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TEMPTRON 607 A-C 

1 INSTALASI 

Buka kedua sekrup di panel depan 

1. Hubungkan Temptron T-607 ke dinding di tempat kering kira-kira 3 meter 

dari kabinet listrik. 

2. Hubungkan Sensor Suhu ke input sensor 1 dan 2 (lihat gambar) 

Sensor dapat ditempatkan hingga 

600 meter dari unit utama dengan kabel dua kawat biasa. Sensor tidak memiliki 

polaritas. 

3. Hubungkan output relai ke berbagai sistem. Semua output adalah kontak 

kering 2 Amp / 220V NO / NC (lihat gambar). 

      4. Hubungkan kabel 220V ke unit. 

      5. Hubungkan output output 010V ke motor flap. 

      6. Hubungkan kontak kering dari meter air ke digital 1 dan com, 

(lihat gambar). 

7. Tutup panel dengan dua sekrup. 

 

2. OPERASI 

Temptron T-607 akan menampilkan suhu rata-rata dari sensor suhu yang 

terhubung. Adalah mungkin untuk menampilkan setiap sensor secara terpisah. 

Aktifkan daya. 

1. Saat arus listrik terhubung ke unit "Agro Lo" maka akan muncul di 

tampilan. Temptron T-607 sedang mengkalibrasi sensor terhubungnya. 

2. Setelah 20 detik, suhu rata-rata akan muncul di tampilan kiri. 

3. Untuk menampilkan sensor 1, tekan tombol "1". Suhu Sensor 1 akan 

ditampilkan. 

4. Untuk menampilkan Sensor 2, tekan tombol "2". Suhu sensor 2 akan 

ditampilkan. 

5. Untuk menampilkan kelembapan, tekan “5” (Hanya jika Sensor Kelembaban 

terhubung.) 

 

3. MEMBACA TITIK PENGATURAN 

Adalah mungkin untuk membaca semua informasi pada layar Temptron T-607. 

Tampilan kanan menunjukkan nomor fungsi. Layar kiri menunjukkan titik setel 

untuk setiap fungsi. Setiap set point memiliki nomor fungsi (lihat menu di 

panel depan). Adalah mungkin untuk masuk ke fungsi dalam dua cara: 

1. Dengan menekan tombol “DATA”, nomor fungsi ditampilkan di sisi kanan 

panel akan meningkat. Informasi yang telah ditetapkan akan muncul pada 

tampilan data di sisi kiri panel. 

2. Dengan menekan tombol "0", dua garis akan muncul pada tampilan fungsi dan 

"FUNC" pada tampilan data. 

Contoh: 

Jika Anda ingin melihat fungsi no.8; 

a) Tekan tombol “0”. 

b) Tekan tombol "0" dan dari pada "8". Pada tampilan fungsi akan muncul 08 

dan pada data ditampilkan informasinya. Jika nomor fungsi lebih dari 10, 

tekan "0" dan daripada nomor fungsi. 

Contoh: 

 



 
www.peralatankandang.com 

Jika Anda ingin melihat fungsi no.12; 

a) Tekan tombol “0”. 

b) Tekan tombol 1 dan 2. Pada tampilan fungsi akan muncul 12 dan pada 

tampilan data informasi. Anda dapat melanjutkan dari fungsi "12" dengan 

menekan tombol "DATA" ke fungsi berikutnya. 

 

4. PEMROGRAMAN 

Adalah mungkin untuk mengubah setiap set point. 

1. Pergilah ke fungsi yang diinginkan seperti yang dijelaskan di atas. 

2. Tekan tombol "PROG". Itu 

tampilan fungsi akan mulai berkedip. 

3. Gunakan keyboard untuk memasukkan data yang diinginkan. Data baru akan 

muncul pada tampilan data. 

4. Periksa layar untuk melihat apakah informasinya benar. Jika ya, tekan 

tombol "Enter". Tampilan fungsi akan berhenti berkedip untuk menunjukkan 

bahwa informasi baru telah disimpan ke dalam memori unit 

 

5. SET POIN 

Fungsi 

01. Menampilkan waktu saat ini. 

02. TEMPERATUR YANG DIBUTUHKAN 

Suhu yang dibutuhkan adalah suhu yang diminta untuk kandang. Semua titik set 

(kecuali titik setel suhu dingin) ditetapkan sebagai diferensial di atas atau 

di bawah yang diperlukan suhu 

 

03. Panas 

Titik setel panas adalah perbedaan suhu di bawah suhu ruangan yang diminta 

agar sistem pemanas akan menyala. 

Contoh: 

Titik setel panas = 1.0 

Jika suhu ruangan turun 1.0° di bawah Pengaturan suhu ruangan (fungsi 02) 

maka sistem pemanas akan mulai berjalan. 

 

04. Fan 1 

Titik kipas 1 set adalah perbedaan suhu di atas suhu yang diperlukan saat fan 

1 akan beroperasi nonstop. Fan group 1 saja dapat digunakan sebagai grup fan 

ventilasi minimum atau dapat digunakan bersama-sama dengan cara berputar 

bersama dengan 4 grup Fan lainnya (lihat fungsi tersembunyi # 39 mode Fan) 
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05. Fan 2 

Titik kipas 2 set adalah perbedaan suhu di atas suhu yang diperlukan saat fan 

2 akan beroperasi nonstop. Fan group 2 dapat diprogram untuk bekerja sebagai 

grup fan ventilasi minimum (lihat fungsi tersembunyi # 38 mode Fan) 

 

06. Fan 3 

Fan 3 set point adalah perbedaan suhu di atas suhu yang diperlukan saat fan 3 

akan beroperasi nonstop. Fan group 3 dapat diprogram untuk bekerja sebagai 

grup fan ventilasi minimum (lihat fungsi tersembunyi # 38 mode Fan) 

 

07. Fan 4 

Fan 4 set point adalah perbedaan suhu di atas suhu yang diperlukan saat fan 4 

akan beroperasi nonstop. Fan group 4 dapat diprogram untuk bekerja sebagai 

grup fan ventilasi minimum (lihat fungsi tersembunyi # 39 mode Fan) 

 

08. Fan 5 

Titik kipas 5 set adalah perbedaan suhu di atas suhu yang diperlukan 

fan waktu 3 akan beroperasi tanpa henti. 

Fan group 5 dapat diprogram untuk bekerja sebagai grup fan ventilasi minimum 

(lihat fungsi tersembunyi # 39 mode Fan) 

 

09. Waktu Kipas Hidup 

Fan aktif diatur dalam hitungan menit. Ini adalah lama waktu kipas ventilasi 

minimum akan berjalan selama siklus ventilasi minimum 

 

10. Waktu Kipas Mati 

Waktu fan mati diatur dalam beberapa menit. Ini adalah lama waktu kipas 

ventilasi minimum akan mati selama siklus ventilasi minimum 

 

11. PENGATURAN TITIK KELEMBAPAN 

Pengaturan kelembaban diatur dalam persentase. Jika pembacaan kelembaban di 

KANDANG mencapai kelembaban yang diatur seperti yang diatur di sini, unit 

akan secara otomatis membawa ke pengoperasian group kipas berikutnya. 

Contoh: 

Funsi Pengaturan 

02. Temperatur yang diinginkan 75° 

04. Kipas 1 1.0 

05. Kipas 2 2.0 

06. Kipas 3 3.0 

07. Kipas 4 4.0 



 
www.peralatankandang.com 

08. Kipas 5 5.0 

09. Kipas Hidup (dalam menit) 1 

10. kipas Mati (dalam menit) 2 

Jika suhu rata-rata saat ini di rumah adalah 75 ° atau kurang, maka unit akan 

bekerja di mode ventilasi minimum. Fan 1 akan bekerja dalam siklus ventilasi 

minimum. Fan satu akan berjalan 1 menit dan berhenti 2 menit (fungsi 09 dan 

10)Setelah mencapai suhu 76 ° (fungsi 02+ fungsi 04), fan 1 akan terus 

berjalan. Unit tidak akan lagi berada dalam siklus ventilasi minimum. Ketika 

suhu mencapai 77,0° (fungsi 01 + fungsi 04),) kipas 2 akan mulai. Sekarang 

FAN 1 dan 2 akan beroperasi tanpa henti. Prosedur ini akan berlanjut dengan 

kipas 3, 4, dan 5 saat suhu naik. Prosedur sebaliknya akan berlaku ketika 

suhu mulai turun 

 

12. Cool Temp. (ABS) 

Masukkan di sini suhu yang ketika tercapai di kandang sistem pendingin akan 

mulai berjalan dalam mode siklusnya. Suhu ini diatur sebagai suhu absolut. 

 

13. Cool On Time: mm: ss 

Ini adalah periode waktu ON, diatur dalam menit dan detik, yang akan 

menjalankan sistem pendingin 

 

14. Cool Off Time: mm: ss 

Ini adalah periode waktu mati, diatur dalam menit dan detik, sistem 

pendinginan akan dimatikan selama siklus sistem pendingin 

Contoh: 

Fungsi: Isian: 

12. Temperatur dingin (ABS) 77.0° 

13. Pendingin Hidup (menit:detik) 02:00 

14. pendingin Mati (menit:detik) 05:00 
 

Jika suhu rumah mencapai 

77 ° sistem pendingin akan mulai beroperasi. Sistem pendingin akan berjalan 

selama 2 menit (fungsi 13), dan mati selama 5 menit (fungsi 14) 

 

15. Alarm Ringan 

Titik setel tinggi alarm adalah perbedaan suhu di atas suhu ruang yang 

diminta. 

Contoh: Jika 5.0° dimasukkan dalam fungsi alarm keras, maka jika suhu naik 

5.0° di atas suhu ruang yang diperlukan (fungsi 01), maka relai alarm akan 

diaktifkan. 

 

16. Alarm Keras 
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Titik setel alarm dingin adalah perbedaan suhu di bawah suhu ruangan yang 

diminta. 

Contoh: Jika 5,0° dimasukkan dalam fungsi alarm ringan, maka jika suhu jatuh 

5,0° di bawah suhu ruangan yang diperlukan (fungsi 01), maka relai alarm akan 

diaktifkan 

 

 

17. Water Clock 

Jika meteran air terpasang pada unit maka dimungkinkan untuk melihat di sini 

jumlah air yang dikonsumsi dalam liter 

 

18. Feed Multiply 

Pakan Multiply adalah total makanan yang dibawa ke kandang lebih dari satu 

menit ketika motor auger menyala. Ini diperlukan untuk menghitung jumlah 

pakan yang digunakan. Jumlah pakan ini akan diasumsikan dibawa ke kandang 

untuk setiap menit bahwa auger berjalan 

 

19. Konsumsi Pakan Parian 

Tampilan konsumsi pakan total saat ini selama 24 jam terakhir (dari waktu 

reset ke waktu reset) 

 

20. Total Konsumsi Pakan 

Tampilan konsumsi pakan total sejak awal flock 

 

21. Suhu Hari 1. 

Suhu hari 1 adalah suhu ruangan (kode 02) untuk hari pertama pertumbuhan. Ini 

adalah suhu yang akan muncul sebagai suhu ruangan yang diperlukan (kode 02) 

ketika hari tumbuh (kode 31) sama dengan hari 1. Suhu ruangan akan berkurang 

sesuai dengan tabel suhu seperti yang dijelaskan di bawah ini 

 

22 – 30. Table reduksi otomatis 

Adalah mungkin untuk mengatur tabel suhu untuk mengurangi secara otomatis 

suhu ruangan setiap hari selama periode peningkatan. Anda dapat mengatur 

hingga 9 Grup. Panjang setiap kelompok bisa hingga 9 hari. Setiap Kelompok 

dapat dikurangi hingga 9,9°C 

 

Contoh: hari 1 temp. 82° (kode 21) Pertumbuhan hari 1 (kode 31) Suhu ruang 

akan menjadi 82° (kode 02) Kelompok 1 = pengurangan selama 7 hari 2. Pada 

hari ke 7 - suhu kamar. akan menjadi 80°. Grup 2 = pengurangan selama 3 hari 
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dari 1,5. Pada hari ke 10 suhu ruangan akan menjadi 78,5. Ini akan berlanjut 

untuk 9 kemungkinan pengaturan 

 

Contoh: Untuk Memasukkan pengurangan suhu 2°C lebih dari 7 hari, masukkan 

kode 35, tekan tombol program, tekan 7 dan dari pada 2 dari pada 0 dan dari 

pada masukkan. Pada layar akan muncul:7 2.0 G1 Dorong pada kunci data, grup 

berikutnya akan muncul. Untuk memasukkan pengurangan suhu 1,5°C dalam 3 hari, 

tekan 3 dari pada 1 daripada pada 5 daripada saat masuk. 

Pada layar akan muncul: 3 1,5 G2 

Penting untuk memasukkan data ke dalam 9 grup. Jika kelompok tidak digunakan 

daripada meletakkan satu hari dan 0°C. sebagai suhu reduksi 

31. Growth Day 

Ini adalah hari pertumbuhan flok saat ini. Di awal flok masuk sini 

1. Suhu ruangan (kode 02) akan secara otomatis menerima nilai seperti yang 

dimasukkan dalam Growth Day 1 temp. (kode 34) 

 

32. Kode Kunci 

Dimungkinkan untuk memasukkan fungsi 4-digit, yang akan mengunci Temptron T-

607. Masukkan fungsi 4-digit dan tekan enter. Ini akan menjadi kode yang 

diperlukan untuk memasukkan informasi ke Temptron T-607. Setelah kode 

dimasukkan, setelah sepuluh menit, jika tidak ada informasi yang dimasukkan, 

unit akan kembali. Adalah mungkin untuk melihat semua informasi dalam 

unit, tetapi tidak memungkinkan untuk melakukan perubahan apa pun. Untuk 

membuka kunci unit, pertama masukkan kode 4 digit dan kemudian lanjutkan 

dengan cara biasa untuk memasukkan informasi 

 

Contoh: 

A. Masukkan fungsi 4 digit 

B. Masukkan Prog. 

C. Masukkan nomor fungsi dan tekan enter. 

D. Masukkan nilai yang diinginkan dan tekan enter. 

 

Jika tidak ada kode kunci yang diinginkan, masukkan 0000 sebagai kode kunci 

 

33. Jenis Alarm 

Di sini ditampilkan jenis alarm dalam mode angka 

 

1 = Alarm rendah. Alarm rendah berarti dingin di rumah (lihat fungsi 15).  

2 = Alarm tinggi. Alarm tinggi berarti panas di rumah (lihat fungsi 16).  

3 = Alarm memori. Alarm memori berarti satu atau nilai dalam kontrol 

unit telah diubah bukan oleh pengguna. Silakan periksa kembali semua nilai 

setelah alarm memori. 

4 = Semua sensor alarm. Alarm ini berarti semua sensor telah berhenti 

berfungsi. Agar unit untuk mengoperasikan setidaknya satu sensor diperlukan. 

5 = Satu alarm sensor. Jika satu sensor menjadi rusak, alarm akan diaktifkan. 

 

34. Pembacaan Input Digital 

Ini adalah tampilan input digital saat ini yang digunakan dalam format bin 
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35. Setel Ulang Waktu 

Temptron T-607 mengumpulkan semua informasinya secara 24 jam. Adalah mungkin 

untuk mengatur waktu reset. Hari pertumbuhan juga berubah setelah waktu ini 

berlalu. Semua informasi, suhu, kelembaban, jumlah air dan konsumsi pakan 

akan diatur ulang saat ini 

 

 

6. Mengatur fungsi tersembunyi 

Fungsi 

36-41 adalah fungsi tersembunyi dan tidak dapat diakses kecuali kode fungsi 

tersembunyi dimasukkan: 

A. Arahkan ke fungsi waktu (fungsi 01) 

B. Tekan "PROG" 

C. Masukkan "3331" dan kemudian tekan "Enter". 

Sekarang fungsi tersembunyi dapat diakses. 

 

36. Sensor Rerata 

Penting untuk menentukan jumlah sensor suhu yang akan digunakan untuk 

pembacaan suhu rata-rata. 

Masukkan jumlah sensor. Jika dua sensor digunakan, masukkan nilai 2. 

Dimungkinkan untuk memasukkan hingga 4 sensor untuk suhu rata-rata 

 

37. Net Name 

sangat mungkin untuk menghubungkan Temptron T-607 ke komputer PC dengan 

bantuan paket perangkat lunak "ChickPro". Adalah mungkin untuk mengelola 

hingga 99 unit Temptron 607. 

Setiap unit membutuhkan nama. 

Setel nama net 1 untuk kandang satu, 2 untuk 

kandang 2 dan seterusnya 

 

38. Mode Pakan 

Unit 607 dapat mengukur konsumsi pakan dalam dua cara. Salah satunya seperti 

yang dijelaskan dalam fungsi 18, dengan mengubah waktu menjadi jumlah. 

Cara kedua adalah unit menerima sinyal kontak dari mesin penimbangan. Setiap 

sinyal mewakili jumlah pakan yang telah ditetapkan. 

Masukkan 0 (nol) untuk mengukur berdasarkan waktu. 

Masukkan 1 (satu) untuk mengukur dengan pulsa 

 

39. Mode Kipas 

Atur urutan kipas yang diperlukan untuk ventilasi minimum seperti yang 

dijelaskan di bawah ini. 
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Adalah mungkin untuk memprogram grup atau grup mana yang akan berjalan dalam 

mode ventilasi minimum. Anda hanya dapat memilih grup Fan 1 saja atau grup 

penggemar 1 bergantian dengan grup penggemar lainnya. Contoh: Jika Anda 

memasukkan di sini nilai 1 maka hanya grup Fan 1 yang akan berjalan dalam 

siklus ventilasi minimum. Jika Anda memasukkan 2 maka dalam siklus ventilasi 

minimum pertama, grup Fan 1 akan berjalan. Pada siklus kedua, grup Penggemar 

2 akan berjalan. Kedua kelompok penggemar akan berjalan bergantian selama 

siklus ventilasi minimum: 

 

 

Jika Anda memasukkan 3 maka grup fan 1, 2 dan 3 akan berjalan bergantian 

selama minimumsiklus ventilasi. 

Jika Anda memasukkan 4 maka grup fan 1, 2, 3 dan 4 akan berjalan bergantian 

selama siklus ventilasi minimum. 

Jika Anda memasukkan 5 maka kelompok-kelompok penggemar 1, 2, 3, 4 dan 5 akan 

berjalan bergantian selama siklus ventilasi minimum 

 

 

40. Versi. 

A. Arahkan ke fungsi waktu (fungsi 01). 

B. Tekan "PROG" 

C. Atur "998" dan "Enter". 

Angka yang ditampilkan adalah nomor versi untuk unit Anda 

 

7. Trouble Shooting 

1. Jika sensor suhu atau kabelnya terputus, pembacaan sensor akan 

tampilkan OPEN 

2. Jika sensor suhu atau kabelnya pendek, pembacaan sensor akan menunjukkan 

SHORT 

3. Jika kedua sensor terputus, unit akan terbuka sebagai rata-rata dan 

aktifkan alarm. Jika satu sensor terputus, sistem akan secara otomatis 

bekerja pada sensor yang tersisa 

 


