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يٍ ئَزبج  رحكى ثأيشٍَ MT-516RVTنكزشوٍَ   يقُبط انحشاسح اإل 

 FULL GAUGE   ششكخ
 
 

 

 

هى ػجبسح ػٍ جهبص يزؼذد األغشاض  MT-516RVTئٌ   :يقذيخ  

 األول نهزحكى ثبنحشاسح و انثبٍَ يإقذ صيٍُ ثُبٌػذد ئ سَهُهبد خشجيضود ة

األيبيُخ نهجهبص هخ نُذاد يزىظؼخ ػهً انىاج ثالس نًظبفخ ئثبإل (فالشش ) 

كًب  ،  (  THERM – VOLTS - TIMER) ػًم ال نهذالنخ ػهً حبالد

ثبإلظبفخ ئنً , جهذ انشجكخ و رشدد انشجكخ, ئٌ شبشخ انًقُبط رقشأ انحشاسح

 . RS485انجهبص يضود ثًخشج   أٌ 
 

 .االعزؼًبل  قشاءح الئحخ انزؼهًُبد ثكم دقخ قجم انزشكُت و سجًنهحصىل ػهً أفعم رأدَخ نهجهبص ٌ
 

 :هٍ كبألرٍ   MT-516RVTيجبالد دسجخ انحشاسح نًقُبط  
 

 

NTC    NTC 
-58   ÷   221 °F    +    1°F    - 50    ÷  105 °C    +   0.1°C 

 

.    ،    ،    ثالثخ األيبيُخعزخذاو األصساس اليجخ انجبسويُزشاد و سؤَزهب رزى ثائٌ ػًهُخ ثش
 

:  غ دسجخ انحشاسح ظت
 

 

قًُخ دسجخ انحشاسح انًشاد انزحكى ػُذهب ،  ،  و يٍ ثى رظهش  SET،  فزظهش ػهً انشبشخ  2sنًذح   دسجخ انحشاسح َعغػ  

،    -----نزأكُذ انحفع و انخشوج فُظهش  SET،  و ػُذ اإلَزهبء يٍ انًؼبَشح ، َعغػ   & َزى انعجػ ثىاعطخ األصساس 

. ح انجى انًحُػ إلظهبس حشاس ػىد انًقُبطويٍ ثى ٌ
 

:  نً قىائى انجشيجخ انذخىل ئ 

َظهش ػهً انشبشخ حزً   &  غػ ػهً كم يٍ األصساس نً قىائى انجشيجخ َعغػ و َغزًش ثبنطيهُخ انذخىل ئنزحقُق ع

Fun    أوF1  دخبل انشيض انغشٌ نزحقُق ػًهُخ انذخىل ، و هُب ػهُُب ئ

إلحذاس انزغُُش انالصو   وإلظهبس قًُخ انجبسويُزش َعغػ   &     ػهًب أٌ انزُقم ثٍُ انجبسويُزشاد َزى ثىاعطخ

. يٍ جذَذ وهكزا  و نزأكُذ انحفع َعغػ   &   َغزخذو 

ػىد ، ويٍ ثى ٌ  -----َُب  حزً َظهش  نذ  SETو ػُذ اإلَزهبء يٍ ئجشاء كبفخ انزؼذَالد  ، َعغػ و َغزًش ثبنعغػ ػهً  

. حُػ إلظهبس حشاسح انجى انى انًقُبط
 

انىظُفخ  انجبسويُزش

F1     ٌ123انشيض انغش 

F2 غبنخ يغبفخ انحغبطأ قشاءح انًقُبط و انزٍ رُجى ػٍ ئقًُخ انزصحُح فٍ خػ      (°C 0.1 … 5.0  ) .

F3  انحشاسح يخشجَظبو ػًم THERM   :  0   َظبو رجشَذ

رغخٍُ  َظبو  1                                                      

F4  نعجػ دسجخ انحشاسح انقًًُ انصغشي   (   يجبل انًؼبَشح°C -50… 105  )  .

F5 ي نعجػ دسجخ انحشاسح انقًًُ انؼظى   (   يجبل انًؼبَشح°C -50… 105  )  .
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 انىظُفخ انجبسويُزش

F6 ربثؼخ نذسجخ انحشاسحقًُخ انزفبظم ال    (°C 0.1 … 20.0  )   .

F7 نؼبئذ نزًبط انحشاسحرأخُش انضيٍُ اال  (   ٍَ999 … 0يجبل انًؼبَشح ثبنثىاs  )

F8 ٍُانذقبئق  1             نثىاٍَا  0       :  يجبل ػًم انًإقذ انضي 

F9  ٍُصيٍ  –( انفالشش ) صيٍ ػًم انًإقذ انضيOn  (  999 …1يجبل انًؼبَشح  )   .

F10  ٍُصيٍ  –( انفالشش ) صيٍ ػًم انًإقذ انضيOff  (   999 …1يجبل انًؼبَشح  )  .

F11 َجذأ انؼًم ثىظؼُخ    0:   ؤقذ انضيٍُ  رحذَذ وظؼُخ حبنخ ثذء ػًم انىOff  

  Onَجذأ انؼًم ثىظؼُخ    1                                                              

F12   انًإقذ انضيٍُ َجقً ثىظؼُخOn  فٍ حبل يخشج انزجشَذOn    :   0             َؼى   1  نُظ ثبنعشوسح

F13  (  280 …90يجبل انًؼبَشح   )   نهزحكى ثجهذ انشجكخ انقًًُ انصغشي  .

F14 ًً(  280 …90يجبل انًؼبَشح   )   نهزحكى ثجهذ انشجكخ  انقًًُ انؼظ  .

F15 (  50+ … 50-)  أ قشاءح انًقُبط نجهذ انشجكخ  قًُخ انزصحُح فٍ خػ .

F16 خُش انضيٍُ نهزحكى ثجهذ انشجكخ إلػطبء أيش فصمرأال  (   ٍَ30 … 1يجبل انًؼبَشح ثبنثىاs  )

F17  انحشاسح   0:   َظبو انقشاءح ػهً انشبشخ

جهذ انشجكخ                                          1 

انحشاسح و انجهذ و ثشكم يززبثغ                                         2

F18 نكزشوٍَ  سقى انًقُبط اإلMT-516RVT    ػُذ وصهه ثشجكخRS-485  .
 

: غشَقخ ػًم انزحكى ثجهذ انشجكخ 

دَذ َؼًم ػهً رح  F16و انجبسويُزش , َزى رحذَذ قًُخ جهذ انشجكخ انؼبنٍ و انًُخفط   F13 & F14يٍ خالل انجبسويُزشٍَ  

فبٌ   F13  &  F14انشجكخ ظًٍ يجبل انؼًم انًحذد فٍ انجبسويُزشٍَ  و ثبنزبنٍ يب داو جهذ , يش فصم قًُخ انزأخُش انضيٍُ أل

  F13 &  F14نكٍ فٍ حبل كىٌ جهذ انشجكخ خبسج يجبل  , يكبَُخ انزحكى ثبنحشاسح يًكُخ َجؼم يٍ ئ MT-516RVTانًقُبط 

. يٍ خالل رًبط انحشاسح فبنًقُبط ًَُغ ػًهُخ انزحكى نعًبٌ حًبَخ األجهضح انًشاد انزحكى ثهب 
 

 :  و جهذ انشجكخ ظهبس انقًُخ انصغشي و انقًُخ انؼظًً نهحشاسحئ

ظهبس انقًًُ انصغشي و انقًًُ انؼظًً ح انجى انًحُػ ظبهشح ػهً انشبشخ ، ثبإليكبٌ ئفٍ حبنخ انؼًم انطجُؼُخ نهًقُبط و حشاس

ثشكم   حظخ انعغػ ػهً انضس يٍ نحظخ وصم انًقُبط ثبنزُبس انكهشثبئٍ و حزً لنحشاسح انجى انًحُػ نجهذ انشجكخ و 

 .يزجىػب ثحشاسح انىعػ انذَُب ثى انؼهُب  tيزجىػب ثجهذ انشجكخ األدًَ ثى األػهً و يٍ ثى َظهش  Uفُظهش , عشَغ  
 

 : ئظهبس قُى انًإقذ انضيٍُ  

و ( انفالشش ) ؤقذ انضيٍُ فٍ حبنخ انؼًم انطجُؼُخ نهًقُبط و حشاسح انجى انًحُػ ظبهشح ػهً انشبشخ ، ثبإليكبٌ ئظهبس أصيُخ انى

 .  رنك ثبنعغػ ػهً انضس 
 

 : ئظهبس قًُخ جهذ انشجكخ و رشدد انشجكخ 

فٍ حبنخ انؼًم انطجُؼُخ نهًقُبط و حشاسح انجى انًحُػ ظبهشح ػهً انشبشخ ، ثبإليكبٌ ئظهبس جهذ انشجكخ و رشدد انشجكخ و رنك 

 .  ثبنعغػ ػهً انضس 

   :يالحظخ 

 .دسجخ انحشاسح خبسج يجبل ػًم انًقُبط  أو فهى نهذالنخ ػهً ػطم يب فٍ انحغبط  Errشبشخ  فٍ حبل ظهىس ػهً ال -

فهزا نهذالنخ ػهً ئٌ ثبسويُزشاد انجشيجخ انزٍ رًذ ثشيجزهب , ثؼذ اإلَزهبء يٍ انجشيجخ  PPPفٍ حبل ظهىس ػهً انشبشخ   -

. خبغئخ و َجت ئػبدح انُظش ثهب 


