MVR 28
MVR 28 Süt tanklarında kompresör ve karıştırıcı kontrolü için
performansta ve güvenlikte kullanım için prospektüsünü okuyunuz.

tasarlanmıştır. Maksimum

MONTAJ
1a
1b

Dijitali ray üzerine oturtunuz. Dijitalin sorunsuz çalışması için çalışma sıcaklığı
-10° derece ile +50° C derece ve nem oranı da %15...%80 r.H arasında olmalıdır.
Güç kaynağı, proba bağlantıları ve giriş/çıkışlar direkt olarak diyagramda gösterildiği ve
işaretlendiği gibi yapılmalıdır.

PROGRAMLAR
Program 1:

Karıştırıcı sürekli çalışır, kompresör termostat tarafından kontrol edilir.

Program 2:

Kompresör termostat tarafından kontrol edilir. Karıştırıcı, kompresör ile birlikte
devreye girer ve kompresör durduktan iki dakika sonra devreden çıkar. Kompresör
devre dışında uzun süre kalması durumunda, karıştırıcı ayarlanan tr2 (karıştırıcı
dinlenme süresi) değeri sonunda 2 dakikalığına devreye girer.

Program 3:

Kompresör ve karıştırıcı At3 set değerinde ayarlanan dakika çalışır ve sonra sabit 15
dakika süre ile kapalı kalır. Bu program istenen set noktasına kadar devam eder ve bu
değere ulaşılınca MVR otomatik olarak Program 2’ ye geçer.

Program 4:

Karıştırıcı sürekli çalışır, kompresör daima kapalı kalır.

OFF tuşu herhangi bir programın işlevini durdurur, kompresör ve karıştırıcının çalışmasını askıya alır.
Herhangi bir programın ön panelden seçimi yapıldığında devrede olan program kapanır, seçilen
program devreye girer.
Parametre değerlerinin girilmesi için cihazın elektrik bağlantısını kesin. 1 ve 3 numaralı tuşlara basılı
tutarak cihaza elektrik verin. Bir parametreden diğer bir parametreye geçmek için 3 numaralı tuşa
basın. Ayarlamak istediğiniz set ayarına geldiğinizde SET tuşuna basın ve değerleri değiştiriniz. 1
numaralı tuş ile değerleri arttırıp, 3 numaralı tuş ile değerleri azaltabilirsiniz. Yeni değerleri SET tuşuna
basarak kayıt edin. Parametre değerlerinden çıkmak için 10 saniye süre ile hiçbir tuşa basmayınız.

Parametre no
1
2
3
4
5
6

Parametre ve Açıklaması
SP
Sıcaklık Ayarı
rt1
KompresörDinlenmeZamanı
rt2
Karıştırıcı DinlenmeZamanı
At3
Program 3’te Komp. ve
KarıştırıcıAçıkKalmaSüreleri
HYI
Diferansiyel ayarı
PFS
Probe Arıza Koruması

Min.& Max. Limit
Değerler

Fabrika ayarları

+00.0...+10.0° C

03.5

0...10 Dakika

000

1...99 Dakika

015

1...99 Dakika

002

0.3°...1.0°K

00.5

00 (off)...01(on)

000

Değerler

