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   يٍ إَراض ششكح ذحكى تأيشٍٚ MT-518Riنكرشَٔٙ   يقٛاط انحشاسج اإل 

FULL GAUGE 
 
 

 

ْٕ ػثاسج ػٍ جٓاص يرؼذد األغشاض  MT-518Riإٌ   :يقذيح  

نٛذاخ  ظافح انٗتاإل(  ػذد اشُاٌ سٚهٛٓاخ خشض) يضٔد تأيشٍٚ ذحكى 

سض يرٕظؼح ػهٗ انٕاجٓح األيايٛح نهجٓاص نهذالنح ػهٗ حانح ػًم كم خ

  (OUT 1 – OUT 2  )   نّ يضاٚا يشَح خاصح حٛس إَّ ُٚاسة ،

سرخذايّ يجًٕػح تاسٔيٛرشاخ ٔاسؼح َٕػا إسرؼًانّ يخرهف انرطثٛقاخ تإ

 .يا نرهثٙ كافح االحرٛاجاخ  

 .قشاءج الئحح انرؼهًٛاخ تكم دقح قثم انرشكٛة ٔ االسرؼًال  سجٗنهحصٕل ػهٗ أفعم ذأدٚح نهجٓاص ٘
 

: ْٙ كاألذٙ   MT-518Riانحشاسج نًقٛاط  يجاالخ دسجح 
 

 NTC  

 - 50    ÷  105 °C    +   0.1°C  
 

 

.    ،    ،    شالشح األيايٛحسرخذاو األصساس اليجح انثاسٔيٛرشاخ ٔ سؤٚرٓا ذرى تإإٌ ػًهٛح تش
 

:  ظثػ دسجاخ انحشاسج انراتؼح نكم يخشض
 

 

: ٔ يٍ شى ذظٓش  ، SETفرظٓش ػهٗ انشاشح  ، 2sنًذج   نرؼٛٛش دسجح انحشاسج َعغػ    -

    Set1   :َرٓاء يٍ  إلٔ ػُذ ا ،  &  ٚرى انعثػ تٕاسطح األصساس  ج انحشاسج انراتؼح نهًخشض األٔل ،ٔ ْٙ قًٛح دسض

فٛظٓش نذُٚا   نرأكٛذ انحفع ،  SETَعغػ   انًؼاٚشج ،                

    Set2   :َرٓاء يٍ  ، ٔ ػُذ اإل  &  ٚرى انعثػ تٕاسطح األصساس  ج نهًخشض انصاَٙ ،انحشاسج انراتغ ٔ ْٙ قًٛح دسجح

. إلظٓاس حشاسج انجٕ انًحٛػ  ، ٔيٍ شى ٚؼٕد انًقٛاط  -----فٛظٓش نذُٚا   نرأكٛذ انحفع ،  SETَعغػ   انًؼاٚشج ،                

.   1أٔ     0يعثٕغ ػهٗ انقًٛح   F8تاسٔيٛرش ذظٓش فقػ ػهٗ انشاشح قٙ حال ال Set2قًٛح : يالحظح                
 

:  نٗ قٕائى انثشيجح انذخٕل إ 

ٚظٓش ػهٗ انشاشح حرٗ   &  غػ ػهٗ كم يٍ األصساس نٗ قٕائى انثشيجح َعغػ ٔ َسرًش تانطيهٛح انذخٕل إنرحقٛق ع

Fun    ٔأF1  دخال انشيض انسش٘ نرحقٛق ػًهٛح انذخٕل ، ٔ ُْا ػهُٛا إ

إلحذاز انرغٛٛش انالصو   ٔإلظٓاس قًٛح انثاسٔيٛرش َعغػ   &   تٍٛ انثاسٔيٛرشاخ ٚرى تٕاسطح  ػهًا أٌ انرُقم 

. يٍ جذٚذ ْٔكزا  ٔ نرأكٛذ انحفع َعغػ   &   َسرخذو 

، ٔيٍ شى ٚؼٕد   -----ٖ ٚظٓش  نذُٚا  حد  SETٔ ػُذ اإلَرٓاء يٍ إجشاء كافح انرؼذٚالخ  ، َعغػ ٔ َسرًش تانعغػ ػهٗ  

 .إلظٓاس حشاسج انجٕ انًحٛػ  يقٛاطال
 

انٕظٛفح  انثاسٔيٛرش

F1     ٘123انشيض انسش 

F2 غانح يسافح انحساطأ قشاءج انًقٛاط ٔ انرٙ ذُجى ػٍ إقًٛح انرصحٛح فٙ خػ      (°C 0.1 … 20.0  ) .

F3     َظاو ذثشٚذ   0َظاو ػًم انًخشض األٔل

َظاو ذسخٍٛ   1                                  
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انٕظٛفح  انثاسٔيٛرش

F4  ٖنعثػ دسجح انحشاسج نهرًاط األٔل انقًٛٗ انصغش  (   يجال انًؼاٚشج°C -50… 105  )  .

F5 انقًٛٗ انؼظًٗ نعثػ دسجح انحشاسج نهرًاط األٔل   (   يجال انًؼاٚشج°C -50… 105  )  .

F6 قًٛح انرفاظم انراتؼح نذسجح انحشاسج نهرًاط األٔل    (°C 0.1 … 20.0  )   .

F7  انرأخٛش انضيُٙ انؼائذ نهرًاط األٔل (   َٙ999 … 0يجال انًؼاٚشج تانصٕاs  )

F8 ََٙظاو ذثشٚذ   0    َظاو ػًم انًخشض انصا

  َظاو ذسخٍٛ                                     1

َزاس داخم انًجال َظاو إ                                     2

 َزاس خاسض انًجالَظاو إ                                     3

F9  َٙانقًٛٗ انصغشٖ نعثػ دسجح انحشاسج نهرًاط انصا  (   يجال انًؼاٚشج°C -50… 105  )   .

F10 َٙانقًٛٗ انؼظًٗ نعثػ دسجح انحشاسج نهرًاط انصا   (   يجال انًؼاٚشج°C -50… 105  )  .

F11 تؼح نذسجح انحشاسج نهرًاط انصاَٙقًٛح انرفاظم انرا    (°C 0.1 … 20.0  )  . 

F12  َٙانرأخٛش انضيُٙ انؼائذ نهرًاط انصا (   َٙ999 … 0يجال انًؼاٚشج تانصٕاs ) . 

F13  ٙصيٍ ػًم االَزاس ػُذ ٔصم انًقٛاط تانرٛاس انكٓشتائ (   َٙ999 … 0يجال انًؼاٚشج تانصٕاs )  .

F14 ٔيٛرش يشذثػ ب يثذأ ػًم ْزا انثاسF8    ٍٛا٘ تًا يؼُاِ إرا ذى ظثػ انرًاط انصاَٙ نٛؼًم كإَزاس،  3 & 2تانحانر

.  ( 999s … 0يجال انًؼاٚشج تانصٕاَٙ   )  Onصيٍ  –َزاس صيٍ ػًم اإل

F15 صيٍ  –َزاس صيٍ ػًم اإلOff  (   َٙ999 … 0يجال انًؼاٚشج تانصٕاs )  .

.   0sػهٗ انقًٛح    F15 كم دائى فٛرى ظثػ  شَزاس ٚؼًم بفٙ حال انشغثح تجؼم اإل

 

 

 : ظٓاس انقًٛح انصغشٖ ٔ انقًٛح انؼظًٗ نهحشاسج إ

ظٓاس انقًٛٗ انصغشٖ ٔ انقًٛٗ انؼظًٗ ج انجٕ انًحٛػ ظاْشج ػهٗ انشاشح ، تاإليكاٌ إفٙ حانح انؼًم انطثٛؼٛح نهًقٛاط ٔ حشاس

.  كٓشتائٙ ٔ حرٗ نحظح انعغػ ػهٗ انضس يٍ نحظح ٔصم انًقٛاط تانرٛاس النحشاسج انجٕ انًحٛػ 

 

   :يالحظح 

. خاسض يجال ػًم انًقٛاط أٔ دسجح انحشاسج فٕٓ نهذالنح ػهٗ ػطم يا فٙ انحساط   Errفٙ حال ظٕٓس ػهٗ انشاشح   -

 


