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  هاي رك كميتگيري  پايانه اندازه
  DSI – 89RMS01 :مدل

  تشکر:
ضمن تشکر از شما در انتخاب محصوالت شرکت درخشان صـنعت ایسـاتیس لطفـا    

  راهنمای آن را به دقت مطالعه کنید.  قبل از استفاده از دستگاه
  توجه
 ی بـه  برای جلوگیری از اختالل در کارکرد دستگاه از ورود گرد و خاک و اشیا خارج

  درون آن جلوگیری کنید.
 .از باز کردن در دستگاه جدا خودداری فرمایید  
 .در هنگام اتصال دستگاه به برق از خاموش بودن آن اطمینان حاصل کنید 
 هایی با شرایط دمای باال، رطوبت زیاد، امکان ریـزش   تواند در مکان این دستگاه نمی

شـدید کـارکرد مناسـبی داشـته     آب، احتمال شوک الکتریکی و یا تکانهای دائـم و  
 باشد.

 کردن دستگاه از اسید یا مایعات آلکالینی استفاده نکنید و تنهـا از پارچـه    برای تمیز
 نرم و خشک استفاده نمایید.

  مشخصات دستگاه 
   V AC ۲۲۰        ولتاژ تغذیه .۱
 V.A۵ اکثر  حد        توان مصرفی .۲
 LCD) ۲×۱۶(          نمایشگر .۳
 ثانیه لیمی۴۰۰      از حسگرها گیری زمان نمونه .۴
 Ethernetو  RS485        نوع ارتباط .۵
  C °۰ – C °۶۰         دمای کاری دستگاه .۶
 +C °۶۵تا  -C °۲۰        دمای نگهداری .۷

  ها حسگر
  دما )۱

 دیجیتال                           حسگر               نوع  .۱
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 +C °۲۰- – C °۶۰      گیری دما محدوده اندازه .۲
 سانتیگراددرجه  ۵/۰      گیری دما هزدقت اندا .۳
 درجه سانتیگراد ۱/۰      دقت نمایش دما .۴
 هشدار دما زامکان تنظیم محدوده مجا .۵
 دما زمحدوده مجا زدیداری شنیداری درصورت خروج دما ا آالرم  .۶
 مشکل در حسگر دما زآالرم دیداری شنیداری درصورت برو .۷

  رطوبت نسبی )۲
 نوع حسگر                                          دیجیتال .۱
 رطوبت نسبی ٪۱۰۰ - ٪۰    گیری رطوبت نسبی حدوده اندازهم .۲
 ٪۲    گیری رطوبت نسبی هزدقت اندا .۳
 ٪ ۱/۰    دقت نمایش رطوبت نسبی .۴
 هشدار رطوبت نسبی زامکان تنظیم محدوده مجا .۵
  زمحدوده مجا زدیداری شنیداری درصورت خروج رطوبت نسبی ا آالرم  .۶
 ر رطوبتمشکل در حسگ زآالرم دیداری شنیداری درصورت برو .۷

  ژولتا )۳
 نوع حسگر                                          دیجیتال .۸
 ولت ۲۵۰تا  ۰                ژولتاگیری  محدوده اندازه .۹

 ولت ۵/۰      ژولتاگیری  هزدقت اندا .۱۰
 ولت ۱/۰      ژولتادقت نمایش  .۱۱
 ژولتاهشدار  زامکان تنظیم محدوده مجا .۱۲
  زمحدوده مجا زا ژولتادیداری شنیداری درصورت خروج  آالرم  .۱۳

  (NEV)وضعیت ارت  )۴
 نوع حسگر                                          دیجیتال .۱۴
 ولت ۲۵۰تا  ۰                ژگیری ولتا محدوده اندازه .۱۵
 ولت ۵/۰      ژگیری ولتا هزدقت اندا .۱۶
 ولت ۱/۰      ژدقت نمایش ولتا .۱۷
 هشدار ارت زکان تنظیم محدوده مجاام .۱۸
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  زمحدوده مجا زارت ا ژدیداری شنیداری درصورت خروج ولتا آالرم  .۱۹

  اعالم حریق )۵
  های مقاومتی  حسگر زبرخی انوع حسگر                                           .۲۰

  ,GST, JSB, VR( کانونشنال          
          Hochiki, Zeta( 

   شنیداری درصورت تشخیص حریقدیداری  آالرم  .۲۱
 اعالم حریقمشکل در حسگر  زآالرم دیداری شنیداری درصورت برو .۲۲
 دستگاه ار زاف طریق نرم زردن حسگر تحریک شده اک امکان ریست .۲۳

  تشخیص نشتی آب )۶
      های  فقط حسگر  نوع حسگر                         .۲۴

 شرکت درخشان صنعت ایساتیس ساخت        
 تشخیص نشتیدیداری شنیداری درصورت  آالرم  .۲۵
 تشخیص نشتیمشکل در حسگر  زآالرم دیداری شنیداری درصورت برو .۲۶

  تشخیص وضعیت در )۷
 نوع سوییچ زتمای حسگرهای ا  ر                        نوع حسگ .۲۷
 شدن حسگر در فعالدیداری شنیداری درصورت  آالرم  .۲۸

  تشخیص جریان هوا )۸
های ساخت شـرکت درخشـان    فقط حسگر  نوع حسگر                         .۲۹

 صنعت ایساتیس        
 قابلیت تنظیم حساسیت حسگر .۳۰
 دیداری شنیداری درصورت قطع جریان هوا آالرم  .۳۱
 مشکل در حسگر زآالرم دیداری شنیداری درصورت برو .۳۲

  
 

  و غبار انباشته گردتشخیص  )۹
های ساخت شـرکت درخشـان    فقط حسگر  نوع حسگر                         .۳۳

 صنعت ایساتیس        
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 قابلیت تنظیم حساسیت حسگر .۳۴
 حد گرد و غبار زشدن بیش ا انباشتهدیداری شنیداری درصورت  آالرم  .۳۵
 مشکل در حسگر زآالرم دیداری شنیداری درصورت برو .۳۶

  تشخیص حرکت )۱۰
 های استاندارد تشخیص حرکت حسگر                  نوع حسگر         .۳۷
 دیداری شنیداری درصورت تشخیص حرکت آالرم  .۳۸

  )Dry contactسوییچ (ورودی  )۱۱
 )No/Nc (قابلیت تنظیم  انواع سوییچ                         نوع ورودی .۳۹
 دو عدد      تعداد ورودی .۴۰
 تحریک ورودیدیداری شنیداری درصورت  آالرم  .۴۱

  خروجی دستگاه                  ) ۱۲
  ولت ) ۲۴۰عدد رله ( ۴    .۴۲

  
 

به حسگرهای دما و رطوبت است. همچنین حسگرهای  زفرض دستگاه مجه بصورت پیش
  وند. ش ها بنا به سفارش مشتری ارائه می داخلی هستند. سایر حسگر ژگیری ولتا هزاندا

  مشخصات ظاهری دستگاه 
  نمای جلو دستگاه:

  
  نمای پشت دستگاه:
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 مایشگرن .۱
 صفحه کلید .۲
 نشانگر آالرم دما .۳
 رطوبت نسبی نشانگر آالرم .۴
 ولتاژ ورودی نشانگر آالرم .۵
 نشانگر آالرم ولتاژ ارت .۶
 نشانگر آالرم وضعیت در .۷
 نشانگر آالرم وضعیت جریان هوا .۸
 و غبار انباشته  نشانگر آالرم تشخیص گرد .۹

 نشانگر آالرم تشخیص حرکت .۱۰
 نشانگر آالرم ورودی یک .۱۱
 نشانگر آالرم ورودی دو .۱۲
 نشانگر آالرم اعالم حریق .۱۳
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 نشانگر آالرم تشخیص نشتی آب .۱۴
 های شماره یک تا چهار نشانگر خروجی .۱۵
 RS485های وضعیت شبکه  نشانگر .۱۶
 RS485محل اتصال شبکه  .۱۷
  Ethernetمحل اتصال شبکه  .۱۸
  Ethernetیت شبکه های وضع نشانگر .۱۹

  
  

  
 
 

 تغذیه دستگاهاصلی د کلی .۲۰
 محل اتصال کابل تغذیه .۲۱
 زکلید تغییر فا .۲۲
 ولت ۲۲۰فیوز محافظ  .۲۳
 های دستگاه خروجی .۲۴
 های دستگاه ورودی .۲۵
 RS485محل اتصال به شبکه  .۲۶
 محل اتصال حسگر تشخیص نشتی آب .۲۷
 محل اتصال حسگر اعالم حریق .۲۸
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 محل اتصال حسگر تشخیص حرکت .۲۹
 ر تشخیص گرد و غبار انباشتهمحل اتصال حسگ .۳۰
 محل اتصال حسگر تشخیص جریان هوا .۳۱
 محل اتصال حسگر تشخیص وضعیت در .۳۲
 محل اتصال حسگر رطوبت نسبی .۳۳
 محل اتصال حسگر دما .۳۴

  اندازی راه
نصـب   روش شـود.  استفاده میپایش (مانیتورینگ) پارامترهای مختلف رک  این دستگاه برای

تصـال آن بـه   از نصب دستگاه داخـل رک و ا پس  .ن دستگاه به شکل نصب داخل رک استای
  دستگاه آماده کار است.  ،برق
باید اتصـال شـبکه دسـتگاه را برقـرار نمـود.       سامایش برای استفاده از دستگاه در شبکه .۱

جلوی دستگاه تعبیه شده اسـت بـه شـبکه     پانل که در   RJ45دستگاه از طریق سوکت 
کـردن اتصـال شـبکه، کـارکرد عـادی       شود. الزم به ذکر است که بدون وصـل  متصل می

  شود. دستگاه مختل نمی
با روشن کردن دسـتگاه در نمایشـگر دسـتگاه متـونی     

نشـان داده   مقـادیر شود.  مطابق شکل نمایش داده می
شده در لحظه روشن کردن دسـتگاه بـه علـت انجـام     

باشد و پس از چنـد   عملیات داخلی دستگاه دقیق نمی
 صـحیح را قرائـت نماییـد.    توانید مقـدار  ثانیه شما می
کنید که متون نمایش داده شده بصـورت   مشاهده می
کنـد. در یـک مرحلـه     ثانیـه) تغییـر مـی    ۳منظم (هر 

مقدار دما و رطوبت و در یـک مرحلـه مقـدار ولتـاژ ورودی دسـتگاه و وضـعیت ارت دسـتگاه        
  شود.  نمایش داده می

 از محـدوده  ،گیری شده توسـط دسـتگاه   هاز پارامترهای انداز هرگاه یک یا چند پارامتر :توجه
خارج شود دستگاه بوسیله آالرم دیداری و شنیداری کاربر را آگاه  برای آن پارامتر تنظیم شده

 روی پانـل دسـتگاه   قرمز رنگیک یا چند نشانگر الرم دیداری بصورت روشن شدن آسازد.  می
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رم شینداری همان صدای بـازر  آالنوشته شده است.  ر هر نشانگر نام آالرم مربوطدر کنا .است
البتـه   شود. آالرم شنیداری قطع می های دستگاه هر یک از کلیدباشد. با فشاردادن  دستگاه می

قطع کردن آالرم به این روش موقتی است و در صورتی که آالرم جدیدی ایجاد شـود مجـددا   
  آید. آالرم شنیداری به صدا در می

دهـد کـه در    مـانی رخ مـی  زدرآینـد. ایـن حالـت     درزرنـگ  های آالرم ممکن است به  نشانگر
 زدستگاه جدا شده باشد. بـه غیـر ا   زهای دستگاه مشکلی ایجاد شده باشد و یا حسگر ا حسگر

های دسـتگاه   های در و تشخیص حرکت برای سایر حسگر ورودی یک و دو و همچنین حسگر
ر حسگر یا قطـع شـدن آن   مشکل د زبرو زاین اتفاق ممکن است رخ دهد. این آالرم کاربر را ا

  د.زسا آگاه می
برای روشن نشدن آالرم خطـای   ،دستگاه دارید زدرصورتی که قصد جدا کردن یک حسگر را ا

  داخل منوی دستگاه غیر فعال کنید. زحسگر باید آن حسگر را ا
  در بخش منوهای دستگاه آمده است. های مجاز پارامترها تنظیم محدودهتوجه :

  منوهای دستگاه
  ه: توج

انجام تغییرات نامناسب در منوهای دستگاه ممکن است باعـث از دسـت دادن اطالعـات یـا     * 
کارکرد نامناسب دستگاه شود. از اینرو از انجام هرگونه تغییرات غیر ضروری خودداری نمایید. 

  قبل از انجام هرگونه تغییر با کارشناسان شرکت مشورت نمایید.
گیری از دستگاه بوسیله سرور سـامایش قطـع    نمونه  دستگاه،** در هنگام استفاده از منوهای 

  شود. نمی
  تغییر مقادیر عددی

  العمل زیر عمل نمایید. برای تنظیم مواردی که مقدار عددی دارند طبق دستور
. با فشار دادن مجـدد کلیـد   چشمک خواهد زد را فشار دهید. اولین رقم سمت چپ دکمه 
 یا  عالمت وجود خواهد داشت. نشانه انتخاب شدن یک عدد امکان انتخاب سایر اعداد و یا

مـورد   مقـدار  ⇧⇩سپس با فشار دادن کلیدهای  چشمک زدن آن است. عالمت برای تغییر،
استفاده نمایید. پـس از   ⇧⇩نیز از کلیدهای  -نظر را انتخاب نمایید. برای انتخاب عالمت +/

  انجام شده را ذخیره نمایید.تغییرات  SETانتخاب عدد مناسب با فشار دادن کلید 
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را همزمان فشار دهید. (ممکن است هنگـام   و  SET برای ورود به منوی دستگاه دو کلید 
عمل کنیـد)   lockکار، صفحه کلید دستگاه قفل باشد در این صورت طبق دستورالعمل منوی 

در کنـار آن  در منوها، هر گزینـه کـه   (ها نمایش داده خواهد شد.  به روی نمایشگر این گزینه
را فشـار  وجود دارد گزینه قابل انتخاب است برای انتخاب گزینه مورد نظر کلیدعالمت << 

  دهید)
و   Lockو دو گزینـه  ، Main Set ،Alarm Set ،Output Setزیـر منـوی    3منوی اصلی شامل 

Exit باشد. می   
  

  Main Setزیرمنوی 
در این منو تنظیمات اصلی دستگاه که بـرای کـارکرد   

نیـاز   سـامایش  بـه شـبکه   آن و اتصال دستگاه حیحص
 را باشد قرار دارد. برای ورود به این منـو کلیـد    می

  .نمایانگر خواهد شد فشار دهید. روی نمایشگر این متون
Back  

شـوید،   از این منـو خـارج مـی    Backبا انتخاب گزینه 
البته قبل از خـارج شـدن در مـورد ذخیـره تغییـرات      

 SETد. در صورت فشار دادن کلید شو ازشما سوال می
تغییرات ذخیره و در صورت فشار دادن هر کلید دیگر 

  شود. بدون ذخیره تغییرات از منو خارج می
  
  

Address  
باشد که جهت تنظـیم   می Addressگزینه دوم گزینه 

شود. عدد مورد نظـر خـود را    آدرس شبکه استفاده می
رد کنیـد.  وا تغییر مقادیر عـددی العمل  طبق دستور

باشد. لطفا بدون هماهنگی کارشناسان شرکت این گزینه را  ۹۹تا  ۰تواند از  عدد وارد شده می
  تغییر ندهید.
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  شود.  افزار می باعث از دست دادن اطالعات در نرم ،دهی اشتباه * آدرس
  های داخل شبکه نیز اثر گذارد. ممکن است بر سایر دستگاه ،** آدرس دهی اشتباه

Display  
هــای  ر ایــن گزینــه امکــان انتخــاب نمــایش کمیــتد

گیری شده به شکل صحیح یا اعشار وجـود دارد.   اندازه
اعـداد نمـایش داده شـده بـه      Decدر صورت انتخاب 

اعداد به شکل صحیح نمایش داده خواهـد شـد. بـرای     Intشکل اعشاری و در صورت انتخاب 
  کنید. استفاده از کلید  Dec/Intهای  انتخاب یکی از گزینه

 Temp Setیر منوی ز

یرمنو بـرای انجـام تنظیمـات مربـوط بـه بخـش       ز این
باشـد و خـود شـامل     گیری دمـای دسـتگاه مـی    هزاندا
 باشد: یر میزهای  ینهزگ

Back  
Back     در تمامی منوها عملکرد یکسانی دارد. توضـیحات مربوطـه در منـویMain Set   آمـده
  است.

Status 
شـود.   حسگر استفاده مـی  کردن برای فعال یا غیر فعال

En  به معنی فعال وDis باشـد.   فعال می به معین غیر
اسـتفاده   کلیـد   زبرای انتخاب بین این دو وضـعیت ا 

  کنید.
Offset 

این گزینه برای کالیبره کردن حسـگر دمـای دسـتگاه    
شود. کارشناسان شرکت به هنگـام نصـب    استفاده می

   دهند. دستگاه کالیبراسیون را انجام می

  لطفا بدون هماهنگی کارشناسان شرکت این گزینه را تغییر ندهید.
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 Humidityیرمنوی ز

یرمنو بـرای انجـام تنظیمـات مربـوط بـه بخـش       زاین 
باشـد و خـود    گیری رطوبت نسـبی دسـتگاه مـی    هزاندا

 باشد: یر میزهای  ینهزشامل گ
Back  
Back   ر منـوی  در تمامی منوها عملکرد یکسانی دارد. توضـیحات مربوطـه دMain Set   آمـده
  است.

Status 
شـود.   کردن حسگر استفاده مـی  برای فعال یا غیر فعال

En  به معنی فعال وDis باشـد.   فعال می غیر به معنی
اسـتفاده   کلیـد   زبرای انتخاب بین این دو وضـعیت ا 

  کنید.
Offset 
دسـتگاه   زینه برای کالیبره کردن حسگر رطوبتاین گ

شناسان شرکت به هنگـام نصـب   شود. کار استفاده می
 دهند.   دستگاه کالیبراسیون را انجام می

  لطفا بدون هماهنگی کارشناسان شرکت این گزینه را تغییر ندهید.
Calibration 

ــه تنظیمــات اختصاصــی و ضــرایب حســگر   مربــوط ب
رطوبت است. این تنظیمات در هنگام تولید انجام شده 

  .است. کاربر به این بخش دسترسی ندارد
  Voltage Setیرمنوی ز

یرمنو بـرای انجـام تنظیمـات مربـوط بـه بخـش       زاین 
باشـد و خـود شـامل     دسـتگاه مـی   ژگیـری ولتـا   هزاندا
  باشد: یر میزهای  ینهزگ
 



 
 
 

١٢

Back  
Back     در تمامی منوها عملکرد یکسانی دارد. توضـیحات مربوطـه در منـویMain Set   آمـده
  است.

Offset 
دسـتگاه   ولتـاژ حسـگر   این گزینه برای کالیبره کـردن 

شود. کارشناسان شرکت به هنگـام نصـب    استفاده می
 دهند.   دستگاه کالیبراسیون را انجام می

  لطفا بدون هماهنگی کارشناسان شرکت این گزینه را تغییر ندهید.
Calibration 

 ولتـاژ مربوط به تنظیمات اختصاصی و ضرایب حسـگر  
شده اسـت.  است. این تنظیمات در هنگام تولید انجام 

  کاربر به این بخش دسترسی ندارد.
  
 

 NEV Setیرمنوی ز

یرمنو بـرای انجـام تنظیمـات مربـوط بـه بخـش       زاین 
باشـد و خـود    نول به ارت دستگاه می ژگیری ولتا هزاندا

 باشد: یر میزهای  ینهزشامل گ
Back  
Back     در تمامی منوها عملکرد یکسانی دارد. توضـیحات مربوطـه در منـویMain Set   آمـده
  است.

Offset 
 ولتــاژ ارتایــن گزینــه بــرای کــالیبره کــردن حســگر 

شود. کارشناسان شرکت به هنگام  دستگاه استفاده می
 دهند.   نصب دستگاه کالیبراسیون را انجام می

  لطفا بدون هماهنگی کارشناسان شرکت این گزینه را تغییر ندهید.



 
 
 

١٣

  
Calibration 

ولتـاژ  ب حسـگر  مربوط به تنظیمات اختصاصی و ضرای
است. این تنظیمات در هنگام تولیـد انجـام شـده     ارت

  است. کاربر به این بخش دسترسی ندارد.
 Door Setیرمنوی ز

یرمنو برای انجـام تنظیمـات مربـوط بـه حسـگر      زاین 
های  ینهزباشد و خود شامل گ می تشخیص وضعیت در

 باشد: یر میز
Back  
Back رد. توضـیحات مربوطـه در منـوی    در تمامی منوها عملکرد یکسانی داMain Set   آمـده
  است.

Status 
شـود.   کردن حسگر استفاده مـی  برای فعال یا غیر فعال

En  به معنی فعال وDis باشـد.   فعال می به معنی غیر
اسـتفاده   کلیـد   زبرای انتخاب بین این دو وضـعیت ا 

  کنید.
 Airflowیرمنوی ز

حسـگر  بـه  یرمنو برای انجـام تنظیمـات مربـوط    زاین 
هـای   ینهزباشد و خود شامل گ می تشخیص جریان هوا

 باشد: یر میز
Back  
Back     در تمامی منوها عملکرد یکسانی دارد. توضـیحات مربوطـه در منـویMain Set   آمـده
  است.

  
  



 
 
 

١٤

  
Status 

شـود.   کردن حسگر استفاده مـی  برای فعال یا غیر فعال
En  به معنی فعال وDis شـد.  با فعال می به معنی غیر

اسـتفاده   کلیـد   زبرای انتخاب بین این دو وضـعیت ا 
  کنید.

Calibration 
سنسـور جریـان هـوای    ینه برای کالیبراسـیون  زاین گ

انتخاب این  زشود. پس ا متصل به دستگاه استفاده می
  شود. ینه روی نمایشگر متن مقابل نمایش داده میزگ

 Setوا وجود ندارد قرار داده و سپس کلیـد  کاربر باید حسگر دستگاه را در مکانی که جریان ه
مرحلــه دوم  ⇩ بــا فشــار دادن کلیــدرا فشــار دهــد. 

شود. در این مرحله بایـد   کالیبراسیون نمایش داده می
حسگر در حداکثر جریان هوای کاری خود قرار گیـرد.  
برای ذخیره شدن اطالعات مربوط به حـداکثر جریـان   

  فشار داده شود.  Setهوا باید کلید 
ایـن   زی اطالعـات و خـروج دسـتگاه ا   زسا برای ذخیره
  را فشار دهید. Setبخش کلید 

 Dust Setیرمنوی ز

یرمنو برای انجـام تنظیمـات مربـوط بـه حسـگر      زاین 
ــی  ــته م ــار انباش ــخیص غب ــامل   تش ــود ش ــد و خ باش

 باشد: یر میزهای  ینهزگ
Back  
Back   ر منـوی  در تمامی منوها عملکرد یکسانی دارد. توضـیحات مربوطـه دMain Set   آمـده
  است.
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Status 

شـود.   کردن حسگر استفاده مـی  برای فعال یا غیر فعال
En  به معنی فعال وDis باشـد.   فعال می به معنی غیر

اسـتفاده   کلیـد   زبرای انتخاب بین این دو وضـعیت ا 
  کنید.

Calibration 
برای کالیبره کردن این حسگر ابتدا باید حسگر کـامال  

ینـه روی نمایشـگر   زسپس با انتخاب این گشود  زتمی
  شود. متن مقابل نمایش داده می

تنظیمات در دسـتگاه ذخیـره    Setبا فشار دادن کلید 
  شود.  می

  
  

 Motion Setیرمنوی ز

یرمنو برای انجـام تنظیمـات مربـوط بـه حسـگر      زاین 
یـر  زهای  ینهزباشد و خود شامل گ تشخیص حرکت می

 باشد: می
Back  
Back امی منوها عملکرد یکسانی دارد. توضـیحات مربوطـه در منـوی    در تمMain Set   آمـده
  است.

Status 
شـود.   کردن حسگر استفاده مـی  برای فعال یا غیر فعال

En  به معنی فعال وDis باشـد.   فعال می به معنی غیر
   استفاده کنید. کلید  زبرای انتخاب بین این دو وضعیت ا
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 Input Setیرمنوی ز

های  ورودی منو برای انجام تنظیمات مربوط بهیرزاین 
یـر  زهـای   ینهزباشد و خود شامل گ سوییچ دستگاه می

 باشد: می
Back  
Back     در تمامی منوها عملکرد یکسانی دارد. توضـیحات مربوطـه در منـویMain Set   آمـده
  است.

Input1 
اسـتفاده   یـک  ورودیکـردن   برای فعال یـا غیـر فعـال   

فعـال   به معنی غیر Disعال و به معنی ف Enشود.  می
 کلید  زباشد. برای انتخاب بین این دو وضعیت ا می

  استفاده کنید.
Input2 

اســتفاده  دو کــردن ورودی بــرای فعــال یــا غیــر فعــال
فعـال   به معنی غیر Disبه معنی فعال و  Enشود.  می
 کلید  زباشد. برای انتخاب بین این دو وضعیت ا می

  استفاده کنید.
 Fire Setیرمنوی ز

یرمنو برای انجـام تنظیمـات مربـوط بـه حسـگر      زاین 
یـر  زهـای   ینـه زباشد و خـود شـامل گ   اعالم حریق می

 باشد: می
Back  
Back     در تمامی منوها عملکرد یکسانی دارد. توضـیحات مربوطـه در منـویMain Set   آمـده
  است.
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Status 
د. شـو  کردن حسگر استفاده مـی  برای فعال یا غیر فعال

En  به معنی فعال وDis باشـد.   فعال می به معنی غیر
اسـتفاده   کلیـد   زبرای انتخاب بین این دو وضـعیت ا 

    کنید.
 Leakage Setیرمنوی ز

یرمنو برای انجـام تنظیمـات مربـوط بـه حسـگر      زاین 
هـای   ینـه زباشد و خود شامل گ تشخیص نشتی آب می

 باشد: یر میز
Back  
Back د یکسانی دارد. توضـیحات مربوطـه در منـوی    در تمامی منوها عملکرMain Set   آمـده
  است.

Status 
شـود.   کردن حسگر استفاده مـی  برای فعال یا غیر فعال

En  به معنی فعال وDis باشـد.   فعال می به معنی غیر
اسـتفاده   کلیـد   زبرای انتخاب بین این دو وضـعیت ا 

    کنید.
Reset Factory  

تنظیمات دستگاه به حالـت  با انتخاب این گزینه، کلیه 
بـا انتخـاب ایـن     شود. اولیه (زمان تولید) برگردانده می

اطمینـان کـاربر از انجـام ایـن     گزینه دستگاه در مورد 
  شود. کند و درصورت تایید کاربر تمام تنظیمات به حالت اولیه بازگردانده می سوال می عمل

  اده ننمایید. لطفا بدون هماهنگی کارشناسان شرکت از این گزینه استف 
  )S/Nشماره سریال (

شماره سریال دستگاه در این قسمت درج شده است و 
  امکان تغییر آن وجود ندارد.

  



 
 
 

١٨

  
Ver 

ار دستگاه در اینجا مشخص شده اسـت و  زاف نسخه نرم
  امکان تغییر آن وجود ندارد.

  
 
 
 Alarm Setیر منوی ز

 یر منو برای انجام تنظیمات آالرم دستگاه اسـت. زاین 
یـر منـوی دیگـر    زیر منـو خـود شـامل تعـدادی     زاین 
  باشد.  می

Back  
Back     در تمامی منوها عملکرد یکسانی دارد. توضـیحات مربوطـه در منـویMain Set   آمـده
  است.

  Temp Set زیر منوی
یر منو جهت انجام تنظیمات آالرم دمای دستگاه زاین 
 باشد. یر میزهای  ینهزباشد و شامل گ می

Back  
  آمده است. Main Setامی منوها عملکرد یکسانی دارد. توضیحات مربوطه در منوی در تم 
 Buzzer 

فعال کردن آالرم شـنیداری دسـتگاه    برای فعال یا غیر
بـه   Disبه معنـی فعـال بـودن و     Enشود.  استفاده می

باشـد. بـرای    معنی غیر فعال بودن آالرم شنیداری مـی 
  استفاده کنید. ه از دکم En/Disهای  انتخاب بین گزینه

  
Max  

برای مشخص کردن حداکثر مقدار مجاز دما اسـتفاده  
شود. عدد نمایش داده شده مقـدار فعلـی حـداکثر     می



 
 
 

١٩

تغییر العمـل   دهد. برای تنظیم مقدار حداکثر دمای مجاز طبق دستور دمای مجاز را نشان می
  عمل نمایید. مقادیر عددی

Min  
دمـا اسـتفاده    برای مشخص کردن حداقل مقدار مجاز

شود. عدد نمایش داده شـده مقـدار فعلـی حـداقل      می
  باشد. دمای مجاز می

  حداقل باشد. یتر از دما دقت شود که مقدار دمای حداکثر بزرگ
  

Dead Band  
در قالب یک مثال در ادامه توضیح   Dead Bandمفهوم 

داده شده است. توجه کنید که این مثال در مـورد دمـا   
نیـز بـه همـان شـکل      ژد رطوبت و ولتـا است اما در مور

  صادق است. 
فرض کنید دمـای کـاری دسـتگاه    

+ درجه سـانتیگراد و  ۳۰+ و ۲۰بین
ــدار  ــه Dead Bandمق ــک درج  ی

درجـه   ۳۰باشد، زمانی که دما بـه  
ــد دســتگاه آالرم    ــانتیگراد برس س

پـایین  درجه برسـد. در حـد    ۲۹خواهد داد و زمانی آالرم قطع خواهد شد که دما به کمتر از 
شود و زمانی آالرم قطع خواهـد شـد کـه     درجه سانتیگراد برسد آالرم فعال می ۲۰اگر دما به 

شود. مقدار  مانند دما تعریف می Dead Bandدرجه برسد. برای رطوبت نیز  ۲۱دما به بیش از 
  باشد. درجه سانتیگراد می ۰.۳آالرم دما  Dead Band توصیه شده برای 

  
 Humidity Setیرمنوی ز

یـر منـو جهــت انجـام تنظیمـات آالرم رطوبــت     زایـن  
  باشد. یر میزهای  ینهزباشد و شامل گ دستگاه می

  



 
 
 

٢٠

Back  
  آمده است. Main Setدر تمامی منوها عملکرد یکسانی دارد. توضیحات مربوطه در منوی  
 Buzzer 

فعال کردن آالرم شـنیداری دسـتگاه    برای فعال یا غیر
بـه   Disفعـال بـودن و    به معنـی  Enشود.  استفاده می

باشـد. بـرای    معنی غیر فعال بودن آالرم شنیداری مـی 
  استفاده کنید. از دکمه  En/Disهای  انتخاب بین گزینه

  
Max  

برای مشـخص کـردن حـداکثر مقـدار مجـاز رطوبـت       
شود. عدد نمایش داده شـده مقـدار فعلـی     استفاده می

دهـد. بـرای تنظـیم     مجاز را نشان می رطوبتحداکثر 
  عمل نمایید. تغییر مقادیر عددیالعمل  مقدار حداکثر رطوبت مجاز طبق دستور

Min  
بـرای مشــخص کــردن حــداقل مقــدار مجــاز رطوبــت  

شود. عدد نمایش داده شـده مقـدار فعلـی     استفاده می
  باشد. حداقل رطوبت مجاز می

  تر از رطوبت حداقل باشد. دقت شود که مقدار رطوبت حداکثر بزرگ
Dead Band  

انند آنچه در بخش آالرم دما توضیح داده شد.  مقدار م
 ٪۲ آالرم رطوبت مقدار Dead Bandتوصیه شده برای 

  باشد. می
 Voltage Setیر منوی ز

دسـتگاه   ژیر منو جهت انجام تنظیمات آالرم ولتازاین 
 باشد. یر میزهای  ینهزباشد و شامل گ می

Back  
  آمده است. Main Setضیحات مربوطه در منوی در تمامی منوها عملکرد یکسانی دارد. تو 
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 Buzzer  
فعال کردن آالرم شـنیداری دسـتگاه    برای فعال یا غیر

بـه   Disبه معنـی فعـال بـودن و     Enشود.  استفاده می
باشـد. بـرای    معنی غیر فعال بودن آالرم شنیداری مـی 

  استفاده کنید. از دکمه  En/Disهای  انتخاب بین گزینه
Max  
استفاده  ژشخص کردن حداکثر مقدار مجاز ولتابرای م

شود. عدد نمایش داده شده مقـدار فعلـی حـداکثر     می
دهد. برای تنظیم مقدار حداکثر  مجاز را نشان می ژولتا
  عمل نمایید. تغییر مقادیر عددیالعمل  مجاز طبق دستور ژولتا

Min  
اسـتفاده   ژبرای مشخص کردن حداقل مقدار مجاز ولتا

نمایش داده شـده مقـدار فعلـی حـداقل      شود. عدد می
  باشد. مجاز می ژولتا

  حداقل باشد. ژتر از ولتا حداکثر بزرگ ژدقت شود که مقدار ولتا
Dead Band  

مانند آنچه در بخش آالرم دما توضیح داده شد.  مقدار 
یـک   مقـدار  ژآالرم ولتا Dead Bandتوصیه شده برای 

  باشد. ولت می
 NEV Setیرمنوی ز

سـی  ررمنو جهت انجام تنظیمات آالرم بخش ب یرزاین 
یـر  زهای  ینهزباشد و شامل گ وضعیت ارت دستگاه می

 باشد. می
Back  

  آمده است. Main Setدر تمامی منوها عملکرد یکسانی دارد. توضیحات مربوطه در منوی  
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 Buzzer 
فعال کردن آالرم شـنیداری دسـتگاه    برای فعال یا غیر

بـه   Disه معنـی فعـال بـودن و    ب Enشود.  استفاده می
باشـد. بـرای    معنی غیر فعال بودن آالرم شنیداری مـی 

اسـتفاده   از دکمـه   En/Disهای  انتخاب بین گزینه
  کنید.
Max  

 ارتژبرای مشخص کـردن حـداکثر مقـدار مجـاز ولتـا     
شود. عدد نمایش داده شـده مقـدار فعلـی     استفاده می
برای تنظـیم  دهد.  مجاز را نشان می ارت ژحداکثر ولتا

  عمل نمایید. تغییر مقادیر عددیالعمل  مجاز طبق دستور ژمقدار حداکثر ولتا
Min  

 ارتژبرای مشخص کـردن حـداقل مقـدار مجـاز ولتـا     
شود. عدد نمایش داده شـده مقـدار فعلـی     استفاده می
  باشد. مجاز می ارتژحداقل ولتا

  داقل باشد.ح ارتژتر از ولتا حداکثر بزرگ ارتژدقت شود که مقدار ولتا
Dead Band  

مانند آنچه در بخش آالرم دما توضیح داده شد.  مقدار 
مقـدار   ارتژآالرم ولتـا  Dead Bandتوصیه شده برای 

  باشد. میولت  ۰٫۵
 Door Setیرمنوی ز

یــر منــو جهــت انجــام تنظیمــات آالرم بخــش  زایــن 
یـر  زهای  ینهزباشد و شامل گ تشخیص وضعیت در می

 باشد. می
Back  

  آمده است. Main Setمامی منوها عملکرد یکسانی دارد. توضیحات مربوطه در منوی در ت 
  
  



 
 
 

٢٣

 Buzzer 
فعال کردن آالرم شـنیداری دسـتگاه    برای فعال یا غیر

بـه   Disبه معنـی فعـال بـودن و     Enشود.  استفاده می
باشـد. بـرای    معنی غیر فعال بودن آالرم شنیداری مـی 

  استفاده کنید. دکمه از  En/Disهای  انتخاب بین گزینه
Mode 
کاری دستگاه درمورد ایـن سنسـور را مشـخص     حالت
  کند که شامل دو وضعیت: می

 Alarm 
بودن در، دستگاه  زحالت کارکرد عادی این بخش است. در این حالت با تشخیص با

  شود.  بودن در آالرم آن قطع می داده و به محض تشخیص بستهآالرم 
  (عادی) است.  Alarmحالت  فرض، دستگاه در بصورت پیش

 
 Sec 

بودن در را تشـخیص دهـد    زمانی که دستگاه بازباشد و  حفاظتی دستگاه می حالت
شود. تنهـا راه قطـع    بسته شدن در هم آالرم آن قطع نمی زآالرم داده و حتی پس ا

  باشد. منوی دستگاه می زکردن آالرم دستگاه، ریست کردن سنسور در ا
  

Delay  
العمـل دسـتگاه    ت کـه بـرای عکـس   مان تاخیری اسـ ز

 ۱۰مـان تـاخیر   زشود. به عنوان مثـال اگـر    تعریف می
بـودن در   زثانیه تنظیم شده باشد، پس ار تشخیص بـا 

ثانیه همچنـان حسـگر    ۱۰ زکند و درصورتیکه پس ا ثانیه صبر می ۱۰توسط حسگر، دستگاه 
  کند. دهی می بودن در را داد آنگاه دستگاه آالرم زتشخیص با

  ثانیه تنظیم شود.  ۹۹۹تا  ۰ زتوان ا تاخیر می مانز
  
  
  



 
 
 

٢٤

Reset Door  
ــال    ــگر در در ح ــعیت حس ــردن وض ــرای ریســت ک ب

Sec  باشـد. پـس ار فشـار دادن کلیـد      (حفاظتی) مـی
Reset Door زدســتگاه درمــورد اطمینــان کــاربر ا 
  کند. وی سوال می زانجام این کار ا

  Airflow Setزیر منوی 
باشـد و شـامل    تنظیمـات آالرم بخـش تشـخیص جریـان هـوا مـی      یر منو جهت انجـام  زاین 

 باشد. یر میزهای  ینهزگ
Back  

  آمده است. Main Setدر تمامی منوها عملکرد یکسانی دارد. توضیحات مربوطه در منوی  
 Buzzer 

فعال کردن آالرم شـنیداری دسـتگاه    برای فعال یا غیر
ـ  Disبه معنـی فعـال بـودن و     Enشود.  استفاده می ه ب

باشـد. بـرای    معنی غیر فعال بودن آالرم شنیداری مـی 
  استفاده کنید. از دکمه  En/Disهای  انتخاب بین گزینه

Sensitivity 
 ۵برای تنظیم حساسیت حسگر تشخیص جریان هـوا   

تـرین   حسـاس   L1سطح درنظر گرفته شده است کـه  
 دهد) ترین جریان هوا را تشخیص می (کمحالت حسگر

(جریان هـوای قابـل   اسیت حسـگر کمترین حس L5و 
  را دربردارد.   تا حسگر به عنوان جریان هوا آن را تشخیص دهد) دتوجهی باید وجود داشته باش

  Dust Set یمنو ریز
یــر منــو جهــت انجــام تنظیمــات آالرم بخــش  زایــن 

یر زهای  ینهزباشد و شامل گ تشخیص غبار انباشته می
 باشد. می

Back  
  آمده است. Main Setکسانی دارد. توضیحات مربوطه در منوی در تمامی منوها عملکرد ی 
  



 
 
 

٢٥

 Buzzer 

فعال کردن آالرم شـنیداری دسـتگاه    برای فعال یا غیر
بـه   Disبه معنـی فعـال بـودن و     Enشود.  استفاده می

باشـد. بـرای    معنی غیر فعال بودن آالرم شنیداری مـی 
  استفاده کنید. از دکمه  En/Disهای  انتخاب بین گزینه

Sensitivity 
 غبار انباشـته برای تنظیم حساسیت حسگر تشخیص  
تـرین   حساس  L1سطح درنظر گرفته شده است که  ۵

را  ترین غبار انباشته شده روی حسگر حالت حسگر(کم
 روی حسگر وجـود قابل توجهی  باید غبارکمترین حساسیت حسگر( L5دهد) و  تشخیص می
را  آن را تشـخیص دهـد)   زحـد مجـا   زاشـته بـیش ا  تا حسگر به عنـوان غبـار انب   داشته باشد

  .  دربردارد
 Motion Setیرمنوی ز

یــر منــو جهــت انجــام تنظیمــات آالرم بخــش  زایــن 
هـای   ینهزباشد و شامل گ می حرکت دستگاهتشخیص 

 باشد. یر میز
Back  

  آمده است. Main Setدر تمامی منوها عملکرد یکسانی دارد. توضیحات مربوطه در منوی  
 Buzzer 

فعال کردن آالرم شـنیداری دسـتگاه    برای فعال یا غیر
بـه   Disبه معنـی فعـال بـودن و     Enشود.  استفاده می

باشـد. بـرای    معنی غیر فعال بودن آالرم شنیداری مـی 
  استفاده کنید. از دکمه  En/Disهای  انتخاب بین گزینه

Mode 
حالت کاری دستگاه درمورد ایـن سنسـور را مشـخص    

  مل دو وضعیت:کند که شا می
  
  



 
 
 

٢٦

 Alarm 
حالت کارکرد عادی این بخش است. در این حالـت بـا تشـخیص حرکـت، دسـتگاه      

 دقیقه بصورت خودکـار  ۳ زپس ا عدم تشخیص حرکت آالرم داده و درصورتآالرم 
  شود.  قطع می

  (عادی) است. Alarmفرض، دستگاه در حالت  بصورت پیش
 

 Sec 
را تشخیص دهـد آالرم   ه دستگاه حرکتی کمانزباشد و  حالت حفاظتی دستگاه می

شود. تنها راه قطـع   آالرم آن قطع نمی دم تشخیص حرکت نیزع زداده و حتی پس ا
منـوی دسـتگاه    زا تشـخیص حرکـت  کردن آالرم دستگاه، ریسـت کـردن سنسـور    

  باشد.  می
Delay 

العمـل دسـتگاه    مان تاخیری اسـت کـه بـرای عکـس    ز
 ۱۰تـاخیر   مـان زشود. به عنوان مثـال اگـر    تعریف می

توسط  تشخیص حرکت زه باشد، پس اثانیه تنظیم شد
ه همچنـان حسـگر   ثانیـ  ۱۰ زکنـد و درصـورتیکه پـس ا    ثانیـه صـبر مـی    ۱۰حسگر، دستگاه 
  کند. دهی می داد آنگاه دستگاه آالرم تشخیص حرکت

  ثانیه تنظیم شود.  ۹۹۹تا  ۰توان ار  مان تاخیر میز
Reset Motion  

در  تشخیص حرکتحسگر برای ریست کردن وضعیت 
باشـد. پـس ار فشـار دادن     (حفاظتی) مـی  Sec تحال

دســتگاه درمــورد اطمینــان  Reset Motionکلیــد 
  کند. وی سوال می زانجام این کار ا زکاربر ا
 Input 1 Setیرمنوی ز

ورودی یر منو جهت انجام تنظیمات آالرم بخـش  زاین 
یـر  زهـای   ینـه زباشد و شامل گ دستگاه می شماره یک

  باشد. می
  



 
 
 

٢٧

Back  
  آمده است. Main Setدر تمامی منوها عملکرد یکسانی دارد. توضیحات مربوطه در منوی  
 Buzzer 

فعال کردن آالرم شـنیداری دسـتگاه    برای فعال یا غیر
بـه   Disبه معنـی فعـال بـودن و     Enشود.  استفاده می

باشـد. بـرای    معنی غیر فعال بودن آالرم شنیداری مـی 
  استفاده کنید. از دکمه  En/Disهای  نهانتخاب بین گزی

Mode 
را مشـخص   کاری دستگاه درمورد ایـن حسـگر  حالت 

  کند که شامل دو وضعیت: می
 NC 
 NO 

   است. Normally Closeو  Normally Openکه نشانگر حالت 
Delay 

العمـل دسـتگاه    مان تاخیری اسـت کـه بـرای عکـس    ز
 ۱۰یر مـان تـاخ  زشود. به عنوان مثـال اگـر    تعریف می

، تغییـر حالـت ورودی   زثانیه تنظیم شده باشد، پـس ا 
همـان حالـت     ورودیثانیه همچنـان   ۱۰ زکند و درصورتیکه پس ا ثانیه صبر می ۱۰دستگاه 
  کند. دهی می دستگاه آالرم باقی ماند

  ثانیه تنظیم شود.  ۹۹۹تا  ۰توان ار  مان تاخیر میز
 Input 2 Setیرمنوی ز

  است. Input 1 Setیرمنوی زآن مانند های آن و عملکرد  ینهزگ
  Fire Setیرمنوی ز

اعـالم   یر منو جهت انجام تنظیمات آالرم بخش  زاین 
یــر زهــای  ینــهزباشــد و شــامل گ دســتگاه مــیحریــق 

 باشد. می
Back  

  آمده است. Main Setدر تمامی منوها عملکرد یکسانی دارد. توضیحات مربوطه در منوی  



 
 
 

٢٨

 Buzzer 
فعال کردن آالرم شـنیداری دسـتگاه    یربرای فعال یا غ

بـه   Disبه معنـی فعـال بـودن و     Enشود.  استفاده می
باشـد. بـرای    معنی غیر فعال بودن آالرم شنیداری مـی 

اسـتفاده   از دکمـه   En/Disهای  انتخاب بین گزینه
  کنید.

  
Fire Reset 

درصورتیکه حسگر تشخیص حریق یکبار تحریک شود 
ماند. برای ریست کردن حسگر  در حالت آالرم باقی می

  شود.  ه استفاده مینیزاین گ زا
  

  Leakage Setزیر منوی
یــر منــو جهــت انجــام تنظیمــات آالرم بخــش  زایــن 

یـر  زهـای   ینـه زباشد و شامل گ تشخیص نشتی آب می
 باشد. می

Back  
  آمده است. Main Setدر تمامی منوها عملکرد یکسانی دارد. توضیحات مربوطه در منوی  
 Buzzer 

فعال کردن آالرم شـنیداری دسـتگاه    برای فعال یا غیر
بـه   Disبه معنـی فعـال بـودن و     Enشود.  استفاده می

باشـد. بـرای    معنی غیر فعال بودن آالرم شنیداری مـی 
  استفاده کنید. از دکمه  En/Disهای  انتخاب بین گزینه

  های دستگاه خروجی
شکل است کـه کـاربر در ابتـدا یـک یـا چنـد       های دستگاه به این  بطور کلی عملکرد خروجی

) Delayمـان تـاخیر (  زدهد و برای خروجی یک  حسگر را به خروجی مورد نظر اختصاص می
حسگرهای اختصاص داده شده بـه   زکند. درصورتیکه وضعیت یک یا چندحسگر ا مشخص می



 
 
 

٢٩

ادامه یابـد،  مان تاخیر تعریف شده برای خروجی ز زاین خروجی آالرم باشد و این آالرم بیش ا
  شود. خروجی دستگاه فعال می

  
 Output Setیرمنوی ز

  های دستگاه است. یر منو برای تنظیمات خروجیزاین 
   
  

Back  
  آمده است. Main Setدر تمامی منوها عملکرد یکسانی دارد. توضیحات مربوطه در منوی  
  
 Output 1 Setیرمنوی ز

یـک   یر منو جهت انجام تنظیمات خروجی شمارهزاین 
  باشد. یر میزهای  ینهزدستگاه است و خود شامل گ

Back  
  آمده است. Main Setدر تمامی منوها عملکرد یکسانی دارد. توضیحات مربوطه در منوی  

Status 
شود.  کردن خروجی استفاده می برای فعال یا غیر فعال

En  به معنی فعال وDis باشـد.   فعال می به معنی غیر
اسـتفاده   دو وضعیت از کلید  برای انتخاب بین این

  کنید.
Assign Input 

های دسـتگاه   یر منو برای اختصاص دادن ورودیزاین 
آن است. پس   های دستگاه به خروجی یا همان حسگر

های دستگاه  ورود به این بخش لیست تمامی ورودی زا
ـ    تواند ورودی(حسگر) یا ورودی شود. کاربر می دیده می ا فشـار دادن  های مورد نظـر خـود را ب

  گردد. زبه بخش قبل با Backانتخاب کرده و سپس با فشار دادن کلید  کلید 
  
  



 
 
 

٣٠

Delay  
های دستگاه در ابتدای  زمان تاخیر در خروجیتوضیح 

های دستگاه آمده است . در این قسمت  بخش خروجی
  شود. مقدار تاخیر مشخص می

  شوند. به همین شکل تنظیم می زنی)   Output 2 – 4(های دستگاه  سایر خروجی
  

LOCK  
شود. پـس از   برای قفل کردن صفحه کلید استفاده می

ر هیچ یک قفل کردن صفحه کلید و خروج از منو دیگ
شکلک قفل در صفحه اصـلی   و کند ها کار نمی از کلید

  ظاهر می شود.
(غیر فعـال) یـا   DISهای  کلمه LOCKدر جلوی کلمه 

EN    (فعال) نوشته شده است. برای تغییـر وضـعیت از
ــد  ــرای خــروج از وضــعیت   کلی ــد. ب اســتفاده کنی

LOCK را همزمان فشار دهید. ⇧⇩های  کلید  
EXIT  

باشـد. ایـن    مـی  Exitآخرین گزینه منوی اصلی گزینه 
گزینه برای خروج از منو و بازگشت بـه صـفحه اصـلی    

  شود. استفاده می
  ابعاد دستگاه

در شــکل ابعــاد اصــلی دســتگاه 
  نشان داده شده است. 

A=483 mm   
B=44 mm   

C=300 mm    
  
  

 ازجنس آلومینیـوم  پانل دستگاه



 
 
 

٣١

  شود. های استاندارد نصب می در رکو ک یونیت تدر سایز استاندارد 
  :تسایر محصوال

  گیری دمای محیط دستگاه اندازه .۱
 گیری رطوبت نسبی دستگاه اندازه .۲
 گیری دما و رطوبت محیط دستگاه اندازه .۳
 دستگاه تشخیص نشتی آب  .۴
   )چهار کاناله(گیری ولتاژ  دستگاه اندازه .۵
 )چهار حسگره(گیری دما  دستگاه اندازه .۶
 )تک حسگره(گیری دما  دستگاه اندازه .۷
 RS485-RS232رابط  .۸
 Ethernet – RS485رابط  .۹

 تفاضلیگیری فشار  دستگاه اندازه .۱۰
 SMSدستگاه ارسال آالرم  .۱۱
  و ...
 


