
 

 

 

 33A-DCL-הוראות הפעלה ל
 

 נקודת עבודה  VS. כיוון   .1
 

 DCL-33Aחבר מתח  .1
 )סמן עיגול( , שנמצא בחזית הבקר בצד ימין   modeלחץ על לחצן  .2
 S.Vשנה בעזרת לחצני החיצים העליון/ תחתון את ערכה של נקודת העבודה  .3
 modeלאשור לחץ על  .4
 

 ( )למידה עצמית AUTO TUNING עבודה עם הבקר . 2
 

 DCL-33Aחבר מתח  .1
 Arיופיע בבקר  modeלחץ על לחצן חץ עליון והחזק אותו לחוץ, לאחר מכן לחץ על לחצן  .2

 שחרר את ידייך מהלחצים.  באדום,
 בירוק  Arשנה בעזרת לחצן חץ עליון כך שיופיע  .3
   modeלאשור לחץ על  .4

תהבהב כל עוד שהבקר לומד את  ATשים לב: כרגע הבקר לומד את התהליך. נורת 
  ואין לבצע שינויים קיצוניים ם שבחזית הבקרמקשיהאין ללחוץ על   בזמן זה, התהליך

 במערכת שישפיעו על תהליך הטמפ'.  
 תכבה.   ATבגמר הלמידה עצמית של הבקר את התהליך, נורת 

 
 ON/OFFהעברת הבקר לבקרת . 3
 

 DCL-33Aחבר מתח  .1
 .Arבצג יופיע    modeעל לחצן לחץ על לחצן חץ עליון והחזק אותו לחוץ, לאחר מכן לחץ  .2
 באדום   Pיופיע   modeלחץ על  .3
 0ל     Pבעזרת לחצן חץ תחתון הורד את ערכו של  .4
   modeלאשור לחץ על  .5
 

 ON/OFFקביעת היסטרזיס בבקרת . 4
 

 DCL-33Aחבר מתח  .1
בחלק הלבן שבחזית הבקר(   modeלחץ  והחזק את לחצן נסתר )נמצא מתחת ללחצן   .2

שניות עד   3לחוצים למשך  הלחצנים 2, החזק את  modeן לאחר מכן לחץ על לחצ
 4En4שיופיע באדום 

 באדום. Hy4עד שיופיע  modeצפצף בעזרת לחצן  .3
 שנה בעזרת לחצני החיצים את ערכו של ההיסטרזיס .4
   AL1Fיופיע  modeלאשור לחץ על  .5
 עד שתצא מהתוכנה הפנימית למצב מדידה. modeדפדף בעזרת לחצן  .6
 
 

 
 



 

 

 ( input type selectionוג הכניסה לבקר )כיוון ס. 5
 

 DCL-33Aחבר מתח  .1
בחלק הלבן שבחזית הבקר(   modeלחץ  והחזק את לחצן נסתר )נמצא מתחת ללחצן   .2

שניות עד שיופיע   3הלחצנים למשך  2, החזק את  modeלאחר מכן לחץ על לחצן 
 4En4באדום 

 סוגי טרמוקפלים 22ור בין שנה בעזרת לחצניי החיצים את סוג הכניסה לבקר ניתן לבח .3
 RTDסוגי  8
 סוגי כניסת זרם  2

 סוגי כניסת מתח  4
 נתונים לבחירה  c/°f°יחידות 

 4rLHלאישור יופיע  modeלאחר שקבעת את סוג הכניסה הרצוי לחץ על  .4
 עד שתצא מהתוכנה הפנימית למצב מדידה modeדפדף בעזרת לחצן  .5
 
 

6 .Scalling high limt setting)  גבול עליון לסקלה ( קביעת 
 

 נכון רק לגביי כניסת זרם/מתח
 

 DCL-33Aחבר מתח  .1
בחלק הלבן שבחזית הבקר(   modeלחץ  והחזק את לחצן נסתר )נמצא מתחת ללחצן   .2

שניות עד שיופיע   3הלחצנים למשך  2, החזק את  modeלאחר מכן לחץ על לחצן 
 4En4באדום 

 רכו של גבול העליון בסקלה. באדום שנה את ע   4rLHיופיע  modeלחץ על לחצן  .3
 4rLLיופיע  modeלאישור לחץ על  .4
 שנה את ערכו של גבול התחתון של הסקלה  .5

 עד שתצא מהתוכנה הפנימית למצב מדידה modeדפדף בעזרת לחצן 
 
7 .Scalling low limit setting)  קביעת גבול תחתון לסקלה ) 
 

 נכון רק לגביי כניסת זרם/מתח
 

 DCL-33Aחבר מתח  .6
בחלק הלבן שבחזית הבקר(   modeוהחזק את לחצן נסתר )נמצא מתחת ללחצן   לחץ  .7

שניות עד שיופיע   3הלחצנים למשך  2, החזק את  modeלאחר מכן לחץ על לחצן 
 4En4באדום 

 באדום שנה את ערכו של גבול התחתון בסקלה.    4rLLיופיע  modeלחץ על לחצן  .8
 dpיופיע  modeלאישור לחץ על  .9

 של גבול התחתון של הסקלה שנה את ערכו  .10
 עד שתצא מהתוכנה הפנימית למצב מדידה modeדפדף בעזרת לחצן  .11

 
 

 
 
 



 

 

 
 
 

8 .Decimal point place)  33( כיוון נקודה עשרוניתA-DCL 
 נכון רק לגביי כניסת זרם/מתח

 
 DCL-33Aחבר מתח  .1
בחלק הלבן שבחזית הבקר(   modeלחץ  והחזק את לחצן נסתר )נמצא מתחת ללחצן   .2

שניות עד שיופיע   3הלחצנים למשך  2, החזק את  modeלאחר מכן לחץ על לחצן 
 4En4באדום 

 באדום   dpפעמיים עד שיופיע  modeלחץ על  .3
 שנה בעזרת מקשיי החיצים את מקום הנקודה העשרונית  .4

 ם ם:     ללא נקודה עשרונית 
 ם.ם:     ספרה אחת אחרי נקודה עשרונית 

 עשרונית  ספרות אחרי נקודה 2םם.ם:   
 ספרות אחרי נקודה עשרונית  3םםם.ם: 

עד שתצא מהתוכנה הפנימית למצב  modeדפדף בעזרת לחצן  modeלאשור לחץ על  .5
 מדידה.

 
 
 
9.  Pv Filter time setting 
 

 DCL-33Aחבר מתח  .1
בחלק הלבן שבחזית הבקר(   modeלחץ  והחזק את לחצן נסתר )נמצא מתחת ללחצן   .2

שניות עד שיופיע   3הלחצנים למשך  2, החזק את  modeלאחר מכן לחץ על לחצן 
 4En4באדום 

    FILTפעמים עד שיופיע  3-כ modeלחץ על  .3
 שנה את ערכו עם לחצני החיצים   .4

 שים לב :
גבוהה מאוד, זה ישפיע על ביצועי הבקר בגלל השהיה גבוהה בתגובה  PVאם הערך של  

 (שניות 10.0  –ל  0.0של הבקר. )ניתן לשינוי בין 
 שניות לפי הוראות יצרן  0.0מומלץ להשאירו על  .5
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

10. ( (out 1 high limt setting  קביעת גבול תפוקי עליון /תחתון של היציאה הראשיתout1 
 

 ON/OFF לא פעיל בבקרת 
 

 DCL-33Aחבר מתח . 1
בחלק הלבן שבחזית   modeלחץ  והחזק את לחצן נסתר )נמצא מתחת ללחצן . 2

שניות עד  3הלחצנים למשך  2, החזק את  modeלאחר מכן לחץ על לחצן  הבקר(
 4En4שיופיע באדום 

 OLHעד שתגיע ל   modeדפדף עם לחצן . 3
 OUT1שנה בעזרת החצים את גבול התפוקה העליון של היציאה הראשית . 4

%  –% כברירת מחדל הבקר מכיוון ל  -המספרים המופיעים בצג הירוק מבוטאים ב 
 וקה. תפ 100

 באדום  OLLיופיע ב  modeלאשור לחץ על . 5
 out-1שנה בעזרת מקשי החצים את גבול התפוקה התחתון של היציאה הראשית . 6
 , דפדף עד שתצא מהתוכנה הפנימית למצב מדידה.  modeלאשור לחץ על . 7
 

 A1בחירת סוג התראה  .11
 

 DCL-33Aחבר מתח  .1
בחלק הלבן שבחזית  modeצן  לחץ  והחזק את לחצן נסתר )נמצא מתחת ללח .2

שניות  3הלחצנים למשך  2, החזק את  modeהבקר( לאחר מכן לחץ על לחצן 
 4En4עד שיופיע באדום 

 באדום  AL 1Fעד שתגיע ל  modeדפדף עם לחצן  .3
 התראה עליונה.   :     H  -שנה בעזרת מקשי החצים ל  .4

   התראה תחתונה.  :     L -או    ל                      
 - - - -  או לבטל את ההתראה:

 , דפדף עד שתצא מהתוכנה הפנימית למצב מדידה.   MODEאישור לחץ על ל . 5
 

 

 
 A1כיוון היסטרזיס להתראות   )  Hysteresis settingA1ב )  .12

  DCL-33Aחבר מתח  .1
בחלק הלבן שבחזית הבקר(   modeלחץ  והחזק את לחצן נסתר )נמצא מתחת ללחצן   .2

שניות עד שיופיע   3הלחצנים למשך  2, החזק את  modeחץ על לחצן לאחר מכן ל
 4En4באדום 

   A1 HY עד שתגיע ל  modeדפדף עם לחצן  .3
 .A1שנה בעזרת מקשי החיצים את ההסיטרזיס של התראה  .4
 בצג הירוק.  1.0ºC-10ºCהשינוי הוא בין  .5
 .  MODEלאישור לחץ על  .6

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 A1 (action delayed timer  A1 )כיוון זמן השהייה להתראה  .13
 

 DCL-33A חבר מתח  .1
 A1קודם לכן בתפריט  A1פונקציה זו לא פעילה אם לא נבחר הפרמטר  .2

 (AL1 F= 10)סעיף      
בחלק הלבן שבחזית הבקר(   modeלחץ  והחזק את לחצן נסתר )נמצא מתחת ללחצן   .3

שיופיע  שניות עד  3הלחצנים למשך  2, החזק את  modeלאחר מכן לחץ על לחצן 
 4En4באדום 

 A1dyבין סוגיי הפרמטרים עד שתגיע לסימן  modeדפדף עם לחצן  .4
 שניות  9999-0, ולשנות   A1שנה בעזרת מקשיי החיצים את זמן ההשהיה להתראות  .5
   modeלאשור לחץ על מקש  .6

 
14.irect / Rerere control action )D   מעבר בין קרור לחימום ) 
 

 DCL-33Aחבר מתח  .1
בחלק הלבן שבחזית הבקר(   modeזק את לחצן נסתר )נמצא מתחת ללחצן  לחץ  והח .2

שניות עד שיופיע   3הלחצנים למשך  2, החזק את  modeלאחר מכן לחץ על לחצן 
 4En4באדום 

 בצג האדום confבין סוגיי הפרמטרים עד שתגיע לסימן  modeדפדף עם לחצן  .3
   heatבצג הבקר יופיע / .4
 "י לחיצה על לחצניי החיצים ע heat/coolתוכל לבחור בין  .5
   modeלאשור לחץ על  .6

 

 
  DCL. מעבר בין משדר/לבקר ב 15

 
    בקר          cn4rהוא  DCL-33Aברירת מחדל של 

 DCL-33Aחבר מתח  .1
בחלק הלבן שבחזית  modeלחץ  והחזק את לחצן נסתר )נמצא מתחת ללחצן   .2

שניות  3משך הלחצנים ל 2, החזק את  modeהבקר( לאחר מכן לחץ על לחצן 
 4En4עד שיופיע באדום 

 func ----fonctionעד שתגיע לפרמטר  modeדפדף עם לחצן  .3
 תוכל לבחור בין משדר /לבקר בעזרת לחצניי החיצים  .4

              cn4rבקר----
               cnvr משדר---

   modeלאשור לחץ על  .5
 

 

 

 



 

 

  33A-DCLסוגיי נעילות  .16
 

 DCL-33Aחבר מתח  .1
    modeשניות את הלחצנים חץ תחתון +  3והחזק למשך  לחץ  .2

 באדום Loctיופיע      
 . 4שנה בעזרת מקשיי החיצים העליון/התחתון את סוגיי הנעלה בבקר .3
  - - -כאשר יופיע בצג הירוק  .4

 כל ערכי הפרמטרים של הבקר ניתנים לשינוי. 
 ר.לא ניתן יהיה לשנות שום ערך בבק - Lc1כאשר יופיע בצג הירוק 
 נקודת עבודה בבקר.  S.Pניתן לשנות רק את ערכו של ה  – Lc2כאשר יופיע בצג הירוק 
כל ערכי הפרמטרים ניתנים לשינוי, אך הם יחזרו לערכם  הקודם   – Lc3כאשר יופיע בצג הירוק 

 במקרה של הפסקת  מתח לבקר.   
 

 

17. Sensor Correction Setting  תיקון שגיאה לרגש 
 
 DCL-33Aחבר מתח  .1
    modeשניות את הלחצנים חץ תחתון +  3לחץ  והחזק למשך  .2

 באדום Loctיופיע      
 בצג האדום  SOבין סוגיי הפרמטרים עד שתגיע לסימן  modeדפדף עם לחצן  .3
 שנה בעזרת מקשיי החיצים את השגיאה של הרגש .4

 

 בחירת סוג פרוטוקול תקשורת    .18
 

 בקרהוספת תקשורת ל C5נכון רק לגביי אופציה 
 

 DCL- 33Aחבר מתח . 1
    modeשניות את הלחצנים חץ תחתון +  3לחץ  והחזק למשך  .2

 באדום Loctיופיע       
   CM4Lעד שתגיע ל   modeדפדף עם לחצן . 3
 בחר את סוג התקשורת המבוקש בעזרת לחצניי החיצים . 4

  NOML –פרוטקול שינקו      
     Modbus ASCII– MOdA 
     Modbus RTU– MOdr 

 modeלאשור לחץ על  .5
 בחירת כתובת של הבקר  ---  Cmnoיופיע בבקר  .6
 שנה את הכתובת של הבקר בעזרת לחצניי החיצים  .7
 קצב העברת נתונים---  Cm4pיופיע באדום   modeלאשור לחץ על  .8

 בחר את הקצב העברת הנתונים ע"י הלחצנים 
2400 bps        24 = 

48 = 4800 bps 
96 = 9600 bps            

192 = 19200 bps         
 כדי לצאת מהתוכנה הפנימית למצב מדידה  modeלאשור לחץ על 

 



 

 

 איתור תקלות  
 

 . תופעה1
 ( - - -  -( מופיעה תצוגה מהבהבת )PVבצג האדום )

 
 .סיבה/הצעה לפתרון 1

 נשרפו  RTDטרמוקפל או 
 >>בכניסת טרמוקפל  <<

אז הבקר יראה לך בערך את טמפ' החדר,  חבר קצר בין הכניסות המיועדות לטרמוקפל אם  
 סימן שהבקר תקין ורגש טרמוקפל נשרף. 

 
 .תופעה 2

 ( --------לא משתנה , או מופיע תצוגה מהבבת ) PVהאנדקציה 
 

 .סיבה/הצעה לפתרון 2
 madc 0-20בדוק האם מגיע זרם בכניסת זרם 

 VDC 0-10או מתח בכניסת מתח 
 כונה.והאם הם מחוברים בקוטביות הנ DCL -ל

 . תופעה3
 קריאת טמפ' לא יציבה

 
 . סיבה/הצעה לפתרון 3

 * לא הוגדר נכון סוג הרגש בכניסה לבקר. 
 ולהיפך.  ºC -במקום ב   ºF -* שימוש ב 

 להחזיר את הערך הקודם.   –* שימוש לא נכון בפרמטר תיקון שגיאת הרגש 
 מתקנים שונים.  RTD* שימוש בטרמוקפל או 

 שים אלקטרומגנטיים. * בקר נמצא בסביבת רע 
 . תופעה4

 "   Err1מופיע בצג " 
 

 . סיבה/הצעה לפתרון 4
 זכרון הפנימי נמחק

  03-5593399צור בבקשה קשר עם חברת " מנורז" בע"מ 
 

 מקשים 
 
  תופעה. 1
 

 לא ניתן לשנות ערכים בבקר אפילו כשלוחצים על מקשיי החיצים 
 
 . סיבה/הצעה לפתרון 1
 

 (-----כך שיופיע )  loc -יט סוגיי נעילות בטל את הבתפר  loc2או  loc1*נבחר  
 Auto-tuning* בבקר בתהליך למידה עצמית 

 auto -tuning PIDבטל את אפשרות למידה עצמית 



 

 

 
 .תופעה 2

 (.S.Vלא ניתן לשנות את ערך נקודת העבודה )
 

 . סיבות/הצעה לפתרון 2
 העבודה זהה באותה נקודה.   ערך גבול עליון של נקודת העבודה וערך גבול תחתון של נקודת

יש להיכנס לתוכנה הפנימית של הבקר ולשנות את ערך הגבול העליון והתחתון של נקודת  
 העבודה.  

 
 לשרותך תמיד 
 מנורז בע"מ


