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  مشخصات کلی 

 

  :از دو قسمت اصلی تشکیل شده است AR1212سیستم 

  برد نمایش -١

  برد تغذیه -٢

  

  :گربرد نمایش

  :برد نمایش متشکل است از

  سبز رنگ براي نمایش حالت سیستم Ledعددچراغ  ۴ -

  قرمز رنگ براي نمایش اخطار Ledعدد چراغ ٣ -

 نمایش زمان سرویسزرد رنگ براي  Ledعدد چراغ  ١ -

 حرف الفبا یا عدد، براي نمایش پارامترها و پیام ها  20ش خط با قابلیت نمای LCD 4نمایشگر  -

  کلید براي برنامه ریزي و عملکرد ٧ -

  

 : برد تغذیه

  :اجزاء تشکیل دهنده برد تغذیه عبارتند از

   Vac 250-180ورودي تغذیه مدار  -

 .عدد رله خروجی براي فرامین کمپرسور ٧ -

 خروجی ترایاك براي فرمان شیر برقی -

 )میلی آمپر 20تا  4( راي سنسور فشار دو ورودي براي ب -

  (IC SENSOR)یک ورودي براي سنسور دما -

 (PTC)دو ورودي براي سنسور دما  -

 یک خروجی آنالوگ براي اینورتر   -

 یک رله خروجی براي اینورتر -

 PCبراي ارتباط با  RS232یک درگاه  -

 کردن کمپرسورها. براي شبکه RS485یک درگاه  -

 (VAC 30-10)وله هفت وروردي دیجیتالی ایز -

  

  :مشخصات دیگر

  ساعت کارکرد   -

 براي ذخیره سازي پارامترهاي کمپرسور EEPROMحافظه  -

 زنگ اخطار -
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 LEDشرح وضعیت 

  

  :را شرح می دهد LEDجدول زیر کاربرد هر یک از چراغ هاي 
 

هنگامی که این چراغ در حالت روشن باشد دستگاه در وضعیت روشن و 

 .خاموش قرار دارددرغیر این صورت در وضعیت 
Stand-by _LED 

 

 

 Motor on _ LED .روشن بودن این چراغ نشانه آن است که موتور در حال کار است
 

 

 Fan on _ LED .روشن بودن این چراغ نشانه آن است که فن در حال کار است
 

روشن بودن این چراغ نشان دهنده آن است که دستگاه در حالت تولید باد 

 .است
Valve on _ LED 

 

 

  Motor fault _ LED خطاي بی متال موتور اصلی

 Fan fault _LED خطاي بی متال فن
 

 Rotation fault _LED خطاي کنترل فاز
 

 

 Service _ LED .چشمک زدن این چراغ نشان دهنده زمان سرویس است
 

 Start_ LED  .فعال است Startروشن بودن این چراغ نشان دهنده آن است که کلید 
 

 

 Stop _ LED  .فعال است Stopروشن بودن  این چراغ نشان دهنده آن است که کلید 
 

 

 Reset _ LED  .فعال است Resetروشن بودن  این چراغ نشان دهنده آن است که کلید 
 

 

 Esc _ LED  .فعال است Escapروشن بودن این چراغ  نشان دهنده  آن است که کلید 
 

 

 Enter _ LED  .فعال است Enterین چراغ  نشان دهنده آن است که کلید روشن بودن ا
 

 

 Up _ LED  .فعال است Upروشن بودن این چراغ  نشان دهنده آن است که کلید 
 

 

 Down_ LED  .فعال است Downروشن بودن این چراغ  نشان دهنده آن است که کلید 
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 کاراکتر 20چهار خط در  LCDنمایشگر 

  

  :داراي دو وضعیت می باشد LCDرد عملک

  

  نمایش پیام در حالت برنامه ریزي   -١

  

  .حالت برنامه ریزي از منو و زیر منو تشکیل شده است

  .را بفشارید PRGقرار دارد، دکمه  Alarmیا  Stopبراي وارد شدن به منوي اصلی، زمانی که دستگاه در حالت 

 .ا مشخص می نمایدموقعیت گزینه انتخاب شده ر "  ->> "نشانه 

  .می توانید در منو، به باال و پایین حرکت نمایید Downو  Upبا استفاده از دکمه هاي 

  

  

 

  نمایش پیام در وضعیت کارکرد -٢

  

  .در حالت عادي، خط اول وضعیت فعلی کمپرسور، و پیام اخطار ذخیره شده را نمایش می دهد

  .نمایش داده می شودهاي کارکرد دستگاه را ، ساعتUpبا فشردن کلید 
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 صفحه کلید

 
 :کلید می باشد 8صفحه کلید دستگاه شامل 

 

این کلید براي شروع به کار کمپرسور هنگامی که در حال توقف می باشد استفاده می : STARTکلید  :کلید اول 

  .را وارد می کند 1شود، همچنین این کلید در هنگام ورود پسورد  عدد 

  

این کلید براي توقف کمپرسور هنگامی که در حال  کار می باشد استفاده می شود، : STOPکلید  :کلید دوم   

  .را وارد می کند 2همچنین این کلید در هنگام ورود پسورد  عدد 

  

در حالت ورود پسورد  3براي  خروج از حالتهاي خطا و همچنین براي وارد کردن عدد : RESETکلید  :کلید سوم

  .کاربرد دارد

 
این کلید براي خروج از منو و زیر منوها استفاده می شود، همچنین در ورود پسورد : ESCAPکلید  :ارمکلید چه

در مد برنامه ریزي این کلید اطالعات و ساعات کارکرد دستگاه را  ESCAPعالوه بر وظیفه  .را وارد می کند 4عدد 

  .بصورت مختصر نشان می دهد

  ي صفحه ظاهر می شودبا زدن یکبار این کلید اطالعات زیر رو

Set pressure 
Reset pressure 

Tot lifetime  
 Load lifetime  

  ثانیه اطالعات زیر روي صفحه ظاهر می شود 4و پس از 

Oil filter lifetime 
Oil change lifetime 

Seperater lifetime 
Air filter lifetime 

  

منوها در حالت برنامه ریزي یا ورود اطالعات به سیستم براي وارد شدن به منو یا زیر : ENTERکلید  :کلید پنجم

  .را وارد می کند 5از این کلید استفاده می شود، همچنین در هنگام ورود پسورد عدد 

  

این کلید براي تغییر پارامتر و حرکت به سمت باال در منوها در حالت برنامه ریزي استفاده :   UPکلید  :کلید ششم

  .را در هنگام ورود پسورد وارد می کند 6د عدد همچنین این کلی. می شود

  

این کلید براي تغییر پارامتر و همچنین حرکت به سمت پایین در منوها در حالت برنامه : Downکلید  :کلید هفتم

  .را وارد می کند 7همچنین هنگام ورود پسورد عدد . ریزي استفاده می شود
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   ها ورودي
  

  

  
 

  منبع تغذیه
 

 ترمینال ترمینالشماره  برچسب شرح

 220VAC 220V CN1 IX31منبع تغذیه 

 220VAC 220V CN2 IX31منبع تغذیه 

  هاخروجی
 

 ترمینال شماره ترمینال برچسب شرح

 NORM CN4 OX52 خروجی فرمان زمان براي موتور اصلی

 Y  CN5 OX52  خروجی فرمان ستاره زمان براي موتور اصلی

 CN6 OX52 ∆  اصلی زمان براي موتور ∆خط فرمان مثلث 

 FAN FAN CN7 OX52خروجی فرمان 

 CON CN8 OX43 خروجی فرمان تله آب گیر

 AUX CN9 OX43 خروجی کمکی

 STO CN10 OX43  )درحالت عادي باز( فرمان وضعیت 

 STC  CN11 OX43 )در حالت عادي بسته( فرمان وضعیت 
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   خروجی ترایاك

  

 ترمینال شماره ترمینال برچسب شرح

 TR1 CN3 OX52  جی شیر برقیخرو

  

  هاي کنترل اینورترخروجی

  

 ترمینال  شماره ترمینال برچسب شرح

 ENB CN12 OX41  کنتاکتور باز براي خروجی اینورتر

 ENB CN13 OX41  کنتاکتور باز براي خروجی اینورتر

 VOUT CN14 OX41 (10V-0)ولتاژ خروجی مرجع براي کنترل اینورتر 

 GND CN15 OX41  )زمین(براي کنترل اینورتر ولتاژ خروجی مرجع 

  

  هاي دیجیتالیورودي

  

 برچسب شرح
شماره 

 ترمینال
 ترمینال

 TSW CN26 IX92  ترموسوئیچ موتور

 PSW CN27 IX92  ورودي کلید کندور

 FAN CN28 IX92 اشکال در فن موتور

 MOTOR CN29 IX92 اشکال در موتور

 SOS CN30 IX92 توقف اضطراري

 ROT. CN31 IX92 جهت دوران اشکال

 REMOTE CN32 IX92  ورودي کنترل از راه دور

 COM CN33 IX92 مشترك
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  ورودي هاي سنسور فشار

  

 ترمینال شماره ترمینال برچسب شرح

 12V CN18 IX64+  ( V 18-12 ) 1تغذیه سنسور فشار شماره 

 PR2 CN19 IX64 (0V) 1تغذیه سنسور فشار شماره 

 12V CN20 IX64+  ( V 18-12 ) 2فشار شماره  تغذیه سنسور

 PR1 CN21 IX64 (0V) 2تغذیه سنسور فشار شماره 

  

  هاي سنسور دماورودي

  

 ترمینال شماره ترمینال برچسب شرح

 TM CN16 IX64+ (8V)تغذیه سنسور دما 

 TEMP CN17 IX64 ورودي سنسور دما

 Pt100 PT100 CN34 IX42ورودي سنسور دماي 

 Pt100 PT100 CN35 IX42سنسور دماي ورودي 

 PT250  PT250 CN36 IX42ورودي سنسور گرماي موتور 

 PT250  PT250 CN37 IX42ورودي سنسور گرماي موتور 

  

 هاي سریالدرگاه
  

  :هاي دیگر داراي دو درگاه سریال استاین سیستم براي اتصال به سیستم

  RS232 درگاه سریال   -

 RS485در گاه سریال  -

    

  يبوسیله این ویژگی تمام پارامترهاي سیستم رو. دستگاه به کامپیوتر شخصی متصل می شود RS232یله درگاه بوس

PC باشد و کنترل و اصالح کلید پارامترها کمپرسور  از راه کامپیوتر شخصی امکان پذیر می باشدقابل مشاهده می.  

  

  RS485در گاه سریال  -

  .عدد کمپرسور را به صورت شبکه مورد استفاده قرار داد 6کثر با استفاده از این پورت می توان حدا
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 برنامه ریزي

  

  .شودحالت برنامه ریزي دستگاه فعال می PRGزمانی که دستگاه در حالت توقف یا اخطار است، با فشردن کلید 

  .شودبرنامه ریزي به سه بخش تقسیم می

  )user Setting(تنظیمات کاربر 

  )Installation(تنظیمات نصب 

  )Manufacturer(تنظیمات سازنده 

  

  

  

  

  

  

  

  .منو انتخاب کرد DOWNیا  UPهر کدام از این گزینه را می توان با حرکت به وسیله کلیدهاي 

  .را بفشارید ENTERبراي دسترسی زیر منوها کلید 

  .استفاده نمایید Escبراي بازگشت از زیر منوها به منوي اصلی کلید 

  

  تنظیمات کاربر -١

  :ینه تنظیمات کاربر شامل شش زیر منو می باشدگز

  

  
  

  ساعت ١ .١

  واحدها ١ .٢

  عملکرد بارز ١ .٣

  جایگزینی مجدد زمان سرویس ها ١ .۴

  رمز عبور ١ .۵

  عموضوح صفحه نمایش ١ .۶
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١ .١ :clock )ساعت(……  

  .امکان تنظیم تاریخ و ساعت را به کاربر می دهد

  

  
  

 
  

١ .٢ :Units )واحدها(  

  . دهداین گزینه امکان انتخاب واحد دلخواه از پارامترهاي کمپرسور را می

  .را انتخاب کرد barیا  psiو براي فشار واحد  Fیا  Cبراي واحد گرما می توان 

  .این واحدها قابل تغییر هستند prgبه وسیله فشردن کلید 

  

  

١ .٣ :Buzzer enable )فعالسازي بوق(  

  .نه قابل تغییر به حالت خاموش یا روشن استبوق سیستم بوسیله این گزی

  

  

۴. ١ :Reload maintenance:  

این . هاي کمپرسور  تنظیم کردبا این گزینه می توان زمان تعمیرات و نگهداري را به ساعت براي هر کدام از قسمت 

  :گزینه به شرح زیر است

  

  
  

گزینه انتخاب شده و سپس بوسیله کلید  Prgکلید با فشردن ) ویا تعویض یکی از قطعات( بعد از سرویس کمپرسور 

reset   
  ).گیري مجددزمان. (توان آن را صفر کردمی
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۵. ١:Change password ) : تغییرpassword(  

  .گیردبراي تغییر پسورد سیستم این گزینه مورد استفاده قرار می
 

 
 

  .باشد 7777تا  0پسورد می تواند عددي بین 

۶. ١ :Contrast:  

  .دهدرا تغییر می LCDگزینه میزان کنتراست  این

٢- Installation  

  :زیر منو است3داراي ) نصب ( این قسمت 

  

  برنامه ریزي  هفتگی٢.١

  فاصله سرویس قطعات٢ .٢

  تنظیمات فشار ٢ .٣
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1-2 :: Weekly programming  

  .اجرا نماید این سیستم می تواند برنامه یک هفته را در خود ذخیره و در طی هفته آن را 
Monday                           on    08:00    
Monday                           off    17:30    

 
Tuesday                          on    08:00    
Tuesday                          off    17:30    
Wednesday                     on    08:00    
Wednesday                     off    17:30    

 
Thursday                        on    08:00    
Thursday                        off    17:30    

 
Friday                            on    --:--    
Friday                            off    --:--    

 
Saturday                        on    08:00    
Saturday                        off    17:30    

 
Sunday                          on    08:00    
Sunday                          off    17:30     

  

شروع به کار نموده و در  صبح  8:00براي مثال در صورتی که برنامه هفتگی فعال باشد، روز دوشنبه کمپرسور ساعت  

  . خاموش می شود 17:30ساعت 

  .روز جمعه دستگاه روشن نمی شود

2-2 :Maintenance interval:   

  زمان سرویس قطعات

Oil Filter :طول عمر فیلتر روغن به ساعت.  

Air Filter :طول عمر فیلتر هوا به ساعت.  

Separator Filter :طول عمر براي سرویس فیلتر سپراتور  

Oil Change :مدت تعویض روغن  دستگاه به ساعت.  

Separator Filter :مدت سرویس دستگاه به ساع  

  

3-2;  Pressure setting  

  )تنظیم فشار(

  .براي تنظیم ، تغییر  و یا کالیبره فشار مورد استفاده قرار می گیرد

سپس با استفاده از . مک زدن می نمایدنشانگر در کنار گزینه انتخاب شده، شروع به چش Enterبه وسیله فشردن کلید 

  .گزینه انتخاب شده قابل تغییر است Up, Downکلیدهاي 
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  اگر: براي مثال

Set pressure= 8.0 Bar 
Reset pressure= 8.7 Bar 

  .آنلود خواهد نمود Bar 8.7لود خواهد کرد و در فشار  Bar 8.0کمپرسور در فشار 

 
                                                              Calib1= 00.0bar 1سنسور  فشار   کالیبراسیون

                              
                                                              Calib2= 00.0bar 2سنسور  فشار   کالیبراسیون

        
  . این گزینه استفاده می شودبراي تنظیم دقیق سنسور هاي فشار  دستگاه از 

  

  بار باشد و دستگاه مقداري غیر از ان  نشان  دهد با اصالح  این           0براي مثال اگر  فشار باد تانکر  -

 .پارامتر مقدار نمایش دستگاه تنظئم میشود -

 

3- Manufacturer) :سازنده:(  

  .ن پسورد وارد نمایدرا به عنوا " ****  "براي ویرایش این منو کاربر می بایست عدد

  :زیر منو دارد 4قسمت منوي سازنده 

Pressure safety 
Hour counter 
Manufacturer data 
Reset configuration 

 

1-3Safety parameter  :  

  Max . Pres.  10.0 bar  حداکثر فشار مجاز براي کاربر: 3- 1- 1

  Sep . Pres.   01.0 bars  حداقل فشار مجاز براي سپراتور  :3- 1- 2

  Max .  temp.  100   c  حداکثر حداکثر فشار دماي مجاز براي کاربر: 3- 1- 3

    Td2  max .   13.0 bar حداکثر فشار مجاز براي سپراتور:  3- 1- 4

  

2-3 :Hour counter:  

  .براي اصالح یا نمایش مدت ساعت کار این گزینه مورد استفاده قرار می گیرد

 Total                     10 h ساعت کارکرد کل دستگاه

        Hur .  : Load :       03  h    ساعت کارکرد زیر بار

  Hur . Unload:        07 h ساعت کارکرد خالص

  .استفاده نمایید Reset , Up, Downبراي ایجاد تغییرات می توانید از کلیدهاي 
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 :اطالعات سازنده -3-3

 
 ر تست اولیه جهت چرخش موتو:  3- 1-3

 تست ساعت کار دستگاه:  3- 2-3

  صفر کردن ساعت دستگاه :   3- 3-3

 تنظمات کمپرسور:  3- 4-3

 
 
 

4-3-3(Compressor setting:   
  تنظیمات کمپرسور

  
  تنظیمات زمان -

                                   تنظیمات فشار براي کالیبراسیون -

  تنظیمات  دما  -

  تنظیمات سنسور ها -

  .....) از قبیل  بی متال موتور( ت دیگرتنظیما -

  انتخاب نوع عملکرد دستگاه -

  :زمان- 

  .این گزینه امکان تنظیم کلیه پارامترهاي زمانی کمپرسور را به شما می دهد

Delta/ star :زمان ستاره به مثلث موتور اصلی.  

Star time :دوقفه زمانی را براي روشن شدن کمپرسور تنظیم می کن: زمان شروع.  

Stop time :وقفه زمانی را براي توقف دستگاه تنظیم می کند: زمان توقف.  

Condense on :گیرزمان روشن بودن تله آب  

Condense off :گیرزمان خاموش بودن تله آب  

Stand by : زمانStand by.  

Valve time :وقفه زمانی براي فعالسازي شیربرقی  

  
 
 

  

  



 
 

. 
  

١۶

  کالیبراسیون
  

  .توان از روش زیر استفاده کردفشار و دماي دستگاه می براي کالیبره کردن

  براي کالیبره کردن دما در گزینه  _

Installation/ Temperature/ Offset adjust 
  .توان دماي نمایش داده شده توسط سنسور را اصالح نمودمی

  .توان تنظیم نمودبراي کالیبره کردن فشار دستگاه دو پارامتر را می _

  توان با اصالح پارامتر می) خطاي سنسور فشار(دهد دستگاه عددي غیر از صفر را نشان می 0یکه در فشار در صورت _

User setting/ Pressure Setting/ Offset 1 
  .فشار دستگاه را تنظیبم نمود

  .دهددستگاه فشار کمتر یا بیشتر را نشان می) بار 8مثال (در صورتیکه در فشار باال 

  صالح پارامترتوان با امی

Installation / Pressure setting / Trans Adj 
  

 .فشار دستگاه را تنظیم نمود
 
 

 
 

3-2 :Temperature:  

  .تمامی پارامترهاي مربوط به دما به وسیله این گزینه تنظیم می شوند 

Fan on) : روشن شدنFan :(تنظیم نمودن دمایی که فن موتور روشن شود.  

Fan Off)  :خاموش شدن Fan (تنظیم نمودن دمایی که فن موتور خاموش شود.  

Temp alarm) :تنظیم دمایی که اخطار درجه حرارت باال باشد): اخطار دما.  

Temp offset :کالیبره کردن سنسورها.  
 

 

  .فشار این گزینه را استفاده کنید ترانسدیوسرهايبراي فعالسازي هر کدام از  :5-2

 TD #1              [4-20 mA]   
 TD #2              None  

  :نوع سنسور دما می تواند با خط زیر انتخاب گردد

IC sensor or PT100 sensor  
  Temperature   IC / PTC  

  

  

 
 



 
 

. 
  

١٧

7-2 :Various) :سایر موارد(  

  

Rotation fault) :فعال یا غیر فعال نمودن خطاي چرخش موتور): خطاي چرخش موتور  

Fan fault) :فعال یا غیر فعال نمودن خطاي بی متال فن ):خطاي فن  

Motor fault :فعال یا غیر فعال نمودن خطاي بی متال موتور  

Emergency stop :فعال یا غیر فعال نمودن توقف اضطراري  

Pressure switch :فعال یا غیر فعال نمودن کلید کندور  

Motor thermistor :فعال یا غیر فعال نمودن ترمیستور موتور (PT250)   

Motor thermo switch :فعال یا غیر فعال نمودن سوئیچ حرارتی موتور  

: Fan operation )فعال یا غیر فعال نمودن فن ) عملکرد فن  

Enable maintenance : در صورت فعال بودن این گزینه در صورت رسیدن زمان سرویس، دستگاه از کار می

 .ن صورت چراغ زرد رنگ سرویس چشمک خواهد زدافتد و خطاي زمان سرویس می دهد، در غیر ای

Weekly programming :فعال یا غیر فعال نمودن برنامه هفتگی. 

Condense discharge فعال یا غیر فعال نمودن تله آبگیر 

Restart option : اگر این گزینه فعال باشد در صورت روشن بودن دستگاه و رفتن برق به محض وصل مجدد برق

 .ر اتوماتیک روشن می شوددستگاه بطو
  
  

  :در حالت عملکرد

  .ریزي کرد_توان برنامهاین مد، حالت عملکرد کمپرسور را می

On/Off) (تنظیم فشار باد خروجی به وسیله قطع و وصل شیر برقی.  

Assist :تنظیم فشار باد خروجی بوسیله آنلودرهاي تناسبی.  

Remote : تنظیم فشار خروجی بوسیله وروديRemote.   

Hand :براي کنترل دستی کمپرسور.  

  .ها قابل تغییرندگزینه Downیا  Upبه وسیله حرکت با کلیدهاي 
 
  
  
  

4-3 :Reset configuration:  

  )بازگرداندن تغییرات( 

  .براي بازگرداندن مقدار پارامترها به مقادیر پیش فرض، این گزینه کاربرد دارد

 
  
 
  
  
  
  



 
 

. 
  

١٨

  پارامترها

  

 واحد پارامتر
  مقدار 

 پیش فرض
 بیشترین مقدار کمترین مقدار

Max. pressure  Bar/Psi 13.0  1.0 20.0 

Max. temperature C / F 100  80 120  

Lcd Contrast -- 100  1 190 

Delta/Star time 60 1  5  ثانیه  

Start Time 60 1 5 ثانیه  

Stop Time 180 1 5 ثانیه  

Valve Time 50 1 5 ثانیه 

Condensate On time 50 1 5 ثانیه 

Condensate Off time 50 1  15  دقیقه 

Stand-by time 50 1  15 دقیقه 

Pressure Set Bar/Psi 8.0 2.0  Pressure Reset – 0.5 

Pressure Reset  Bar/Psi  9.0  20.0 Max. pressure 

Transducer adjust  Bar/Psi  180  4.0  50.0  

Separator Pressure Bar/Psi  1.0  0.5 5.0  

Oil filter lifetime 9990  10  1500  ساعت  

Separator filter 9990  10 1500 ساعت  

Air filter 9990 10 1500 ساعت  

Oil change Hour 1500  10  9990  

Fan thermostat C/F C60  20  100 
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١٩

  :نمایی از برد تغذیه
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٢٠

  اخطارها و رفع عیب
 

  :خطا و متوقف شدن عملکرد کمپرسور می شوند، عبارتند از عواملی که باعث اعالم

 
  .نشان داده می شوند LCDاخطارها در خط اول نمایشگر 

 

  

.  

 خطا  علت خطا

کم . ( دماي دستگاه بیشتر از حد تعیین شده است

  )بودن روغن دستگاه 
High temp error :دماي دستگاه بیشتر از حد تعیین شده است.  

  .ولتاژ ورودي منبع تغذیه ضعیف است:  .Low voltage detect .باشدمی  VAC 175ر از برق تغذیه ورودي کمت

  .خطاي ترمیستور داخلی موتور اصلی: Motor thermistor error  .دماي داخلی موتور اصلی باال است

  .دماي داخلی موتور اصلی باال است
Motor therm. sw. error : خطاي ترمو سوئیچ داخلی موتور

 .اصلی

  .خطاي قطع سیم سنسور دما :Temp. Probe disconnect  .یک یا هر دو سیم سنسور دما قطع می باشد

  .قطع می باشد 1سنسور دماي فشار شماره : TD #1 disconnect قطع می باشد 1یک یا هر دو سیم فشار شماره 

  .قطع می باشد 2ي فشار شماره سنسور دما: TD #2 disconnect قطع می باشد 2یک یا هر دو سیم فشار شماره 

توالی سه فاز ورودي اشتباه است یا یکی از فازها 

  .وجود ندارد
Rotation fault :خطاي چرخش موتور اصلی. 

 .خطاي نقص بی متال موتور اصلی: Thermal fan fault  .جریان اضافی از موتور اصلی عبور کرده است

  .خطاي نقص بی متال موتور فن: Thermal Motor fault  .جریان اضافی از موتور فن عبور کرده است

 Emergency stop :کلید قطع اضطراري زده شده است.  

  .فشار مخزن از حد مجاز باالتر است
Pressure switch error : عمل کرده ) کندور(کلید فشار باال

  .است

  .م زمان سرویس فیلتر روغنخطاي اعال:  Oil Filter Service  .زمان تعویض فیلتر روغن فرا رسیده است

 .خطاي اعالم زمان سرویس براي فیلتر هوا: Ail Filter Service  .زمان تعویض فیلتر هوا فرارسیده است

  .خطاي اعالم زمان سرویس فیلتر سپراتور:   Sep. Filter Service  .زمان تعویض فیلتر سپراتور فرارسیده است

  .خطاي اعالم زمان سرویس روغن:  Oil change time  .زمان تعویض روغن فرارسیده است


