
 ۱۲ bit
 ۱۰۰ms

مشخصات تکنیکی
نوع ورودی

 J (Fe-CuNi) ترموکوپل
 K (NiCr-Ni) ترموکوپل
 T (Cu-CuNi) ترموکوپل
 S (Pt۱۰Rh-Pt) ترموکوپل
 R (Pt۱۳Rh-Pt) ترموکوپل

                EN ۶۰۵۸۴
                EN ۶۰۵۸۴
                EN ۶۰۵۸۴
                EN ۶۰۵۸۴
                EN ۶۰۵۸۴

°C °F

SSR خروجی

SET

°C
SET

 ET2011ENDA

°F C/A2 SSR

F

 EN ۶۰۷۵۱
 EN ۶۰۷۵۱  -۲۰۰...۶۰۰   °C

 -۹۹٫۹...۳۰۰٫۰   °C  ۰, % ( )5 از مقیاس کل رقم ۱

مقاومت خط
نگهداری اطالعات

EMC  EN 61326-1: 2013
 EN 61010-1: 20  (Pollution degree 2, overvoltage category II)10

مبدل آنالوگ به دیجیتال
زمان نمونه برداری
باند تناسبی
چرخه کنترل
هیسترسیس
قدرت خروجی

ENDA ET2011Aاز شما به خاطر انتخاب کنترلر دمای  متشکریم 
ENDA ET2011ترموستات دیجیتالی 

سایز 
دارای دو مقدار تنظیم 

قابلیت انتخاب نوع سنسور ورودی انواع ترموکوپل و یا  (انتخاب هنگام سفارش)
محاسبه اتوماتیک مقادیر 

قابلیت راه اندازی نرم دما 
قابلیت انتخاب مقدار آفست برای سنسور ورودی
قابلیت انتخاب رله  به عنوان رله کنترل خروجی یا آالرم
قابلیت انتخاب خروجی  به عنوان خروجی کنترل
قابلیت کنترل سرمایش / گرمایش 
قابلیت کنترل دستی، در صورت خرابی سنسور 

دارای استاندارد  اروپا 

77*35mm
(SV)

PT100
PID

(Soft-Start)

C/A2
SSR

CE

درصورتیکه مقادیر  را میدانید، بهتر است قبل از استارت دستگاه وارد نمایید  
یا اینکه قابلیت تنظیم اتوماتیک  را انجام دهید

PID
(SELF TUNE)

بازه دمایی دقت

شرایط محیطی

ارتفاع

دمای انبار / محیط
رطوبت نسبی

درجه حفاظتی

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

ولتاژ تغذیه
مصرف برق
سیم بندی

الزامات امنیتی

یکیمشخصات الکتر
230V AC +%10 -%20, 50/60Hz ; 12V AC/DC ± %10    24V AC/DC ±%10یا
۵VA حداکثر
۲٫۵mm² ترمینال پیچی

کنترل
نوع کنترل

 C/A2خروجی 

On-Off الگوریتم کنترلP, PI , PD , PID / کنترل 

قابل تنظیم مابین ۱ الی ۵۰ درجه

عمر متوسط برای رله

خروجی ها

جعبه
نوع جعبه مناسب نصب بر روی پانل
ابعاد  W۷۷xH۳۵xD۶۱mm 
وزن تقریبا ۲۰۰ 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.

حداکثر ۱۰۰ اهم
EEPROM حداقل ۱۰ سال

مکانیکی ۳۰ میلیون بار ، الکتریکی ۱۰۰ هزار بار برای رله های ۸ و ۱۶ آمپر

20mAحداکثر  ، ۱۲ ولت (برای خروجی کنترل)

رله : ۲۵۰ ولت  ،  ۸ آمپر (برای بار مقاومتی) ، قابل انتخاب بصورت  برای کنترل یا خروجی آالرم
رله : ۲۵۰ ولت  ، ۱۶ آمپر (برای بار مقاومتی) ، قابل انتخاب بصورت           برای کنترل یا خروجی آالرم

NO+NC AC
NO AC

کنترل یک مقدار تنظیم و آالرم

On-Off Pb=0قابل انتخاب مابین ۰ الی ۱۰۰ درصد. اگر پارامتر  انتخاب شود، کنترل بصورت  خواهد بود

%100درصد توان خروجی در مقدار تنظیم میتواند مابین  الی  تنظیم شود 0%

قابل تنظیم مابین ۱ الی ۲۵۰ ثانیه

حداکثر ۲۰۰۰ متر از سطح دریا

۰ ... +۵۰°C  /  -۴۰ ... ۸۵°C (بدون یخ زدگی)
۴۰ درجه در ۵۰٪ . کاهش خطی ۳۱ درجه تا ٪۸۰

پنل جلویی :      پنل پشتی :  IP20مطابق استاندارد IP65     EN 60529 

 ۱/۴

TM

۰...۶۰۰   °C
۰...۱۳۰۰   °C
۰...۴۰۰   °C
۰...۱۷۰۰   °C
۰...۱۷۰۰   °C

PT100ترمومتر مقاومتی 
PT100ترمومتر مقاومتی   -۹۹٫۹...۵۴۳٫۰   °F

 -۳۲۸...  ۱۱۱۲ °F
 +۳۲...  ۱۱۱۲ °F
 +۳۲...  ۲۳۷۲ °F
 +۳۲...  ۷۵۲ °F
 +۳۲...  ۳۰۹۲ °F
 +۳۲...  ۳۰۹۲ °F

 ۰, % ( )5 از مقیاس کل رقم ۱
 ۰, % ( )5 از مقیاس کل رقم ۱
 ۰, % ( )5 از مقیاس کل رقم ۱
 ۰, % ( )5 از مقیاس کل رقم ۱
 ۰, % ( )5 از مقیاس کل رقم ۱
 ۰, % ( )5 از مقیاس کل رقم ۱
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SET SET

انتخاب شود، این  اگر  مخالف 
پارامترها نمایش داده میشود.

 C A2 Co.SE.-

C.s.Lo.

C.s.Hi.

C. pb

C. ti

C. td

C.p.st

C.Hys

C. Ct.

C.typ

s.s.t.s.

C.E.p.s.

Con.o. AL2.o. ConF. S.tun. SEcu.

S.Cod.

Co.sc.

m.SEt.

a.2.sc.

C .sc.o

S.t.sc.

dEF.P.

inp.t.

Unit

fltr.

C.o.sE

offs.

s.t.Co.

F. .E.C.t

A2.S.L

A2.S.H

A2.HY

A2.tP

A2.St.

A2.Er.

SET SET SET SET SET

F

منوی تنظیمات

SET

F

SET SET SET

SET

C.s.lO. inp.t.A2.s.l Co.sc.C1.sE.
C.s.Hi. UnitA2.s.H A2.Sc.C2.SE.
C. PB Fltr.A2Hy. Cn.Sc.A2.SE.
C.HyS C.o.SE.A2.tp S.t.Sc.

C. ti offs.a2.st. dEf.P.

C. td f.k.E.C.a2.Er.

a2.Er.

C. Ct. m.sEt.
C.P.St.
C.EP.S.
S.s.t.S.
C.typ.

TC ورودی P 100 T ورودی

0 FE.cn.0

0 252
2 C A2indE P.yEs

P.yEs400
P.yEs400
P.yEs500

4.0 0Hi no
1.00 nonEon

no

20 50
0
0
0

HEat

-200  Pt.-200
 600  C 600

مقادیر تنظیم

SET

ورود از حالت تنظیم به کارکرد

همچنین اگر هنگامیکه دکمه          فشار داده شده است دکمه         را فشار دهید، وارد منوی تنظیم شده، سپس با فشار دادن همزمان دکمه های           و           تنظیمات ذخیره شده 
و دستگاه به حالت کارکرد وارد خواهد شد.

اگر در حالت تنظیم، به مدت ۲۰ ثانیه دکمه ای فشار داده نشود، تنظیمات بصورت اتوماتیک ذخیره شده و دستگاه به حالت کارکرد وارد خواهد شد.
SET

اگر  دکمه           را فشار داده سپس دکمه           را فشار دهید، وارد منوی تنظیمات خواهدشد. 

حد پایین برای مقدار تنظیم 
(برای خروجی انتخاب شده)

قابل تنظیم مابین  و

C.S.Lo. =

C.S.Hi. 0

حد باال برای مقدار تنظیم 
(برای خروجی انتخاب شده)

قابل تنظیم مابین  و

C.S.Hi. =

C.S.Lo. 0

باند تناسبی خروجی انتخاب شده 
قابل تنظیم مابین  الی 

اگر  انتخاب شود، 
کنترل بصورت  خواهدبود.

C. Pb =
100% 0.0%

C. Pb = 0.0%
On-Off

هیسترسیس خروجی انتخاب شده 
قابل تنظیم مابین  الی 

اگر  انتخاب شود، 
این پارامتر نمایش داده میشود.

C.HYS =
50 0

C. Pb = 0.0%

مقدار انتگرال خروجی انتخاب شده 
قابل تنظیم مابین  الی  دقیقه.

C. ti =
100.0 0

C. ti = 0.0اگر  انتخاب شود، این پارامتر غیر فعال می شود.
C. Pb = 0.0%اگر  انتخاب شود، این پارامتر نمایش داده نمی شود.

چرخه کنترل خروجی انتخاب شده 
ثانیه. قابل تنظیم مابین   الی 

C. Ct. =
250 1 

C. Pb = 0.0%اگر  انتخاب شود، این پارامتر نمایش داده نمی شود.

مقدار دیفرانسیل خروجی انتخاب شده 
الی  دقیقه. قابل تنظیم مابین  

C. td =
25.00  0.00

C. td = 0.0اگر  انتخاب شود، این پارامتر غیر فعال می شود.
C. Pb = 0.0%اگر  انتخاب شود، این پارامتر نمایش داده نمی شود.

درصد توان خروجی در مقدار تنظیم 
. قابل تنظیم مابین   الی 

C.P.St. =
100% 0% 

درصد توان خروجی در صورت خرابی 
. سنسور. قابل تنظیم مابین   الی 

C.E.PS. =
100% 0% 

مدت زمان تایمر سافت استارت 
اين پارامتر تعيين کننده مدت زمانی است که وقتی

 دستگاه برای بار اول شروع به کار می کند بايد
 در طی طول آن زمان به نقطه تنظيم برسد.

. سنسور. قابل تنظیم مابین   الی  دقیقه

S.S.t.S. =

 250 0 
0اگر این مقدار  تنظیم شود دستگاه دما را در 

کوتاه ترین زمان به مقدار تنظیم خواهد رساند.
C. Pb = 0.0%اگر  انتخاب شود، این پارامتر نمایش داده نمی شود.

نوع خروجی کنترل 
به معنی کنترل حرارت 
به معنی کنترل برودت 

C.tyP. =
C.tyP. HEAt =  
C.tyP. CooL =  

حد پایین برای آالرم ۲ 
قابل تنظیم مابین  و

A2.S.L =
A2.S.H 0

حد باال برای آالرم ۲ 
قابل تنظیم مابین مقدار پارامتر  و

مقدار حد باال

A2.S.H =
A2.S.L 

هیسترسیس خروجی آالرم ۲ 
قابل تنظیم مابین  الی 

A2.HY =
50 0

نجوه کارکرد خروجی آالرم ۲ 
چهار نوع کارکرد را میتوان انتخاب نمود.

آالرم مستقل = 
آالرم نسبی = 

آالرم باند = 
آالرم باند بعد از ورود به باند = 

A2.TP =

INDE.

DE.

BAND.

INDE.

وضعیت خروجی آالرم ۲ 
فعال شدن باالی مقدار تنظیم = 
فعال شدن پایین مقدار تنظیم = 

A2.ST =
HI.

lo.

وضعیت خروجی آالرم ۲ 
در صورت خرابی سنسور

فعال شدن درصورت خرابی = 
خاموش شدن در صورت خرابی = 

A2.ER =

oN.

oFF.

انتخاب نوع سنسور ورودی 
 اعشاری = 

 بدون نقطه اعشار= 
ترموکوپل نوع  = 
ترموکوپل نوع  = 
ترموکوپل نوع  = 
ترموکوپل نوع  = 
ترموکوپل نوع  = 

با تغییر این پارامتر، مقدار بعضی پارامترها تغییر می یابد

InP.t. =
PT.0 PT100

PT PT100
FE.cN. J
Nc.NA. K
c.cN. T
P10.R. S
P13.R. R

واحد دما 
درجه فارنهایت ، درجه سانتیگراد = 

با تغییر این پارامتر، مقدار بعضی پارامترها تغییر می یابد

UNIT =
°C C°  = 

ضریب فیلتر دیجیتال 
فیلتر برای مقدار نمایش داده شده. مابین ۱ الی ۲۰۰ قابل

تنظیم است. اگر این مقدار ۱ انتخاب شود، فیلتر بسیار 
سریع خواهد بود. همچنین اگر ۲۰۰ انتخاب شود جواب 

فیلتر بسیار کند خواهد بود. در محیط های پارازیت دار
این مقدار باید افزایش یابد.

FLTR. =

انتخاب نوع خروجی کنترل 
خروجی  رله ای = 

 = خروجی 

C.o.SE =
C A2- C-A2

SSR  SSR

= .oFFSمقدار آفست 
مقدار آفست، به دمای اندازه گیری شده اضافه میشود. این گزینه جهت رفع 
خطاهای احتمالی ناشی از فاصله بین سنسور دما و محلی که باید دمای آنجا 

اندازه گیری شود، استفاده میشود.
الی  دقیقه. 0.00  25.00قابل تنظیم مابین  

= .F.t.E.Cپارامتر انتخاب کارکرد دکمه عملکردی 
NoNE = دکمه عملکردی خاموش

C2.S.A. = دکمه عملکردی مقدار تنظیم ۲ را فعال میکند
manu. = دکمه عملکردی حالت کنترل دستی را فعال میکند
manu. = دکمه عملکردی حالت کنترل را غیر فعال میکند

تنظیم درصد خروجی کنترل دستی 
قابل تنظیم است. الی  مابین 

این پارامتر مقدار توان خروجی کنترل را هنگام انتخاب
کنترل به صورت دستی را تنظیم میکند.

m.SEt. =
 100%  0%

C.Pb = 0.0%اگر  انتخاب شود، این پارامتر 
نمایش داده نمی شود.

پارامتر کنترل تنظیم اتوماتیک 
با فشار همزمان دکمه های             پیغام 

 نمایش داده شده و عملیات تنظیم اتوماتیک 
 شروع میشود.

با فشار همزمان دکمه های             پیغام 
 نمایش داده شده و عملیات تنظیم اتوماتیک 

 متوقف میشود.

S.T.Co. =

YES

(Self Tune)

No

(Self Tune)

SET

با شروع تنظیم اتوماتیک، پیغام    و دمای 
اندازه گیری شده بصورت چشمک زن نمایش داده 

می شود.
بعد از اتمام پروسه تنظیم اتوماتیک ، پارامتر 

به حالت  تغییر یافته و ترموستات به حالت کارکرد
وارد خواهد شد.

اگر هنگام شروع پروسه تنظیم اتوماتیک ، دمای
اندازه گیری شده باالتر از ۹۰ درصد مقدار تنظیم باشد ،

نمایشگر پیغام  را نمایش داده ، و منتظر 
کاهش دما تا ۶۰ درصد مقدار تنظیم خواهد شد، پس 
از کاهش دما پروسه تنظیم اتوماتیک بصورت خودکار

شروع می شود.
برای توقف پروسه تنظیم اتوماتیک ، ابتدا باید پارامتر 
 را به  تغییر داده و سپس دکمه         فشار

 داده شود.

pID.T.

ST.Co.

No

TE.HI.

No ST.Co.

کد ورود به منوی امنیتی 
این کد  می باشد.

S.CoD. =
2011

سطح دسترسی فهرست  
فهرست نمایش داده نشود 
پارامتر ها قابل تغییر باشند 

پارامتر ها فقط نمایش داده شوند 

Co.Sc. CoN.o. =
NoNE =
P.YES =

P.No =

سطح دسترسی فهرست  
فهرست نمایش داده نشود 
پارامتر ها قابل تغییر باشند 

پارامتر ها فقط نمایش داده شوند 

A.2.Sc. AL2.o. =
NoNE =
P.YES =

P.No =

سطح دسترسی فهرست  
فهرست نمایش داده نشود 
پارامتر ها قابل تغییر باشند 

پارامتر ها فقط نمایش داده شوند 

Co.Sc. CoNF. =
NoNE =
P.YES =

P.No =

سطح دسترسی فهرست  
فهرست نمایش داده نشود 
پارامتر ها قابل تغییر باشند 

S.T.Sc. S.TuN. =
NoNE =
P.YES =

تغییر تنظیمات به حالت 
کارخانه ای

تنظیمات پارامتر ها تغییر نمیکند  
مقادیر پارامتر ها به حالت کارخانه ای 

تغییر پیدا می کنند

DEF.P. =

No =
YES =

اگر در حین نمایش نام پارامتر ها دکمه های          و        
بصورت همزمان فشار داده شوند ، فهرست پارامتر ها 

نمایش داده خواهد شد.

مقادیر کارخانه ای پارامترها

دیاگرام تنظیم پارامترها

با فشار دادن دکمه          مقدار پارامتر انتخاب شده نمایش داده شده ،
سپس توسط دکمه های       و       میتوان مقادیر را تغییر داد.

اگر دکمه         به مدت ۰٫۶ ثانیه بصورت مداوم فشار داده شود ، مقدار پارامتر انتخاب
 شده با سرعت افزایش خواهد یافت. اگر این افزایش تا واحد صد تایی ادامه یابد ، 

اعداد بصورت صدتایی افزایش خواهند یافت. یک ثانیه پس از رها کردن دکمه ، 
دوباره اعداد بصورت تکی افزایش خواهند یافت. دکمه کاهش نیز بدین ترتیب است.

 ۲/۴

TM

پارامتر های خروجی
کنترل

پارامتر های خروجی
آالرم ۲

پارامتر های
پیکربندی

پارامتر های
تنظیم اتوماتیک

TC ورودی P 100 T ورودیP 100 T ورودیTC ورودیTC ورودی P 100 T ورودی P 100 T ورودیTC ورودی
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°F C/A2 SSR

F

اصطالحات

تغییرات مقدار تنظیم و آالرم

آالرم مستقل
 A2.tp. indE=

 

= 

آالرم وابسته
 A2.tp dE.

 

 = 

آالرم باند
A2.tp. bAnd

ل می شود الرم باند بعد از ورودبه محدوده باند فعاآ
          = A2.tp. bAn.i

 A2.St. Hi=  A2.St. lo= 

 = A1.St. Lo  = A2.St. Hi

ASV

SV SV SV

SV+ASV
SV+ASVSV-ASV

OFF OFF OFF

OFF OFF OFF

-٣٠٠ ٣٠٠+٣٠٠ ٣٠٠

ON ON ON

ON ON ON

ON ON
OFF OFF

(ASV min.  =-۳۰۰, ASV max. = +۳۰۰)

شروع فرآیندشروع آالرم باند

SV SV

SV+ASV SV+ASV

SV-ASV SV-ASV

a2 Hy A2.Hy A2.HyA2.Hy
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(۵)

۳ ثانیه بعد

 250  pfa

 psC

¯¯¯¯

C1.SE.

C2.SE.

a2.SE.

 400

 398

 500

 399

 399

 499

SET

____

(۱) نمایش مقدار تنظیم و مقدار اندازه گیری شده در حالت کارکرد.
نمایش نام پارامتر و مقدار پارامتر در حالت برنامه ریزی.

(۲) دکمه افزایش مقدار در حالت برنامه ریزی.
اگر در حالت عادی به تنهایی فشار داده شود ، عملکرد تعیین شده در

.f.t.e.Cپارامتر  انجام خواهد گرفت.

(۳) دکمه کاهش مقدار در کارکرد و تغییر مقدار پارامتر در حالت برنامه ریزی.

(۴) دکمه انتخاب مقدار تنظیم کنترل و آالرم در حالت کارکرد.
دکمه تنظیم پارامتر در حالت برنامه ریزی.

(۱) نمایشگر مقدار تنظیم و دما LEDنمایشگر  با ۷ سگمنت ، ۴ نقطه قرمز
ارتفاع کاراکتر ها ۱۲ میلیمتر

دکمه های (۱) ، (۲) ، (۳) میکروسویچ
(۵) نمایشگر وضعیت SSRنقطه قرمر  برای کنترل ، آالرم ۱ ، و خروجی  LED

حالت های خروجی آالرم ۲

۳ ثانیه بعد

۳ ثانیه بعد

۳ ثانیه بعد اگر پارامتر  به   تنظیم
شود ، این پارامتر نمایش داده میشود.

C2.s.a. f.te.C.

پیغام های خطا

سنسور قطع است

دمای اندازه گیری شده باالتر 
از حد تعیین شده می باشد

دمای اندازه گیری شده پایینتر 
از حد تعیین شده می باشد

Pt100سنسور  اتصال کوتاه شده

تنظیم اگر پارامتر  به خروجی 
شود ، این پارامتر نمایش داده میشود.

 SSR C.o.se.

شروع فرآیند شروع آالرم باند

ابتدای مقیاس =
(انتهای مقیاس =

(ASV min 
 ASV max 

SV CONT             ASV ==  مقدار تنظیم برای خروجی مقدار تنظیم برای خروجی آالرم 

مقدار تنظیم برای خروجی  = SV CONTمقدار تنظیم برای خروجی آالرم              ASV = (ASV min.  =۰ , ASV max. = +۳۰۰)

مقدار تنظیم برای خروجی  = SV CONTمقدار تنظیم برای خروجی آالرم              ASV =
(ASV min.  =۰ , ASV max. = +۳۰۰)

 /۴۳

TM
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          ET2011                       -                   - :  کد سفارش
۱ ۲ ۳

برای جداسازی بست های نگهدارنده فشاری:
بست نگهدارنده را به سمت جهت ۱ نشان ابتدا 

داده شده فشار داده ، سپس به سمت جهت ۲ هل دهید.

کابل های اتصال
بست نگهدارنده

فشاری پنل

بست نگهدارنده
فشاری

بست نگهدارنده
فشاری

ابعاد برش پنل :

توجه :
۱. حداکثر ضخامت پنل ۷ میلیمتر می باشد.

۲. حداقل فضای خالی پشت دستگاه برای
جداسازی از پنل ۶ میلیمتر می باشد.

۱ - انتخاب سنسور ورودی
RT...PT100 ورودی

T....TC ورودی

۲ - ولتاژ تغذیه
230VAC....۲۲۰ ولت متناوب
110VAC....۱۱۰ ولت متناوب
024VAC....۲۴ ولت متناوب

SM....۷-۲۴ ولت متناوب / ۹-۳۰ ولت مستقیم

۲ - انتخاب جریان دهی رله خروجی
خالی....کنتاکت خروجی ۸ آمپر

P....کنتاکت خروجی ۱۶ آمپر

نمودار اتصال
مناسب نصب بر روی پانل می باشد. مونتاژ و سیم بندی دستگاه  بايد توسط دستگاه مدل  ساخته شده توسط   ENDA ET2011

اشخاص فني و مطابق راھنما شود. دقت فرماييد ھنگام نصب و سيم بندی دستگاه ، درکابلهای ارتباطي ھيچگونه انرژی وجود نداشته 
باشد. دستگاه بايد از رطوبت ٬ لرزش و آلودگي شديد محافظت شده باشند. به دمای محيط کارکرد دقت نماييد. کابلها نبايد در مجاورت 

قطعات و کابلهای ولتاژ باال باشند و همچنین باید کابلها اتصال زمین شده باشند. کابلهای استفاده شده در تمامی ورودی ها و خروجی ها 
باید از کابلهای شیلددار و بهم تابیده استفاده شده باشند.

توجه:
۱) کابلهای تغذیه باید مطابق با استاندارد  ویا 

 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.

IEC 60227
IEC 60245

تغذیه:
توجه:

184-253V AC 
50/60Hz 4VA

فاز
نول

تغذیه
230V AC

کلید

۱٬۵mm² : سایز کابل

فیوز
F 100 mA 
250V AC

فیوز باید
استفاده شود

1

2

 سایز پیچ گوشتی
۰٫۴-۰٫۵Nm 

عایق بندی دوبلتمامی تجهیزات  شده اند

PT 100
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