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يٍ إَزبج ششكخ    TC-900Riيقٛبط انحشاسح االنكزشَٔٙ    

 FULL GAUGE       اإلراثخ  -ٔ انخبص ثؼًهٛبد DEFROST-  
 

 

  
: ثالس يخبسج ْٔٙ  TC-900Riجٓبص ل  

          COMPRESSOR  + DEFROST + FAN . 

 .انزشكٛت ٔ االعزؼًبل قشاءح الئحخ انزؼهًٛبد ثكم دقخ قجم  سجٗنهحصٕل ػهٗ أفعم رأدٚخ نهجٓبص ٘
 

 

.    ،    ،    ثالثخ األيبيٛخعزخذاو األصساس اليجخ انجبسٔيٛزشاد ٔ سؤٚزٓب رزى ثإإٌ ػًهٛخ ثش

,   NTCنهًقٛبط حغبعبٌ ثهٍَٕٛ يخزهفٍٛ يٍ َٕع 

- S1  انًحٛػانحغبط رٔ انهٌٕ األعٕد ٔ ْٕ حغبط دسجخ حشاسح انٕعػ .

- S2  ْٕ ٔ ٘انًجخشاط دسجخ حشاسح حظانحغبط رٔ انهٌٕ انشيبد .

:  ظجػ دسجخ انحشاسح
 

 

،  ٔ   &  ،  ٚزى انعجػ ثٕاعطخ األصساس  SET،  فزظٓش ػهٗ انشبشخ  2sنًذح   نزؼٛٛش دسجخ انحشاسح َعغػ  

.  ٔ إلظٓبس حشاسح انج ، ٔيٍ ثى رؼٕد انًقٛبط  -----ظٓش  نزأكٛذ انحفع ٔ انخشٔج فٙ  SETػُذ اإلَزٓبء يٍ انًؼبٚشح ، َعغػ  
 

:  نٗ قٕائى انجشيجخ انذخٕل إ 

ٚظٓش ػهٗ انشبشخ حزٗ   &  غػ ػهٗ كم يٍ األصساس نٗ قٕائى انجشيجخ َعغػ ٔ َغزًش ثبنطيهٛخ انذخٕل إنزحقٛق ع

Fun    ،  ثؼذ فك انعغػ ٚظٓش نذُٚبF01 دخبل انشيض انغش٘ نزحقٛق ػًهٛخ انذخٕل ٔ ُْب ػهُٛب إ

إلحذاس انزغٛٛش انالصو   ٔإلظٓبس قًٛخ انجبسٔيٛزش َعغػ   &   ٚزى ثٕاعطخ   ػهًب أٌ انزُقم ثٍٛ انجبسٔيٛزشاد

. يٍ جذٚذ ْٔكزا  ٔ نزأكٛذ انحفع َعغػ   &   َغزخذو 

، ٔيٍ ثى رؼٕد انغبػخ   -----حزٗ ٚظٓش  نذُٚب    SETٔ ػُذ اإلَزٓبء يٍ إجشاء كبفخ انزؼذٚالد  ، َعغػ ٔ َغزًش ثبنعغػ ػهٗ  

 .ح انجٕ انًحٛػ إلظٓبس حشاس
 

انٕظٛفخ  انجبسٔيٛزش

F1     ٘123انشيض انغش 

F2 قًٛخ انزفبظم انزبثؼخ نذسجخ انحشاسح   (   يجبل انًؼبٚشح°C 0.1 … 20.0  )  .

F3  قًٛخ انزصحٛح فٙ خطأ قشاءح انًقٛبط ٔ انزٙ رُجى ػٍ إغبنخ يغبفخ انحغبط  (°C -20.0 … 20.0  )  .

F4  ٖسجخ انحشاسحنعجػ دانقًٛٗ انصغش   (   يجبل انًؼبٚشح°C -50… 75  )  .

F5 انقًٛٗ انؼظًٗ نعجػ دسجخ انحشاسح   (   يجبل انًؼبٚشح°C -50… 75  )   .

F6 ُٙػُذ ٔصم انًقٛبط ثبنزٛبس انكٓشثبئٙ نؼًم نًقٛبط انزأخٛش انضي  (30 … 0   يجبل انًؼبٚشح ثبنذقبئقm ) .  

F7 ْب رجذأ انشبشخ ثبنٕيٛطقًٛخ دسجخ انحشاسح ٔ انزٙ ػُذ   (   يجبل انًؼبٚشح°C -50… 75  )  .  

ػبٚش ودسجخ حشاسح انٕعػ انًحٛػ رضٚذ ػٍ قًٛخ دسجخ انحشاسح ال, انًقٛبط فٙ حبنخ انؼًم انطجٛؼٙ ثُظبو انزجشٚذ 

. رجذأ شبشخ انًقٛبط ثبنٕيٛط نهذالنخ ػهٗ صٚبدح دسجخ حشاسح انٕعػ انًحٛػ ,  F7انجبسٔيٛزش ػُذْب  

F8 يجبل انًؼبٚشح ثبنذقبئق) ٔ ْٕ ػجبسح ػٍ صيٍ ػًم انعبغػ  : ( راثخانفبصم انضيُٙ ثٍٛ ػًهٛبد اإل) صيٍ انزجشٚذ   

0 … 999m )  , ٚجذأ ْزا ٔ صيٍ انزجشٚذ .أٚعب رجؼب نذسجخ حشاسح انٕعػ انًحٛػ ٔ انعبغػ ٚزٕقف ػٍ انؼًم 

.  (  F20 س ػًم انًشٔحخ َقعبء صيٍ يشحهخ رأخثؼذ إ)  ػًم انًشٔحخثبنؼذ ثؼذ 
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انٕظٛفخ  انجبسٔيٛزش

F9 فٙ حبل ٔسٔد أيش ) ٔ ْٕ انضيٍ يب ثٍٛ أخش رشغٛم نهعبغػ ٔ انزٕقف انزبنٙ ,  صغش٘ نؼًم انعبغػانضيٍ األ

نحًبٚخ انعبغػ  يٍ ٔسٔد أيشٍٚ رشغٛم  F9َزٓبء انضيٍ ْزا انضيٍ فبنعبغػ نٍ ٚزٕقف حزٗ إرٕقف خالل 

.   ( 999s … 0  نًؼبٚشحيجبل ا )(  يززبنٍٛٛ

F10 فٙ حبل ٔسٔد أيش )   ٔ ْٕ انضيٍ يب ثٍٛ أخش رٕقف نهعبغػ ٔ انزشغٛم انزبنٙ, صغش٘ نزٕقف انعبغػانضيٍ األ

نحًبٚخ انعبغػ  يٍ ٔسٔد أيشٍٚ اغفبء  F10َزٓبء انضيٍ ْزا انضيٍ فبنعبغػ نٍ ٚؼًم حزٗ إ رشغٛم خالل

.  ( 999s … 0  يجبل انًؼبٚشح )(  يززبنٍٛٛ

F11 خزٛبس َظبو ػًم انعبغػ فٙ حبل فشم يب فٙ ػًم انحغبط  إS1  .

رٕقف ػٍ انؼًم  0

رشغٛم  1

F12  ّٛانزفؼٛم    :  1     ػذو انزفؼٛم  :  0ثبنزٛبس انكٓشثبئٙ         رغزٚخ انجٓبصرفؼٛم أيش اإلراثخ فٙ كم يشح ٚزى ف

F13 ط راثخ ٔ ْٙ ربثؼخ نهًجدسجخ حشاسح رٕقف ػًهٛخ اإلS2  (   يجبل انًؼبٚشح°C -50… 75  )   .

F14 (ٔ ْٕ ػجبسح ػٍ ػبيم أيبٌ ) راثخ إلانضيٍ األػظًٙ نؼًهٛخ ا   ( 90… 0  يجبل انًؼبٚشحm )  .

 ٌفإ,  F14ظًٍ انًجبل انضيُٙ ل  F13نٗ قًٛخ انعجػ فٙ انجبسٔيٛزش  ٘ حبل دسجخ حشاسح انًجخش نى رصم إف

ٍٚ شبشخ انًقٛبط نهذالنخ ػهٗ أٌ إَزٓبء ػًهٛخ َقطخ رعٙء فٙ أعفم ٔ ٚى راثخ ٔإلانًقٛبط ٚزذخم إلَٓبء ػًهٛخ ا

ٔ ُْب ال ثذ يٍ انزحقق   .   F13 راثخدسجخ حشاسح انعجػ نإل ٔ نٛظ ثٕاعطخ F14راثخ قذ حذس ثٕاعطخ انضيٍ اإل

انزحقق يٍ  أٔ  قصٛش جذا ٚجت صٚبدرّ F14صيٍ  أٔ يٍ   ٚجت رخفٛعٓب يشرفؼخ F13دسجخ حشاسح      :يٍ 

ٔ يٍ انزٕصٛالد   S1 & S2انحغبعبد 

F15  رشغٛم  :  1ػذو انزشغٛم          :  0                   اإلراثخرشغٛم انًشٔحخ خالل ػًهٛخ 

F16 غبصٚخ    :  1     (   عخبَبد )  كٓشثبئٛخ:  0راثخ           خزٛبس َٕع اإلإ

F17 راثخ نهحغبط حشاسح اإل:  0 راثخ        قشاءح انشبشخ خالل ػًهٛخ اإلS2          1  : حشاسح انٕعػ  نهحغبطS1           

F18 صيٍ اإلعبنخ   (30 … 0   يجبل انًؼبٚشح ثبنذقبئقmin ) : فٙ انًجخش ٔ  صانخ انًبء انًزجقٙٚغزخذو ْزا انضيٍ إل

.  min 0كبٌ ٔظؼّ  وإلفٙ حبل ػذو انحبجخ نٓزا انضيٍ ثب, راثخ انُبرج ػٍ ػًهٛخ اإل

.  offعبنخ ركٌٕ جًٛغ انًخبسج ثٕظؼٛخ  خالل ػًهٛخ اإل: يالحظخ 

F19 عبنخ رجؼب نذسجخ حشاسح انًجخش  صيٍ اإل يشحهخ َزٓبءػًم انًشٔحخ ثؼذ إ دسجخ حشاسح S2   (°C -50… 75   ) ,

راثخ إ –رجشٚذ )  د دٔسح ػًم كبيهخ ٌ يشحهخ انزأخش ثؼًم انًشٔحخ رجذأ يجبششح ثغإ  :ٔ ٚغزخذو فٙ انحبنخ انزبنٛخ 

رؼًم فٙ حبنخ انًشٔحخ نكٍ , كٌٕ حشاسح انًجخش يشرفؼخ ٔ , (  On) يخشج انعبغػ ٚجذأ ثبنؼًم , ( عبنخ إ –

اسح انًزجقٛخ فٙ انًجخش َزٛجخ صانخ انحشْزِ انؼًهٛخ رفٛذ فقػ إل. F19حشاسح انًجخش أقم يٍ انقًٛخ انًؼبٚش ػُذْب  

فٙ حبل ػذو انحبجخ  :يالحظخ   .حشاسح انٕعػ انًحٛػ  نٗرجقٛخ نززحٕل إوانٙ رًُغ ْزِ انحشاسح الٔ ثبنذ, راثخ اإل

. ٔ ثبنزبنٙ انًشٔحخ رؼًم يجبششح يغ ػًم انعبغػ   F20 = 0minنًشحهخ رأخش ػًم انًشٔحخ َعجػ  

F20 يجبل انًؼبٚشح ثبنذقبئق)   (اٌ ٔ ْٕ ػجبسح ػٍ ػبيم أو) عبنخ انًشٔحخ ثؼذ ػًهٛخ اإل انضيٍ األػظًٙ نزأخش ػًم   

0 … 30min )    :ػبٚش ػُذْب فٙ  ونٗ انقًٛخ ال٘ حبل انحشاسح فٙ انًجخش نى رصم إفF19   ػطم يب أٔ فٙ حبل

. يحذد فٙ قًٛخ ْزا انجبسٔيٛزش ال َقعبء انضيٍانزبنٙ رجذأ انًشٔحخ ثبنؼًم ثؼذ إة,  S2انًجخش  فٙ حغبط

.  min 0يكبٌ ٔظؼّ  إلنٓزا انضيٍ ثب فٙ حبل ػذو انحبجخ:  يالحظخ 

F21 نزجشٚذ كبيهخ خالل دٔسح اخزٛبس غشٚقخ ػًم انًشٔحخ إ  :

. انًشٔحخ رؼًم خالل دٔسح ػًم انزجشٚذ كبيهخ              1  .انًشٔحخ رؼًم فقػ خالل دٔسح ػًم انعبغػ فقػ  0

F22  ل  نًجخش ػٍ قًٛخ انعجػفٙ حبل رجبٔص حشاسح ا: رٕقف انًشٔحخ ػٍ انؼًم دسجخ حشاسحF22  , فإٌ انًشٔحخ

.  F22ػٍ قًٛخ  َخفبض انحشاسح ثقًٛخ دسجزٍٛ يئٕٚزٍٛرزٕقف ػٍ انؼًم نزؼٕد إنٗ حبنخ انؼًم فٙ حبل إ
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:  يخطػ رٕظٛحٙ نألنٛخ انؼًم 

 
: اء ثؼط يشاحم انؼًم نغٚخ إكٛف

 

.   F18 = 0   نغبئٓب ثٕظغ قًٛخ انجبسٔيٛزش ٚزى إ:  DRANINGعبنخ يشحهخ اإل  -

.   F20 = 0  نغبئٓب ثٕظغ قًٛخ انجبسٔيٛزش  ٚزى إ:   FAN-DELAYيشحهخ رأخش ػًم انًشٔحخ    -

. ٚكٌٕ انعبغػ ثحبنخ ػًم , خالل يشحهخ رأخش ػًم انًشٔحخ   :يالحظخ 
 

 : إظٓبس حبنخ ػًم انًقٛبط ػهٗ انشبشخ 

ٔ ثبنزبنٙ ٚظٓش    ح انؼًم انحبنٛخ نهًقٛبط ػهٗ انشبشخ َعغػ   خالل دٔسح انؼًم اإلػزٛبدٚخ ٔ فٙ حبل انشغجخ ثإظٓبس حبل

.  S2ػهٗ انشبشخ حبنخ انؼًم األَٛخ يزجٕػب ثبنضيٍ انًزجقٙ إلَزٓبء ػًم ْزِ انًشحهخ ثبنذقبئق ٔ يٍ ثى دسجخ حشاسح انًجخش 

dEL   انزأخٛش انضيُٙ نؼًم انًقٛبط (  انًجشيج فٙ انجبسٔيٛزشF6  . )

Fan   ػًم انًشٔحخ  صيٍ رأخٛش (  انًجشيج فٙ انجبسٔيٛزشF20  . )

rEF   انزجشٚذ

dEF  راثخ  اإل 

drE  عبنخ اإل
 

   :يالحظخ 

خبسج أٔ دسجخ انحشاسح ( انٕعػ انًحٛػ )  S1 فٕٓ نهذالنخ ػهٗ ػطم يب فٙ انحغبط  Er1فٙ حبل ظٕٓس ػهٗ انشبشخ   -

. يجبل ػًم انًقٛبط 

خبسج يجبل أٔ دسجخ انحشاسح (  االراثخ)  S2 دالنخ ػهٗ ػطم يب فٙ انحغبط فٕٓ نم  Er2فٙ حبل ظٕٓس ػهٗ انشبشخ   -

 .ػًم انًقٛبط 

اد انجشيجخ انزٙ رًذ ثشيجزٓب ٌ ثبسٔيٛزشفٓزا نهذالنخ ػهٗ إ, يٍ انجشيجخ  َزٓبءثؼذ اإل PPPفٙ حبل ظٕٓس ػهٗ انشبشخ   -

. ػبدح انُظش ثٓب خبغئخ ٔ ٚجت إ
 

 :ٚذٔٚب   ( defrost) رفؼٛم ػًهٛخ اإلراثخ  

(  Def Onٚظٓش ػهٗ انشبشخ  ) َزقبل إنٗ ٔظؼٛخ اإلراثخ فٛزى اإل,  4sٔ نًذح رزجبٔص ال   ثبنعغػ ػهٗ انضس

(  Def Offٚظٓش ػهٗ انشبشخ  )  4sٔ نًذح رزجبٔص ال   راثخ َعغػ ػهٗ انضسٔإلنغبء ػًهٛخ اإل
 

 : ظٓبس انقًٛخ انصغشٖ ٔ انقًٛخ انؼظًٗ نهحشاسح إ

ظٓبس انقًٛٗ انصغشٖ ٔ انقًٛٗ انؼظًٗ ح انجٕ انًحٛػ ظبْشح ػهٗ انشبشخ ، ثبإليكبٌ إيم انطجٛؼٛخ نهًقٛبط ٔ حشاسفٙ حبنخ انغ

.  يٍ نحظخ ٔصم انًقٛبط ثبنزٛبس انكٓشثبئٙ ٔ حزٗ نحظخ انعغػ ػهٗ انضس  راثخ ٔ نحشاسح اإل نحشاسح انجٕ انًحٛػ

( . انًجخش )   S2يزجٕػخ ثحشاسح   t-2ْش  ثى رع,  ( انزجشٚذ )  S1يزجٕػخ ثحشاسح   t-1رظٓش 


