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  هسنسور چهارما گيري دپايانه اندازه
  T124L01مدل: 

ضمن تشكر از شما در انتخاب محصوالت شركت درخشان صـنعت ايسـاتيس لطفـا 
  راهنماي آن را به دقت مطالعه كنيد. قبل از استفاده از دستگاه،

  : توجه
  براي جلوگيري از اختالل در كاركرد دستگاه از ورود گرد و خاك و اشيا خارجي بـه

  درون آن جلوگيري كنيد.
 كردن در دستگاه جدا خودداري فرماييد.از باز  
 .در هنگام اتصال دستگاه به برق از خاموش بودن آن اطمينان حاصل كنيد 

 هايي با شرايط دماي باال، رطوبت زياد، امكان ريـزش تواند در مكاناين دستگاه نمي
آب، احتمال شوك الكتريكي و يا تكانهاي دائـم و شـديد كـاركرد مناسـبي داشـته 

 د.باش

 كردن دستگاه از اسيد يا مايعات آلكاليني استفاده نكنيد و تنهـا از پارچـه براي تميز
  نرم و خشك استفاده نماييد.

   معرفي
. شـودياسـتفاده مـ يبرودتـ زاتيخصوصا تجه زات،يتجه يدما يريگاندازه يدستگاه برا نيا

دسـتگاه شـده اسـت.  نيـا داريـو پا قيـباعث عملكرد دق PT100نوع  يهاسنسوراستفاده از 
عملكـرد، امكـان اتصـال  يداريـدما، پا يريگاندازه يدما، دقت باال يريگاندازه عيمحدوده وس

ها بـا محفظـه سنسـورمتر) نسبت به دستگاه و استفاده از  50(تا  اديز ابا فاصله نسبت سنسور
(حافظـه مختلف را ممكن ساخته اسـت. وجـود الگـر  زاتياستفاده از آن در انواع تجه لياست
دادن اطالعـات بـه حـداقل برسـد و در ) دستگاه سبب شده است كه احتمال از دسـتيداخل

دسـتگاه و  نيارتبـاط بـ يدر صـورت قطعـ شيافزار سـاماصورت متصل بودن دستگاه به نرم
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افـزار ارتباط بصورت خودكار به نرم يمجدد ارتباط، اطالعات بازه قطع يافزار پس از برقراررمن
  .دشويمنتقل م

 

  فني  مشخصات
  

   V AC 220    ولتاژ تغذيه .1
 V.A1 اكثر حد    توان مصرفي .2

 ميلي آمپر 1000ولت  3,7      باطري .3

  LCD) 2×16(      نمايشگر .4
 PT100عدد سنسور از نوع 4      هاسنسور .5

 ميكرو ثانيه400  گيري دمازمان نمونه .6

 -C °200 + تاC °850  گيري دمامحدوده اندازه .7

 سانتيگراددرجه  0,1    دقت نمايش دما .8

 RS485    نوع ارتباط .9

  C °60 تا C °0    دماي كاري دستگاه .10

 +C °65تا  -C °20    دماي نگهداري .11

 امكان تنظيم بازه مجاز هشدار دما .12

 ساعت در شرايط عادي 15امكان ادامه كار در زمان قطع برق به مدت بيش از  .13

 (اتصال به شبكه سامايش) RS485امكان اتصال به شبكه  .14

 يريگماه با دوره نمونـه 3دستگاه به مدت  يدر حافظه داخلامكان ذخيره اطالعات  .15
 قهيدق كي

 شنيداري در صورت خروج دما از محدوده مجاز -آالرم ديداري .16
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  مشخصات ظاهري
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 نمايشگر  .1

 كليد تست آالرم .2

 صفحه كليد .3

   كليد قطع بازر .4
 RS485شبكه  ينشانگرها .5

 نشانگر آالرم دما .6

 رله خروجيوضعيت نشانگر  .7

 از طريق منبع تغذيه نشانگر روشن بودن دستگاه .8

 نشانگر روشن بودن دستگاه از طريق باطري .9

 ورودي برق تغذيه .10

 فيوز حفاظتي دستگاه .11

 )RS485محل اتصال شبكه ( .12

  كليد روشن/خاموش  .13

 رله خروجي .14

 ها سنسورمحل اتصال  .15

 

  اندازيراهنصب و 
  شود.نصب دستگاه به دو بخش اصلي تقسيم مي

  دستگاه
براي نصب دستگاه بايد يك مكان افقي ثابت (بدون حركت يا لرزش شـديد) انتخـاب شـده و 

دوطرفـه بـراي توانيد از چسب دستگاه روي آن قرار گيرد. براي اطمينان از ثابت بودن آن مي
به زير دستگاه استفاده نماييد. توجه داشته باشيد كه فاصله دستگاه از محلي كـه بايـد  اتصال

ايجـاد محـدوديت نكنـد.  هااي باشد كه طـول سـيم سنسـورگيري شود بگونهازهدماي آن اند
  شود. وجود دارد اما اينكار توصيه نمي هاهرچند امكان افزودن طول سيم سنسور
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  كانكتورها
  كانكتور تغذيه

 هـركه مانند شكل روبروست براي سربندي كانكتور تغذيه 
لحيم  كتورنكاپشت هاي پينسيم ورودي را بطور دقيق به 

و با وارنيش امكان اتصال بخش هاي لحيم شده بـا  نماييد
در اتصـال سـيم  فلـز كـانكتور را از بـين ببريـد.يكديگر و 

  تغذيه به كانكتور مربوطه جهت فاز و نول مهم نيست.
  
  

  كانكتور شبكه
 5 نظـامي كـانكتور شبكه بـهبراي سربندي كانكتور  

سـيم منفـي شـبكه كه مانند شكل روبروسـت ، پين 
و سـيم مثبـت كـانكتور پشـت  3پـينسامايش را به 

لحيم كرده كانكتور پشت  4 پينشبكه سامايش را به 
  و با استفاده از وارنيش امكان اتصالي را از بين ببريد.

  
  
  

  كانكتور سنسور
 4 مينظـا كانكتورها به سنسور كانكتوربراي سربندي  

  PT100اي هاي ميلـهپين با توجـه بـه اينكـه سنسـور
 ســيمدو  باشــد دقــت شــودرشــته ســيم مي 3داراي 

و ســيم غيــر  2و  1بــه پــين هــاي شــماره را همرنـگ 
لحـيم  كـانكتوردر پشـت  3به پين شـماره را همرنگ 

۴ 
٣

٢

۵ ١ 
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   .ديببر نيرا از ب يامكان اتصال شيكرده و با استفاده از وارن
  هاسنسور
د و مقاومـت مناسـبي در برابـر شـرايط ناين دستگاه در يك غالف استيل قرار دار هايسنسور
د. بخش نممكن است در هوا و يا داخل مايع قرار گير هاسنسورد. اين نهاي مختلف دارمحيط

  باشد. مي ها، بخش انتهايي آنهاسنسورحساس 
  داري كنيد.در موادي با خورندگي باال خود هاسنسوراز قرار دادن  
  را در محل مورد نظر  هاسنسوردرصورت امكان

  ثابت كنيد. 
 گيري دماي هوا هايي كه هدف اندازهدر مكان

اي نصب كنيد كه با را به گونه هاسنسوراست، 
  د.نبدنه دستگاه اتصال نداشته باش

  در محل مورد نظر ها سنسورپس از نصب
در  سنسوراتصال محل هاي آن را به  كانكتورهاي

 تصل نماييد.دستگاه مپشت 

  
  اندازي دستگاه انجام دهيد.پس از نصب دستگاه مراحل زير را براي راه

شبكه را به دستگاه متصل كنيد. الزم به ذكر است كه بـدون وصـل كـردن  كانكتور .1
  شود.شبكه، كاركرد عادي دستگاه مختل نمي كانكتور

 ولت متصل كنيد.  220كابل تغذيه دستگاه را به تغذيه  .2

ان حاصل كردن از انجام صحيح مراحل باال دسـتگاه را روشـن كنيـد. پس از اطمين .3
 خاموش را در وضعيت روشن قرار دهيد)\(كليد روشن

  شود. دماي با روشن كردن دستگاه در نمايشگر دستگاه متوني مطابق شكل نمايش داده مي
نشان داده شده در لحظه روشن كردن دستگاه به علت 

باشد و پس از دقيق نميانجام عمليات داخلي دستگاه 
مشـاهده توانيـد مقـدار صـحيح را چند ثانيه شـما مي
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  .كنيد 
يـا  هاسنسـور، خرابـي سنسورهردر صورت مشكل در 

كـه نشـان پيامي مانند شكل روبـرو  هاآن يفيش اتصال
هاي مشـكل سنسوردهنده و مشخص كننده هريك از 

وصـل  2و شـماره  1شـماره  سنسـوربطـور مثـال در شـكل شـود. نمايش داده ميداراست ، 
  .نيستند

 
براي خاموش كردن دسـتگاه حتمـا از كليـد روشـن/خاموش دسـتگاه  توجه داشته باشيد** 

استفاده نماييد. درصورتي كه كابل برق از پريز خارج شود، دستگاه بصورت خودكار از بـاطري 
نمايد و هرگاه مجددا دستگاه به برق شهر متصل شود دستگاه بصورت خودكـار از استفاده مي

 شود.لت باطري دستگاه نيز شارژ ميكند. در اين حاتغذيه خارجي استفاده مي

 
  در زمان استفاده دستگاه از باتري موارد زير را مورد توجه قرار دهيد.

  شود.نشانگر باطري كه در پانل دستگاه قراردارد روشن مي .1
  دهد.ثانيه يك بار هشدار مي 15دستگاه هر  Buzzerبازر  .2
ايـد يكـي از كليـدهاي شود و براي مشاهده اطالعات بنمايشگر دستگاه خاموش مي .3

 شود. ثانيه روشن مي 3صفحه كليد را فشار دهيد. نمايشگر دستگاه به مدت 

 
هاي مجاز تعيين شده خارج شود دستگاه بوسـيله آالرم هرگاه دما از محدوده :توجه

سـازد. آالرم ديـداري بصـورت روشـن شـدن ديداري و شنيداري كاربر را آگاه مي
باشد. آالرم شينداري همان صـداي مي )ALARM( ستگاهدر در پانل اصلي گنشان

آالرم شـنيداري قطـع  Buzzer Stopباشد. بـا فشـاردادن كليـد بازر دستگاه مي
 شود.مي

  
 هاي مجاز دما در بخش منوهاي دستگاه آمده است.تنظيم محدودهنكته : 

T1: Disconnected 
T2: Disconnected 
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SET

 

  منوها
دادن  توجه: انجام تغييرات نامناسب در منوهاي دستگاه ممكن است باعث از دسـت

اطالعات يا كاركرد نامناسب دستگاه شود. از اينرو از انجام هرگونـه تغييـرات غيـر 
ضروري خودداري نماييد. قبل از انجام هرگونه تغيير با كارشناسان شركت مشـورت 

  نماييد.
گيري از دستگاه بوسيله سرور سامايش قطـع نمونه ** در هنگام استفاده از منوهاي دستگاه،

  شود.نمي
   .را همزمان فشار دهيدمقابل  ي ورود به منوي دستگاه دو كليد برا

(ممكن است هنگام كار، صفحه كليد دستگاه قفل باشـد در  نكته : 
عمـل كنيـد) بـه روي  lockصورت طبق دستورالعمل منـوي   اين

ها نمايش داده خواهد شد. در منوها، هر گزينـه نمايشگر اين گزينه
  وجود دارد گزينه قابل انتخاب است. <<كه در كنار آن عالمت 

نكته مهم: جهت سهولت از اين به بعد در راهنما منظور از دكمه اينتر 
  . مي باشدشكل مقابل 

   تغيير مقادير عددي
العمل زيـر مواردي كه مقدار عددي دارند طبق دسـتوربراي تنظيم 
بعد از ورود به منوي مربوطه و انتخاب گزينه مربوطـه  عمل نماييد.

اگر را فشار دهيد. يكي از ارقام چشمك خواهد زد حال اينتر دكمه 
متمايل به انتخاب عدد ديگري هستيد مجددا دكمه اينتر را زده به به عـدد موقعيـت مكـاني 

.  مورد نظر بـراي تغييـر را انتخـاب كنيـد مقدار ⇩⇧هاي با كمك كليدسيد. حال مناسب بر
استفاده نماييد. پس از انتخاب عدد مناسب بـا   ⇩⇧نيز از كليدهاي  -براي انتخاب عالمت +/

ماننـد شـكل روبـرو موقعيت مورد نظر از چشمك زدن بـاز ايسـتاده و  SETفشار دادن كليد 
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را فشـار   SETسوالي مبني بر ذخيره اطالعات مي كند كه براي ذخيـره بايـد مجـددا دكمـه 
  با زدن بقيه دكمه ها تغييرات ذخيره نمي شود. دهيد.
  ياصل يمنو

و  Output Set, Alarm Test, Alarm Set, Main Set زير منـوي  چهارمنوي اصلي شامل 
  كه به تفصيل در ذيل به شرح آن ها پرداخته مي شود.باشد.مي Exitو   Lockدو گزينه 

  Main Setزيرمنوي 
در اين منو تنظيمات اصلي دستگاه كـه بـراي كـاركرد 

باشد قـرار دارد. بـراي صحيح و اتصال به شبكه نياز مي
را فشــار دهيــد. روي اينتــر ورود بــه ايــن منــو كليــد 

مي توان در ميان منوهـا ⇩⇧استفاده از كليدهاي و با .نمايشگر متون زير نمايانگر خواهد شد
 حركت كرد.

  
Back  

خـارج يـا زيـر منـو از اين منـو  Backبا انتخاب گزينه 
  شويد .مي
  

Address  
باشد كه جهت تنظـيم مي Addressگزينه دوم گزينه 

. عدد مورد نظـر شودياستفاده م RS485آدرس شبكه 
وارد  عـدديتغيير مقادير العمل خود را طبق دستور

باشد. لطفا بدون هماهنگي كارشناسان شـركت ايـن  99تا  0تواند از كنيد. عدد وارد شده مي
  گزينه را تغيير ندهيد.

  شود. افزار ميدهي اشتباه باعث از دست دادن اطالعات در نرم* آدرس
هاي داخل شـبكه نيـز اثـر ساير دستگاهعملكرد ** آدرس دهي اشتباه حتي ممكن است بر 

  ذارد.گ
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Sensor 1 
 گيـري دمـا توسـط انـدازهكردن  فعالريغ ايفعال  يراب

بـه  En. شـودياستفاده م، دستگاه  شماره يكسنسور 
يفعال بـودن مـ ريغ يبه معن Disفعال بودن و  يمعن

 .دياستفاده كن اينتراز دكمه  En/Dis يهانهيگز نيانتخاب ب ي. براباشد
Offset 

دسـتگاه  يـكشـماره  سنسـورتنظيم اين گزينه براي 
(كارشناسان شركت به هنگـام نصـب شود. استفاده مي
).با توجه بـه دهنديرا انجام م سنسورها ميدستگاه تنظ

 نيـدر ا راتييـدستگاه دارد، در انجام تغ يخروج ريدر مقاد ميدر آفست اثر مستق رييتغ نكهيا
 بخش حداكثر دقت لحاظ گردد.  

تكرار  4و  3،  2با شماره هاي باال و به ترتيب زير منوهاي : بعد از اين دو زير من نكته
لطفا بـدون تنظيم مي گردند. ها سنسوربراي ساير شده است كه مانند دو مورد باال 

  را تغيير ندهيد.ها هماهنگي كارشناسان شركت اين گزينه 
Display  

ــايش كميت ــان انتخــاب نم ــه امك ــن گزين ــاي در اي ه
گيري شده به شكل صحيح يا اعشار وجـود دارد. اندازه

اعـداد نمـايش داده شـده بـه  Decدر صورت انتخـاب 
اعداد به شكل صحيح نمايش داده خواهـد شـد. بـراي  Intشكل اعشاري و در صورت انتخاب 

  ده كنيد.استفا OKاز كليد  Dec/Intهاي انتخاب يكي از گزينه
Logger  

اين منـو تنظيمـات مربـوط بـه نحـوه ذخيـره سـازي 
بـه ترتيـب زيـر منوهـاي منـوي الگـر اطالعات است .

   توضيح داده مي شود. 
  

Back  
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 شويد .از اين منو يا زير منو خارج مي Backبا انتخاب گزينه 
Interval  

توانيد دوره زماني ذخيره اطالعات در در اين بخش مي
حافظه داخلي دستگاه را تنظيم كنيد. محدوده درنظـر 

 ثانيه تا يك ساعت است.  15گرفته شده بين 

 
Overwrite  

توانيـد تصـميم هـاي ايـن بخـش ميحالت انتخـاببا 
بگيريد كه پس از پر شدن حافظه داخلي دسـتگاه آيـا 

) يـا اطالعـات روي Disف شود (سازي متوقكار ذخيره
). بازنويسي اطالعات با حذف Enحافظه بازنويسي شود(

 ) FIFOشود. (اطالعات قديمي انجام مي
Usage  

اين بخش مقدار درصد حافظه اشغال شـده دسـتگاه را 
 دهد.نشان مي

 
Start Time  

ترين) نمونه ذخيره شده اين گزينه زمان اولين (قديمي
 دهد. در حافظه دستگاه را نشان مي

 
Es. End Time  

اين گزينه زمان تقريبي پر شدن حافظـه بـا توجـه بـه 
  دهد. تنظيمات آن لحظه دستگاه را نشان مي

  
 

Clear Memory  
ميتوانيد حافظه دسـتگاه را پـاك با انتخاب اين گزينه 

را  SETبراي پاك كردن اطالعات حافظه دكمـه كنيد. 
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دقـت شـود درصـورت پـاك . فشـار دهيـد ساير دكمه ها را   صورتغير اين دهيد و در  فشار
 به هيچوجه امكان بازيابي اطالعات وجود ندارد. ،كردن اطالعات از حافظه دستگاه

 
About Memory  

در اين بخش اطالعات فني حافظه دستگاه آمده است. 
 كاربر به اطالعات اين بخش نيازي ندارد. 

 
ادامـه   MAIN setهـاي گر پايان يافته و زير منوهاي الاز اين قسمت به بعد زير منو

  پيدا مي كند 
  

Time & Date  
قـرار دارد . منو تنظيمات زمان و تاريخ دستگاه در اين 

 رييـماننـد روش تغ زيـن خيسـاعت و تـار ميروش تنظ
بـا فشـردن دوبـار  ميبوده و بعد از تنظـ يعدد ريمقاد

الگر دستگاه وابسته بـه زمـان اسـت  نكهيگردند. با توجه به ا يم رهيذخ راتييتغ SETدكمه 
 ديـ. زمان دستگاه در هنگام تولدييفرما يداربخش خود نيدر ا راتيياز انجام تغ المقدوريحت
بـه  يازين ،ياست و با توجه به دقت ساعت استفاده شده و مجهز بودن آن به باتر شده ميتنظ
سـاعات در  راتييـبوده و تغ يدستگاه شمس ميدر آن وجود ندارد. الزم به ذكر است تقو رييتغ

ت دستگاه داراي بـاتري مسـتقل دقت فرماييد ساع سال در آن لحاظ شده است. انهيابتدا و م
است. درصورت از كار افتادن باتري ساعت حتما باتري آن تعـويض  )CR2032از نوع ( ايسكه

  شمسي است.  1378گردد. نشانه پايان يافتن باتري تغيير ساعت به سال 
  

Reset Factory 
، كليه تنظيمات دستگاه به حالت  با انتخاب اين گزينه

شود. بـا انتخـاب ايـن اوليه (زمان توليد) برگردانده مي
گزينه دستگاه در مورد اطمينـان كـاربر از انجـام ايـن 
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  شود.كند و درصورت تاييد كاربر تمام تنظيمات به حالت اوليه بازگردانده ميپروسه سوال مي
      زينه استفاده ننماييد. لطفا بدون هماهنگي كارشناسان شركت از اين گ

Calibration 
دســتگاه  گيريتنظــيم بخــش انــدازهايــن منــو بــراي 

باشد و شما به آن دسترسي نداريد. دستگاه تحويلي مي
  در هنگام توليد تنظيم شده است.به شما 
 MODEL مدل

دستگاه در اين قسـمت درج شـده اسـت و شـما  مدل
  توانيد آن را تغيير دهيد.نمي

 
  )S/Nسريال ( شماره

شماره سريال دستگاه در اين قسمت درج شده است و 
  توانيد آن را تغيير دهيد.شما نمي

 
 S.Vشماره 

دسـتگاه در ايـن قسـمت درج  نرم افـزار نسخهشماره 
  توانيد آن را تغيير دهيد.شده است و شما نمي

 
  H.Vشماره 
دستگاه در اين قسـمت درج  سخت افزار نسخهشماره 

  توانيد آن را تغيير دهيد.شده است و شما نمي
  

Back  
در تمــامي منوهــا عملكــرد يكســاني دارد.  ايــن گزينــه

  آمده است. Main Setتوضيحات مربوطه در منوي 
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  Alarm Setزيرمنوي 
هـاي گزينـهشود پس از انتخاب اين منو با اين منو براي انجام تنظيمات آالرم دما استفاده مي

  زير مواجه خواهيد شد.
  

Back  
در تمــامي منوهــا عملكــرد يكســاني دارد.  ايــن گزينــه

  آمده است. Main Setتوضيحات مربوطه در منوي 
 

Buzzer (1)  
فعال كردن آالرم شـنيداري دسـتگاه براي فعال يا غير

بـه معنـي  Enشود. استفاده مي 1شماره  سنسوربراي 
بــه معنــي غيــر فعــال بــودن آالرم  Disفعــال بــودن و 
  استفاده كنيد.  SETاز دكمه  En/Disهاي باشد. براي انتخاب بين گزينهشنيداري مي

Max (1)  
ي بــراي مشــخص كــردن حــداكثر مقــدار مجــاز دمــا

شـود. عـدد نمـايش داده اسـتفاده مي 1شماره سنسور
را  سنسـوربـراي  مجاز يشده مقدار فعلي حداكثر دما

تغييـر مقـادير العمل دهد. براي تنظيم مقدار حداكثر دمـاي مجـاز طبـق دسـتورنشان مي
  عمل نماييد. عددي

Min (1)  
 سنسـوري براي مشخص كردن حداقل مقدار مجاز دما

شود. عدد نمايش داده شده مقدار استفاده مي 1شماره 
 قلبراي تنظيم مقـدار حـدا باشد.فعلي حداقل دما مي

دقت شـود كـه مقـدار  عمل نماييـد. تغيير مقادير عدديالعمل بق دستوردماي مجاز ط
   تر از دماي حداقل باشد.دماي حداكثر بزرگ
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Dead Band (1)  
بدان معني است كه به صورت مثال اگـر دمـاي كـاري 

ــور ــماره  سنس ــين 1ش ــتگاه ب ــه 30+ و 20دس + درج
باشــد،  يــك درجــه Dead Bandســانتيگراد و مقــدار 

آالرم فـوق  سنسـوربـراي درجه سانتيگراد برسد دسـتگاه  30به  فوق سنسوري زماني كه دما
خواهـــد داد و زمـــاني آالرم قطـــع 

 29خواهد شد كه دما بـه كمتـر از 
درجه برسد. در حد پايين اگـر دمـا 

درجه سانتيگراد برسـد آالرم  20به 
شـود و زمـاني آالرم قطـع فعال مي

 21يش از خواهد شد كه دمـا بـه بـ
سـانتيگراد  درجه نيم  Dead Bandمقدار توصيه شده براي به شكل دقت شود درجه برسد. 

  باشد.مي
و  3،  2نكته مهم : بعد از اين چهار زير منو به ترتيب زير منوهاي باال با شماره هـاي 

   ها تنظيم مي گردند. سنسورتكرار شده است كه مانند چهار مورد باال براي ساير  4
  Alarm Testمنوي

پس از ورود بـه هاي بعدي دفترچه آمده است. در بخش Alarm Testتوضيح درمورد عملكرد 
  شويد. هاي زير مواجه ميبا گزينه Alarm Testمنوي 
Back  

در تمـامي منوهـا عملكـرد يكسـاني دارد. اين گزينـه  
  آمده است. Main Setتوضيحات مربوطه در منوي 

  
Max  

اسـتفاده  Alarm Testمحدوده  بااليبراي تنظيم حد 
  شود. مي



 ١٧

  
Min  

اسـتفاده  Alarm Testمحدوده  براي تنظيم حد پايين
  شود.مي

  Output Setمنوي 
تواند هم بـه شـكل در اين دستگاه يك رله خروجي وجود دارد كه مصارف متفاوتي دارد و مي

  آالرم و هم به شكل كنترلي از آن استفاده شود. 
  

Back   
در تمــامي منوهــا عملكــرد يكســاني دارد. توضــيحات 

 آمده است. Main Setمربوطه در منوي 

 
Output En/Dis  

اين گزينه براي فعال يا غير فعال كـردن رلـه اسـتفاده 
اسـتفاده  OKشود. براي انجام اين انتخاب از كليـد مي

  نماييد.
  

Mode  
 Coolingو  Alarm ،Heating اين رله شامل مودهاي 

دهي استفاده شده و هرگـاه است. مود آالرم براي آالرم
مقدار دما از محدوده تنظيم شده خارج شود، رله فعال 

هاي حرارتي و حفظ دما در محدوده مجاز تعريف براي كنترل دستگاه Heatingشود. مود مي
ا در هاي برودتي و حفظ دمـبراي كنترل دستگاه Coolingشده براي رله استفاده شده و مود 

  شود. محدوده مجاز تعريف شده براي رله استفاده مي
Ass)Assign(  
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هـر يـك از رله به و قطع اتصال اتصال ن گزينه براي اي
ها  استفاده  مي شود كـه بـراي تنظـيم آن بـا  سنسور

كليد اينتر وارد منو شـده و در صـورتي كـه در مقابـل 
بـراي انتخـاب  .به رله متصل شده است سنسوروجود داشت يعني اين + عالمت  سنسورعدد 

   فشار دهيد.را  اينتر كليد حسگر و انتصاب آن به رله
  

Value  
باشــد. گزينــه مي Autoو  Manualداراي دو گزينــه 

Manual باشـد. به معني انتخاب بازه توسـط كـاربر مي
به معني انتخاب بازه بصورت اتوماتيـك و  Autoگزينه 

  باشد.يمعادل بازه آالرم دستگاه م
  

Max (1)  
اين گزينه براي تنظيم مقدار باالي بازه محدوده كاري 

شود. قابل توجه استفاده مي 1شماره  سنسوربراي رله 
است كه امكان انتخاب بازه كاري رله متفـاوت بـا بـازه 

  كاري آالرم وجود دارد.
  

Min (1)  
اين گزينه براي تنظيم مقدار پايين بازه محـدوده آالرم 

قابـل  شـود.اسـتفاده ميشماره يـك  سنسوربراي رله 
  توجه است كه امكان انتخاب بازه كاري رله متفاوت با بازه كاري آالرم وجود دارد.

Dead Band (1)   
 1شـماره  سنسوراين گزينه براي تعيين محدوده براي 

مشـابه بـا  Dead Bandعملكـرد اسـتفاده مـي شـود . 
Dead Band باشد.در بخش آالرم مي  
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 4و  3،  2نكته مهم : بعد از اين سه زير منو به ترتيب زير منوهاي باال با شماره هاي 
   ها تنظيم مي گردند. سنسورتكرار شده است كه مانند چهار مورد باال براي ساير 

Delay on  
ايــن گزينــه بــراي تنظــيم زمــان تــاخير عملكــرد رلــه 

 ثانيــهشــود. واحــد زمــان اســتفاده شــده اســتفاده مي
 اشد. بمي

هـر يـك از عملكرد تاخير زماني به اين شكل است كه پس از خـروج دمـا از محـدوده مجـاز 
ماند. اگر در تمامي اين مدت دما خـارج از منتظر مي، دستگاه به مدت زمان تاخير ها سنسور

شود. بديهي است اگر در  زمان انتظار، دمـا بـه محدوده باقي بماند آنگاه رله دستگاه فعال مي
  شود.مي ريستمحدوده بازگردد و مجددا از محدوده خارج شود تايمر دستگاه داخل 

LOCK  
شود. پـس از براي قفل كردن صفحه كليد استفاده مي

قفل كردن صفحه كليد و خروج از منو ديگر هيچ يـك 
كند و شكلك قفل در صفحه اصـلي ها كار نمياز كليد

  را همزمان فشار دهيد. ⇧⇩ي هاكليد LOCKبراي خروج از وضعيت  ظاهر مي شود.
(غير فعـال) يـا DISهاي كلمه LOCKدر جلوي كلمه 

EN  (فعال) نوشته شده است. بـراي تغييـر وضـعيت از
  استفاده كنيد.  اينتركليد 

EXIT  
باشـد. ايـن مي Exitآخرين گزينه منوي اصلي گزينـه 

گزينه براي خروج از منو و بازگشت بـه صـفحه اصـلي 
  شود.استفاده مي

  
 ALARM TESTدكمه 
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توانيـد وجود دارد. با فشار دادن اين كليـد مي Alarm Testروي پانل دستگاه يك كليد با نام 
آالرم  دهـد، بـازهدهي دستگاه را كنترل نماييد. زماني كه كاربر كليد را فشار ميوضعيت آالرم

 تعريـف شـده Alarm Testدر منـوي كند (وابسته به مقاديري كه براي آن دستگاه تغيير مي
 Alarmگيري شده خارج از حد تعريف شده براي كليد باشد) و درصورتيكه مقدار دماي اندازه

Test  .باشد، دستگاه آالرم ديداري و شنيداري خواهد داد  
 

د اين است كه پس از فشـار كنيآنچه شما مشاهده مي
روي نمايشـگر متنـي ماننـد  Alarm Testدادن كليـد 

شود. در اين هنگـام دسـتگاه در ميه نوشت روبروشكل 
   . باشدحال تنظيم بازه جديد مي

سپس روي نمايشگر متون نشان داده شـده در شـكل 
شــود. خــط اول مقــدار دمــاي نمــايش داده مي روبــرو

ــدازه ــال ان ــتگاه درح ــه دس ــي اســت ك گيري آن واقع
  است. Alarm Testباشد و خط دوم بازه تعريف شده براي كليد مي

  درصورتي كه بـازهAlarm Test  بـه شـكلي
گيري شده داخـل بـازه باشد كه دماي اندازه

قــرار گيــرد دســتگاه آالرم نخواهــد داد و 
 نمايش خواهد داد.روبروپيغامي مطابق شكل 

  بازر درمنوي مربوطه غيرفعـال درصورتي كه
 Alarm شده باشد پس از فشار دادن كليـد

Test د و پيغامي ، بازر به صدا در نخواهد آم
 شود. زن نمايش داده ميبصورت چشمكروبرو مطابق شكل 

  پس از فشار دادن كليدAlarm Test درصورتي كه كليد قطع بازر فشـار داده شـود 
 شود. صداي بازر دستگاه قطع مي
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  ابعاد 
  نشان داده شده است.  دستگاهدر شكل ابعاد اصلي 

  
  

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

 
 
 
  

 

A

D 
B 

C 



  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  


