
Контролер за температура 
и влажност МН0302

I  Техническа спесификация
- Захранване АС 85~250V  50/60Hz
- Консумация ≤2W
- Разделителна способност 0,1ºС
- Температурен диапазон -40~120ºС
- Диапазон за измерване на влажност 0~99.9%
- Точност: температура ±0.5%, влажност ±4.5%
- Релеен изход: АС 250V 3А
- Размери 72х72х80мм
- Отвор за монтаж 68х68мм

II  Описание на контролния панел

Бутон Функция: еднократно натискане (дисплея 
започва да мига). С бутоните за увеличение и 
намаление, задайте стойностите за температура 
и влажност.
Натиснете и задръжте бутон Функция за 3 сек
за да влезете в режим промяна на параметри

Бутон Шифт - служи за преместване между редовете
Натиснете едновременно бутон Шифт и Функция за 
да влезете в режим промяна на функционални 
параметри.

Бутон намаление - в режим на настройка служи за 
намаление на стойността.  В режим на наблюдение 
на стойностите служи за ръчно задействие на 
температурното реле

Бутон увеличение - в режим на настройка служи за 
увеличение на стойността.  В режим на наблюдение 
на стойностите служи за ръчно задействие на 
релето за влажност
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IV  Описание на параметрите 

Табл.1

V  Опериране 

Код на 
параметъра Значение Диапа-

зон
Фабр. 

настройка

Режим
контрол
на пара-
метрите

tHc Температурна разлика 0~99.9 10.0
hHc Влажност разлика 0~99.9 10.0
tSc Корекция на температурата -9.9~9.9 0.0
hSc Корекция на влажността -9.9~9.9 0.0
out Изходящ режим 1-4 2

Режим
функции 
на пара-
метрите

Addr Комуникационен адрес 1-247 1
bAud Комуникационна скорост 0~2 2
optY Вид на изходящия сигнал 0~2 2
tbL Температура - ниска стойност 0~99.9 0.0
tbH Температура - висока стойност 0~99.9 99.9
hbL Влажност - ниска стойност 0~99.9 0.0
hbH Влажност - висока стойност 0~99.9 99.9
Init Инициализация 0~1 0

Включване

Изобразяване 
на настоящите 
температура
и влажност
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Настройка стойности 
за температура и влажност

Настройка параметри за
контрол

Настройка функции на
параметрите

Ако в продължение на 30 сек няма 
натиснат бутон уреда се връща в 
режим изобразяване на стойностите 

1. Проверка на зададените стойности за температура
и влажност

2. Задаване стойности за контол на температура
и влажност
Например измерената температура в инкубатор е 25ºС,
а влажността 65% Необходимо ви е загряването да спре 
при темература над 25ºС и да стартира при температура
под 15ºС.  Овлажняването стартира при влажност под 
50% и спира при влажност над 80%. Тези изисквания
могат да се постигнат, чрез следните настройки:
1) В режим Настройка на стойности задайте температура
25ºС и влажност 80%
2) В режим Контрол на параметри задайте Температурна
разлика (tHc) 10  (25-15=10), разлика Влажност (hHc)
30 (80-50=30) и Изходящ режим (out) 001 (режим
отопление и овлажняване) - Виж Табл.3
3) При разлика между измерените и действителните
стойности, задайте коригиращи стойности  в параметри
tSc за температура и hSc за влажност.
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Пример: Корекция на температурата с -1ºС

Всяка система за температура и влажност може да 
бъде контролирана по различни начини. Най-често
срещаните са нагряване с нагревател, охлаждане с
компресор, овлажняване с овлажнител и изсушаване
с вентилатор. Необходимо е потребителя да използва 
съответния режим съгласно начина на контрол.
Контролера предлага 4 различни режима:

Табл.3

Потребителя трябва добре да разбира действието
на всеки един режим за контрол. Следващата 
фигура  изобразява два различни метода за контрол.

Изходящ режим Стойност out
Нагряване и овлажняване 001
Нагряване и изсушаване 002

Охлаждане и овлажняване 003
Охлаждане и изсушаване 004
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Например в режим нагряване е зададена температура
40ºС. Диференциалната разлика е 15ºС. Съгласно Фиг.1
долната граница е 25ºС. При температура под 25ºС
релето сработва. При достигане 40ºС релето изключва.
Статусът на релето не се променя при стойност между
25 и 40ºС.  Подобен е режимът Овлажняване.

Например в режим охлаждане е зададена температура
40ºС. Диференциалната разлика е 15ºС. Съгласно Фиг.2
горната граница е 55ºС. При температура над 55ºС
релето сработва. При достигане 40ºС релето изключва.
Статусът на релето не се променя при стойност между
40 и 55ºС.  Подобен е режимът Изсушаване.

VI  Индикатори

TEM е индикатор за статуса на релето за температура
Когато индикатора свети нормално отворения контакт 
е затворен.
HUM е индикатор за статуса на релето за влажност
Когато индикатора свети нормално отворения контакт 
е затворен.
СОМ е индикатор за комуникация. Свети при пренос 
на данни

Фиг.1

Фиг.2

VII  Функции на параметрите
        Допълнителни функции

Тези функции изискват наличието на поддръжка 
на допълнителен модул.
Модификацията на функцията на параметрите е 
аналогична на модификацията на параметрите.
- Комуникационна скорост (bAud)
0-2400     1-4800   2-9600
- Вид на изходящия сигнал (obtY)
0: 0~10mA     1: 0~20mA   2: 4~20mA

VIII  Функция за ръчен контрол

При необходимост от намеса, контролерът предлага
възможност за ръчен контрол на изходните релета.
В режим Наблюдение на стойностите натиснете
бутон Намаление за да активирате релето за 
температура.  Натиснете бутон Увеличение за да
активирате релето за овлажняване.
Натиснете бутон SET за да изключите активираното
реле и да се върнете в режим Наблюдение
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