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کیت کنترل تجهیزات تبرید فروشگاهى و سردخانه ها



 شرکت کرل به عنوان پیشرو در صنعت ساخت کنترل هاى تبرید بهترین تکنولوژى ساخت ترموستات دیجیتال را در قالب ترموستات هاى سرى          به
بازار تبرید عرضه مى دارد.

 عمق شناخت شرکت کرل در این زمینه کارى، به همراه شناخت از نیازهاى بازار موجب گردیده تا محصولى با تکنولوژى ساخت بسیار پیشرفته در کنار
امکان استفاده آسان از سوى کرل در اختیار کاربران قرار گیرد.

 ترموستات هاى          بیان کننده چند دهه تجربه شرکت کرل در زمینه تبرید بوده و نشان دهنده دقتى است که کرل در مورد کوچکترین موضوعات به
 خرج داده است. کرل با ترموستات هاى          به ارائه محصولى اقدام نموده که به صورت اختصاصى جهت یخچال هاى تک و یخچال هاى ویترینى طراحى
 گردیده و این طراحى به صورتى بسیار مدرن و هوشمندانه و براساس جمع آورى سال ها بازخورد از بازار این محصوالت در سراسر جهان انجام پذیرفته
 است. ترموستات هاى          تنظیمات اولیه بسیار آسانى داشته و با توجه به تکنولوژى بسیار پیشرفته ساخت، امکان استفاده از مدل هاى ترموستات بسیار

پیشرفته با کارکردهاى قابل برنامه ریزى فراهم شده است.
عملکرد خاموش و روشن : ترموستات هاى        هم از طریق ورودى دیجیتال و هم از طریق صفحه کلید امکان خاموش روشن نمودن را دارند.

 صفحه کلید این ترموستات ها نوآورانه ترین امتیاز این ترموستات ها بوده و صفحه کامال تخت آن امکان نظافت و ضدعفونى آسان را فراهم مى نماید. که
این خود برآورده کننده الزامات استاندارد               است.

 کیتهاى عرضه شده در جدول ذیل مجهز به ترموستات سرى استاندارد سه رله با نمایشگر 3 رقمى و نرم افزار با قابلیت تنظیم جهت هر کاربرد در شرایط
کارى نرمال و زیر صفر میباشد و با استفاده از واحد واسطه اقتصادى به سیستم نظارت باس بسهولت ارتباط برقرار میکند.
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S t a n d a r d

PJEZC0P00I + 2*NTC015HP00 (3 relays: compressor (16 A), defrost (8 A), fan (8 A), 2 NTC probes 
input, 1 digital input, removable terminals -  Normal/Subzero temperature ventilated unit 

PJEZC0P00I + 2*NTC030HP00 (3 relays: compressor (16 A), defrost (8 A), fan (8 A), 2 NTC probes 
input, 1 digital input, removable terminals -  Normal/Subzero temperature ventilated unit   

PZKSC0P000

RS485 serial card for easyIROPZ48500

 PZKSC0P001 



•  مناطقى با آب و هواى گرم
•  مناطقى با شبکه برق ناپایدار

•  باز بودن مداوم درب براى گذاشتن یا برداشتن مواد غذایى
•  دماى نگهدارى پایین در مواقع مورد نیاز

PYEZ1R05Z0 + 1*NTC015HP00 (1 relay: compressor (30 A), 1 NTC probes, removable terminals - 
Normal temperature unit 

PYEZ1R05Z3 + 2*NTC015HP00 +  LPC1410HAG320 (3 relays: compressor (30 A), defrost (8 A), fan 
(5 A), 2 NTC probes input, 1 digital input, removable terminals -  Normal/Subzero temperature 
ventilated cold room 

PZKSZ00000

 PZKSC0Z000 

 راهکارى کامل و اقتصادى براى راه اندازى یخچالها و فریزرهاى کمپرسور سرخود ، که معموال براى دوام در
شرایط کارى سخت مجهز به موتورهاى پر توان هستند. مناسب براى:

مجهز به خروجى رله اى 30 آمپر (16 آمپر موتورى) جهت اتصال  مستقیم کمپرسور تکفاز به برق شهرى

•  تنظیمات با 28 پارامتر
•  تنها 7 آالرم نیاز به بررسى دارد

•  الگوریتم فن جدید
•  خروجى فن قابل پیکربندى بعنوان خروجى المپ

•  سوئیچ درب براى خاموش کردن فن یا روشن کردن المپ

 PZKSC0Z000 

Basic

•  تتنظیمات با 15 پارامتر
•  تنها 4 آالرم نیاز به بررسى دارد

•  مدیریت یخچال با سنسور دماى محیطى
•  مدیریت کمپرسور

 PZKSC0Z000 

 میزان جریان ماکزیمم موتورى عبورى از کنتاکت رله و میزان جریان راه اندازى ترموستاتهاى عرضه شده در جدول ذیل درج گردیده است.
جهت جلوگیرى از آسیب دیدن کنتاکت رله، از فیوز قطع سریع در مدار برق تجهیزات استفاده نمائید.

مدل

آمپر کشیده شده از موتور در حالت فول لود
آمپر کشیده شده از موتور در حالت راه اندازى
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 سرى جدید کنترلرهاى پیشرفته هوشمند تجهیزات تبرید
 فروشگاهى و کترینگ تحت نام                   در سال جارى
 در کشور در دو مدل با سه رله خروجى توزیع خواهند شد
صفر زیر  و  نرمال  تجهیزات  در  وسیع  کاربرد  داراى   که 
 میباشند. این کنترلرها مجهز به توابع جدید پیشرفته جهت
، محاسبه و بازبودن درب   ، انرژى   صرفه جویى در مصرف 
، پروب مخصوص  از  استفاده  بدون  محصول  دماى   نمایش 
 مانیتورینگ برق تغذیه و ارتباط بلوتوث جهت اتصال پذیرى
از را  اى  ویژه  سرویسهاى  که  میباشند  تجهیزات   اینترنتى 
کننده توزیع  فروشگاههاى  براى  مدیریت  درگاه   قبیل 
 محصوالت و کارخانجات تولید کننده نوشیدنى ها و بستنى

ارائه مى نماید.

و اطالعات،  آورى  جمع  براى  است  درگاهى   آرمیال 
حاوى که  داشبوردهایى  و  گرافها  به  آن   تبدیل 
 هشدارها و اطالعاتى مفید، براى بخش فروش و بخش

خدمات است.

e a s y  e v o

 ارائه
 اطالعات

 روى موبایل
 جهت

سهولت کار

 هشدارهاى
 پیشگیرانه

 جهت
 مدیریت بهتر

خطاها

 تحلیل
 ایرادات فنى
 جهت کمک
 به پرسنل

میدانى

 عدم وجود
 دماى مناسب
در نوشابه ها

 دوباره پرکردن
 نامناسب
نوشابه ها

 ردیابى فروشهاى
 مفقود شده

€
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 مدلهاى          با آپشن             (حفاظت از ولتاژهاى باال و پایین) موجود در داخل خود، عمر کارى کمپرسور را افزایش میدهند، چراکه کمپرسور تنها زمانى
روشن میشود که ولتاژ برق تغذیه با ویژگیهاى مورد نظر سازنده تطابق داشته باشد.

Home Manuals Alarms Remote
Control

APPLICA

 من از دسترس خارج شدم، فورا
رسیدگى کنید!!

 احساس خوبى ندارم،
لطفا مرا سرویس کنید

 فعالیت مشتریها زیر آمار
همیشگیه، هشدار!!

 چراغهاى من خاموشه
پس مغازه تعطیله، خوب!!

HLVP easy

ARMILLA

PJS4C4H000 + 2*NTC030HP00 (3 relays: compressor (2 HP), Fan (16 A), defrost /Light (8 A), 2 
NTC probes input, 1 digital input, removable terminals - Normal/Subzero temperature ventilat-
ed unit - PJS4 EVO + HLVP -Energy Saving - DAY / NIGHT temperature regulation - Temperature 
Pull down - Mitigation algorithm - High & Low2 Voltage Protection - HLVP FUNCTION

PJS4C45000 + 2*NTC030HP00 (3 relays: compressor (2 HP), Fan (16 A), defrost /Light (8 A), 2 
NTC probes input, 1 digital input, removable terminals - Normal/Subzero temperature ventilated 
unit - PJS4 EVO + HLVP + BTLE  -Energy Saving - DAY / NIGHT temperature regulation - Tempera-
ture Pull down - Mitigation algorithm - High & Low2 Voltage Protection - HLVP FUNCTION 
-built-in BTLE wireless for Armilla Portal

PZKS4C4H01 

PZKS4C4501 

•  پیکربندى سریع و آسان با دسترسى آسان به توابع مستقیم
•  دسترسى به آخرین نسخه داکیومنتها

•  سرویس ابرى براى فایل بندى قوى و مدیریت لیست پارامترها
•  داشبورد در لحظه، براى آنالیز و رفع عیب یخچال

•  جمع آورى اطالعات براى سرویس ابرى

تعمیرکار میدانى میتواند با اپلیکیشن موبایلى
 اختصاصى با ویژگیهاى زیر پشتیبانى شود:

قابلیت اطمینان و پایایى

خاموش

آستانه ماکزیمم

آستانه مینیمم

خاموش

ردیابى ولتاژ باال

ردیابى ولتاژ پایین

درخواست بار

درخواست بار

ولتاژ مورد نظر میتواند با متغیر ولتاژ
آستانه ماکزیمم و مینیمم تنظیم شود



easy Blast Chiller, small version – depth 44 mm
power supply 115/230 Vac, 30 A compressor relay, 8 A defrost relay, 5 A fan relay, 5 A auxiliary relay, RTC

easy Blast Chiller – depth 69 mm
power supply 115/230 Vac, 2 HP compressor relay, 16 A defrost relay, 8 A fan relay, 5 A auxiliary relay, 2nd 5 A 
auxiliary relay, RTC

PBB2C0SCF0

PBB2H0HCA0

easy Blast Chiller

 با ایزى انجماد سریع، هر کسى در آشپزخانه، در فست
کیفیت بهترین  با  اى  زنجیره  فروشگاههاى  در  و   فود 
 میتواند متخصص خنک کردن  انجماد سریع محصوالت

عرضه شده باشد

soft 

hard 

start cycle end cycle 

Product 
temperature

Chill cycles

soft 

hard

end cycle start cycle 

Product 
temperature

Freeze cycles

Chill cycle + 3 °C by temperature, soft

Chill cycle + 3 °C by temperature, hard

Chill cycle + 3 °C by time, soft 

Chill cycle + 3 °C by time, hard 

Freeze cycle - 18 °C by temperature, soft 

Freeze cycle - 18 °C by temperature, hard

Freeze cycle - 18 °C by time, soft 

Freeze cycle - 18 °C by time, hard 

انجماد سریع، آسان و ایمن

سیکلهاى خنک و فریز کردن

NEW

•  انتخاب سیکل بصورت مستقیم صورت مى گیرد.
•  این امکان را فراهم میکند که یک سیکل یکسان با فشردن یک دکمه تکرار شود.

•  آالرم بازده پایین در صورت وقوع، از لحظه شروع سیکل انجماد سریع، اعالم مى گردد.
•  هر گونه رخداد جدى بمنظور گزارش گیرى براى استاندارد غذایى                ذخیره مى شود.

•  با استفاده از یک سنسور نفوذ کننده، دقیقا دماى مغز محصول  اندازه گیرى مى شود.
•  پایان یافتن سیکل انجماد سریع بوسیله یک زنگ خارجى یا سیگنال از راه دور اعالم مى شود.

•  دیفراست فورى از طریق کیبرد امکان پذیر است.
•  طراحى ویژه براى داشتن دستگاههاى انجماد سریع مناسب از نظر ابعادى.

•  بهره گیرى از عمق 44 میلیمتر با 4 رله و 4 ورودى قابل پیکر بندى.
•  ایزى انجماد سریع، کنترلرهاى فعلى انجماد سریع کرل را بر اساس تجربه اى که در این زمینه

کسب شده بسط میدهد.

HACCP



Clod Room Control Kit : WE00C2HN00 + 2*NTC030HP00 (, 2 NTC inputs and 3 multifunction digital inputs, 
screw 180° terminals , 4 relays: compressor (2 Hp), defrost (16 A),  evaporator fans (8 A), aux (8 A), 115/230 
Vac power supply- ,Normal/Subzero temperature ventilated )

vCold-KIT100 

“Fit for purpose” 
and world’s best 
practice in terms 
of food safety

SmartCella

                       کنترلرى استاندارد است که در یک باکس صنعتى با درجه حفاظت          براى دماهاى نرمال و  زیر صفر جهت استفاده در سردخانه ها در سال
جدید در قالب کیت با قیمت ویژه عرضه میشود .

پیکربندى        :
•  چهار رله خروجى (کمپرسور       یا        بسته به مدل، دیفراست       ، فنهاى اواپراتور      و یک خروجى اضافى      براى تجهیزات بیشتر)

  •  پنج ورودى آنالوگ
•  یک درگاه سریال با پروتکل              یا                            با تشخیص خودکار

                      رضایت همه کاربران سردخانه را در همه جنبه هاى کارى فراهم آورده است: از نصب تا راه اندازى براى پرسنل مونتاژ، و براى مصرف کننده نهایى

مزایاى                      براى پرسنل مونتاژ:
 شیار                 براى نصب سریع روى دیوار

برد        کنترلر                  که براى نصب در داخل باکس مناسب تر از پنلهاى کنترلر استاندارد است
دیاگرام سیم کشى مانند

مزایاى                   براى راه اندازى و کارکرد روزانه:
منطق الگوریتمهاى تنظیمى، راهبرى و پارامترها مشابه با

رابط کاربرى ساده و کاربرپسند با کیبرد لمسى و دکمه هاى بزرگ؛ ویژگیها و دکمه ها مانند
نمایشگر بزرگ و روشن (      بزرگتر از         ) و پیامهاى متنى در حین راهبرى

SmartCella

SmartCella

Modbus (slave)     CAREL

( 2 X NTC + 3 X NTC/DIGITAL INPUT)

IP65

16 A  16 A8 A8 A 2 HP

I/O

I/Oir 33 DIN  

ir 33 DIN 

ir 33 + 

ir 33

ir 33 + 

SmartCella

SmartCella

DIN rail 

%30



•   تنظیم بار در حالت استفاده چند گانه بمنظور بهینه سازى دماى هریک از دستگاههاى برودتى
•   تغییر مقاومت هیترهاى ضد تعریق بر اساس شرایط دما و رطوبت محیط

•   تغییر سرعت فنها با تغییر بار
•   کنترل همزمان 6 دستگاه اواپراتور براى دیفراست، اشتراك سنسور و ارتباط از طریق پورت سریالى

•   الگوریتم پیشرفته دیفراست با گاز داغ
•   توابع مختلف براى کاهش تعداد و طول زمان دیفراست

•   شناور بودن ست پوینت دما در تجهیزات تبرید فروشگاهى و سردخانه ها
•   تعبیه زونها با دماى متفاوت کارى جهت نگهدارى طیفى از مواد فاسد شدن

 فشردگى و انعطاف پذیرى، توجه ویژه به صرفه جویى انرژى و سادگى در استفاده، از ویژگیهاى کنترلرى است که امکان مدیریت شیر انبساط الکترونیکى کرل
ultracapرا با استفاده از تکنولوژى              جهت اطمینان از بسته شدن شیر در مواقع کمبود ولتاژ فراهم مى آورد.

 در کنار مدیریت هاى مرسوم روشنایى،کارکردهاى اصلى جهت کاهش انرژى مصرفى و دیماند برق هیتر
دیفراست الکتریکى و فنها عبارتند از:

AUX

AUX

slave 1 slave 2 slave 3 slave 4

MPX PRO

High
voltage

MPX PRO

High
voltage

MPX PRO

High
voltage

MPX PRO

High
voltage

MPX PRO

High
voltage

slave 5

MPX PRO

High
voltage

( )( ) ( )( )

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

built-in driver
with Ultracap Tech.

built-in driver
with Ultracap Tech.

built-in driver
with Ultracap Tech.

built-in driver
with Ultracap Tech.

built-in driver
with Ultracap Tech.

built-in driver
with Ultracap Tech.

con�gurable outputs

RS485 supervisor

master/slave network - tLAN

terminal/user 
interface
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e 
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MPXPRO ابزارى است براى مدیریت کامل سیستمهاى برودتى تکى یا زونال

MPXPRO

مصرف کمتر
هیتر ضد تعرق

دیفراست بهینه
کنترل یکپارچه روى

شیرهاى انبساط الکترونیک
مدیریت آالرم روى

سنسورهاى اختصاصى

تغییر سرعت فن

مجهز به مود شب
بمنظور صرفه جویى انرژى

مدیریت یکپارچه روشنایى

کنترل روان خطها

NEW



MPXone 

امکان ارتباط دائمى
چه در سایت از طریق          و

پورت سریال فیلدباس، و چه ارتباط
بدون سیم از طریق         یا بلوتوث

تجربه تعاملى جدید
با استفاده از ابزارهاى پیشرفته
موجود روى کامپیوتر و موبایل

راندمان باال
از طریق مدیریت بار تنظیمى و ارتباط
سریالى توسط جدیدترین دستگاههاى

با راندمان انرژى باال

 راهکارى جدید براى یخچالهاى فروشگاهى و سردخانه ها که براى نخستین بار در روابط انسان و ماشین از طریق
تعامل موبایلى، انقالبى در این بخش ایجاد کرده است.

MPXone

                      ارتقاء یافته سرى کنترلرهاى
 orPXPM    است که براى کنترل چندین
 یخچال فروشگاهى بکار میرود. با طراحى
قابل و  پذیر  انعطاف  بسترى   روى 
 گسترش این محصول کلیه نیازهاى بازار
 در این کاربرد را برآورده میسازد. کنترلر
 enoXPM    عالوه بر کنترل کامل دستگاه
 هاى برودتى از نظر ارتباطات نیز بسیار
 پیشرفته است. مدیریت همزمان چندین
 واحد برودتى فروشگاهى و اتصال آنها به
کنار در  سرپرستى،  و  نظارت   سیستم 
طریق از  سیم  بى  اتصال   قابلیت 
 تکنولوژى         و بلوتوث تحولى در زمینه
 تعامل مصرف کننده با کنترلر محسوب

میشود.
و یافته  ارتقاء  ظاهرى  کار،   سهولت 
مدیریت در  قابل حصول  باالى   راندمان 
به کنترلر  این  قوت  نقاط  از   دستگاهها، 

شمار مى رود.

•   ویژگیهاى اصلى               عبارتند از:
•   مدیریت کامل چندین یخچال فروشگاهى

•   مدیریت شبکه هاى محلى با معمارى                       تا 10 دستگاه
•   تجمیع سازى با سیستم        براى ارتباط با سیستمهاى مانیتورینگ محلى

•   اتصال بى سیم از طریق تکنولوژى         و بلوتوث براى تعامل با دستگاههاى موبایل
•   ظاهر ارتقاء یافته با نمایشگر        بزرگ، آیکونهاى رنگى و دکمه هاى داراى نور زمینه

•   نصب آسان در دو مدل پنلى و تابلویى

MPXPro 

MPXone 

MPXone 

Master/Slave

BMS 

NFC

LED

NFC

NFC

BMS



               راهکارى پارامتریک و کامل براى رکهاى کمپرسورى با استفاده وسیع در سردخانه ها و فروشگاههاى زنجیره اى میباشد که براى هر گونه کاربردى
 از این نوع ایده آل بوده و با مدیریت همزمان اجزاء و کمپرسورها و فنهاى کندانس توسط الگوریتمهاى پیشرفته، راندمان انرژى و کنترل دقیق را تضمین
 میکند.کرل باالترین راندمان را با سیستمهاى کنترل پیوسته دقیق، مدیریت بهینه شرایط کارى مختلف و قابلیت تطبیق با نیازمندیهاى مختلف سیستم، در

هر زمان بخصوص در بارهاى میانى ضمانت میکند.

pR300

 SIZING

MORE

 FINDING

pRack platform

کاربرد ابزار ویژه :

            : براى ارائه پیشنهاد کدها و معمارى رك منطبق
،PDF با نیاز پروژه. همچنین امکان خروجى گرفتن فایل 
 حاوى اطالعات خالصه اى در مورد طرح پیشنهادى وجود

دارد.

              : یافتن اطالعاتى مانند کدهاى کرل، فهرست
ماسک، نام سرپرستى و کدهاى آالرم.

            : براى فراهم آوردن پشتیبانى بیشتر، در زمانیکه
اطالعات ونگهدارى،  تعمیر  یا  نصب  یا  انتخاب  حین       در 

محصول مورد نیاز است



            راهکار کارآمد کرل براى مدیریت یخچالهاى فروشگاهى است که جایگزینى براى روش قدیمى استفاده از رك کمپرسورى جهت سرویس به یخچالها

 محسوب میشود. در یک رك کمپرسورى، مبرد از طریق لوله کشیهاى طویل خط مایع به اواپراتور یخچالها رسانده میشود. در راهکار جدید از کابینهاى آماده براى
اتصال به برق که به کمپرسورهاى دور متغیر DC مجهز شده و کندانسور آنها با چرخه آب خنک میشود استفاده میگردد.

           به کاندنسینگ یونیتهایى گفته میشود که مجهز به کمپرسورهاى BLDC، درایو                  و شیر انبساط الکترونیکى هستند. حرارت تولید شده کمپرسور
توسط سیستم آب گردشى به یک رادیاتور در بیرون از ساختمان منتقل شده و یا در صورت نیاز ساختمان، جهت مصرف سیستم تهویه بازیافت میگردد.

Heos

Heos

Power+ 

High e�ciency waterloop system

سیستم چرخه آب با راندمان باال

NEW



             راهکار کرل براى بخش تجارى است که براى کاندنسینگ
 یونیتهاى با راندمان باال و کنترل همزمان    دستگاه یخچال و فریزر

فروشگاهى در دو مدل نرمال و زیر صفر طراحى شده است.
تکنولوژى از  استفاده  شامل  سیستم  کننده  متمایز   ویژگى 
 کمپرسورهاى BLDC و همزمانى لحظه اى با یخچالها با ساختار

مولتى اسپلیت است.

Hecu

 تنظیم بار لحظه اى براى فروشگاه هاى زنجیره اى

راه حلهاى پیشرفته فوق تحت قرارداد مشارکت با سازندگان داخلى ارائه میشود

The real capacity modulation for C-Stores



                           کنترلرى است که با ارتباط با درایو                  کرل توانایى کار با کمپرسورهاى             را داشته و بعلت تطابق ظرفیت با نیاز واقعى بار،
مصرف انرژى پایین و پایدارى دماى اتاق را تضمین میکند.

•   راهکارى مجتمع سازى شده در یک کنترلر
•   برنامه نویسى گرافیکى و فرآیند راه اندازى سریع

•   عملکرد قابل اطمینان با کنترل دقیق انولوپ و ویژگى برگشت روغن
•   بدون اتالف مواد غذایى! دماى پایدار محصوالت غذایى در اثر کنترل لحظه اى ظرفیت

•   ارتباط با سیستم                      از گوشى هوشمند، تبلت و کامپیوتر
•   مانیتورینگ عملکرد، مدیریت کامل تنظیمات و گزارشات دوره اى

 شیر انبساط الکترونیکى روى اواپراتور توسط درایو سرى                 مدیریت شده و با
 توجه به تقاضاى بار میتواند به سرعت با شرایط عملکردى مختلف انطباق

 یافته و راندمان باال و ایمنى را تضمین کند. ست پوینتهاى تنظیمى شناور روى کندانسور
 و اواپراتور، و نیز استفاده از فنهاى اواپراتور و کندانسور        ، راندمان سیستم را بخصوص
 در بارهاى میانى افزایش میدهد. سه نوع دیفراست هیتر برقى، گاز داغ و برگشت گاز

تکمیل کننده این راه حل میباشند.

HECUminiPower+ 

boss mini  

EVD ice 

EC

BLDC

راه حلهاى پیشرفته فوق تحت قرارداد مشارکت با سازندگان داخلى ارائه میشود

TRAPPED
PERSONNEL

ALARM

راهکارى کامل براى سردخانه هاى تک مجهز به کندانسینگ یونیت

کنترل یک پارچه اجزاى سردخانه در یک پلتفرم واحد



(12vdc, 10h life time)

 در مواقعى که کسى در داخل سردخانه محبوس شده باشد میتواند با فشردن
 دکمه اضطرارى درخواست کمک کند. به این ترتیب یک سیرن با سیگنال
آن در  افراد  دائمى  که حضور  از سردخانه،  خارج  در  دیدن  و  شنیدن   قابل 

حتمى است به صدا در مى آید.
بسته شامل آیتمهاى زیر است:

 واحد کنترل که در بیرون سردخانه نصب میشود (با رله نرمالى اپن آالرم که
همراه با سیرن جهت ایجاد آالرم ارائه میگردد).

 باترى پشتیبان موجود در داخل دستگاه کنترل که تغذیه برق را در مواقع
 قطعى برق انجام میدهد

 دکمه اضطرارى جهت نصب در داخل سردخانه (چراغهاى LED که دکمه
اضطرارى را روشن میکنند همواره روشن هستند).

ترکیب بندى سیستم
مثالهاى کاربردى

1. واحد کنترل مجهز به سیرن با سیگنال آالرم قابل شنیدن و دیدن.
 بــرد الکترونیکــى موجــود روى واحــد کنتــرل داراى رلــه اى بــراى اتصــال
 دســتگاههاى اختیــارى نظیــر غیــر فعــال کــردن کولینــگ، روشــن کــردن
 چراغهــاى ســردخانه یــا فعــال کــردن شــماره گیــر تلفنــى مــى باشــد. همچنیــن
 امــکان اتصــال ورودى آالرم ثانویــه و تعــدادى ســیگنال خروجــى بــراى نشــان دادن

وضعیت باترى و برق تغذیه وجود دارد.
 باتــرى انتظــار داخــل واحــد کنتــرل، بمــدت 10 ســاعت عملکــرد را در مواقــع قطــع

برق تضمین مى کند.

 2. دکمــه اضطــرارى بــا مشــخصه چــراغ               همیشــه روشــن، که با
ــا ــه مــى گــردد. ت ــل کارى شــده ارائ ــاب دری ــات شــبرنگى و ق ــى کربن  چســب پل
ــل ــرل قاب ــد کنت ــر از واح ــر 600 مت ــه حداکث ــا فاصل ــرارى ب ــه اضط ــار دکم  چه

اتصال است.

کیت هشدار جهت افراد محبوس در داخل سردخانه

ColdWatch

•  آالرم قابل شنیدن و دیدن در خارج از سردخانه
•  دکمه اضطرارى در داخل سردخانه (با چراغهاى همیشه روشن)

•  باترى پشتیبان در مواقع قطع برق
EN 378-1•  طراحى شده مطابق با استاندارد

TRAPPED
PERSONNEL

ALARM PANIC
ALARM

1

2

LED



FCR condenser fans controller, 400 Vac power supply, three-phase, 0 to 10/PWM input, IP55 
case , RS485 serial communication, Up to 9 A

FCR condenser fans controller, 400 Vac power supply, three-phase, 0 to 10/PWM input, IP55 
case , RS485 serial communication, Up to 12 A

FCR3094040

 FCR3124020

FCR condenser fans controller, 400 Vac power supply, three-phase, 0 to 10/PWM input, IP55 
case , RS485 serial communication, Up to 20 A

FCR condenser fans controller, 400 Vac power supply, three-phase, 0 to 10/PWM input, IP55 
case , RS485 serial communication, Up to 40 A

FCR3204020

 FCR3404020

FCS power boards (Slaves) with 0 to 10 LINEAR OUTPUT: 230 Vac power supply, 0 to 10 Vdc 
input, single-phase Up to 12 AFCSM1223L0

 درایو کنترل سرعت سرى FCR تنظیم کننده هاى الکترونیکى ولتاژ هستند که از کنترل فاز براى تنظیم ولتاژ خروجى جهت تغذیه موتور آسنکرون سه
فاز فن هاى کندانسور با توجه به سیگنال 0 تا 10 ولت اعمالى در ورودى استفاده مى کنند. همچنین از درگاه سریال RS485 نیز میتوان استفاده نمود.

 درایو کنترل سرعت سرى FCSM تنظیم کننده هاى الکترونیکى ولتاژ هستند که از کنترل فاز براى تنظیم ولتاژ خروجى جهت تغذیه موتورتک
 فاز فنهاى کندانسور و فن اوپراتورتجهیزات تبرید با توجه به سیگنال 0 تا 10 ولت اعمالى در ورودى استفاده مى کنند.

طیف وسیع درایو مخصوص جهت کنترل گروهى فنهاى کندانسور

تهران- خیابان سعدى شمالى - خیابان قائدى - پاساژ بهار - همکف واحد 2
تلفن:02177680322

FCR درایو سرى FCSM درایو سرى


