onیا  T - offو یا هر دو صفر باشد،نماشگر پیغام خطا نشان می دهد .
 در حالت کار دستگاه چنانچه زمان  setرا تغییر دهید  ،این زمان درسیکل بعدی اعمال خواهد شد .

نحوه کار دستگاه :

تغذیه  220ولت دستگاه را به پایه های  2و  7متصل نمایید  .در این
حالت دستگاه روشن شده و آماده به کار می باشد  .در صورتی که ولتاژ
 220ولت را به پایه های  3و  ) RUN ( 4دستگاه متصل کنید  ،تایمر
 T-offشروع به کار کرده و پس از سپری شدن زمان تنظیم شده رله
خروجی فعال و تایمر  T-onفعال می شود و زمان تنظیم شده آن روی
نمایشگر ظاهر می شود که به صورت پایین شمار به طرف صفر میل می
کند و سیکل فوق ادامه خواهد داشت .
با قطع ورودی پایه های  3و  ، ) RUN ( 4عملکرد تایمر به حالت اولیه
باز گشته و متوقف می شود  .و با وصل مجدد آن  ،دستگاه شروع به کار
می کند  (.ریست خارجی )
 -در صورت عدم نیاز به کلید  RUNخارجی  ،پایه های  3و  4را مستقیم

به برق  220ولت متصل نمایید .
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ﻭﺭﻭﺩی ﻓﻌﺎﻝ ﺳﺎﺯ
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ﺧﺭﻭﺟﯽ ﺭﻟﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎی  8ﻭ 5
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مشخصات فنی :

ضمانت کیفیت دستگاه :

گروه صنعتی کنترل پرداز این دستگاه را از هرگونه عیب و نقص فنی در
کیفیت ساخت مطابق با مشخصات مندرج در این راهنما به مدت دو سال
تضمین مینماید  .در صورت بروز هر گونه اشکال در نصب و راه اندازی و یا
نقص فنی دستگاه قبل از هر گونه اقدام به تعمیر با تلفن های خدمات
پس از فروش  021 - 33921546 -33956403تماس حاصل نموده و یا
دستگاه رابه مراکز فروش یابه وسیله پست به آدرس  :تهران میدان بهارستان
ابتدای خ ملت  ،برج بهارستان  ،بلوک  Bطبقه پنجم واحد  B 52ارسال نمایید .

توجه  :کلیه خدمات سرویس  ،تعمیر وتعویض
درمدت ضمانت رایگان می باشد .

