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Mikä on IT-38?

1. Turvallisuusvarotoimet
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2. Yleiskatsaus

Varmista, että tuotetta käytetään eritelmän rajoissa.
Älä kosketa napoja ainakaan virran ollessa käynnissä
toimitukseen. Muutoin seurauksena voi olla vamma
sähköiskuun.
Älä päästä metallileikkeitä, metallilankoja tai hienojakoisia 
kappaleita metalliset parranajokoneet tai viilat 
asennuksesta sisäänpääsyyn tuote. Muutoin seurauksena 
voi olla sähkö isku, tulipalo tai toimintahäiriö.
Älä käytä tuotetta syttyvien tai räjähtävä kaasu. 
Muutoin räjähdys voi aiheuttaa vammoja joskus esiintyy.
Älä koskaan pura, muuta tai korjaa tuotetta tai kosketa mitä 
tahansa sisäosia. Sähköisku, tulipalo tai toimintahäiriöitä 
saattaa esiintyä joskus.
Jos lähtöreleitä käytetään elinajanodotteensa aikana,
kosketus sulautumista tai palamista voi toisinaan tapahtua.
Harkitse aina levitysolosuhteita ja käytä
lähtöreleet nimelliskuormansa ja sähköisen käyttöiän 
rajoissa odote.

IT-38 on helppokäyttöinen, turvallinen ja luotettava 
kaksoisrele lähtölämpötilan säädin. Sitä voidaan käyttää 
yli-lämpötilasuojaus ja automaattinen lämpötila
ohjausjärjestelmä useille sähkölaitteille, kuten
kodinkoneet, akvaario, lemmikkieläinten kasvatus,
inkubaatio, BBQ, taimen lämpömatot, uunin lämpötila
säätö, maanpäällinen lämmönhallinta, vakio lämpötila
lämmityspumpun kierros, viljelmän käyminen, 
kiihdyttäminen itäminen, sähkölämmitin, sähköuuni jne.
 
Tällä tuotteella on plug-n-play-suunnittelu, jossa on 
kaksoisrele, be pystyy yhdistämään jäähdytys- ja 
lämmityslaitteisiin helppo toteuttaa ihanteellinen 
lämpötilansäätö. Se on varustettu kaksois LED-näytöllä, 
ja tarjoaa näyttövaihtoehtoja Centigrade ja Fahrenheit, 
mahdollistaen inhimillisemmän toiminnan
lämpötilan säätö. Suurella lähtöteholla 1200W
(110 V) / 2200 W (220 V), se sopii useimpiin sovelluksiin.



Pääpiirteet

 3. Määrittely

Lämpötilan säätöalue -50~120 °C / -58~248 ° F

Lämpötilan erottelu 0.1 ° C / 0.1° F

Lämpötilatarkkuus ±1°C (-50 ~ 70°C) / ±1°F (-58 ~ 160° F)

Lämpötilan hallintatila Päällä / pois päältä hallinta, lämmitys ja jäähdytys

Syöttöteho

Lämpötilansäätimen lähtö

100 ~240VAC, 50Hz/60Hz

Max. 10A, 100V ~240V AC

Summerihälytys Korkean ja matalan lämpötilan hälytys

Anturin tyyppi NTC-anturi (Sisältää)

Anturin pituus 2m / 6.56ft

Jäähdytys (10A, 100-240VAC)

Lämmitys (10A, 100-240VAC)

Tulovirtakaapelin pituus 1.5m ( 5ft )

Mitta (päärunko) 140x68x33mm (5.5x2.7x1.3 inch)

Ympäristön lämpötila -30~ 75 ° C /  -22~ 167 ° F

Lämpötila: -20~ 60 ° C / -4~ 140 ° F

Kosteus: 20~85% (Ei kondensaattia)

1 vuosiTakuu

Varastointi

Relekoskettimen
kapasiteetti
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Plug and play -muotoilu, helppokäyttöinen;
Kaksoisrelelähtö, kytkettävä jäähdytykseen
ja lämmityslaitteet samaan aikaan;
Tuki lukemiseen Centigrade- tai Fahrenheit-yksiköllä;
Suurin lähtökuorma: 1200 W (110 V) / 2200 W (220 V);
Kaksinäyttöikkuna, pystyy näyttämään mitatut
lämpötila ja asetettu lämpötila samanaikaisesti;
Lämpötilan kalibrointi;
Kompressorin viivesuojaus jäähdytyksen ohjaamiseen;
Korkean ja matalan lämpötilan hälytykset ovat saatavana;
Ylilämpötila ja anturivikahälytys;
Lämmitys / jäähdytys -toiminto voitiin asettaa
erikseen jäähdytystä ja lämmitystä varten
lämpötilansäädin väkivaltaisesta muutoksesta.



4.Näppäinten käyttöohjeet

① PV: Prosessin arvo. käynnissä tilassa näyttövirta
lämpötila; Asetustilassa näyttää valikkokoodi.

② SV: Asetusarvo. käynnissä tilassa näyttöasetus
lämpötila; asetustilassa näytön asetusarvo.

③ Heating Indicator Lamp: kun valo palaa, aloita lämmitys.

④ Cooling indicator Lamp: kun valo palaa, aloita
jäähdytys; kun valo vilkkuu, kompressori on viivesuojattu.

⑤ SET key: paina SET-painiketta 3 sekunnin ajan siirtyäksesi 
valikkoontoiminnon asetus. Paina asetusprosessin aikana 
SET-näppäintä 3 sekunnin ajan sulkeaksesi ja tallentaaksesi 
asetusmuutokset.

⑥ INCREASE key: paina juoksutilassa paina LISÄÄ
avain kyselyyn HD-arvo; paina asetustilassa
LISÄÄ näppäintä arvon lisäämiseksi.

⑦ DECRESE key: paina juoksutilassa DECRESE
avain kysely-CD-arvoon; paina asetustilassa
DECRESE-painike arvon pienentämiseksi.

⑧ Heating Device Socket: tämä pistorasia on tarkoitettu
lämmitystehoon.

⑨ Cooling Device Socket: pistorasia on tarkoitettu 
jäähdytykseen ulostulo.
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5. Avaintoimintaohjeet 
           

5.3 Asennuskaavio 

Kun ohjain toimii normaalisti, paina lyhyesti ”    ”
-näppäintä kerrallaan, lämmitysero (HD) on
näyttöön; paina lyhyesti ”    ” -painiketta kerran, sitten 
jäähdytys differentiaali (CD) tulee näkyviin. Näyttö palaa 
kohtaan normaali näyttötila 2 sekunnin kuluttua.  

5.2 Parametrien asettaminen
Kun säädin toimii normaalisti, paina “SET” -näppäintä
yli 3 sekunnin ajan parametrien asetustilaan siirtymiseksi. 
"ASETA" merkkivalo syttyy.
PV-ikkunassa näkyy ensimmäinen valikkokoodi “TS”, 
kun taas SV ikkuna näyttää asetusarvon mukaan.
Paina “SET” -näppäintä siirtyäksesi seuraavaan valikkoon 
ja näyttöön Aseta valikkokoodin mukaan painamalla
“    ” tai “     ” näppäintä nykyinen parametriarvo.
Kun asetukset on tehty, paina SET-näppäintä milloin tahansa
3 sekunnin ajan aika tallentaa parametrit muuttuvat ja 
palautuvat normaaliksi lämpötilanäyttötila. Asetuksen aikana, 
jos sitä ei ole 10 sekunnin ajan, järjestelmä lopettaa 
asetusten tekemisen-tila ja palaa normaaliin
lämpötilanäyttötilaantallentamatta parametrimuutosta.
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Paina “SET” -näppäintä yli
3 sekuntia päästäksesi sisään

parametrien asetustila.
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6. Valikko-ohje
Kun lämpötila näytetään celsiusasteena

Kun lämpötila näytetään Fahrenheitissä

6.1 Temperature Control Range Setting (TS, HD, CD)

When the controller is working normally, the LED displays 
current measured temperature, and automatically identify 
and switch refrigeration and heating working modes. 
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Kun mitattu lämpötila PV≤TS (lämpötila
asetettu arvo), viileä merkkivalo sammuu ja
jäähdytysrele lakkaa toimimasta.

 

6.2 Hälytyksen korkean / alarajan asetus (AH, AL)
Kun mitattu lämpötila on korkeampi tai yhtä suuri kuin AH,
korkea lämpötilahälytys laukeaa, summeri hälyttää 
näppäimellä ääni “bi-bi-Biii”, kunnes lämpötila on alhaisempi 
kuin AH tai mitä tahansa näppäintä painetaan.
Kun mitattu lämpötila on alempi tai yhtä suuri kuin AL, 
matala lämpötilahälytys laukeaa, summeri hälyttää 
näppäimellä ääni “bi-bi-Biii”, kunnes lämpötila> AL tai mikä 
tahansa näppäin on painettuna. 

6.3 Kompressorin viive (PT)

Jäähdytystilassa virran kytkemisen jälkeen, jos mitattu
lämpötila on korkeampi kuin asetuslämpötila
(TS) plus jäähdytysero (CD), laitteet eivät käynnisty
jäähdytys heti, mutta odottaa viivettä. 

Kun mitattu lämpötila PV ≥ TS (lämpötila
asetettu arvo) + CD (jäähdytyseroarvo), järjestelmä
tulee jäähdytystilaan, viileä merkkivalo syttyy,
ja jäähdytysrele alkaa toimia; kun viileä
merkkivalo vilkkuu, se tarkoittaa jäähdytystä
laitteet ovat kompressorin viivesuojaustilassa.

Jos kahden jäähdytyksen välinen aika on lyhyempi
kuin PT, katso kohta 6.3

Aseta esimerkiksi TS = 25 ° C, CD = 2 ° C ja HD = 3 ° C
kun mitattu lämpötila on korkeampi tai yhtä suuri kuin 27 °C
  TS + CD, järjestelmä siirtyy jäähdytystilaan; kun
lämpötilan lasku 25 ° C: seen (TS), lopeta jäähdytys; kun
mitattu lämpötila on alempi tai yhtä suuri kuin 22 ° C TS-HD,
järjestelmä siirtyy lämmitystilaan; kun lämpötila nousi
lämpötilaan 25 ° C (TS), lopeta lämmitys

Kun mitattu lämpötila PV≤TS (lämpötila asetettu
arvo) -HD (lämmityseroarvo), järjestelmän syöttö
lämmityksen tila, lämmön merkkivalo syttyy ja lämmitys
rele alkaa toimia; kun mitattu lämpötila PV≥
TS (lämpötilan asetus), lämmön merkkivalo palaa,
ja lämmitysrele lakkaa toimimasta
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6.4 Lämpötilan kalibrointi (CA)
Kun mitatun lämpötilan ja todellinen lämpötila, käytä 
lämpötilan kalibrointitoimintoa kohtaan Kohdista mitattu
lämpötila ja todellinen lämpötila. 
Korjattu lämpötila on yhtä suuri kuin lämpötila ennen
kalibrointi plus korjattu arvo (korjattu arvo voi olla
positiivinen arvo, 0 tai negatiivinen arvo.

6.5 Näyttö Fahrenheitissä tai 
Centigrade-yksiköissä (CF)
Käyttäjät voivat valita näytön Fahrenheit- tai 
Centigrade-toiminnolla lämpötila-arvo oman tapansa mukaan. 
oletusarvo asetus on näytössä lämpötilan lämpötilan 
lämpötilan kanssa. varten näytetään 
Fahrenheit-lämpötila-arvolla, aseta CF-arvo kuten F.
Attentions: Kun CF-arvo muuttui, kaikki asetusarvot
palautetaan tehdasasetuksiin.

7. Virhekuvaus

Anturivikahälytys: 
kun lämpötila-anturi on oikosulussa tai avoimessa silmukassa,
ohjain käynnistää anturivikatilan ja peruuttaa kaikki
Toiminnot. Summeri hälyttää, LED näyttää ER. Summeri
hälytys voidaan poistaa käytöstä painamalla mitä tahansa 
näppäintä. Vikojen jälkeen ratkaistu, järjestelmä palaa 
normaaliin työskentelytilaan.

Ylilämpötilan hälytys: 
kun mitattu lämpötila ylittää mittausalueen
(alle -50 ° C / -58 ° F tai korkeampi kuin 99 ° C / 210 ° F),
ohjain käynnistää yli lämpötilan hälytystilan, ja
peruuta kaikki toiminnot. Summeri hälyttää, LED syttyy
HL. Summerihälytys voidaan poistaa käytöstä painamalla 
mitä tahansa näppäintä.
Kun lämpötila palaa mittausalueelle, järjestelmä
palaa normaaliin toimintatilaan.

Kun ajanjakso kahden jäähdytyskäytön välillä
on suurempi kuin asetettu viive, laite käynnistyy
jäähdytys heti; kun aikaväli välillä kaksi jäähdytystä on 
pienempi kuin asetettu viive, laite ei käynnistä jäähdytystä, 
kunnes esiasetettu viive on toteutunut.
Viive lasketaan heti hetken jälkeen jäähdytys pysähtyy.


