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يٍ إَزبج ششكخ    TC-940Riنكزشَٔٙ   يمٛبط انحشاسح اإل 

 FULL GAUGE       اإلراثخ  -ٔ انخبص ثؼًهٛبد DEFROST-  
 

 

  
: يخبسج ْٔٙ  أسثغ TC-940Riخٓبص ل  

          COMPRESSOR  + DEFROST + FAN + ALARM . 

 .دلخ لجم انزشكٛت ٔ االعزؼًبل لشاءح الئحخ انزؼهًٛبد ثكم  سخٗنهحصٕل ػهٗ أفعم رأدٚخ نهدٓبص ٘
 

: ْٙ كبألرٙ   TC-940Riيدبالد دسخخ انحشاسح نًمٛبط  
 

NTC    NTC 
-58    ÷   167 °F    +    1°F    - 50    ÷  75 °C    +   0.1°C 

 

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

,   NTCٚبط حغبعبٌ ثهٍَٕٛ يخزهفٍٛ يٍ َٕع نهًك

- S1  (انزجشٚذ )  انًحٛػانحغبط رٔ انهٌٕ األعٕد ٔ ْٕ حغبط دسخخ حشاسح انٕعػ .

- S2  ْٕ ٔ ٘(انزغخٍٛ )  انًجخشحغبط دسخخ حشاسح انحغبط رٔ انهٌٕ انشيبد. 
 

:  انزجشٚذ حشاسحظجػ دسخخ 

،  ٔ   &  ،  ٚزى انعجػ ثٕاعطخ األصساس  SETانشبشخ  ،  فزظٓش ػهٗ 2sنًذح   نزؼٛٛش دسخخ انحشاسح َعغػ  

.  ٔ إلظٓبس حشاسح انح ، ٔيٍ ثى ٚؼٕد انًمٛبط  -----ظٓش  نزأكٛذ انحفع ٔ انخشٔج فٙ  SETػُذ اإلَزٓبء يٍ انًؼبٚشح ، َعغػ  
 

:  نٗ لٕائى انجشيدخ انذخٕل إ 

ٚظٓش ػهٗ انشبشخ حزٗ   &  ػهٗ كم يٍ األصساس  غػنٗ لٕائى انجشيدخ َعغػ ٔ َغزًش ثبنطيهٛخ انذخٕل إنزحمٛك ع

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

إلحذاس انزغٛٛش انالصو   ٔإلظٓبس لًٛخ انجبسٔيٛزش َعغػ   &   ػهًب أٌ انزُمم ثٍٛ انجبسٔيٛزشاد ٚزى ثٕاعطخ  

. يٍ خذٚذ ْٔكزا  نزأكٛذ انحفع َعغػ ٔ   &   َغزخذو 

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

 .إلظٓبس حشاسح اندٕ انًحٛػ 
 

انٕظٛفخ  انجبسٔيٛزش

F1     ٘123انشيض انغش 

F2 حشاسحلًٛخ انزفبظم انزبثؼخ نذسخخ ال  (   يدبل انًؼبٚشح°C 0.1 … 20.0  )  .

F3  لًٛخ انزصحٛح فٙ خطأ لشاءح انًمٛبط ٔ انزٙ رُدى ػٍ إغبنخ يغبفخ انحغبط  (°C -20.0  …  20.0  ) .

F4  ٖنعجػ دسخخ انحشاسحانمًٛٗ انصغش   (   يدبل انًؼبٚشح°C -50… 75  )  .

F5 انمًٛٗ انؼظًٗ نعجػ دسخخ انحشاسح   (نًؼبٚشح   يدبل ا°C -50… 75  )   .

F6 غبصٚخ    :  1(        عخبَبد ) كٓشثبئٛخ :  0راثخ           إخزٛبس َٕع اإل

F7  حشاسح :  1صيٍ        :  0 :          (ػزًبدا ػهٗ انضيٍ أٔ انحشاسح إ) إخزٛبس َٕع حبنخ ثذء ػًهٛخ اإلراثخ

F8 راثخفبصم انضيُٙ ثٍٛ ػًهٛبد اإلال  (لػ فٙ حبل ظجػ انجبسٔيٛزش  ٚؼًم فF7=0 ) :  (يدبل انًؼبٚشح ثبنذلبئك  

  0 … 999m )   .

  .  F13ػبٚش ػُذْب انجبسٔيٛزش  وراثخ رجذأ فمػ فٙ حبنخ دسخخ حشاسح انًجخش ألم يٍ انمًٛخ الػًهٛخ اإل: يالحظخ 
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انٕظٛفخ  انجبسٔيٛزش

F9  انضيٍ األػظًٙ نؼًهٛخ انزجشٚذ (فٙ حبل ظجػ انجبسٔيٛزش  أيبٌ ٔ ْٕ ػجبسح ػٍ ػبيمF7=1 )   :

٘ انًمٛبط ٔ ثبنزبل,  F10حشاسح انًجخش نى رصم انٗ لًٛخ انعجػ نهجبسٔيٛزش &  F7=1فٙ حبل ظجػ انجبسٔيٛزش 

   ( 240h … 1   يدبل انًؼبٚشح ثبنغبػبد) , راثخ ٚزذخم نزفؼٛم ػًهٛخ اإل

F10 راثخ دسخخ حشاسح انًجخش نجذء ػًهٛخ اإل  ( فمػ فٙ حبل ظجػ انجبسٔيٛزش  ٚؼًمF7=1  : )

.  F11( انزحعٛش ) راثخ فإٌ انًمٛبط ٚجذأ ثًشحهخ يب لجم اإل,  F10نٗ لًٛخ انعجػ ل ػُذيب رصم حشاسح انًجخش إ

 (  C -50… 75°يدبل انًؼبٚشح   ) 

F11 راثخ انضيٍ األػظًٙ نؼًهٛخ انزحعٛش نإل ( فٙ حبل ظجػ انجبسٔيٛزشF7=1 )   (اٚشح ثبنذلبئكيدبل انًغ  

  0 … 90m )  :  نٗ لًٛخ انعجػ فٙ صٕل دسخخ حشاسح انًجخش إيمٛبط ٚذخم فٙ ْزِ انًشحهخ ػُذ ٔالF10  , ٔ

 انًجخش حشاسح سرفؼذإرا إ ,راثخ صيٍ يشحهخ انزحعٛش نإلخالل                           نكٍ يب فبئذح ْزِ انًشحهخ ؟

يدبل انًؼبٚشح ) نٗ ٔظؼٛخ انزجشٚذ فبنًمٛبط ٚؼٕد إ,   F10 انعجػيٍ دسخخ يئٕٚخ يٍ دسخخ حشاسح  ألكثش 

       راثخأَظش فمشح ششٔغ ثذء ػًهٛخ اإل ػٍ يجذأ ػًم ْزِ انًشحهخ نًضٚذ يٍ انزٕظٛح     . ( 90m … 0  ثبنذلبئك

   . F11 = 0mيكبٌ ظجػ  ثبإل, ل ػذو انحبخخ نٓزِ انًشحهخ فٙ حب: يالحظخ  

F12 انزفؼٛم    :  1     ػذو انزفؼٛم  :  0ثبنزٛبس انكٓشثبئٙ         رغزٚخ اندٓبصاثخ فٙ كم يشح ٚزى فّٛ رفؼٛم أيش اإلر

F13 راثخ ٔ ْٙ ربثؼخ نهًدظ دسخخ حشاسح رٕلف ػًهٛخ اإلS2  (   يدبل انًؼبٚشح°C -50… 75  ) .

F14 (ٔ ْٕ ػجبسح ػٍ ػبيم أيبٌ ) راثخ إلانضيٍ األػظًٙ نؼًهٛخ ا   (90 … 0  نًؼبٚشح ثبنذلبئكيدبل اm )  

ٌ فإ,  F14ظًٍ انًدبل انضيُٙ ل  F13نٗ لًٛخ انعجػ فٙ انجبسٔيٛزش  ٘ حبل دسخخ حشاسح انًجخش نى رصم إف

ٔ  F14راثخ لذ حذس ثٕاعطخ انضيٍ ًٍٚٛ شبشخ انًمٛبط نهذالنخ ػهٗ إٌ إَزٓبء ػًهٛخ اإل َمطخ رعٙء فٙ أعفم ٔ

كجٛشح ٚدت   F13دسخخ حشاسح    :ٔ ُْب ال ثذ يٍ انزحمك يٍ   .   F13 راثخدسخخ حشاسح انعجػ نإل نٛظ ثٕاعطخ

ٔ يٍ انزٕصٛالد   S1 & S2انزحمك يٍ انحغبعبد  أٔ لصٛش خذا ٚدت صٚبدرّ F14صيٍ   أٔ يٍ  رخفٛعٓب

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

F16 ثؼذ رشغٛم انًمٛبط نهًشح األٔنٗراثخ صيُٙ نجذء ػًهٛخ اإل رأخٛش    ( فٙ حبل ظجػ انجبسٔيٛزشF7=0 )   :

(  999min … 0   يدبل انًؼبٚشح ثبنذلبئك)   . ( ػًم انعبغػ ) ظبفٙ نؼًهٛخ انزجشٚذ ٔ ْٕ ثًثبثخ صيٍ إ

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

F18 صيٍ اإلعبنخ   (30 … 0   يدبل انًؼبٚشح ثبنذلبئكmin ) : فٙ انًجخش ٔ  صانخ انًبء انًزجمٙٚغزخذو ْزا انضيٍ إل

.  min 0يكبٌ ٔظؼّ  إلفٙ حبل ػذو انحبخخ نٓزا انضيٍ ثب, راثخ انُبرح ػٍ ػًهٛخ اإل

.  offعبنخ ركٌٕ خًٛغ انًخبسج ثٕظؼٛخ  ح اإلل ػًهٙخال: يالحظخ 

F19 عبنخ رجؼب نذسخخ حشاسح انًجخش  ػًم انًشٔحخ ثؼذ إَزٓبء يشحهخ صيٍ اإل دسخخ حشاسح S2   (°C -50… 75   ) ,

اثخ رإ –رجشٚذ )  ٌ يشحهخ انزأخش ثؼًم انًشٔحخ رجذأ يجبششح ثؼذ دٔسح ػًم كبيهخ إ  :ٔ ٚغزخذو فٙ انحبنخ انزبنٛخ 

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

اسح انًزجمٛخ فٙ انًجخش َزٛدخ صانخ انحشْزِ انؼًهٛخ رفٛذ فمػ إل. F19حشاسح انًجخش ألم يٍ انمًٛخ انًؼبٚش ػُذْب  

.   نٗ حشاسح انٕعػ انًحٛػ إ نززحٕلٔ ثبنزبنٙ رًُغ ْزِ انحشاسح انًزجمٛخ , راثخ اإل

ٔ ثبنزبنٙ انًشٔحخ رؼًم  F20 = 0minفٙ حبل ػذو انحبخخ نًشحهخ رأخش ػًم انًشٔحخ َعجػ   :يالحظخ 

. يجبششح يغ ػًم انعبغػ 

F20 يدبل انًؼبٚشح ثبنذلبئك)   (ٔ ْٕ ػجبسح ػٍ ػبيم أيبٌ ) عبنخ انًشٔحخ ثؼذ ػًهٛخ اإل انضيٍ األػظًٙ نزأخش ػًم   

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

. يحذد فٙ لًٛخ ْزا انجبسٔيٛزش ال َمعبء انضيٍانزبنٙ رجذأ انًشٔحخ ثبنؼًم ثؼذ إة,  S2انًجخش  فٙ حغبط

.  min 0يكبٌ ٔظؼّ  إلفٙ حبل ػذو انحبخخ نٓزا انضيٍ ثب:  يالحظخ 
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انٕظٛفخ  انجبسٔيٛزش

F21 خزٛبس غشٚمخ ػًم انًشٔحخ خالل دٔسح انزجشٚذ كبيهخ  إ :

. انًشٔحخ رؼًم فمػ خالل دٔسح ػًم انعبغػ فمػ  0

. انًشٔحخ رؼًم خالل دٔسح ػًم انزجشٚذ كبيهخ  1

F22  دسخخ حشاسح رٕلف ػًم انًشٔحخ:  ( فمػ فٙ حبلF15=1 ) ٍلًٛخ  فٙ حبل حشاسح انًجخش صادد ػF22  

. (  C -50… 75°يدبل انًؼبٚشح   )  F23نٗ انؼًم ثؼذ ردبٔص لًٛخ انزفبظم فٙ  فبنًشٔحخ رزٕلف رهمبئٛب نزؼٕد إ

F23  لًٛخ رفبظم انحشاسح نؼٕدح ػًم انًشٔحخ.  (   يدبل انًؼبٚشح°C 0.1 … 20.0  )  .

F24 َزاس حشاسح يُخفعخ نهحغبط إS1   (   يدبل انًؼبٚشح°C -50… 75   )

F25   لًٛخ انزفبظم انزبثغ نهجبسٔيٛزشF24  َزاس ػٍ انؼًم نٛزٕلف اإل (   يدبل انًؼبٚشح°C 0.1 … 20.0  ) .

F26 َزاس حشاسح يشرفؼخ نهحغبط إS1   (   يدبل انًؼبٚشح°C -50… 75  ) 

F27   لًٛخ انزفبظم انزبثغ نهجبسٔيٛزشF26  َزاس ػٍ انؼًم نٛزٕلف اإل (يدبل انًؼبٚشح   °C 0.1 … 20.0  ) .

F28 َطالق ػُذ رغزٚخ اندٓبص ثبنزٛبس انكٓشثبئٙ  صيٍ يُغ اإلَزاس يٍ اإل (999 … 0   يدبل انًؼبٚشح ثبنذلبئكmin )   .

F29 عبنخ صيٍ يُغ اإلَزاس يٍ اإلَطالق ػُذ اإلَزٓبء يٍ ػًهٛخ اإل   , (999 … 0   يدبل انًؼبٚشح ثبنذلبئكmin )  .

F30 نًمٛبط ػُذ ٔصم انًمٛبط ثبنزٛبس انكٓشثبئٙ انؼًم  نضيُٙانزأخٛش ا (999 … 0   يدبل انًؼبٚشح ثبنذلبئكm )  .

F31 فٙ حبل ٔسٔد أيش ) ٔ ْٕ انضيٍ يب ثٍٛ أخش رشغٛم نهعبغػ ٔ انزٕلف انزبنٙ  : صغش٘ نؼًم انعبغػانضيٍ األ

ٚخ انعبغػ  يٍ ٔسٔد أيشٍٚ رشغٛم نحًب F9َزٓبء انضيٍ ْزا انضيٍ فبنعبغػ نٍ ٚزٕلف حزٗ إرٕلف خالل 

.   ( 999s … 0  يدبل انًؼبٚشح )(  يززبنٍٛٛ

F32 فٙ حبل ٔسٔد أيش ) ٔ ْٕ انضيٍ يب ثٍٛ أخش رٕلف نهعبغػ ٔ انزشغٛم انزبنٙ   : صغش٘ نزٕلف انعبغػانضيٍ األ

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

.  ( 999s … 0  يدبل انًؼبٚشح )(  يززبنٍٛٛ

F33 خزٛبس َظبو ػًم انعبغػ فٙ حبل فشم يب فٙ ػًم انحغبط  إS1  .

رٕلف ػٍ انؼًم  0

رشغٛم  1
 
 

 

 

 

 : إظٓبس حبنخ ػًم انًمٛبط ػهٗ انشبشخ 

ٔ ثبنزبنٙ ٚظٓش    ػهٗ انشبشخ َعغػ    لٛبطانحبنٛخ نهى ظٓبس حبنخ انؼًمٔسح انؼًم اإلػزٛبدٚخ ٔ فٙ حبل انشغجخ ثإخالل د

.  S2ٔ يٍ ثى دسخخ حشاسح انًجخش  انًزجمٙ إلَزٓبء ػًم ْزِ انًشحهخ ثبنذلبئك صيٍالػهٗ انشبشخ حبنخ انؼًم األَٛخ يزجٕػب ة

dEL   انزأخٛش انضيُٙ نؼًم انًمٛبط (  انًجشيح فٙ انجبسٔيٛزشF30  . )

Fan    صيٍ رأخٛش ػًم انًشٔحخ (ثشيح فٙ انجبسٔيٛزش  انىF20  . )

rEF   انزجشٚذ

PrE  راثخ  انزٓٛئخ نإل (  ٌفمػ ارا كبF7=1  )

dEF  راثخ   اإل

drE  عبنخ اإل
 

 :َزاساد انزٙ رظٓش ػهٗ انشبشخ اإل

- Er1  فٕٓ نهذالنخ ػهٗ ػطم يب فٙ انحغبط S1  ( انٕعػ انًحٛػ ) خبسج يدبل ػًم انًمٛبط أٔ دسخخ انحشاسح .

- Er2  دالنخ ػهٗ ػطم يب فٙ انحغبط فٕٓ نم S2  (راثخاإل  ) خبسج يدبل ػًم انًمٛبط أٔ دسخخ انحشاسح. 

- ALo  َخفبض دسخخ حشاسح انٕعػ  إَزاس إ  (F24  . ) 
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- AHi   سرفبع دسخخ حشاسح انٕعػ  إَزاس إ  (F26  . ) 

 .ثخ لذ حذس ثٕاعطخ انضيٍ  راأعفم ٔ ًٍٚٛ انشبشخ نهذالنخ ػهٗ إٌ إَزٓبء ػًهٛخ اإلرظٓش ثشكم ٔيٛط فٙ      . -
َزاس ٔ ٚؼٕد ثؼذْب ٚهزغٙ رفؼٛم رًبط اإل,   ALr OFFفٛظٓش ػهٗ انشبشخ    setَزاس يٍ ػهٗ انشبشخ َعغػ  إلنغبء اإل

. انًمٛبط نهٕظغ انطجٛؼٙ 

-   PPP      فٙ حبل ظٕٓس ػهٗ انشبشخPPP  ح انزٙ رًذ ثشيحٌ ثبسٔيٛزشاد الفٓزا نهذالنخ ػهٗ إ, يٍ انجشيدخ  َزٓبءثؼذ اإل

. ػبدح انُظش ثٓب ثشيدزٓب خبغئخ ٔ ٚدت إ
 

 :ٚذٔٚب (   defrost) رفؼٛم ػًهٛخ اإلراثخ  

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

(  Def Offانشبشخ   ٚظٓش ػهٗ)  4sٔ نًذح رزدبٔص ال   راثخ َعغػ ػهٗ انضسٔإلنغبء ػًهٛخ اإل
 

 : ظٓبس انمًٛخ انصغشٖ ٔ انمًٛخ انؼظًٗ نهحشاسح إ

ظٓبس انمًٛٗ انصغشٖ ٔ انمًٛٗ انؼظًٗ ح اندٕ انًحٛػ ظبْشح ػهٗ انشبشخ ، ثبإليكبٌ إفٙ حبنخ انؼًم انطجٛؼٛخ نهًمٛبط ٔ حشاس

.  نكٓشثبئٙ ٔ حزٗ نحظخ انعغػ ػهٗ انضس يٍ نحظخ ٔصم انًمٛبط ثبنزٛبس ا راثخ ٔ نحشاسح اإل نحشاسح اندٕ انًحٛػ

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

:  يخطػ رٕظٛحٙ نألنٛخ انؼًم 

 
 

 

: ششٔغ ثذء ػًهٛخ االراثخ 

: رًبدا ػهٗ دسخخ انحشاسح عٚحذد ثذء ػًهٛخ اإلراثخ عٕاء كبَذ إػزًبدا ػهٗ انضيٍ أٔ إ  F7انجبسٔيٛزش  

F7 = 0  َزٓبء صيٍ  ػًهٛخ اإلراثخ عٕف رجذأ ثؼذ إF8  .

F7 = 1  ٍنٗ لًٛخ  ديب رصم لًٛخ دسخخ حشاسح انًجخش إػF10  ,راثخ ٔ ْٕ ػجبسح ػٍ صيٍ  رجذأ يشحهخ انزحعٛش نإلF11  , ٔ

: حذٖ انحبنزٍٛ انزبنٛزٍٛ ُْب أيبيُب إ

. راثخ عٕف رجذأ سح انًجخش نى رضداد فإٌ ػًهٛخ اإلٔ دسخخ حشا َمعبء ْزا انضيٍثؼذ إ -

. نٗ ٔظؼٛخ انزجشٚذ ا انضيٍ فإٌ انًمٛبط ٚؼٕد إسرفؼذ حشاسح انًجخش خالل ْزأيب إرا إ  -

انًمٛبط ٔ ثبنزبنٙ   F11 = 0نغبئّ كهٛب ثٕظغ  حعٛش نؼًهٛخ االراثخ فًٍ انًًكٍ إنٗ صيٍ انذفٙ حبل ػذو انحبخخ إ: يالحظخ 

.  PRE-DEFROSTراثخ   سح دٌٔ انًشٔس ثًشحهخ انزحعٛش نإلراثخ يجبػح انزجشٚذ إنٗ ٔظؼٛخ اإلُٚزمم يٍ ٔظؼٙ
 

: اء ثؼط يشاحم انؼًم نغٚخ إكٛف

.   F11 = 0  نغبئٓب ثٕظغ لًٛخ انجبسٔيٛزش  ٚزى إ:  PRE-DEFROSTراثخ يشحهخ انزحعٛش نؼًهٛخ اإل  -

.   F18 = 0  ح انجبسٔيٛزش  نغبئٓب ثٕظغ لٛىٚزى إ:  DRANINGعبنخ يشحهخ اإل  -

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

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


