
Tài liệu hướng dẫn
kiểm soát thời gian và nhiệt độ(TMATC300) cho hồ, bể cá

Mô tả tổng quát
ATC - 300 là một trong những sản phẩm mới, phát triển thành công trong việc kiểm soát
bộ đếm thời gian và nhiệt đó áp dụng cho thị trường hồ. ứng dụng thực tế của nó,và sự
xuất hiện tinh tế sẽ làm hài lòng cả đôi mắt và tâm trí của bạn một cách hoàn hảo.
chức năng chính và thông số
+ Khoảng kiểm soát: 0 ~ 50oC
+ Phạm vi đo: 0 ~ 50oC
+ Phân biệt: 0,1 oC
+ Độ chính xác: ± 1oC
+ Nhiệt độ khác nhau: 1oC
+ Giới hạn báo nhiệt: 1 ~ 5oC (điều chỉnh)
+ Thời gian đơn vị giờ
+ Điện áp vào: 220V ± 10%, 50Hz ~ 60HZ
+ Công suất tiêu thụ: ≤ 3W
+ Kiểm soát tải: ≤ 1200W/220VAC
Hoạt động
* Thiết lập nhiệt độ
Bấm phím 'TEMP' 3s, nhiệt độ hiện tại nhấp nháy, ấn phím để tăng 1, nhấn phím để giảm
1. Thiết lập phạm vi: 0 ~ 50oC. Nhấn phím "TEMP" một lần nữa 3s để lưu và thoát ra khi
cài đặt hoàn tất. Trở lại để hiển thị nhiệt độ hiện tự động. và không lưu các giá trị thay
đổi nếu không có hoạt động trong 15 giây.
* Thiết lập thời gian của bộ đếm thời gian
Nhấn phím "TIME" 3s để thời gian thiết lập chớp, đồng thời nó sẽ hiển thị 'O' trên dưới
cùng của đường ống số đầu tiên. Bấm phím để thay đổi giá trị thiết lập ban đầu, khoảng
thiết lập: 0 ~ 24H
Nhấn phím "TIME" một lần nữa để các thiết lập dừng lại và nó sẽ hiển thị "C" dưới các
đường ống số đầu tiên đồng thời. Bấm phím hoặc để thay đổi giá trị thiết lập ban đầu,
khoảng thiết lập: 0 ~ 24H. Nhấn phím "TIME" cho 3s để thoát và lưu các giá trị thiết lập.
Quay trở lại để hiển thị nhiệt độ hiện tự động và không lưu các giá trị thay đổi nếu không
có hoạt động cho 15s.
* Kiểm tra nhiệt độ
Bấm phím 'TEMP' để hiển thị giá trị nhiệt độ hiện tại và nó sẽ tồn tại tự động sau khi 2s
* Kiểm tra thời gian thiết lập
Bấm phím để hiển thị thời gian mở cửa hiện nay, nhấn phím để hiển thị thời gian dừng và
sau đó tồn tại tự động.
* tắt / mở bộ đếm thời gian
Trong đo bình thường và chế độ điều khiển, nhấn phím 'TIME' để bật thời gian, nhấn
phím "TIME" một lần nữa để tắt , chu trình như thế này :
Âm thanh báo động:
1. nhấn phím bất kỳ để hủy bỏ trong giới hạn báo động, cảm biến báo động lỗi không thể
được hủy bỏ.
2. nhấn phím và với nhau để mở hoặc đóng trong giới hạn báo động. Báo động trên sẽ
nhắc nhở bạn hy báo động âm thanh đóng cửa sẽ nhắc nhở bạn bằng 'B_C. Hiển thị chậm



trễ cho 2 và sau đó thoát.
[khác deseription]
• Báo động khi ra khỏi thiết lập đo: nhiệt độ thực tế ≤ thiết lập giá trị trên báo động nhiệt
hoặc ≥ thiết lập giá trị trên báo động nhiệt, và sau đó giá trị nhiệt độ sẽ nhấp nháy và tạo
ra một âm thanh báo động DlDI "
• Báo động khi ra khỏi phạm vi đo nhiệt độ thực tế ≤ oC, hiển thị 'LLL'; 50oC ≥ hiển thị
"HHH"; thực hiện một âm thanh báo thức "Didi".
• báo cho sự thất bại của bộ cảm biến, hiển thị "EEE", cắt nóng, làm cho một âm thanh
báo thức "Didi"
• Ổ cắm đầu ra điều khiển tải I là thanh nhiệt. II là giờ kết nối với ánh sáng hoặc bơm
oxy.


