Buletin
1.

Succesulînutilizarea senzorilor HBDF Defrost depinde foarte mult de tipul de
vaporizator și felul in care este montat senzorul. Acestbuletin vă arată cum să
montați cablul senzorului pe vaporizatorul DX (expansiune directă).
Lavaporizatoarele DX, prima din conductele vaporizatorului este plasatâ de
obicei în intrarea de aer pentru a asigura supraîncalzirea, ceea ce înseamnă că
nu este destul de rece pentru a se forma gheața.

2.

Onouă metodă de calibrare folosind un semnal digital de la panoul de comandă
/PLC sau un senzor de pornire face calibrarea foarte simplă fără să ne
chinuim să acccesăm vaporizatorul care este plasat de obicei la înălțime în
depozite frigorifice. (Aceasta nouă funcție de calibrare este disponibilă de la
5iulie2019).

Cablul senzorului va fi montat in locurile unde se formează gheața.
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Successful use of Defrost Sensors mounted on DXEvaporators
Cablul senzor ului montat în intrarea
aerului la vaporizatoarele DX nu
este optimă, cablul trebuie montat
unde se formeaza gheața.

Intrarea
aerului
Boiler
supraîncălzit,
fără gheață
formată

Se formează gheață
pe partea cu
ventilatorul
(evacuarea aerului)

Evacuarea
aerului/partea cu
ventilator
Primul rând

Vaporizatorul este
prezentat fără
ventilator

Rândul al
doilea
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100 to 300mm

100 to 600mm

Ieșirea
aerului/partea cu
ventilator

Cablul senzorului se trece printre
aripioarele evaporatorului de la
intrare asa cum este arătat,
numarul de infășurări ale cablului
depinde de mărimea evaporatorului,
cel prezentat are șase infășurări pe
două rânduri.
Dimensiuni: H 500 x L 650 mm

Senzorde
temperatură
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Metoda de calibrare folosind un Semnal Digital de la Panoul de control/PLC or a Push
Button Switch

DO,semnal
extern de
calibrare 10
to 24 V CC

GND

AO,
mA
Ieșiregrosimea
gheții

Temp. SenL/+ N/Sursâ

C

C

NC

NC
Start

PLC

Notă: Calibrareatrebuiefăcută cu vaporizatorul uscat, fără gheată formată.
Ieșirea digitală ”DO” de la PLCtrebuie să fie conectată la intrarea digitală de la HBDF-mk2.
Semnalul trebuie programat cum este prezentat, un simplu senzor de pornire poate fi folosit in felul
urmâtor.

Înaltă

5sec

Instructiuni:
1. Activati DI pentru 5 sec. Pt a intra in
modul de calibrare, iesirea
mA indică 6mA pentru a arăta că
este pregatit pentru calibrare.

Modul de
calibrare,
6mA
Oneshot

Joasă

TIMP

DI, HBDF

+10 la 224 V
CC
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joas
â

Începeti calibrarea prin
activarea DI o singură dată,
Start
indicatorul ieșire mA indică
Calibrare
acum 8mA, După 10 sec seva
8mA
întoarce la funcționarea normală.
. disponibilâ de 05 iulie2019.
Noua funcție de calibrare este
10
secunde

2.
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