ترموستات دیجیتال مدل HSI T31

در این حالت با فشردن کلید فن به مدت  5ثانیه تغییرفصل صورت
می گیرد و نمایشگر عبارت ( Coolتابستان) و یا ( Heatزمستان)



با ظاهری زیبا و دارای نمایشگر بزرگ



قابل نصب به صورت روکار



دارای امکان تغییر فصل در دو حالت Heat/Cool



قابلیت کالیبراسون دما



 کالیبراسیون دما

دارای حالت  Autoجهت تغییر خودکار دور فن بر اساس اختالف
دمای محیط و دمای مطلوب

اگر کاربر بخواهد دمای نمایشگر را به دلخواه خود تنظیم کند ،این



قابل اتصال به انواع فن کویل ،ایر واشر ،هواساز ،سیستم



دیجی اسپید ،دیمر و...

نحوه کارکرد

نمایش می دهد؛ همچنین خط کوچک در سمت چپ ،بین موقعیت
باالدر تابستان (عالمت خورشید) یا موقعیت پایین در زمستان
(عالمت برف) جابه جا می شود.

امکان نیز در منوی  OFFوجود دارد ؛ پس از وارد شدن به منوی
 OFFبا فشردن همزمان هردو کلید  Upو  Downبه مدت 5
ثانیه وارد منوی کالیبراسیون میشویم و در حالی که نمایشگر عبارت
 CALIرانمایش میدهد با استفاده از کلید های  Upو Down
می توان دمای نمایشگر را تنظیم نمود و پس از اتمام کار و برداشتن

خط کوچک در سمت چپ نمایشگر که در مقابل لوگوی برف یا

دست کاربر و پس از  5ثانیه بصورت خودکار به منوی OFF
برمیگردد.

خورشید قرار میگیرد ،نشان دهنده فصل است.

توصیه میشود این کار یکبار پس از نصب توسط

در حالت کار عادی  ،نمایشگر دمای محیط را نمایش می دهد و

 تعیین دور فن
با فشردن کلید فن ( دومین کلید از سمت راست) دور فن انتخاب

تکنیسین مربوطه انجام شود و از انجام آن در موارد غیر
الزم اجتناب گردد.
بدیهی است که کلید های  FANو  Upو  Downدر منوی ON

می شود و نمایشگر بسته به انتخاب دور فن توسط کاربر یکی از

همان وظیفه اصلی خود یعنی تغییر دور فن و تنظیم Set Point

موارد ” “ FAN1”, “FAN2”, “FAN3”,” Autoرا

را بر عهده دارند در حالی که در منوی  OFFکلید  FANبرای

نمایش می دهد.

تغییر فصل و کلید های  Upو  Downبرای کالیبره کردن دما
به کار می روند .اتصاالت نصب به شکل زیر است :

در حالت  Autoدور فن به صورت خودکار و بسته به اختالف دمای
محیط و  Set Pointتنظیم می شود.
در اختالف مساوی یا بیشتر از  3درجه دور فن بیشترین مقدار High
می باشد.
در اختالف 2درجه دور فن در حالت Medمی باشد.
در اختالف  1درجه دور فن در حالت  Lowمی باشد.
در اختالف  0درجه فن خاموش می شود.


تنظیم دمای مطلوب )(Set Point

با استفاده از کلید های  Upو  Downدمای مطلوب ( Set
 )Pointتنظیم می شود.


تعیین فصل )(Heat/Cool

برای تغییر فصل با فشردن کلید  ON/OFFنمایشگر عبارت OFF
را نشان می دهد.
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