
البدء السريع

EWRC 300/500 NT
أجهزة تحكم في مخازن التبريد
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المقدمة
تدير سلسلة Coldface EWRC 300/500 NT وظائف مخازن التبريد الثابتة والتي تعمل بالمراوح للتحكم في درجة الحرارة. يتحكم الجهاز في 

 تطبيقات التبريد السلبي واإليجابي، ويوفر إدارة للمبخر المزدوج والمكثف الذي يعمل بالمراوح. 
يوفر Coldface ـ 3 أو 5 مرحالت قابلة للتكوين على أساس الموديل، 2 دخل رقمي قابل للتكوين بمنفذ صغير أو غيره. تتوفر موديالت بتوقيت 

وبتقويم سنوي وتسجيل لحاالت HACCP. إن التوصيل بـ TelevisSystem ممكن من خالل نموذج plug-in RS485 االختياري.
تسمح الحاوية بتركيب مالمس للطاقة أو قاطع دائرة حراري. 

 تحتوي هذه الوثيقة في تنسيقها المختصر على معلومات على أساس الموديالت القياسية
 9MA00258 للحصول على المزيد من المعلومات والتكوينات المتنوعة، راجع دليل االستخدام الكامل الذي يحمل الرمز .EWRC 300/500 NT

.www.eliwell.com والذي يمكن تنزيله مجانا من الموقع اإللكتروني

التركيب الميكانيكي

Sbrinamento 
manuale

Visualizza 
allarmi HACCP 
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Menu Funzioni

LOC blocco tastiera
rEd disabilita HACCP

rPA Allarmi pressostato
rSE attiva Set ridotto
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مخطط االنتقال

• اخرم 4 ثقوب )انظر A...D ( على الجدار وثبت 
اللوحة باستخدام الـ 4 مسامير )غير مرفقة( المناسبة 

لسماكة الجدار. 
• أدخل أغطية الحماية TDI 20 )ملحق متوفر عند 

الطلب(
• أعد غلق الباب ثم أعد ربط الـ 4 مسامير الخاصة 

بالغطاء مع مراعاة أن تكون المفصالت مرتاحة، وال 
تتداخل عند الغلق الكامل للغطاء.

A B

C D

116

[UM] mm

87

23
5

• فك المسامير األربعة المرفقة، ثم افتح الغطاء. 
• اخرم ثقوبا للغدد الخاصة بالتيار المرتفع 

والمنخفض على جوانب اللوحة كما هو موضح.
• تأكد أن الكابالت في داخل العلبة.

• استخدم ممرر األسالك/ضافط األسالم المالئمة 
والتي تضمن غلق جميع الكابالت بإحكام

راجع مخطط الثقوب في الصفحة األخيرة. 

يعرض اإلنذارات

 إذا وجدت

 HACCP يعرض إنذارات
إذا كانت الوظيفة 

نشطة

إذابة الثلج 
اليدوية

معلومات

 النظام

 )OFF( يعطل / )ON( يشغل
الوظيفة

قائمة الوظائف

LOC حجز لوحة املفاتيح
HACCP يعطل rED

rPA إنذارات البريسوستات
rSE ينشط اإلعداد SET اخملفض
HACCP يصفر إنذارات RHC

يشعل/يطفئ

 الضوء

يشعل/يطفئ

األداة

يعرض قيمة 

اجملس

يعرض قيمة 

اجملس

ضبط الساعة 
والتاريخ

يعدل قيمة 
Setpoint

تأكيد بــ

تأكيد بــ

Setpoint ومجسات

معامالت

راجع الدليل

يعدل القيمة
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التوصيالت الكهربائية
مرحل الخرج )اإلعدادات االفتراضية(

• OUT1 مرحل 1 = ضاغط 
)أو صمام خط سائل(

• OUT2 مرحل 2 = إذابة
• OUT3 مرحل 3 = مروحة مبخر

)EWRC 500 NT مرحل 4 = مصباح )فقط OUT4 •
OUT1-4 خط عام بحد أقصى 18 أمبير

)EWRC 500 NT فقط( AUX/مرحل 5 = إنذار OUT5 •

مداخل المجس )اإلعدادات االفتراضية(
NTC مجس مخزن التبريد = Pb1 •
NTC مجس انتهاء اإلذابة= Pb2 •

• Pb3 = غير مكون

تنبيه! قم دائما بالعمل في التوصيالت الكهربائية فقط بعد إطفاء الجهاز. 
• مداخل المجس والمداخل الرقمية، مرحل OUT5:  مشابك بمسامير مقلوظة 5.01: كابالت كهربائية بمقطع بحد أقصى 2.5 ملم2 )موصل واحد فقط للمشبك 

بالنسبة للتوصيالت الطاقة(. 
• التغذية والمرحل OUT1..OUT4:  مشابك بمسامير مقلوظة 7.62: كابالت كهربائية بمقطع بحد أقصى 4 ملم2 )موصل فقط بالنسبة لتوصيالت الطاقة(. 

لتغيير نوع المجسات NTC/PTC استخدم معامل H00. أطفئ الجهاز ثم أعد 
تشغيله بعد التعديل.

مداخل رقمية )اإلعدادات االفتراضية(
• DI1 = باب صغير
• DI2 = غير مكون

متسلسالت
UNICARD/Copy Card/MFK للتوصيل على TTL •

TelevisSystem للتوصيل على TTL •
• RS485 متوفر فقط مع قالب Plugin اختياري للتوصيل على          

.TelevisSystem
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شاشة العرض
شاشة عرض علوية 3 أرقام

باإلضافة إلى العالمة -
تعرض:

• القيمة التشغيلية
• تسمية المعامالت 
• اإلنذارات، الوظائف

في حالة شاشة العرض العلوية 
وهي وامضة 

يدل على أن قيمة شاشة العرض السفلية يمكن 
تعديلها

 
شاشة العرض السفلية 4 أرقام

تعرض:
• قيمة المعامالت
• قيمة المجس
• حالة الوظيفة

HACCP موديالت
• الوقت 

B

A

C

F

E

D%RH

1

%RH

2 3 4 5 6 7 8

17

18

19

9

10

11

12

13

14

15

16

إيقافوميضتشغيلاللونثنائي باعث ضوئيرقم.
إيقاف التغذية/تشغيل التغذيةأخضرالتغذية1

التوفير في الطاقة                        2
)ENERGY SAVING(إيقاف التوفير في الطاقة/تشغيل التوفير في الطاقةعنبر

3)NIGHT & DAY( إيقاف الليل والنهار/تشغيل الليل والنهارعنبرالليل والنهار

4HACCPعنبر HACCP قائمة//

5)DCC( إيقاف دائرة التبريد بالتنقيط/تشغيل دائرة التبريد بالتنقيطعنبرالتبريد العميق
6PUMP DOWNعنبرPump Down تشغيل ضاغط/Pump Down إيقاف ضاغط
ال يوجد إنذار/إنذار قويأحمرأبيض7
ال يوجد إنذارصامتاإلنذارأحمراإلنذار8
إيقاف الضاغطتأخرتشغيل الضاغطعنبرالضاغط9

ال توجد إذابةتنقيطاإلذابةعنبرإذابة 101
إيقاف المراوحتهوية قصريةتشغيل المراوحعنبرمراوح المبخر11
ال توجد إذابةتنقيطاإلذابةعنبرإذابة 122
13HACCP أحمرإنذار HACCP ال يوجد إنذارغير معروضإنذار
14)AUX( عنبرمساعدAUX تشغيل/AUX إيقاف
إيقاف المصباح/تشغيل المصباحعنبرضوء15
إيقاف المراوح/تشغيل المراوحعنبرمراوح المكثف16

تشغيل: وظيفة/ إنذار نشط؛ إطفاء: وظيفة/إنذار غير نشط

ثنائي باعث ضوئي

الوصفاللونثنائي باعث ضوئيرقم.
17RHغير مستخدمعنبر
مضيء في حالة عرض أو تعديل الوقت عنبرالساعة18
مضيء في حالة عرض أو تعديل التاريخ عنبرالتاريخ19
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المفاتيح

واجهة المستخدم 

SetPoint كيفية تعديل
SetPoint سوف تدل الشاشة السفلية على القيمة الحالية لـ ،SEt  سوف تعرض الشاشة العلوية إعداد ـ .SET اضغط ثم حّرر المفتاح إعداد ـ •

• اضغط ثم حّرر المفتاح إعداد ـ  SET مجددا. سوف تعرض الشاشة العلوية SEt وهي وامضة
SetPoint لضبط قيمة UP & DOWN استخدم المفاتيح أعلى/أسفل •

• اضغط على المفتاح خروج ـ ESC مرات عدة ) أو بطريقة مطولة( للعودة إلى العرض الطبيعي.

كيفية قراءة قيمة المجسات
SetPoint سوف تدل الشاشة السفلية على القيمة الحالية لـ ،SEt سوف تعرض الشاشة العلوية .SET اضغط ثم حّرر المفتاح إعداد ـ •

• اضغط ثم حّرر المفتاح أسفل ـ DOWN. إن مؤقت RTC، إن وجد، سوف يعرض الوقت في الشاشة السفلية
• اضغط ثم حّرر المفتاح  أسفل ـ DOWN مجددا. سوف تعرض الشاشة العلوية Pb1، سوف تدل الشاشة السفلية على القيمة المقروءة من جانب مجس 

مخزن التبريد
• اضغط ثم أطلق المفتاح أسفل ـ DOWN مجددا لقراءة قيمة المجس Pb2 و Pb3 في حالة تكوينه

• اضغط على المفتاح خروج ـ ESC للعودة إلى العرض العادي

كيفية تعديل معامالت "المستخدم"
معامالت المستخدم ‘’ هي معامالت كثيرة االستخدام، وهي موضحة في الوثيقة الحالية في جزء جدول المعامالت. 

USr لمدة 3 ثوان حتى تتوقف الشاشة عن عرض SET 1( اضغط واستمر في الضغط على المفتاح إعداد ـ
2( اضغط ثم حّرر المفتاح إعداد ـ SET مجددا. سوف تعرض الشاشة العلوية المعامل األول، سوف تدل الشاشة السفلية على القيمة الحالية للمعامل

3( باستخدام المفاتيح أعلى/أسفل ـ UP & DOWN, ابحث عن المعامل المراد تعديله
4( اضغط ثم حّرر المفتاح إعداد ـ SET مجددا. سوف تعرض الشاشة العلوية اسم المعامل وامضا

5( استخدم المفاتيح أعلى/أسفل ـ  UP & DOWN لتعديل قيم المعامل.
6( اضغط على إعداد ـ SET ثم حّرر لحفظ قيم المعامل

7( عد إلى النقطة 3( أو اضغط على خروج ـ ESC مرات عدة للعودة إلى العرض العادي

ملحوظةقائمة االنتقالاضغط لمدة 3 ثوان تقريبااضغط ثم حّررالمفتاحرقم

A
 خروج 
ESC
اإلذابة

• اإلذابة اليدوية• قائمة الوظائف
• الخرج• العودة إلى القائمة الرئيسية

B
 أعلى 
  UP
اإلنذارات

• التمرير /• قائمة اإلنذارات )مرئية دائما(
• زيادة القيم

HACCP إنذارات
فقط في الموديالت المقدمة

وإن ُوجدات

CSET إعداد

• عرض SetPoint/قيم المجس /
 الساعة )موديالت بتوقيت(

• تأكيد القيم
• الوصول إلى طريقة تعديل القيم 

)شاشة عرض علوية وماضة(

• تأكيد القيمالوصول إلى قائمة المعامالت
• ضبط على اليمين

عرض الوقت 
فقط في الموديالت المجهزة 

بتوقيت

D
 أسفل 
DOWN

AUX مساعد

معلومات النظام
• التمرير تنشيط الوظيفة المساعدةراجع الدعم التقني

• إنقاص القيم

E تشغيل/إيقاف
ON/OFF/ التشغيل/ اإلطفاء

/الجهاز

Fتشغيل/إطفاء المصباح/ ضوء/



  EWRC 300/500 NTAR- 6

جدول المعامالت الخاص بالمستخدم
 نوضح فيما يلي المعامالت الخاصة باالستخدام الرئيسي والتي تكون مرئية دائما )كلمة المرور للوصول إلى PA1 غير ممكنة افتراضيا(. 

للحصول على وصف لجميع المعامالت راجع دليل المستخدم. مالحظة: ال يتم تقسيم معامالت المستخدم في 
مجلدات فرعية، وهي مرئية دائما. هذه المعامالت مرئية أيضا في المجلدات المعنية "الضاغط"، "المراوح"، إلخ. 

) موضحة أيضا هنا لتوضيح التجميع( في دخل قائمة معامالت جهة التركيب المحمية بكلمة مرور.

 مجال وحدة القياس  الوصفمعامل
RANGE

افتراضي      
DEFAULT

SEtلضبط الحرارة SEtpoint
درجة مئوية/
فهرنهايت

302...-58.00.0

)CPr( الضاغط

diF .)تفاضلي للتدخل )مطلق أو نسبي
مالحظة: diF ال يمكن افتراض القيمة 0.

درجة مئوية/
فهرنهايت

30.0 ... 02,0

HSE.setpoint القيمة القصوى التي ُتعزى إلى
مالحظة: المجموعتان مترابطتان: HSE ال يمكن أن يكون أقل من LSE والعكس بالعكس.

درجة مئوية/
فهرنهايت

LSE ... 
HdL

50.0

LSE.setpoint القيمة الصغرى التي ُتعزى إلى
مالحظة: المجموعتان مترابطتان: LSE ال يمكن أن تكون أعلى من HSE والعكس بالعكس.

درجة مئوية/
فهرنهايت

LdL ... 
HSE

-50.0

OSP يمكن تنفيذ التنشيط بمفتاح أو )Economy في حالة تمكين اإلعداد المخفض )وظيفة Setpoint قيمة الحرارة المراد جمعها حسابيا إلى
بوظيفة أو بمدخل رقمي مكون لهذا الغرض.

درجة مئوية/
فهرنهايت

 ... -30.0
30.0

0,0

Cit.غير نشطة Cit = 0 00 ... 255دقيقةالوقت األدنى للتنشيط الضاغط قبل أي إلغاء للتنشيط. في حالة أن كانت

CAt.غير نشطة CAt = 0 00 ... 255دقيقةالوقت األقصى لتنشيط الضاغط قبل أي إلغاء للتنشيط. في حالة أن كانت

Ont
وقت تشغيل منظم مجس األعطال.

,)ON( يبقى الضاغط يعمل دائما ،OFt = 0 و Ont = 1 في حالة -
.duty cycle يعمل في وضع ،OFt > 0 و Ont > 0 في حالة -

010 ... 255دقيقة

OFt
وقت إيقاف تشغيل جهاز التحكم لمجس األعطال.

,)OFF( يبقى الضاغط متوقف عن التشغيل دائما ،Ont = 0 و OFt = 1 في حالة -
duty cycle يعمل في وضع ،OFt > 0 و Ont > 0 في حالة -

010 ... 255دقيقة

dOn تأخر التشغيل. يدل المعامل على أن الحماية نشطة على تشغيل مرحل الضاغط العام. يجب أن ينقضي على األقل الوقت الموضح بين الطلب
والتنشيط الفعلي لمرحل الضاغط.

02 ... 255ثانية

dOF.00 ... 255دقيقةالوقت المتأخر بعد إيقاف التشغيل؛ يجب أن ينقضي الوقت الموضح بين إيقاف تشغيل مرحل الضاغط والتشغيل التالي

dbi.02 ... 255دقيقةالوقت المتأخر بين مرات التشغيل؛ يجب أن ينقضي الوقت الموضح بين مرات التشغيل التالية للضغط

OdO .وقت تأخير تنشيط خرج تشغيل الجهاز أو بعد انقطاع التيار
00 ... 255دقيقة0 = غير نشط

dS2)dEF( إذابة

dtY

وضع تنفيذ اإلذابة
0 = إذابة كهربائية )OFF Cycle defrost(، أو ضاغط متوقف أثناء اإلذابة(; 

مالحظة: إذابة كهربائية + إذابة بالهواء في حالة توازي المراوح لخرج مرحل اإلذابة
1= إذابة بعكس الدورة )غاز ساخن، أو تشغيل الضاغط أثناء اإلذابة(؛ 

2= إذابة بوضع "Free" )بمعزل عن الضغط(

00 ... 2دقيقة

dit
الفاصل الزمني بين عمليات اإلذابة

الفاصل الزمني بين بدء عملتي إذابة متتاليتين.
0 = وظيفة التعطيل )ال تتم اإلذابة نهائيا(.

ساعات/دقائق/
ثواٍن

6 ساعات0 ... 255

dCt

وضع عداد الفاصل الزمني لإلذابة
0 = ساعات من تشغيل الضاغط )طريقة DIGIFROST®(؛ إذابة نشطة فقط مع تشغيل الضاغط.

مالحظة: يتم حساب وقت تشغيل الضاغط بمعزل عن مجس المبخر )الحساب نشط أيضا عندما غياب مجس المبخر أو عطله(.
1= ساعات تشغيل الجهاز؛ عداد اإلذابة

نشط دائما عند تشغيل الجهاز، ويبدأ في كل مرة يتم فيها توصيل التيار.
.dtY 2 = توقف الضاغط في كل مرة يتوقف فيها الضاغط تتم دورة إذابة طبقا للمعامل

dE1...dE8, F1...F8 عمليات إذابة حسب األوقات المضبوطة حسب المعامالت .RTC 3 = مع

01 ... 3رقم

dOHتأخير تنشيط دورة اإلذابة حسب الطلب
وقت تأخير بدء اإلذابة األولى حسب الطلب.

00 ... 59دقيقة

dEtمهلة اإلذابة
تحدد المدة القصوى لإلذابة على المبخر األولى )1(.

ساعات/دقائق/
ثواٍن

30 دقيقة1 ... 255

dStدرجة حرارة نهاية اإلذابة
درجة حرارة نهاية اإلذابة 1 )يحددها مجس المبخر األول )1((.

درجة مئوية/
فهرنهايت

 ... -302.0
1472.0

6.0

dPO

طلب تنشيط اإلذابة عند التشغيل
يحدد ما إذا كان من الواجب دخول الجهاز في اإلذابة عند التشغيل

)في حالة سماح درجة الحرارة المقيسة على المبخر بذلك(.
n = ال، عدم اإلذابة عند التشغيل; y= نعم، اإلذابة عند التشغيل

flagn/y n
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 مجال وحدة القياس  الوصفمعامل
RANGE

افتراضي      
DEFAULT

)FAn( مراوح

FStفسوف يؤدي ذلك إلى توقف المراوح. القيمة موجبة أو سالبة ،FSt درجة حرارة إيقاف المراوح؛ إذا كانت القيمة المقروءة أعلى من
درجة مئوية/
فهرنهايت

302...-58.00.0

FAd متمايز لتدخل تنشيط المراوح
درجة مئوية/
فهرنهايت

25.0 ... 0.10,1

Fdt00 ... 250دقيقةتأخير تنشيط المراوح بعد اإلذابة
dt.وقت التنقيط .dripping time00 ... 250دقيقة

dFd .طريقة تشغيل مراوح المبخر أثناء اإلذابة
تشغيل OFFflagOFF/OnOnـ  )0( = مراوح متوقفة عن التشغيل; On  ـ )1( = مراوح تعمل. 

FCO:طريقة تشغيل المرواح والمبخر. سوف تكون حالة المراوح
FCO يعتمد على OFF مراوح متوقفة بفعل الترموستات، عندما يكون الضاغط ON عندما يكون الضاغط

OFF المراوح متوقفة عن التشغيل ، FCO=0
FCO=1-2 ، مراوح متوقفة بفعل الترموستات

duty cycle مراوح في ، FCO=3-4
.”FOF“ و ”FOn“ مدارة بواسطة المعامالت     :Dutycycle

01 ... 4عدد

)ALr( إنذارات
AFd.متمايز لتدخل اإلنذارات

درجة مئوية/
فهرنهايت

25,0 ... 0.11,0

HAL والتي سوف يحدد تجاوزها إلى )Att أو بالقيمة المطلقة طبقا لـ Setpoint إنذار ألقصى مجس 1. درجة الحرارة )المعرفة بالمسافة بين
األعلى تنشيط إشارة اإلنذار.

درجة مئوية/
فهرنهايت

LA1...3025,0

LAL والتي سوف يحدد تجاوزها إلى )Att أو بالقيمة المطلقة طبقا لـ Setpoint إنذار ألدنى مجس 1. درجة الحرارة )المعرفة بالمسافة بين
األدنى تنشيط إشارة اإلنذار.

درجة مئوية/
فهرنهايت

...-58,0
HA1

-5,0

PAO .وقت استبعاد اإلنذار عند تشغيل الجهاز أو بعد انقطاع التيار
HAL و LAL 03 ... 10ساعاتُيشار فقط إلى اإلنذارات للحرارة العظمى والصغرى بـ

dAO.060 ... 250دقيقةوقت استثناء إنذارات الحرارة بعد اإلذابة

OAO.)01 ... 10ساعاتتأخير إشارة اإلنذار )في الحرارة العالية والمنخفضة( بعد إلغاء تنشيط الدخل الرقمي )غلق الباب

tAO.وقت تأخير إشارة إنذار الحرارة
HAL و LAL 00 ... 250دقيقةُيشار فقط إلى اإلنذارات للحرارة العظمى والصغرى بـ

)diS( شاشة المعامالت

LOC

LOCk. مجموعة تعديل Setpoint. رغم ذلك تبقى هناك إمكانية للدخول في برمجة المعامالت وتعديلها، بما في ذلك حالة هذا المعامل 
للسماح بإلغاء قفل مجموعة المفاتيح.

n ـ  )0( = نعم
y  ـ )1( = نعم.

flagn/yn

PA1يكون مفتاح تشغيل )PA1 ≠ 0( عند تمكين .PAssword 1
المعامالت من المستوى 1 )المستخدم(.

00 ... 250رقم

ndt
عرض العالمة العشرية 

  n  ـ )0( = ال )أعداد صحيحة فقط(
  y ـ  )1( = نعم )عرض رقم عشري(.

flagn/yy

CA1
.Pb1 معاير المجس

قيمة الحرارة الموجبة أو السالبة التي يتم جمعها إلى الحرارة المقروءة من ِقبل Pb1. سوف ُتستخدم هذه القيمة للحرارة المعروضة وكذلك 
للضبط.

درجة مئوية/
فهرنهايت

30.0...30.0 -0,0

CA2
.Pb2 معاير المجس

قيمة الحرارة الموجبة أو السالبة التي يتم جمعها إلى الحرارة المقروءة من ِقبل Pb2. سوف ُتستخدم هذه القيمة للحرارة المعروضة وكذلك 
للضبط.

درجة مئوية/
فهرنهايت

30.0...30.0 -0,0

ddL

طريقة العرض أثناء اإلذابة.
0 = يعرض الحرارة التي يقرأها المجس

1 = يجب القراءة لقيمة الحرارة التي يقرأها المجس عند الدخول في
SEt عملية اإلذابة وحتى الوصول التالي لـ      

)Ldd أو حتى انتهاء مهلة( SEt أثناء اإلذابة وحتى الوصول إلى dEF 2 = يعرض ملصق

0/1/21رقم

        )CnF( التكوين
في حالة تغير واحد أو أكثر من المعامالت في المجلد، فإن جهاز التحكم يجب إيقاف تشغيله ثم أعادة تشغيله مرة أخرى.

H00
.)Pb1 ... Pb3( تحديد نوع المجس

PTC = )0(
NTC = )1(

0/1رقم
)PTC/NTC()NTC( 1

H23

 .)OUT 3( 3 تكوين الخرج الرقمي

03 ... 13رقم

0 = معطل
1 = ضاغط

2 = إذابة 1 
3 = مراوح المبخر

4 = إنذار
AUX = 5

6 = وضعية الجاهزية   

7 = مصباح
8 = خرج الجرس

9 = إذابة 2
10 = ضاغط 2

frame heater = 11
12 = مراوح المكثف

Pump Down 13 = ضاغط

H42
)Pb2( وجود مجس المبخر

 n  ـ )0( = غير موجود
 y  ـ )1( = موجود

n/yyرقم
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 مجال وحدة القياس  الوصفمعامل
RANGE

افتراضي      
DEFAULT

rELإطالق إصدار البرنامج الثابت )مثال 2,1,...(. للقراءة فقط. راجع الدعم التقني ///
tAbرمز الخريطة. للقراءة فقط. راجع الدعم التقني///

)FPr( ـ  COPY CARD معامالت
UL.Copy Card تحميل. نقل معامالت البرمجة من الجهاز إلى///

dL.إلى الجهاز Copy Card تنزيل. نقل معامالت البرمجة من///

Fr
.Copy Card التنسيق. إلغاء البيانات الموجودة في

تنبيه: إن استخدام المعامل “Fr” ينطوي على خسارة محددة للبيانات المدخلة. ال يمكن إلغاء هذه العميلة.
///

يسمح الجهاز بتعديل المعامالت األخرى الموجودة في المستوى 
 )inS( جهة التركيب

كيفية تعديل معامالت مستوى جهة التركيب 
هذا اإلجراء ساري فقط بالنسبة للتطبيقات األكثر تقدما. وفي هذه الحالة يتم ترتيب المعامالت في مجلدات )الضاغط/اإلذابة/المراوح، إلخ(

USr لمدة 3 ثوان حتى تتوقف الشاشة عن عرض SET 1( اضغط واستمر في الضغط على المفتاح
inSاختر جزء المعامل UP & DOWN  2( باستخدام المفاتيح أعلى/أسفلـ

3( اضغط ثم حّرر المفتاح إعداد ـ SET مجددا. سوف تعرض شاشة العرض المجلد األول
4( اضغط ثم حّرر المفتاح إعداد ـ SET مجددا. سوف تعرض الشاشة العلوية المعامل األول للمجلد، سوف تدل الشاشة السفلية على القيمة الحالية 

للمعامل
5( باستخدام المفاتيح أعلى/أسفل ـ  UP & DOWN, ابحث عن المعامل المراد تعديله

يستمر اإلجراء بطريقة مماثلة للطريقة الموضحة بالنسبة لمعامالت المستخدم )النقاط 4 ـ 7(

تشغيل التكوين القياسي )االفتراضي(
الجهاز مكون بالنسبة للبرودة السالبة. بالنسبة للبرودة الموجبة، قم بتعطيل مجس المبخر Pb2 )ضع H42=n( وضع المرحل OUT3 )المعامل 

H23=6( لتجنب التهوية المستمرة.
الضاغط

يتم تنشيط الضاغط إذا تجاوزن حرارة مخزن التبريد التي كشف عنها المجس Pb1 قيمة SEt + الفارق diF. يتم إيقاف الضاغط إذا عادة حرارة 
مخزن التبريد التي كشف عنها المجس Pb1 إلى أقل من قيمة SEt. هناك حمايات لتشغيل/إيقاف الضاغط*

اإلذابة
.)dCt=1( ويكون العداد نشط دائما أثناء تشغيل الجهاز ،)dty = 0 تعمل اإلذابة بالمقاومة الكهربائية )معامل

اإلذابة اليدوية
)A( ـ  ESC يتم تنشيط اإلذابة اليدوية بواسطة الضغط المطول على المفتاح

في حالة عدم وجود ظروف اإلذابة، )مثل ارتفاع حرارة مجس المبخر عن حرارة انتهاء اإلذابة(، أو معامل OdO≠0, سوف تضيء شاشة العرض لمدة 
ثالث مرات، للداللة على أن العملية لن تتم.

إعدادات اإلذابة القياسية )االفتراضية(
dit = 6 ساعات. الفاصل الزمني بين عمليتي )2( إذابة

Pb2 درجة مئوية. حرارة انتهاء اإلذابة. يحددها المجس dSt = 6.0
يمكن أن تنتهي اإلذابة في الوقت المحدد )time-out( على أساس معامل dEt  ـ )افتراضي ـ 30 دقيقة(.

مراوح المبخر
إن المرحل OUT3 مكون كمرحل للمراوح، ويتم تنشيطه في حاالت مطلوبة، طبقا للتأخير وإعدادات المعامل*

إعدادات المراوح القياسية )االفتراضي(
dt = ـ 0 دقيقة. وقت التقطير

dFd = Y. مراوح متوقفة أثناء اإلذابة
)EWRC 500 NT( مصباح

)F( ـ  LUCE يتم تنشيط المصباح بواسطة الضغط المطول على المفتاح
وألن الدخل الرقمي D.I. ـ  1 مكون كمنفذ صغير فإن المرحل OUT4 )المصباح( ينشط في حالة فتح المنفذ. يتم أيضا تشغيل المصباح والجهاز في 

.*Standby وضع
)EWRC 500 NT( مرحل اإلنذار

إن المرحل OUT5 مكون كمرحل لإلنذار، ويتم تنشيطه في حاالت مطلوبة لإلنذار، طبقا للتأخير وإعدادات المعامل* للحصول على المزيد من 
.9MA10258 المعلومات فضال راجع الدليل، الرمز
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المراقبة

EWRC 300/500 NT يمكن توصيلها باآلتي:
Modbus أو أنظمة ثالثة بواسطة بروتوكول TelevisSystem نظام إدارة عن ُبعد •

 DeviceManager برامج للتكوين السريع لمعامالت •

يتم التوصيل بطريقة التوصيل المباشر RS 485 في حالة توفر plug-in RS485/TTL )غير مرفقة مع العبوة(. راجع المخطط الكهربائي

.9MA10258 لمزيد من المعلومات، قم بقراءة الدليل، الرمز*

اإلنذارات وحل المشكالت 

كيف تستعرض اإلنذارات
1( اضغط ثم حّرر المفتاح أعلى ـ UP. سوف تعرض الشاشة العلوي دائما التسمية ALr. سوف تعرض الشاشة السفلية:

• nOnE في غياب اإلنذارات
• SYS للداللة على إنذارات النظام - راجع جدول اإلنذارات

HACCP انظر - HACCP للداللة على إنذارات HACP •
2( باستخدام المفاتيح أعلى وأسفل ـ UP & DOWN, ابحث عن نوعية اإلنذار المراد التحقق منه

إنذارات النظام
سوف تعرض الشاشة العلوية التسمية ALr، وسوف تعرض الشاشة السفلية رمز اإلنذار - راجع "جدول اإلنذارات". 

• باستخدام المفاتيح أعلى وأسفل ـ  UP & DOWN مرر اإلنذارات األخرى
• اضغط على المفتاح خروج ـ ESC للعودة إلى رمز اإلنذار السابق، اضغط على المفتاح خروج ـ ESC لعدة مرات )أو لفترة مطولة( للعودة إلى 

العرض العادي
HACCP متوفرة فقط في موديالت • HACCP إنذارات

 .)Power Failure( يقدم الجهاز حفظا لإلنذارات الخاصة بالحرارة العالية والمنخفضة التي يكشف عنها مجس مخزن التبريد وأية انقطاعات في التيار
سوف يتم عرض أنواع اإلنذارات في مجلد ALr، ومدة ووقت بدء اإلنذار نفسه. سوف يكون من الممكن تعطيل تسجيل اإلنذارات و/أو تصفير إنذارات 

HACCP. راجع قائمة الوظائف. 
.9MA10258 للحصول على المزيد من المعلومات فضال راجع الدليل، الرمز

الدعم التقني

قبل االتصال بفريق الدعم التقني في Eliwell احصل على المعلومات اآلتية:
• IdF إصدار البرنامج الثابت )مثال. 554(

• rEL نسخة إصدار البرنامج الثابت )مثال. 1,2,...(
• tAb رمز الخريطة

• rC موديل الجهاز )مثال. 300 أو 500(
للحصول على المعلومات:

.DOWN /INFO اضغط ثم حّرر المفتاح أسفل/معلومات ـ •
• اضغط ثم حّرر مجددا المفتاح أسفل DOWN الستعراض المعلومات األخرى عن الجهاز

• اضغط على المفتاح خروج ـ ESC للعودة إلى العرض العادي



  EWRC 300/500 NTAR- 10

جدول اإلنذارات
 سوف يتم في هذا الجزء إلقاء الضوء على اإلنذارات المرتبطة بالتكوين القياسي للجهاز. 

.Eliwell للحصول على وصف لإلنذارات المرتبطة بالتكوينات المخصصة، راجع دليل االستخدام أو اتصل بفريق الدعم التقني في
حل المشكلةاآلثارالسببالتسمية

*E1
Pb1 مجس مخزن التبريد معطل
• قراءة قيم خارج نطاق التشغيل

• مجس معطوب/فاشل/به تقصير/مفتوح

E1 عرض التسمية •
• تعطيل جهاز التحكم في اإلنذار للحد 

األقصى واألدنى
• تشغيل الضاغط على أساس المعامالت 

“Ont” و “OFt” إذا كانت مبرمجة على 
 .duty cycle

 NTC/PTC التحكم في نوع المجس •
)H00 انظر(

• افحص كابالت المجس
• استبدل المجس

*E2
Pb2 مجس اإلذابة معطوب

• قراءة قيم خارج نطاق التشغيل
• مجس معطوب/فاشل/به تقصير/مفتوح

E2 عرض التسمية •
• سوف تنتهي دورة اإلذابة بسبب المهلة 

)”dEt“ المعامل(

 NTC/PTC التحكم في نوع المجس •
)H00 انظر(

• افحص كابالت المجس
• استبدل المجس

LA1
Pb1 إنذار الحرارة المنخفضة

 Pb1 < LAL قيمة قرأها المجس •
.”tAO“ بعد وقت يساوي

ALr في المجلد LA1 تسجيل التسمية •
• ال يوجد تأثير على التحكم

• انتظر إعادة إدخال قيمة الحرارة 
التي قرأها المجس Pb1 التي تزيد عن 

LAL+AFd

HA1
Pb1 إنذار الحرارة العالية

 Pb1 < HAL قيمة قرأها المجس •
.”tAO“ بعد وقت يساوي

ALr في المجلد HA1 تسجيل التسمية •
• ال يوجد تأثير على التحكم

• انتظر إعادة إدخال قيمة الحرارة 
التي قرأها المجس Pb1 التي تقل عن       

.HAL-AFd

Ad2
انتهاء اإلذابة بدال من الوصول إلى 

حرارة نهاية اإلذابة التي كشف عنها 
مجس اإلذابة

 ALr في المجلد Ad2 انتظر اإلذابة التالية إلعادة اإلدخال • تسجيل التسمية •
األوتوماتيكي

OPd

• تنشيط الدخل الرقمي )المضبوط على 
H11/ .أنه منفذ صغير( راجع الفقرة

H12
• وظيفة التأخير المحددة من جانب 

tdO المعامل

ALr في المجلد OPd تسجيل التسمية •
• توقف جهاز التحكم 

)dOA/PEA راجع الفقرة(

• غلق الباب
• وظيفة التأخير المحددة من جانب المعامل 

OAO

**E10
** فقط في الموديالت المجهزة بتوقيت

إنذار الساعة 
 الساعة معطوبة أو البطارية مستنفذة

اتصل بفريق الدعم التقني في Eliwellالوظائف المرتبطة بالساعة غير موجودة

جميع اإلنذارات
• إيقونة اإلنذار الثابت

Ad2 باستثناء ,)OUT5( تنشيط الجرس إذا كان موجودا ومرحل اإلنذار •
• إلسكات اإلنذار اضغط على أي مفتاح. في هذه الحالة، سوف يتحول ضوء LED الثابت إلى الوميض. مالحظة: يتم تعطيل الجرس بينما 

يظل مرحل اإلنذار نشطا.
*E1 - E2: إذا تمت رؤيتهما في نفس الوقت على الشاشة، بالتناوب، كل ثانيتين )2( 

التحذيرات 
تنبيه! قم دائما بالعمل في التوصيالت الكهربائية فقط بعد إطفاء الجهاز. 

• مداخل المجس والمداخل الرقمية، مرحل OUT5:  مشابك بمسامير مقلوظة 5.01: كابالت كهربائية بمقطع بحد أقصى 2.5 ملم2 )موصل واحد فقط 
للمشبك بالنسبة للتوصيالت الطاقة(. 

• التغذية والمرحل OUT1..OUT4:  مشابك بمسامير مقلوظة 7.62: كابالت كهربائية بمقطع بحد أقصى 4 ملم2 
)موصل فقط بالنسبة لتوصيالت الطاقة(. 

بالنسبة لسعة المشابك، راجع الملصق الموجود على الجهاز. المخارج على المرحل OUT1-4 السعة القصوى أمبير.
ال تتجاوز التيار األقصى المسموح به؛ في حالة األحمال الزائدة، استخدام موصل بقدرة مناسبة. تأكد أن فلطية التغذية مطابقة للفلطية المطلوبة للجهاز. 
ال تتميز المجسات بأي استقطاب عن اإلدخال، ويمكن تطويلها باستخدام سلك عادي ثنائي القطب )ُيالحظ أن تطويل المجس يؤثر على أداء الجهاز من 

منطلق التوافق الكهرومغناطيسي EMC، وفئات القياس: يجب االهتمام الكبير بالكابالت(. يجب أن تبقى كابالت المجس وكابالت التغذية الكهربائية 
والكابل الصغير للمتسلسل TTL منفصلة عن كابالت التغذية الكهربائية.
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)EN 60730-2-9( البيانات التقنية

الوصف
IP65الحماية األمامية

منظومة تحكم أوتوماتيكية إلكترونية )ليست للسالمة( بتركيب منفصلالتصنيف

التركيب

على الجدار )الثقوب المناسبة A-B 116 ملم; ثقوب C-D 87 ملم ثقوب A-C 235 ملم
  انظر فقرة التركيب الميكانيكي

تتوفر مفصالت للتركيب في الحجيرات المخصصة لفتح الغطاء سواء باتجاه اليمين أو باتجاه اليسار. 
اربط مسامير الخطف ذات الصلة مع االنتباه إلى اإلدخال الجيد للمفصالت في 

أماكنها وربطها تماما بطريقة ال تعيق الضغط الصحيح لحشية العزل.
1.بنوع اإلجراء
2درجة التلوث

IIIa مجموعة الخامة
IIفئة التيار الزائد

2500فولت~دفعة الجهد االسمية
- 5 درجة مئوية...+ 50 درجة مئويةحرارة االستخدام
230 ف ~ ± 10 % 50 / 60 هيرتزالتغذية الكهربائية

14وات بحد أقصىاالستهالك
ُيرجى الرجوع إلى الملصق الموجود على الجهازالمخارج الرقمية )للمرحل(

Dفئة المقاومة للحريق
Aفئة البرنامج

منظومة على الكابل المرن الخارجي قابلة للفصل، التوصيل من النوع Yالتوصيل 
100 درجة مئويةدرجة الحرارة لالختبار بالبلية

معلومات إضافية

الوصف
Bayblend FR 3010الحاوية
األمام 213 × 318ملم العمق 102ملماألبعاد

التوصيالت
مشابك مسامير )انظر المخطط الكهربائي(

DIN مطلوب التبييت في الداخل للكونتكتر، المالمس المغناطيسي الحراري، إلخ على قضيب
تنبيه: ال تتجاوز حدود األمبيرية

- 20درجة مئوية...+ 85درجة مئويةحرارة التخزين
RH % 90..10 غير مكثفةرطوبة االستخدام رطوبة التخزين

نطاق العرض
-50...110 )NTC( -55...150°C )PTC(

بدون عالمة عشرية, على 2 شاشة:
)شاشة علوية( 3 أرقام + عالمة/)شاشة عرض سفلية( 4 أرقام

 3 مداخل NTC. PTC قابل للتحديد بمعامل H00مداخل تناظرية
 2 دخل رقمي حر بفلطية قابلة للتكوين بواسطة المعامل H11/H12مداخل رقمية

مخارج المرحل

EWRC 300 NT موديل
• OUT1 خرج SPST 2HP 12)12(A ـ 250 فولت~

• OUT2 خرج SPST 1HP 8)8(A ـ 250 فولت~
• OUT3 خرج SPST 1/2HP 8)4(A ـ 250 فولت~

خط عام بحد أقصى 18أمبير

EWRC 500 NT موديل
 SPST 2HP خرج OUT1 •

A)12(12  ـ 250 فولت~
• OUT2 خرج SPST 1HP 8)8(A ـ 250فولت~

• OUT3 خرج SPST 1/2HP 8)4(A ـ 250فولت~
• OUT4 خرج SPST 1/2HP 8)4(A ـ 250فولت~
• OUT5 خرج SPDT 1HP 8)8(A  ـ 250فولت~

خط عام بحد أقصى 18أمبير
فقط في الموديالت التي تقدم هذه الميزةالجرس

متسلسالت

Unicard/Copy Card/MFK بتوصيل بـTTL 1 منفذ •
TelevisSystem بتوصيل بـ TTL 1 منفذ •

 TelevisSystem بتوصيل RS-485 1 منفذ متسلسل •
)قابل لالستخدام بواسطة وحدة plug-in اختيارية(

أفضل من %0,5 لنهاية النطاق + digit 1الدقة
 1 أو 0,1 درجة مئويةالتمايز

RTC في غياب التغذية الخارجية، تدوم بطارية الساعة لـ 4 أيامعمر بطارية
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السالمة الغذائية
تطابق هذه المنظومة المعيار EN13485 كاآلتي: 

- مناسبة للحفظ
- االستخدام: هوائي

- البيئة المناخية أ
)Eliwell فئة القياس 1 في نطاق من - 25درجة مئوية إلى 15درجة مئوية )وفقط وحصريا باستخدام مجسات -

ظروف االستخدام - االستخدام المسموح به
ألسباب تتعلق بالسالمة يجب تثبيت الجهاز واستخدامه وفقا للتعليمات المقدمة، وعلى وجه الخصوص، في ظل ظروف طبيعية، ويجب أن ال يتم الوصول إلى األجزاء 

ذات الفلطية الخطيرة.
يجب أن تكون الجهاز محمي بشكل كاف من الماء والغبار بما يتماشى من االستخدام، ويجب أن يتم الوصول إليه باستخدام أدوات )باستثناء الجزء األمامي( فقط.

الجهاز مناسب للتركيب المستقل، وتم التحقق منه فيما يتعلق بالجوانب الخاصة بالسالمة على أساس المعايير المتسقة األوروبية ذات المرجعية. 
االستخدام غير المسموح به

أي استخدام مختلف عن االستخدام المسموح به محظور تماما.
الحظ أن مالمسات المرحل الموردة من نوع وظيفي، ومعرضة للعطل: ينبغي تنفيذ أية منظومات للحماية التي تتطلبها معايير المنتجات أو تمليها الفطرة السليمة ألسباب 

تتعلق بالسالمة خارج الجهاز.

المسؤولية واألخطار المتبقية
ال تتحمل Eliwell Controls srl أية مسؤولية عن أية أضرار تنشأ عن:

• التركيب/ االستخدام المختلف عن ما هو منصوص عليه، وخاصة المختلف عن تعليمات السالمة المنصوص عليها بموجب المعايير و/أو البيانات في هذا الدليل.
• االستخدام على لوحات ال تضمن الحماية المناسبة ضد الصدمات الكهربائية، 

الماء، والغبار في ظروف التركيب المنجز.
• االستخدام على لوحات تسمح بالوصول إلى أجزاء خطيرة بدون استخدام أدوات؛

• العبث في المنتج و/أو تغييره;
• التركيب/ االستخدام على لوحات ال تتطابق المعايير وأحكام القوانين السارية.

اإلعفاء من المسؤولية
إن هذا المنشور مملوك ملكية حصرية لـ Eliwell والذي ُيحظر تماما إعادة إنتاجه وإشاؤه دون الحصول صراحة على تفويض من شركة Eliwell نفسها. تم بذل كل 
العناية في إصدار هذه الوثيقة؛ ومع ذلك، ال ُتعفى Eliwell من أية مسؤولية ناشئة عن استخدام هذا المنشور. األمر نفسه ينطبق على أي شخص أو شركة تشارك في 

إصدار و إعداد هذه الوثيقة.  تحتفظ Eliwell بالحق في إجراء أية تعديالت، شكلية أو وظيفية، بدون إشعار مسبق إلى أي شخص وفي أي وقت.

التخلص من المنتج

يجب التخلص من الجهاز )أو المنتج( بشكل منفصل وفقا للوائح المحلية بشأن التخلص من المنتجات في نهاية عمرها االفتراضي.
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Eliwell Controls s.r.l. 
Via dell’Industria, 15 • Z.I. Paludi

32010 Pieve d’Alpago )BL( ITALY
هاتف        111 986 0437 39 +
فاكس        066 989 0437 39 +

www.eliwell.com

الدعم التقني للعمالء:
خط المساعدة التقنية 300 986 0437 39 +

techsuppeliwell@schneider-electric.com :بريد إلكتروني

المبيعات 
100 986 0437 39 + )إيطاليا( هاتف

200 986 0437 39 + )بلدان أخرى(
saleseliwell@schneider-electric.com  بريد إلكتروني:
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