
 

https://ebimicro.com 
Hoogkamerstraat 188, 9140 Temse 
Oos-Vlaanderen Belgium 
+32 470 80 80 83 
e-mail: info@ebimicro.com 

 

 

 

 

 

 

 

MFCTH 
رطوبت و دما کننده کنترل  

کاربر   راهنمای   
 1.1 نسخه

  

https://ebimicro.com/


 

https://ebimicro.com   Hoogkamerstraat 188, 9140 Temse    Oos-Vlaanderen Belgium  +32 470 80 80 83 
 

ii 

 

CONTENTS 
ی نصب و راه انداز   .............................................................................................................................................................................. 3 

یوار ینصب د  : ......................................................................................................................................................................................... 3 

کش    میس : ............................................................................................................................................................................................... 4 

هیمنبع تغذ : ..................................................................................................................................................................................................6 

 Modbus RTU: .............................................................................................................................................................................7 اتصال

 10 ......................................................................................................................................................................................... :اتصال سنسور

آنالوگ خروج   : ........................................................................................................................................................................................ 14 

رله خروج   : ............................................................................................................................................................................................... 15 

سخت افزار دستگاه   ماتیتنظ   .......................................................................................................................................................... 16 

دستگاه ها  ی منو   ماتیتنظ   .............................................................................................................................................................. 16 

ی  ساختار منو و راهنما  : ........................................................................................................................................................................ 16 

دما  می نقطه تنظ ➢  ................................................................................................................................................................................. 17 

ی رطوبت نسب   می نقطه تنظ ➢  ............................................................................................................................................................... 17 

ش ی / سرما  شی حالت گرما ➢ ............................................................................................................................................................... 18 

ییحالت مرطوب کننده / رطوبت زدا  ➢ ........................................................................................................................................... 18 

متعدد ی استفاده از سنسورها ➢  .......................................................................................................................................................... 18 

 18 ............................................................................................................................................................................... تعداد سنسورها  ➢

➢ (Modbus) شبکه  مات یتنظ  ........................................................................................................................................................... 18 

 19 .......................................................................................................................................................................................نوع خروج   ➢

 PID ............................................................................................................................................................................... 19 فعال کردن ➢

➢ Open Collector یخروج  ............................................................................................................................................................ 20 

مجدد   میتنظ  ➢  .................................................................................................................................................................................... 20 

 20 .......................................................................................................................................................................................... آماده باش  ➢

ل از راه دور نگی تور یمان / MODBUS برنامه کنتر  (Ebicon) ........................................................................................................ 20 

 

 

https://ebimicro.comh/


 

https://ebimicro.com   Hoogkamerstraat 188, 9140 Temse    Oos-Vlaanderen Belgium  +32 470 80 80 83 
 

3 

 

 معرفی 
 
MFCTH  می  همچنین اما است،  شده  ساخته  خاص   شرایط در  صنعتی استفاده  برای  که  است  رطوبت   و   دما  کننده کنترل  یک  

  این .  است  شده   داده   پوشش   دستگاه   مشخصات   توسط   محیطی  شرایط   زیرا  گیرد  قرار   استفاده  مورد   ای   گسترده  طور  به  تواند

از  باال  کیفیت  با  نسبی  رطوبت  و  دما  سنسور  با  کنترلر  Senserion AG (سوئیس  )طوالنی  در  پایدار  بسیار  و   باال  دقت  با  

معمولی  صنعتی  ولتاژ  با  را  آن  توان  می  و .  شود   می  داده  تحویل   مدت  (+24VDC) 36- 12  ولتاژ  محدوده   با  همچنین  اما VDC 
کرد تغذیه . 

آن  ارتباطی   پروتکل  (MODBUS RTU)  راه  از   همچنین  و   کند   ثبت  شخصی   رایانه   به   را   ها  داده  تا  سازد   می   قادر   را   آن  

شود نظارت و  کنترل( متر 1200)  دور . 

رایگان  برنامه   یک  (Ebicon) است  دانلود   قابل  محلی  صورت   به   اطالعات   ثبت  همچنین  و   کنترلر  بر   نظارت   و   کنترل   برای . 

  داشته   رله   تا   گرفته   آنالوگ   کنترل   از   مختلفی   امکانات   خود نیاز  به   توجه   با   تا  کند   کمک   شما  به   تواند   می   مختلط   خروجی  یک

 .باشید

کنترل  عملکرد   دارای  دستگاه  این  PID  انرژی   بیشتر  وری   بهره  و   نسبی  رطوبت   و  محیط  دمای  هوشمندتر  کنترل   به   که   است  

کند می کمک . 

  و   گرد   مرطوب،   های  محیط   مانند  مختلف   شرایط   در   و  شود   تر   طوالنی  بسیار   آن   عمر   شود  می   باعث   باال   رتبه   در   محافظت 

کند کار چرب  و غبار . 

  تمامی   روی   بر)  ساله  3  فرض   پیش  گارانتی  ، (ماست  افتخار   باعث   که)  ما  دستگاه  اطمینان  قابلیت   و   خوب   کیفیت   بر  عالوه

باشید داشته  بیشتری اطمینان شده بیمه گذاری  سرمایه   و خوب  پشتیبانی داشتن از شما  شود   می باعث ( ما  محصوالت . 

  اندازی   راه   و   نصب 
 

   دستورالعمل  نصب  را   مرحله  به  مرحله  بخوانید   و   مطمئ     شوید   که  تمام  مراحل   قبل  از   روشن  کردن  دستگاه    ⚠
 
لطفا

است  شده انجام خود  شخیص رایانه به اتصال یا  . 

 از   توانید   یم  دین،  ریل   روی  بر   آن  نصب  به  نیاز   صورت  در   اما   است،  شده  طراج  دیوار   روی  نصب  برای MFTCH :توجه

که  آنجای    از .  کنید   استفاده  ما (  آداپتور)  ریل  دین  کیت  MFCTH دارای IP64 در   را   آن  توان  یم  است،  شده   محافظت  

 )  آن  مشخصات  طبق  اما   کرد   نصب  صنعت    محیط
 
س   در   بیشت    اطالعات  برای   لطفا   مراجعه   دستگاه  دیتاشیت  به  دست 

  ( /https://ebimicro.com/mfcth .کنید

 

دیواری نصب : 
 

داده   برگه  در   را  محفظه   ابعاد  توانید م  دستگاه  نصب  برای   MFCTH نصب  از  قبل  اما  کنید،  دنبال  MFCTH  دیوار،   روی  

 
 
کنید  توجه   زیر   موارد  به  لطفا : 

 

  خورشید   مستقیم  نور   از   که  محییط  در   را   آن   کنید   سیع  باشد،  داشته  تری  طوالی    عمر   شما   دستگاه  اینکه  برای  •

  50  تا   10-  دمای    محدوده   در   و (  نیست  بنفش  ماوراء   اشعه   برابر   در   محافظت   دارای  محفظه)   است  شده   پوشانده 

کنید  نصب گراد   سانتر   درجه .  

https://ebimicro.comh/
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ی  2  حداکت    کابل  با   توان  م  را   سنسور   • پلکس   مالتر   از   استفاده  با   تواند   م  این.  کرد   متصل  کننده  تکرار   بدون  متر  

SM8  کننده  تکرار   و  I2CR  دهنده  توسعه  خط/ تکرارکننده از  استفاده  با  و   متر  7 تا  I2CRL  برود   متر   35 تا .  

 

کش    سیم : 
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روی شده  چاپ کش    سیم برچسب  PCB  دهید مطابقت  زیر   دستورالعمل با  را  اتصال مرحله  به  مرحله و  کنید   دنبال را : 

 

تغذیه   منبع  : 
 

 

 

تغذیه  منبع  یک  DC  36  تا   12  بی     پایدار  VDC  (24  شود  م  توصیه  ولت  )به  آن  اتصال  برای  و   کنید   تهیه  MFCTH  برچسب  از  

وی ترمینال کنید  پت  .  

  .اطمینان حاصل   کنید   که برق  قبل و  تا  زمای    که نصب به  طور   کامل انجام  شود،  خاموش است ⚠ 
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 :Modbus RTU اتصال 

 

اتصال  پورت  

دستگاه هر   [MASTER یا SLAVE]  طریق از  خاص دستگاه آن با   ارتباط برای که  است پایانه  2 با   اتصال پورت  یک  دارای  
MODBUS RTU – RS485 صورت به  بیشتر   ها  پایانه  این . شود  م استفاده  A [یا DATA +] و B [ یا DATA -] م  مشخص  

  تمام  که  معت   این به.  شوند  م متصل هم به موازی  صورت به ها  دستگاه  این   همه که  شود  م  انجام   ای  گونه  به  کش    کابل.  شوند 
های  ترمینال  A  های  ترمینال  تمام  و  شوند  وصل هم   به باید  B  شوند  وصل  هم به  باید  

اتصاالت کردن   معکوس -نکته  «A» و «B» در . شود  دستگاه آن با   ارتباط برقراری امکان  عدم به   منجر  تواند م  دستگاه یک  
  درستر  به که  دستگایه های  پایانه  در  موجود [ ولتاژ]  معکوس قطبیت دلیل به  توانند   م ارتبایط های  سیستم کل  موارد، از  بسیاری

کنند  متوقف را  خود  کار   اند، نشده متصل . 

ی برای هایپایانه   تمام  اتصال برای   که  شود م  توصیه مشکل،  این  از  جلوگت   A اتصال  برای و   شود   استفاده همرنگ  کابل  از   هم  به  
هایپایانه  تمام  B همرنگ مشابه   کابل  از  یکدیگر  به  [ برای   استفاده مورد   رنگ از  متفاوت اما   A] شود استفاده . . 

 

 اتصال بئ    دستگاه  ها 
ین  و  ترین ساده  ارتباط  در  ها  دستگاه اتصال  برای راه  بهتر  MODBUS RTU – RS485  روش از  استفاده  DAISY CHAIN است  .

  مشکالت باعث  است ممکن زیرا  شود  نیم توصیه  یکدیگر   به  ها  دستگاه  اتصال  برای دیگری  روش  هر .  است شده داده نشان  زیر  در 
شود کیل  سیستم به آسیب  یا   ارتبایط . 
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دستگاه  تعداد  و   فاصله حداکت      

  این طریق  از  توانند م  که   های  دستگاه  تعداد  حداکت  [. شودم  توصیه]  باشد  متر  800  از  بیشتر  نباید   ارتبایط کابل  طول حداکت  
باشد 32  تواند م   شوند  متصل شبکه [Modbus RTU برای]  [ شخیص رایانه  ما  مورد  در ] اصیل دستگاه  جمله از  ،  

*   دیتاالگر  مشخصات  به  نت    بردها   تعداد  شبکه، از   غت    به
 

دارد بستگ . 

ترمینال مقاومت   
ی برای    باید   ما   ما، مورد  در . شود  روشن  ارتبایط کابل  انتهای در  اهم  120  ترمینال مقاومت است الزم  سیگنال، انعکاس از   جلوگت 

کنید  روشن را  اول  دستگاه ترمینال مقاومت که  است الزم  همچنی    موارد، برج   در . کنیم  روشن را  دستگاه آخرین ترمینال مقاومت  . 
 

روی بر  ترمینال مقاومت: توجه  PCB  ایط در  شما   شبکه  وضعیت   اگر  و  است شده  مونتاژ   را  آن توانید  یم  گرفت،  قرار  فوق  ش 
فعال/ فعال) کنید   خاموش/ روشن   ترمینال مقاومت کردن  فعال  برای(. غت 

 
  را  دستگاه  منوی تغیت   به مربوط  دستورالعمل لطفا

برنامه از   یا  کنید   دنبال  Ebicon کنید  استفاده .  
 

کردن  زمئ     

ارتباطات  برای  MODBUS   مانند  باال   ولتاژ  منابع  نزدیگ  در  که  زمای   خصوص به است،  مهم شما  ابزار  مناسب زمی    به  اتصال ،
های  آرایه  PV  بدهد، نادرست  های قرائت  تواند م باشد،  نشده بندیزمی    مناسب طور به  که   ابزاری. کنید   م کار   

ا
  بیفتد  کار   از  کامل

شود  تبدیل  یمت  ا  خطر  یک  به  یا   

رسیال  پیوند   در  اگر -رسی    ع  نکته  Modbus  عادی  یا  نامنظم  مشکالت یا  نویز   با   شدید، مواجه غت 
ا
  اتصال  به مربوط  مشکل احتمال

، کش    سیم کنار   در  برق   های سیم  کش    سیم یا  نادرست محافظ زمی    Modbus است. 
 

استفاده  مورد  های کابل  نوع  

ارتباطات  برای  MODBUS  کابل  این های  نمونه از  یگ . شود  م  استفاده تابیده و   محافظ جفت کابل  از  Belden 3105A است  .

:  باشد   نوع 2 تواند  م  محافظ. کرد   استفاده یکدیگر  به  ها  دستگاه  همه  اتصال  برای توان م  مشابه مشخصات  با   کابیل  هر  از   اما 

  م  را  خورده پیچ  های  سیم که  نازک  فلزی ورقه یک از  متشکل] فویل مانند  یا [  نازک رسانای  های سیم  از  ای شبکه مثل] شده  بافته
  .پوشاند[.  هر  دو   نوع محافظ مناسب  هستند

https://ebimicro.comh/
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ومغناطیش بهبود   یم بخشد  زیرا   کابل  مجموعه  ای  از  سیم  پیچ  های  متوایل را    نکته-  این آرایش  ایمت   را  در  برابر   اختالالت  الکت 
تشکیل  یم دهد   که هر   کدام در  جهت مخالف جهت بعدی قرار  دارند :  به این  ترتیب هر  میدان  مغناطیش  در  محیط هر   
جفت سیم  پیچ را  در  جهت  مخالف  یم پیماید .  بنابراین تأثت   آن بسیار   کاهش  یم یابد  )از   لحاظ نظری، تأثت   روی هر  سیم  پیچ  
  برعکس تأثت   روی  سیم  پیچ بعدی است و  بنابراین تأثت   لغو   یم  شود(

 
 .دقیقا

 

کش    سیم مشخصات  
• 0.22-0.5 mm2 متر  300 تا   فاصله برای  

• 0.5-0.75 mm2 متر  1200 تا   فاصله برای  

10  -+/  اهم  120:  مشخصه  امپدانس • %; 

کنید  استفاده محافظ  خورده پیچ  جفت کابل  از   باشد،  متر  3  از  بیش  باس  کابل  اگر  • . 

شود  متصل زمی    به  طرف یک  از   فقط باید  شیلد  هر  •  

شود  ارائه  باید  اضافه  جریان/ ولتاژ  اضافه از   حفاظت •  

https://ebimicro.comh/
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سنسور   اتصال  : 

 

لر  سنسور دو   هر   کنتر  SHT2x و SHT3x  سنسور   یک زمان آن در  توان  م البته . خواند   م و  داده  تشخیص  خودکار   طور   به را  

  را 
 
لر   به  مستقیما خواند  نت     را ( سنسور 8  حداکت  ) سنسور   چندین توان  م لزوم صورت  در  اما  کرد،   متصل کنتر .  

سنسور تک اتصال : 
برد   روی شده   چاپ  کش    سیم  برچسب  باید   ساده،  سنسور   تک اتصال  برای   PCB  2 حداکت   کابل   طول   حداکت  . کنید   دنبال را  

باس  تکرارکننده  از   یگ   از   توانید م   است،  الزم   تری طوالی    اتصال  اگر .  شود   م  توصیه  متر   I2C (I2CR)  یا I2C باس  

دهندهتوسعه   خط/ تکرارکننده  (I2CRL) کنید  استفاده . 

سنسور چند  اتصال : 
حسگر  پلکس   مولتر   یک  اتصال  امکان  (SM8)  به MFCTH  8  حداکت  )  سنسور   چندین   دهد   م   امکان  شما   به   که  دارد   وجود  

  رطوبت  و   دما   میانگی    MFCTH  حسگر،  پلکس   مالتر   از   استفاده  صورت  در .  بخوانید   ثانیه  مییل  زمای    تاخت    با   را (  سنسور

ی   اندازه کلید  صفحه  از   استفاده  با   باید   عملکرد   این   کردن   فعال  برای.  کند   م  ایجاد   را   سنسورها   توسط  شده  گت   MFCTH روی  

اصیل افزار  نرم از  استفاده  با   یا  دستگاه   Modbus (Ebicon)  بروید   مربوطه  منوی به : 

پلکس   مالتر  یک .1  SM8  وی  با  را روی  شده چاپ  کش    سیم برچسب  از  پت   PCB لر  به کنتر  MFCTH  کنید  وصل خود . 

به  را  خود   سنسورهای .2  SM8 کنید  وصل  ( کش    سیم   دستورالعمل  SM8 Data  کنید  دنبال را ). 

https://ebimicro.comh/


 

https://ebimicro.com   Hoogkamerstraat 188, 9140 Temse    Oos-Vlaanderen Belgium  +32 470 80 80 83 
 

11 

 

ی  از   خطا   در   خواندن   سنسورها   از   شمارش   ⚠ وع   کنید   و   برای   جلوگت  همیشه   از   اتصال   شماره  1  رس 

همه   ) اتصال  رصفنظر   نکنید .  همچنی     بسیار   توصیه   م   شود   که  از   همان   نوع   حسگرها   استفاده  کنید

  .تا  زمان  خواندن  و  خطاها   کاهش  یابد (انتخاب   کنید SHT3x یا  SHT2x سنسورها  را  از

 

(کنید  مراجعه   منو   دستورالعمل  به)  کنید   فعال را  چندگانه  سنسورهای  از  استفاده  .3 . 

کنید  ویرایش را  بخوانید   خواهید م  و  کنید م  متصل   که  را  حسگرهای   تعداد  .4 . 

کننده  تکرار   I2C / خط  دهنده توسعه : 
ل،  واحد   از   دور   شما   سنسور   نصب   برای   بیشتر   طول  به   نیاز   صورت  در   برد   همچنی     و (  متر   5)  کوتاه  برد   برای   حل  راه  دو   کنتر

شود انجام شما  نیازهای برای شده  انتخاب گزینه  نوع با   مطابق  باید  کش    سیم و  نصب.  داریم( متر   35)  بلند  : 

 

1. I2CR ( باس  کننده  تکرار   I2C متر   5 حداکت    طول  به اتصال برای ): 
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SHT2x/SHT3x Sensors 
(*Follow the wiring 

diagram printed on PCB)

MAX 1m

OR

MFCTH

SM8

M
A

X
 2

m

2M max

MFCTH

I2CR

 
 

2.  I2CRL ( باس کننده   تکرار   I2C  متر   35 حداکت   اتصال برای خط دهنده  توسعه  و ): 
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MAX 30m

OR

MFCTH

SM8

M
A

X
 2

m

2M max

MFCTH

I2CR_LE

SHT2x/SHT3x Sensors 
(*Follow the wiring 

diagram printed on PCB)

MAX 1m

I2CR_LE
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آنالوگ   خروج   : 

 

 

لر    جداگانه صورت  به  توان م  را   خروج    دو  هر . است  نست   رطوبت  و   دما   برای  مجزا   آنالوگ  خروج   دو  دارای MFCTH کنتر

ل   برای ات   کنتر ل   تجهت     نوع   هر   یا   موتور   درایورهای   مانند (  زدای    رطوبت   یا   رطوبت/    گرمایش  یا   کننده  خنک )  محییط  کنتر

ات  یل  تجهت   ل  برای  که  کنتر   را  آنالوگ خروج   نوع  4 ها   خروج  . کرد   استفاده  شود،  م  استفاده نصب نست    رطوبت یا   دما   کنتر

ح  به دهند  م  ارائه زیر   رس  : 

1. 0-10VDC 

2. 0-20mA 

3. 4-20mA 

4. PWM 

آنالوگ خروج   اتصال : 
 

A1 :   ل  خروج دما  کنت   

A2 :   ل  خروج نست   رطوبت کنت    

https://ebimicro.comh/
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ل  محاسبه  تأثت    تحت  تواند   م  خروج    هر  کنتر  PID  ل  برای  زیادی  تأثت    امر   این .  باشد   شدن  فعال  صورت  در   و   هوشمندتر   کنتر

داشت  خواهد  شما   محیط  کارآمدتر  ..  

 

رله   خروج   : 

 

  از   توان  م .  دهد   م  قرار   شما   اختیار   در   نت     نست    رطوبت  و   دما   برای   را   جداگانه  رله   خروج   MFCTH  آنالوگ،  خروج    مانند 

  کند   م  کار   رله   مشخصات  با   که  ای  کننده  فعال  یا   هشدار   سیستم  نوع  هر   یا   هشدار   سیستم  کلید،  یک  کردن  فعال  برای  آن

(ببینید  را  1  شکل)  کرد   استفاده ..  

رله خروج   مشخصات : 

https://ebimicro.comh/
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Figure 1 

 

رله خروجی اتصال : 
 

Relay Output 1(NO1|COM1|NC1) :   ل  خروج دما  کنت   

Relay Output 2(NO2|COM2|NC2) :   ل  خروج نست    رطوبت کنت   

دستگاه   افزار   سخت   تنظیمات   
MFCTH ندارد  نیاز   افزاری سخت تنظیمات به کردن   کار   برای . 

ها   دستگاه   منوی   تنظیمات   
تنظیمات  از   بسیاری  MFCTH  فرض،پیش   طور به (.  کرد  اصالح)  کرد   تنظیم  دستگاه  کلید   صفحه  از   استفاده  با   توان  م  را  

ی اندازه  نست    رطوبت  و   دما   نمایشصفحه    تشخیص   برای   پیشوند   کاراکتر   یک   با   ثانیه   5  حدود   مدت   به   همدیگر   از   پس  را   شدهگت 

  با  نست   رطوبت  و شد خواهد  داده نشان با  دما . دهد م  نشان دیگری  از  یگ

راهنمای   و  منو  ساختار  : 
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Measured Value

+ Press both(ENTER/EXIT 
MAIN MENU)

NET SETTING

TEMP SETPOINT

RH SET POINT

ID(1-247)

NBT RESISTOR(0-1)

PARITY(0-2)

BAUD RATE(0-6)

:Up :Down :SHORT PRESS=RETURN
 | LONG PRESS=SAVE

:0=DIS | 1=EN

:0=NONE | 1=EVEN/2=ODD
:0=4800 | 1=9600 | 2=19200 | 

3=38400 | 4=57600 | 5=115200 | 
6=230400 

OUTPUT TYPE

PID EN/DIS

:0=0-10V | 1=0-20mA | 2=4-
20mA | 3=PWM

HEAT/ COOL MODE

HUMID/ DEHUMID 
MODE

OPEN COLLECTOR

RESET

STAND BY

:0=DIN PID | 1=EN PID

:0=Cooling | 1=Heating

:0=Deumidifying | 1=Humidifying

:0=EN OPEN COLLECTOR | 
1=DIS OPEN COLLECTOR

USE MULTI SENSORS :0=DISABLED | 1=ENABLED
NUMBER OF 

SENSORS(1-8)

 

منو ساختار  

ی  اندازه نست   رطوبت و  دما   نمایش صفحه روی نمایش برای فرض پیش مقدار  شد  داده  توضیح که  همانطور   اما  شود  م گت 

  تنظیم   نقطه  برای  شده  تنظیم   مقدار   با   منو .  شوید   وارد   منو   تنظیمات  به  پایی   / باال   دکمه   دو   هر   همزمان  دادن   فشار   با   توانید   م

وع   دما    پایی   / باال   به  پایی   / باال   های  دکمه  از   استفاده  با   است  شده  داده   نشان  منو   ساختار   در   که  همانطور   توانید   م  و   شود   م  رس 

 .بروید

منو راهنمای : 

دما   تنظیم   نقطه  ➢   
لر   که   است   تنظییم  نقطه  این.  کنید   تنظیم  خود   محیط  برای  را   نظر   مورد   دمای  تنظیم  نقطه  توانید   م  شما    شما   کنتر

آنالوگ  خروج    مقدار   یا   کند   فعال  را (  1  خروج  )  رله   تا   دهد   م  نشان   واکنش   آن   روی  (A1)  بسته   و   آن  با   متناسب   را  

دهد تغیت   گرمایش  یا  رسمایش   حالت  تنظیم  به .  

 

نسبی   رطوبت   تنظیم   نقطه  ➢   
  که   است  تنظییم  نقطه  این.  کنید   تنظیم  خود   محیط  برای  را   نظر   مورد   رطوبت  سطح  تنظیم  نقطه  توانید   م  شما 

لر  آنالوگ   خروج    مقدار   یا   کند   فعال  را (  2  خروج  )  رله   تا   دهد   م   نشان  واکنش   آن   روی  بر   شما   کنتر  (A2)  متناسب  را  

دهد  تغیت   زدای    رطوبت  یا  کننده   مرطوب  حالت تنظیمات   به  بسته و  آن با  .  
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https://ebimicro.com   Hoogkamerstraat 188, 9140 Temse    Oos-Vlaanderen Belgium  +32 470 80 80 83 
 

18 

 

سرمایش /    گرمایش   حالت  ➢   

کرد تنظیم دما کنترل  برای مختلف حالت   دو در توان  می را کنترلر : 

 کننده  لرکنت   بنابراین،.  شود  می  سرد  فرض  پیش   طور  به  و   شود   گرم  باید  شما   محیط   یعنی:  گرمایش  حالت  .1

رود می پایین تنظیم نقطه  از  زیرا کند، گرم  نظر  مورد  دمای تنظیم نقطه تا را  آن کند سعی باید . 
  کنترل بنابراین،. شود می گرم فرض پیش طور  به و  شود سرد باید شما  محیط یعنی: کننده خنک  حالت .2

رود  می باالتر تنظیم نقطه  از زیرا کند، خنک  نظر  مورد  دمای  تنظیم نقطه تا را  آن کند سعی باید کننده . 
 

زدایی   رطوبت /    کننده   مرطوب   حالت  ➢   

کرد تنظیم مختلف  حالت دو  در  را کنترلر توان می  نسبی رطوبت کنترل برای : 

 بنابراین،.  شود   می  خشک  فرض   پیش   طور   به  و   شود  مرطوب   باید  شما  محیط  یعنی:  کننده  مرطوب  حالت .1

 پایین  تنظیم  نقطه  از  زیرا  کند،  مرطوب  نظر  مورد   رطوبت  تنظیم  نقطه  تا  را  آن  کند  سعی  باید  کننده  کنترل

رود می . 
.  شود  می  مرطوب  فرض  پیش   طور  به  و  شود  زدایی  رطوبت   باید  شما  محیط  یعنی:  زدایی  رطوبت  حالت .2

  باالتر   تنظیم  نقطه  از  که  هنگامی  را  نظر   مورد  همید  تنظیم  نقطه  تا  کند  سعی  باید  کننده  کنترل  بنابراین،

کند زدایی رطوبت  رود  می . 
 

متعدد   سنسورهای   از   استفاده  ➢   
لر   به(  عدد   8  حداکت  )  سنسور   چندین  خواندن  و   اتصال  امکان   رطوبت   و   دما   میانگی     نیاز   صورت  در   تا   دارد   وجود   کنتر

ی  اندازه نست   آورید بدست  را  شده  گت  .  

 :  توجه ⚠

نیاز  دارید  که  می   توانید  آن  SM8 برای  استفاده  از  این  عملکرد  به  یک  دستگاه  اضافی   به  نام •

 (مراجعه کنید  https://ebimicro.com به).را در لیست محصوالت |لوازم جانبی   ما بیابید 

 در  صورت  استفاده  از  این  ویژگی،  لطفا    مطمئن  شوید  که  چندین  سنسور  )حداقل  2(  شما  به  •

SM8 وصل  شده  است  و SM8  مطابق  با  نمودار  سیم  کشی   دستگاه  ها  به  کنترل  کننده MFCTH 

  .(مراجعه  کنید.  سنسورها  و  سیم  کشی  SM8 لطفا    برای  اتصال  دستگاه  به  دیتاشیت) متصل  است 

فعال  کردن  این  عملکرد  بدون  اتصال  چند  سنسور  باعث  ایجاد  خطا  در  ارتباط  با  سنسور   و  رفتار   •

   .نادرست کنترلر  می  شود 

 

 

سنسورها   تعداد  ➢   

به   سنسور   دلخواه  تعداد   اتصال  از   پس  SM8 ( به   آن  اتصال  سپس  و   MFCTH)  در   را   متصل   سنسورهای   تعداد   باید  

کنید  تنظیم  اینجا  .  

 

➢ (Modbus) شبکه   تنظیمات    

های  پیکربندی  شبکه  پارامتر  MFCTH  به  منو   این  به   ورود   با .  است  پذیر   امکان  منو   این   در   دستگاه   شناسه   جمله  از  

شاخه  در  زیر   صورت  NETWORK SETTING  گرفت   خواهید  قرار  منو   ساختار : 

https://ebimicro.comh/


 

https://ebimicro.com   Hoogkamerstraat 188, 9140 Temse    Oos-Vlaanderen Belgium  +32 470 80 80 83 
 

19 

 

دستگاه شناسه •   

شبکه  در   باید   دستگاه  شناسه   Modbus  دستگاه   یک  از   بیش  اگر   که   صوریر   در   باشد،   فرد   به   منحص   شما  

Modbus کنید  تنظیم 247 تا   1  بی    را  آن توانید   م هستید،  متصل شبکه  به . 

  عنوان   به   را   آن   و   کنید   نظر   رصف   مرحله  این   از   توانید   م   کنید،   م  استفاده  دستگاه   یک   از   فقط   اگر :  توجه 

بگذارید  1  فرض پیش  مقدار  . 

  NBT مقاومت •

  حداکت   یا   1  ترمینال  مقاومت  باید  شما  شبکه  به  متصل   های دستگاه تعداد  و  شبکه  اتصال طول   به  بسته 

(کنید  فعال)  کنید   فعال  را  دستگاه 2 .   

لطفا   هرگز   مقاومت   ترمینال  دو   دستگاه  را   در   شبکه   خود   فعال  نکنید   تا   از   افت  مقاومت    :توجه ⚠

ی  کنید    .خط  کمتر  از  حد  مجاز  و   بروز   مشکالت ارتبایط  جلوگت 
 

  (Parity) برابری •
رسیال  خط   مشخصات  از   بخش    عنوانبه   Modbus   « فرد»  یا  «زوج»  ،«هیچ»  روی  را   برابری   توانم   ، 

کرد  تنظیم .  

   نیازی   به  ویرایش  ندارد،   این   تنظیم   را   به  حالت  پیش فرض  :  توجه⚠
 
بسیار   توصیه   م شود   که  اگر   واقعا

با   ارتباط رفیر    دست   از  باعث  این کنید،  رها  خود   Master ( برنامه  ما  مورد  در   Ebicon)  شودم . 

 

 

( Baud Rate) نرخ •  

رسیال  خط  مشخصات  از   بخش    نت    Parity مانند Baud نرخ  Modbus بر   پارامتر   این  تغیت    و   است 

،   خط   یک  برای .  گذارد   م   تأثت    ارتباط   رسعت    اندازه   به   تواند م   که  جای    تا   را   آن  شود م   توصیه   طوالی 

بگذارید فرضپیش  عنوان  به را  آن نداشت،   مشکیل شما  ارتباط اگر  اما  کنید،  تنظیم   باشد،  پایی    کاف   .  

لر  Baud تغیت    نرخ  :توجه ⚠  در   شبکه  شما   است،  اتصال شما  به  Slave که  MFCTH فقط در   کنتر

Master  بنابراین،.  دهد   م   دست  از   است  شخیص   رایانه  صورت   آن  در   که  را   
 
که   شوید   مطمی     لطفا  

Master و Slave  با Baud Rate کنند  م کار   یکسان .  

 

خروج    نوع  ➢   

MFCTH دو  هر  برای  تغیت   این. کنید   انتخاب خود  نیاز  به  توجه با   توانید   م که  است آنالوگ خروج   نوع  4 دارای  

شد خواهد  اعمال یکسان  نست    رطوبت  و  دما   برای آنالوگ خروج   .  

0 : 0-10VDC 

1 : 0-20mA 

2 : 4-20mA 

3 : PWM 

 

کردن   فعال  ➢  PID  

   یک   عنوان   به
 

خوب  ویژگ  MFCTH  لر   یک  دارای کنتر  PID ل  که  است   و   هوشمندتر   بسیار   را   شما   محییط  کنتر

  به   منجر   کنید،  استفاده   خود   سیستم  اندازی  راه  برای  آنالوگ   خروج    از   که   صوریر   در   همچنی   .  کند   م   کارآمدتر 

شود م  نست   رطوبت و  دما  آرام تغیت   . 

های :  توجه  پارامتر  PID  ل  برای  مقادیر   کارآمدترین  روی  فرضپیش   طور به   و   اند شده  تنظیم  نست    رطوبت  و   دما   کنتر

ها  نتیجه  بر   پارامتر  PID  مقادیر  تغیت    برای.  گذارند م   تأثت    رطوبت  و   دما  PID  توانید   م  خود   محیط  و   نیاز   به  توجه  با  

برنامه از   Ebicon کنید  استفاده .  
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➢ Open Collector  خروجی  

آنالوگ خروج    MFCTH  روی نیاز  صورت  در  توان  م را  Open Collector    کرد  تنظیم نت .  

سید   که  آیا   الزم  است   :توجه ⚠ اگر   با   موضوع  آشنای    دارید،   این   عملکرد   را   فعال  کنید   یا   از   متخصص   خود   بتر

? شود  فعال شما   نصب برای   

 

مجدد   تنظیم  ➢   

 همیشه  امکان  تنظیم  مجدد  تمامی  تنظیمات  وجود  دارد.  با  تنظیم  مجدد کنترل  کننده  خود،  همه  رجیسترهای  نگهدارنده

Modbus به  مقدار پیش فرض خود )از  جمله  شناسه دستگاه( باز خواهند گشت. 

تنظیم  مجدد   دستگاه،   شناسه  دستگاه  را  روی  مقدار   پیش فرض   که   1 است   تنظیم  م کند    :توجه ⚠

  مشکالت  است   ممکن   باشید،   داشته   خود   شبکه   در (  1)   شناسه   همان   با   دستگایه   که   صوریر   در   و 

کند   ایجاد  ارتبایط  . 
 

باش   آماده  ➢   
لر   اگر  فعال  ها   خروج    تمام  دهید،   قرار   کار   به  آماده   حالت  در   را   خود   کنتر ل   داشیر    نگه   صورت   در .  شود   م   غت    کنتر

ایط روی  بر  ه و  شما   نصب رسویس مانند  محییط  رس  است مفید   غت  .  

ل   برنامه  دور   راه   از   کنت   MODBUS /  مانیتورینگ (EBICON) 
 

ل  برای   ما  های  حل  راه  از   مهیم  بسیار   بخش  عنوان  به ایط  کنتر رایگان  افزار   نرم  یک  شما،  محییط  رس   (Ebicon) ارائه  شما  به 

ل  و   نظارت  برای  که  کنیم  م های(  پیکربندی)   کنتر ل  رجیستر مبدل  از   استفاده  با   برنامه.  است  یافته  توسعه  شما   کننده  کنتر  USB 

لرهای  به RS485 به شبکه   همان  به  متصل  های  دستگاه  تمام  توانید   م  و   شود   م  متصل  شما   کنتر  MODBUS RTU  را  

کنید  لیست است شده  داده توضیح نصب  و   کش    سیم  قسمت در   که  همانطور  .   
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لر   عملکرد   برای برنامه  این  که  باشید   داشته  توجه   کاربر   و   آسان   کاربردی  برنامه   یک  عنوان  به  اما   نیست،   اجباری  شما  کنت 
لر   تنظیمات و  کنید   نظارت  را  خود  شبکه کل  تا  کند   کمک  شما   به تواند  یم پسند  دهید تغیت   راحت   به  را  خود  کنت  .  

 

است  شده ارائه  مختلف نسخه دو  در  افزار  نرم : 

1. Ebicon:  لر   تنظیمات تغیت   و  نظارت   برای فقط ها ) کنتر ( رجیستر  

2. Ebicon_DB: لر   تنظیمات   تغیت   و   نظارت برای ها )  کنتر ه  همچنی     و (  رجیستر ی  اندازه   مقادیر   تمام  ذخت    و   شده   گت 

ی  برای خروج   شما (  رایانه)  محیل  دستگاه  پیگت  . 

 

دهید انجام را  اندازی راه و  نصب  مراحل  و  کنید   دانلود  زیر  لینک  از  را  برنامه  .  

https://ebimicro.com/ebicon/ 

مبدل  یک .1  USB به RS485 وجود   ما  سایت وب در  باال   صنعتر   درجه  و   کیفیت   با   مبدل  سفارش  امکان)  کنید   تهیه  

( دارد  

شبکه  دارد،  تغذیه  منبع یک  شبکه که  صوریر   در  .2  Modbus  تغذیه  منبع که  شوید   مطمی     یا  کنید   خاموش  را   خود  

لرهای   از  یک  هیچ  به ی  خطرات از  تا   نیست  متصل شما   شبکه کنتر شود جلوگت  .  

3. Ebicon  عنوان  به را  Administrator  کنید  نصب خود   شخیص رایانه  روی بر . 

کنید  وصل خود   رایانه به را  RS485 به  USB مبدل .4 .  

دستگاه  آخرین  باید   این:  توجه  USB  وع   از   قبل   که  باشد   برنامه  به تا   است  شده متصل  شما   رایانه  به  اسکن   ش 

دستگاه   پورت   آخرین   دهد   اجازه  USB  پورت   عنوان   به  را  com برنامه   توسط  خودکار   طور   به  این .  کند   تنظیم 

شود   یم انجام . 

لرهای   همه  که   کنید   حاصل  اطمینان  .5 شما   کنتر  ( مانند  برده  های   دستگاه  MFCTH  یا MFCT  مورد  این  در   یک (

لر   منوی  به   رفیر    با   توانید   م (.  شود  تنظیم   247  تا   1  از   تواند   م   که)  دارند   فرد   به  منحص   شناسه    استفاده   با   خود   کنتر

دهید انجام را  کار   این  است، شده  داده  توضیح اینجا  در   که  همانطور  کلید   صفحه از  .  

اتصال  از   پس  که   شوید   مطمی    .6  USB  به RS485  دستگاه   هیچ   خود   رایانه   به  USB  محدوده   و   اید   نکرده  وصل  را  

های  شناسه  Slave  کنید  تنظیم کنید   جستجو   خود  شبکه  در  خواهید  م  که  را . 

های   دستگاه   باشد،  شده  نصب  درستر  به  چت    همه  اگر  .7  Slave  م  ظاهر  شده تاسیس های  دستگاه لیست  در   شما  

ی  اندازه   مقادیر  ها   دستگاه همه  جستجو، دوره  اتمام   از   پس   که   دید  خواهید .  شوند  کنند   م  روز   به  را   خود   شده گت   

( لرهای  برای نست    رطوبت  و  دما  کنتر  MFCTH  لرهای  برای   دما   فقط و کنتر  MFCT). 
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لرهای  از   یک  هر   روی  بر   کلیک  با  های  تمام  با   جدیدی   پنجره  شده،   لیست  کنتر لر   نگهداری   و   ورودی  رجیستر   که   شود   م  باز   کنتر

کنید  تنظیم  خود   نیاز   برای توانید  م . 

 

بازگردید  اصیل فرم  به  خروج دکمه روی بر   کلیک  با  توانید  م  همیشه . 
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