
Термоконтролер STC 8080 A+
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STC 8080 A+ е универсален термоконтролер с един
измервателен сензор осигуряващ функции за
загряване, охлаждане, размразяване, алармиране
когато температурата надхвърли зададен лимит.

1. Функции
- измерване, изобразяване и контрол на температурата
- контрол на размразяването
- аларма при надхвърляне на зададени температурни
граници
- отложен старт на компресора
- работа на компресора при отказ на сензора

2. Спесификация и размери
- Захранване АС 220V  +10 -15%  50/60Hz
- Консумация ≤3W
- Разделителна способност 1ºС
- Температурен диапазон на измерване -50~99ºС
- Температурен диапазон на контрол -40~99ºС
- Дължина на кабела на сензора 2м (вкл сензора)
- Точност: ±1ºС
- Релейни изходи: АС 220V 10А
- Размери 75х35х85мм (Ш,В,Д)
- Отвор за монтаж 70х28мм

3. Функции и опериране
- Натиснете          еднократно за  изобразяване на
зададената максимална температура
- Натиснете          еднократно за  изобразяване на
зададената минимална температура
- Натиснете   SET  еднократно за  изобразяване на
зададения цикъл за размразяване
- Натиснете   RST  еднократно за  изобразяване на
времето за размразяване

-За промяна на параметри, натиснете SET за 3 сек
С бутони Нагоре-Надолу отидете до параметъра за
промяна и натиснете SET .  С бутони Нагоре-Надолу 
задайте желаната стойност. Уреда ще запамети 
промените  автоматично след 30 сек или след
натискане на бутон RST.

- Ръчно размразяване (възможно е когато времето
за размразяване не е зададено като 0)
Натиснете бутон       за 3 сек за да започнете ръчно
размразяване.  
В режим на ръчно размразяване натиснете бутон
за  3 сек за да спрете размразяването

- Възстановяване на зводски настройки.
При първоначално включване уреда проверява
настройките. Ако открие грешка дисплея изписва Е1
и се включва звукова аларма. В такъв случай
натиснете SET за възстановяване на заводските 
настройки и настройте уреда отново. 

Таблица на основните функции

Изходящ контрол

- Компресор
Компресора стартира когато температурата е по-
висока от зададената максимална и спира когато 
е по-ниска от зададената минимална температура.
При дефектиране на сензора, компресора продъл-
жава да работи в режим 15 минути включен, 30 мин
изключен. Компресора може да спре само ако изтече
3 минутното време за защита на компресора. 

- Размразяване
Размразяването стартира в следните случаи:
- Контролера е изгубил настройката за размразяване.
- Натиснат бутон       за 3 секунди
Забележка: Изходящият контакт за охлаждане не 
е активен по време на размразяване. 
Размразяването спира в следните случаи:
- Времето за размразяване е изтекло
- Натиснат бутон       за 3 сек в режим размразяване
Функцията за размразяване е деактивирана когато
цикълът или времето за размразяване е зададен
като 0.
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Свети

Cool Свети

F1 -10Горна температурна граница  F2-99ºC
F2 -20Долна температурна граница  -50-F1

F3 0Калибриране на температурата -5~+5

F4 8Цикличност на размразяване  0-99 часа.
Може да бъде спряно ако F4=0

F5 20Време на размразяване  0-99 минути
Може да бъде спряно ако F5=0

F6 15Аларма извън температурните граници.
Може да бъде спряна ако F6=0

Режим и диапазонКод

- Аларма
- При надхвърлена зададена температурна граница.
- Когато измерената от сензора температура е по-висока
от зададената  максимална  температура  + 
алармената стойност или  по-ниска от минималната 
зададена температура  минус зададената алармена
стойност, контролера алармира със звуков сигнал и 
мигащ дисплей.  Алармата продължанва до нормали-
зиране на температурата в зададените граници.

- При проблем с температурния сензор дисплея мига 
и показва Е1.  Контролера издава звуков сигнал.
Дисплея показва НН когато измерената температура 
е между 99 и 120˚С.
Забележка: Натискането на който и да е бутон ще
спре звуковия сигнал. Предупреждението на дисплея
няма да се промени. 

- Описание на индикаторните светлини

- Описание на параметрите

- Безопасност
Моля стриктно споазвайте свързването на контактните
релета, сензора и захранването. Уверете се че релето
не е претоварено. Окабеляването да се извършва 
преди захранването на уреда.
Забранява се употребата на уреда в условия на висока
влажност, висока температура, висока електромагнитна
интерференция, корозивна среда.
Уверете се че захранването отговаря на маркираното
на уреда. 
Препоръчва се спазването на отстояние между 
захранващия кабел и сензора за избягване на 
интерференция.

Фабр

- Свързване

- Грешки

Е1 - Грешка на сензора.  Уреда издава алармен
сигнал. Компресора стартира или спира в 
зависимост от пропорционалното време

НН - Температурата е извън зададения диапазон 


