
STC-1000 Инструкция за употреба

Основни функции
Превключване на режими охлаждане и отопление.
Контрол на температурата чрез задаване на стойност
и диференциална разлика. Калибриране на температурата.
Аларма когато температурата е извън граници или
повреда на сензора.

Спесификация и размери
- Преден панел 75х34.5мм
-Монтажен отвор 71х29мм
-Габаритни размери 75х34.5х85мм
-Дължина на сензорния кабел 2м

Техническа спесификация
-Диапазон  -50°С~90°С
-Резолюция 0,1°С
-Точност ±1°С (-50°С~70°С)
-Захранване 110-220VAC ±10%
-Консумация <3W
-Сензор NTC
- Контакти 10А / 220VAC
-Температура на съхранение -30°С~75°С  
-Относителна влажност 20~85% без кондензация

Свързване

Захранване
110-220VAC Сензор

Отопление Охлаждане

Дисплей
- Индикатор отопление/охлаждане
S- бутон за избор
     - бутон нагоре
     - бутон надолу
     - бутон Вкл/Изкл

Индикаторни светлини3. Ресет на уреда
При включване на захранването, уреда проверява  
COOL - когато свети - охлаждане, когато мига - закъснение за
компресора
HEAT - когато свети - отопление
SET -  когато свети - режим програмиране

Опериране
В нормален режим уреда показва измерената температура и
режима на работа.  Натиснете и задръжте бутон       за 3 сек.
уреда ще се изключи. За да включите отново натиснете бутона 
отново за 3 сек.
  
1. Проверка на параметрите
В нормален работен режим натиснете еднократно бутон
ще се покаже зададената температура.  Натиснете бутон
ще се покаже зададената диференциална разлика. Връщането
в нормален работен режим е след 2 сек.   

2. Задаване на стойност на параметрите
В нормален режим натиснете бутон S за 3 сек за да влезете в
режим промяна на параметрите. Светва индикаторната лампа
SET и дисплея показва първия параметър F1. Натиснете бутони
       и          за да достигнете желания за промяна параметър. 
Натиснете бутон S за да се покаже зададената стойност на 
параметъра.  Натиснете заедно бутон S и бутон        или
за да промените стойността. След извършване на промяната
натиснете еднократно бутон        за да запаметите промените и 
да се върне уреда в нормален режим. Ако не запаметите
промените в срок от 10 сек. уреда се връща в нормален режим
без запаметяване на зададените нови стойности.
Дисплея показва ER при грешни стойности и се връща обратно
в нормален режим след 3 сек.
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3. Ресет на уреда
При включване на захранването, уреда извършва
самопроверка и ако открие грешка изписва ER. Ако 
това се случи натиснете който и да е бутон и уреда ще се
върне към заводски настройки.

Работен режим
Уреда включва релето за охлаждане когато измерената 
температура е ≥ зададената температура +  диференциалната
разлика. Ако индикаторната лампа COOL мига това 
означава, че уреда е в режим изчакване на компресора.
Когато измерената температура ≤ зададената, релето за
охлаждане изключва.

Уреда включва релето за отопление когато измерената 
температура е ≤ зададената температура -  диференциалната
разлика. Светва индикаторната лампа HEAT. К огато измерената
температура ≥ зададената, релето за отопление изключва.

Описание на режимите

Описание на грешките
При грешка в сензора се активира аларма. Дисплея изписва
ЕЕ и се включва звуков сигнал. Работния процес се прекратява.
С натискане на който и да е бутон звуковия сигнал се изключва
Системата се връща в нормален режим, при отстраняване
на повредата.

Код Функция Диапазон Фабр. настр.
F1
F2
F3

F4

Температура      -50~99.9°С           10,0°С 
Диф. разлика     0,3~10.0°С             0,5°С 
Закъснение            1~10мин             3 мин 

Калибриране      -10~10,0°С             0°С 
на компресора

на температурата

Когато температурата превиши измервания диапазон, уреда
включва звукова аларма и дисплея изписва НН.  Работния 
процес се прекратява. С натискане на който и да е бутон 
звуковия сигнал се изключва. Системата се връща в нормален 
режим, при достигане на нормален за измерване диапазон.

Мерки за безопасност
- Строго спазвайте свързването на сензора, захранването и 
уредите за отопление / охлаждане към означените терминали.
- Забранено е извършването на окабеляване без да е
изключено захранването.
- Забранено е използването във влажна среда, високо електро-
магнитно излъчване и в близост до лесно запалими материали.

Забележка: 
1. Спазвайте обозначеното захранване.
2. За избягване на интерференция кабелът на сензора
трябва да се пази на отстояние от захранващия кабел.
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