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 حفاضلی فضاسگیشی  پایانه انذاصى

 P05LF01ط  P04L01 ،P04LF01 ،P05L01نذل0 
  دسخگاى، اص اسخفادى اص كتل لعفا سیساحیا صنعد دسخضان صشکد نحصظالج انخخاب دس صها اص حضکش ضهن

 .ذیکن نعالعه دكد ةه سا آن یساهنها

 0 حظجه

  ةشای جلظگیشی اص اخخالل دس کاسکشد دسخگاى اص طسطد گشد ط خاک ط اصیا خاسجی ةه

 دسطن آن جلظگیشی کنیذ.

  کشدن دسخگاى جذا خظدداسی فشناییذ.اص ةاص 

 .دس هنگام احصال دسخگاى ةه ةشق اص خانظش ةظدن آن اظهینان حاصل کنیذ 

 صشایغ دنای ةاال، سظظةد صیاد، انکان سیضش  هایی ةا حظانذ دس نکان این دسخگاى نهی

های دائو ط صذیذ کاسکشد نناستی داصخه  آب، احخهال صظک الکخشیکی ط یا حکان

 ةاصذ.

  کشدن دسخگاى اص اسیذ یا نایعاج آلکالینی اسخفادى نکنیذ ط حنها اص پاسچه  ةشای حهیض

 نشم ط خضک اسخفادى نهاییذ.

  نعشفی
های ةسیاس کو  )دس دط نذل  فضاس   گیشی فضاس حفاضلی دس نحذطدى این دسخگاى ةشای انذاصى

ین دسخگاى دس کاسخانجاج داسطساصی ط صظد. اسخفادى اص ا پاسکال( اسخفادى نی ::5ط  525

(، سذ Clean Roomهای حهیض ) صظد. نصث این دسخگاى دس احاق نشاکض پضصکی پیضنهاد نی

ها نشسظم  های سیسخو حهظیه نعتظع جهد کنخشل طضعید فیلخش  ( ط کانالAir Lockهظایی )

 اسد. 

 سا نلاطند این دسخگاى دس نلاةل پاصط آب خصظصا دسنظسد نذلهای حظکاس اسخفادى اص آن

الگش )حافؽه ةاحشی ط طجظد ساصد.  های حظلیذ داسطساصی نهکن نی هایی ناننذ سالن دس نکان

دادن اظالعاج ةه حذاكل ةشسذ ط دس د ه احخهال اص دس( دسخگاى ستث صذى اسد کیداخل

 نیاسحتاط ة یكععكععی ةشق ط یا دس صظسج  طیافضاس سانا صظسج نخصل ةظدن دسخگاى ةه نشم

اسحتاط ةصظسج خظدکاس ةه  ینجذد اسحتاط، اظالعاج ةاصى كعع یافضاس پس اص ةشكشاس  شمندسخگاى ط 

 .صظد افضاس ننخلل  نشم
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 فنی  نضخصاج
 DCطلد  30حا  10حغزیه  طلخاژ  .5

 طاج 3حظان نصشفی0 حذاکثش  .2

 گیشی فضاس0  نحذطدى انذاصى .3

  نذلP04 0 Pa 125± 

  نذلP05  0Pa 500± 

 %3گیشی 0  دكد انذاصى .4

 گشافیکی 0 نهایضگش .5

 نیلی آنپش ساعد 1200طلد 3.7پلیهش –لیخیظم  ةاحشیداسای  .6

 خشطجی جهد احصال نهایضگش خاسجی .7

 هضاس نهظنه( 500)ةیط اصكاةلید رخیشى اظالعاج  .8

 ثانیه حا یک ساعد 15دطسى رخیشى اظالعاج0 كاةل حنؽیو اص  .9

 سانخیهخشی( 4های  سطش نصث0 سطکاس ط حظکاس )كاةل نصث دس پنل .:5

 P05LF (IP 54)ط  P04LFنلاطم دس نلاةل آب دس نذل  .55

 داسای ساعد داخلی ةا دكد ةاال ط حلظیو جاللی .52

 عذد خشطجی اص نظع سله  یک .53

 RS485خشطجی صتکه اص نظع  .54

  C ۶0° حا C 0°  دنای کاسی دسخگاى .55

 C °65 حا -:C °2 دنای نگهذاسی .56

 نحذطدى فضاس  انکان حنؽیو ةاصى نجاص .57

 آالسم دیذاسی ط صنیذاسی .58
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 ینضخصاج ؼاهش 
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 نهایضگش  .1

 صفحه کلیذ .2

 (RS485)صتکه  ینضانگشها .3

 فضاسنضانگش آالسم  .4

 سله خشطجیطضعید نضانگش  .5

 اص ظشیم ننتع حغزیه نضانگش سطصن ةظدن دسخگاى .6

 نضانگش سطصن ةظدن دسخگاى اص ظشیم ةاظشی .7

 طسطدی ةشق حغزیه .8

 (RS485نحل احصال صتکه ) .9

 سله خشطجی .:1

 سنسظسنحل احصال  .11

 انذاصی ساىنصث ط 

 P04L01 , P05L01ژطلهای نا

نصث این دسخگاى اص نظع دیظاسی اسد ط جهد نصث دسخگاى اةخذا ةایذ پایه نصث دسخگاى 

سطی دیظاس نظسد نؽش نصث گشدد. سپس دسخگاى سطی پایه نصث ةصظسج کضظیی نصث 

های نظسد نیاص دسخگاى دس ةخط کانکخظسها آنذى اسد. الصم ةه  صظد. ساهنهای احصال کاةل نی

طلد( اسد ط ةعنظان نثال اص یک  :3حا  :5نظع نسخلیو )ةین  رکش اسد حغزیه این دسخگاى اص 

 طلد حانین صظد.  52آداپخظس 

 P04LF01 , P05LF01ناژطلهای 

ظشاحی صذى  پنل چیسانذط جهد نصث ةشسطی هشگظنه پنل اص جهله  حظکاس های دسخگاى

 . اسد نخش یسانخ 4 ضخاند حذاكلاسد. ضخاند نظسد نیاص جهد نصث 

نظسد نیاص اسد حا  هخشیسانخ 56.5 دس :5 اةعاد ةهدس پنل، نسخعیلی دسخگاى جهد نصث 

سانخیهخش اسد. جهد ثاةد کشدن  4دسخگاى دس آن كشاس گیشد ههچنین عهم نظسد نیاص حذاكل 

 چسث ةا انخها دس ط نحکو نحل دس دسخگاى سا دطظشفه چسث اص اسخفادى ةا دسخگاى نی حظان

سظساخ جهد احصال حظسغ پیچ دس نؽش گشفخه  4ههچنین سطی پنل .صظد یةنذ  آب کظنیلیس

 صذى اسد. 
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 کانکخظسها

 نکخظس حغزیهکا

ةشای  .سدا DC طلد :3الی  :1دسخگاى  نیا هیحغز

سیو  هش که ناننذ صکل سطةشطسد سشةنذی کانکخظس حغزیه 

لحیو  کخظس نکاپضد های پینطسطدی سا ةعظس دكیم ةه 

ط ةا طاسنیط انکان احصال ةخط های لحیو صذى ةا  نهاییذ

دس احصال سیو  کانکخظس سا اص ةین ةتشیذ. فلضیکذیگش ط 

ط  1سیو ننفی ةه پایه صهاسى  حغزیه ةه کانکخظس نشةظظه

 نخصل گشدد. 2سیو نثتد ةه پایه صهاسى 

 

 کانکخظس صتکه

پین  5 کانکخظس صتکه ةهةشای سشةنذی کانکخظس  

سیو ننفی صتکه سانایط سد، ا که ناننذ صکل سطةشط 

ط سیو نثتد صتکه کانکخظس پضد  3 پینسا ةه 

لحیو کشدى ط ةا کانکخظس پضد  4 پینسانایط سا ةه 

 اسخفادى اص طاسنیط انکان احصالی سا اص ةین ةتشیذ.

 

 

 سله خشطجیکانکخظس 

خشطجی ةشای کاسهای کنخشلی اسخفادى  کانکخظس این 

نی صظد. ةشای نثال آالسم های صظحی یا نظسی ط ... . 

ةاصذ.  نی :VDC3ط :A3، VAC25 نضخصاج این سله

های صهاسى  یک سله اسد. پینجهد احصال  این کانکخظس

 ةاصذ. نی NCط  NO ، COMةه حشحیث  3، 2، 5
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 انذاصی دسخگاى انجام دهیذ. سا ةشای ساى ةعذپس اص نصث دسخگاى نشاحل 

 طلد نخصل کنیذ.  :3حا  :1کاةل حغزیه دسخگاى سا ةه حغزیه  .1

صتکه سا ةه دسخگاى نخصل کنیذ. الصم ةه رکش اسد که ةذطن طصل کشدن  کانکخظس  .2

 صظد. صتکه، کاسکشد عادی دسخگاى نخخل نهی کانکخظس 

 های ها یا صیلنگ ل کنیذ. لظلهسا ةه دسخگاى نخصهای نشةظط ةه سنسظس فضاس  لظله .3

 نیلیهخش ةاصذ.  4نظسد اسخفادى ةایذ ننععف ط داسای كعش داخلی 

ةا پس اص اظهینان حاصل کشدن اص انجام صحیح نشاحل ةاال دسخگاى سا سطصن کنیذ. ) .4

 سا دس طضعید سطصن كشاس دهیذ(، دسخگاى خانظش / کلیذ سطصننگه داصخن 

  صظد.   نعاةم صکل نهایط دادى نی نی ن دسخگاى دس نهایضگش نخةا سطصن کشد

 

ةه علد انجام عهلیاج  صظد نهایط دادى نیلحؽه سطصن کشدن که دس  فضاس عذد نشةظط ةه 

نضاهذى حظانیذ نلذاس صحیح سا  ةاصذ ط پس اص چنذ ثانیه صها نی  داخلی دسخگاى دكیم نهی

 .کنیذ 

حظجه داصخه ةاصیذ ةشای خانظش کشدن دسخگاى حخها اص کلیذ سطصن/خانظش دسخگاى ** 

دسصظسحی که  ةشای اینکاس ةایذ کلیذ سا نگه داصخه حا دسخگاى خانظش گشدد.اسخفادى نهاییذ. 

نهایذ ط هشگاى  ى ةصظسج خظدکاس اص ةاظشی اسخفادى نیکاةل ةشق اص پشیض خاسج صظد، دسخگا

 نجذدا دسخگاى ةه ةشق صهش نخصل صظد دسخگاى ةصظسج خظدکاس اص حغزیه خاسجی اسخفادى

 صظد. کنذ. دس این حالد ةاظشی دسخگاى نیض صاسژ نی نی

 دس صنان اسخفادى دسخگاى اص ةاحشی نظاسد صیش سا نظسد حظجه كشاس دهیذ.

 صظد. دس پنل دسخگاى كشاسداسد سطصن نی نضانگش ةاظشی که .1

Serial Number: 310006 

Version:  091.002.005 
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SET 

 دهذ. ثانیه یک ةاس هضذاس نی 55دسخگاى هش  (Buzzer)ةاصس  .2

صظد ط ةشای نضاهذى اظالعاج ةایذ یکی اص کلیذهای   نهایضگش دسخگاى خانظش نی .3

ثانیه دس طضعید سطصن  :3صفحه کلیذ سا فضاس دهیذ. نهایضگش دسخگاى ةه نذج 

 . نانذ ةاكی نی

 

های نجاص حعیین صذى خاسج صظد دسخگاى ةظسیله آالسم دیذاسی ط  اص نحذطدىفضاس هشگاى 0 حظجه

ش دس پنال اصالی گسااصد. آالسم دیاذاسی ةصاظسج سطصان صاذن نضاان صنیذاسی کاسةش سا آگاى نی

ةاصذ. ةا فضاسدادن  ةاصذ. آالسم صینذاسی ههان صذای ةاصس دسخگاى نی  (نیALARMسخگاى )د

 صظد. سم صنیذاسی كعع نیآال  ،ها کلیذیکی اص 

 دس ةخط ننظهای دسخگاى آنذى اسد. فضاس های نجاص  حنؽیو نحذطدى سطشنکخه 0 

 ننظها

حظجه0 انجام حغییشاج نانناسث دس ننظهای دسخگاى نهکن اسد ةاعث اص دسد دادن 

اظالعاج یا کاسکشد نانناسث دسخگاى صظد. اص اینشط اص انجام هشگظنه حغییشاج غیش ضشطسی 

 ی نهاییذ. كتل اص انجام هشگظنه حغییش ةا کاسصناسان صشکد نضظسج نهاییذ.خظدداس 

گیشی اص دسخگاى ةظسیله سشطس سانایط  نهظنه  ** دس هنگام اسخفادى اص ننظهای دسخگاى،

 صظد. كعع نهی

  .سا ههضنان فضاس دهیذنلاةل ةشای طسطد ةه ننظی دسخگاى دط کلیذ 

صفحه کلیذ دسخگاى كفل ةاصذ )نهکن اسد هنگام کاس، نکخه 0 

عهل کنیذ( ةه سطی  lockصظسج ظتم دسخظسالعهل ننظی  دس این

ها نهایط دادى خظاهذ صذ. دس ننظها، هش گضینه  نهایضگش این گضینه

 طجظد داسد گضینه كاةل انخخاب اسد. >>که دس کناس آن عالند 

 «اینخش»نکخه نهو0 جهد سهظلد اص این ةه ةعذ دس ساهنها ننؽظس اص دکهه 

 . ةاصذ  نیصکل نلاةل 

  حغییش نلادیش عذدی

ةعذ اص  العهل صیش عهل نهاییذ. ةشای حنؽیو نظاسدی که نلذاس عذدی داسنذ ظتم دسخظس 

سا فضاس دهیذ. یکی اص اسكام اینخش دکهه طسطد ةه ننظی نشةظظه ط انخخاب گضینه نشةظظه 

ةه  ط  نجذدا دکهه اینخش سا صدىیذ داس ةه انخخاب عذد دیگشی حهایل اگش چضهک خظاهذ صد حال 
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نظسد نؽش ةشای حغییش  نلذاس  ⇩⇧های  ةا کهک کلیذعذد نظكعید نکانی نناسث ةشسیذ. حال 

اسخفادى نهاییذ. پس اص   ⇩⇧نیض اص کلیذهای  -سا انخخاب کنیذ. ةشای انخخاب عالند +/

نظكعید نظسد نؽش اص چضهک صدن ةاص ایسخادى ط  SETانخخاب عذد نناسث ةا فضاس دادن کلیذ 

سا   SETدکههکنذ که ةشای رخیشى ةایذ نجذدا  ناننذ صکل سظالی نتنی ةش رخیشى اظالعاج نی

 ظد.ص هیها حغییشاج رخیشى ن ةا صدن ةلیه دکهه فضاس دهیذ.

 یاصل یننظ 

 , Logger , Output Set, Alarm Set, Main Setصیش ننظی  پنج ننظی اصلی صانل 

External Display   ط دط گضینهLock   طExit ها  ه ةه حفصیل دس ریل ةه صشح آنک ةاصذ. نی

  صظد. پشداخخه نی

 

                           *** MENU*** 

>> Exit 

      Main Set 

      Alarm Set 

      Output Set 

      Logger 

      External Display 

      Lock       Dis. 

      

 

Save Changes? 

SET=YES Other=NO 
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LOCK 
صظد. پس اص كفل کشدن صفحه کلیذ ط خشطج اص   ةشای كفل کشدن صفحه کلیذ اسخفادى نی

ةشای  ظد.ص  نیکنذ ط صکلک كفل دس صفحه اصلی ؼاهش  ها کاس نهی ننظ دیگش هیچ یک اص کلیذ

 سا ههضنان فضاس دهیذ. ⇧⇩های  کلیذ LOCKخشطج اص طضعید 

)فعال( نظصخه صذى اسد. ةشای  EN)غیش فعال( یا  DISهای  کلهه LOCKدس جلظی کلهه 

 اسخفادى کنیذ.  اینخش حغییش طضعید اص کلیذ 

EXIT 
ةاصذ. این گضینه ةشای خشطج اص ننظ ط ةاصگضد ةه  نی Exitآخشین گضینه ننظی اصلی گضینه 

 صظد.  صفحه اصلی اسخفادى نی

 Main Setظی صیشنن

ةاصذ  دس این ننظ حنؽیهاج اصلی دسخگاى که ةشای کاسکشد صحیح ط احصال ةه صتکه نیاص نی

سا فضاس دهیذ. سطی نهایضگش نخظن صیش نهایانگش اینخش كشاس داسد. ةشای طسطد ةه این ننظ کلیذ 

  نی حظان دس نیان ننظها حشکد کشد. ⇩⇧ةا اسخفادى اص کلیذهای  .خظاهذ صذ

Back 
 صظیذ. خاسج نییا صیش ننظ اص این ننظ  Backةا انخخاب گضینه 

Address 
اسخفادى  RS485آدسس صتکه ةاصذ که جهد حنؽیو  نی Addressگضینه دطم گضینه 

طاسد کنیذ. عذد طاسد  یعذد  شینلاد شییحغ العهل دسخظس . عذد نظسد نؽش خظد سا ظتم صظد ین

-- MAIN--                     (1/2) 

 

>> Back 

      Address  :  03 

      Offset      P:  +00.0 

      Zero Calib. P:  +00.0 

      Time & Date 

      Reset Factory 

      Calibration  
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ةاصذ. لعفا ةذطن ههاهنگی کاسصناسان صشکد این گضینه سا حغییش  99حا  5حظانذ اص صذى نی

 نذهیذ.

 صظد.  افضاس نی دهی اصختاى ةاعث اص دسد دادن اظالعاج دس نشم * آدسس

های داخل صتکه نیض اثش  سایش دسخگاىعهلکشد ** آدسس دهی اصختاى حخی نهکن اسد ةش 

 گزاسد.

Offset  
)کاسصناسان صشکد ةه هنگام صظد.  دسخگاى اسخفادى نی سنسظسحنؽیو این گضینه ةشای 

 ویدس آفسد اثش نسخل ش ییحغ نکهیةا حظجه ةه ا (دهنذ یانجام ن سا سنسظس وینصث دسخگاى حنؽ

 ةخط حذاکثش دكد لحاػ گشدد.  نیدس ا شاجییدسخگاى داسد، دس انجام حغ یخشطج ش یدس نلاد

Zero calib  
ةا حظجه ةه حساس ةظدن سنسظس دسخگاى، نهکن اسد ةا گزصد صنان نیاص ةه کالیتشى کشدن 

های نخصل ةه دسخگاى سا اص آن جذا  اصذ. دس این حالد لظلهنلعه صفش دسخگاى طجظد داصخه ة

کشدى ط دط خشطجی سنسظس دسخگاى سا ةا یک لظله ساةغ کظحاى ةه یکذیگش نخصل کنیذ. دس این 

حالد اگش نلذاس نهایط دادى صذى ةه غیش اص صفش ةظد ةا طاسد کشدن عذد نناسث دس ةخط 

Zero Calib .اثش  این گضینهدس  ش ییحغ نکهیةا حظجه ةه ا نلذاس صفش دسخگاى سا حنؽیو کنیذ

ةخط حذاکثش دكد لحاػ  نیدس ا شاجییدسخگاى داسد، دس انجام حغ یخشطج ش یدس نلاد وینسخل

 .گشدد

Time & Date 
ناننذ  ض ین خیساعد ط حاس  ویسطش حنؽننظ حنؽیهاج صنان ط حاسیخ دسخگاى كشاس داسد. دس این 

 ین شىیرخ شاجییحغ SETةا فضشدن دطةاس دکهه  ویةظدى ط ةعذ اص حنؽ یعذد  ش ینلاد ش ییسطش حغ

دس  شاجییاص انجام حغ الهلذطس  یالگش دسخگاى طاةسخه ةه صنان اسد حخ نکهیگشدنذ. ةا حظجه ةه ا

صذى اسد ط ةا حظجه ةه  ویحنؽ ذی. صنان دسخگاى دس هنگام حظلذییفشنا یداس د ةخط خظ  نیا

دس آن طجظد نذاسد. الصم  ش ییةه حغ یاص ین ،یدكد ساعد اسخفادى صذى ط نجهض ةظدن آن ةه ةاحش 

سال دس آن لحاػ  انهیساعاج دس اةخذا ط ن شاجییةظدى ط حغ یدسخگاى صهس ویةه رکش اسد حلظ 

 (CR2032اص نظع ) ای سکهدكد فشناییذ ساعد دسخگاى داسای ةاحشی نسخلل  صذى اسد.

اسد. دسصظسج اص کاس افخادن ةاحشی ساعد حخها ةاحشی آن حعظیض گشدد. نضانه پایان یافخن 

 صهسی اسد.  5378ةاحشی حغییش ساعد ةه سال 
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Reset Factory 
، کلیه حنؽیهاج دسخگاى ةه حالد اطلیه )صنان حظلیذ( ةشگشدانذى  ةا انخخاب این گضینه

دس نظسد اظهینان کاسةش اص انجام این پشطسه سظال صظد. ةا انخخاب این گضینه دسخگاى  نی

صظد.  لعفا ةذطن  کنذ ط دسصظسج حاییذ کاسةش حهام حنؽیهاج ةه حالد اطلیه ةاصگشدانذى نی نی

 این گضینه اسخفادى ننهاییذ.    ههاهنگی کاسصناسان صشکد اص 

Calibration 
ةاصذ ط صها ةه آن دسخشسی نذاسیذ.  دسخگاى نی گیشی حنؽیو ةخط انذاصىاین ننظ ةشای 

 دس هنگام حظلیذ حنؽیو صذى اسد.دسخگاى ححظیلی ةه صها 

ةاه آن کاالیتشى  نخصال ها( لنگی)صا های این دسخگاى دس هنگام نصث ةش اساس ظظل لظلهنکخه0 

 ةه هش دلیل کالیتشاسیظن نجذد الضانی اسد.ها  حغییش ظظل لظله صظسجدس صظد.  نی

Model 
 حظانیذ آن سا حغییش دهیذ. دسخگاى دس این كسهد دسج صذى اسد ط صها نهی نذل

 (S/Nصهاسى سشیال )

 حظانیذ آن سا حغییش دهیذ. صهاسى سشیال دسخگاى دس این كسهد دسج صذى اسد ط صها نهی

 S.Vصهاسى 

حظانیذ آن سا  دسخگاى دس این كسهد دسج صذى اسد ط صها نهی نسخه نشم افضاس اسى صه

 حغییش دهیذ.

 

                           -- MAIN--                      (2/2) 

 

>>  Model : P04LF01 

      S/N  : 310000 

      S.V.:  91.02.02 

      H.V. : 91.01.02  

      Reboot 
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 H.Vصهاسى 

حظانیذ آن سا  دسخگاى دس این كسهد دسج صذى اسد ط صها نهی نسخه سخد افضاس صهاسى 

 حغییش دهیذ.

Reboot 
 صظد. ( نیRebootةا انخخاب این گضینه دسخگاى خانظش ط نجذد سطصن )

 Alarm Setصیشننظی 

صظد پس اص انخخاب این ننظ ةا  اسخفادى نیین ننظ ةشای انجام حنؽیهاج آالسم دسخگاى ا

 های صیش نظاجه خظاهیذ صذ. گضینه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back 
 Main Setدس حهانی ننظها عهلکشد یکسانی داسد. حظضیحاج نشةظظه دس ننظی  این گضینه

 آنذى اسد.

Buzzer  
ةه نعنی فعال  Enصظد.  اسخفادى نی فعال کشدن آالسم صنیذاسی دسخگاى ةشای فعال یا غیش 

های  ةاصذ. ةشای انخخاب ةین گضینه ةه نعنی غیش فعال ةظدن آالسم صنیذاسی نی Disةظدن ط 

En/Dis  اسخفادى کنیذ.اینخش اص دکهه 

Max  
صظد. عذد نهایط دادى صذى  اسخفادى نی فضاس ةشای نضخص کشدن حذاکثش نلذاس نجاص 

نجاص ظتم  س فضادهذ. ةشای حنؽیو نلذاس حذاکثش  نجاص سا نضان نی فضاس نلذاس فعلی حذاکثش 

 عهل نهاییذ. یعذد  شینلاد شییحغالعهل  دسخظس 

 

                         --ALARM-- 

>> Back 

      Buzzer :    Dis. 

      Max   P:       +000.0 

      Min    P:       -000.0 

      Deadband  :  1.0 
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Min  
صظد. عذد نهایط دادى صذى  اسخفادى نی فضاسةشای نضخص کشدن حذاكل نلذاس نجاص 

العهل  نجاص ظتم دسخظس  فضاس  كلةشای حنؽیو نلذاس حذا ةاصذ. نی فضاس نلذاس فعلی حذاكل 

حذاكل  فضاس حش اص  حذاکثش ةضسگ فضاس صظد که نلذاس  دكد عهل نهاییذ. یعذد  شینلاد شییحغ

  ةاصذ.

Dead Band  

 عنظانةذان نعنی اسد که ةه 

  سنسظسکاسی  فضاسنثال اگش 

ط  پاسکال+ :3+ ط :2دسخگاى ةین

 پاسکالیک  Dead Bandنلذاس 

 فظق سنسظس  فضاسةاصذ، صنانی که 

ةشای ةشسذ دسخگاى  پاسکال :3ةه 

 پاسکال 29ةه کهخش اص  فضاس آالسم خظاهذ داد ط صنانی آالسم كعع خظاهذ صذ که فظق  سنسظس 

صظد ط صنانی آالسم كعع خظاهذ  ةشسذ آالسم فعال نی پاسکال :2ةه  فضاس ةشسذ. دس حذ پایین اگش 

 Deadنلذاس حظصیه صذى ةشای ةه صکل دكد صظد ةشسذ.  پاسکال 21ةه ةیط اص  فضاس صذ که 

Band ةاصذ. نی پاسکال  کی 

 Output Setننظی صیش 

حظانذ هو ةه  دس این دسخگاى یک سله خشطجی طجظد داسد که نصاسف نخفاطحی داسد ط نی

 صکل آالسم ط هو ةه صکل کنخشلی اص آن اسخفادى صظد. 

 

                            --OUTPUT-- 

>> Back 

      Output :      Dis. 

      Value :   Auto 

      Max:      --- 

      Min:       --- 

      Deadband  :    --- 

      Delay On:    000 S 

 



16 

 



www.samayesh.com دسخضان صنعد ایساحیس 

Back  
آنذى  Main Setدس حهانی ننظها عهلکشد یکسانی داسد. حظضیحاج نشةظظه دس ننظی 

 اسد.

Output En/Dis 
صظد. ةشای انجام این انخخاب اص  شدن سله اسخفادى نیاین گضینه ةشای فعال یا غیش فعال ک

 اسخفادى نهاییذ. نخش یاکلیذ 

Value 
ةه نعنی انخخاب ةاصى حظسغ  Manualةاصذ. گضینه  نی Autoط  Manualداسای دط گضینه 

ةه نعنی انخخاب ةاصى ةصظسج احظناحیک ط نعادل ةاصى آالسم  Autoةاصذ. گضینه   کاسةش نی

 ةاصذ.  دسخگاى نی

Max  
صظد. كاةل حظجه  اسخفادى نی لذاس ةاالی ةاصى نحذطدى کاسی سلهاین گضینه ةشای حنؽیو ن

 اسد که انکان انخخاب ةاصى کاسی سله نخفاطج ةا ةاصى کاسی آالسم طجظد داسد.

Min  
كاةل حظجه  صظد. این گضینه ةشای حنؽیو نلذاس پایین ةاصى نحذطدى آالسم سله اسخفادى نی

 نخخاب ةاصى کاسی سله نخفاطج ةا ةاصى کاسی آالسم طجظد داسد.اسد که انکان ا

Dead Band  
 Dead Bandعهلکشد ظد . ص نیاسخفادى  سنسظس این گضینه ةشای حعیین نحذطدى ةشای 

 ةاصذ. دس ةخط آالسم نی Dead Bandنضاةه ةا 

Delay on 
صظد. طاحذ صنان اسخفادى صذى  این گضینه ةشای حنؽیو صنان حاخیش عهلکشد سله اسخفادى نی

 ةاصذ.   نی ثانیه

اص نحذطدى نجاص دسخگاى ةه  فضاسعهلکشد حاخیش صنانی ةه این صکل اسد که پس اص خشطج 

انذ خاسج اص نحذطدى ةاكی ةه فضاس  نانذ. اگش دس حهانی این نذج  ننخؽش نی، نذج صنان حاخیش

ةه داخل نحذطدى  فضاس  صنان انخؽاس، صظد. ةذیهی اسد اگش دس  آنگاى سله دسخگاى فعال نی

 صظد.  نی سیسدةاصگشدد ط نجذدا اص نحذطدى خاسج صظد حایهش دسخگاى 
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 Loggerصیشننظی 

این ننظ حنؽیهاج نشةظط ةه نحظى رخیشى ساصی اظالعاج اسد. ةه حشحیث صیش ننظهای 

 صظد.  ننظی الگش حظضیح دادى نی

Back 

  صظیذ. ین ننظ یا صیش ننظ خاسج نیاص ا Backةا انخخاب گضینه 

Interval 

حظانیذ دطسى صنانی رخیشى اظالعاج دس حافؽه داخلی دسخگاى سا حنؽیو  دس این ةخط نی

 ثانیه حا یک ساعد اسد.  55کنیذ. نحذطدى دسنؽش گشفخه صذى ةین 

Overwrite 

فؽه داخلی حظانیذ حصهیو ةگیشیذ که پس اص پش صذن حا های این ةخط نی حالد انخخابةا 

(. En) ( یا اظالعاج سطی حافؽه ةاصنظیسی صظدDisساصی نخظكف صظد ) دسخگاى آیا کاس رخیشى

 ( FIFOصظد. ) ةاصنظیسی اظالعاج ةا حزف اظالعاج كذیهی انجام نی

Usage 
 دهذ. این ةخط نلذاس دسصذ حافؽه اصغال صذى دسخگاى سا نضان نی

Start Time 

 دهذ.  حشین( نهظنه رخیشى صذى دس حافؽه دسخگاى سا نضان نی این گضینه صنان اطلین )كذیهی

Es. End Time 

این گضینه صنان حلشیتی پش صذن حافؽه ةا حظجه ةه حنؽیهاج آن لحؽه دسخگاى سا نضان 

 دهذ.  نی

                          --LOGGER--                    (1/2) 

>> Back  

      Interval : 01 Min 

      Overwrite :   En. 

      Usage:   6% 

      Start Time 

      Es. End Time 

      Clear Memory 

      About Memory 
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Clear Memory 

پاک کشدن اظالعاج  حظانیذ حافؽه دسخگاى سا پاک کنیذ. ةشای نی ةا انخخاب این گضینه 

دكد صظد دهیذ ط دس غیش این صظسج سایش دکهه ها سا فضاس دهیذ.  سا فضاس SETحافؽه دکهه 

ةه هیچ طجه انکان ةاصیاةی اظالعاج طجظد  ،دسصظسج پاک کشدن اظالعاج اص حافؽه دسخگاى

 نذاسد.

About Memory 

دس این ةخط اظالعاج فنی حافؽه دسخگاى آنذى اسد. کاسةش ةه اظالعاج این ةخط نیاصی 

 نذاسد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  External Displayننظی صیش

 دسخگاى ةه کاس ننظ جهد اسخفادى اص یک نهایضگش خاسجی عالطى ةش نهایضگش داخلی این 

  سطد.  نی

                            --DISPLAY-- 

>> Back 

      Output :      Dis. 

       

 

 

 

 

 

                     --LOGER--                    (2/2) 

>>  About Memory 
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Output En/Dis 

صظد. ةشای انجام  اسخفادى نی نهایضگش خاسجیاین گضینه ةشای فعال یا غیش فعال کشدن 

 .اسخفادى نهاییذ نخش یااین انخخاب اص کلیذ 

 اةعاد 
نضان دادى صذى  حظکاسدسخگاى سطکاس ط  پایه نصث سطکاس ، دسخگاى صکل اةعاد اصلیدس 

 اسد.

 های سطکاس پایه نصث دسخگاى
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 P05L01ط  P04L01 دسخگاى

 

 

A = 155mm   
B = 95mm 
C = 30mm  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

A 

B 

C 
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 P05LF01ط  P04LF01 دسخگاى
 

A: 185mm 
B: 125mm 
C: 97mm 
D: 160mm 
E: 30mm 
F: 70mm 
G: 175mm 
 
 
 

A 

B 

D 

C 
E 

G 

F 



  دستور العمل تست الگر

  

با توجه به اهميت اطالعات ذخيره شده در الگر دستگاه و استفاده از آن در شرايط اضطراري الزم است كه از صحت 
  اي تست شود. گردد، الگر دستگاه بصورت دورهعملكرد آن اطمينان حاصل كرد. از اينرو تاكيد مي

  روش تست در ادامه آمده است

  

 .زير كاركرد الگر را چك كرده و از صحت عملكرد آن اطمينان حاصل كنيد طريقبه صورت دوره اي و هر ماه يك بار به 

شده و مطابق شكل بر روي آيكن  هر سنسور به صورت جداگانه وارد قسمت نمودار اليوجهت تست الگر سنسور، 
  نمونه از الگر كليك كنيدبازيابي 

  

 

براي شروع و پايان بازيابي درخواست  مطابق شكل زير باز شده كه از كاربر محدوده تاريخ و زمان را پس از كليك پنجره جديدي
و سپس بر روي آيكن  دو ساعت از نمودار اليو تنظيم كنيد بازيابي براي ا.پيشنهاد مي شود تاريخ و زمان شروع و پايان ر مي كند

 8دقت شود زمان انتخاب شده در محدوده حداكثر  .درآيد %100كرده و منتظر  بمانيد تا وضعيت به صورت  ثبت درخواست كليك
  ساعت قبل باشد تا امكان مشاهده نتيجه در نمودار اليو وجود داشته باشد.

  

  

   

گرازالنمونه بازيابی 



 

   

، يك نمودار ديگر با رنگ آبي اليو سنسورمنتظر بمانيد تا عمليات بازيابي انجام شود و شما بر روي نمودار بعد از انجام مراحل باال 
 با مشاهده اين نمودار آبي رنگ شما از صحت عملكرد الگر دستگاه اطمينان حاصل مي كنيد مشابه شكل زير مشاهده خواهيد كرد.

  

 

 

هنمودار بازيابی شد  



  نكات:

  پشتيباني تماس گرفته شود.درنيايد با بخش  %100وضعيت به حالت دقيقه  15در صورتيكه بعد از گذشت 

 .در مورد هر دستگاه براي هر سنسور جداگانه بايد اين عمليات انجام شود 

  ساعت قبل باشد، نتيجه در نمودار اليو قابل مشاهده  8درصورتيكه زمان انتخاب شده براي بازيابي مربوط به بيش از
زماني از زمان انتخاب شده، نتيجه قابل رويت است. نخواهد بود اما با تهيه گزارش محدوده 

 
 زارش توان با تهيه گبراي چك كردن اين كه آيا تست الگر در زمان تعيين شده توسط اوپراتور صورت گرفته است، مي

  .(بهتر است روز مشخصي در ماه براي اين كار در نظر گرفته شود) در تاريخ تعيين شده آن را چك كرد  محدوده زماني

دقيقه بازيابي انجام نشد و نمودار آبي رنگ بر روي نمودار اليو ظاهر نشد به سخت افزار دستگاه  15در صورتيكه كه بعد از گذشت 
مراجعه كرده و در صورت مشاهده هر يك از متن هاي زير بر روي نمايشگر  براي راهنمايي در مورد عملكرد الگر با كارشناسان 

  شركت تماس حاصل فرماييد.

1- Error: TIME DATE 

2- Data Time Err 

3- Logger Is Full 

  

دهمقادير بازيابی ش  


