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 جهت كنترل انواع پروسه هاى حرارتى ، فشار و ساير پارامترهاى فيزيكى
 با يك خروجى نصب شده در اندازه هاى 96×48 و 96×96

در شرايط محيطى  كه براى نصب اين كنترلر در نظر داريد بايد موارد زير لحاظ گردد .

حداقل غبار و عدم وجود گازهاى خورنده .
عارى بودن از گازهاى اشتعال زا و انفجارى .

دور بودن از اشعه مستقيم آفتاب و كاركرد در محدوده 50-0 درجه سانتيگراد .
از تغيير دمايى شديد در محيط كنترلر پرهيز گردد .

محيط عارى از هرگونه قطرات رطوبت باشد . ( حداكثر 95 درصد رطوبت ) 
كنترلر و سيم سنسور را از ميدان قوى الكترو مغناطيسى و همچنين كابلهاى فشار قوى و جريان باال دور نگه داريد .

كنترلر نبايد در معرض مستقيم آب ، روغن يا ساير مواد شيميايى قرار بگيرد .

به هيچ وجه به ترمينالهاى يك كنترلر در حال كار دست نزنيد . نتيجه برق گرفتگى يا اخالل در كار كنترلر است .
حتما قبل از اقدام براى محكم كردن ترمينالها ، كنترلر را خاموش نماييد .

اين كنترلر فاقد فيوز داخلى است . ضرورى است يك فيوز كند كار 250V/1A در نزديكى آن تعبيه گردد .
قبل از تميز كارى كنترلر حتما از خاموش بودن آن مطمئن شويد .

كنترلر را بايد با يك پارچه نرم و خشك تميز كنيد .
به هيچ وجه از حاللهاى قوى مثل تينر براى تميز كردن آن استفاده نكنيد چرا كه سبب تغيير رنگ و حالت مى گردد .

پانل نمايشگر اين كنترلر ضربه پذير است . دقت فرمائيد جسم سخت يا فشار زياد به آن وارد نگردد .

كاربر گرامى :

در صورت داشتن هرگونه ايراد احتمالى قبل از هر گونه اقدامى موضوع را به فروشنده 

اطالع دهيد .

محصول فوق داراى يك سال گارانتى از تاريخ مندرج در شماره سريال مى باشد .

آدرس مراكز سرويس و خدمات مجاز شركت را از فروشنده بخواهيد .

SIC 35 , SIC 36

100-250  VAC   50-60Hz OPTIONAL 18-30 VDC

OPTIONAL : 0/12V, 40mA

Max  3  W

K1 REALY (3A  250VAC), SPDT

REALY (3A  250VAC), SPSTK2

ON/OFF

96 x 96 x73 mm,  96 x 48 x 73 mm

RH %95  دماى كاركرد                 و حداكثر رطوبت نسبى 0..50˚C

 باال بردن
اعداد تنظيمى

نمايش كميت
جارى

نمايش وضعيت
خروجى ها

 پائين بردن
اعداد تنظيمى

ذخيره اعداد
تغيير صفحه اجرايىدر حافظه

و موقعيت برنامه

 باال بردن
اعداد تنظيمى

نمايش كميت
جارى

 پائين بردن
اعداد تنظيمى

نمايش وضعيت
خروجى ها

تغيير صفحه اجرايى
و موقعيت برنامه

100-220VAC
50-60Hz
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+12
Logic Out

0

Pt100

T.C.N.O.
K2 (250V3A)

ALARM

Com
K1 (250V3A)

96 mm

96 mm

48 m
m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

﹢ا﹨﹫ــ︡ د︡ .︋ــ︣ای ︑︽﹫﹫︣  ﹠︧ــ﹢ر را︠  ﹀ــ﹥ ﹡﹞︀︪ــ﹍︣ د﹝ــ︀ی ﹁︺﹙ــ﹩︨  ﹫ــ ﹋﹠︐︣﹜ــ︣،روی︮  ︎ــ︦ از ﹡︭ــ︉︮ 

﹢ا﹨︡ آ﹝︡. ﹥  ️﹛︀︪﹞﹉ زن در︠   ︋﹤﹀ ︺︡ از ︑︽﹫﹫︣︮   ︋.︪︡︀ر﹀ ﹋﹙﹫︡          را︋ 

︋ــ︀ ا︨ــ︐﹀︀ده از ﹋﹙﹫︡﹨ــ︀ی          ــ︀          ︻ــ︡د ︑﹠︷﹫﹞ــ﹩ را ︋ــ︀﹐ و ︀︎﹫ــ﹟ ︣︊︋ــ︡ و روی ︻ــ︡د ﹝ــ﹢رد ﹡︷ــ︣ ︑﹠︷﹫ــ﹛ 

ــ﹥ ︔︀﹡﹫ــ﹥ ای ﹋﹙﹫ــ︡          ﹋﹠︐︣﹜ــ︣  ــ﹢د و﹁︪ــ︀ر︨  ﹋﹠﹫︡،︋ــ︀ ﹁︪ــ︀ر ﹋﹙﹫ــ︡ Set ︻ــ︡د ︗︡ــ︡ در ︀﹁︷ــ﹥ ذ︠﹫ــ︣ه ﹝ــ﹩︫ 

﹢︡︗ ️﹠︡ ﹋︀ر ﹝﹩ ﹋﹠︡.  ︎️  ︨︀  ︋︡︺  ︋﹤  ︋﹟︀ز ﹝﹩ ﹎︣دا﹡︡.﹋﹠︐︣﹜︣ از ا ﹥ و︲︺﹫️ ا︗︣ا︋  را︋ 

ــ﹥ ﹝ــ︡ت 30 ︔︀﹡﹫ــ﹥ ﹨﹫ــ︘ ﹋﹙﹫︡ی ﹁︪ــ︀ر داده ﹡︪ــ﹢د ، ﹋﹠︐︣﹜ــ︣ آ︣︠﹟ ︻︡د ︑﹠︷﹫﹞ــ﹩ روی  ﹢ر︑﹫﹊ــ﹥︋  ﹡﹊︐ــ﹥ : در︮ 

︀ز ﹝﹩ ﹎︣دد. ﹀﹥ ا︗︣ا︋   ︮﹤ ﹢︡︗ ️﹠︡ ﹁︣ض ﹝﹩ ﹋﹠︡ و︋   ︎️ ﹥ ︻﹠﹢ان︨  ︮﹀﹥ را︋ 

. ︡﹫﹠﹋ ﹤︗﹢︑ ︣و ︋﹥ ﹡﹊︀ت ز ︡﹢︫ ﹟﹝︴﹞ ︣﹛︣︐﹠﹋ ﹫︮ ︉︭﹡ از ︋︣﹡︀﹝﹥ د﹨﹩ از ﹏︊﹇  : ﹜﹞ ︀ت﹊﹡

١ : ︋︺︡ از ︑﹠︷﹫﹛ ﹨︣ ﹉ از︎︀را﹝︐︣﹨︀ ︋︀ ﹉ ︋︀ر ﹁︪︀ر ﹋﹙﹫︡          ﹝﹆︡ار ︗︡︡ در ︀﹁︷﹥ ︨﹫︧︐﹛ ذ︠﹫︣ه ﹝﹩ ﹎︣دد .

. ︡را ︨﹥ ︔︀﹡﹫﹥ ︋︴﹢ر ﹝﹞︐︡ ︋﹀︪︀ر         ︡﹫﹚﹋ ( ︀﹞د ︩︀﹝﹡ ا︗︣ا و ) ﹩﹚︮ا ﹤﹀︮ ﹤︋ ️︪﹎٢ : ︋︣ای ︋︀ز
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ذخيره اعداد
در حافظه
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m

96 m
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SIC 35   SIC 36



﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹁︪︀ر ﹨﹞︤﹝︀ن ﹋﹙﹫︡﹨︀ی         و          در ﹨﹠﹍︀م رو︫﹟ ︫︡ن ، type ︨﹠︧﹢ر ︑﹠︷﹫﹞﹩

(J,K) را ︑︽﹫﹫︣ ︠﹢ا﹨︡ داد.ا﹎︣ روی J ︋﹢ده ︋﹥ K ︑︽﹫﹫︣ ﹝﹩ د﹨︡ و ︋︀﹜︺﹊︦.
.︡﹫︀﹝﹡ ️︀︻آن را ر ︀︋ ﹅︋︀︴﹞ ︡ی﹠︋ ﹜﹫︨ ️︧︀︋ ﹩﹞ ﹩︋︀︐﹡ع ︨﹠︧﹢ر ا﹢﹡ ﹤︋ ﹤︐︧︋ : ﹤︐﹊﹡

ز﹝︀﹡﹩

SIC 35 , SIC 36 SIC 35 , SIC 36

︀︫︡ ، ر﹜﹥ 1 در د﹝︀ی  ︀ 200 در︗﹥︋  ︣ا︋︣︋  ﹝︓︀ل : ا﹎︣ Hy=3 و Hy=2- و د﹝︀ی ︑﹠︷﹫﹞﹩︋ 
﹢د . ︀﹫﹟ ︑︣ از 198 در︗﹥ و︮﹏ ﹝﹩︫  ︀﹐︑︣ ﹇︴︹ و در د﹝︀ی︎  203 در︗﹥ و︋ 

﹢ر︑﹫﹊﹥ د﹝︀ی وا﹇︺﹩ ٢۵۵ ﹞︀ د﹝︀ را ٢۵٠ در︗﹥ ﹡﹞︀︩ ﹝﹩ د﹨︡ در︮   ︫﹜︐︧﹫ ﹝︓︀ل :︨ 
﹢د . ︣ا︋︣ ٢۵۵ در︗﹥︫  ︀ ۵+ ﹇︣ار د﹨﹫︡ ︑︀ ﹡﹞︀︩ د﹝︀︋  ︣ا︋︣︋  ﹠︀︋︣اoFS ﹟ را︋  در︗﹥ ا︨️ .︋ 

(Setpoint) ﹩︑︣ار ﹜﹫︷﹠︑ ﹤︴﹆﹡ ︡﹡ا﹢︑ ﹩﹝﹡ ︣︋︀ر﹋ Htp = 800 ﹜﹫︷﹠︑ ︀︋ : ︀ل︓﹞
.︡︀﹝﹡ از 800 ︋﹥ د︨︐﹍︀ه وارد ︣︑﹐︀︋

︡﹫︀﹝﹡ ︀ب︐﹡آن را از ︗︡ول رو︋︣و ا ︀︋ ︉︨︀﹠︐﹞ ل، ︨﹠︧﹢ر﹢︭﹞ روی ︡﹋ ﹤︋ ﹤︗﹢︑ ︀︋
.︡﹫︀﹝﹡ ﹤︗﹢︑ ︣︀ل ز︓﹞ ﹤︋ و 

﹜︐︧﹫︨

.︡﹢ ﹝﹫︷﹠︑ ︩︀ی او﹜﹫﹥ ﹝﹩︫  ︋︀ ﹁︪︀ر ﹨﹞︤﹝︀ن ﹋﹙﹫︡ ﹨︀ی          و          وارد︋ 
﹡﹞﹀︮ ︩︀﹥ ︗︀ری

︀ ﹋﹙﹫︡           ︀︊﹫﹞          ︀︧️ ︻︡د او﹜﹫﹟ ﹡﹞︀د ﹇︀︋﹏ ︑﹠︷﹫﹛ ،  ︀ Hy︧︀︨﹫️ ﹇︴︹ ر﹜﹥ 1  ا︨️ . در آ﹡︖︀︋ 
. ︡﹫︀﹝﹡ ︀ب︐﹡︣د ا﹊﹚﹝︻ ﹟︣ای ا ﹝﹠︀︨︉ را︋ 

-Hy ︀ 1 ﹤﹛و︮﹏ ر ️﹫︨︀︧ ︿︣︺︑ ﹩﹠︺ ︡ی︺  ︋︩  ︋﹤ ︀ ﹁︪︀ر ﹜︷﹥ ای ﹋﹙﹫︡            ︋  ︎︦ از آن︋ 
. ︡︣و﹫﹞

︡﹫︀﹝﹡ ﹜﹫︷﹠︑ ︣︐﹞︀را  ︎﹟︣ای ا ︀ ﹁︪︀ر ﹋﹙﹫︡ ﹨︀ی           ︀           ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫︡ ر﹇﹛ ﹝﹢رد ﹡︷︣ را︋   ︋︤﹫﹡ ︀︖﹠در ا
︡︀ز ﹎︣د ﹀﹥ ا︗︣ا︋   ︮﹤ ﹥ ︔︀﹡﹫﹥ ای ﹋﹙﹫︡          ︋  ︀ ﹁︪︀ر︨  ︋︀ ﹁︪︀ر ﹋﹙﹫︡           ︻︡د ︑﹠︷﹫﹞﹩ را ذ︠﹫︣ه ﹡﹞︀﹫︡ و︋ 

در ︮﹢ر︑﹫﹊﹥ ︨﹫︧︐﹛ ︫﹞︀ ﹝︖︤ ︋﹥ ر﹜﹥ دوم ︋︀︫︡ ، ︋︣ای ︑﹠︷﹫﹛ ︻﹞﹙﹊︣د ر﹜﹥
. ︡﹫︀﹝﹡ ﹜﹫︷﹠︑ ︣︀ت ز﹫︲﹢︑ ﹅︊︵ را ︣︐﹞︎︀را ﹤︨ 

ALF ع ︻﹞﹙﹊︣د﹢﹡ . a
ALd د﹝︀ی ﹁︺︀ل ︫︡ن . b

ALH ︦︣ز︐﹫﹨ ︀ ︣د﹊﹚﹝︻ ️﹫︨︀︧ ﹜﹫︷﹠︑ . c

ALF ( آ﹐رم ) ﹛ ﹡﹢ع ︻﹞﹙﹊︣د ر﹜﹥ دوم﹫︷﹠︑

0..125° C

0..125° C

± 125° C

0..2000° C

0,1,2,3,4

0..2000° C

0..50° C

heat/cool

0.1000 sec

0/1/2

0..9999 min

﹝︴︀︋﹅ ︋︀ ︗︡ول ︋﹠︡ ١٣

Hy

-Hy

oFS

HtP

ALF

ALd

ALH

Func

dlyt

SSt

Sdt

tyP

0

0

0

**

0

0

0

heat

0

0

0

nc*

J type (0~800°C)...Htp=400

K Type (0~1350°C)...Htp=400

Pt100(-199.9~400°C)...Htp=400

R (1670)...(PL13)...Htp=1600

S (1670)...(PL10)...Htp=1600

︨﹫︧︐﹛ ﹨︀ی ﹝︺﹞﹢ل ، ﹇︀︋﹏ ا︑︭︀ل
︫︡︀︋ ﹩﹞ J.Kر ﹨︀ی﹢︧﹠︨ ﹤︋

︡ه ︣ د﹝︀ی ︑﹠︷﹫﹛︫  ﹫﹫︽︑

︡ و ذ︠﹫︣ه آن) ︡︗ Set وارد ﹋︣دن)

وذخيره نمودن

nC
 J T1 

T
 

FE
 K 

PL10 S T2 
PL13 R 
PL30 B T3 
P100 PT100 P1 P 

كدنوعمشخصات

﹊︀ر ﹝﹫︣ود. ﹠︧﹢ر︋  ︴︀ی︨   ︠︀  ف﹑︐ ︣ای ︑﹫︭ ︠ا  ︋oFS
︣﹨︀︸ Hy ︪︣دن ﹨﹞︤﹝︀ن ﹋﹙﹫︡﹨︀ی            و             ﹡﹞︀د﹁ ︀  ︋︡ ︣ار دار ﹇ ︀ ︩ د﹝ ︀﹝﹡ ️ ︣ در و︲︺﹫ ا﹎

. ︡ د ︡ ﹢ا﹨﹫  ︠oFS ︀د﹝﹡             ︡ ︀ر ﹁︪︣دن ﹋﹙﹫  ︋︡ ﹠ ︀ ﹢د︋   ︫﹩﹞
. ︡ ﹠﹊﹫﹞ ﹉﹝﹋ ︀ ﹝  ︫﹤ ︡ار آن ﹊﹩ از ﹋﹙﹫︡﹨︀ی            و           ︋  ︣ در ﹝﹆ ︣ای ︑︽﹫﹫ ︋

﹤  ︋️ ︪﹎︣ ︩ و︋    ︋﹟︣وج از ا ︣ای︠  ﹢د .︋  ︡ه ذ︠﹫︣ه ﹝﹩︫  ︡             ︻︡د ︑﹠︷﹫﹛︫  ︀ ﹁︪︀ر دادن ﹝︖︡د ﹋﹙﹫ ︋
. ︡ ︪︀ر﹀ ︡            را︋  ﹫﹚﹋ ﹤﹫﹡︀︔ ﹤  ︨﹩﹚ ︮﹀﹥ ︮ا

. ︡﹢ ﹝﹫︷﹠︑ ︩︀ی او﹜﹫﹥ ﹝﹩︫  ︋︀ ﹁︪︣دن ﹨﹞︤﹝︀ن ﹋﹙﹫︡﹨︀ی           و           وارد︋ 
︣ای ︑︺﹫﹫﹟ ︡ا﹋︓︣ د﹝︀ی ﹇︀︋﹏ ︑﹠︷﹫﹛ روی ﹥ ﹡﹞︀د HtP ﹝﹩ ر︨﹫︡ .︋  ︀ر ﹁︪︀ر ﹋﹢︑︀ه ﹋﹙﹫︡           ︋   ︋︡﹠ ︀︋
︍︣د . ﹥ ︀﹁︷﹥ د︨︐﹍︀ه︨  ︀ ﹁︪︀ر ﹋﹙﹫︡            ︋  ︀︡ ا﹟ ︻︡د را روی ر﹇﹛ د﹜﹢اه ︑﹠︷﹫﹛ ﹡﹞﹢د و︋   ︋︣﹛︣︐﹠﹋

. ︪︡︀ر﹀  ︋﹤﹫﹡︀︔ ﹤ ﹀﹥ ا︮﹙﹩ ﹋﹙﹫︡           را︨   ︮﹤ ︀ز﹎︪️︋  ︋︣ای ︋ 

. ︡﹢︫ ﹩﹞ ﹤﹫﹛︀ی او﹝﹫︷﹠︑ ︩︋ ︀ن ﹋﹙﹫︡﹨︀ی        و        وارد﹞︤﹝﹨ ︪︀ر﹁︀︋
︋︀ ﹠︡ ︋︀ر ﹁︪︀ر ﹋﹢︑︀ه ﹋﹙﹫︡          ︋﹥ ﹡﹞︀د ALF ﹝﹩ ر︨﹫︡. ︋︣ای ︑︺﹫﹫﹟ ﹡﹢ع ︻﹞﹙﹊︣د ر﹜﹥ دوم ︋︀ ﹁︪︀ر
ALF=1 ، ( ︀ل︺﹁ ︣﹫︾ ) ALF=0 از ا︻︡اد ﹩﹊ ا﹡﹫︡ ر﹇﹛ ﹝﹢رد ﹡︷︣ را روی﹢︑ ﹩﹞         ︀        ︀ی﹨︡﹫﹚﹋

( آ﹐رم د﹝︀ی ︋︀﹐ ﹝︧︐﹆﹏ ) ، ALF=2 ( آ﹐رم د﹝︀ی ︀︎﹫﹟ ﹝︧︐﹆﹏ ) ، ALF=3 آ﹐رم د﹝︀ی ︋︀﹐  ( وا︋︧︐﹥
︀︋ ﹅︋︀︴﹞ ) . ︡﹫︀﹝﹡ ﹜﹫︷﹠︑ ︣︐﹞︎︀را ﹟︋︣ای ا ( Set ﹤︋ ﹤︐︧︋وا) ﹟﹫︀︎ آ﹐رم د﹝︀ی ALF=4 و ( Set ﹤︋

( ︣ ︀ی ز﹞︣ا﹎︀د


