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ENDA EHTC7425A  HUMIDITY AND TEMPERATURE CONTROLLER
                         از شما بھ خاطر انتخاب کنترلر رطوبت و دمای ENDA EHTC7425Aمتشکریم.

خروجی
تغذیھ سنسور 50mA  15حداکثرVDC   

.

جعبھ
نوع جعبھ DIN 43700.قابلیت نصب روی پانل بر طبق

ابعاد  W72xH72xD97mm 

وزن  تقریبا 350 گرم (بعد از بستھ بندی)

جنس جعبھ پالستیک ضد اشتغال

±%0,5 (Full scale)
100kΩتقریبا

 10Ω  تقریبا

ورودی ھا
رنج اندازه گیری  مقاومت ورودی  دقت اندازه گیری

ENDA
TM

نوع ورودی

0-20mA
4-20mA

1-5V
0-10V

AS

DS

-40.0....125.0 ºC
   0....100 %RH

---------------EHTD-CB-100

مشخصات فنی

لطفا قبل از استفاده از دستگاه، این راھنما را بھ دقت مطالعھ فرمایید. اگر دستگاه در اثر عمل نکردن بھ مطالب راھنما آسیب ببیند،  گارانتی باطل خواھد شد.
شرکت ھیچگونھ مسئولیتی در قبال ھر گونھ ضرر و زیان ناشی از توجھ نکردن بھ مطالب راھنما و استفاده غیر صحیح را نخواھد داشت.

شرایط محیطی

ارتفاع    2000mحداکثر

.C°40در %50 کاھش خطی ,C°31 تا 80%

 دمای محیط/انبار 

حداکثر رطوبت نسبی 

0 ... +50°C/-25 ... 70°C (بدون یخ زدگی)

درجھ حفاظتی  EN 60529  پانل جلویی      بر طبق   : IP65    ,     پانل پشتی   : IP20
                                              

 از دستگاه در محلھایی کھ در معرض اشتغال و خورندگی می باشد استفاده نکنید.

-           -        - EHTC7425A  :  کد سفارش
1

ولتاژ تغذیھ - 2
     230..........230V AC
     SM..........9...30V DC
                     7...24V AC

4 - ModBus 
     Blank......N/A
     RSI.........ModBus
(طبق سفارش)                    

ورودی - 1
      AS.......ورودی آنالوگ
      DS......ورودی دیجیتال

 عمر متوسط برای رلھ  

2 3

سنسور باید بھ طور مجزا سفارش داده شود.

                   230V AC ±10%, 50/60Hz  or  9...30V DC / 7...24V AC تغذیھ

مصرف برق   7VAحداگثر

2.5mm² سیم بندی ترمینال پیچی

 EMC

 Safety requirements

 EN 61326-1: 2013  

 EN 61010-1: 2010 (pollution degree 2, overvoltage category II)

مشخصات الکتریکی

0~20mA / 0~10V قابلیت انتخاب خروجی آنالوگ .  Enda125~40- :رنج دمایی برای سنسور خروجی دیجیتال°C رنج ورودی دما 

رنج ورودی رطوبت  0~20mA / 0~10V قابلیت انتخاب خروجی آنالوگ بھ صورت.  Enda 100~0 : رنج رطوبت برای سنسور خروجی دیجیتال RH

* سایز 72*72 میلی متر.
* نمایشگر 2*4 رقمی.

* قابلیت ورودی بصورت جریان 20mA-4 و 20mA-0 ، ویا ولتاژ 10V-0 و یا 5V-1 و یا دیجیتال (طبق سفارش).
* قابلیت کنترل دما بھ صورت حرارتی یا برودتی.

* قابلیت کنترل رطوبت بھ صورت رطوبت سازی و یا خشک کنی.
. ON-OFF و یا PID قابلیت انتخاب کنترل بھ صورت *

. (Self tune ) بصورت اتوماتیک PID محاسبھ مقادیر *
* خروجی تغذیھ برای سنسور دما و رطوبت.

* خروجی رلھ برای فن با قابلیت تایمر.
* رلھ خروجی برای رطوبت .

* 2 خروجی رلھ برای موتور چپ گرد و راست گرد (جوجھ کشی ).
. Alarm  برای ھنگام بروز Buzzer  دارای *

.CE دارای نشان استاندارد *

ھنگام تمیز کردن دستگاه نباید از حالل ھا (تینر، بنزین واسیدھا ) و یا از مواد خورنده استفاده کرد.

30 میلیون بار مکانیکی و 300 ھزار بار الکتریکی

ھنگامی کھ دستگاه در حالت اندازه گیری جریان می باشد امپدانس ورودی 10 اھم است. بنابراین نباید ورودی ولتاژ در حالت جریان ولتاز داده شود. درغیر اینصورت دستگاه صدمھ خواھد دید.اگر الزم باشد  
ھنگامی کھ دستگاه در حالت کارکرد است، از حالت اندازه گیری ولتاژ بھ حالت اندازه گیری جریان سوییچ کرد. باید سوکت ھای ورودی ولتاژ را از دستگاه جدا کرد و سپس نوع ورودی از جریان بھ ولتاژ 

تغییر داده و سپس دوباره سوکت ھای ورودی ولتاژ بھ دستگاه متصل گردد.



ابعاد

97mm

2

1

1

75mm

8
4
m

m

 68     mm

 6
8
  
  
 m

m

عمق    

بست را مانند شکل ابتدا بھ سمت 1 فشار دھید و
سپس بھ جھت 2 ھل دھید.  

برای جدا سازی بست ھا: 

بست نگھدارنده
فشاری     

درزگیر الستیکی  

1) ھنگام نصب بر روی پانل فضای کافی برای کابل ھای ارتباطی
در نظر گرفتھ شود .

. 10mm 2) حداکثر ضخامت پانل
. 90mm 3) حداقل فضای خالی پشت دستگاه برای جداسازی از پنل

ابعاد برش برای پانل 

نصب و راه اندازی

20

19

دکمھ   

 1,5mm²سایز کابل

Fuse 
F 100 mA 250V AC

نول   

فاز    

تغذیھ       
تذکر:

فیوز باید 
وصل باشد.

پیچ گوشتی 
0.4-0.5Nm.

تمامی تجھیزات 
عایق بندی دوبل شده است.

1) کابل ھای تغذیھ باید مطابق با استاندارد IEC 60227 و یا IEC 60245  باشند.
2) براساس قواعد امنیتی ، کلید برق باید در دسترس اپراتور بوده و دارای عالمتی باشد کھ نمایان 

کننده ارتباط کلید با دستگاه است.

دستگاه EHTC7425  ساختھ شده توسط ENDA مناسب نصب بر روی پانل می باشد. مونتاژ و سیم بندی دستگاه باید توسط اشخاص فنی و مطابق  راھنما انجام شود. دقت فرمایید 
ھنگام نصب و سیم بندی دستگاه،  در کابل ھای ارتباطی ھیچگونھ انرژی وجود نداشتھ باشد.  دستگاه باید از رطوبت ، لرزش و آلودگی شدید محافظت شده باشد. بھ دمای محیط کارکرد 

دقت نمایید. کابلھا نباید در مجاورت قطعات و کابلھای ولتاژ باال باشند.

پانل     

(باید بھ طور مجزا سفارش داده شود) سنسور

1
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 m

کابل   
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1
0
0
 m

m
 

SDA            قھوه ای

SCL                  سیاه

3.3V+            زرد

GND               آبی

                                          EHTD-CB-100 خروجی دیجیتال سنسور رطوبت و دما
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                                         HUMIDITY TEMPERATURE CONTROLLER

230V AC ± %10
50 / 60 Hz Max 7VA 

Made in Turkey

1

2

3

4

5

6

HEAT
250V AC 10A
RESISTIVE 
LOAD

HUMIDITY
250V AC 10A
RESISTIVE 
LOAD

FAN
250V AC 10A
RESISTIVE 
LOAD

ROTATE (L)
250V AC 10A
RESISTIVE 
LOAD

ROTATE (R)
250V AC 10A
RESISTIVE LOAD

ENDA EHTC7425A-AS-230VAC-RS

INDUSTRIAL ELECTRONICS   
HUM.TEMP.CONTROLLER

8 680407 722617

   TEMP. INPUT
          
                  
   HUM. INPUT
          
                  

7

8

9 A

B

   COM

+ 

20

19

18

17

16

15

      GND 
    15V DC

SENSOR GND
          
                  

Made in Turkey

1

2

3

4

5

6

    3.3V DC
    GND

HEAT
250V AC 10A
RESISTIVE 
LOAD

HUMIDITY
250V AC 10A
RESISTIVE 
LOAD

FAN
250V AC 10A
RESISTIVE 
LOAD

ROTATE (L)
250V AC 10A
RESISTIVE 
LOAD

ROTATE (R)
250V AC 10A
RESISTIVE LOAD

ENDA EHTC7425A-DS-230VAC

INDUSTRIAL ELECTRONICS   
HUM.TEMP.CONTROLLER

8 680407 722648

                                 SDA
          
                       

                                SCL
          
                  

7

8

9

20

19

18

17

16

15

+ 

                                 NC
          
                       

 EHTC7425A-DS-XX استفاده می شود باEHTD-CB-100     

Max 50mA

230V AC ± %10
50 / 60 Hz Max 7VA 

-40.0....125.0 ºC
   0....100 %RH

سنسور کد دستگاه مناسب        رنج اندازه گیری

EHTD-CB-100 EHTC7425A-DS-XX

ESHT-102-XX

ESHT-102-W-XX
ESHT-102-CB-XX
ESHT-102-DC-XX

EHTS-W-UV-XX

EHTS-CB-UV-XX

EHTS-DC-UV-XX

EHTS-W-LV-XX

EHTS-CB-LV-XX

EHTS-DC-LV-XX

EHTC-W-UV-XX

EHTC-CB-UV-XX

EHTC-DC-UV-XX

EHTC-W-LV-XX

EHTC-CB-LV-XX

EHTC-DC-LV-XX

EHTC7425A-AS-XX

-40.0....125.0 ºC
   0....100 %RH

  -40.0....60.0 ºC
   0....100 %RH

-40.0....125.0 ºC
   0....100 %RH

230V AC ± %10
50 / 60 Hz Max 7VA 
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تذکر:

تذکر:
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رلھ دما فعال است.                   

در حالت کارکرد، مقدار رطوبت اندازه گیری شده را نشان می دھد .  
در حالت برنامھ ریزی ، مقدار یا واحد پارامتر را نشان می دھد.      

در حالت کارکرد، مقدارفرآیند را نمایش می دھد.          
در حالت برنامھ ریزی، نام پارامتررا نمایش می دھد. 

.Buzzer در حالت کارکرد ، خاموش کردن

در حالت کارکرد، مقدار تنظیم رطوبت را می توان تغییر داد.
  
در حالت کارکرد، مقدار تنظیم دما را تغییر می دھد.                                                                    

درحالت برنامھ ریزی، مقدار پارامتر را نمایش می دھد.                                                              

در حالت کارکرد، خاموش کردن خروجی ھای کنترل .             
در حالت برنامھ ریزی ، کاھش دادن  مقادیر و یا تغییر پارامترھا 

کاربرد و دستورات پانل جلویی

unl

قفل شدن وباز شدن دکمھ ھا 

Loc

اگر در حالت کارکرد دکمھ ھای              و            بھ مدت دو ثانیھ ھمزمان فشار داده شوند پیغامloc نمایش داده شده و دکمھ ھای پانل جلویی قفل خواھند شد. در حالی کھ این دکمھ ھا فقل ھستند اگر دکمھ ھای          و          

ھمزمان بھ مدت 2 ثانیھ فشار داده شوند پیغام unl نمایش داده شده و دکمھ ھا از حالت قفل شده خارج شده و وارد حالت کارکرد خواھند شد. ھنگامی کھ دکمھ ھا قفل می باشند، اگر یکی از دکمھ ھا فشار داده شود پیغام loc نمایش داده 

می شود.می توان در طی قفل بودن دکمھ ھا  مقادیر تنظیم شده دما و رطوبت را مشاھده کرد ولی نمی توان این تنظیمات را تغییر داد.

دکمھ ھا قفل شده

دکمھ ھا باز شده

فعال و غیر فعال کردن خروجی کنترل

اگر در حالت کارکرد دکمھ ی          بھ مدت 2 ثانیھ فشار داده شود .پیغام c.dis نمایش داده شده و خروجی کنترل غیر فعال خواھد شد و دستگاه بصورت نمایشگر خواھد بود.

ھمچنین اگر خروجی ھای کنترل غیر فعال باشندو دکمھ ی          بھ مدت 2 ثانیھ فشار داده شود فرآیند کنترل ادامھ پیدا خواھد کرد.

             

ھنگام رخ دادن آالرم صدای ھشدار  (Buzzer) قابل شنود می باشد با فشار دادن دکمھ ی           Buzzer غیر فعال خواھد شد.

برگرداندن تنظیمات دستگاه بھ تنظیمات کارخانھ ای 

اگر ھنگام خاموش بودن دستگاه دکمھ ی          فشار داده شود و دستگاه برقدار شود پیغام d.par نمایش داده شده و دستگاه بھ تنظیمات کارخانھ باز می گردد.

نمایش ورژن محصول  

اگر دکمھ ھای                           در حالت کارکرد با ھم فشار داده شوند ،شماره ورژن r.001 روی نمایشگرنمایان خواھد شد. 

نمایش و تغییر مقدار تنظیم دما

دمای    
خوانده شده 

t.5Et100043.0

 57.2  57.1

درحالت کارکرد اگر دکمھ           فشار داده شود .مقدار تنظیم دما بھ مدت 3 ثانیھ شروع بھ چشمک زدن خواھد کرد .در حین چشمک زدن ، با فشار دادن دکمھ ھای          و         می توان مقدار دما را تغییر داد .اگر ھیچ دکمھ ای بھ 

مدت 3  ثانیھ فشار داده نشود و یا یکی ازدکمھ ھا فشار داده شود تغییرات ذخیره شده و وارد حالت کارکرد خواھد شد. 

100027.4  5.71

t.5Et t.5Et

دمای    
خوانده شده

h.5Et100043.0

 61.1  61.0

اگر در حالت کارکرد دکمھ ھای                فشار داده شود مقدار تنظیم رطوبت بھ مدت 3 ثانیھ  شروع بھ چشمک زدن خواھد.  در حین چشمک زدن با فشار دادن دکمھ ھای           و          می توان مقدار تنظیم رطوبت را تغییر داد. 

اگر ھیچ دکمھ ای بھ مدت 3 ثانیھ فشار داده نشود یا یکی از دکمھ ھای تنظیم دوباره فشار داده شود تغییرات ذخیره شده و وارد حالت کارکرد خواھد شد.

100027.4  61.0

h.5Et h.5Et

دمای
خوانده شده

100043.0

100027.4

 SET

 SET

 SET

 SET SET

 SET

                                         HUMIDITY TEMPERATURE CONTROLLER

رلھ      
چرخش    

   r.ofF    r.on    r.ofF    r.on    r.ofF    r.on

رلھ     
چرخش   

چپ

راست

دیاگرام خروجی چرخش(چپ گرد -راست گرد)

رلھ رطوبت فعال است.               

رلھ فن فعال است.           

رلھ موتور چپ گرد فعال است.             

رلھ موتور راست گرد فعال است .            

نمایش و تغییر مقدار تنظیم رطوبت

EHTC7425A-FA-01-180425
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TM

.

در حالت برنامھ ریزی،افزایش دادن مقادیر و یا تغییر دادن پارامترھا.

( BUZZERتوقف) 

عملیات چرخش بھ ترتیب بھ صورت چپ گرد، راست گرد انجام می شود .
مدت زمان فعال بودن رلھ مقدار (r.on) و مدت زمان غیر فعال بودن رلھ

بھ مقدار (r.off) می باشد. و این فرآیند پی در پی انجام می شود.

 LEDصورت روشن شدن:

**



 برای انجام عملیات� Self-tune ابتدا باید پارامتر
                    �t.pid= yesقرار دھیم .                     

آیا مقدار دمای فرآیند 
برابر یا کمتر از 60 درصد

مقدار تنظیم می باشد؟

آری

خیر

اگر دکمھ               بھ مدت 7 ثانیھ در حالی کھ در منوی کاربر قرار دارد فشار داده شود در این حالت وارد منوی self tune خواھد شد. سپس دکمھ           را فشار داده اگر شرایط برای این عملیات 
مناسب باشد. فرآیندself tune شروع خواھد شد. با فشاردادن ھر دکمھ ای می توان از این عملیات خارج شد.

           .

&

منوی کاربر      

حالت عملیاتی   

Self Tune منوی

اگر دکمھ          فشار داده شود از منوی 
SELF TUNE خارج شده و بھ حالت 

کارکرد بر می گردد و مقادیر PID تغییر
نخواھد کرد.

1000 5.tun

1000 t.hi

1000 run 1000 5ucc

مقادیر PID در حال 
محاسبھ ھستند.

اگر مقدار دمای فرایند بزرگتر از60 درصد مقدار 
تنظیم باشد عملیات  self tune نمی تواند شروع 

شود.

پارامترھای PID در حال محاسبھ اند.
کنترل دما شروع شده است.

اگر دکمھ        فشار داده شود از منوی 
Self tune خارج شده و بھ حالت کارکرد 
باز خواھد گشت وکنترل دما بر طبق مقادیر 

PID  جدید محاسبھ خواھد شد.

SELF TUNE عملیات 

 5.Err                                                                                  سنسور خراب است. اتصاالت سنسور بررسی شود. ھشدار (آالرم )قابل شنیدن فعال است. رلھ خروجی ھای رطوبت و دما غیر فعال می باشد.

پیغام ھای خطا و آالرم      

1000 t.Alr
                                                                                                                                                           آالرم دما. ھشدار(آالرم) قابل شنیدن است. رلھ  خروجی دما غیرفعال می باشد.

1000 H.Alr                                                                                                                                                 آالرم رطوبت. ھشدار(آالرم) قابل شنیدن است. رلھ خروجی رطوبت غیر فعال می با شد.

1000 5.tun
                                                                                                                                                                                                            وارد منوی   self tune شده است.

1000 t.hi
                                                                                                         این پیغام در طی انجام فرآیند self tune نمایش داده خواھد شد، اگرمقدار فرآیند بزرگتراز60 درصد مقدار تنظیم  باشد. 

1000 run
                                                                                                                                                                                                     فرآیند  Self tune در حالت اجرمی باشد.   

1000 5ucc                                                                                                                                                                                             فرآیند  Self tune با موفقیت بھ پایان رسیده است.

 SET

 SET
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 d.Pnt

منوی مخفی 

 با فشار دادن دکمھ         بھ مدت 7 ثانیھ در حالت منوی کاربر،  وارد منوی مخفی خواھد شد و سپس اولین پارامتر منوی مخفی نمایش داده خواھد شد.
ھمھ پارامترھا در لیست پارامتر در صفحھ 5 قابل دسترسی می باشد. دسترسی و تنظیمات پارامترھا در این منو کامال شبیھ منوی کاربر می باشد. اگرھیچ 

عملیاتی بھ مدت 7 ثانیھ انجام نشود و یا دکمھ ھای                 ھمزمان فشارداده شوند وارد منوی کارکرد خواھد شد. 

   

حالت برنامھ ریزی      

منوی کاربر  

 دستگاه دارای دو منوی کاربرو منوی مخفی می باشد. درمنوی کاربر غالبا پارامترھایی کھ بیشتر استفاده می شوند وجود دارد. در حالی کھ در منوی مخفی ھمھ پارامترھا در دسترس خواھند بود. انتقال پارامترھا بین منوھا امکان پذیر می باشد.     ً
اگر در حالت منوی مخفی منوھای        و        ھمزمان بھ مدت دو ثانیھ فشار داده شود پارامتر بھ منوی کاربر انتقال خواھد یافت. انتقال ده پارامتر بین منوھا امکان پذیرمی باشد. اگر دکمھ ھای        و         را ھمزمان بھ مدت دو ثانیھ

در منوی کاربر فشار دھیم پارامتر ازاین منو حذف خواھد شد.

با فشار دادن ھمزمان دکمھ ھای           و         وارد منوی کاربر شده و اولین پارامتر این منو نمایش داده خواھد شد. اگرھیچ عملیاتی بھ مدت 7 ثانیھ انجام نشود و یا دکمھ ھای           و         با ھم فشار داده شوند 
وارد منوی حالت کارکرد خواھد شد.

برنامھ ریزی دستگاه

 SET

حد باال برای مقدار تنظیم دما

ھیسترسیس برای دما

مقدار آفست برای دما

واحد دما

نمایش نقطھ اعشار

Buzzer (no:غیر فعال Buzzer . YE5: فعال Buzzer )

(کنترل سرمایشی) خروجی زمانی فعال خواھد شد کھ دما پایین تر ازمقدار تنظیم باشد:Lo کنترل دما
Hi : (کنترل گرمایشی) خروجی زمانی فعال خواھد شد کھ دما باالتر از مقدار تنظیم باشد

تاخیر در فعال کردن رلھ خروجی دما بعد از برق دار شدن

ھیسترسیس رطوبت

مقدار آفست برای رطوبت

(کنترل سرمایشی) خروجی رطوبت زمانی فعال خواھد شد کھ مقدار اندازه گیری شده پایین تر از مقدار تنظیم باشد:Lo .کنترل رطوبت
Hi : (کنترل گرمایشی) خروجی رطوبت زمانی فعال خواھد شد کھ مقدار اندازه گیری شده از مقدار تنظیم باالتر باشد

تاخیر در فعال کردن رلھ خروجی رطوبت بعد از برق دار شدن

   نوع خروجی رطوبت ، دما
(0�20:0~20mA, 4�20: 4~20mA, 0�10:0~10V, 1�5:1~5V) 

حد پایین برای مقدار تنظیم دما

حد پایین برای مقدار تنظیم رطوبت

حد باال برای مقدار تنظیم رطوبت

(فن فعال :YE5 , فن غیر فعال :no) کنترل فن

 (20mA, 4-20: 4~20mA, 0-10:0~10V, 1-5:1~5V~20:0-0) نوع ورودی رطوبت و دما

آدرس دستگاه

سرعت ارتباط مد باس

(کنترل YE5: PID کنترل no:On-Off) انتخاب نوع کنترل

باند تناسبی 

PID زمان انتگرال گیری برای

PID زمان مشتق گیری برای

Periodic time for PID control

 5nD

 t.INP

 t.UpL

 t.loL

 t.HY5

 t.oFF

 t.cnt

 t.Pon

 t.PID

 t.pb

 t.tI

 t.td

 t.PcP

 h.INP

 h.UpL

 h.LoL

 h.HY5

 h.oFF

 h.cnt

 h.Pon

 f.Cnt

 Unit

 Adr5

 bAud

             ** پارامترھای مشخص شده تنھا برای مدل سنسور رطوبت - دما با ورودی آنالوگ معتبر ھستند.

 SET
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p1.توجھ : ھنگامیکھ پارامتر ھای منوی          باز میشود، پارامترھای منوی          نیز نمایش داده میشودp2



 F.on

 F.oFF

 r.Cnt

 r.on

 r.oFF

 A.Pon

 A.ttP

 A.tHI

 A.tLo

 A.tH5

 A.htP

 A.hHI

 A.hLo

 A.hH5

مدت زمان روشن بودن فن

مدت زمان روشن بودن چرخش

(چرخش فعال :Ye5 , چرخش غیر فعال :no) کنترل چرخش

مدت زمان خاموش بودن فن 

مدت زمان خاموش بودن چرخش

حد باال برای آالرم دما (اگر attpتغییر کند، این پارامتر باید دوباره برنامھ ریزی شود.)

حد پایین برای آالرم دما (اگرattp تغییر کند، این پارامتر باید دوباره برنامھ  ریزی شود.)

ھیسترسیس برای رلھ خروجی دما   

(آالرم نسبی: rEF ,آالرم مطلق : AB5) تنظیمات آالرم دما
A.b5: می باشند A.tLoو A.tHiمقادیر آالرم
rEF: می باشند A.tlo = t.5Et-A.tloو A.tHi = t.5Et�A.tHiمقادیر آالرم

تاخیر در نمایش پیغام خطا بعد از برق دارشدن   

 حد باالی آالرم رطوبت .(اگرa.htp تغییر کند ،این پارامتر باید دوباره برنامھ ریزی شود.)  

حد پایین آالرم رطوبت (اگرa.htp تغییر کند، این پارامتر باید دوباره برنامھ ریزی شود ).

ھیسترسیس برای خروجی آالرم رطوبت       

(آالرم نسبی:ref ,آالرم مطلق: abs):تنظیمات آالرم رطوبت
abs :می باشند a.hloوa.hH1    مقادیرآالرم
REF: می باشند a.hlo=t.set-a.hlo و a.hH1=h.set+a.hH1 مقادیر آالرم
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°C / °F              

پارامترھای تنظیمات     

t.upl   60              

پیش تنظیم             

حد باال برای مقدار تنظیم دما 

t.Lol  -40              

t.Hy5 ھیسترسیس دما               2  

t.oFF مقدار افست برای دما               0  

 واحد                   

 125              

  حداکثر                

 t.upl              

  20              

  20              

 t.Lol              

حداقل                  

 40              

  1             

 -20             

°C / °F              

°C / °F              

°C / °F              

Unit   °C              واحد دماOFF=°C,ON=°F

d.pnt   no              نقطھ اعشار OFF=no, ON=YE5

 °f           

 YE5              

  °C            

  no         

پارامترھای کنترل دما     

5nd   no               YE5                no         Buzzer OFF=no, ON=YE5

t.cnt
  Hi              

,(کنترل سرمایشی) خروجی زمانی فعال خواھد شد کھ دما پایین تر از مقدار تنظیم باشد:Lo کنترل دما
Hi : (کنترل گرمایشی)  خروجی زمانی فعال خواھد شد کھ دما باالتر از مقدار تنظیم باشد.

  Hi             LO        

               99:00             min:sec             1:00 00:00تاخیر در فعال کردن رلھ خروجی دما بعد از برق دار شدنt.Pon

%RH              h.upl  100              

h.Lol   0              

h.Hy5 ھیسترسیس رطوبت               2  

h.oFF مقدار افست برای رطوبت               0  

 100              

 h.upl              

  20              

  20              

 h.Lol              

  0              

  1             

 -20             

پارامترھای کنترل رطوبت     

h.cnt
  Hi              

( کنترل سرمایشی) خروجی زمانی فعال خواھد شد کھ رطوبت پایین تر از مقدار تنظیم باشد:Lo .کنترل رطوبت
Hi : (کنترل گرمایشی)خروجی زمانی فعال خواھد شد کھ رطوبت باالتر از مقدار تنظیم باشد.

  Hi             LO        

               99:00             min:sec             1:00 00:00 تاخیر در فعال کردن رلھ خروجی رطوبت بعد از برق دار شدنh.Pon

%RH              

%RH              

%RH              

t.inp  0-20               1-5               0-20       
(20mA, 4�20: 4~20mA, 0�10:0~10V, 1�5:1~5V~0�20:0)  نوع ورودی دما mA / V              

حد پایین برای مقدار تنظیم دما 

حد پایین برای مقدار تنظیم رطوبت 

حد باال برای مقدار تنظیم رطوبت 

F.on

F.oFF

پارامترھای کنترل فن     

مدت زمان روشن بودن فن                99:00             hr:min             1:00 00:00

               99:00             hr:min            1:00 00:00

F.Cnt (فن فعال است :YE5 ,فن فعال نیست :no) کنترل فن  YE5             nO         YE5            

r.on

r.oFF

پارامتر ھای کنترل چرخشی (چپ گرد-راست گرد)     

مدت زمان روشن بودن چرخش                99:00             min:sec             1:00 00:00

               99:00             hr:min             1:00 00:00

r.Cnt (چرخش فعال است :Ye5 ,چرخش فعال نیست :no) کنترل چرخشی  YE5             nO         YE5            

مدت زمان خاموش بودن فن 

مدت زمان خاموش بودن چرخش 

لیست پارامترھا

h.inp  0-20               1-5               0-20     
              mA / V (20mA, 4�20: 4~20mA, 0�10:0~10V, 1�5:1~5V~0�20:0) نوع ورودی رطوبت

A.tlo

A.tHi

A.tH5

A.ttp

A.tLo           125                               125 

Ab5              rEF                                   Ab5

A.Pon

حد باالی آالرم دما (اگر attp تغییر کند این پارامتر باید دوباره برنامھ ریزی شود.)

حد پایین آالرم دما (اگر attp تغیییر کند این پارامتر باید دوباره برنامھ ریزی شود.)

ھیسترسیس برای آالرم دما

(آالرم نسبی : rEF ,آالرم مطلق : AB5: تنظیمات آالرم دما
A.b5: می باشند A.tLoو A.tHiمقادیر آالرم
rEF:می باشند A.tlo = t.5Et-A.tlo و A.tHi = t.5Et�A.tHiمقادیر آالرم

تاخیر در نمایش پیغام خطا بعد از برق دار شدن

 پارامترھای آالرم     

 -40               A.tHi              -40           °C / °F              

°C / °F              

  2                20                1             °C / °F              

               99:00             min:sec             1-00 00:00

A.hlo

A.hHi

A.hH5

A.htp

A.hLo           100                               100 

Ab5              rEF                                   Ab5

حد باالی آالرم رطوبت(اگر attp تغییر کند این پارامتر باید دوباره برنامھ ریزی شود .)

حد پایین آالرم رطوبت (اگر ahtp تغییر کند این پارامتر باید دوباره برنامھ ریزی شود.)

ھیسترسیس آالرم رطوبت

(آالرم نسبی : rEF ,آالرم مطلق : AB5): تنظیمات آالرم رطوبت
A.b5: میباشند A.hLo و A.hHiمقادیر آالرم
rEF: می باشند A.hlo = t.5Et-A.hlo وA.hHi = h.5Et�A.hHiمقادیر آالرم 

 0               A.hHi               0           

  2                20                1             

%RH              

%RH              

%RH              

      19.20      Bps              9600

 1                247                                         1 

     OFF

آدرس دستگاه

baudسرعت ارتباطی مد باس

Adr5

پارامترھای ارتباطی مد باس     

00:00               99:00             min:sec             1:56

t.Pid PID انتخاب نوع کنترل  (no:On-Off کنترلYE5: PID کنترل)   no               YE5                no         

              100                     %                  14 0PID باند تناسبیt.pb

PID زمان انتگرال گیریt.ti

PID زمان مشتقگیریt.td 00:00               99:00             min:sec              0-35

PID زمان دوره ایt.Pcp 00:00               02:00             min:sec              0-20
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آدرس دھی       
Discrete Inputs

Decimal Hex

نوع
داده

محتوای داده
نام

پارامتر
اجازه

خواندن/نوشتن

ورودی ھای گسستھ 1.4

0000d 0x0000 bit �� Rوضعیت رلھ خروجی دما(0=OFF; 1=ON)

R0001d 0x0001 bit (OFF; 1=ON=0) وضعیت رلھ خروجی رطوبت ��

کویل ھا 1.3
آدرس دھی   
    Coils     

محتوای داده نام
پارامتر

اجازه
خواندن/نوشتن

نوع
داده

Decimal Hex

00d 0x00 bit Unit

D.PNt

Hi آالرم نسبی = OFF = lo, ON کنترل دما t.cnt

h.cnt

5nd

01d 0x01 bit

02d 0x02 bit

03d 0x03 bit

04d 0x04 bit

(فن فعال :YE5 , فن غیر فعال :no) کنترل فن F.cnt

r.cnt

05d 0x05 bit

06d 0x06 bit

Hi آالرم نسبی = OFF = lo, ON کنترل رطوبت

rEF آالرم نسبی = OFF = Ab5, ONتتظیمات آالرم رطوبت

rEFآالرم نسبی   = OFF = Ab5� ON تنظیمات آالرم دما a.ttp

a.htp

07d 0x07 bit

08d 0x08 bit

(چرخش فعال :YE5 ,چرخش غیر فعال :no) کنترل چرخشی

R0002d 0x0002 bit (OFF; 1=ON=0) وضعیت رلھ خروجی فن ��

R0003d 0x0003 bit (OFF; 1=ON=0)وضعیت رلھ خروجی راست گرد ��

R0004d 0x0004 bit (OFF; 1=ON=0) وضعیت رلھ خروجی چپ گرد ��

EHTC7425A جدول آدرس دھی مدباس کنترلر رطوبت و دمای

A.tH5

h.Hy5

h.off

a.hHi

a.hlo

a.hH5

t.pon

h.pon

R / W

R / W

R / W

R / W

R / W

R / W

R / W

R / W

R / W

R / W

R / W

R / W

R / W

R / W

R / W

R / W

t.off

h.lol

0001d 0x0001 word

تاخیر در نمایش دادن پیغام خطا بعد از برق دار شدن 

t.uPL

A.tHi

t.LoL

A.tlo

h.upl

a.pon

R / W

رجیسترھای ذخیره سازی 1.1

ادرس دھی ھای    
Input  Register    

Decimal Hex

نوع
داده

محتوای داده
نام

پارامتر
اجازه

خواندن/نوشتن

رجیسترھای ورودی 1.2

0000d 0x0000 word  (°C / °F)مقدار دمای اندازه گیری شده بر حسب    �� R

0001d 0x0001 word  (%RH)مقدار رطوبت اندازه گیری شده ب حسب �� R

t.HY5

تاخیردر فعال کردن رلھ خروجی دما بعد از برق دار شدن 

0002d 0x0002 word

0003d 0x0003 word

0004d 0x0004 word

0005d 0x0005 word

0006d 0x0006 word

0007d 0x0007 word

0008d 0x0008 word

0009d 0x0009 word

0010d 0x000A word

0012d 0x000C word

0013d 0x000D word

0014d 0x000E word

0015d 0x000F word

0016d 0x0010 word

0018d 0x0012 word

0019d 0x0013 word

0020d 0x0014 word

0011d 0x000B word

تاخیر در فعال کردن رلھ خروجی رطوبت بعد از برق دار شدن 

t.5Et

h.5Et

0000d 0x0000 word

(3:1�5 ,2:0�10 ,1:4�20 ,0:0�20)  نوع ورودی دما

R / W

t.inp

h.inp

0017d 0x0011 word

(3:1�5 ,2:0�10 ,1:4�20 ,0:0�20)نوع ورودی رطوبت

R / W

F.on

0021d 0x0015 word

F.oFF

0022d 0x0016 word

r.on

0025d 0x0019 word

r.oFF

0026d 0x001A word

0023d 0x0017 word  PID زمان انتگرای گیری t.ti

0024d 0x0018 word  PID زمان مشتق گیری t.td

0027d 0x001B word  PID باند تناسبی برای کنترل t.pb

PID انتخاب نوع کنترل OFF = yE5, ON = no t.pid09d 0x09 bit

1/1

0028d 0x001C word t.pcp

آدرس ھای
Holding Register

Decimal Hex

نوع
داده محتوای داده

نام
پارامتر

اجازه
خواندن/نوشتن

مقدار تنظیم دما

حد باال برای مقدار تنظیم دما

حد باال برای مقدار آالرم دما

حد پایین برای مقدار آالرم دما

حد پایین برای مقدار تنظیم رطوبت

حد باال برای مقدار تنظیم رطوبت

ھیسترسیس دما

حد پایین برای مقدار تنظیم دما

مقدارآفست برای دما

مقدار تنظیم برای رطوبت 

ھیسترسیس رطوبت

مقدار افست برای رطوبت 

ھیسترسیس برای آالرم دما

حد باال برای آالرم رطوبت 

حد پایین برای االرم رطوبت 

ھیسترسیس برای آالرم رطوبت 

R / W

R / W

R / W

R / W

R / W

R / W

R / W

R / W

R / W

R / W

مدت زمان روشن بودن فن 

مدت زمان خاموش بودن فن 

مدت زمان روشن بودن چرخش 

مدت زمان خاموش بودن چرخش 

R / W

R / W

R / W

R / W

R / W

R / W

R / W

R / W

R / W

R / W

OFF=�C,ON=�F واحد دما

OFF=no, ON=YE5 نقطھ اعشار

Buzzer OFF=no, ON=YE5

در پارامترھای Holding Register و Input Register ، اعداد صحیح بھ صورت عدد صحیح عالمت دار شناختھ می شود. کھ این پارامترھا بھ ھمراه قسمت اعشاری می باشند. 
(بنابراین عدد ”14.0” داخل پارامتر بھ صورت “140” خوانده خواھد شد).  پارامترھای مربوط بھ واحد ھای زمان کھ بصورت ”mm:ss“ ھستند با واحد ثانیھ و پارامترھایی کھ 

بصورت ”hh:mm“ ھستند با واحد دقیقھ معرفی شده اند. 

 PID زمان دورھای برای کنترل 
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