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 0نلدنٌ

ضهو تظکر از طها در اىتخاب نحػُالت طرکت درخظان غيعت ایصاتیس لطفا كتل از اشتفادً 

 راٍيهای آن را ةٌ دكت نطالعٌ کيید.  از دشتگاً

 تُجٌ

ه ختاک ه اطتیا ختارجه ةتٌ درهن آن      ةرای جلُگیری از اختالل در کارکرد دشتتگاً از هرهد گترد  

 جلُگیری کيید.

 از ةاز کردن در دشتگاً جدا خُدداری فرنایید.

 در ٍيگام اتػال دشتگاً ةٌ ةرق از خانُش ةُدن آن اطهیيان حاغل کيید.

ٍایه ةا طرایط دنای ةاال، رطُةت زیاد، انکتان ریتزش آب، احتهتال    تُاىد در نکان ایو دشتگاً ىهه

 یا تکاىَای دائم ه طدید کارکرد نياشته داطتٌ ةاطد.طُک الکتریکه ه 

کردن دشتگاً از اشید یا نایعات آلکالیيه اشتفادً ىکيید ه تيَا از پارچتٌ ىترم ه خظت      ةرای تهیز

 اشتفادً ىهایید.

 نظخػات دشتگاً 

  V DC 12    هلتاژ تغذیٌ .1

 V.A1 اکحر  حد    تُان نػرفه .2

 Segment 7     ىهایظگر .3

 جاىیٌ نیله 500    گیری ىهُىٌزنان  .4

   RS485    ىُع ارتتاط .5

  C °0 – C °60    دنای کاری دشتگاً .6

 C °65تا  -C °20    دنای ىگَداری .4

 حصگرٍا

 دنا .1

 دیجیتال   ىُع حصگر .1

 +C °20- – C °60  گیری دنا نحدهدً اىدازً .2

 درجٌ شاىتیگراد 5/0  گیری دنا دكت اىدازً .3

 شاىتیگراددرجٌ  1/0   دكت ىهایض دنا .4

 انکان تيظیم نحدهدً نجاز ٍظدار دنا .5

 دیداری طيیداری درغُرت خرهج دنا از نحدهدً نجاز دنا آالرم  .6

 آالرم دیداری طيیداری درغُرت ةرهز نظکل در حصگر دنا .4

 * ىصته رطُةت .2

 دیجیتال    ىُع حصگر .1
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 رطُةت ىصته 1007 - 07  گیری رطُةت ىصته نحدهدً اىدازً .2

 27  رطُةت ىصتهگیری  دكت اىدازً .3

 7 1/0   دكت ىهایض رطُةت ىصته .4

 انکان تيظیم نحدهدً نجاز ٍظدار رطُةت ىصته .5

 دیداری طيیداری درغُرت خرهج رطُةت ىصته از نحدهدً نجاز  آالرم  .6

 آالرم دیداری طيیداری درغُرت ةرهز نظکل در حصگر رطُةت .4

     TH05S01فلط درندل  *

 

 

 نظخػات ظاٍری دشتگاً 

 ىهایظگر .1

 ىظاىگر تغذیٌ .2

 ٍای هضعیت طتکٌ ) دریافت( ىظاىگر .3

 ٍای هضعیت طتکٌ ) ارشال( ىظاىگر .4

 غفحٌ کلید .5

 کلید رهطو/خانُش .6

 ىظاىگر آالرم دنا   .4

 *رطُةت  ىظاىگر آالرم .5

 هرهدی ةرق تغذیٌ .6

 (RS485) پُرت طتکٌ .10

 هرهدی حصگر دنا یا دنا رطُةت .11

 

 TH05S01فلط در ندل  *

 

 

 

 نعرفه دشتگاً

طُد ةٌ ایو طکل کٌ دشتگاً در نحل نُرد ىظتر   ایو دشتگاً ةرای پایض دنا ه رطُةت اشتفادً نه

کيد. درغُرتیکٌ دنا  گیری نه کارةر ىػب طدً ه از طریق شيصُرٍای خُد، دنا ه رطُةت را اىدازً

گیری طدً از نحدهدً نجازی کٌ ةرای دشتگاً تعریت  طتدً اشتت، ختارج طتُد،       یا رطُةت اىدازً
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طيیداری(. زناىه کٌ عهلکرد شيصُرٍا دچار نظتکل طتُد ه یتا     –دٍد )دیداری  گاً آالرم نهدشت

شيصُرٍا ةٌ دشتگاً نتػل ىتاطيد عالهً ةر آالرم دیداری ه طيیداری نتتُىه نتيته ةتر نظتخع     

 آید. نه کردن شيصُر نعیُب ةر رهی ىهایظگر دشتگاً ةٌ ىهایض در 

 

 دشتگاً راً اىدازی ىػب /

 دشتگاً ده ةخض اغله دارد0ىػب  ایو 

 دشتگاً

 ٌ ای کهکته ةتا طتکل     ىػب دشتگاً از ىُع دیُاری اشت. ةرای اتػال آشان دشتگاً ةٌ دیُار غتفح

ةیيه طدً اشت کٌ پظت دشتگاً كرار دارد. پس از جدا کردن ایو كطعتٌ از دشتتگاً ه    خاص پیض

ةترای  عٌ ةٌ دیُار ىػتب کيیتد.   تُاىید ةٌ شادگه دشتگاً را ةٌ که  ایو كط اتػال آن ةٌ دیُار نه

شاىتیهتر از شتط  زنتیو    160طُد دشتگاً در ارتفاع تلریته  عهلکرد نياشب حصگر پیظيَاد نه

ً      دكت کيید دشتگاً ىػب طُد.  -ٍتای گرنایظته   رهةرهی کاىال تَُیتٌ نطتتُع ه یتا شتایر دشتتگا

 شرنایظه كرار ىگیرد.

 حصگر

طتُد. دكتت داطتتٌ ةاطتید،      دشتگاً ىػب نهشيصُر دشتگاً در كصهت نخػُص ةٌ آن در پاییو 

گیری طدً تُشط دشتگاً ةٌ نحل ىػب آن ةصتگه دارد. درغُرتیکٌ ةٌ خاطر  دنا ه رطُةت اىدازً

گیتری در یکجتا كترار ىدارىتد حتهتا از       ٍای فیزیکه نحل ىػب دشتگاً ه نحتل اىتدازً   نحدهدیت

 گیری دنا ه رطُةت اشتفادً کيید. شيصُرٍای اکصترىال اىدازً

 

 اىدازی دشتگاً اىجام دٍید0 پس از ىػب دشتگاً نراحل زیر را ةرای راً

اتػال طتکٌ را ةٌ دشتگاً نتػل کيید. الزم ةٌ ذکر اشت کٌ ةدهن هغل کردن اتػال طتکٌ،  .1

 طُد. کارکرد عادی دشتگاً نختل ىهه

نتػتل   هلت نتػل کيید ه فیض آداپتُر را ةٌ دشتگاً 220آداپتُر تغذیٌ دشتگاً را ةٌ تغذیٌ  .2

 ىهایید.

پس از اطهیيان حاغل کردن از اىجام غحی  نراحتل ةتاال دشتتگاً را رهطتو کيیتد. )کلیتد        .3

 خانُش را در هضعیت رهطو كرار دٍید(\رهطو

ٍتا ةتٌ غتُرت     ٍا جَت تصت عهلکترد غتحی  آن   ةا رهطو کردن دشتگاً در اةتدا تهانه شگهيت

طتُد ه پتس از گذطتت نتدت      ایض دادً نهافزار دشتگاً ىه طُىد. شپس هرژن ىرم کانل رهطو نه

ٍتا ةتٌ    جاىیتٌ در رهی شتگهيت   3ای ه ةٌ نتدت حتدهد    زنان کُتاٍه دنا ه رطُةت ةٌ غُرت دهرً

 ةاطد. ىظان دٍيدً دنا نهه           ىظان دٍيدً رطُةت ىصتهآیيد.         ىهایض درنه
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درغُرتیکٌ خطتایه ةترای ٍتر یت  از شيصتُرٍای      

د اعم از خطای شيصُر ه یا نتػل ةٌ دشتگاً رخ دٍ

 (Alarm)ختترهج از نحتتدهدً نجتتاز، ىظتتاىگر آالرم   

طُد. ٍهچيتیو   نرةُطٌ رهی پاىل دشتگاً رهطو نه

آیتد ه ةتا یت  آژیتر نيلطت        نه ةازر دشتگاً ةػدا در

ةتا فظتاردادن   شازد.  کارةر را از ایو هضعیت نطل  نه

 طُد. ٍری  از کلیدٍای دشتگاً، آالرم طيیداری كط  نه

 ٍای نجاز دنا ه رطُةت در ةخض نيٍُای دشتگاً آندً اشت. ظیم نحدهدًتي

 

 نيٍُای دشتگاً

 تُج0ٌ 

اىجام تغییرات ىانياشب در نيٍُای دشتگاً نهکو اشت ةاعث از دشت دادن اطالعات یا کارکرد  *

 ىانياشب دشتگاً طُد. از ایيره از اىجام ٍرگُىٌ تغییرات غیر ضرهری خُدداری ىهایید.

 از اىجام ٍرگُىٌ تغییر ةا کارطياشان طرکت نظُرت ىهایید.كتل ** 

گیری از دشتگاً ةُشیلٌ شرهر شانایض كط   ىهُىٌ  در ٍيگام اشتفادً از نيٍُای دشتگاً، ***

 طُد. ىهه

العهتل زیتر عهتل     ةرای تيظیم نُاردی کٌ نلدار عددی دارىتد طتتق دشتتُر   0 تغییر نلادیر عددی

 ىهایید.

عتدد  ▼  ▲ٍای  حال ةا که  کلید .د زديچظه  خُاٍعدد نُرد ىظر را فظار دٍید.   دکهٌ 

ةٌ   SETکلید   داطتو ىگٌه  ةا فظار دادن ،نُرد ىظر خُد را هارد کيید. پس از اىتخاب عدد نياشب

 .طُد ىهُدً ه ازنيُ خارج نه تغییرات اىجام طدً را ذخیرًجاىیٌ  5ندت 

کتار،   ٍيگتام را ٍهزنان فظار دٍیتد. )نهکتو اشتت     setه  کلید ةرای هرهد ةٌ نيُی دشتگاً ده 

 . در ادانٌ عهل کيید( lockغفحٌ کلید دشتگاً كفل ةاطد در ایو غُرت طتق دشتُرالعهل نيُی 

طتتتتتتتُىد. ٍتتتتتتتای نُجتتتتتتتُد در ٍتتتتتتتر نيتتتتتتتُ نعرفتتتتتتته نتتتتتتته    یيتتتتتتتٌزگ
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العهتل   طُد. عدد نُرد ىظر خُد را طتق دشتُر جَت تيظیم آدرس طتکٌ اشتفادً نهیيٌ زایو گ   

هارد کيیتتد. عتتدد هارد طتتدً  تغییتتر نلتتادیر عتتددی

ةاطتد. لطفتا ةتدهن ٍهتاٍيگه      66تتا   0تُاىتد از   نه

 کارطياشان طرکت ایو گزیيٌ را تغییر ىدٍید.

 طُد.  هافزار ن دٍه اطتتاً ةاعث از دشت دادن اطالعات در ىرم آدرس *

 ٍای داخل طتکٌ ىیز اجر گذارد. آدرس دٍه اطتتاً حته نهکو اشت ةر شایر دشتگاً **

 

 
ةٌ نعيته فعتال    on طُد. دشتگاً اشتفادً نه دنای فعال کردن آالرم طيیداری ةرای فعال یا غیر   

ةتٌ نعيته غیتر فعتال کتردن آالرم       ofکردن آالرم ه 

 ةاطد. نه

 

 

 
گیتری   کالیترً کردن ةخض اىدازً گزیيٌ ةرایایو    

طُد. کارطياشان طترکت   دنای دشتگاً اشتفادً نه

ةتتٌ ٍيگتتام ىػتتب دشتتتگاً کالیتراشتتیُن را اىجتتام  

 دٍيد. نه

 
 لطفا ةدهن ٍهاٍيگه کارطياشان طرکت ایو گزیيٌ را تغییر ىدٍید.

 

 
دادً طدً نلدار فعله عدد ىهایض  طُد. اشتفادً نه ردن حداکحر نلدار نجاز دناةرای نظخع ک   

دٍتد. ةترای تيظتیم     نجاز را ىظان نه حداکحر دنای

تغییتر  العهتل   نجاز طتق دشتُر دناینلدار حداکحر 

 عهل ىهایید. نلادیر عددی

 

 
دادً طدً نلدار فعلته   عدد ىهایض طُد. اشتفادً نه ظخع کردن حداكل نلدار نجاز دناةرای ن   

 ةاطد. نجاز نه حداكل دنای

تر از دنتای   کٌ نلدار دنای حداکحر ةزرگدكت طُد 

 حداكل ةاطد.



 7 

 
+ درجٌ شتاىتیگراد ه  30+ ه 20ةدان نعيه اشت کٌ ةٌ غُرت نحال اگر دنای کاری دشتگاً ةیو   

ةاطد، زناىه کٌ دنا ةٌ  ی  درجٌ Dead Bandنلدار 

درجٌ شاىتیگراد ةرشد دشتگاً آالرم خُاٍتد داد   30

 26ه زناىه آالرم كط  خُاٍد طد کٌ دنا ةٌ کهتر از 

درجٌ ةرشد. در حد پاییو اگر دنا ةٌ 

درجتتٌ شتتاىتیگراد ةرشتتد آالرم    20

طتُد ه زنتاىه آالرم كطت      فعال نته 

 21خُاٍد طد کتٌ دنتا ةتٌ ةتیض از     

تُغیٌ طدً ةترای  درجٌ ةرشد. نلدار 

Dead Band    2در نتتُرد رطُةتتت 

/ درجتتٌ شتتاىتیگراد 5درغتتد ه دنتتا 

 ةاطد.   نه

 

 
ةتٌ   on طتُد.  دشتتگاً اشتتفادً نته   رطُةت ىصتته   فعال کردن آالرم طيیداری ةرای فعال یا غیر   

ةتٌ نعيته غیتر فعتال      ofنعيه فعال کتردن آالرم ه  

 ةاطد. کردن آالرم نه

 
طتُد.   دشتتگاً اشتتفادً نته    رطُةتت ىصتته  گیتری   ترً کردن ةخض اىتدازً ایو گزیيٌ ةرای کالی   

کارطياشتتان طتترکت ةتتٌ ٍيگتتام ىػتتب دشتتتگاً    

 دٍيد. کالیتراشیُن را اىجام نه

لطفا ةدهن ٍهاٍيگه کارطياشان طرکت ایو گزیيٌ 

 را تغییر ىدٍید.

 

 
دادً طتدً  عدد ىهایض  طُد. اشتفادً نهنجاز رطُةت ىصته  ردن حداکحر نلدارةرای نظخع ک   

نجتاز را ىظتان    نلدار فعله حداکحر رطُةتت ىصتته  

 رطُةتت ىصتته  دٍد. ةرای تيظیم نلدار حداکحر  نه

عهتل   تغییر نلادیر عتددی العهل  نجاز طتق دشتُر

 ىهایید.
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دادً طتدً   عدد ىهتایض  طُد. اشتفادً نه نجازرطُةت ىصته ظخع کردن حداكل نلدار ةرای ن   

 ةاطد. نجاز نه ل رطُةت ىصتهنلدار فعله حداك

تر  دكت طُد کٌ نلدار رطُةت ىصته حداکحر ةزرگ

 حداكل ةاطد.از رطُةت ىصته 

 

 
رطُةتت   Dead Bandةاطتد. نفَتُم    آالرم رطُةت ىصته دشتتگاً نته   Dead Bandةرای تيظیم    

 ةاطد. ىصته ةا دنا یکصان نه

 

 

    
ةاطد. کارةر انکتان تغییتر    تيظیهات داخله دشتگاً نهاز نيُی دشتگاً نرةُط ةٌ   یيٌزایو شٌ گ  

 ٍا را ىدارد. یيٌزایو گ

 

 
طُد. پس از كفل کردن غفحٌ کلیتد ه خترهج از نيتُ     ةرای كفل کردن غفحٌ کلید اشتفادً نه   

 کيد.   ٍا کار ىهه دیگر ٍیچ ی  از کلید

)غیر فعال( یتا  OFٍای  کلهٌ LOCدر جلُی کلهٌ 

on    فعال( ىُطتٌ طدً اشت. ةرای تغییتر هضتعیت(

 را ٍهزنان فظار دٍید. ▲▼ٍای  کلید LOCKةرای خرهج از هضعیت اشتفادً کيید.  از کلید 

 

 ىصخٌ دشتگاً

 .ةاطد کٌ ىهایظگر ىصخٌ دشتگاً نهیيٌ ةعدی ىهایض دادً طدً ی  عدد اشت زگ

 ید.نان فظار دٍزرا ٍه ▲▼نيُی دشتگاً کلیدٍای  زةرای خرهج ا
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 اةعاد دشتگاً

در طتتکل اةعتتاد اغتتله دشتتتگاً  

 .ىظان دادً طدً اشت

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ٍتای کظتُیه پظتت     ةرای ىػب دشتگاً از شُراخ 

 دشتگاً اشتفادً کيید.

 

 

 

 

 

 شایر نحػُالت

 ةرای اطالع از شایر نحػُالت ةٌ هب شایت طرکت نراجعٌ فرنایید0

 

 


www.SAMAYESH.com

 
www.DSI.ir 
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 :دفتر تهران
   ۶۴خیابان گاىدی، ىبش کُچٌ ٍشتم، شهارً 

 ۰۲۱-۵۵۲۰۶۶۶۱-۳تلفو:

 :دفتر مرکزی

   C4یزد، خیابان نطَری، نرکز فياوری اقبال، واحد 

   ۰۳۵-۳۴۲۶۱۰۰۴ىهابر:    ۰۳۵-۳۴۲۵۴۶۴۴تلفو: 

Email: info@DSI.ir  

www.DSI.ir  
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