
- Диапазон за контрол  -55~120ºС
- Точност 0,1ºС
- Захранващо напрежение 110~220V AC
- Запазване на данните при срив на захранването
- Релеен изход 7А
- Размери 79х43х26мм
- Размер на отвора за монтаж 74х39мм

ТЕРМОКОНТРОЛЕР W 3230

Код Описание                          Диапазон    Фабр. настройка
Р0 Отопление/Охлаждане          Н/С    С (охлаждане)
Р1 Диференциална разлика          0,1~30ºС              2,0ºС
Р2 Максимална граница        120ºС         120ºC
Р3 Минимална граница          -55ºC          -55ºC
Р4  Корекция на температурата     -10 +10                  0
Р5 Отложен старт      0~10мин  0
Р6 Аларма висока температура  -55~120ºC            OFF
Р7 Заключване на данните                ON-OFF            OFF
Р8 Връщане фабр. настройки        ON-OFF            OFF

Описание на функциите

При захранване, термоконтролера показва измерената
температура. Натиснете SET .  С бутони НАГОРЕ/НАДОЛУ
задайте желаната стойност и натиснете бутон RST за 
запаметяване или изчакайте 6 секунди и контролера 
автоматично запаметява стойността и се връща в режим 
за показване на температурата).

Режим промяна на параметри
Натиснете бутон SET непрекъснато за 5 сек докато дисплея
покаже Р0. Натиснете отново краткотрайно бутон SET за да
влезете в режим промяна на данните за параметър P0 или
използвайте бутони НАГОРЕ/НАДОЛУ за достигане на 
следващите параметри. 
При достигане на желания за промяна параметър 
натинете SET и с бутони НАГОРЕ/НАДОЛУ задайте желаната 
стойност. Натиснете бутон RST за запаметяване.

Параметър Р0 - Работен режим
Н-отопление С-охлаждане
Параметър Р1 - Диференциална разлика
При достигане на зададената стойност релето сработва и 
ще се върне в изходен режим при стойност на темеперату-
рата по-голяма от сбора на зададената стойност  и 
диференциална разлика
Параметър Р2/Р3 - Максимална и минимална граница
С тези параметри може да се зададат максимален и 
минимален температурен диапазон за работа на 
термоконтролера. 
Параметър Р4 - Корекция на температурата
При разлика между реалната и измерената температура
задайте необходимата корекция.
Параметър Р5 - Отложен старт
Функцията се отнася за отложен старт на компресора
на хладилник или фризер. Обикновено стойността е 
от 3 до 6 минути. Ако не използвате уреда с компресор
задайте стойността като 0.
Параметър Р6 - Аларма за висока темпратура
При активиране на аларма за висока темпе-
ратура при надвишаване на 120ºC  релето ще 
изключи. Дисплея ще покаже “С С С”
Параметър Р7 - Заключване на данните
При необходимост от защита на данните да бъдат
променяни 
Параметър Р8 - Връщане на фабрични настройки
При необходимост от връщане към фабрични настройки

Свързване.
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