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 :داراي سه نوع سطح دسترسي مي باشد Q1 كنترلر كمپرسور -
نـدارد و   (Pin Code)كه نياز بـه وارد كـردن رمـز ورودي     Default userسطح دسترسي كاربر معمولي ) 1 -

 .مي باشد 09~00فقط قادر به دسترسي و مشاهده منوهاي 
 .كاربر جداگانه با تعريف رمز ورودي چهار كاراكتري 10سطح دسترسي براي ) 2 -
 .كه قادر به مشاهده و تغيير مقادير تمام منو ها مي باشد ADMINسطح دسترسي ) 3 -

سپس با اسـتفاده از كليـد هـاي بـاال و پـايين روي      . وارد آن شويد  Enterرفته با زدن كليد   P09 به منوي  
را  2308در منـوي وارد شـده عـدد    . انتخاب كنيد Enterرفته و آن را با    ADMIN user  (P09.2) گزينه

 .وارد كنيد تا سطح دسترسي شما به سطح مدير ارتقا پيدا كند
 مي شود Defaultريست كردن دستگاه كه باعث برگشت مقادير تمام منو ها به پيش فرض  -

 Enterو فشـردن دكمـه    YESبـا انتخـاب گزينـه    . مي شويم P12.01 (Parameter Reset) وارد منوي  
 .دستگاه ريست شده و تمامي پارامتر ها به حالت پيش فرض تغيير خواهند كرد

براي اطمينان از صحت عملكرد توصيه مي گردد قبل از هر بار تغيير تنظيمات اساسي اين دستگاه ابتدا با 
 .ض بر گردانيدريست كردن تمام پارامتر ها را به مقدار پيش فر

 :تنظيمات جدول زير را به ترتيب انجام دهيد On/Off loadبراي استفاده از دستگاه در حالت  -

Setting& ExplanationDescription Parameter
Load/Off Load Control Mod P10.1 

 Load Pressure P10.4  حد پايين فشار مورد نظر خط
 Offload Pressure P10.5  حد باالي فشار مورد نظر خط

 Time & Date P10.15 to  .زمان را در اين پارامتر ها تنظيم كنيد
P10.19

مدت زمان مورد نظر براي فاصله بين تبديل اتصال ستاره موتـور  
  به مثلث

Star to Delta 
TRANS 

P11.01 

مدت زمان مورد نظر براي فاصله بين مثلث شـدن اتصـال و بـار    
  شدن كمپرسور

Load INH time P11.03

در صورت رسيدن فشار به حد بيشينه خود دسـتگاه، كمپرسـور   
در ايـن حالـت   ) رله مربوط را قطع مـي كنـد  (را بي بار مي كند 

يعني قبل از فرا رسيدن زمان معين شده براي خـاموش كـردن   (
اگر فشار افت كرده و كمتر از حد كمينه شود بـا تنظـيم   ) موتور

له دوباره كمپرسـور را زيـر بـار    كردن اين پارامتر دستگاه بالفاص

Relaod INH rimeP11.04
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نمي برد بلكه بعد از گذشتن مـدت زمـان تعيـين شـده در ايـن      
  .پارامتر كمپرسور به زير بار خواهد رفت

بعد از رسيدن فشار به حد بيشـينه در صـورتي كـه فشـار افـت      
نكرده و همچنان بيشتر از حد كمينه باقي بمانـد دسـتگاه ابتـدا    

را شــمرده و در  Reload INH time ( P11.04)زمــان  
صورتي كه همچنان فشار باالتر از حد كمينه بماند دسـتگاه بـه   

رت پـايين  مدت تعيين شده در اين پارامتر صبر كـرده و در صـو  
نيامدن فشار  پس از اين مدت زمان  موتـور را خـاموش خواهـد    

  .كرد

Offload run time P11.05 

را  Stopدر صورتي كه در هنگام زير بار بودن كمپرسـور دكمـه   
بزنيد دستگاه پس از مدت تعيين شده در اين پـارامتر موتـور را   
خاموش مي كند و در طول اين مدت كمپرسـور تخليـه خواهـد    

  .دش
ــا از  Emergencyكــردن بالفاصــله از كليــد  Stopبــراي( و ي

 .)استفاده كنيد  Force Stopتنظيمات و دستورات مربوط به 

Stop min time P11.06 

مدت زمان كافي براي تخليه فشار داخل مخزن را در اين پارامتر 
در مواقع زير بار بردن كمپرسور در شروع استفاده . (تنظيم كنيد
  )خواهد شد

Vent time (blow 
down time) 

P11.07

مدت زماني كه رله تخليه در طـول مـدت زيـر بـار بـودن بـراي       
  .تخليه رطوبت مخزن تحريك مي شود

CNDS drain 
open 

P11.09 

در واقع در هر مدت زمان تعيين شـده  (دوره تحريك رله تخليه 
رلـه تخليـه در    P11.09در اين پارامتر يك بار به مدت پارامتر 

  .)ن كار كمپرسور تحريك خواهد شدحي

CNDS drain INT P11.10 

 TEMP sensor  .نوع سنسور دماي مورد استفاده را تعيين كنيد
type 

P12.12 

را   YESدر صـورت اسـتفاده از سنسـور فشـار داخلـي گزينـه       
  .انتخاب كنيد

EI sensor active P12.14

خنـك كننـده   مقداري كه  در صورت فراتر رفتن دما از آن  فن 
در صـورتي كـه   . (بايد روشن شود در اين پارامتر تعيين مي شود

ــارامتر مشــاهده نمــي شــود  ــن پ  Fanرا روي  P18.16 اي

Control تنظيم نماييد تا پارامترP12.17 قابل دسترس باشد. 

Fan TEMP high P12.17 



 

P/C 
 

T30-CMC  راه اندازي سيكونس در مود راهنمايISC  
 Airmaster Q1كنترلر در

 

D/C 92/05/26 

 

 

TR12-TBN-9205 
RYN 

 بخش مهندسی برق و کنترل شرکت توربين
     Green Electrical Energyبهينه سازی انرژی الکتريکی        

Fax: 021-66916841          Tel:021-66916840  
WWW.TBNCO.NET        INFO@TBNCO.NET 

Control & Elec. Dept. 

 

  شرکت صنعتی توربين
    1362سهامی خاص

TURBINEInd.Co. 
(PJ.S.Co) 1984 

پس از روشن شدن فن ، فن تا زماني كه دما بـه ميـزان تعيـين    
  .پارامتر نرسد روشن خواهد بودشده در اين 

Fan TEMP low P12.18

در صورت رسيدن دما به اين حد دسـتگاه اعـالن خطـر خواهـد     
  .كرد اما به كار خود ادامه خواهد داد

COMP out temp P16.12

در صورت رسيدن فشار خط به ايـن حـد دسـتگاه اعـالن خطـر      
 .خواهد كرد اما به كار خود ادامه خواهد داد

Equip out pressP16.13

در صورت رسيدن فشار داخلي به اين حد دستگاه اعـالن خطـر   
  .خواهد كرد اما به كار خود ادامه خواهد داد

Equip int press P16.14

در صورت تجاوز اختالف فشار داخلي و خط دستگاه اعالن خطر 
  .خواهد كرد اما به كار خود ادامه خواهد داد

Diff pressP16.15

صورت رسيدن دما به اين حد دسـتگاه اعـالن خطـر خواهـد     در 
  .كرد و فورا كمپرسور را متوقف خواهد كرد

COMP out temp P17.01

در صورت رسيدن فشار خط به ايـن حـد دسـتگاه اعـالن خطـر      
  .خواهد كرد و فورا كمپرسور را متوقف خواهد كرد

Equip out pressP17.03

اين حد دستگاه اعـالن خطـر   در صورت رسيدن فشار مخزن  به 
  .خواهد كرد و فورا كمپرسور را متوقف خواهد كرد

Equip int press P17.04

در صورت تجاوز اختالف فشار داخلي و خط دستگاه اعالن خطر 
  .خواهد كرد و فورا كمپرسور را متوقف خواهد كرد

Diff pressP17.06

 
 
 
  


