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 هسنسور تکگیری دما پایانه اندازه

 T11L01مدل: 
ضمن تشکر از شما در انتخاب محصوالت شرکت درخشان صنعت ایساتیس لطفا 

 راهنمای آن را به دقت مطالعه کنید. قبل از استفاده از دستگاه،

 : توجه
  دستگاه از ورود گرد و خاک و اشیا خارجی به برای جلوگیری از اختالل در کارکرد

 درون آن جلوگیری کنید.

 کردن در دستگاه جدا خودداری فرمایید.از باز 

 .در هنگام اتصال دستگاه به برق از خاموش بودن آن اطمینان حاصل کنید 

 هایی با شرایط دمای باال، رطوبت زیاد، امکان ریزش تواند در مکاناین دستگاه نمی

های دائم و شدید کارکرد مناسبی داشته ل شوک الکتریکی و یا تکانآب، احتما

 باشد.

 کردن دستگاه از اسید یا مایعات آلکالینی استفاده نکنید و تنها از پارچه برای تمیز

 نرم و خشک استفاده نمایید.

  معرفی
. شودیاستفاده م یبرودت زاتیتجه خصوصا زات،یتجه یدما یریگهانداز یدستگاه برا نیا

دستگاه شده است. محدوده  نیا داریو پا قیباعث عملکرد دق PT100نوع  یسنسوراستفاده از 

با  سنسورعملکرد، امکان اتصال  یداریدما، پا یریگاندازه یدما، دقت باال یریگاندازه عیوس

استفاده  لیبا محفظه است سنسورمتر( نسبت به دستگاه و استفاده از  ۰۵)تا  ادیز افاصله نسبت

گاه ( دستیمختلف را ممکن ساخته است. وجود الگر )حافظه داخل زاتیاز آن در انواع تجه

دادن اطالعات به حداقل برسد و در صورت متصل بودن ت سبب شده است که احتمال از دس

 یافزار پس از برقراررمندستگاه و  نیارتباط ب یدر صورت قطع شیافزار سامادستگاه به نرم

 .شودیافزار منتقل مارتباط بصورت خودکار به نرم یباط، اطالعات بازه قطعمجدد ارت
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 فنی  مشخصات
 

  V AC 22۵  ولتاژ تغذیه .1

 Watt 1 اکثر حد  توان مصرفی .2

 میلی آمپر 1۵۵۵ولت   ۷/3   باطری .3

 LCD( 2×11)   نمایشگر .4

 PT100عدد سنسور از نوع 1   سنسور .۰

 میکرو ثانیه4۵۵ گیری دمازمان نمونه .1

 -C °2۵۵ + تاC °۰۰۵ گیری دمامحدوده اندازه .۷

 درجه سانتیگراد 1/۵  دقت نمایش دما .۰

 RS485  نوع ارتباط .9

  C °1۵ تا C °۵  دمای کاری دستگاه .1۵

 +C °1۰تا  -C °2۵  دمای نگهداری .11

 امکان تنظیم بازه مجاز هشدار دما .12

 ساعت در شرایط عادی 1۰امکان ادامه کار در زمان قطع برق به مدت بیش از  .13

 )اتصال به شبکه سامایش( RS485امکان اتصال به شبکه  .14

با دوره  یک سالدستگاه به مدت  یدر حافظه داخلامکان ذخیره اطالعات  .1۰

 قهیدق کی یریگنمونه

  شنیداری در صورت خروج دما از محدوده مجاز -آالرم دیداری .11
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 نمایشگر  .1

 کلید تست آالرم .2

 صفحه کلید .3

  کلید قطع بازر .4

 (RS485)شبکه  ینشانگرها .۰

 نشانگر آالرم دما .1

 رله خروجیوضعیت نشانگر  .۷

 از طریق منبع تغذیه نشانگر روشن بودن دستگاه .۰

 نشانگر روشن بودن دستگاه از طریق باطری .9

 ورودی برق تغذیه .1۵

 فیوز حفاظتی دستگاه .11

 (RS485محل اتصال شبکه ) .12

  کلید روشن/خاموش  .13

 رله خروجی .14

 سنسورمحل اتصال  .1۰

 

 اندازیراهنصب و 
 شود.نصب دستگاه به دو بخش اصلی تقسیم می

 دستگاه
برای نصب دستگاه باید یک مکان افقی ثابت )بدون حرکت یا لرزش شدید( انتخاب شده و 

دوطرفه برای توانید از چسب دستگاه روی آن قرار گیرد. برای اطمینان از ثابت بودن آن می

به زیر دستگاه استفاده نمایید. توجه داشته باشید که فاصله دستگاه از محلی که باید  اتصال

ایجاد محدودیت نکند. هرچند  سنسورای باشد که طول سیم گیری شود بگونهازهدمای آن اند

  شود. وجود دارد اما اینکار توصیه نمی سنسورامکان افزودن طول سیم 
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۱ ۴ 

۳ ۲ 

 کانکتورها

 کانکتور تغذیه

برای سربندی کانکتور   .ولت است 22۵دستگاه  نیا هیتغذ

سیم ورودی را بطور  هرکه مانند شکل روبروست تغذیه 

و با وارنیش  لحیم نمایید کتورنکاپشت های پیندقیق به 

فلز یکدیگر و امکان اتصال بخش های لحیم شده با 

در اتصال سیم تغذیه به کانکتور  کانکتور را از بین ببرید.

  مربوطه جهت فاز و نول مهم نیست.

 

 کانکتور شبکه

که پین  ۰ کانکتور شبکه بهبرای سربندی کانکتور  

سیم منفی شبکه سامایش را مانند شکل روبروست ، 

و سیم مثبت شبکه سامایش کانکتور پشت  3پینبه 

لحیم کرده و با استفاده از کانکتور پشت  4 پینرا به 

 وارنیش امکان اتصالی را از بین ببرید.

 

 

 

 کانکتور سنسور

پین با  4 کانکتوربه  سنسور کانکتوربرای سربندی  

 3دارای   PT100ای ی میلهسنسورتوجه به اینکه 

به را همرنگ  سیمدو  باشد دقت شودرشته سیم می

به پین را و سیم غیر همرنگ  2و  1پین های شماره 

کرده و با استفاده از لحیم  کانکتوردر پشت  3شماره 

  .دیببر نیرا از ب یامکان اتصال شیوارن

۴ 
۳ 

۲ 

۵ ۱ 
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 سنسور
این دستگاه در یک غالف استیل قرار دارد و مقاومت مناسبی در برابر شرایط  سنسور

ممکن است در هوا و یا داخل مایع قرار گیرد. بخش  سنسورهای مختلف دارد. این محیط

 باشد. می ها، بخش انتهایی آنسنسورحساس 

  داری کنید.در موادی با خورندگی باال خود سنسوراز قرار دادن 

  را در محل مورد نظر  سنسوردرصورت امکان

 ثابت کنید. 

 گیری دمای هوا هایی که هدف اندازهدر مکان

ای نصب کنید که با بدنه را به گونه سنسوراست، 

 د.ندستگاه اتصال نداشته باش

  در محل مورد نظر  سنسورپس از نصب

در  سنسوراتصال  محل آن را به کانکتورهای

 دستگاه متصل نمایید.پشت 

 

 اندازی دستگاه انجام دهید.پس از نصب دستگاه مراحل زیر را برای راه

شبکه را به دستگاه متصل کنید. الزم به ذکر است که بدون وصل کردن  کانکتور .1

 شود.شبکه، کارکرد عادی دستگاه مختل نمی کانکتور

 ولت متصل کنید.  22۵کابل تغذیه دستگاه را به تغذیه  .2

پس از اطمینان حاصل کردن از انجام صحیح مراحل باال دستگاه را روشن کنید.  .3

 خاموش را در وضعیت روشن قرار دهید(/ )کلید روشن

 هایین دستگاه در نمایشگر دستگاه متنبا روشن کرد

ده شود. دمای نشان دامطابق شکل نمایش داده می

شده در لحظه روشن کردن دستگاه به علت انجام 

باشد و پس از چند عملیات داخلی دستگاه دقیق نمی

 .مشاهده کنید توانید مقدار صحیح را ثانیه شما می



8

 

یا فیش  سنسور، خرابی سنسور در صورت مشکل در

نمایش داده  که پیامی مانند شکل روبرو  هاآن یاتصال

  .وصل نیست سنسوربطور مثال در شکل شود. می

 

توجه داشته باشید برای خاموش کردن دستگاه حتما از کلید روشن/خاموش دستگاه ** 

استفاده نمایید. درصورتی که کابل برق از پریز خارج شود، دستگاه بصورت خودکار از باطری 

نماید و هرگاه مجددا دستگاه به برق شهر متصل شود دستگاه بصورت خودکار از استفاده می

 شود.کند. در این حالت باطری دستگاه نیز شارژ میخارجی استفاده میتغذیه 

 

 در زمان استفاده دستگاه از باتری موارد زیر را مورد توجه قرار دهید.

 شود.نشانگر باطری که در پانل دستگاه قراردارد روشن می .1

 دهد.ثانیه یک بار هشدار می 1۰دستگاه هر  (Buzzer)بازر  .2

شود و برای مشاهده اطالعات باید یکی از کلیدهای خاموش مینمایشگر دستگاه  .3

 شود. ثانیه روشن می 3۵صفحه کلید را فشار دهید. نمایشگر دستگاه به مدت 

 

های مجاز تعیین شده خارج شود دستگاه بوسیله آالرم هرگاه دما از محدوده :توجه

بصورت روشن شدن سازد. آالرم دیداری دیداری و شنیداری کاربر را آگاه می

باشد. آالرم شینداری همان صدای می (ALARMستگاه )در در پانل اصلی گنشان

آالرم شنیداری قطع  (Buzzer Stop)باشد. با فشاردادن کلید بازر دستگاه می

 شود.می

 

 های مجاز دما در بخش منوهای دستگاه آمده است.تنظیم محدودهنکته : 

 

 
 

T: Disconnected 

97/04/05-12:13 
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SET 

 منوها
نامناسب در منوهای دستگاه ممکن است باعث از دست دادن توجه: انجام تغییرات 

اطالعات یا کارکرد نامناسب دستگاه شود. از اینرو از انجام هرگونه تغییرات غیر 

ضروری خودداری نمایید. قبل از انجام هرگونه تغییر با کارشناسان شرکت مشورت 

 نمایید.

از دستگاه بوسیله سرور سامایش قطع گیری نمونه ** در هنگام استفاده از منوهای دستگاه،

 شود.نمی

  .را همزمان فشار دهیدمقابل  برای ورود به منوی دستگاه دو کلید 

)ممکن است هنگام کار، صفحه کلید دستگاه قفل باشد در  نکته : 

عمل کنید( به روی  lockصورت طبق دستورالعمل منوی   این

هد شد. در منوها، هر گزینه ها نمایش داده خوانمایشگر این گزینه

 وجود دارد گزینه قابل انتخاب است. >>که در کنار آن عالمت 

نکته مهم: جهت سهولت از این به بعد در راهنما منظور از دکمه اینتر 

 . باشد میشکل مقابل 

  تغییر مقادیر عددی
بعد از ورود به  نمایید.العمل زیر عمل برای تنظیم مواردی که مقدار عددی دارند طبق دستور

را فشار دهید. یکی از ارقام چشمک خواهد اینتر دکمه منوی مربوطه و انتخاب گزینه مربوطه 

اگر متمایل به انتخاب عدد دیگری هستید مجددا دکمه اینتر را زده به به عدد زد حال 

یر را مورد نظر برای تغی مقدار ⇩⇧های با کمک کلیدموقعیت مکانی مناسب برسید. حال 

استفاده نمایید. پس از انتخاب   ⇩⇧نیز از کلیدهای  -. برای انتخاب عالمت +/ انتخاب کنید

موقعیت مورد  SETعدد مناسب با فشار دادن کلید 

مانند شکل سوالی نظر از چشمک زدن باز ایستاده و 

مبنی بر ذخیره اطالعات می کند که برای ذخیره باید 
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 ود.شمیبا زدن بقیه دکمه ها تغییرات ذخیره ن را فشار دهید.  SETمجددا دکمه 

 یاصل یمنو
و  Output Set, Alarm Test, Alarm Set, Main Set زیر منوی  چهارمنوی اصلی شامل 

 ود.شمیکه به تفصیل در ذیل به شرح آن ها پرداخته باشد.می Exitو   Lockدو گزینه 

 Main Setزیرمنوی 
در این منو تنظیمات اصلی دستگاه که برای کارکرد 

باشد قرار دارد. برای صحیح و اتصال به شبکه نیاز می

را فشار دهید. روی اینتر ورود به این منو کلید 

می توان در میان منوها  ⇩⇧و با استفاده از کلیدهای .نمایشگر متون زیر نمایانگر خواهد شد

 حرکت کرد.

 
Back 

خارج یا زیر منو از این منو  Backه با انتخاب گزین

 شوید .می

 
Address 

باشد که جهت تنظیم می Addressگزینه دوم گزینه 

. عدد مورد نظر شودیاستفاده م RS485آدرس شبکه 

وارد  تغییر مقادیر عددیالعمل خود را طبق دستور

باشد. لطفا بدون هماهنگی کارشناسان شرکت این  99تا  ۵تواند از کنید. عدد وارد شده می

 گزینه را تغییر ندهید.

 شود. افزار میدهی اشتباه باعث از دست دادن اطالعات در نرم* آدرس

های داخل شبکه نیز اثر سایر دستگاهعملکرد ** آدرس دهی اشتباه حتی ممکن است بر 

 .گذارد
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Sensor  
 گیری دما توسط اندازهکردن  فعالریغ ایفعال  یراب

فعال  یبه معن En. شودیاستفاده م، دستگاه سنسور 

 ی. براباشدیفعال بودن م ریغ یبه معن Disبودن و 

 .دیاستفاده کن اینتراز دکمه  En/Dis یهانهیگز نیانتخاب ب

Offset  
دستگاه استفاده  سنسورتنظیم این گزینه برای 

)کارشناسان شرکت به هنگام نصب دستگاه شود. می

 نکهی(.با توجه به ادهندیرا انجام م سنسور میتنظ

بخش  نیدر ا راتییدستگاه دارد، در انجام تغ یخروج ریدر مقاد میدر آفست اثر مستق رییتغ

 حداکثر دقت لحاظ گردد.  

 
Display 

های یتدر این گزینه امکان انتخاب نمایش کم

گیری شده به شکل صحیح یا اعشار وجود دارد. اندازه

اعداد نمایش داده شده به  Decدر صورت انتخاب 

اعداد به شکل صحیح نمایش داده خواهد شد. برای  Intشکل اعشاری و در صورت انتخاب 

 استفاده کنید.از کلید اینتر  Dec/Intهای انتخاب یکی از گزینه
Logger 

تنظیمات مربوط به نحوه ذخیره سازی این منو 

به ترتیب زیر منوهای منوی الگر اطالعات است .

  ود. شمیتوضیح داده 

 
Back 

از این منو یا زیر منو خارج  Backبا انتخاب گزینه 

  شوید .می
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Interval 

توانید دوره زمانی ذخیره اطالعات در در این بخش می

حافظه داخلی دستگاه را تنظیم کنید. محدوده درنظر 

 ثانیه تا یک ساعت است.  1۰گرفته شده بین 

 
Overwrite 

توانید تصمیم های این بخش میحالت انتخاببا 

بگیرید که پس از پر شدن حافظه داخلی دستگاه آیا 

( یا اطالعات روی Disف شود )سازی متوقکار ذخیره

شود. (. بازنویسی اطالعات با حذف اطالعات قدیمی انجام میEnحافظه بازنویسی شود)

(FIFO ) 

Usage 
این بخش مقدار درصد حافظه اشغال شده دستگاه را 

 دهد.نشان می

 

 
Start Time 

ترین( نمونه ذخیره شده این گزینه زمان اولین )قدیمی

 دهد. را نشان میدر حافظه دستگاه 

 
Es. End Time 

این گزینه زمان تقریبی پر شدن حافظه با توجه به 

 دهد. تنظیمات آن لحظه دستگاه را نشان می
 

Clear Memory 
میتوانید حافظه دستگاه را پاک با انتخاب این گزینه 

را  SETبرای پاک کردن اطالعات حافظه دکمه کنید. 
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دقت شود درصورت پاک . فشار دهید سایر دکمه ها را   صورتغیر این دهید و در  فشار

 به هیچوجه امکان بازیابی اطالعات وجود ندارد. ،کردن اطالعات از حافظه دستگاه

About Memory 
در این بخش اطالعات فنی حافظه دستگاه آمده است. 

 کاربر به اطالعات این بخش نیازی ندارد. 

 

ادامه   MAIN setهای گر پایان یافته و زیر منوهای الاز این قسمت به بعد زیر منو

  .پیدا می کند

 
Time & Date 

قرار دارد . منو تنظیمات زمان و تاریخ دستگاه در این 

 رییمانند روش تغ زین خیساعت و تار میروش تنظ

با فشردن دوبار  میبوده و بعد از تنظ یعدد ریمقاد

الگر دستگاه وابسته به زمان است  نکهیگردند. با توجه به ا یم رهیذخ راتییتغ SETدکمه 

 دی. زمان دستگاه در هنگام تولدییفرما یداربخش خود نیدر ا راتییاز انجام تغ المقدوریحت

به  یازین ،یشده است و با توجه به دقت ساعت استفاده شده و مجهز بودن آن به باتر میتنظ

ساعات در  راتییبوده و تغ یدستگاه شمس میکر است تقودر آن وجود ندارد. الزم به ذ رییتغ

ت دستگاه دارای باتری مستقل دقت فرمایید ساع سال در آن لحاظ شده است. انهیابتدا و م

است. درصورت از کار افتادن باتری ساعت حتما باتری آن تعویض  (CR2032از نوع ) ایسکه

 شمسی است.  13۷۰گردد. نشانه پایان یافتن باتری تغییر ساعت به سال 

 
Reset Factory 

، کلیه تنظیمات دستگاه به حالت  با انتخاب این گزینه

شود. با انتخاب این اولیه )زمان تولید( برگردانده می

گزینه دستگاه در مورد اطمینان کاربر از انجام این 
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  شود.کند و درصورت تایید کاربر تمام تنظیمات به حالت اولیه بازگردانده میپروسه سوال می

     زینه استفاده ننمایید. لطفا بدون هماهنگی کارشناسان شرکت از این گ
Calibration 

دستگاه  گیریتنظیم بخش اندازهاین منو برای 

باشد و شما به آن دسترسی ندارید. دستگاه تحویلی می

 در هنگام تولید تنظیم شده است.به شما 

 MODEL مدل

دستگاه در این قسمت درج شده است و شما  مدل

 توانید آن را تغییر دهید.نمی
 

 (S/Nسریال ) شماره
شماره سریال دستگاه در این قسمت درج شده است و 

 توانید آن را تغییر دهید.شما نمی

 

 S.Vشماره 

دستگاه در این قسمت درج شده  نرم افزار نسخهشماره 

 توانید آن را تغییر دهید.است و شما نمی

 

 H.Vشماره 
دستگاه در این قسمت درج  سخت افزار نسخهشماره 

 توانید آن را تغییر دهید.شده است و شما نمی

 
Back 

در تمامی منوها عملکرد یکسانی دارد.  این گزینه

 آمده است. Main Setتوضیحات مربوطه در منوی 
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 Alarm Setزیرمنوی 
های زینهشود پس از انتخاب این منو با گاین منو برای انجام تنظیمات آالرم دما استفاده می

 زیر مواجه خواهید شد.
Back 

در تمامی منوها عملکرد یکسانی دارد.  این گزینه

 آمده است. Main Setتوضیحات مربوطه در منوی 
 

Buzzer  
فعال کردن آالرم شنیداری دستگاه برای فعال یا غیر

به معنی فعال بودن  Enشود. استفاده می سنسوربرای 

به معنی غیر فعال بودن آالرم شنیداری  Disو 

 استفاده کنید.اینتر از دکمه  En/Disهای باشد. برای انتخاب بین گزینهمی
Max  

 سنسوری برای مشخص کردن حداکثر مقدار مجاز دما

شود. عدد نمایش داده شده مقدار فعلی استفاده می

دهد. برای را نشان می سنسوربرای  مجاز یحداکثر دما

 عمل نمایید. تغییر مقادیر عددیالعمل تنظیم مقدار حداکثر دمای مجاز طبق دستور
Min  

  سنسوری برای مشخص کردن حداقل مقدار مجاز دما

شود. عدد نمایش داده شده مقدار فعلی استفاده می

دمای  قلبرای تنظیم مقدار حدا باشد.حداقل دما می

دقت شود که مقدار دمای  عمل نمایید. تغییر مقادیر عددیالعمل مجاز طبق دستور

  تر از دمای حداقل باشد.حداکثر بزرگ
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Dead Band  
بدان معنی است که به صورت 

  سنسورمثال اگر دمای کاری 

+ درجه 3۵+ و 2۵دستگاه بین

 Dead Bandسانتیگراد و مقدار 

ی باشد، زمانی که دما یک درجه

آالرم خواهد داد و زمانی فوق  سنسوربرای درجه سانتیگراد برسد دستگاه  3۵به  فوق سنسور

درجه  2۵درجه برسد. در حد پایین اگر دما به  29آالرم قطع خواهد شد که دما به کمتر از 

 21یش از شود و زمانی آالرم قطع خواهد شد که دما به بسانتیگراد برسد آالرم فعال می

سانتیگراد  درجه نیم  Dead Bandمقدار توصیه شده برای به شکل دقت شود درجه برسد. 

 باشد.می

 Alarm Testمنوی

پس از ورود به های بعدی دفترچه آمده است. در بخش Alarm Testتوضیح درمورد عملکرد 

 شوید. های زیر مواجه میبا گزینه Alarm Testمنوی 
Back 

در تمامی منوها عملکرد یکسانی دارد. این گزینه  

 آمده است. Main Setتوضیحات مربوطه در منوی 

 
Max 

استفاده  Alarm Testمحدوده  برای تنظیم حد باالی

 شود. می

 
Min 

استفاده  Alarm Testمحدوده  برای تنظیم حد پایین

 شود.می
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 Output Setمنوی 
تواند هم به شکل صارف متفاوتی دارد و میدر این دستگاه یک رله خروجی وجود دارد که م

 آالرم و هم به شکل کنترلی از آن استفاده شود. 

 
Back  

در تمامی منوها عملکرد یکسانی دارد. توضیحات 

 آمده است. Main Setمربوطه در منوی 

 
Output En/Dis 

این گزینه برای فعال یا غیر فعال کردن رله استفاده 

استفاده  اینترشود. برای انجام این انتخاب از کلید می

 نمایید.

 
Mode 

 Coolingو  Alarm ،Heating این رله شامل مودهای 

دهی استفاده شده و هرگاه است. مود آالرم برای آالرم

مقدار دما از محدوده تنظیم شده خارج شود، رله فعال 

های حرارتی و حفظ دما در محدوده مجاز تعریف برای کنترل دستگاه Heatingشود. مود می

ا در های برودتی و حفظ دمبرای کنترل دستگاه Coolingشده برای رله استفاده شده و مود 

 شود. محدوده مجاز تعریف شده برای رله استفاده می

 
Value 

باشد. گزینه می Autoو  Manualدارای دو گزینه 

Manual باشد. به معنی انتخاب بازه توسط کاربر می

به معنی انتخاب بازه بصورت اتوماتیک و  Autoگزینه 

 باشد.معادل بازه آالرم دستگاه می
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Max  
این گزینه برای تنظیم مقدار باالی بازه محدوده کاری 

شود. قابل توجه است که استفاده می سنسوربرای رله 

امکان انتخاب بازه کاری رله متفاوت با بازه کاری آالرم 

 وجود دارد.

 
Min  

این گزینه برای تنظیم مقدار پایین بازه محدوده آالرم 

توجه است که قابل  شود.استفاده می سنسوربرای رله 

 امکان انتخاب بازه کاری رله متفاوت با بازه کاری آالرم وجود دارد.

 
Dead Band  

استفاده  سنسوراین گزینه برای تعیین محدوده برای 

 Dead Bandمشابه با  Dead Bandعملکرد ود . شمی

 باشد.در بخش آالرم می
Delay on 

این گزینه برای تنظیم زمان تاخیر عملکرد رله استفاده 

 باشد. می ثانیهشود. واحد زمان استفاده شده می

عملکرد تاخیر زمانی به این شکل است که پس از 

ماند. منتظر می، دستگاه به مدت زمان تاخیر  سنسورهر یک از خروج دما از محدوده مجاز 

شود. محدوده باقی بماند آنگاه رله دستگاه فعال میاگر در تمامی این مدت دما خارج از 

بدیهی است اگر در  زمان انتظار، دما به داخل محدوده بازگردد و مجددا از محدوده خارج 

 شود.می ریستشود تایمر دستگاه 
LOCK 

شود. پس از برای قفل کردن صفحه کلید استفاده می

یک قفل کردن صفحه کلید و خروج از منو دیگر هیچ 
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برای خروج از وضعیت  ود.شمیکند و شکلک قفل در صفحه اصلی ظاهر ها کار نمیاز کلید

LOCK را همزمان فشار دهید. ⇧⇩های کلید 

)غیر فعال( یا DISهای کلمه LOCKدر جلوی کلمه 

EN  فعال( نوشته شده است. برای تغییر وضعیت از(

 استفاده کنید.  اینترکلید 

EXIT 
باشد. این می Exitآخرین گزینه منوی اصلی گزینه 

گزینه برای خروج از منو و بازگشت به صفحه اصلی 

 شود.استفاده می

 ALARM TESTدکمه 

توانید وجود دارد. با فشار دادن این کلید می Alarm Testروی پانل دستگاه یک کلید با نام 

آالرم  دهد، بازهدهی دستگاه را کنترل نمایید. زمانی که کاربر کلید را فشار میوضعیت آالرم

 تعریف شده Alarm Testدر منوی کند )وابسته به مقادیری که برای آن دستگاه تغییر می

 Alarmخارج از حد تعریف شده برای کلید گیری شده باشد( و درصورتیکه مقدار دمای اندازه

Test  .باشد، دستگاه آالرم دیداری و شنیداری خواهد داد 
 

د این است که پس از فشار کنیآنچه شما مشاهده می

روی نمایشگر متنی مانند  Alarm Testدادن کلید 

شود. در این هنگام دستگاه در میه نوشت روبروشکل 

  . دباشحال تنظیم بازه جدید می

سپس روی نمایشگر متون نشان داده شده در شکل 

شود. خط اول مقدار دمای نمایش داده می روبرو

گیری آن واقعی است که دستگاه درحال اندازه

 است. Alarm Testباشد و خط دوم بازه تعریف شده برای کلید می
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  Alarm   test   OK? 

SET=YES   other=NO 

  درصورتی که بازهAlarm Test  به شکلی

گیری شده داخل بازه باشد که دمای اندازه

قرار گیرد دستگاه آالرم نخواهد داد و 

 نمایش خواهد داد.روبروپیغامی مطابق شکل 

  بازر درمنوی مربوطه غیرفعال درصورتی که

 Alarm شده باشد پس از فشار دادن کلید

Test  بازر به صدا در نخواهد آمد و پیغامی ،

 شود. زن نمایش داده میبصورت چشمک روبرومطابق شکل 

  پس از فشار دادن کلیدAlarm Test درصورتی که کلید قطع بازر فشار داده شود 

 شود. صدای بازر دستگاه قطع می

 داده  شیمطابق شکل نما یامیر انتها پد

صحت  خواهدیکه از کاربر م شودیم

کند .در  دییرا تا  Alarm Testعملکرد 

و اگر عملکرد  SET دیکل رفتهیصورت پذ یکه عملکرد تست آالرم به درست یصورت

  .دیها را فشار ده دیکل ریآن نادرست است سا
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 ابعاد 

 

 
A = 17.3 cm   
B = 21 cm   
C = 7.4 cm   
D (min) = 6 cm    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حداقل فاصله دستگاه تا  D نهیدستگاه نشان داده شده است. مقدار گز یدر شکل ابعاد اصل 

 یریکه محل قرارگ یها است در صورت میدر نصب کانکتور و س یپشت آن جهت راحت وارید

 آزاد وجود نداشته باشد. یباشد که پشت آن فضا ییدستگاه جا

A 

B 

C 

D 



  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  


