
 

 

 

 دماي مودباس نسميتراتردفترچه راهنما 

 MBS-TM2مدل  

 

كه قابليت اتصال به انواع سيستم هاي  بودهديجيتال صنعتي  يك سنسور MBS-TM2سنسور دما ي مودباس مدل 

شد. دقت، رنج دمايي  PLCكنترلي،  صال ،ها و ديتاالگر ها را دارا مي با سور هاي قابل ات سن و تنوع خروجي  تنوع 

، آن را به گزينه ي مناســبي براي انواع محيط هاي صــنعتي و آزمايشــگاهي  هاي انتقال دماي اندازه گيري شــده

  تبديل نموده است.



 

 

  كاربردها:

  ره نمود:از جمله كاربرهاي آن ميشود به موارد زير اشا

 و بويلر  كوره ها، (اتاقك هاي كنترل شده) مانند كنترل چمبرها شيسيستم هاي گرماي انواع استفاده در

 ها.

  مانند انواع يخچال ها، فريزر ها و سردخانه ها و سرمايشيسيستم هاي كنترل برودتي  انواع .  

 ، داروسازي و انبار  كارخانجات ،آزمايشگاه ها مناسب براي اندازه گيري و كنترل دماي اتاق هاي تميز

  هاي دارو.

 ي پرورش قارچ ، سالن هاي مرغداري و ااندازه گيري ، كنترل و مانيتور دماي گلخانه ها ، سالن ه

  استخرهاي پرورش ماهي 

 ) سيستم هاي تهويه مطبوعHVAC systemsصنعتي و آزمايشگاهي،بيمارستاني) خانگي ،  

  مانيتور دماي اتاق هاي سرورمناسب براي اندازه گيري ، كنترل و)server room(سرور  ي، رك ها، 

  .)data center( داده و ديتا سنتر هامراكز 

  مناسب براي انواع تجهيزات پزشكي مانند هود هاي آزمايشگاهي، انكوباتورها، يخچال فريزر هاي

  بانك خون   و آزمايشگاهي

  اندازه گيري دماي مخزن هاي مايعات اسيدي و قليايي، دارويي  

  مشخصات:

  v DC 36 – 9:  ورودي

  سنسور

  توضيحات  دقت  بازه اندازه گيري

-40 to +100 درجه 10مثبت و منفي قابليت كاليبره   درجه 0.1  درجه سانتي گراد  

  رقمي جهت نمايش دما و تنظيمات 4: سگمنت  نمايشگر

  خروجي

0-10v   قابل تنظيم 

 4-20 mA   
Modbus RTU RS485 آدرس و بادريت قابل تنظيم   



 

 

 

 طريقه نصب :

  توضيحات  پايه

  پايه هاي ورودي خروجي ها

  ولت 36تا  9ورودي مثبت تغذيه   1

  پايه زمين و منفي تغذيه دستگاه  2

  ولت بر مبناي زمين دستگاه 10تا  0خروجي   3

  ميلي آمپر بر مبناي زمين 20تا  4خروجي   4

 RS485) شبكه Aپايه + (  5

  RS485) شبكه B( -پايه   6

  پايه هاي اتصال سنسور

  پايه زمين سنسور دما  7

  پايه مثبت سنسور دما  8

  پايه ديتاي سنسور دما  9

 

 

  

براي اتصال پايه هاي سنسور و راه اندازي آن ابتدا هر چهار پيچ 

اطراف سنسور را باز نموده و درب دستگاه را جدا مينماييم. سپس 

خروجي و كابل سنسور را از داخل گلند هاي جدا -كابل هاي ورودي

نقشه دستگاه متصل مي  گانه رد كرده و سيم هاي مربوطه را طبق

  نماييم.

  



 

 

  

 

  :استفاده از دستگاهماي نراه

در اين نمايشگر سگمنتي دماي سنسور بر مبناي  -1

داده ميشود؛ همچنين پس از درجه سانتيگراد نمايش 

و مقادير آنها  وارد شدن به منوي تنظيمات ، پارامترها

  نمايش داده ميشوند.

: Setting / ok – 2  اين كليد منوي تنظيمات را فعال
رامترهاي دستگاه در اين قسمت پاد كه تمام مي نماي

از اين كليد براي انتخاب  همچنين تنظيم مي شوند.
پارامتر هاي منو و همچنين ذخيره مقادير تنظيم شده 

  استفاده مي گردد.
: Up-Down – 4-3 .اين كليد ها براي حركت بين منوها و تنظيم پارامترها استفاده مي شود 

 
 :   )settingتنظيمات  (

) حركت F1 … F5( وارد منوي تنظيمات شده و با كليد هاي باال و پايين بين منو ها setبا فشرن كليد 

 F1)) به اين صورت عمل مينماييم: ابتدا F1مينماييم. براي تنظيم يك پارامتر (براي مثال آدرس مودباس(

 كرده و تنظيمرا فشار ميدهيم . سپس با كليد هاي باال و پايين آدرس مورد نظر را  okرا انتخاب كرده و 

  از آن خارج ميشويم. okمجدد با دكمه 

را انتخاب  endبراي برگشت به صفحه اصلي و خروج از تنظيمات، در منو ، با كليد هاي باال و پايين ، گزينه 

دقيقه خودبخود از تنظيمات خارج ميشود.  1. همچنين دستگاه پس از گذشت را فشار ميدهيم okكرده و 

 توضيح مقادير پارامترها در ادامه آمده است.

  

MBS-TM2



 

 

 

 



 

 

  
F1 : قابل تنظيم ميباشد. 120تا  1آدرس مودباس مي باشد كه از  

F2 : بيت بر ثانيه مي باشد. 115200تا  2400نرخ سرعت انتقال مودباس ميباشد كه از  

F3 :اين عدد با عدد قرائت شده از دهم درجه سانتيگراد مي باشد كه  يك كاليبراسيون دستگاه به

  ين ميكند.ايسنسور جمع شده و مقدار نهايي خروجي را ت

F4 :.دستگاه داراي دو خروجي آنالوگ مي باشد تنظيمات آن به صورت زير مي باشد  

0 … 100ᵒC  0-10v 
0 … 100ᵒC  4-20mA  

F4 = 0 

-40 … 60ᵒC  0-10v 
-40 … 60ᵒC  4-20mA  

F4 = 1 

F5 : در محيط هايي كه نمايش دما بر روي صفحه نياز نباشد و يا اينكه نور صفحه باعث ايجاد

  نمود.مزاحمت شود، ميتوان با صفر قراردادن اين پارامتر، نمايشگر را درصفحه اصلي خاموش 

  مودباس:نقشه رجيستري 

Function code 04- read input registers 
register description Data type Raw data range 
3000 0 Device model Unsigned 16 0x0103 0x0103 

3000 1 Temperature (0.1 ‘c) Signed 16 -1000  …  1000 -100.0 … 100.0ᵒc 

  

Function code 03- read holding registers 
Function code 06- write single register  

Function code 16- write multiple registers 
register description Data type Raw data range 
4000 0 reserve  0 0 

4000 1 Temp calibration 
(0.1ᵒc) 

Signed 16 -100  …  100 -10.0 … 10.0ᵒc 

4000 2 output mode Unsigned 16 0  or  1 0: 0 … 100ᵒc 
1: -40 … 60ᵒc 

4000 3 display Unsigned 16 0  or  1 0: display off 
1: display on 

  


