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 EDT2411A

از شما به خاطر انتخاب کنترلر دمای ENDA EDT2411A متشکریم 

ENDA EDT2411A ترموستات دیجیتالی

 35x77mm سایز
On-Off کنترل
خروجي رله برای کنترل سرمايش يا گرمايش
NTC یک سنسور ورودی
NTC قابلیت انتخاب مقدار آفست برای سنسور
پارامترهای حفاظت از کمپرسور
در صورت خرابی سنسور ، حالت خروجی رله را میتوان بصورت ON و OFF و یا 
کنترل دوره ای انتخاب کرد
قابلیت محدود کردن حدود باال و پایین برای مقدار تنظیم 
ویژگی “دیفراست هوشمند” قابل انتخاب است
مدت زمان دیفراست و فاصله بین دو دیفراست قابل تنظیم
۶ نوع صدای مختلف برای آالرم
مقدار حدود باال و پایین آالرم میتواند وابسته به مقدار تنظیم، قابل انتخاب است 
F° يا C°  واحد دمای قابل انتخاب بصورت

ورودی دیجیتال بصورت:  
- آالرم خارجی            

- شروع دیفراست 
انتقال تنظیمات به ترموستات توسط ENDA KEY بدون برق دار کردن
ارتباط RS485 با پروتوکل ModeBus  (قابل سفارش)
CE دارای استاندارد  اروپا

لطفا قبل از استفاده از دستگاه ، اين راھنما را به دقت مطالعه فرماييد. اگر دستگاه در اثر عمل نکردن به مطالب راھنما آسیب 

ببيند ، گارانتی باطل خواھد شد. شرکت ھيچگونه مسئوليتی در قبال ھر گونه ضرر و زيان ناشی از توجه نکردن به مطالب 

راھنما و استفاده غير صحيح را نخواھد داشت.

نمودار اتصال

دستگاه EDT2411A ، ساخته شده توسط ENDA مناسب نصــــــب بر روی پنل می باشد. مونتاژ و سیم بندی دستگاه باید 

توسط اشخاص فنی و مطابق راهنما انجام پذیرد. دقت فرمایید هنگام نصــب و سیم بندی دستگاه ، کابلها فاقد هرگونه انرژی 

باشند. دستگاه باید از رطوبت ، لرزش و آلودگی شدیدمحافظت شده باشد. به دمای محیط کارکرد دقت نمایید. همچنین کابلها 

نباید در مجاورت تجهیزات و یا کابلهای ولتاژ باال باشند.

تغذیه:

توجه:

184-253V AC 
50/60Hz 4VA

فاز

نول

تغذیه

230V AC

کلید

توجه:

۱٬۵mm² : سایز کابل

فیوز

F 100 mA 

250V AC

فیوز باید

استفاده شود

۱) کابلهای تغذیه باید مطابق با استاندارد IEC 60227 ویا 

IEC 60245 باشند.

۲) بر اساس قواعد امنیتی ، کلید برق باید در دسترس اپراتور 

بوده و دارای عالمتی باشد که نمایان کننده ارتباط کلید با 

ترموستات است.

1

2

                      -   -          - EDT2411A : کد سفارش
1 2 3

ولتاژ تغذیه - ۱
     ۲۳۰........۲۳۰V AC
     ۲۴........۲۴V  AC/DC   
     ۱۲........۱۲V  AC/DC
     SM........۹-۳۰ VDC / ۷-۲۴V AC
     ۲۴V.......۱۲V / ۲۴V DC
خروجی - 2          

             R.........  خروجی رله ۸ آمپر
             P.........  خروجی رله ۲۰ آمپر
                                                                  
                     
                                   
                  

مدباس - 3
     RS........ RS485 ارتباط مدباس
(سفارشی )                   
وجود ندارد ....خالی     

 پیچ گوشتی سایز

۰٫۴-۰٫۵Nm 
تمامی تجهیزات عایق بندی دوبل شده اند

شرایط محیطی

ارتفاع حداکثر ۲۰۰۰ متر از سطح دریا

دمای انبار / محیط

رطوبت نسبی

۰ ... +۵۰°C  /  -۴۰ ... ۸۵°C (بدون یخ زدگی)

درجه حفاظتی

از دستگاه در محل هایی که در معرض اشتعال و خورندگی میباشد ، استفاده نکنید

ولتاژ تغذیه 230V AC +%10 -%20, 50/60Hz ; 12V AC/DC ± %10  24  یاV AC/DC ±%10

مصرف برق ۵VA حداکثر
۲٫۵mm² ترمینال پیچی

   ±۱٪ 

   ۴ digits, ۱۲٫۵mm, ۷ segment  LED (V۲ Code : Blue Display)

سیم بندی

مقیاس

حساسیت

درجه دقت نسبت به زمان

نمایشگر

 EMC
الزامات امنیتی

 EN ۶۱۳۲۶-۱: ۲۰۱۳
 EN ۶۱۰۱۰-۱: ۲۰۱۰ (Pollution degree ۲, overvoltage category II)

مشخصات الکتریکی

-۶۰٫۰ ... +۱۵۰٫۰°C (-۷۶٫۰ ... +۳۰۲٫۰°F)

۰٫۱°C (Can be selected as ۰٫۱ºC or 1ºC.) 

کنترل
نوع کنترل کنترل یک مقدار تنظیم

 On-Off الگوریتم کنترلکنترل

هیسترسیس قابل تنظیم مابین ۱ الی ۲۰ درجه

عمر متوسط برای رله

خروجی ها

جعبه
نوع جعبه مناسب نصب بر روی پانل

ابعاد  W۷۷xH۳۵xD۶۱mm 
وزن تقریبا ۱۹۰ گرم (بعد از بسته بندی)

جنس جعبه پالستیک ضد آتش

هنگام تمیز کردن نباید از حالل ها (تینر، بنزین، اسید و ...) ویا از مواد خورنده استفاده نمود.

رله خروجی

برای EDT2411A-xxx-R : بدون بار ۳۰ میلیون بار مکانیکی

250V AC 8A : ۱۰۰ هزار بار با بار مقاومتی

برای EDT2411A-xxx-P : بدون بار ۱۰ میلیون بار مکانیکی
277V AC 20A : ۱۰۰ هزار بار با بار مقاومتی

برای EDT2411A-xxx-R رله : NO+NC 250V 8A (بار مقاومتی)
1/2 اسب ، ۰٫۳۷ کیلو وات 240V AC (بار موتوری)

برای EDT2411A-xxx-P رله : NO 277V 20A (بار مقاومتی)
2 اسب ، ۱٫۵ کیلو وات 250V AC (بار موتوری)

۴۰ درجه در ۵۰٪ . کاهش خطی ۳۱ درجه تا ٪۸۰

ابعاد

۱. هنگام نصب بر روی پانل فضای کافی 

برای کابل های ارتباطی در نظر گرفته شود.

7mm ۲. حداکثر ضخامت پنل

۳. حداقل فضای خالی پشت دستگاه 

60mm برای جدا سازی از پانل

بست نگهدارنده

فشاری

برای جداسازی دستگاه از پنل:

بست ها را مانند شکل به سمت ۱ 

فشار دهید

سپس بطرف سمت ۲ هل دهید.

71,5mm

2
8

,5
m

m

ابعاد برش پانل

  61mm                    5mm

بست نگهدارنده

فشاری پانل
درزگیر

2

عمق
77mm

3
5
m

m
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IP20 : پنل پشتی     IP65 : پنل جلویی    EN 60529 مطابق استاندارد

دقت ±۱°C  

توجه :
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uPL

Hy5 C.FosC.FosC.Fo5

uPL

۶. منوی مخفی

اگر در “منوی کاربر” دکمه       ۷ ثانیه فشار داده شود ، پیغام           نمایش و وارد منوی مخفی شده و سپس پارامتر 

uPL ظاهر خواهد شد. مقدار پارامتر انتخاب شده با فشار دکمه       نمایش داده شده و توسط دکمه های          قابل 

تغییر است. تغییر و تنظیم پارامترها همانند “منوی کاربر” بوده و تمامی پارامتر ها در این منو قابل دسترس می باشند.

اگر در “منوی مخفی” دکمه های              ۲ ثانیه فشار داده شود ، پارامتر به “منوی کاربر” انتقال داده خواهد شد. توسط 

این روش میتوان ۸ پارامتر را به “منوی کاربر” انتقال داد.

۷. چگونه پارامترها را بین منو ها جابجا کنیم؟

حالت برنامه ریزی

پیغام های خطا

   P5C Pfa

وضعیت آالرم

۵. تغییر مقادیر پارامترها

۴. فعال / غیر فعال کردن خروجی کنترل

C.dI5

CENB

اگر در “حالت کارکرد” دکمه        به مدت ۲ ثانیه پیغام C.dis نمایش داده شده و خروجی های کنترل غیر فعال شده و ترموستات فقط بصورت نمایشگر کار خواهد نمود. 

اگر در حالت غیر فعال بودن خروجی ها دکمه       را ۲ ثانیه فشار داده شود ، پیغام C.Enb نمایش داده شده و ترموستات به حالت عادی کنترلی باز خواهد گشت.

با فشار دادن ۲ ثانیه دکمه های        بصورت همزمان پیغام              نمایش داده شده و وارد “منوی کاربر” شده و اولین پارامتر این منو نمایش داده میشود.

هنگام انتخاب یک پارامتر ، با فشار دکمه        مقدار پارامتر نمایش داده شده و توسط دکمه های          مقدار آن پارامتر تنظیم میشود. اگر در حین نمایش مقدار پارامتر به مدت ۳ ثانیه 

دکمه ای فشار داده نشود و یا دکمه       فشار داده شود ، خود پارامتر نمایش داده میشود. اگر در حین نمایش پارامتی دکمه های          بصورت همزمان فشار داده شوند ، ترموستات به 

“حالت کارکرد” وارد خواهد شد.

1000-24.0

خروجی کنترل غیر فعال میشود.

EA

SET

SET

SET

اگر در “منوی کاربر” دکمه های            ۲ ثانیه همزمان فشار داده شوند ، پارامتر از “منوی کاربر” حذف خواهد شد. اگر در 

“منوی مخفی” پارمتری نشان داده شود که همان پارامتر در “منوی کاربر” نیز باشد، F LED°  روشن میشود. اگر پارامتری در 

“منوی کاربر” وجود نداشته باشد، پیغام np نمایش داده میشود.

SET

1000-24.0

SA

سنسور ترموستات قطع است

مقدار دما باالتر از مقیاس است

سنسور دما اتصال کوتاه شده است

مقدار دما پایین تر از مقیاس است

۱. در صورت ایجاد آالرم ، دمای اندازه گیری شده چشمک زده و اگر مقدار پارامتر Snd مقدار 0 نباشد ، صدای بازر شنیده خواهد شد.

۲. نشان دهنده آالرم خارجی است ولی در خروجی ها تاثیری نخواهد داشت.

۳. نشان دهنده آالرم خارجی است و در این حین خروجی های ترموستات نیز غیر فعال خواهد بود.

صدای بازر با فشار دادن دکمه       قطع خواهد شد.

تنظیمات کارخانه ای

اگر هنگام برق دار شدن ترموستات ، دکمه      فشار داده شده باشد ، پیغام d.PAr نمایش داده شده و مقادیر پارامترهای ترموستات به حالت کارخانه باز خواهد گشت

SET

LED فارنهایت : در مقدار پارامتر یا دمای اندازه گیری شده با واحد فارنهایت این LED روشن میشود. اگر پارامتری

 همزمان در منوی مخفی و منوی کاربر نمایش داده شود، این LED روشن میشود.

دستورات پنل جلویی

۱. نمایش و تغییر مقدار تنظیم

مقدار اندازه گیری
شده -30.0 -29.9 -30.01000-24.0

SET

در”حالت برنامه ریزی” اگر دکمه         فشار داده شود ، “مقدار تنظیم” به مدت ۳ ثانیه نمایش داده میشود. در این حین میتوان توسط دکمه های           این مقدار را تنظیم نمود. 
SET

Loc

unl

1000-24.0
SET

دکمه ها قفل میشوند

قفل دکمه ها باز میشود

SET

SET

SET

در “حالت کارکرد” اگر دکمه های             بصورت همزمان ۲ ثانیه فشار داده شود ، پیغام loc نمایش داده شده و دکمه ها قفل می شوند. اگر در حالت قفل دکمه ها ، این دو دکمه ۲ ثانیه فشار داده 

شوند ، پیغام unl نمایش داده شده و قفل دکمه ها باز میشود. اگر هنگام قفل بودن دکمه ها ، دکمه        فشار داده شود ، “مقدار تنظیم” نمایش داده میشود ، ولی نمیتوان آنرا تغییر داد. 

هنگام قفل بودن دکمه ها اگر دکمه ای بجر دکمه       فشار داده شود ، پیغام loc نمایش داده میشود.

۲. قفل کردن و باز کردن قفل دکمه ها

۳. فعال کردن دیفراست دستی

اگر در “حالت کارکرد” دکمه       به مدت ۲ ثانیه فشار داده شود ، عملیات دیفراست بصورت دستی فعال و یا غیر فعال میشود. اگر پارامتر d.dur مقدار 0 تنظیم شده باشد ، دیفراست فعال نخواهد 

شد.

توجه : اگر در “حالت کارکرد” خروجی کنترل غیر فعال شود ،

پیغام off بصورت تکراری نشان داده میشود.

°F.

۴. صدای بازر آالرم ، با فشار دادن هر کدام از دکمه ها قطع میشود.
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LED گرمایش : هنگام کنترل گرمایش اگر خروجی فعال شود ، این LED روشن میشود.

LED دیفراست : همزمان با انجام دیفراست روشن میشود.

LED کمپرسور : همزمان با خروجی کمپرسور روشن میشود. اگر در مرحله تاخیر روشن شدن کمپرسور باشد ، این

LED چشمک خواهد زد.

در “حالت کارکرد” ، مقدار تنظیم را نمایش میدهد.
در “حالت برنامه ریزی” ، مقدار پارامتر انتخابی را نمایش میدهد.

در “حالت برنامه ریزی” ، پارامتر بعدی را انتخاب میکند. اگر پارامتری در حال تنظیم باشد، مقدار آن پارامتر 
را افزایش میدهد. اگر این دکمه بصورت مداوم فشار داده شود ، مقدار پارامتر با سرعت افزایش خواهد یافت.

در “حالت برنامه ریزی” ، پارامتر قبلی را انتخاب میکند. اگر پارامتری در حال تنظیم باشد، مقدار آن پارامتر 
را کاهش میدهد. اگر این دکمه بصورت مداوم فشار داده شود ، مقدار پارامتر با سرعت کاهش خواهد یافت.

مقدار اندازه گیری
شده

مقدار اندازه گیری
شده

خروجی کنترل فعال میشود.

SET

http://www.enda.com


LoL

uPL -60.0  uPL      °C    50              
  LoL    150.0          °C        -60             

HY5

oFF

       20.0          °C              2 

           20.0        °C              0 

     0.1
    -20.0

حداقل حداکثر واحد
مقدار
اولیه

A.LoL

A.uPL

A.dFL

A.HY5

A.typ

      A.uPL         °C           -60

A.LoL    150.0      °C         150 

0:00       99:00                

0.1        20.0          °C                

Ab5         rEF                          Ab5

A.dPo

0:00      99:00     min:sec    0:00 

  -60.0

D.drE

D.Pon

D.dPo

            99:00

                               
 YE5      No  No 

          99:00     m�n:sec     1:00

Unit               °F                             °C

C.pon

C.Fo5

C.PPn

C.PPF

D.dur

D.int

D.dSP

     0:00   99:00                        

    RE  Lc.    Lc.

         99:00    min:sec

0:00  9:00     min:sec        

          99:00     min:sec           

   99:00 min:sec         

0:00   99:00  min:sec

5nd               6           0 

    °C

 0

   0:00

   0:00

  0:00

 0:00

Dpnt          No YE5          No 

پارامترهای اصلی

پارامترهای حفاظت از کمپرسور

پارامترهای کنترل دیفراست

پارامترهای کنترل آالرم

1:00

حداقل فاصله زمانی مابین استارتهای متوالی کمپرسور.

d.inp    

ddi 

تاخیر در فعال کردن دیفراست بعد از برق دار کردن

99:00

nd Lght

حد باال برای مقدار تنظیم

هیسترسیس

آفست

تاخیر در فعال شدن خروجی کمپرسور ، بعد از برق دار شدن.

مدت زمان فعال بودن خروجی کمپرسور موقعی که سنسور دما دارای مشکل است.

مدت زمان غير فعال بودن خروجی کمپرسور موقعی که سنسور دما دارای مشکل است.

مدت زمان دیفراست ( اگر مقدار  d.dur = 0 انتخاب شده باشد ، دیفراست اتوماتیک و دستی غیر فعال خواهد شد )

فاصله زماني بین دیفراست ھای متوالي

تاخیر در نمایش دمای واقعي بعد از اتمام دیفراست

دیفراست بعد از برق دار شدن ترموستات.  ( no = دیفراست بعد از برق دار شدن ترموستات فعال نمی شود.

YES = دیفراست بعد از برق دار شدن ترموستات فعال میشود. )

آالرم سطح باال. ( زمانیکه مقدار پارامتر A.tYP تغییر پیدا کند ، پارامتر A.uPL باید دوباره تنظیم شود. )

آالرم سطح پایین. ( زمانیکه مقدار پارامتر A.tYP تغییر پیدا کند ، پارامتر A.LoL باید دوباره تنظیم شود. )

هیسترسیس آالرم

تنظیم آالرم. ( AbS = آالرم مستقل. مقادیر آالرم ، پارامترهای A.LoL و A.uPL می باشند )

rEF = آالرم وابسته. مقادیر آالرم Set+A.uPL و Set-A.LoL می باشد )

توجه : مقادیر آالرم های سطح باال و سطح پایین نسبت به مقدار پارامتر A.tYP تعیین میشود.

A.uPL و A.LoL باشد A.tYP = A.bS اگر

ولی اگر A.tYP = rEF باشد LoL= Set + A.LoL & A.uPL است.

تاخیر در نمایش پیغام آالرم بعد از فعال شدن آالرم

تاخیر در نمایش پیغام آالرم ، بعد از برق دار کردن ترموستات

dpo CL oP Cl
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 ENDAKEYانتقال پارامتر ها توسط

نکته ۱ : بدون برق دار کردن ترموستات نیز امکان انتقال پارامترها وجود دارد. برای طوالنی کردن عمر باطری ENDA KEY ، پس از انتقال 

پارامترها آنرا از ترموستات جدا نمایید.

نکته ۲ : در صورت نیاز به ENDA KEY ، آنرا سفارش باید داد.

nd

d.5mt انتخاب دیفراست هوشمند ( no  : وضیعت کمپرسور هیچ تاثیری به فاصله بین دو دیفراست ندارد و بر اساس پارامتر d.int کار میکند.  

YeS : فاصله بین دو دیفراست بر اساس جمع مدت زمان فعال بودن کمپرسور محاسبه میشود. )           No  YE5           No 

baud

Adr5

     9.20

  1 

    off

آدرس ترموستات در شبکه مدباس

پارامترهای ارتباط مدباس

  ( 0 : oFF, 1 :1200, 2 : 2400, 3 : 4800, 4 : 9600, 5 :19.200 ) سرعت ارتباط شبکھ مدباس

  247   1 

 bps       9600

C.typ        Co          Co    HE
انتخاب نوع کنترل ( HE = کنترل گرمایش ، Co = کنترل سرمایش )

اگر پارامتر C.tYP را HE انتخاب شود، قابلیت های دیفراست ترموستات غیر فعال خواهند شد.

Read 
button

انتقال پارامترها از ENDAKEY به ترموستات

اگر در “حالت کارکرد” دکمه       در ترموستات و سپس دکمه “Read” در “ENDA KEY” فشار داده شود ، پیغام “dL” در ترموستات نمایش 

داده شده و پارامترها به ترموستات انتقال خواهند یافت. اگر انتقال پارامترها با موفقیت انجام شود ، پیغام “rEF” در ترموستات نشان داده 

شده و ترموستات با مقادیر انتقال یافته کار خواهد کرد. اگر پارامترها اشتباه یا غلط و یا “ENDA KEY” خراب باشد ، پیغام “Err” نمایش 

داده خواهد شد و پارامترهای دستگاه تغییر نخواهند نمود.

ENDAKEY انتقال پارامترها از ترموستات به

 ENDA KEY در ترموستات نمایش داده شده و پارامترها به ”uL“ اگر در “حالت کارکرد” دکمه       در ترموستات فشار داده شود ، پیغام

انتقال خواهند یافت. اگر انتقال پارامترها با موفقیت انجام شود ، پیغام “Suc” در ترموستات نشان داده میشود. در صورت نمایش پیغام 

“Err”  پارامترها به ENDA KEY انتقال نیافته اند.

پارامترهای کنترل

حد پایین برای مقدار تنظیم

نوع ورودی دیجیتال. nd : ورودی دیجیتال غیر فعال است. EA : آالرم خارجی. پیغام EA چشمک زده میشود ولی تاثیری در خروجی ندارد. SA : آالرم 

خارجی مهم. پیغام EA چشمک زده و خروجی غیر فعال میشود. HC : نوع کنترل از HE به Co و برعکس عوض میشود. dF : عملیات دیفراست شروع 

میشود.

تاخیر ورودی دیجیتال : تاخیر در فعال شدن ورودی دیجیتال

واحد دما

( 22.3°C نقطه اعشار نمایش داده میشود = YeS ، 22°C نقطه اعشار نمایش داده نمیشود = no ) : نقطه اعشار

نوع صدای بازر ( ۶ نوع صدای مختلف را میتوان انتخاب نمود. اگر 0 انتخاب شود ، صدای بازر غیر فعال خواهد شد )

قطبیت ورودی دیجیتال.      cL = ورودی دیجیتال با بسته شدن مدار فعال میشود.

                                      oP = ورودی دیجیتا با باز شده مدار فعال میشود.

ENDA
TM

3/4

وضعیت صفحه نمایش در حین دیفراست

( Re = درحین دیفراست ، دمای واقعي نمایش داده شود

lc = دمای اندازه گیری شده قبل از شروع دیفراست ، نمایش داده شود )

      EDT2411A-FA-01-190201

شرکت کنترل صنعت - نمایندگی انحصاری ENDA در ایران
url : www.enda.com
url : www.ControlSanat.ir
تلفن مرکز خدمات بعد از فروش : ۰۲۱-۸۸۸۲۱۳۰۰
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