
  TER_12  דיגיטאלי רמוסטטת        
  )A4BKH (4742 : פריט                     הוראות חווט והרכבה

  
  הקדמה

עם מצב התראה שבה ,  טמפרטורה מקומיתדידתמיועד למ  דיגיטאלי)רמוסטטת(בקר טמפרטורה 
מן  וזהיסטרזיסניתן לכוון מקדם .  מראש שנקבע שינוי הטמפרטורה לפי כיוון בעתסר יציאת מממופעלת
 .NTC ורגש וכן,  כיווןלחצני, נוריות לד לחיווי,  ענק צג כוללהבקר.  התקנה בפנלמנגנון כולל .השהייה

לאתר עם דרישה להתראה כפולה בעת ירידת וכן בעת עליית .  וולט מתח ישר12דורש מקור של 
  . וולט24דגם :  אופציה בהזמנה.טמפרטורה נדרש שני בקריי טמפרטורה

  
  NTC  רגשמיקום 

הסר כיסוי ,  פתח בורג בחלק אחורי.טרמינל החיבורים בפנל האחורי. הרחק ממקורות מים וחום
רק הרגש מושחל למקרר , ר או מקפיא בתוך מקר)תרמוסטט(גוף הבקר אסור להתקין את  .פלסטיק

  . או במקום החם בחדרלציוד הרגיש קרוב רגשמקם את הבחדרי מחשב . או מקפיא
 עבור חדר . למקרררגש הכנס את העבור מקררים.  מטר3להאריך חוט רגש עד במידת הצורך ניתן 

  . בהמשך2 ראה איור . אין קוטביותרגשל .מחשבים התקן רגש קרוב לציוד הרגיש
  

  
  

   תצוגה במצב עבודה–מבט קדמי : 1 איור
  תכנות מהיר

  .בחדרטמפרטורה נמדדת כעת את ההצג מראה ,  דולקWORKלד חיווי רגש  חבר,  וולט12מתח בר ח
  

   לקבלת התראהטמפרטורההכיוון 
  

   נדלקSETלד ,  קצרSETלחץ 
  

   ת התראהמטה קבע טמפרטור\ חיצים מעלהבעזרת
  

כיוון נשמר לאחר ניתוק ה .  נכבהSET לד . קצרSETלסיום לחץ 
  .מתח

  
  NC או NO מצב ממסרכיוון 

  
  HCמוצג עד ש ארוך SETלחץ 

  
   קצרSETלשינוי מצב לחץ 

  
  Cאו חץ למטה עובר ל , Hעובר ל חץ למעלה לשינוי 

  
  קצר RSTלסיום לחץ 
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  לדים וכפתורים , תצוגה -  ת מפורטותהוראו
  . צלסיוסנמדדת במעלות מציג טמפרטורת תרמוסטטהעם חבור מתח 

  
  ). משמעו פתוח במנוחהNO) NOכבוי שהממסר במצב , NC דולק שהממסר במצב WORKלד 

  
 הטמפרטורה שנקבעה לגילוי לרמת  הגיע רגש דולק שSETלד 

  
  : בנוסף. לאשור בחירהOKשמש כמקש כמו כן מ.  כיבוי והדלקת היחידהRSTלחצן 

  
  . שניות3 הקשה ארוכה –כיבוי .  הקשה קצרה–הדלקה 

  
  .  לתכנות פרמטריםמשמש SETלחצן 

   .חיצים משנים את נקודת הגילוי,  שנקבעה לגילוילחיצה קצרה מציג טמפרטורה
  .ב"מצראה טבלה , לחיצה ארוכה משנה פרמטרים

  
  מצב עבודה חמום וקירור

  . מצב קירורC,  מצב חימוםH.  שניות3החזק , SETי לחצן "עכיוון מצב 
שהטמפרטורה , N.Oממסר במצב .  לא דולקWORKלד . C  בחרSETבמצב  –מצב קירור 

עובר למצב  D+SET אלא לאחר  משנה מצב לאמהרמה שנקבעה הממסראו שווה הנמדדת גבוהה 
NC) במנוחהסגור .( חוזר למצב סר הממ שהטמפרטורה ירדה בחזרה לערך שנקבעNO)  פתוח

  ).במנוחה
  

שהטמפרטורה הנמדדת  N.Cממסר במצב . דולקWORKלד . H  בחרSETבמצב  –מצב חימום 
שהטמפרטורה ירדה בחזרה  .NO ועובר ל מהרמה שנקבעה הממסר משנה מצבאו שווה גבוהה 

  .NC ויחזר למצב הממסר ישנה מצב) היסטרזיסמקדם  (d פחותלערך שנקבע 
  

  מומלץ לא לשנות - זיסמקדם היסטר
 .הבקר בקצה טווח השינויהשהייה של תגובת משמעו  היסטרזיס

שלאחר מכן היחידה  ירידת או עליית הטמפרטורה  ביןבירהמ את המרווח קובע Hysteresis הגדרת
מקדם הוא  אזעקת טמפרטורה לחזרה למצב מנוחה בין הז מרווח מינימאלי, תשנה את מצב הממסר

  . רזיסטההיס
לא  מומלץ מעלות 3=  הגדרת מפעל . צלסיוס' מע15 ל 1 בין היסטרזיסאת מקדם  תכנתן לנית

  . בעת הפשרהנדרש לעיתים בחדרי הקפאה שטמפרטורת האזעקה גבולית ומשתנה .לשנות
  

שנה מצב בעזרת , SETוהקש  Dבחר עם החיצים מצב .  שניות3החזק , SETי לחצן "כיוון מצב ע
  RSTנות הקש ליציאה ממצב תכ .החיצים

  
  השהיית הגנה למדחס

  .יה למכונות עם מדחס שדורש השהייה בין כיבוי להפעלה מחדשניתן לקבוע השהי
בעזרת החיצים ניתן , SETוהקש  PTבחר עם החיצים מצב .  שניות3החזק , SETי לחצן "כיוון מצב ע

  RST  על לחצןליציאה ממצב תכנות הקש .לשנותו
 

  SMSששולח לבקר  TER-12 תרמוסטט חבור
ניתן להזמין את התרמוסטט עם מספר סוגי בקרים לחיוג או משלוח מסרון בעת גילוי של טמפרטורה 

 .או בקר ששולט על כמה תרמוסטטים ושולח התראה נפרדת מכל בקר, גבוה או נמוכה מהרצוי
 כמה שעות נדרש לעבוד עם בקר שכולל תכונת חוזרת מידיי במקרר ששיש הפשרה :הפשרה
  .כניסה עם השהיית הפעלה נקרא אזור עם תגובה איטית\ הגדר כאזור-הפשרה 

 
   TER-12 בתרמוסטט לקביעת מצב עבודה ותדוגמא

  
  כיוון הטמפרטורה שבה הממסר יחליף מצב . 1
  

   הטמפרטורה הרצויה בעזרת החיצים  כיווןSET  מקשלחיצה קצרה על
  .SET קצרה על ערך שהוקש לחיצהשמירה ל
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   הממסרקביעת מצב. 2
  

  . בצד שמאל דולקSET ולד אדום  HC בתצוגה יופיעSET מקש שניות רצוף על 3לחץ 
  .C או H יוצג SETלחיצה קצרה על 

  )SET-יש מגע יבש עד הגעה לטמפרטורה שנקבעה ב( הממסר סגור – H = C.N: בעזרת החיצים בחר
  

  .SET דולק עד שהטמפרטורה מגיעה למה שנקבע בWork לד Hבמצב 
  
C = O.N - אין מגע יבש עד הגעה לטמפרטורה שנקבעה ב( הממסר פתוח - SET(  
  

   .SETלבחירה לחיצה קצרה על 
  
   לשינוי מצב ממסר עקב עליית טמפרטורההתרמוסטטדוגמא לכיוון . 3
  

או יורדת עקב תקלה מתאים למערכות בקרת טמפרטורה שצריך להתריע כאשר הטמפרטורה עולה 
  .ידה ועליית טמפרטורה נדרשים שני בקריםרלת התראה על ילקב .במיזוג או סיבה אחרת

  
  .C°28 - וצריך להתריע כאשר הטמפרטורה מגיעה לC°22 היא התקניתטמפרטורת החדר : דוגמא

  
  .SETכ שוב לחיצה קצרה על "י החיצים ואח" עC28° וקביעת הטמפרטורה SETלחיצה קצרה על 

  
 והקש H בחר בעזרת החיצים C או H מתקבל SETכ לחיצה קצרה על " ואחSETלחיצה ארוכה על 

SETקצר לאישור .  
סטרזיס מומלץ לכוון חצי י קצר לקביעת ההSET הקש dבהמשך הקש על החץ העליון ואז יוצג 

  .ל" מינימום במקרה הנ3ורה כלומר  בטמפרטהמהסטיי
  

  . דקות מקסימום10 עד 8של ) PTפרמטר (בחדר מקפיא שדלת פתוחה הכנס השהיית ממסר 
  

 כבוי ולד SETלד (המתן ליציאה למצב עבודה .  קצר לאישורSET בעזרת החיצים והקש 03קבע 
Workדולק (  

  
  מוצגת במצב תכנות בלבד) אות אנגלית( פרמטר  סימון–  הניתנים לשינויטבלת פרמטרים

 
  הממסר במנוחה משתנהיציאת מצב ) חמום או קירור (H או Cשמשנים מצב ל 

  
  יחידת מדידה  צורת מפעלת  תחום  פרטים  תצוגה

HC בורר מצב חמום או קירור  H או C  C  ללא  

D מעלות צלסיוס  3  15 עד 1  מקדם היסטרזיס  

LS  מעלות צלסיוס 50 - 110 ~ 50 -  תחתון מדידה תחום 

HS  מעלות צלסיוס 110 110 ~ 50 -  עליוןמדידה תחום 

CA מעלות צלסיוס 0 5+ ~ 5 -  מצב כיול 

PT  דקות 1  10 עד 0  פני התראה להשהיית ממסר  
  

  חבורים
  . וולט ישר12מתח עבודה מתח  . בדף הבא3 איורו, 2 איורחבר את היחידה לפי 

 24במתח ,  אמפר10עד מתג לל וכישהממסר  זרם מקסימאלי, 2 1  סימוןיציאת ממסר בטרמינל
 .וולט

 .V-מחבר  וחוט שני לZ1למשל מחבר , בקרה חבר יציאת ממסר לכניסת אזורשמחובר ל
  . וולט12בבקרה ליציאת  . 4, 3  סימון וולט בטרמינל12חבר מתח 
  . לא בשימוש6, 5 מפסק זעיר

  .אין קוטביותרגש למתח ול. 8 7 מחובר בטרמינל שרג
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רי : 2 איור    אמפר10עד ,  לא למתג זרם גבוה בממסר– בקר טמפרטורהחבו
  

  תצוגת תקלות
  

  תיקון  סיבה  תצוגה
  )סנסור(רגש בדוק חבור    מנותקרגש  EEE או )שלושה קוים( -  - -

LLL  לא בתחוםאין התאמה   מעלות - 50נמוכה מ ' טמפ  
HHH  לא בתחוםאין התאמה   מעלות110גבוהה מ ' טמפ   

  
  

  מניעת הפעלות שווא במקרר מקפיא עם הפשרה
    

  יתכן בזמן ההפשרה . שחלק מהמקררים החדשים עושים אוטומטיתזה תהליך) defreeze(הפשרה 
 נורילוקחים צה למניע. במקרה זה הפעלת שווא, טמפרטורה יפעיל ממסר שיתורגם לאזעקההבקר ש

טמפרטורת מונע שינוי מהיר השמן , רגש שני מכניסים את הצד אחד אטום בצד, Uמכופפים בצורת 
  . בבקר היסטרזיספתרון אחר לכוון .רגש של הבההסבי

  
  גד-אבחייגן \ לבקרחבור תרמוסטט

  

  . וסוללה רשת נתק מתחלפני חבורים
  
   עיין,  חוטים לכניסת אזור12V ,2 ם למתח חוטי2.  גיד4י חוט " לבקר עהטמפרטורבקר חווט . 1

  3 איור
  שים לב לקוטביות, YE וכניסת OR חוטים לכניסות 2 חוטים למתח ו2, חבר לוח מקשים. 2
  חבר קו טלפון בצד ימין של הבקר. 3
  3 איוראם נדרש צופר מקומי להתראה חבר לפי . 4
  .מוסטט מציג טמפרטורהושתר, חבר מתח מספק רשת ללא סוללה בדוק שלוח מקשים פעיל. 5
  . עיין בספר של הבקר לבצוע, תכנת מספרי טלפון. 6

  .והקש מספר טלפון)  למשל014(הקש כתובת לתכנות , 1994הקש ,  ארוך8כניסה לתכנות 
  .999לסיום תכנות הקש 

  .לפני הפעלה בדוק שהסים פעיל ונרשם בחברת הסלולאר. SIMבבקר עם מודול סלולארי נדרש כרטיס 
  .וודא שיש קליטה במקום, נטנה של יחידת בסלולאר במקום ללא סיכוך מתכת וקווי מחת גבוהמקם א
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גן אב– תרמוסטטחבור : 3 איור י   גד-  לבקר חי

  
  חייגן משולב במספר תצורותניתן להזמין בקר טמפרטורה עם 

  .....ועוד, וחיוג קר למספר תרמוסטטיםעם ב, עם חייגן סלולארי, SMSעם חייגן קווי ומשלוח 

  

  
  
  
 

  )מעלות בצלסיוס(מפרט טכני 
  

ידיגיטאלאדום   תצוגה  110º ~ 50 -  תחום מדידת טמפרטורה  
 NTC (10K/3435)  רגש מדידה 50º ~ 10-  עבודה ' תחום טמפ

 º /1 º (S) 0.5 -/+  דיוק מדידה  חילופין\ וולט ישר12  מתח אספקה
 º 1 -/+  דיוק בקר  א" מ100 עד 40  צריכת זרם

   גובה מ" מ28 על 70  מידות יחידה   וולט24,  אמפר10  יציאת ממסר
  מ" בעגד מערכות-כל הזכויות שמורות לאב@ 

  
 
S:\WORDOC_6\Temprature Thermostat\TER_DIG LED display Thermostate\TER_12 Heb Manual.doc  March 2019 

  
  




