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پایاًِ اًذازُگیری دها ٍ رطَتت
هذلTH08LF01ٍTH08L01 :
ضوي تشکر از شوا در اًتخاب هحصَالت شرکت درخشاى صٌعت ایساتیس لطفا
قثل از استفادُ از دستگاُ ،راٌّوای آى را تِ دقت هطالعِ کٌیذ.

تَجِ :







تشای خلَگیشی اص اختالل دس واسوشد دستگاُ اص ٍسٍد گشد ٍ خان ٍ اضیا خاسخی تِ
دسٍى آى خلَگیشی وٌیذ.
اص تاصوشدى دستگاُ خذا خَدداسی فشهاییذ.
دس ٌّگام اتػال دستگاُ تِ تشق اص خاهَش تَدى آى اطویٌاى حاغل وٌیذ.
ایي دستگاُ ًویتَاًذ دس هىاىّایی تا ضشایط دهای تاال ،سطَتت صیاد ،اهىاى سیضش
آب ،احتوال ضَن الىتشیىی ٍ یا تىاىّای دائن ٍ ضذیذ واسوشد هٌاسثی داضتِ
تاضذ.
تشای تویض وشدى دستگاُ اص اسیذ یا هایؿات آلىالیٌی استفادُ ًىٌیذ ٍ تٌْا اص پاسچِ
ًشم ٍ خطه استفادُ ًواییذ.

هعرفی
ایي دستگاُ تشای اًذاصُگیشی دها ٍ سطَتت هحیط استفادُ هیضَد .استفادُ اص ایي دستگاُ دس
واسخاًدات داسٍساصی ،هشاوض پضضىی ٍ دیتاسٌتشّا پیطٌْاد هیضَد .هماٍهت ایي دستگاُ دس
هماتل پاضص آب ،استفادُ اص آى سا دس هىاىّایی هاًٌذ ساليّای تَلیذ داسٍساصی هوىي
هیساصدّ .و چٌیي استفادُ اص ًَؾی خاظ اص سٌسَس سطَتت تاؾث ضذُ است سیضش آب سٍی
سٌسَس ،آسیثی تِ دستگاُ ٍاسد ًىٌذٍ .خَد تاتشی ٍ الگش (حافػِ داخلی) دستگاُ سثة ضذُ
است وِ احتوال اص دست دادى اطالؾات تِ حذالل تشسذ ٍ دس غَست هتػل تَدى دستگاُ تِ
ًشمافضاس ساهایص دس غَست لطؿی تشق ٍ یا لطؿی استثاط تیي دستگاُ ٍ ًشمافضاس پس اص
تشلشاسی هدذد استثاط ،اطالؾات تاصُ لطؿی استثاط تػَست خَدواس تِ ًشمافضاس هٌتمل هیضَد.
3

هشخصات فٌی
 .1هلتاژ تغذیو  3۱ – 1۱هلتDC
 .2تًان نصرفی 0حداکثر  1هات
 .3نحدهده اندازهگیری دنا -2۱C 0تا +6۱C
 .4دقت اندازهگیری دنا ۱/3C 0
 .5نحدهده اندازهگیری رطًةت ۱7 0تا 1۱۱7
 .6دقت اندازهگیری رطًةت73 0
 .4نهایشگر گرافیکی
 .5ةاتری لیتیًم  -پلیهر  3/4هلت 12۱۱نیلی آنپر ساعت
 .6خرهجی جيت اتصال نهایشگر خارجی
 .1۱قاةلیت ذخیره اطالعات (ةیش از  5۱۱ىزار نهًنو)
 .11دهره ذخیره اطالعات 0قاةل تنظیم از  15ثانیو تا یک ساعت
 .12رهش نصب 0رهکار ه تًکار (قاةل نصب در پنلىای  4سانتیهتری)
 .13نقاهم در نقاةل آب در ندل )IP 54( TH08LF
 .14دارای ساعت داخلی ةا دقت ةاال ه تقًیم جاللی
 .15ده عدد خرهجی از نًع رلو
 .16خرهجی شتکو از نًع RS485
 .14دنای کاری دستگاه  ۱° Cتا 6۱° C
 .15دنای نگيداری  -2۱° Cتا +65° C
 .16انکان تنظیم ةازه نجاز دنا ه رطًةت
 .2۱آالرم دیداری ه شنیداری
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هشخصات ظاّری
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ً .1وایطگش
 .2غفحِ ولیذ
ً .3طاًگشّای ضثىِ ()RS485
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11

ًطاًگش آالسم دها یا سطَتت
ًطاًگش ٍضؿیت سلِ خشٍخی
ًطاًگش سٍضي تَدى دستگاُ اص طشیك هٌثؽ تغزیِ
ًطاًگش سٍضي تَدى دستگاُ اص طشیك تاطشی
ٍسٍدی تشق تغزیِ
هحل اتػال ضثىِ ()RS485
واًىتَس سلِّای خشٍخی
هحل اتػال سٌسَس

ًصة ٍ راُاًذازی
هاشٍلْای TH08L01

اتتذا تا استفادُ اص داوت ضواسُ  3وِ تِ غَست ؾوَدی اص سمف وارب تا هحل لشاسگیشی
هاطٍل ًػة هیضَد هسیش لشاسدادى واتلّای ضثىِ ٍ تغزیِ تؿثیِ هی ضَد .سپس لاب پطت
هاطٍل اص هاطٍل خذا ضذُ ٍ تِ دیَاس ًػة هی ضَد .ضوٌا تایستی دس سمف وارب یه تاوس
10دس 10خْت لشاسدادى تشهیٌال ٍ یا آداپتَس تغزیِ تؿثیِ ضَدً( .مطِ دس لسوت اتؿاد آهذُ)
هاشٍلْای TH08LF01

هاطٍلّای تَواس فمط تش سٍی دیَاس ساًذٍیچ پٌل تا حذالل ضخاهت  4ساًتیوتش ًػة
هیضَد .اص سمف وارب لَلِ تشق پالستیىی تِ لطش  3تِ غَست ؾوَدی تیي سمف ٍ هحل
هاطٍل خْت ؾثَس سین تغزیِ ٍ ضثىِ دس ًػش گشفتِ ضَدّ .وچٌیي یه تاوس  10دس10
خْت لشاسدادى تشهیٌال ٍ یا آداپتَس دس سمف وارب ًػة ضَد.
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تِ اتؿاد  10دس  16.5ساًتیوتش ضىافی دس ساًذٍیچ پٌل خْت ًػة هاطٍل ایداد ضَد ٍ تا
استفادُ اص چسة دٍطشفِ هاطٍل دس هحل هحىن ٍ دس اًتْا تا چسة سیلیىَى سفیذ آب تٌذی
ضَد.

کاًکتَرّا

کانکتور تغذیه
تغزیِ ایي دستگاُ  10تا ٍ 30لت است .تشای سشتٌذی
واًىتَس تغزیِ وِ هاًٌذ ضىل سٍتشٍ است ّش سین ٍسٍدی
سا تطَس دلیك تِ پیيّای پطت واًىتَس لحین ًواییذ ٍ تا
ٍاسًیص اهىاى اتػال تخصّای لحین ضذُ تا یىذیگش ٍ
فلض واًىتَس سا اص تیي تثشیذ .دس اتػال سین تغزیِ تِ
واًىتَس هشتَطِ سین هٌفی سا تِ پایِ ضواسُ یه ٍ سین
هثثت سا تِ پایِ ضواسُ دٍ هتػل ًواییذ.

کانکتور شبکه
تشای سشتٌذی واًىتَس ضثىِ تِ واًىتَس  5پیي وِ
هاًٌذ ضىل سٍتشٍ است ،سین هٌفی ضثىِ ساهایص
سا تِ پیي  3پطت واًىتَس ٍ سین هثثت ضثىِ
ساهایص سا تِ پیي  4پطت واًىتَس لحین وشدُ ٍ تا
استفادُ اص ٍاسًیص اهىاى اتػالی سا اص تیي تثشیذ.

۱

۵
۴

۳

۲

۷

کانکتور سنسور
سٌسَسّای ایي هاطٍل اص لثل آهادُ ضذُاًذ ٍ تا اتػال
سٌسَسّا تِ ایي واًىتَس اتػال تشلشاس هیگشدد(.سٍواس)

۴

۱

۳

۲

کانکتور رله خروجی
ایي پَست خشٍخی تشای واسّای وٌتشلی ًػیش آالسمّای
غَتی یا ًَسی ٍ  ...استفادُ هیضَد .هطخػات ایي سلِ
 VDC 30 ،VAC 230 ، A 3هیتاضذ .ایي واًىتَس داسای
دٍ سلِ است .پیيّای ضواسُ  3، 2، 1تشای سلِ اٍل وِ تِ
تشتیة  NC ٍ COM ، NOتَدُ ٍ پیيّای ضواسُ 6 ،5 ،4
تشای سلِ دٍم وِ تِ تشتیة  NC ٍ COM ،NOهیتاضذ.
پس اص ًػة دستگاُ هشاحل صیش سا تشای ساُاًذاصی دستگاُ اًدام دّیذ.
واًىتَس ضثىِ سا تِ دستگاُ هتػل وٌیذ .الصم تِ روش است وِ تذٍى ٍغل وشدى واًىتَس
ضثىِ ،واسوشد ؾادی دستگاُ هختل ًویضَد.
 .1واتل تغزیِ دستگاُ سا تِ تغزیِ آداپتَس هتػل وٌیذ.
 .2پس اص اطویٌاى حاغل وشدى اص اًدام غحیح هشاحل تاال دستگاُ سا سٍضي وٌیذ( .تا
ًگِ داضتي ولیذ سٍضي /خاهَش ،دستگاُ سا دس ٍضؿیت سٍضي لشاس دّیذ)
تا سٍضي وشدى دستگاُ دس ًوایطگش دستگاُ هتيّایی هطاتك ضىلّای صیش ًوایص دادُ
هیضَد .دها ٍ سطَتت ًطاى دادُ ضذُ دس لحػِ سٍضي وشدى دستگاُ تِ ؾلت اًدام ؾولیات
داخلی دستگاُ دلیك ًویتاضذ ٍ پس اص چٌذ ثاًیِ ضوا هیتَاًیذ همذاس غحیح سا هطاّذُ
وٌیذ.

۸

Serial Number: 307000
Version: 092.001.002

WWW.SAMAYESH.COM

T: --RH: --97/09/25-11:57

دس غَست هطىل دس سٌسَس ،خشاتی سٌسَس یا فیص اتػالی آًْا پیاهی هاًٌذ ضىل تاال
ًوایص دادُ هیضَد .تطَس هثال دس ضىل سٌسَس ٍغل ًیست.
** تَخِ داضتِ تاضیذ تشای خاهَش وشدى دستگاُ حتوا اص ولیذ سٍضي/خاهَش دستگاُ
استفادُ ًواییذ .تشای ایٌىاس تایذ ولیذ سا ًگِ داضتِ تا دستگاُ خاهَش گشدد .دسغَستی وِ
واتل تشق اص پشیض خاسج ضَد ،دستگاُ تػَست خَدواس اص تاطشی استفادُ هیًوایذ ٍ ّشگاُ
هدذدا دستگاُ تِ تشق ضْش هتػل ضَد دستگاُ تػَست خَدواس اص تغزیِ خاسخی استفادُ
هیوٌذ .دس ایي حالت تاطشی دستگاُ ًیض ضاسط هیضَد.
دس صهاى استفادُ دستگاُ اص تاتشی هَاسد صیش سا هَسد تَخِ لشاس دّیذ.
ً .1طاًگش تاطشی وِ دس پٌل دستگاُ لشاس داسد سٍضي هیضَد.
۹

 .2تاصس ) (Buzzerدستگاُ ّش  15ثاًیِ یه تاس ّطذاس هیدّذ.
ً .3وایطگش دستگاُ خاهَش هی ضَد ٍ تشای هطاّذُ اطالؾات تایذ یىی اص ولیذّای
غفحِ ولیذ سا فطاس دّیذً .وایطگش دستگاُ تِ هذت  30ثاًیِ سٍضي هیهاًذ.
تَجِّ :رگاُ دها از هحذٍدُ ّای هجاز تعییي شذُ خارج شَد دستگاُ تَسیلِ آالرم
دیذاری ٍ شٌیذاری کارتر را آگاُ هیسازد .آالرم دیذاری تصَرت رٍشي شذى
ًشاًگر در پٌل اصلی دستگاُ ( )ALARMهیتاشذ .آالرم شیٌذاری ّواى صذای
تازر دستگاُ هیتاشذ .تا فشار دادى یکی از کلیذّا آالرم شٌیذاری قطع هیشَد.
ًکتِ  :تٌػین هحذٍدُّای هداص دها دس تخص هٌَّای دستگاُ آهذُ است.

هٌَّا
تَجِ :اًجام تغییرات ًاهٌاسة در هٌَّای دستگاُ هوکي است تاعث از دست دادى
اطالعات یا کارکرد ًاهٌاسة دستگاُ شَد .از ایٌرٍ از اًجام ّرگًَِ تغییرات غیر
ضرٍری خَدداری ًواییذ .قثل از اًجام ّرگًَِ تغییر تا کارشٌاساى شرکت هشَرت
ًواییذ.
** دس ٌّگام استفادُ اص هٌَّای دستگاًُ ،وًَِگیشی اص دستگاُ تَسیلِ سشٍس ساهایص لطؽ
ًویضَد.
تشای ٍسٍد تِ هٌَی دستگاُ دٍ ولیذ هماتل سا ّوضهاى فطاس دّیذ.
ًىتِ( :هوىي است ٌّگام واس ،غفحِ ولیذ دستگاُ لفل تاضذ دس
SET
ایي غَست طثك دستَسالؿول هٌَی  lockؾول وٌیذ) تِ سٍی
ًوایطگش گضیٌِّای هٌَی اغلی ًوایص دادُ خَاّذ ضذ .دس هٌَّا،

ّش گضیٌِ وِ دس وٌاس آى ؾالهت <<

ٍخَد داسد گضیٌِ لاتل اًتخاب است.
 1۰

ًکتِ هْن :جْت سَْلت از ا یي تِ تعذ در راٌّوا هٌظَر از دکوِ ایٌتر
شکل هقاتل هی تاشذ.

تغییر هقادیر عذدی
تشای تٌػین هَاسدی وِ همذاس ؾذدی داسًذ طثك دستَسالؿول صیش ؾول ًواییذ .تؿذ اص ٍسٍد تِ
هٌَی هشتَطِ ٍ اًتخاب گضیٌِ هشتَطِ دووِ ایٌتش سا فطاس دّیذ .یىی اص اسلام چطوه خَاّذ
صد حال اگش هتوایل تِ اًتخاب ؾذد دیگشی ّستیذ هدذدا دووِ ایٌتش سا صدُ تِ ؾذد هَلؿیت
هىاًی هٌاسة تشسیذ .حال تا ووه ولیذّای ⇩⇧ همذاس هَسد ًػش تشای تغییش سا اًتخاب

وٌیذ .تشای اًتخاب ؾالهت ً -/+یض اص ولیذّای ⇩⇧ استفادُ ًواییذ .پس اص اًتخاب ؾذد
هٌاسة تا فطاس دادى ولیذ  SETهَلؿیت هَسد ًػش اص چطوه صدى تاص ایستادُ ٍ هاًٌذ ضىل
سَالی هثٌی تش رخیشُ اطالؾات هیوٌذ وِ تشای رخیشُ تایذ هدذدا دووِ  SETسا فطاس دّیذ.
تا صدى تمیِ دووِ ّا تغییشات رخیشُ ًویضَد.

?Save Changes
SET=YES Other=NO
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هٌَی اصلی
هٌَی اغلی ضاهل پٌح صیش هٌَی
 ٍ Displayدٍ گضیٌِ  Exit ٍ Lockهیتاضذ .وِ تِ تفػیل دس ریل تِ ضشح آى ّا پشداختِ
هیضَد.
External , Logger , Output Set, Alarm Set, Main Set

****** MENU
>> Exit
Main Set
Alarm Set
Output Set
Logger
External Display
Lock
Dis.

LOCK

تشای لفل وشدى غفحِ ولیذ استفادُ هی ضَد .پس اص لفل وشدى غفحِ ولیذ ٍ خشٍج اص هٌَ
دیگش ّیچ یه اص ولیذّا واس ًویوٌذ ٍ ضىله لفل دس غفحِ اغلی غاّش هیضَد .تشای

خشٍج اص ٍضؿیت  LOCKولیذّای ⇧⇩ سا ّوضهاى فطاس دّیذ.
دس خلَی ولوِ  LOCKولوِّای ( DISغیش فؿال) یا ( ENفؿال) ًَضتِ ضذُ است .تشای
تغییش ٍضؿیت اص ولیذ ایٌتش استفادُ وٌیذ.
EXIT

آخشیي گضیٌِ هٌَی اغلی گضیٌِ  Exitهی تاضذ .ایي گضیٌِ تشای خشٍج اص هٌَ ٍ تاصگطت تِ
غفحِ اغلی استفادُ هیضَد.
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زیرهٌَی Main Set

دس ایي هٌَ تٌػیوات اغلی دستگاُ وِ تشای واسوشد غحیح ٍ اتػال تِ ضثىِ ًیاص هیتاضذ
لشاس داسد .تشای ٍسٍد تِ ایي هٌَ ولیذ ایٌتش سا فطاس دّیذ .سٍی ًوایطگش هتَى صیش ًوایاًگش
خَاّذ ضذ .تا استفادُ اص ولیذّای ⇩⇧ هی تَاى دس هیاى هٌَّا حشوت وشد.
)(1/2

-- MAIN->> Back
Address : 03
Offset T : +00.0
Offset RH : +00.0
Display : Dec.
Time & Date
Reset Factory

Back

تا اًتخاب گضیٌِ  Backاص ایي هٌَ یا صیش هٌَ خاسج هیضَیذ.
Address

گضیٌِ دٍم گضیٌِ  Addressهیتاضذ وِ خْت تٌػین آدسس ضثىِ  RS485استفادُ هیضَد.
ؾذد هَسد ًػش خَد سا طثك دستَسالؿول تغییر هقادیر عذدی ٍاسد وٌیذ .ؾذد ٍاسد ضذُ
هیتَاًذ اص  1تا  99تاضذ .لطفا تذٍى ّواٌّگی واسضٌاساى ضشوت ایي گضیٌِ سا تغییش ًذّیذ.
* آدسسدّی اضتثاُ تاؾث اص دست دادى اطالؾات دس ًشمافضاس هیضَد.
** آدسس دّی اضتثاُ حتی هوىي است تش ؾولىشد سایش دستگاُّای داخل ضثىِ ًیض اثش
گزاسد.
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Offset

ایي گضیٌِ تشای تٌػین سٌسَس دستگاُ استفادُ هیضَد( .واسضٌاساى ضشوت تِ ٌّگام ًػة
دستگاُ تٌػین سٌسَس سا اًدام هیدٌّذ) Offset T .تشای دها ٍ  Offset RHتشای سطَتت
هیتاضذ .تا تَخِ تِ ایٌىِ تغییش دس آفست اثش هستمین دس همادیش خشٍخی دستگاُ داسد ،دس
اًدام تغییشات دس ایي تخص حذاوثش دلت لحاظ گشدد.
Display

دس ایي گضیٌِ اهىاى اًتخاب ًوایص وویتّای اًذاصُگیشی ضذُ تِ ضىل غحیح یا اؾطاس
ٍخَد داسد .دس غَست اًتخاب  Decاؾذاد ًوایص دادُ ضذُ تِ ضىل اؾطاسی ٍ دس غَست
اًتخاب  Intاؾذاد تِ ضىل غحیح ًوایص دادُ خَاّذ ضذ .تشی اًتخاب یىی اص گضیٌِّای
 Dec/Intاص ولیذ ایٌتش استفادُ وٌیذ.
Time & Date

دس ایي هٌَ تٌػیوات صهاى ٍ تاسیخ دستگاُ لشاس داسد .سٍش تٌػین ساؾت ٍ تاسیخ ًیض هاًٌذ
سٍش تغییش همادیش ؾذدی تَدُ ٍ تؿذ اص تٌػین تا فطشدى دٍ تاس دووِ  SETتغییشات رخیشُ
هیگشدًذ .تا تَخِ تِ ایٌىِ الگش دستگاُ ٍاتستِ تِ صهاى است حتیالومذٍس اص اًدام تغییشات
دس ایي تخص خَدداسی فشهاییذ .صهاى دستگاُ دس ٌّگام تَلیذ تٌػین ضذُ است ٍ تا تَخِ تِ
دلت ساؾت استفادُ ضذُ ٍ هدْض تَدى آى تِ تاتشیً ،یاصی تِ تغییش دس آى ٍخَد ًذاسد .الصم
تِ روش است تمَین دستگاُ ضوسی تَدُ ٍ تغییشات ساؾات دس اتتذا ٍ هیاًِ سال دس آى لحاظ
ضذُ است .دلت فشهاییذ ساؾت دستگاُ داسای تاتشی هستمل سىِای اص ًَؼ ( )CR2032است.
دس غَست اص واس افتادى تاتشی ساؾت حتوا تاتشی آى تؿَیض گشددً .طاًِ پایاى یافتي تاتشی
تغییش ساؾت تِ سال  1378ضوسی است.
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)(2/2

-- MAIN->> Calibration
Model : TH08LF01
S/N : 307000
S.V.: 92.01.02
H.V. : 91.01.02
Reboot

Calibration

ایي هٌَ تشای تٌػین تخص اًذاصُگیشی دستگاُ هیتاضذ ٍ ضوا تِ آى دستشسی ًذاسیذ .دستگاُ
تحَیلی تِ ضوا دس ٌّگام تَلیذ تٌػین ضذُ است.
هذل MODEL

هذل دستگاُ دس ایي لسوت دسج ضذُ است ٍ ضوا ًویتَاًیذ آى سا تغییش دّیذ.

شوارُ سریال ()S/N
ضواسُ سشیال دستگاُ دس ایي لسوت دسج ضذُ است ٍ ضوا ًویتَاًیذ آى سا تغییش دّیذ.
شوارُ S.V

ضواسُ ًسخِ ًشم افضاس دستگاُ دس ایي لسوت دسج ضذُ است ٍ ضوا ًویتَاًیذ آى سا تغییش
دّیذ.
شوارُ H.V

ضواسُ ًسخِ سخت افضاس دستگاُ دس ایي لسوت دسج ضذُ است ٍ ضوا ًویتَاًیذ آى سا تغییش
دّیذ.
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Reset Factory

تا اًتخاب ایي گضیٌِ ،ولیِ تٌػیوات دستگاُ تِ حالت اٍلیِ (صهاى تَلیذ) تشگشداًذُ هیضَد .تا
اًتخاب ایي گضیٌِ دستگاُ دس هَسد اطویٌاى واستش اص اًدام ایي پشٍسِ سَال هیوٌذ ٍ
دسغَست تاییذ واستش توام تٌػیوات تِ حالت اٍلیِ تاصگشداًذُ هیضَد .لطفا تذٍى ّواٌّگی
واسضٌاساى ضشوت اص ایي گضیٌِ استفادُ ًٌواییذ.
Logger

ایي هٌَ تٌػیوات هشتَط تِ ًحَُ رخیشُ ساصی اطالؾات است .تِ تشتیة صیش هٌَّای هٌَی
الگش تَضیح دادُ هیضَد.
)(1/2

--LOGGER->> Back
Interval : 01 Min
Overwrite : En.
Usage: 6%
Start Time
Es. End Time
Clear Memory
About Memory

Back

تا اًتخاب گضیٌِ  Backاص ایي هٌَ یا صیش هٌَ خاسج هیضَیذ.
Interval

دس ایي تخص هی تَاًیذ دٍسُ صهاًی رخیشُ اطالؾات دس حافػِ داخلی دستگاُ سا تٌػین وٌیذ.
هحذٍدُ دسًػش گشفتِ ضذُ تیي  15ثاًیِ تا یه ساؾت است.
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Overwrite

تا اًتخاب حالتّای ایي تخص هیتَاًیذ تػوین تگیشیذ وِ پس اص پش ضذى حافػِ داخلی
دستگاُ آیا واس رخیشُساصی هتَلف ضَد ( )Disیا اطالؾات سٍی حافػِ تاصًَیسی ضَد(.)En
تاصًَیسی اطالؾات تا حزف اطالؾات لذیوی اًدام هیضَد)FIFO( .
Usage

ایي تخص همذاس دسغذ حافػِ اضغال ضذُ دستگاُ سا ًطاى هیدّذ.
Start Time

ایي گضیٌِ صهاى اٍلیي (لذیویتشیي) ًوًَِ رخیشُ ضذُ دس حافػِ دستگاُ سا ًطاى هیدّذ.
Es. End Time

ایي گضیٌِ صهاى تمشیثی پش ضذى حافػِ تا تَخِ تِ تٌػیوات آى لحػِ دستگاُ سا ًطاى
هیدّذ.
Clear Memory

تا اًتخاب ایي گضیٌِ هیتَاًیذ حافػِ دستگاُ سا پان وٌیذ .تشای پان وشدى اطالؾات حافػِ
دووِ  SETسا فطاس دّیذ ٍ دس غیش ایي غَست سایش دووِ ّا سا فطاس دّیذ .دلت ضَد
دسغَست پان وشدى اطالؾات اص حافػِ دستگاُ ،تِ ّیچ ٍخِ اهىاى تاصیاتی اطالؾات ٍخَد
ًذاسد.
)(2/2

--LOGER->> About Memory

 1۷

About Memory

دس ایي تخص اطالؾات فٌی حافػِ دستگاُ آهذُ است .واستش تِ اطالؾات ایي تخص ًیاصی
ًذاسد.
زیرهٌَی Alarm Set

ایي هٌَ تشای اًدام تٌػیوات آالسم دها ٍ سطَتت استفادُ هیضَد پس اص اًتخاب ایي هٌَ تا
گضیٌِّای صیش هَاخِ خَاّیذ ضذ.
)(1/2

--ALARM->> Back
Buzzer T: Dis.
Max T :
+000.0
Min T :
-000.0
Deadband T: 1.0
Buzzer RH: Dis.
Max RH :
+000.0

Back

ایي گضیٌِ دس تواهی هٌَّا ؾولىشد یىساًی داسد .تَضیحات هشتَطِ دس هٌَی  Main Setآهذُ
است.
Buzzer T

تشای فؿال یا غیشفؿال وشدى آالسم ضٌیذاسی دستگاُ تشای سٌسَس استفادُ هیضَد En .تِ
هؿٌی فؿال تَدى ٍ  Disتِ هؿٌی غیش فؿال تَدى آالسم ضٌیذاسی هیتاضذ .تشای اًتخاب تیي
گضیٌِّای  En/Disاص دووِ ایٌتش استفادُ وٌیذ.
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Max T

تشای هطخع وشدى حذاوثش همذاس هداص دهای سٌسَس استفادُ هیضَد .ؾذد ًوایص دادُ
ضذُ همذاس فؿلی حذاوثش دهای هداص تشای سٌسَس سا ًطاى هیدّذ .تشای تٌػین همذاس حذاوثش
دهای هداص طثك دستَسالؿول تغییر هقادیر عذدی ؾول ًواییذ.
Min T

تشای هطخع وشدى حذالل همذاس هداص دهای سٌسَس استفادُ هیضَد .ؾذد ًوایص دادُ ضذُ
همذاس فؿلی حذالل دها هیتاضذ .تشای تٌػین همذاس حذالل دهای هداص طثك دستَسالؿول
تغییر هقادیر عذدی ؾول ًواییذ .دقت شَد کِ هقذار دهای حذاکثر تسرگتر از دهای
حذاقل تاشذ.
Buzzer RH

تشای فؿال یا غیشفؿال وشدى آالسم ضٌیذاسی دستگاُ تشای سٌسَس استفادُ هیضَد En .تِ
هؿٌی فؿال تَدى ٍ  Disتِ هؿٌی غیش فؿال تَدى آالسم ضٌیذاسی هیتاضذ .تشای اًتخاب تیي
گضیٌِّای  En/Disاص دووِ ایٌتش استفادُ وٌیذ.
Max RH

تشای هطخع وشدى حذاوثش همذاس هداص سطَتت سٌسَس استفادُ هیضَد .ؾذد ًوایص دادُ
ضذُ همذاس فؿلی حذاوثش سطَتت هداص تشای سٌسَس سا ًطاى هیدّذ .تشای تٌػین همذاس
حذاوثش سطَتت هداص طثك دستَسالؿول تغییر هقادیر عذدی ؾول ًواییذ.
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Min RH

تشای هطخع وشدى حذالل همذاس هداص سطَتت سٌسَس استفادُ هیضَد .ؾذد ًوایص دادُ
ضذُ همذاس فؿلی حذالل سطَتت هیتاضذ .تشای تٌػین همذاس حذالل سطَتت هداص طثك
دستَسالؿول تغییر هقادیر عذدی ؾول ًواییذ .دقت شَد کِ هقذار رطَتت حذاکثر
تسرگتر از رطَتت حذاقل تاشذ.
Dead Band

تذاى هؿٌی است وِ تِ غَست
هثال اگش دهای واسی سٌسَس
دستگاُ تیي  +30 ٍ +20دسخِ
ساًتیگشاد ٍ همذاس Dead Band
یه دسخِ تاضذ ،صهاًی وِ دهای
سٌسَس فَق تِ  30دسخِ ساًتیگشاد تشسذ دستگاُ تشای سٌسَس فَق آالسم خَاّذ داد ٍ صهاًی
آالسم لطؽ خَاّذ ضذ وِ دها تِ ووتش اص  29دسخِ تشسذ .دس حذ پاییي اگش دها تِ  20دسخِ
ساًتیگشاد تشسذ آالسم فؿال هی ضَد ٍ صهاًی آالسم لطؽ خَاّذ ضذ وِ دها تِ تیص اص 21
دسخِ تشسذ .تِ ضىل دلت ضَد همذاس تَغیِ ضذُ تشای ً Dead Bandین درجِ ساًتیگشاد
هیتاضذ.
)(2/2

--ALARM->> Min RH:
-000.0
Deadband RH: 1.0
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هٌَی Output Set

دس ایي دستگاُ دٍ سلِ خشٍخی ٍخَد داسد وِ هػاسف هتفاٍتی داسد ٍ هیتَاًذ ّن تِ ضىل
آالسم ٍ ّن تِ ضىل وٌتشلی اص آى استفادُ ضَد.
—--OUTPUT
)(Temp

>> Back
Output 1
Output 2

Back

دس تواهی هٌَّا ؾولىشد یىساًی داسد .تَضیحات هشتَطِ دس هٌَی  Main Setآهذُ است.
Output En/Dis

ایي گضیٌِ تشای فؿال یا غیش فؿال وشدى سلِ استفادُ هیضَد .تشای اًدام ایي اًتخاب اص ولیذ
ایٌتر استفادُ ًواییذ.

)(1/2

--OUTPUT 1->> Back
Output :
Dis.
Ass. : T-RH
Value : Auto
Max T:
--Min T:
--Deadband T: ---
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Ass.
خشٍخی  1تش اساس همادیش  2سٌسَس دها ٍ سطَتت لاتل تٌػین هیتاضذ وِ تَسط ایي گضیٌِ
لاتل اًتخاب است.
Value

داسای دٍ گضیٌِ  Auto ٍ Manualهیتاضذ .گضیٌِ  Manualتِ هؿٌی اًتخاب تاصُ تَسط واستش
هیتاضذ .گضیٌِ  Autoتِ هؿٌی اًتخاب تاصُ تػَست اتَهاتیه ٍ هؿادل تاصُ آالسم دستگاُ
هیتاضذ.
Max T

ایي گضیٌِ تشای تٌػین همذاس تاالی تاصُ هحذٍدُ واسی سلِ تشای سٌسَس دها استفادُ هیضَد.
لاتل تَخِ است وِ اهىاى اًتخاب تاصُ واسی سلِ هتفاٍت تا تاصُ واسی آالسم ٍخَد داسد.
Min T

ایي گضیٌِ تشای تٌػین همذاس پاییي تاصُ هحذٍدُ آالسم سلِ تشای سٌسَس دها استفادُ هیضَد.
لاتل تَخِ است وِ اهىاى اًتخاب تاصُ واسی سلِ هتفاٍت تا تاصُ واسی آالسم ٍخَد داسد.

)(2/2

--OUTPUT 1->> Max RH:
--Min RH:
--Deadband RH: --Delay On: 000 S
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)(1/2

--OUTPUT 2->> Back
Output :
Dis.
Mode : Alarm
Value : Auto
Max T:
--Min T:
--Deadband T: ---

Max RH

ایي گضیٌِ تشای تٌػین همذاس تاالی تاصُ هحذٍدُ واسی سلِ تشای سٌسَس سطَتت استفادُ
هی ضَد .لاتل تَخِ است وِ اهىاى اًتخاب تاصُ واسی سلِ هتفاٍت تا تاصُ واسی آالسم ٍخَد
داسد.
Min RH

ایي گضیٌِ تشای تٌػین همذاس پاییي تاصُ هحذٍدُ آالسم سلِ تشای سٌسَس سطَتت استفادُ
هیضَد .لاتل تَخِ است وِ اهىاى اًتخاب تاصُ واسی سلِ هتفاٍت تا تاصُ واسی آالسم ٍخَد
داسد.
Mode

ایي سلِ ضاهل هَدّای  Cooling ٍ Heating ، Alarmاست .هَد آالسم تشای آالسم دّی
استفادُ ضذُ ٍ ّشگاُ همذاس دها اص هحذٍدُ تٌػین ضذُ خاسج ضَد ،سلِ فؿال هیضَد .هَد
 Heatingتشای وٌتشل دستگاُ ّای حشاستی ٍ حفع دها دس هحذٍدُ هداص تؿشیف ضذُ تشای سلِ
استفادُ ضذُ ٍ هَد  Coolingتشای وٌتشل دستگاُّای تشٍدتی ٍ حفع دها دس هحذٍدُ هداص
تؿشیف ضذُ تشای سلِ استفادُ هیضَد.
Dead Band

ایي گضیٌِ تشای تؿییي هحذٍدُ تشای سٌسَس استفادُ هیضَد .ؾولىشد  Dead Bandهطاتِ تا
 Dead Bandدس تخص آالسم هیتاضذ.
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)(2/2

--OUTPUT 2 -000 S

>> Delay On:

Delay on

ایي گضیٌِ تشای تٌػین صهاى تاخیش ؾولىشد سلِ استفادُ هیضَدٍ .احذ صهاى استفادُ ضذُ
ثاًیِ هیتاضذ.
ؾولىشد تاخیش صهاًی تِ ایي ضىل است وِ پس اص خشٍج دها اص هحذٍدُ هداص دستگاُ تِ هذت
صهاى تاخیش ،هٌتػش هی هاًذ .اگش دس تواهی ایي هذت دها خاسج اص هحذٍدُ تالی تواًذ آًگاُ سلِ
دستگاُ فؿال هیضَد .تذیْی است اگش دس صهاى اًتػاس ،دها تِ داخل هحذٍدُ تاصگشدد ٍ هدذدا
اص هحذٍدُ خاسج ضَد تایوش دستگاُ سیست هیضَد.
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هٌَی External Display

ایي هٌَ خْت استفادُ اص یه ًوایطگش خاسخی ؾالٍُ تش ًوایطگش داخلی دستگاُ تِ واس
هیسٍد.

--DISPLAY-Dis.

>> Back
Output :

Output En/Dis

ایي گضیٌِ تشای فؿال یا غیش فؿال وشدى ًوایطگش خاسخی استفادُ هیضَد .تشای اًدام
ایي اًتخاب اص ولیذ ایٌتش استفادُ ًواییذ
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اتعاد
دس ضىل اتؿاد اغلی لاب ًػة سٍواس ٍ هاطٍل سٍواس ٍ تَواس ًطاى دادُ ضذُ است.
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A = 155mm
B = 95mm
C = 30mm
A

B

C

 2۷

TH08L01 ٍ TH08LF01 هاشٍل

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

F

A

B

G

D

 2۸

E

C

دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﺗﺴﺖ ﻻﮔﺮ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ اﻃﻼﻋﺎت ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه در ﻻﮔﺮ دﺳﺘﮕﺎه و اﺳﺘﻔﺎده از آن در ﺷﺮاﻳﻂ اﺿﻄﺮاري ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺻﺤﺖ
ﻋﻤﻠﻜﺮد آن اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺮد .از اﻳﻨﺮو ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻣﻲﮔﺮدد ،ﻻﮔﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺼﻮرت دورهاي ﺗﺴﺖ ﺷﻮد.
روش ﺗﺴﺖ در اداﻣﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ

ﺑﻪ ﺻﻮرت دوره اي و ﻫﺮ ﻣﺎه ﻳﻚ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ زﻳﺮ ﻛﺎرﻛﺮد ﻻﮔﺮ را ﭼﻚ ﻛﺮده و از ﺻﺤﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد آن اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻛﻨﻴﺪ.
ﺟﻬﺖ ﺗﺴﺖ ﻻﮔﺮ ﺳﻨﺴﻮر ،وارد ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻤﻮدار ﻻﻳﻮ ﻫﺮ ﺳﻨﺴﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺷﺪه و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ ﺑﺮ روي آﻳﻜﻦ
ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻻﮔﺮ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ

ﺑﺎﺯﻳﺎﺑﯽ ﻧﻣﻭﻧﻪ ﺍﺯﻻﮔﺭ

ﭘﺲ از ﻛﻠﻴﻚ ﭘﻨﺠﺮه ﺟﺪﻳﺪي ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ﺑﺎز ﺷﺪه ﻛﻪ از ﻛﺎرﺑﺮ ﻣﺤﺪوده ﺗﺎرﻳﺦ و زﻣﺎن را ﺑﺮاي ﺷﺮوع و ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ درﺧﻮاﺳﺖ
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎرﻳﺦ و زﻣﺎن ﺷﺮوع و ﭘﺎﻳﺎن را ﺑﺮاي ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ دو ﺳﺎﻋﺖ از ﻧﻤﻮدار ﻻﻳﻮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻴﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺮ روي آﻳﻜﻦ
ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﺮده و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﻴﺪ ﺗﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت  %100درآﻳﺪ .دﻗﺖ ﺷﻮد زﻣﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه در ﻣﺤﺪوده ﺣﺪاﻛﺜﺮ 8
ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ اﻣﻜﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺘﻴﺠﻪ در ﻧﻤﻮدار ﻻﻳﻮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎﻻ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﻴﺪ ﺗﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و ﺷﻤﺎ ﺑﺮ روي ﻧﻤﻮدار ﻻﻳﻮ ﺳﻨﺴﻮر ،ﻳﻚ ﻧﻤﻮدار دﻳﮕﺮ ﺑﺎ رﻧﮓ آﺑﻲ
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻛﺮد .ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻳﻦ ﻧﻤﻮدار آﺑﻲ رﻧﮓ ﺷﻤﺎ از ﺻﺤﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻻﮔﺮ دﺳﺘﮕﺎه اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ

ﻧﻣﻭﺩﺍﺭ ﺑﺎﺯﻳﺎﺑﯽ ﺷﺩﻩ

ﻧﻜﺎت:


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



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



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

ﻣﻘﺎﺩﻳﺭ ﺑﺎﺯﻳﺎﺑﯽ ﺷﺩﻩ



ﺑﺮاي ﭼﻚ ﻛﺮدن اﻳﻦ ﻛﻪ آﻳﺎ ﺗﺴﺖ ﻻﮔﺮ در زﻣﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اوﭘﺮاﺗﻮر ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﻲﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارش
ﻣﺤﺪوده زﻣﺎﻧﻲ )ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ روز ﻣﺸﺨﺼﻲ در ﻣﺎه ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد( در ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه آن را ﭼﻚ ﻛﺮد.

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