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USER MANUAL TEMTRON 304-D 

Pengantar 

TEMPTRON 304D adalah terdiri dari  4set  pengaturan, suhu / kelembaban controller, Satu sensor suhu 

jarak jauh dan satu remote sensor kelembaban. TEMPTRON 304D akan menampilkan suhu dan 

kelembaban terukur pada display. Hal ini dimungkinkan untuk preset set point untuk setiap output relay 

dan output 0-10V. 

 

Program 

Unit Anda telah dirancang untuk menjalankan 3 kelompok kipas, kelompok kipas pertama yang bekerja 

pada Modus ventilasi minimum. Dan satu sistem pendingin dapat dihubungkan ke unit yang akan 

berjalan pada mode on /off (intermiten) yg diprogram oleh pengguna. 

 

Instalasi 

Hati-hati membuka keempat baut pada panel depan dan hati-hati saat lepaskan penutup. Lepaskan 

kabel datar pada soket, yang menghubungkan dasar dan panel depan. Hubungkan pasokan 220V dan 

MASSA untuk unit s daya input. Hubungkan sensor suhu tertutup ke unit s sensor suhu masukan. Sensor 

dapat dihubungkan hingga 100 meter dari unit utama denga kabel kawat biasa. Sensor polaritas tidak 

penting. Hubungkan kelompok kipas yang akan digunakan untuk ventilasi minimum untuk relay out 1. 

Menghubungkan dua kelompok kipas lain untuk menyaampaikan keluar 2 & 3. Hubungkan sistem 

pendingin untuk menyampaikan keluar 4. Sebuah sensor 0-10V-kelembaban dapat dihubungkan ke 

sistem. Sebuah 13 Volt 50 mA pasokan diberikan kepada sensor kelembaban. Semua output relay 

memiliki perubahan kering di atas kontak 220V / 2 AMP. (Lihat diagram untuk koneksi). Tutup panel 

depan dengan empat sekrup. 

 

OPERASI TEMTRON 304 

Hubungkan TEMPTRON 304 dengan kekuatan utama (sumber listrik). Unit akan mengkalibrasi sensor 

suhu/kelembaban. Ini akan menunjukkan hasilnya, setelah kira-kira 20 detik, akan menampilkan suhu 

diukur atau kelembaban pada layar. Jika kedua, suhu dan sensor kelembaban yang terhubung dan 

diprogram ke TEMPTRON 304, unit akan menampilkan suhu diukur selama beberapa detik dan terukur 

kelembaban di interval. TEMPTRON 304 akan mengaktifkan relay yang sesuai dengan yang telah 

ditetapkan 4 suhu set point. Hal ini dimungkinkan untuk menampilkan setiap set point. Untuk mengatur 

pilihan seting di tiap set, Tekan tombol + sekali, tekan prog, tekan +&-  secara bersamaan makan akan 

keluar pilihan sensor yang akan aktif, pilihlah salah-satu. Dan selanjutnya untuk 3 set dilakukan 

pemrograman yang sama 

 

Set 1 / Fan 1 

Tekan tombol + sekali, tekan prog, tekan +/- untuk mengatur posisi temperature yang diinginkan, tekan 

enter. Set 1 / LED akan menyala dan menampilkan nilainya. Ini adalah suhu set point untuk kipas grup 

satu. Selama suhu Kandang di bawah ini pengaturan unit akan menjalankan kelompok kipas pertama 

dalam modus ventilasi minimum (lihat di waktu / off waktu untuk fan 1). Setelah suhu kandang naik ke 
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titik suhu yang disetel untuk fan 1, kelompok kipas akan berjalan non-stop. 
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Set 2 / Fan 2 

Tekan tombol + dua kali, tekan prog, tekan +/- untuk mengatur posisi temperature yang diinginkan, Set 

2 / LED akan menyala dan menampilkan nilainya. Ini adalah titik suhu yang disetel untuk kelompok kipas 

kedua. Setelah suhu Kandang naik ke set point untuk fan 2, kelompok kipas akan berjalan non stop. 

 

Set 3 / Fan 3 

Tekan tombol + tiga kali, tekan prog, tekan +/- untuk mengatur posisi temperature yang diinginkan, 

tekan enter, Set 3 / LED akan menyala dan menampilkan nya nilai. Ini adalah titik suhu yang disetel 

untuk kelompok kipas ketiga. Setelah suhu Kandang naik ke set point untuk fan 3, kelompok kipas akan 

berjalan non stop. 

 

Set 4 / Sistem Pendingin 

Tekan tombol + empat kali, tekan prog, tekan +/- untuk mengatur posisi temperature yang diinginkan, 

tekan enter, Set 4 / LED akan menyala dan menampilkan nilainya. Ini adalah titik suhu yang disetel untuk 

sistem pendinginan. Setelah suhu Kandang naik ke set point untuk sistem pendinginan akan mulai 

berjalan. Sistem akan menjalankan mode on / off (lihat di waktu / off time sistem pendingin). 

 

On Time / Set 1 / Fan 1 

Tekan tombol + lima kali, tekan prog, tekan +/- untuk mengatur posisi waktu nyala yang diinginkan, 

tekan enter, Set 1 dan On Time LED akan menyala. Layar akan menampilkan On Time untuk mode 

ventilasi minimum. Kali ini diatur dalam menit. 

 

Off Time / Set 1 / Fan 1 

Tekan tombol + enam kali, tekan prog, tekan +/- untuk mengatur posisi waktu mati yang diinginkan, 

tekan enter,  Set 1 dan Off Time LED akan menyala. Layar akan menampilkan waktu aktif untuk mode 

ventilasi minimum. Kali ini diatur dalam menit. 

 

On Time / Set sistem 4 / Pendingin 

Tekan tombol + tujuh kali. Set 4 dan On Time LED akan menyala. Layar akan menampilkan On Time 

untuk sistem pendinginan. Kali ini diatur dalam menit. 

 

Off Time / Set sistem 4 / Pendingin 

Tekan tombol + delapan kali. Set 4 dan Off Time LED akan menyala. Layar akan menampilkan waktu aktif 

untuk sistem pendingin. Kali ini diatur dalam menit. 

 

Kelembaban 

Tekan tombol + sembilan kali. Kelembaban LED akan menyala. Layar akan menunjukkan pengaturan 
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kelembaban. Jika membaca kelembaban di dalam rumah mencapai pengaturan ini, unit secara otomatis 

akan mematikan sistem pendingin. 
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Minimum ventilasi waktu 

Untuk melihat minimum ventilasi penghitung waktu mundur, ikuti langkah berikut: 

A. Tekan tombol + sekali. Set 1 / Fan 1 LED akan menyala. B. Tekan tombol Enter sekali. Layar akan 

menampilkan ventilasi countdown minimum dalam hitungan detik. 

 

Sistem pendingin waktu 

Untuk melihat sistem pendingin waktu menghitung mundur, ikuti langkah berikut: 

A. Tekan tombol + empat kali. Set 4 / sistem cooling LED akan menyala. B. Tekan tombol Enter sekali. 

Layar sekarang akan menunjukkan sistem pendingin mundur dalam hitungan detik. Jika tombol + atau - 

tidak tersentuh selama 20 detik, layar akan kembali untuk menunjukkan diukur suhu / kelembaban. 

 

Mengubah set poin 

Hal ini dimungkinkan untuk mengubah set point untuk masing-masing relay. Hal ini dimungkinkan untuk 

mengubah On dan Off berkali-kali untuk ventilasi minimum dan sistem timer pendingin. 

 

A. Tekan tombol + sampai LED yang diinginkan lampu pada. 

B. Dorong di Prog. The Prog dan SET lampu akan berkedip 

 

C. Tekan pada tombol + atau - sampai Anda mencapai nilai yang diinginkan. (Menekan + atau - untuk 

lebih dari satu detik meningkatkan kecepatan bahwa perubahan nilai pada layar) Perhatikan bahwa 

lampu LED, dari set point yang sedang berubah, berkedip 

 

D. Bila Anda telah mencapai nilai yang diinginkan, tekan tombol Enter. Lampu LED akan berhenti 

berkedip untuk menunjukkan bahwa set point baru telah disimpan ke dalam TEMPTRON 304 memori. 

 

Teori operasi 

 

Unit ini mengukur suhu / kelembaban dari sensor yang terhubung, serta akan beroperasi estafet yang 

sesuai dengan nilai yang ditetapkan masing-masing set point. The hysteresis untuk suhu 0,2 derajat dan 

1% untuk kelembaban. Masing-masing relay memiliki lampu LED yangakan menunjukkan estafet aktif. 
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