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AKO ELECTROMECÀNICA, S.A.L.
نحتفظ بحق تسلیم مواد قد تختلف قلیالً عن تلك الموضحة في أوراق

بیاناتنا. المعلومات محّدثة على موقعنا على اإلنترنت
 www.ako.com

Av. Roquetes, 30-38
08812 Sant Pere de Ribes
Barcelona (España)

www.ako.com
ako@ako.com

Tel. (34) 938 142 700
Fax (34) 938 934 054

2- تركیب1- تحذیر

3- نظام األسالك
 .یجب أال یتم تثبیت الحساس وكبلھ في نفس القناة مثل كابالت الطاقة أو التحكم أو التزوید. 

تعلیمات التركیب
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4- عملیات التشغیل
جھاز ذو 3 مفاتیح

مفتاح الضبط
.(SP) اضغط لمدة 5 ثوان لتعدیل نقطة الضبط
اضغط لمدة 10 ثواٍن للذھاب إلى قائمة البرمجة.

في قائمة البرمجة، انتقل إلى المستوى المعروض أو اقبل
القیمة الجدیدة أثناء تعیین معیار.
 

مفتاح ألعلى /
الضغط لمدة 5 ثوان بدء / إیقاف إزالة الجلید

في قائمة البرمجة، یسمح لك بالتمریر خالل المستویات المختلفة 
أو أثناء إعداد المعیار، لتغییر القیمة.

مفتاح ألسفل / 
یؤدي الضغط لمدة 5 ثوان إلى تنشیط وضع االستعداد، 
والضغط لمدة ثانیتین یعید الجھاز إلى الوضع العادي. 

في وضع االستعداد، ال یقوم الجھاز بأي إجراءات ویتم 
المختلفة أو أثناء إعداد المعیار، لتغییر القیمة.

في قائمة البرمجة، یسمح لك بالتمریر خالل المستویات 
المختلفة أو أثناء إعداد المعلمة، لتغییر القیمة.

   جھاز ذو 1 مفتاح

مفتاح الضبط / 
یؤدي الضغط لمدة 5 ثوان إلى تنشیط وضع االستعداد، والضغط 
لمدة ثانیتین یعید الجھاز إلى الوضع العادي. في وضع االستعداد، 

ال یقوم الجھاز بأي إجراءات ویتم عرض المؤشر فقط على الشاشة.
الضغط لمدة 10 ثواٍن ینتقل إلى قائمة البرمجة.

ینتقل الضغط لمدة 5 ثواٍن في قائمة البرمجة إلى المستوى المعروض 
على الشاشة أو أثناء إعداد المعیار، یقبل القیمة الجدیدة.

في قائمة البرمجة، یتیح لك الضغط القصیر التمریر خالل المستویات 
المختلفة أو أثناء إعداد المعلمة، زیادة القیمة. عند الوصول إلى الحد 

األعلى، سیبدأ من الحد األدنى مرة أخرى.

5- البدء
(3 نماذج رئیسیة فقط)

 ،(P3 / 1 ومیض) عند بدء التشغیل، سیبدأ تشغیل الجھاز في وضع المعالج
.SET لتحدید التطبیق األكثر مالءمة واضغط  أو  واضغط على

3: الفواكھ والخضروات 2: المجمدة  1: متعددة األغراض 
6: رفوف زجاجة 4: األسماك الطازجة   5: المشروبات الغازیة  

7: مكیف ھواء              8: الحرارة / حاضنات
سیقوم المعالج بتھیئة معلمات الجھاز للتطبیق المختار (انظر الجدول 

"اإلعدادات االفتراضیة حسب التطبیق").

5.1- الوصول إلى نقطة الضبط والبرمجة

(P0 = 0)  ON مرحل التبرید نشط

وضعیة 
 االستعداد

لوحة المفاتیح

(P0 = 1) مرحل نشط RES

وضع البرنامج
شاشة

SET

وضعیة 
 االستعداد

مفتاح ضبط /     

وضع البرنامج شاشة

SET

5 ثوان

درجة حرارة 
المؤشر

حرر SET للوصول 
إلى نقطة التحدید

حرر SET للوصول
 إلى البرمجة

درجة حرارة 
المؤشر

حرر SET للذھاب 
إلى وضع االستعداد

حرر SET للوصول 
إلى البرمجة

10 ثوان

5 ثوان 10 ثوان

t

جھاز ذو 3 مفاتیح

مفتاح الجھاز 1
t

SET

المقاومة

- قــد یؤثــر اســتخدام الجھــاز دون اتبــاع تعلیمــات الشــركة الصانعــة علــى 
متطلبــات ســالمة الجھــاز. للتأكــد مــن أن الجھــاز یعمــل بشــكل صحیــح، یجــب 

استخدام الحساسات التي توفرھا AKO فقط. 
- یجــب تثبیــت الوحــدة فــي مــكان محمــي مــن االھتــزازات والمیــاه والغــازات 
ــك الموضحــة  ــث ال تتجــاوز درجــة الحــرارة المحیطــة تل ــآكل، حی المســببة للت

في البیانات الفنیة.
ــي مــكان مــا دون أي  ــراءة صحیحــة، یجــب أن یكــون الحســاس ف - لضمــان ق
تأثیــرات حــرارة خارجیــة باســتثناء درجــة الحــرارة التــي یتــم قیاســھا أو التحكــم 

فیھا.
ــل  ــى األق ــف عل ــاح رئیســي مصنّ ــة بمفت ــة الكھربائی ــد دارة التغذی - یجــب تزوی
ــف  ــن الخل ــاز. ســتدخل األســالك م ــن الجھ ــرب م ــت، بالق ــر، 230 فول 2 أمبی

.H05V-K  أو H05VV-F ویجب أن تكون من النوع
- ســیعتمد المقیــاس علــى القوانیــن المحلیــة، ولكــن یجب أال یقل حجمــھ عن 1 مم

.2
-بین 40- درجة مئویة و 20+ درجة مئویة، إذا تم تمدید الحساس NTC حتى 
1.000 م مــع الحــد األدنــى من الكابــل 0،5 مم مربع، فإن أقصى انحراف یكون 

.(AKO-15586 كابل التمدید للحساس ذو رقم) 0،25 درجة مئویة
ــاالت  ــدة االتص ــع AKO-14917 (وح ــة م ــر متوافق ــدات غی ــة: المع مالحظ

الخارجیة) و AKO-14918 (مفتاح البرمجة).

الوضع: الحرارة 16 أمبیر16 أمبیر 16 أمبیرالوضع: بارد 

 / 

 / 







 6- جدول المعاییر والرسائل
 P3 تعریف.  یعرض العمود العوامل االفتراضیة المحددة من قبل المصنع. المعیار بعالمة * ھي معاییر متغیرة اعتماًدا على التطبیق الذي تم اختیاره في المعالج أو المعیار

(انظر الجدول "المعاییر االفتراضیة حسب التطبیق"). ما لم ینص على خالف ذلك، یتم التعبیر عن درجات الحرارة في درجة مئویة. (القیم المكافئة في فھرنھایت)
.
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EP

d0

d3

d8

d2

C4

ضبط درجة الحرارة (نقطة ضبط) 
(تعتمد الحدود على نوع الحساس)

حساس المعایرة 1 (إزاحة)
حساس تفاضلي 1 (تأخیر)

الحد األدنى لنقطة الضبط (ال یمكن ضبطھا أقل من ھذه القیمة)

نوع التأخیر لحمایة الضاغط: 
0= نشط/غیر نشط (منذ آخر انقطاع)؛ 1= نشط (منذ بدء التشغیل/إعادة الضبط)؛ 

2= نشط/غیر نشط (منذ إیقاف التشغیل/ بدء التشغیل)

حالة مرحل التبرید مع خطأ التحساس:
0= غیر نشط؛ 1 = نشط. 2 = المتوسط على أساس 24 ساعة الماضیة قبل خطأ الحساس؛ 

C8 و C7 3 = غیر نشط كبرنامج

(C4 قیمة الخیار المحدد في المعیار) مدة تأخیر الحمایة

مرحل الوقت نشط في حالة وجود خلل في الحساس 
(إذا كانت C7 = 0 و C8=0، فسیتم إیقاف الترحیل دائًما)
مرحل الوقت غیر نشط في حالة وجود خلل في الحساس 1

(إذا كانت C8 = 0 و C7¹0، فسیتم تشغیل المرحل بشكل دائم)

الخروج إلى المستوى 1

تواتر إزالة الجلید 
(الوقت بین عملتي تشغیل)

أقصى زمن للرسالة (الوقت المضاف في نھایة عملیة إزالة الجلید)

نوع الرسالة أثناء إزالة الجلید: 
0= درجة الحرارة الحالیة؛ 1= درجة الحرارة في بدایة عملیة إزالة الجلید؛ 2= عرض رسالة إزالة الجلید 

أقصى مدة للرسالة 
(الوقت المضافة في نھایة التذویب)

الوقت المحسوب بین فترات إزالة الجلید: 
0= إجمالي الوقت الفعلي؛ 1= مجموع مرات عمل الضاغط

الخروج إلى المستوى 1

نوع التشغیل 0= مباشر، بارد، 1= معكوس، تسخین
تأخیر جمیع الوظائف على تلقي الطاقة الكھربائیة

العنوان (فقط األنظمة ذات اتصاالت مدمجة)

PTC =1 ؛NTC =0 اختیار نوع الحساس
الخروج إلى المستوى 1

رمز الدخول (كلمة المرور)
نسخة البرنامج (معلومات)

مراجعة نسخة البرنامج (معلومات)
الخروج إلى المستوى 1

الخروج من البرمجة

وضع عرض درجة الحرارة    0= عدد صحیح درجة مئویة         1= عشري واحد في درجة مئویة
           2= عدد صحیح فھرنھایت            3= عشري واحد في درجة فھرنھایت

وظائف رمز الدخول (كلمة المرور) 
0= غیر نشط؛ 1= منع الوصول إلى المعاییر؛ 2= قفل لوحة المفاتیح

OFF ۱�  
الحد األقصى للنقطة المحددة 

(ال یمكن ضبطھ فوق ھذه القیمة)

  NTC مع

NTC مع 
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(ºC/ºF)
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(min.)

(ºC/ºF)

(min.)

(min.)

(min.)

(h.)

(min.)

القوائم والوصف المستوى 1  
التحكم المستوى 2  

وصف          قیم االلمستوى 3  

 نقطة
ضبط

أقصى .تعریف أدنى
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dEF

رسائل

(d2 = 2)یشیر إلى أن عملیة إزالة الجلید قید التنفیذ. (فقط إذا كانت المعیار

خلل في الحساس 1 (الدارة مفتوحة، تجاوز، NTC: درجة الحرارة> 110 درجة مئویة أو <-55 درجة مئویة 
PTC: درجة حرارة> 150 درجة مئویة أو <58 درجة مئویة) - (حدود مكافئة في درجة فھرنھایت) 

طلب رمز الدخول (كلمة المرور) 

0
0

0255
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P511255

(P3)اإلعدادات االفتراضیة للتطبیق
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SP

d1
P0

d0

 1
متعدد االستخدامات

2
تجمید

3
خضراوات وفواكھ

4
سمك طازج

5
مشروبات غازیة

6
رفوف القواریر

7
مكیف ھواء

8
تسخین/حاضنات

7 المواصفات التقنیة
..AKO-D14023/D14024/D14123/D14124/D14125إمداد الطاقة 

VA 2.5 ±20%—~ 12/24 فولت

AKO-D14120..........................
AKO-D14023-C...............................

AKO-D14012...................................
الجھد الكھربائي األقصى لدرات الجھد شدید االنخفاض ............................................................... 20 فولت
Modbus RTU RS485................................................. (AKO-D14023-C فقط لطراز) االتصاالت
 NTC/PTC 1........................................................................................... (P4  وفقاً إلى) مداخل
مرحل التبرید 16A ...............................................................(EN60730-1: 12(9) A 250 فولت~)
رقم مرحل التشغیل ....................................................................... EN60730-1: التشغیل 100.000
NTC AKO-149xx / PTC AKO-1558xx.......................................................... أنواع الحساسات
مجال القیاس NTC ............................50,0 درجة مئویة إلى 99,9+ درجة مئویة (º 58,0فھرنھایت إلى 211)
PTC ...............-50,0 درجة مئویة to +150 درجة مئویة (58,0- فھرنھایت إلى 302 فھرنھایت)  
دقة قیاس ..........................................................................................................0,1 درجة مئویة
بیئة العمل ...........................................................................to 50 -10 درجة مئویة، رطوبة <90 %
الرطوبة المحیطة للتخزین .........................................................30- إلى 70 درجة مئویة، الرطوبة <90٪
IP65................................................................................................. فئة الحمایة - اللوحة األمامیة
تثبیت ...................................................................................................لوحة محمولة مع مرتكزات
أبعاد قیاس اللوحة ..........................................................................................................29*71
أبعاد اللوحة األمامیة .......................................................................................................38*79

AKO-D14023-C..................................................................................... 61 مم  العمق 
األخرى .......................................................................................................43 مم  الطرازات 
توصیالت .................................................................................أطراف أقطاب األسالك حتى 2.5 مم ²

تصنیف جھاز التحكم: مدمج، میزة التشغیل التلقائي نوع B.1، لالستخدام في البیئات النظیفة، وبرنامج من فئة (أ) 
.s/ UNE-EN 60730-1 2 والتشغیل المستمر. تصنیف التلوث

عزل مزدوج بین العرض، الدائرة الثانویة، ومخرج المرحل.
الجھد النبضي المقدر ..................................................................................................2500 فولت
األجزاء التي یمكن الوصول إلیھا .............................75 درجة مئویة درجة الحرارة أثناء اختبار ضغط الكرة  
األجزاء التي تضع العناصر النشطة ........................125 درجة مئویة    

EMC AKO-D14023 / D14023-C / D14024 / الجھد الكھربائي وشدة التیار حسب اختبارات 
AKO-D14123/D14124/D14125/ 207 ...فولت، 17 مللي أمبیر    
AKO-D14120 ..............................105 فولت، 36 مللي أمبیر    
AKO-D14012 .............................9,6 فولت، 181 مللي أمبیر    
شدة تیار اختبارات منع التشویش حتى ...........................................................................270 مللي أمبیر

AKO-D14012, AKO-D14023, AKO-D14024  
AKO-D14023-C

AKO-D14120, AKO-D14123, AKO-D14124, AKO-D14125   
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D

D: تعرض الرسالة على الشاشة: 
(AKO-D14023-C فقط) AKONet تعرض الرسالة في برنامج :S

 

D

D

S

-

قائمة البرمجة (المعاییر)
بعد 20 ثانیة دون الضغط على أي مفتاح، ستعود األجھزة إلى المستوى السابق. إذا كنت في المستوى الثالث، لن یتم حفظ التغییرات

جھاز ذو 1 مفتاحجھاز ذو 3 مفاتیح

تغییر القائمة
 

 تغییر
  البرنامج

 تغییر
القیمة

 المستوى
 األول القائمة

 المستوى درجة حرارة المؤشر
الثالث القیم

10 ثوانموافق موافق موافق

SETSET SET SET

20 ثانیة 20 ثانیة 20 ثانیة20 ثانیة 20 ثانیة 20 ثانیة

موافقموافق

SETSET

الخروج 
 من البرمجة

البرمجة

 تغییر القیمة المحددة (فقط لألجھزة ذات 3 مفاتیح)

درجة حرارة المؤشر

ثوان 5

SET

  درجة حرارة المؤشر
 

القیمة الحالیة
  

القیم الجدیدة
  

 تغییر
  القیمة

قبول القیم
وخروج 

 
 

SET

-
-

0-99 L5
PU
Pr
EP

EP

···
···
···
···
···

تحذیر: م تعریف المعاییر االفتراضیة حسب نوع التطبیق من التطبیقات األكثر شیوعاًً. 
تحقق من أن ھذه المعاییر مناسبة للتثبیت.

تغییر القائمة

< 5 ثوان < 5 ثوان < 5 ثوان < 5 ثوان < 5 ثوان < 5 ثوان

 تم الضغط على
الزر عدة مرات
 

  
< 5 ثوان< 5 ثوان.

 تغییر
  البرنامج

 المستوى
 األول القائمة

 درجة حرارة المؤشر
 

 المستوى
الثاني المعاییر

10 ثوانموافق موافق

موافقموافق

الخروج 
 من البرمجة

البرمجة

SET SET

SETSET SETSET

SET SET SET

 تغییر
موافق  القیمة

SET SET

002 P2···

5.2- إعداد المعاییر

 المستوى
الثاني المعاییر

 المستوى
الثالث القیم

 تم الضغط على
الزر عدة مرات

 NTC مع

NTC مع 

 
(ºC/ºF)

تحكم في التذویب (إذا كان P0 = 0 مباشر، بارد) المستوى 2  
وصف          قیم أقصىااللمستوى 3   تعریف أدنى

الحالة العامة المستوى 2  
وصف          قیم أقصىااللمستوى 3   تعریف أدنى

الوصول ومعلومات التحكم المستوى 2  
وصف          قیم أقصىااللمستوى 3   تعریف أدنى

VA 3.5 230 فولت~ 10± % 50/60 ھرتزVA 3.5 230 فولت~ 10± % 50/60 ھرتز
VA 4 فولت 120~ + 8 % - 12 % 50/60 ھرتز 
VA 6 فولت 90-240 ~ 50/60 ھرتز


