
 



 

 

 

 ترموستات انرژیمعرفی 

 

 

 پمپ (3)

 ( موتور 4)

کاهش  (5)

 دما یا زمان 

افزایش  (6)

 دما یا زمان 

( تنظیم 2)

 عملکرد

خاموش  (1)

 و روشن



 



 

 حالتهای عملکردی این سیستم به شرح ذیل می باشد:

 :  (Manual)حالت دستی 

تنظیم  Manual( حالت عملکرد اا بر اوی 2( اوشلللن منیدا با  دک دممه  1پنلل اا با دممه   

( 4( می توانید پمپ اا اوشللن مردو و با  دک دممه  3دا این قسللمتب با ردللردک ملید   منیدا 

 موتوا اا اوشن مردو و تغییر دوا دهیدا

 

  : ) Automatic)Semiاتوماتیک نیمه حالت 

تنظیم منیدا دا این قسلللمتب با Automatic  semiحالت عملکرد اا بر اوی (2با  دک دممه  

دوا موتوا اا تعیین منیدا و ( موتوا اا اوشللن مردو 4( می توانید پمپ اا اوشللن مردو و با  دک دممه  3ردللردک ملید  

شللدو بروا  دودماا  دمای مواد نظر اا تنظیم منیدا ترموسلتا  با توهه به دمای تنظیم  (6( و  5 سلس  با دممه های  

اوشن و داموش می مند تا دمای محیط هموااو دا محدودو  ببا وضلعیتی مه ماابر برای موتوا و پمپ تنظیم مردو مولر اا 

 دمای تنظیم شدو قراا داشته باشدا

 دا نمایدگر دمای محیط بزاگتر ا  دمای تنظیمی نمایش دادو می شودا

 :  (Automatic)حالت اتوماتیک 

تنظیم منیدا دا این قسلللمتب با   Automatic( حالت عملکرد اا بر اوی2با  دک مجدد دممه  

( دمای مواد نظر اا تنظیم منیدا ترموسللتا  با توهه به دمای تنظیم شللدو  6( و  5دممه های  

بروا  دودماا دا باالی دیفرانسیل تعیین شدو پمپ و دوا تندب دا دادل دیفرانسیل تعیین شدو پمپ و دوا مند اا اوشن 

مولر اا داموش می مند تا دمای محیط هموااو دا محدودو دمای تنظیم شدو  می مند و دا پایین دیفرانسلیل تعیین شدو 

 (شود معرری می ترموستا دیفرانسیل دا قسمت تنظیما  داص قراا داشته باشدا   

  : (OFF Timer)حالت تایمر خاموش 

دا هر ملدا  ا  حالتهای عملکردی دسلللتی و اتوماتییب می توانید تایمر داموش اا تنظیم منیدا  

( اا برای چنلد اانیه نگه دااید تا سلللاعت مربو  به تایمر داموش بر اوی  2 برای اینکلاا دممله   

( یا اها مردک سیستم 2(  ماک مواد نظر اا تنظیم منیدا با ردردک مجدد ملید  6( و  5صلفحه ااهر شودا با دممه های   

ائین صفحه نمایدگر بروا  چدمی  ک ااهر می به حال دودب  ماک دا حارظه ذدیرو می شودا ا  این به بعدب  ماک دا پ

 شودا

( اا رداا دهید تا با تغییر وضعیت عملکردب تایمر داموش ا  2برای غیر رعال مردک تایمر داموش ماری اسلت یکااا ملید   

 حارظه پاک شودا



  : (ON Timer)حالت تایمر روشن 

اانیه ردللاا دهید تا عتمت ( اا به مد  چند 2( داموش منیدا دممه  1پنل اا توسللط دممه  

(  ماک 6( و  5تایمر اوشللن بر اوی صللفحه نمایدللگر ااهر شللودا دا این قسللمت با ملیدهای  

( پمپ و موتوا اا اوشن منیدا با اها مردک سیستمب بعد ا  چند اانیه 4( و  3اوشلن شلدک اا تنظیم مردو و با ملیدهای    

 داموش و ساعت بر اوی صفحه نمایدگر ااهر می گرددا تغییرا  دا حارظه ذدیرو شدوب نوا صفحه نمایدگر

  ( اا رداا دهیدا2برای غیر رعال مردک تایمر اوشن ماری است یکااا دممه  

 قطع دوقطبعملکرد سیستم 

هر دو قطب با ادتتف  مانی استاندااد  بهنگا  داموش مردک محرولعملکرد سیستم قطع دوقطب بدین صوا  است مه 

 ادنگردمی قطع 

 بمنظوا اعایت استاندااد قطع دو قطب موااد  یر بایستی دا طراحی لحاظ گردد :

 عتوو بر اله های تنظیم را  پمپ و دواهای موتوا بایستی یی اله برای نول تعایه گردد ا -1

 %10±220دا ولتاژهای   Cos Ø = 0.8 آمسر سللللفی با  6ا  اله های با قابلیت قطع و وصلللل هریاک های تا  -2

 و شود ااستفاد

دا هنگا  قطع ب را  و نول با هم قطع نگردند و نمودااهای  مانی  یر اعایت گرددا دلیل این امر الزا  اسلللتاندااد  -3

میااشللد مه این امر بدلیل حفاات ا  موتوا مولر آبی و هلوگیری ا  آسللیب   13مقراا  ملی سللادتماک ماح  

 ا اساندک به شاکه برق مدوا توسط ارزایش باا اامتیو است

 

 

 

 

 

 مکانیز  قطع دو قطب دا سه حالت بایستی اهرا شود  -4

 هنگا  تدخیص هریاک برق گررتگی –الف 

 هنگا  داموش مردک ترموستا  –ب 

 دستیب نیمه اتوماتیی و اتوماتییدا مودهای  پمپ و موتوا( دک تما  دروهی هاشهنگا  داموش  –ج 

 

 فاز

 نول



 

 (RCCB)جان عملکرد سیستم حفاظت از

بیش ا  می باشدا بدین معنی مه هر گاو دا مولر ندتی هریاک برق  (RCCB)این ترموستا  مجهز به سیستم محارظ هاک 

 ررماک قطع دو قطب ms 200دا ممتر ا  ب سیستم بروا  اتوماتیی یا ررد دچاا برق گررتگی شوددب میلی آمسر باشل  33

طاق استانداادب میزاک   به همراو آالا  صوتی به نمایش دا می آیدا RCCBو ضلمن داموش مردک مولر پیغا    اا می دهد

 (میلی آمسر می باشدا 33ندتی دطرناک برای انساکب 

 ندللتی هریاک یی برای مکانیکی های RCCB مه اسللت این دا انرژی ترموسللتا  RCCB با مکانیکی های RCCB تفاو 

 است اینگونه به انرژی ترموستا  دا RCCB الکترونیکی مکانیز  ولی دااند دطا هم % 15 ا  بیش و اند تولید شدو داص

 مه(شدو تنظیم آک برای مه مقداای به اسیدک محض به و مند می گیری اندا و آمسر میلی یی با دقت اا ندتی هریاک مه

 .مند عمل می )است تغییر قابل مقداا این

 

 

 ترموستاتتنظیمات خاص 

ارریت مولر با رضا همخوانی نداشته و یا پنل دا های مناسای نرب نددو باشدب ممکن است دا بعضی مواقع دا هایی مه 

دا حالت اتوماتییب پنل مرتاا داموش و اوشللن شللدو و یا با با و های  مانی  یادی داموش و اوشللن شللود و باع  آ اا   

 سامنین شودا

محدودو داموش و اوشللن  یر دادا دیفرانسللیل دمابرای حل این مدلکلب می تواک دیفرانسللیل دمای حالت اتوماتیی اا تغی 

می باشدا یعنی اگر  C° 1 ±شدک مولر نسات به دمای تنظیم شدو اا تعیین می مندا دیفرانسیل دما به عنواک پیش ررض 

داهه یا بیدتر اسید مولر اوشن می شود و  26داهه تنظیم شلدو باشلدب هر  ماک مه دمای محیط به    25مولر دا دمای 

 داهه اسید مولر داموش می گرددا 24دمای محیط به   مانیکه

 هر چه دیفرانسیل دما بیدتر باشدب مولر دیرتر داموش و اوشن می شودا

( اا به مد  چند اانیه نگه داایدا ابتدا  ماک 2برای تنظیم دیفرانسللیل دماب دا حالیکه پنل دیواای اوشللن اسللتب دممه   

به ردردک ملید ادامه دهیدب تنظیما  دیفرانسیل ااهر می شودا برای تنظیم  تایمر داموش ااهر می شود و اگر همینطوا

( اسللتفادو منیدا سللیسللتم اا به حال دود اها منید تا   6 ( و 5داههب ا  ملیدهای   1.5تا  3.5دیفرانسللیل دا محدودو 

ر تغییر اوشن مردک مول تغییرا  ذدیرو شوندا این تغییر بروا  دیفرانسیل پیش ررض دا نظر گررته شدو و با داموش و

  نخواهد مردا

 



 


