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AR1225

دستگاه كنترل كننده كمپرسور هوا

Loading....
TD1=4.8 Bar
TD2=5.7 Bar
00326h
Temp=59 C
Mon 15:33

راهنماي استفاده
نرم افزار نسخه 0.3
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سیستم  AR1225از دو قسمت اصلي تشکیل شده است:
برد نمايش
-0
برد تغذيه
-1

برد نمايش:
برد نمايش متشکل است از:
  4عددچراغ  Ledسبز رنگ براي نمايش حالت سیستم  3عدد چراغ  Ledقرمز رنگ براي نمايش اخطار  0عدد چراغ  Ledزرد رنگ براي نمايش زمان سرويس نمايشگر  4 LCDخط با قابلیت نمايش  11حرف الفبا يا عدد ،براي نمايش پارامترها و پیام ها 7 -كلید براي برنامه ريزي و عملکرد

برد تغذيه:
اجزاء تشکیل دهنده برد تغذيه عبارتند از:
 ورودي تغذيه مدار 180-250 Vac  7عدد رله خروجي براي فرامین كمپرسور خروجي تراياك براي فرمان شیر برقي دو ورودي براي براي سنسور فشار (  4تا  11میلي آمپر) يك ورودي براي سنسور دما(سنسور آي سي) دو ورودي براي سنسور دما )(PTC يك خروجي آنالوگ براي اينورتر يك رله خروجي براي اينورتر يك درگاه  RS232براي ارتباط با PC يك درگاه  RS485براي شبکه كردن كمپرسورها -هفت وروردي ديجیتالي ايزوله )(10-30 VAC

مشخصات ديگر:
-

ساعت كاركرد
حافظه  EEPROMبراي ذخیره سازي پارامترهاي كمپرسور
زنگ اخطار
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شرح وضعيت LED

جدول زير كاربرد هر يك از چراغ هاي  LEDرا شرح مي دهد:
Stand-by _LED

هنگامي كه اين چراغ در حالت روشن باشد دستگاه در وضعیت روشن و درغیر
اين صورت در وضعیت خاموش قرار دارد.

Motor on _ LED

روشن بودن اين چراغ نشانه آن است كه موتور در حال كار است.

Fan on _ LED

روشن بودن اين چراغ نشانه آن است كه فن در حال كار است.

Valve on _ LED

روشن بودن اين چراغ نشان دهنده آن است كه دستگاه در حالت تولید باد است.

Motor fault _ LED

خطاي بي متال موتور اصلي

Fan fault _LED

خطاي بي متال فن

Rotation fault _LED

خطاي كنترل فاز

Service _ LED

چشمك زدن اين چراغ نشان دهنده زمان سرويس است.

Start_ LED

روشن بودن اين چراغ نشان دهنده آن است كه كلید  Startفعال است.

Stop _ LED

روشن بودن اين چراغ نشان دهنده آن است كه كلید  Stopفعال است.

Reset _ LED

روشن بودن اين چراغ نشان دهنده آن است كه كلید  Resetفعال است.

Esc _ LED

روشن بودن اين چراغ نشان دهنده آن است كه كلید  Escapفعال است.

Enter _ LED

روشن بودن اين چراغ نشان دهنده آن است كه كلید  Enterفعال است.

Up _ LED

روشن بودن اين چراغ نشان دهنده آن است كه كلید  Upفعال است.

Down_ LED

روشن بودن اين چراغ نشان دهنده آن است كه كلید  Downفعال است.

4

نمايشگر  LCDچهار خط در  03كاراكتر

عملكرد نمايشگر LCDداراي دو وضعيت مي باشد:
-1نمايش پيام در حالت برنامه ريزي
حالت برنامه ريزي از منو و زير منو تشکیل شده است.
براي وارد شدن به منوي اصلي ،زماني كه دستگاه در حالت  Stopيا  Alarmقرار دارد ،دكمه  PRGرا بفشاريد.
نشانه "  " <<-موقعیت گزينه انتخاب شده را مشخص مي نمايد.
با استفاده از دكمه هاي  Upو  Downمي توانید در منو ،به باال و پايین حركت نمايید.

-0نمايش پيام در وضعيت كاركرد
در حالت عادي ،خط اول وضعیت فعلي كمپرسور ،و پیام اخطار ذخیره شده را نمايش مي دهد.
با فشردن كلید  ،Upساعتهاي كاركرد دستگاه را نمايش داده مي شود.
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صفحه كليد

صفحه كليد دستگاه شامل  8كليد مي باشد:
كليد اول  :كلید  :STARTاين كلید براي شروع به كار كمپرسور هنگامي كه در حال توقف مي باشد استفاده مي شود،
همچنین اين كلید در هنگام ورود پسورد عدد  0را وارد مي كند.
كليد دوم  :كلید  :STOPاين كلید براي توقف كمپرسور هنگامي كه در حال كار مي باشد استفاده مي شود ،همچنین اين كلید
در هنگام ورود پسورد عدد  1را وارد مي كند.
كليد سوم :كلید  :RESETبراي خروج از حالتهاي خطا و همچنین براي وارد كردن عدد  3در حالت ورود پسورد كاربرد دارد.
كليد چهارم :كلید  :ESCAPاين كلید براي خروج از منو و زير منوها استفاده مي شود ،همچنین در ورود پسورد عدد  4را وارد
مي كند.
كليد پنجم :كلید  :ENTERبراي وارد شدن به منو يا زير منوها در حالت برنامه ريزي يا ورود اطالعات به سیستم از اين كلید
استفاده مي شود ،همچنین در هنگام ورود پسورد عدد  5را وارد مي كند.
كليد ششم :كلید  : UPاين كلید براي تغییر پارامتر و حركت به سمت باال در منوها در حالت برنامه ريزي استفاده مي شود.
همچنین اين كلید عدد  6را در هنگام ورود پسورد وارد مي كند.
كليد هفتم :كلید  :Downاين كلید براي تغییر پارامتر و همچنین حركت به سمت پايین در منوها در حالت برنامه ريزي استفاده
مي شود .همچنین هنگام ورود پسورد عدد  7را وارد مي كند.
كليد هشتم :كلید  :INFORMATIONاين كلید كلیه اطالعات مربوط به سیستم و ساعت هاي كاركرد سیستم را نمايش
ميدهد.
آطالعات نمايش داده شده شامل موارد ذيل ميباشد:
فشار باال08.0:
فشار پايین06.5:

زمان كاركرد:
0001h

زمان زير بار:
0000h
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با گذشت چند ثانیه طول عمر فیلتر هوا ،فیلتر روغن ،روغن دستگاه و فیلتر سوپراتور نمايش داده ميشود.

سرويس فیلتر هوا:
1500 h

سرويس فیلتر روغن:
1000 h

سرويس روغن:
0600 h

سرويس سپراتور:
1500 h
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ورودي  /خروجي

منبع تغذيه
بست

شماره بست

برچسب

شرح

IX31

CN1

220V

منبع تغذيه 220VAC

IX31

CN2

220V

منبع تغذيه 220VAC

خروجيها
شرح

بست

شماره بست

برچسب

OX52

CN4

NORM

OX52

CN5

Y

خروجي فرمان ستاره زمان براي موتور اصلي

OX52

CN6

∆

خط فرمان مثلث ∆ زمان براي موتور اصلي

OX52

CN7

FAN

خروجي فرمان FAN

OX43

CN8

CON

خروجي فرمان تله آب گیر

OX43

CN9

AUX

خروجي كمکي

OX43

CN10

STO

فرمان وضعیت ( درحالت عادي باز)

OX43

CN11

STC

فرمان وضعیت ( در حالت عادي بسته)

خروجي فرمان زمان براي موتور اصلي
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خروجي تراياک

بست

شماره بست

برچسب

شرح

OX52

CN3

TR1

خروجي شیر برقي

خروجيهاي كنترل اينورتر

بست

شماره بست

برچسب

شرح

OX41

CN12

ENB

كنتاكتور باز براي خروجي اينورتر

OX41

CN13

ENB

كنتاكتور باز براي خروجي اينورتر

OX41

CN14

VOUT

ولتاژ خروجي مرجع براي كنترل اينورتر )(0-10V

OX41

CN15

GND

ولتاژ خروجي مرجع براي كنترل اينورتر (زمین)

وروديهاي ديجيتالي

بست

شماره بست

برچسب

شرح

IX92

CN26

TSW

ترموسوئیچ موتور

IX92

CN27

PSW

ورودي كلید كندور

IX92

CN28

FAN

اشکال در فن موتور

IX92

CN29

MOTOR

اشکال در موتور

IX92

CN30

SOS

توقف اضطراري

IX92

CN31

ROT.

اشکال جهت دوران

IX92

CN32

REMOTE

ورودي كنترل از راه دور

IX92

CN33

COM

مشترك
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ورودي هاي سنسور فشار

شرح

بست

شماره بست

برچسب

IX64

CN18

+12V

تغذيه سنسور فشار شماره ( 12-18 V ) 0

IX64

CN19

PR2

تغذيه سنسور فشار شماره (0V) 0

IX64

CN20

+12V

تغذيه سنسور فشار شماره ( 12-18 V ) 1

IX64

CN21

PR1

تغذيه سنسور فشار شماره (0V) 1

وروديهاي سنسور دما

شرح

بست

شماره بست

برچسب

IX64

CN16

+TM

تغذيه سنسور دما )(8V

IX64

CN17

TEMP

ورودي سنسور دما

IX42

CN34

PT100

ورودي سنسور دماي Pt100

IX42

CN35

PT100

ورودي سنسور دماي Pt100

IX42

CN36

PT250

ورودي سنسور گرماي موتور PT250

IX42

CN37

PT250

ورودي سنسور گرماي موتور PT250
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درگاههاي سريال
اين سیستم براي اتصال به سیستمهاي ديگر داراي دو درگاه سريال است:
 درگاه سريالRS232 درگاه سريالRS485بوسیله درگاه  RS232دستگاه به كامپیوتر شخصي متصل مي شود .بوسیله اين ويژگي تمام پارامترهاي سیستم قابل مشاهده
ميباشد و كنترل از راه كامپیوتر شخصي امکان پذير مي باشد.
با استفاده از اين پورت مي توان حداكثر  31عدد كمپرسور را به صورت شبکه مورد استفاده قرار داد.
در گاه سريالRS232
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مد برنامه ريزي

زماني كه دستگاه در حالت توقف يا اخطار است ،با فشردن كلید  PRGحالت برنامه ريزي دستگاه فعال ميشود.
مدبدنامه ريزي
رمز عبور
()----
برنامه ريزي به سه بخش تقسیم ميشود.
تنظیمات كاربر
تنظیمات زمان نصب
تنظیمات كارخانه

هر كدام از اين گزينه را مي توان با حركت به وسیله كلیدهاي  UPيا  DOWNمنو انتخاب كرد.
براي دسترسي زير منوها كلید  ENTERرا بفشاريد.
براي بازگشت از زير منوها به منوي اصلي كلید  Escاستفاده نمايید.

 -1تنظيمات كاربر
گزينه تنظیمات كاربر شامل هشت زير منو مي باشد:

مدعملکرد
تنظیمات فشار
نمايش خطاها
زمان سرويس
واحدها
ساعت و تاريخ
بوق
تغییر رمز عبور
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 1-1مد عملكرد:
در اين مد ،حالت عملکرد كمپرسور را ميتوان برنامه_ريزي كرد.
 :On/Offتنظیم فشار باد خروجي به وسیله قطع و وصل شیر برقي.
 :Assistتنظیم فشار باد خروجي بوسیله آنلودرهاي تناسبي.
 :Handبراي كنترل دستي كمپرسور.
 :Remoteتنظیم فشار خروجي بوسیله ورودي .Remote
به وسیله حركت با كلیدهاي  Upيا  Downگزينهها قابل تغییرند.
Mode

On/Off

Mode

Assist

Mode

Hand

Mode

Remote

1-0تنظيمات فشار
براي تنظیم  ،تغییر و يا كالیبره فشار مورد استفاده قرار مي گیرد.
به وسیله فشردن كلید  Enterنشانگر در كنار گزينه انتخاب شده ،شروع به چشمك زدن مي نمايد .سپس با استفاده از كلیدهاي
Up, Downگزينه انتخاب شده قابل تغییر است.

حدفشارپايین
06.5 Bar

حدفشارباال
08.0 Bar

تنظیم صفر سنسور 0
0.0Bar

تنظیم صفر سنسور1
0.0Bar
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:1-0نمايش خطاها

#00
1393/8/10
High Temperature
#02 :
1393/8/9
Thermal Prob dis
#03:
1393/8/9
Thermal Prob dis
. .

.
.
.
.

.
.
.
.

1-4زمان سرويس :با اين گزينه مي توان زمان تعمیرات و نگهداري را به ساعت براي هر كدام از قسمتهاي كمپرسور
تنظیم كرد .اين گزينه به شرح زير است:
سرويس فیلتر هوا
0000

سرويس فیلتر روغن
0000

سرويس سپراتور
0000

سرويس روغن
0000

بعد از سرويس كمپرسور ( ويا تعويض يکي از قطعات) با فشردن كلید  PRGگزينه انتخاب شده و سپس بوسیله كلید reset

ميتوان آن را صفر كرد( .زمانگیري مجدد).
سرويس فیلتر هوا
0000

سرويس فیلتر روغن
0000

سرويس سپراتور
0000

سرويس روغن
0000
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:1-5واحدها:
اين گزينه امکان انتخاب واحد دلخواه از پارامترهاي كمپرسور را ميدهد.
براي واحد گرما مي توان  Cيا  Fو براي فشار واحد  psiيا  barرا انتخاب كرد.
به وسیله فشردن كلید  prgاين واحدها قابل تغییر هستند.
واحد فشار

][Bar
واحد دما

][Celesuis
 :1-6ساعت و تاريخ
امکان تنظیم تاريخ و ساعت را به كاربر مي دهد.
تنظیمات ساعت
تنظیمات تاريخ

روز هفته سه شنبه
دقیقه

58

ساعت

04

روز

10

ماه

00

سال 00

:1-7بوق:
بوق سیستم بوسیله اين گزينه قابل تغییر به حالت خاموش يا روشن است.
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بوق خاموش
بوق روشن

:1-8تغيير رمز
براي تغییر پسورد سیستم اين گزينه مورد استفاده قرار ميگیرد.
رمز عبور جديد
()----

پسورد مي تواند عددي بین  1تا  7777باشد.

-0تنظيمات زمان نصب
اين قسمت ( نصب ) داراي  8زير منو است:
تنظیم زمان ها
تنظیمات فشار
تنظیمات دما
فاصله سرويس ها
تنظیمات سنسورها
برنامه هفتگي
ساير موار
شبکه

:1-0تنظيم زمان ها:
اين گزينه امکان تنظیم كلیه پارامترهاي زماني كمپرسور را به شما مي دهد.
ستاره مثلث :زمان ستاره به مثلث موتور اصلي[005s].
زمان استارت] :زمان شروع[  :وقفه زماني را براي روشن شدن كمپرسور تنظیم مي كند[002s].
زمان استپ :زمان توقف:وقفه زماني را براي توقف كمپرسور تنظیم مي كند[5 Sec].
آبگير روشن :زمان روشن بودن تله آبگیر[5 Sec].
آبگير خاموش :زمان خاموش بودن تله آبگیر[15 min].
زمان انتظار :زمان [ 15 min].Stand by
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شيربرقي :وقفه زماني براي فعالسازي شیربرقي[5 Sec].
رله كمكي:اين رله براي استفاده در كاربردهاي متفاوت قابل اجرا است[ 5 Sec].

ستاره مثلث:

005s

زمان استارت:

002s

زمان استپ:

015s

آبگیر روشن:

005s

آبگیر خاموش:

015m

زمان انتظار:

015m

شیر برقي:

005s

رله كمکي:

005s

 :0-0تنظيمات فشار
براي تنظیم كردن پارامترهاي مربوط به فشار اين گزينه را استفاده نمايید.
فشار سپراتور :اين گزينه مربوط به فشار سپراتور است .اگر ترانسمیتر دوم در دستگاه وجود داشته باشد ،دستگاه فشار را براي
شروع به كار موتور اصلي چك مي كند .اگر اين فشار پايین تر از فشار شروع به كار باشد ،موتور اصلي شروع به كار خواهد كرد.
فشار سپراتور
02.0

تنظیم سنسور فشار
18.0

:0-0تنظيمات دما:
تمامي پارامترهاي مربوط به دما به وسیله اين گزينه تنظیم مي شوند.
روشن شدن فن :تنظیم نمودن دمايي كه فن موتور روشن شود.
خاموش شدن فن :تنظیم نمودن دمايي كه فن موتور خاموش شود.
دماي خطا :تنظیم دمايي كه اخطار درجه حرارت باال باشد.
اصالح دما :كالیبره كردن سنسورها.
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روشن شدن فن:
055

خاموش شدن فن:
045

دماي خطا:
100

اصالح دما:
00

:4-0فاصله سرويس ها:
زمان سرويس قطعات
سرويس فيلتر هوا :طول عمر فیلتر هوا به ساعت.
سرويس فيلتر روغن :طول عمر فیلتر روغن به ساعت.
سرويس سپراتور :مدت سرويس دستگاه به ساعت.
سرويس روغن :طول عمر براي سرويس فیلتر سپراتور.
سرويس فیلتر هوا:
1500 h

سرويس فیلتر روغن:
1000 h

سرويس سپراتور:
1500 h

سرويس روغن:
0600 h

:5-0تنظيمات سنسورها:
سنسور :0

فعال

سنسور :1

غیرفعال

سنسور دما:

PT1000

:6-0برنامه هفتگي:
اين سیستم مي تواند برنامه يك هفته را در خود ذخیره و در طي هفته آن را اجرا نمايد.
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08:00

دوشنبه

روشن

17:00

دوشنبه

خاموش

08:00

سه شنبه

روشن

17:00

سه شنبه

خاموش

08:00

چهارشنبه

روشن

17:00

چهارشنبه

خاموش

08:00

پنج شنبه

روشن

17:00

پنج شنبه

خاموش

08:00

------------

17:00

---------

08:00

شنبه

روشن

17:00

شنبه

خاموش

08:00

يك شنبه

17:00

يك شنبه خاموش

روشن

براي مثال در صورتي كه برنامه هفتگي فعال باشد ،روز دوشنبه كمپرسور ساعت  8:..صبح شروع به كار نموده و در ساعت
 07:31خاموش مي شود.
روز جمعه دستگاه روشن نمي شود.

:7-0ساير موارد:
جهت چرخش(:خطاي چرخش موتور) :فعال يا غیر فعال نمودن خطاي چرخش موتور.
خطاي فن :فعال يا غیر فعال نمودن خطاي بي متال فن.
سطح ولتاژ :براي فعال كردن حساسیت دستگاه به سطح ولتاژ ورودي بکار میرود
قطع اضطراري :فعال يا غیر فعال نمودن توقف اضطراري.
پرش سوئيچ :فعال يا غیر فعال نمودن سوئیچ حرارتي موتور.
بيمتال موتور :فعال يا غیر فعال نمودن خطاي بي متال موتور.
 :TSWاين گزينه براي فعال كردن و غیر فعال كردن ورودي ترموسويچ موتور استفاده میشود
عملكرد فن:فعال يا غیر فعال نمودن فن .
خطاي سرويس :در صورت فعال بودن اين گزينه در صورت رسیدن زمان سرويس ،دستگاه از كار مي افتد و خطاي زمان
سرويس مي دهد ،در غیر اين صورت چراغ زرد رنگ سرويس چشمك خواهد زد.
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سيكل هفتگي :فعال يا غیر فعال نمودن برنامه هفتگي.
تله آبگير:فعال يا غیر فعال نمودن تله آبگیر.
استارت مجدد :اگر اين گزينه فعال باشد در صورت روشن بودن دستگاه و رفتن برق به محض وصل مجدد برق دستگاه بطور
اتوماتیك روشن مي شود.

جهت چرخش = فعال
خطاي فن = فعال
سطح ولتاژ = غیرفعال
قطع اضطراري = فعال
پرش سوئیچ = فعال
بیمتال موتور = فعال
 = TSWفعال
عملکرد فن = فعال
خطاي سرويس = غیر فعال
سیکل هفتگي = غیر فعال
تله آبگیر = فعال
استارت مجدد = غیر فعال

:8-0شبكه
در اين نسخه از نرم افزار فعال نیست.

-0تنظيمات كارخانه:
براي ويرايش اين منو كاربر مي بايست عدد"  " 6700را به عنوان پسورد وارد نمايد.
قسمت منوي سازنده  4زير منو دارد:
حداكثرها
ساعت كاركرد
تست كارخانه
تنظیمات پیش فرض
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:1-0حداكثرها:
حد باالي فشار:
10.0

فشار سپراتور:
01.0

حد باالي دما:
100

حد باالي سنسور:1
13.0

:0-0ساعت كاركرد:
براي اصالح يا نمايش مدت ساعت كار اين گزينه مورد استفاده قرار مي گیرد.
زمان كاركرد:
000 h

زمان زير بار:
0000 h

براي ايجاد تغییرات مي توانید از كلیدهاي  Reset , Up, Downاستفاده نمايید.

:0-0تست كارخانه:
تست چرخش موتور
صفركردن ساعت كار

:4-0تنظيمات پيش فرض:
با انتخاب گزينه دستگاه به تنظیمات پیش فرض باز میگردد.
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عملكرد
تمامي حالتها و اطالعات راجع به دستگاه در نمايشگر  LCDنمايش داده خواهد شد .در ابتداي خط در خط اول ،وضعیت
كمپرسور و طول عمر قطعات دستگاه را نمايش مي دهد.
حالتهاي موجود به شرح زير مي باشند:
آماده براي روشن شدن  :بدين معني است كه كمپرسور متوقف و آماده استارت است.
در حال راه اندازي  :بدين معني است كه كمپرسور در حال كار است.
در حال توليد باد  :كمپرسور در حال بارگذاري است.
در حال خالص  :كمپرسور در حال خالص است.
در انتظار كاهش فشار باد  :كمپرسور در وضعیت ( stand byمنتظر كاهش فشار ) است.
در حالت زمانگيري  :كمپرسور در وضعیت زمان گیري است.

هنگامي كه در وضعیت نرمال كلید  UPرا بفشاريد پیام زير نشان داده خواهد شد.
كل كاركرد :كل زمان كاركرد دستگاه.
كاركرد زير بار  :زمان زيربار بودن كمپرسور
كاركرد خالص :زمان خالص بودن كمپرسور
كاركرد سپراتور :طول عمر فیلتر كمپرسور را نشان ميدهد.
كاركرد روغن :طول عمر روغن دستگاه را نشان ميدهد.
كار كرد فيلترروغن :طول عمر فیلتر روغن دستگاه را نشان ميدهد.
كاركرد فيلترهوا :طول عمر فیلتر هواي دستگاه را نشان ميدهد.
در دومین و سومین خط فشار خروجي و فشار سپراتور دستگاه را نمايش ميدهد.
فشار  4.8 = 1بار
فشار  4.3 = 0بار
سومین خط از سمت چپ درجه حرارت دستگاه را نمايش مي دهد.
= 68 Cدما
سومین خط از سمت راست تاريخ و ساعت را نمايش مي دهد.
 09:35دوشنبه
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كاليبراسيون
براي كالیبره كردن فشار و دماي دستگاه ميتوان از روش زير استفاده كرد.
_ براي كالیبره كردن دما در گزينه
اصالح دما  /تنظیمات دما  /تنظیمات زمان نصب
ميتوان دماي نمايش داده شده توسط سنسور را اصالح نمود.
_ براي كالیبره كردن فشار دستگاه دو پارامتر را ميتوان تنظیم نمود.
_ در صورتیکه در فشار  1دستگاه عددي غیر از صفر را نشان ميدهد (خطاي سنسور فشار) ميتوان با اصالح پارامتر
اصالح سنسور  /تنظیمات فشار  /تنظیمات کاربر

فشار دستگاه را تنظیبم نمود.
در صورتیکه در فشار باال (مثال  8بار) دستگاه فشار كمتر يا بیشتر را نشان ميدهد.
ميتوان با اصالح پارامتر
اصالح سنسور فشار  /تنظیمات فشار  /تنظیمات زمان نصب
فشار دستگاه را تنظیم نمود.
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پارامترها
پارامتر

واحد

مقدار

كمترين مقدار

بيشترين مقدار

حداكثر فشار

Bar/Psi

0.31

031

0131

حداكثر دما

C/F

011

01

001

وضوح صفحه Lcd

--

011

0

091

زمان ستاره/مثلث

ثانیه

5

0

01

زمان استارت

ثانیه

5

0

01

زمان استپ

ثانیه

5

0

001

زمان شیر برقي

ثانیه

5

0

51

زمان روشن
شدن تله آبگیر

ثانیه

5

0

51

زمان خاموش شدن تله آبگیر

دقیقه

05

0

51

زمان استن باي

دقیقه

05

0

51

تنظیم فشار پايین

Bar/Psi

031

031

Pressure Reset – 0.5

تنظیم فشارباال

Bar/Psi

931

0131

Max. pressure

اصالح سنسور فشار

Bar/Psi

001

031

5131

فشار سپراتور

Bar/Psi

031

135

531

فاصله سرويس فیلتر روغن

ساعت

0511

01

9991

فاصله سرويس فیلتر سپراتور

ساعت

0511

01

9991

فاصله سرويس فیلترهوا

ساعت

0511

01

9991

فاصله سرويس تعويض روغن

Hour

0511

01

9991

تنظیم فن

C/F

01C

01

011

پيش فرض
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نمايي از برد تغذيه
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اخطارها و رفع عيب
عواملي كه باعث اعالم خطا و متوقف شدن عملکرد كمپرسور مي شوند ،عبارتند از:
اخطارها در خط اول نمايشگر  LCDنشان داده مي شوند.
علت خطا

خطا
خطاي دماباال :دماي دستگاه بیشتر از حد تعیین شده است.

دماي دستگاه بیشتر از حد تعیین شده است.

خطاي ولتاژ ورودي :ولتاژ ورودي منبع تغذيه ضعیف است.

برق تغذيه ورودي كمتر از  VAC 075ميباشد.

خطاي ترميستور موتور :خطاي ترمیستور داخلي موتور اصلي.

دماي داخلي موتور اصلي باال است.

خطاي ترموسوئيچ موتور :خطاي ترمو سوئیچ داخلي موتور اصلي.

دماي داخلي موتور اصلي باال است.

قطع بودن سنسور دما :خطاي قطع سیم سنسور دما.

يك يا هر دو سیم سنسور دما قطع مي باشد.

قطع بودن سنسور فشار :1سنسور دماي فشار شماره  0قطع مي
باشد.
قطع بودن سنسور فشار :0سنسور دماي فشار شماره  1قطع مي
باشد.
خطاي كنترل فاز :خطاي چرخش موتور اصلي.

توالي سه فاز ورودي اشتباه است يا يکي از فازها وجود
ندارد.

خطاي بيمتال فن :خطاي نقص بي متال موتور اصلي.

جريان اضافي از موتور اصلي عبور كرده است.

خطاي بيمتال موتور :خطاي نقص بي متال موتور فن.

جريان اضافي از موتور فن عبور كرده است.

خطاي كليد قارچي :كلید قطع اضطراري زده شده است.
خطاي فشار باال :كلید فشار باال (كندور) عمل كرده است.

فشار مخزن از حد مجاز باالتر است.

خطاي زمان سرويس روغن :خطاي اعالم زمان سرويس فیلتر
روغن.

زمان تعويض فیلتر روغن فرا رسیده است.

خطاي زمان سرويس فيلتر هوا :خطاي اعالم زمان سرويس براي
فیلتر هوا.

زمان تعويض فیلتر هوا فرارسیده است.

خطاي زمان سرويس فيلترسپراتور :خطاي اعالم زمان سرويس
فیلتر سپراتور.

زمان تعويض فیلتر سپراتور فرارسیده است.

خطاي زمان سرويس تعويض روغن :خطاي اعالم زمان سرويس
روغن.

زمان تعويض روغن فرارسیده است.
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