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 :مقدمه
ضمن تشکر از شما در انتخاب محصوالت شرکت درخشان صنعت ایساتیس لطفا قبل  از  

 راهنمای آن را به دقت مطالعه کنید.  استفاده از دستگاه
 توجه

کارکرد دستتاا  از ورود گترد و ختاک و ا تیا ختارجد بته درون آن       برای جلوگیری از اختالل در 

 جلوگیری کنید.

 از باز کردن در دستاا  جدا خودداری فرمایید.

 در هناام اتصال دستاا  به برق از خاموش بودن آن اطمینان حاصل کنید.

ب، احتمتال  هاید با  رایط دمای باال، رطوبت زیاد، امکتان ریتزش آ  تواند در مکان این دستاا  نمد

  وک الکتریکد و یا تکانهای دائم و  دید کارکرد مناسبد دا ته با د.

کردن دستاا  از اسید یا مایعات آلکالیند استفاد  نکنید و تنها از پارچته نترم و خشت      برای تمیز

 استفاد  نمایید.

 مشخصات دستگاه  
  V DC 30-10    ولتاژ تغذیه .1

 V.A3 اکثر  حد    توان مصرفد .2

 Segment 7     نمایشار .3

 ثانیه میلد 750    گیری زمان نمونه .4

   RS485    نوع ارتباط .5

  C °0 – C °60    دمای کاری دستاا  .6

 C °65تا  -C °20    دمای ناهداری .7

 حسگر
 دیجیتال   نوع حسار .1

  تشخیص نشتددیداری  نیداری درصورت  الرم آ .2

 رم دیداری  نیداری درصورت بروز مشکل در حسار آال .3
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 مشخصات ظاهری دستگاه 

 نمایشار .1

 نشانار تغذیه .2

 )دریافت( های وضعیت  بکه نشانار .3

 های وضعیت  بکه ) ارسال( نشانار .4

 صفحه کلید .5

 کلید رو ن/خاموش .6

 نشانار آالرم  .7

 ورودی برق تغذیه .8

 (RS485) پورت  بکه .9

 نشتد آبورودی حسار  .10

 

 

 

 

 معرفی دستگاه
دستتاا  در محتل   سنستور   ود به این  کل که  استفاد  مد تشخیص نشتد آباین دستاا  برای 

دهتد   ، دستتاا  آالرم متد  و به محت  تمتاآ آب بتا سنستور دستتاا      مورد نظر کاربر نصب  د  

 نیداری(. زماند که عملکرد سنسورها دچار مشکل  ود و یتا سنستورها بته دستتاا       –)دیداری 

د مبند بر مشخص کردن سنسور معیوب بر متصل نبا ند عالو  بر آالرم دیداری و  نیداری متون

 آید. مد روی نمایشار دستاا  به نمایش در 

 

 دستگاه راه اندازی نصب /
 نصب  این دستاا  دو بخش اصلد دارد:

 دستگاه
ای کمکتد بتا  تکل     نصب دستاا  از نوع دیواری است. برای اتصال آسان دستاا  به دیوار صتفحه 

  قرار دارد. پس از جدا کردن این قطعته از دستتاا  و   بیند  د  است که پشت دستاا خاص پیش

 توانید به سادگد دستاا  را به کم  این قطعه به دیوار نصب کنید.   اتصال آن به دیوار مد
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 اندازی دستاا  انجام دهید: پس از نصب دستاا  مراحل زیر را برای را 

وصل کردن اتصال  بکه، اتصال  بکه را به دستاا  متصل کنید. الزم به ذکر است که بدون  .1

  ود. کارکرد عادی دستاا  مختل نمد

ولت متصل کنید و فیش آداپتور را به دستاا  متصتل   220آداپتور تغذیه دستاا  را به تغذیه  .2

 نمایید.

پس از اطمینان حاصل کردن از انجام صحیح مراحتل بتاال دستتاا  را رو تن کنیتد. )کلیتد        .3

 ید(خاموش را در وضعیت رو ن قرار ده\رو ن

هتا بته صتورت     ها جهت تست عملکترد صتحیح آن   با رو ن کردن دستاا  در ابتدا تمامد سامنت

  ود و پس از گذ ت مدت   افزار دستاا  نمایش داد  مد  وند. سپس ورژن نرم کامل رو ن مد

 

کوتاهد در حالت عادی نمایشار دستتاا    زمان

درصتورتیکه  را نشان مد دهتد و    normalکلمه 

 errorوجود دا ته با تد کلمته    سنسورخطای 

، نشتانار  نشتتد آب دا تته با تیم    اگر خطایو

مربوطتتته روی پانتتتل دستتتتاا   (Alarm)آالرم 

 تود. همننتین بتازر دستتاا  بصتدا       رو ن مد

آید و با ی  آژیر منقطت  کتاربر را از ایتن     مد در

با فشتاردادن هریت  از   سازد.  وضعیت مطل  مد

  ود. اری قط  مدکلیدهای دستاا ، آالرم  نید

 منوهای دستگاه
 توجه: 

انجام تغییرات نامناسب در منوهای دستگاه ممکن است باعث از دست دادن اطالعات  *
یا کارکرد نامناسب دستگاه شلود. از اینلرا از انجلام هرهونله تغییلرات ریلر ضلراری        

 خودداری نمایید.
 نمایید.قب  از انجام هرهونه تغییر با کارشناسان شرکت مشورت ** 

هیری از دستگاه بوسیله سرار  نمونه  در هنگام استفاده از منوهای دستگاه، ***
 شود. سامایش قطع نمی
العمتل زیتر عمتل     برای تنظیم مواردی که مقدار عددی دارند طبق دستتور : تغییر مقادیر عددی

 نمایید.
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عتدد  ▼  ▲های  حال با کم  کلید .د زدنچشم  خواهعدد مورد نظر را فشار دهید.   دکمه 

به   SETکلید   دا تن ناهو  با فشار دادن ،مورد نظر خود را وارد کنید. پس از انتخاب عدد مناسب

 . ود نمود  و ازمنو خارج مد تغییرات انجام  د  را ذخیر ثانیه  5مدت 

کتار،   هناتام  را همزمان فشار دهیتد. )ممکتن استت    setو  برای ورود به منوی دستاا  دو کلید 

 . در ادامه عمل کنید( lockصفحه کلید دستاا  قفل با د در این صورت طبق دستورالعمل منوی 

  وند های موجود در هر منو معرفد مد ینهزگ

 
العمتل    ود. عدد مورد نظر خود را طبق دستور جهت تنظیم آدرآ  بکه استفاد  مدینه زاین گ   

وارد کنیتد. عتدد وارد  تد      تغییر مقادیر عددی

با تد. لطفتا بتدون همتاهناد      99تا  0تواند از  مد

 کار ناسان  رکت این گزینه را تغییر ندهید.

  ود.  افزار مد دهد ا تبا  باعث از دست دادن اطالعات در نرم آدرآ *

 های داخل  بکه نیز اثر گذارد. آدرآ دهد ا تبا  حتد ممکن است بر سایر دستاا  **

 

 
 فعتال کتردن آالرم  تنیداری    برای فعال یا غیر   

به معند فعتال   on  ود. دستاا  استفاد  مد دمای

به معند غیر فعتال کتردن آالرم    ofکردن آالرم و 

 با د. مد

 

      
 ود. پس از قفل کردن صفحه کلیتد و ختروج از منتو     برای قفل کردن صفحه کلید استفاد  مد   

 کند.   ر نمدها کا دیار هیچ ی  از کلید

)غیر فعال( یتا  OFهای  کلمه LOCدر جلوی کلمه 

on    فعال( نو ته  د  است. برای تغییتر وضتعیت(

 را همزمان فشار دهید. ▲▼های  کلید LOCKبرای خروج از وضعیت استفاد  کنید.  از کلید 

 
 نسخه دستگاه

 .با د مدکه نمایشار نسخه دستاا  ینه بعدی نمایش داد   د  ی  عدد است زگ

 دستگاه شماره سریال
 .با د که نمایشار نسخه دستاا  مدینه بعدی نمایش داد   د  ی  عدد است زگ
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 مان فشار دهید.زرا هم ▲▼منوی دستاا  کلیدهای  زبرای خروج ا

 

 ابعاد دستگاه
 .در  کل ابعاد اصلد دستاا  نشان داد   د  است

 
 

A=89.5mm 
B=130mm 
C=31mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

هتای کشتوید پشتت     برای نصب دستاا  از ستورا   

 دستاا  استفاد  کنید.

 

 
 
 

 سایر محصوالت
برای اطالع از سایر محصوالت بله اب سلایت   

 شرکت مراجعه فرمایید:
 


www.SAMAYESH.com

 
www.DSI.ir 
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