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 نحتفظ بحقنا يف توفري املواد التي قد تختلف قليالً عن تلك املوضحة يف ورقة البيانات. 

املعلومات محدثة عىل موقعنا.
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1- تحذيرات
- يجب تركيب الجهاز يف مكان محمي من االهتزازات واملياه والغازات املسببة للتآكل حيث 

ال تتجاوز درجة الحرارة املحيطة القيمة املحددة يف البيانات الفنية.

- لضامن التشغيل الصحيح للجهاز، يجب استخدام املسابري التي توفرها AKO فقط.

- ليك تكون القراءة صحيحة، يجب أن يكون املسبار يف مكان خاٍل من التأثريات الحرارية 

بخالف درجة الحرارة املراد قياسها أو التحكم فيها.

- يجب عدم تثبيت املسبار والكابل أبًدا يف قناة مع كابالت الطاقة أو التحكم أو اإلمداد. 

- يف حالة متديد مسبار NTC، استخدم دامئًا كاباًل محميًا ووصل الشبكة باألرض. يف هذه 

الحاالت، سيكون الحد األقىص لالنحراف 0.25 درجة مئوية بني -40 درجة مئوية و+20 

باستخدام  يوىص  ملم²(.   0.5 عن  يقل  ال  بُسمك  مرت   1000 أقىص  )بحد  مئوية  درجة 

.AKO-15586 الكابل

- افصل الجهاز دامئًا عن الطاقة قبل توصيل األسالك.

الطاقة مبفتاح مميز لفصل الجهاز ال يقل عن 2 أمبري، 230 فولت،  - يجب تزويد دائرة 

يقع بالقرب من الجهاز.

- سيكون كابل الطاقة من النوع H05VV-F أو H05V-K. سيعتمد الُسمك الذي سيتم 

استخدامه عىل اللوائح املحلية السارية، ولكن يجب أال يقل عن 1 ملم². يجب أن يتم 

الرتكيب الكهربايئ تحت األنبوب.

تغيري  إىل  املصنعة  الرشكة  بتعليامت  االلتزام  دون  التسجيل  جهاز  استخدام  يؤدي  قد   -

فقط   AKO توفرها التي  املسابري  استخدام  يجب  بالجهاز.  الخاصة  السالمة  متطلبات 

للتشغيل الصحيح للجهاز.

2- الرتكيب
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3- املواصفات الفنية
الطاقة............................................................................. 90-240 فولت ~ 60/50 هرتز

1=cos ϕ ل التنبيه...................................................................................... 8 أمبري مرحِّ

......... -50 إىل 99.9 درجة مئوية )NTC( )AKO-14931( نطاق املعامل الحراري السالب

نطاق 4-20 مليل أمبري............................ قابل للضبط من -100 إىل 900 )1000 مستوى(

0.1 ...................................................................................................................... الدقة

EN12830 1 درجة مئوية وفًقا ملعيار± ................... فئة الدقة )-40 إىل 40 درجة مئوية(

.............................................................................................. > 20 ثانية زمن االستجابة

الحد األقىص للخطأ النسبي يف الوقت.................................................................. > %0.1

عالمة مطابقة وفًقا لـ S,A .........UNE-EN 12830,1,-40 درجة مئوية +40 درجة مئوية

)S( املالءمة لالستخدام يف التخزين .................................................................................

)A( نوع الوسط املناخي ...............................................................................................

............................................................................................................... فئة الدقة )1(

أقىص طاقة ممتصة 8.5 فولت أمبري

درجة حرارة مكان التشغيل............................................................0 إىل 40 درجة مئوية

........................................................ -20 إىل 60 درجة مئوية درجة حرارة مكان التخزين

IP40 .......................................................................................................درجة الحامية

العزل املزدوج بني مزود الطاقة،

ل. والدائرة الثانوية ومخرج املرحِّ

1-EN 61010 وفًقا للمعيار II .....................................................................فئة الرتكيب

1-EN 61010 وفًقا للمعيار II ...................................................................درجة التلوث

االحتفاظ بالتاريخ والوقت بدون مصدر طاقة حتى يومني

جرس داخيل.............................................................................. 70 ديسيبل عند 30 سم

SD/SDHC )FAT / FAT32( ......................................................املدعومة SD بطاقات

4- التوصيل

5- التشغيل
وظيفة املفاتيح

املفتاح N: تُظهر ضغطة قصرية الحد األقىص للقيمة التي تم الوصول إليها يف آخر 24 ساعة، 

باإلضافة إىل الوقت الذي تم فيه الوصول إىل جميع املدخالت النشطة.
يف قامئة الربمجة، يسمح لك بالتنقل عرب املستويات املختلفة، أو، أثناء تعيني القيمة املدخلة، 

تغيري قيمتها.

املفتاح Q: تُظهر ضغطة قصرية الحد األدىن للقيمة التي تم الوصول إليها يف آخر 24 ساعة، 

باإلضافة إىل الوقت الذي تم فيه الوصول إىل جميع املدخالت النشطة.
يف قامئة الربمجة، يسمح لك بالتنقل عرب املستويات املختلفة، أو، أثناء تعيني القيمة املدخلة، 

تغيري قيمتها.

املفتاح O: ضغطة قصرية لتنزيل بيانات التسجيل الحالية عىل بطاقة SD )إذا تم إدخالها(.

املفتاح P: ضغطة قصرية لتنزيل جميع بيانات التسجيل عىل بطاقة SD )إذا تم إدخالها(. يف 

قامئة الربمجة، يخرج من القيمة املدخلة دون حفظ التغيريات، ويعود إىل املستوى السابق 
أو يخرج من الربمجة.

 SD ضغطة قصرية لتنزيل بيانات آخر سجل مغلق عىل بطاقة :SET مفتاح 

)إذا تم إدخالها(.

.)P50 يسكت التنبيه الصويت )حسب القيمة املدخلة

يف قامئة الربمجة، يؤكد االختيار ويحفظ القيمة املدخلة.

املفتاحان N + P : الضغط ألكرث من 10 ثواٍن، للوصول إىل قامئة عرض سجل البيانات. 

إليها.  للوصول   SET عىل  واضغط  التسجيل  مجموعة  لتحديد   N / Q عىل  اضغط 

اضغط عىل N / Q لتحديد السجل املراد عرضه، بعد ثانية واحدة، سيتم عرض قيمة 

كل مدخل، مع إظهار تاريخ ووقت التسجيل.

املفتاحان N + O : الضغط ألكرث من 10 ثواٍن، للوصول إىل قامئة عرض سجل التنبيهات.

 N اضغط عىل .SET لتحديد املدخل املطلوب عرضه واضغط عىل N / Q اضغط عىل

Q / لتحديد الحدث املراد عرضه )رقم 1 هو أحدث حدث(، بعد ثانية واحدة، سيتم 

عرض قيمة كل مدخل، مع إظهار تاريخ ووقت الحدث.

املفتاحان N + Q : الضغط ألكرث من 10 ثواٍن، للوصول إىل قامئة الربمجة.

جدول الرسائل
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AKO-15724 / AKO-15725

٩٠-٢٤٠ فولت~

٦٠/٥٠ هرتز

SET

شاشة عرض

مؤرش درجة الحرارة

مؤرش الوقت

التنبيه نشط

االتصال مع
SD بطاقة

مؤرش درجة الحرارة العظمى والصغرى

حدث نشط (مدخل رقمي)

متصفح

SD فتحة لـبطاقة

الرسائل
E01)المسبار 1 معيب )دائرة مفتوحة، متقاطعة، أو مسبار خارج النطاق
E02)المسبار 2 معيب )دائرة مفتوحة، متقاطعة، أو مسبار خارج النطاق
المدخل معطل---
تم الوصول إلى السجل العلوي---
تم الوصول إلى السجل السفلي---

SCH.قراءة المعلومات من الذاكرة الداخلية
EtYالذاكرة الداخلية فارغة
E11خطأ في الوصول إلى الذاكرة الداخلية للمسجل
E12)RTC( خطأ في الوصول إلى الساعة في الوقت الفعلي
E13SD لم يتم الكشف عن بطاقة
E14SD خطأ في الكتابة في بطاقة
E15FAT/FAT32 يجب أن يكون .SD خطأ في تنسيق بطاقة
E16)Write Protection( محمية ضد الكتابة SD بطاقة
PASطلب كلمة المرور
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5.1- هيكل البيانات املسجلة
- تُخزن البيانات املسجلة يف الذاكرة الداخلية للمسجل وتُرتب يف مجموعات السجل. تعتمد الفرتة الزمنية املخزنة يف كل مجموعة، وكذلك السعة القصوى للذاكرة الداخلية، عىل فرتة 

التسجيل )القيمة املدخلة L1(، كام هو موضح يف الجدول.

- يحتوي املسجل عىل فتحة لبطاقة SD، والتي تسمح بنقل البيانات املخزنة ليتم عرضها عىل جهاز كمبيوتر أو حفظها كنسخة احتياطية. يتم حفظ هذه البيانات بتنسيق جدول حسايب 

).csv(، وتكون مرتبة عىل النحو التايل:

)SET أو O  تنزيل بيانات آخر سجل مغلق أو السجل الحايل )مفتاح

 يتم تخزين كل مجموعة سجل يف ملف، اسمه هو اليوم والساعة والدقائق 

للسجل األول الذي يحتوي عليه.

)P تنزيل كافة البيانات املسجلة )مفتاح

يتم إنشاء ملفني اسمهام سنة وشهر ويوم التنزيل، يف مجلدين مختلفني ALL و ALARMS، يحتوي األول 

عىل ملف به جميع البيانات املسجلة بواسطة الجهاز حتى اآلن والثاين يحتوي عىل األحداث املحفوظة حتى 

اآلن )انظر الفقرة 5.2(:
السنة*

الشهر*

اليوم والساعة والدقائق*

السنة والشهر واليوم**

مهم: ال تخرج بطاقة SD حتى  ينطفئ املؤرش.

قد يستغرق التنزيل عدة دقائق حسب البيانات املحفوظة

5.2- سجل التنبيهات
 ،"ALARMS" يتم تنزيل جميع البيانات املسجلة حتى تاريخه، مبا يف ذلك سجل األحداث، املوجود يف مجلد ،P تحفظ هذه الوظيفة حدثًا يف كل مرة يتم فيها تفعيل التنبيه أو إلغاء تفعيله. لتنزيل بيانات سجل األحداث، اضغط عىل املفتاح

.SD إىل بطاقة

5.3- التشغيل أول مرة
أثناء التشغيل أول مرة، سيتم طلب بيانات التاريخ والوقت.

5.4- قامئة الربمجة )القيم املدخلة(
للوصول إىل قامئة برمجة القيم املدخلة، اضغط عىل مفتاحي N + Qيف نفس الوقت. انظر قامئة القيم املدخلة املتوفرة يف النقطة 5 من هذا الدليل. بعد 20 ثانية دون ملس أي مفتاح، سيعود الجهاز إىل املستوى السابق. يف حالة الوجود يف 

املستوى 3، لن يتم حفظ التغيريات.

ضبط الوقت
/

ضبط الشهر
/

ضبط الدقائق
/

ضبط السنة
/

ضبط اليوم
/

بدء التسجيل

اضغط
SET

اضغط
SET

اضغط
SET

اضغط
SET

اضغط
SET

مؤرش درجة الحرارة املستوى ١ القوائماملستوى ٢ القيم املدخلة املستوى ٣ القيم

القا�ة

اضغط

القيمة
اضغط

تغي�
valorOK OK OK

اضغط
+

١٠ ثوان< .

اضغط
/

اضغط
/

اضغط
/

اضغط
SET

اضغط
SET

اضغط
SET

اضغط
SET

اضغط
SET

اضغط
/

عدة مراتعدة مرات

اضغط
/

 ٢٠ ثانية ٢٠ ثانية ٢٠ ثانية

OKOK

خارج الربمجة يف الربمجة

�

6- جدول القيم املدخلة والرسائل
يشري العمود Def. إىل القيم املدخلة االفرتاضية التي تم ضبطها يف املصنع. يتم التعبري عن قيم درجة الحرارة بالدرجة 

املئوية )درجة الحرارة املكافئة بالفهرنهايت(، ما مل يذكر خالف ذلك.

المستوى 1     القوائم والوصف
InP  المستوى 2     ضبط المدخالت

Min.Def.Min.المستوى 3     الوصف

i1 ،)NO( نوع المدخل 1 0: معطل 1: نطاق المعامل الحراري 2: 4-20 مللي أمبير، 3: مدخل رقمي
)NC( 4014: مدخل رقمي

i21 0-100القيمة 4 مللي أمبير المدخلi3
i31 القيمة 20 مللي أمبير المدخلi2100900
i41 020-20معايرة المدخل

i11،)NO( نوع المدخل 2 0: معطل، 1: نطاق المعامل الحراري 2: 4-20 مللي أمبير، 3: مدخل رقمي
)NC( 4004: مدخل رقمي

i122 0-100القيمة 4 مللي أمبير المدخلi13
i132 القيمة 20 مللي أمبير المدخلi12100900
i142 020-20معايرة المدخل
EP1 خروج إلى المستوى

ALالمستوى 2     ضبط التنبيهات
Min.Def.Min.المستوى 3     الوصف

A0001تنبيه المدخل 1: 0: معطل؛ 1: مفعل
A11 قيمة التنبيه القصوى المدخلA299.9*999
A21 50-999*قيمة التنبيه الدنيا المدخل-A1
A3)00120تأخير التنبيه المدخل 1 )الدقائق
A4ل ل فقط، 3: صوتي + مرّحِ 003مخرج التنبيه المدخل 1 0: بدون مخرج، 1: صوتي فقط، 2: مرّحِ
A10001تنبيه المدخل 2: 0: معطل؛ 1: مفعل
A112 قيمة التنبيه القصوى المدخلA120*999
A122 0-999*قيمة التنبيه الدنيا المدخلA11
A13)00120تأخير التنبيه المدخل 2 )الدقائق
A14ل ل فقط، 3: صوتي + مرّحِ 003مخرج التنبيه المدخل 2 0: بدون مخرج، 1: صوتي فقط، 2: مرّحِ
EP1 خروج إلى المستوى

CnFالمستوى 2     الضبط العام
Min.Def.Min.المستوى 3     الوصف

P2001وظيفة رمز الوصول: 0: غير نشط؛ 1: قفل الوصول إلى القيم المدخلة
P3001القيم المدخلة االفتراضية: 0: ال؛ 1: نعم
P5لألجهزة ذات االتصال MODBUS 11255عنوان

P7
بالدرجة  عشري  عدد   :1 0: عدد صحيح بالدرجة المئوية  طريقة عرض درجة الحرارة: 

المئوية
3: عدد عشري بالفهرنهايت 2: عدد صحيح بالفهرنهايت   

013

P82 012المدخل المراد عرضه: 0: الكاروسيل مدخل 1 - مدخل 2؛ 1: مدخل 1؛ 2: مدخل
P50ل ل فقط 3: صوت ومرّحِ 013كتم صوت التنبيه من مفتاح SET: 0: معطل 1: صوت فقط 2: مرّحِ
EP1 خروج إلى المستوى

dLGالمستوى 2     ضبط المسجل
Min.Def.Min.المستوى 3     الوصف

L12: 15 دقيقة 1: 5 دقائق  0: 1 دقيقة  الفاصل الزمني للتسجيل: 
4: 60 دقيقة 3: 30 دقائق   024

L2001حذف محفوظات السجالت واألحداث: 0: ال؛ 1: نعم

L33: الخميس 2: األربعاء  1: الثالثاء  0: االثنين  يوم بدء التسجيل: 
6: األحد 5: السبت  4: الجمعة   006

L4. :1 ، :0 :csv. 001الفاصل العشري في ملفات
P82 012المدخل المراد عرضه: 0: الكاروسيل مدخل 1 - مدخل 2؛ 1: مدخل 1؛ 2: مدخل

P50ل ل فقط 3: صوت ومرّحِ 013كتم صوت التنبيه من مفتاح SET: 0: معطل 1: صوت فقط 2: مرّحِ
EP1 خروج إلى المستوى

rtCالمستوى 2     التاريخ والوقت
Min.Def.Min.المستوى 3     الوصف

r10023الوقت
r20059الدقيقة
r31131اليوم
r41112الشهر
r5121299السنة
r6011تغيير الوقت تلقائيًا 0: ال، 1: نعم
EP1 خروج إلى المستوى

tidالمستوى 2     التاريخ والوقت
Min.Def.Min.المستوى 3     الوصف

L599-0كلمة المرور
PUنسخة البرنامج---
Prمراجعة البرنامج---
EP1 خروج إلى المستوى

* قد تختلف الحدود حسب نوع املدخل املختار

الفاصل الزمني 
للتسجيل

الفترة المخزنة لكل 
سعة الذاكرة الداخليةمجموعة

< 50 يوًما8 ساعات1 دقيقة
< 5 أشهر24 ساعة5 دقائق
< 3 سنوات7 أيام15 دقيقة
< 6 سنوات14 يوًما30 دقيقة
< 12 سنة28 يوًما60 دقيقة


