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  ط فضاس  سظظةد  یش  دنا، پایانا انذاصى

 THP01LF01 ،THP01L01نذل0 
  دسخگاى، اص اسخفادى اص كتل لعفا سیساحیا عنفد دسخضان صشکد نحغظالج انخخاب دس صها اص حضکش ضهن

 .ذیکن نعالفا دكد ةا سا آن  ساهنها

 0 حظجا

  ةشا  جلظ یش  اص اخخالل دس کاسکشد دسخگاى اص طسطد  شد ط خاک ط اصیا خاسجی ةا

 دسطن آن جلظ یش  کنیذ.

  کشدن دسخگاى جذا خظدداس  فشناییذ.اص ةاص 

 .دس هنگام احغال دسخگاى ةا ةشق اص خانظش ةظدن آن اظهینان حاعل کنیذ 

 هایی ةا صشایغ دنا  ةاال، سظظةد صیاد، انکان سیضش  حظانذ دس نکان ن دسخگاى نهیای

ها  دائو ط صذیذ کاسکشد نناستی داصخا  آب، احخهال صظک الکخشیکی ط یا حکان

 ةاصذ.

  کشدن دسخگاى اص اسیذ یا نایفاج آلکالینی اسخفادى نکنیذ ط حنها اص پاسچا  ةشا  حهیض

 نشم ط خضک اسخفادى نهاییذ.

  نفشفی
. صظد یاسخفادى ن یط فضاس حفاضل غیدنا ط سظظةد نح  ش ی  انذاصى  دسخگاى ةشا نیا

 نی. نغث اصظد ین ضنهادیپ ینشاکض پضصک ط   دسخگاى دس کاسخانجاج داسطساص  نیاسخفادى اص ا

نشسظم اسد. نلاطند   (Air Lock) یی، سذ هظا(Clean Room) ضیحه  ها دسخگاى دس احاق

 ییها دس نکان حظکاس اسخفادى اص آن  لاةل پاصط آب خغظعا دسنظسد نذلهادسخگاى دس ن نیا

( دسخگاى یط ال ش )حافؽا داخل  . طجظد ةاحش ساصد ینهکن ن سا  داسطساص  ذیحظل  ها ناننذ سالن

عظسج نخغل ةظدن  دس ستث صذى اسد کا احخهال اص دسد دادن اظالـاج ةا حذاكل ةشسذ ط 

افضاس  دسخگاى ط نشم نیاسحتاط ة یكعف ایةشق ط  یس عظسج كعفد طیافضاس سانا دسخگاى ةا نشم

افضاس ننخلل  اسحتاط ةغظسج خظدکاس ةا نشم ینجذد اسحتاط، اظالـاج ةاصى كعف  پس اص ةشكشاس 

  .صظد ین
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 فنی  نضخغاج
 DCطلد 30 – 10طلخاژ حغزیا  .1

 طاج 3حظان نغشفی0 حذاکثش  .2

 Pa 125± یش  فضاس0  نحذطدى انذاصى .3

 C °60حا  C-20 یش  دنا0  صىنحذطدى انذا .4

 C °0.5 یش  دنا 0  دكد انذاصى .5

 ٪100٪ حا 0 یش  سظظةد0  نحذطدى انذاصى .6

 ٪3 یش  سظظةد0  دكد انذاصى .7

 نهایضگش  شافیکی .8

 ساـد آنپش  یلین1200طلد  3.7پلیهش  -ةاحش  لیخیظم  .9

 یخاسج ضگش یجهد احغال نها یخشطج .:1

 ا(هضاس نهظن 500كاةلید رخیشى اظالـاج )ةیط اص  .11

 ثانیا حا یک ساـد 15دطسى رخیشى اظالـاج0 كاةل حنؽیو اص  .12

 سانخیهخش ( 4ها   سطش نغث0 سطکاس ط حظکاس )كاةل نغث دس پنل .13

 THP01LF01(IP 54)دس نذل نلاطم دس نلاةل آب  .14

 داسا  ساـد داخلی ةا دكد ةاال ط حلظیو جاللی .15

 دط ـذد خشطجی  .16

 RS485خشطجی صتکا اص نظؿ  .17
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 نهایضگش  .1

 عفحا کلیذ .2

 (RS485)صتکا   نضانگشها .3

 سظظةد ط فضاس، نضانگش آالسم دنا .4

 نضانگش طضفید سلا خشطجی .5

 ظدن دسخگاى اص ظشیم ننتق حغزیانضانگش سطصن ة .6

 نضانگش سطصن ةظدن دسخگاى اص ظشیم ةاظش  .7

 سنسظس دنا ط سظظةد .8

کا سنسظس پین كشاس داسد  4)دس نذل سطکاس دس این كسهد کانکخظس  حغزیا طسطد  .9

پین  5. دس این نذل حغزیا اص ظشیم کانکخظس  شدد نی دنا سظظةد ةا آن نخغل

 ( یشد انجام نی :1صهاسى 

 (RS485غال صتکا )نحل اح .:1

 ها  خشطجی کانکخظس سلا .11

 فضاس سنسظس نحل احغال  .12

 انذاص  ساىنغث ط 

 THP01L01ها   دسخگاى

نغث این دسخگاى اص نظؿ دیظاس  اسد ط جهد نغث دسخگاى اةخذا ةایذ پایا نغث دسخگاى 

سط  دیظاس نظسد نؽش نغث  شدد. سپس دسخگاى سط  پایا نغث ةغظسج کضظیی نغث 

ها  نظسد نیاص دسخگاى دس ةخط کانکخظسها آنذى اسد. الصم ةا  احغال کاةل صظد. ساهنها  نی

طلد( اسد ط ةفنظان نثال اص یک  :3حا  :1رکش اسد حغزیا این دسخگاى اص نظؿ نسخلیو )ةین 

 طلد حانین صظد.  12آداپخظس 

 THP01LF01  ها دسخگاى

ظشاحی صذى  لپن چیسانذط جهد نغث ةشسط  هش ظنا پنل اص جهلا  حظکاس ها  دسخگاى

 . اسد نخش یسانخ 4 حذاكلاسد. ضخاند نظسد نیاص جهد نغث 

نظسد نیاص اسد حا  هخشیسانخ 16.5 دس :1 اةفاد ةادس پنل، نسخعیلی دسخگاى جهد نغث 

سانخیهخش اسد. جهد ثاةد کشدن  4دسخگاى دس آن كشاس  یشد ههچنین ـهم نظسد نیاص حذاكل 

  چسث ةا انخها دس ط نحکو نحل دس دسخگاى سا دطظشفا چسث اص اسخفادى ةا دسخگاى نی حظان
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سظساخ جهد احغال حظسغ پیچ دس نؽش  شفخا  4ههچنین سط  پنل .صظد  ةنذ  آب کظنیلیس

 صذى اسد.

 کانکخظسها

 نکخظس حغزیاکا

ةشا   .سدا DC طلد :3الی  :1دسخگاى  نیا ایحغز

سیو  هش کا ناننذ صکل سطةشطسد سشةنذ  کانکخظس حغزیا 

 لحیو نهاییذ کخظس نکاپضد ها  پینطسطد  سا ةعظس دكیم ةا 

یکذیگش ط ط ةا طاسنیط انکان احغال ةخط ها  لحیو صذى ةا 

دس احغال سیو حغزیا ةا کانکخظس  کانکخظس سا اص ةین ةتشیذ. فلض

ط سیو نثتد ةا پایا  1 سیو ننفی ةا پایا صهاسى نشةظظا

 نخغل  شدد. 2صهاسى 

 

 (THP01L01) کانکخظس سنسظس

 احغال ةا ط انذ صذى آنادى كتل اص دسخگاى نیا  سنسظسها

 سطکاس(نذل ). شدد ین ةشكشاس احغال کانکخظس نیا ةا سنسظسها

 

 

 کانکخظس صتکا

کا پین  5 کانکخظس صتکا ةاةشا  سشةنذ  کانکخظس  

سیو ننفی صتکا سانایط سا ةا سد، ا ناننذ صکل سطةشط 

صتکا سانایط سا ةا ط سیو نثتد کانکخظس پضد  3 پین

لحیو کشدى ط ةا اسخفادى اص طاسنیط کانکخظس پضد  4 پین

 انکان احغالی سا اص ةین ةتشیذ.
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 سلا خشطجیکانکخظس 

خشطجی ةشا  کاسها  کنخشلی اسخفادى  کانکخظس این 

نی صظد. ةشا  نثال آالسم ها  عظحی یا نظس  ط ... . 

ةاصذ.  نی :VDC3ط :A3، VAC25 نضخغاج این سلا

 1ها  صهاسى  سلا اسد. پین دط جهد احغال  کانکخظس این

 5، 4صهاسى ط پین ها   NCط  NO ، COMةا حشحیث  3، 2،

 ةاصذ. نی NCط  NO ، COMةا حشحیث  6،
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 انذاص  دسخگاى انجام دهیذ. سا ةشا  ساى ةفذپس اص نغث دسخگاى نشاحل 

 طلد نخغل کنیذ.  :3حا  :1کاةل حغزیا دسخگاى سا ةا حغزیا  .1

 رکش اسد کا ةذطن طعل کشدنصتکا سا ةا دسخگاى نخغل کنیذ. الصم ةا  کانکخظس  .2

 صظد. صتکا، کاسکشد ـاد  دسخگاى نخخل نهی کانکخظس 

 ها  ها یا صیلنگ سا ةا دسخگاى نخغل کنیذ. لظلاها  نشةظط ةا سنسظس فضاس  لظلا .3

 نیلیهخش ةاصذ.  4نظسد اسخفادى ةایذ ننفعف ط داسا  كعش داخلی 

ةا اظهینان حاعل کشدن اص انجام عحیح نشاحل ةاال دسخگاى سا سطصن کنیذ. )پس اص  .4

 سا دس طضفید سطصن كشاس دهیذ(، دسخگاى خانظش / کلیذ سطصننگا داصخن 

 

 

سطصن/خانظش دسخگاى  ذیخانظش کشدن دسخگاى حخها اص کل  ةشا ذی** حظجا داصخا ةاص

کا  یصخا حا دسخگاى خانظش  شدد. دسعظسحسا نگا دا ذیکل ذیةا نکاس یا  . ةشاذییاسخفادى نها

ط هش اى  ذینها یاسخفادى ن  خاسج صظد، دسخگاى ةغظسج خظدکاس اص ةاظش  ض یکاةل ةشق اص پش 

اسخفادى  یخاسج ایصهش نخغل صظد دسخگاى ةغظسج خظدکاس اص حغز شقنجذدا دسخگاى ةا ة

 .صظد یصاسژ ن ض یدسخگاى ن  حالد ةاظش  نی. دس اکنذ ین

 .ذیسا نظسد حظجا كشاس ده ش ینظاسد ص   ادى دسخگاى اص ةاحش صنان اسخف دس 

 .صظد یکا دس پنل دسخگاى كشاس داسد سطصن ن  نضانگش ةاظش  .1

 .دهذ یةاس هضذاس ن کی ایثان 15( دسخگاى هش Buzzerةاصس ) .2

  ذهایاص کل یکی ذینضاهذى اظالـاج ةا  ط ةشا صظد  یدسخگاى خانظش ن ضگش ینها .3

 .نانذ یسطصن ن ایثان :3دسخگاى ةا نذج  ضگش ی. نهاذیاس دهسا فض ذیعفحا کل

Serial Number: 313006 

Version:  091.001.005 
 

 

 

 

 

WWW.SAMAYESH.COM 



1۰ 

 



www.samayesh.com دسخضان عنفد ایساحیس 

SET 

 

صهذى خهاسج صهظد دسهخگاى  نیهینجهاص حف  ها فضهاس اص نحهذطدى ایهسظظةد ط ، حظجا0 هش اى دنا

ةغظسج سطصهن صهذن   ذاس ی. آالسم دساصد یکاسةش سا آ اى ن  ذاس یط صن  ذاس یآالسم د لایةظس

ةاصس دسخگاى   ههان عذا  نذاس ی. آالسم صةاصذ  ی( نALARMدسخگاى ) ینضانگش دس پنل اعل

 .صظد یكعق ن  ذاس یآالسم صن ها ذیاص کل یکی دادن. ةا فضاس ةاصذ ین

 دسخگاى آنذى اسد.  نجاص دس ةخط ننظها  ها نحذطدى وینکخا 0 حنؽ

 ننظها

حظجا0 انجام حغییشاج نانناسث دس ننظها  دسخگاى نهکن اسد ةاـث اص دسد دادن 

نانناسث دسخگاى صظد. اص اینشط اص انجام هش ظنا حغییشاج غیش ضشطس  اظالـاج یا کاسکشد 

 خظدداس  نهاییذ. كتل اص انجام هش ظنا حغییش ةا کاسصناسان صشکد نضظسج نهاییذ.

 یش  اص دسخگاى ةظسیلا سشطس سانایط  نهظنا  ** دس هنگام اسخفادى اص ننظها  دسخگاى،

 صظد. كعق نهی

  .سا ههضنان فضاس دهیذنلاةل کلیذ  ةشا  طسطد ةا ننظ  دسخگاى دط 

)نهکن اسد هنگام کاس، عفحا کلیذ دسخگاى كفل ةاصذ نکخا 0 

ـهل کنیذ( ةا سط   lockعظسج ظتم دسخظسالفهل ننظ   دس این

ها نهایط دادى خظاهذ صذ. دس ننظها، هش  ضینا  نهایضگش این  ضینا

 سد.طجظد داسد  ضینا كاةل انخخاب ا >>کا دس کناس آن ـالند 

 «اینخش»نکخا نهو0 جهد سهظلد اص این ةا ةفذ دس ساهنها ننؽظس اص دکها 

 .ةاصذ  نیصکل نلاةل 

 حغییش نلادیش ـذد 

ةفذ اص  الفهل صیش ـهل نهاییذ. ةشا  حنؽیو نظاسد  کا نلذاس ـذد  داسنذ ظتم دسخظس 

اص اسكام  سا فضاس دهیذ. یکیاینخش دکها طسطد ةا ننظ  نشةظظا ط انخخاب  ضینا نشةظظا 

ةا  ط  نجذدا دکها اینخش سا صدىداسیذ ةا انخخاب ـذد دیگش  حهایل ا ش چضهک خظاهذ صد حال 

 نظسد نؽش ةشا  حغییش نلذاس  ⇩⇧ها   ةا کهک کلیذـذد نظكفید نکانی نناسث ةشسیذ. حال 
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اسخفادى نهاییذ. پس اص   ⇩⇧نیض اص کلیذها   -سا انخخاب کنیذ. ةشا  انخخاب ـالند +/ 

نظكفید نظسد نؽش اص چضهک صدن ةاص ایسخادى ط  SETخاب ـذد نناسث ةا فضاس دادن کلیذ انخ

سا   SETدکهاکنذ کا ةشا  رخیشى ةایذ نجذدا  ناننذ صکل سظالی نتنی ةش رخیشى اظالـاج نی

 ظد.ص هیها حغییشاج رخیشى ن ةا صدن ةلیا دکها فضاس دهیذ.

 یاعل  ننظ 

 , Logger , Output Set, Alarm Set, Main Setصیش ننظ   پنج ننظ  اعلی صانل 

External Display   ط دط  ضیناLock   طExit ها  کا ةا حفغیل دس ریل ةا صشح آن ةاصذ. نی

  . صظد یپشداخخا ن

 

 

                           *** MENU*** 

>> Exit 

      Main Set 

      Alarm Set 

      Output Set 

      Logger 

      External Display 

      Lock       Dis. 

      

Save Changes? 

SET=YES Other=NO 
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LOCK 
صظد. پس اص كفل کشدن عفحا کلیذ ط خشطج اص   ةشا  كفل کشدن عفحا کلیذ اسخفادى نی

ةشا   ظد.ص  نیکنذ ط صکلک كفل دس عفحا اعلی ؼاهش  نهیها کاس  ننظ دیگش هیچ یک اص کلیذ

 سا ههضنان فضاس دهیذ. ⇧⇩ها   کلیذ LOCKخشطج اص طضفید 

)ففال( نظصخا صذى اسد. ةشا   EN)غیش ففال( یا  DISها   کلها LOCKدس جلظ  کلها 

 اسخفادى کنیذ. اینخش حغییش طضفید اص کلیذ 

  

EXIT 
ةاصذ. این  ضینا ةشا  خشطج اص ننظ ط ةاص ضد ةا  نی Exitآخشین  ضینا ننظ  اعلی  ضینا 

 صظد.  عفحا اعلی اسخفادى نی

 Main Setصیشننظ  

ةاصذ  دس این ننظ حنؽیهاج اعلی دسخگاى کا ةشا  کاسکشد عحیح ط احغال ةا صتکا نیاص نی

انگش سا فضاس دهیذ. سط  نهایضگش نخظن صیش نهایاینخش كشاس داسد. ةشا  طسطد ةا این ننظ کلیذ 

  نی حظان دس نیان ننظها حشکد کشد. ⇩⇧ةا اسخفادى اص کلیذها   .خظاهذ صذ

Back 
 صظیذ خاسج نییا صیش ننظ اص این ننظ  Backةا انخخاب  ضینا 

 

 

 

-- MAIN--                     (1/3) 

 

>> Back 
Address  :        03 

Offset      T:  +00.0 

Offset   RH:  +00.0 

Offset      P:   +00.0 

Zero Calib. P:+00.0 

Display Dec. 
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Address 
اسخفادى  RS485آدسس صتکا ةاصذ کا جهد حنؽیو  نی Address ضینا دطم  ضینا 

طاسد کنیذ. ـذد طاسد   ـذد  شینلاد شییحغ هلالف دسخظس . ـذد نظسد نؽش خظد سا ظتم صظد ین

ةاصذ. لعفا ةذطن ههاهنگی کاسصناسان صشکد این  ضینا سا حغییش  99حا  1حظانذ اص صذى نی

 نذهیذ.

 صظد.  افضاس نی دهی اصختاى ةاـث اص دسد دادن اظالـاج دس نشم * آدسس

صتکا نیض اثش  ها  داخل سایش دسخگاىـهلکشد ** آدسس دهی اصختاى حخی نهکن اسد ةش 

  زاسد.

Offset (T,RH,P) 
)کاسصناسان صشکد ةا هنگام صظد.  دسخگاى اسخفادى نی سنسظسحنؽیو این  ضینا ةشا  

نشةظط  Offset RH ،نشةظط ةا دناOffset  T  (دهنذ یسا انجام ن سنسظس وینغث دسخگاى حنؽ

 ویدس آفسد اثش نسخل ش ییحغ نکایةا حظجا ةا اةاصذ. نشةظط ةا فضاس نی Offset  Pةا سظظةد ط 

 ةخط حذاکثش دكد لحاػ  شدد.  نیدس ا شاجییدسخگاى داسد، دس انجام حغ یخشطج ش یدس نلاد

Zero calib  
دسخگاى، نهکن اسد ةا  زصد صنان نیاص ةا کالیتشى  فضاس  ةا حظجا ةا حساس ةظدن سنسظس 

اى سا اص آن ها  نخغل ةا دسخگ کشدن نلعا عفش دسخگاى طجظد داصخا ةاصذ. دس این حالد لظلا

دسخگاى سا ةا یک لظلا ساةغ کظحاى ةا یکذیگش نخغل کنیذ.  فضاس جذا کشدى ط دط خشطجی سنسظس 

ةا غیش اص عفش ةظد ةا طاسد کشدن ـذد  ةشا  فضاس  دس این حالد ا ش نلذاس نهایط دادى صذى

دس  شییحغ نکایةا حظجا ةا انلذاس عفش دسخگاى سا حنؽیو کنیذ.  Zero Calibنناسث دس ةخط 

ةخط  نیدس ا شاجییدسخگاى داسد، دس انجام حغ یخشطج ش یدس نلاد ویاثش نسخل این  ضینا

 .حذاکثش دكد لحاػ  شدد

Display 
 یش  صذى ةا صکل عحیح یا اـضاس  ها  انذاصى دس این  ضینا انکان انخخاب نهایط کهید

دس عظسج اـذاد نهایط دادى صذى ةا صکل اـضاس  ط  Decطجظد داسد. دس عظسج انخخاب 

ها     انخخاب یکی اص  ضیناااـذاد ةا صکل عحیح نهایط دادى خظاهذ صذ. ةش  Intانخخاب 

Dec/Int .اص کلیذ اینخش اسخفادى کنیذ 
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Time & Date 
ناننذ  ض ین خیساـد ط حاس  ویسطش حنؽننظ حنؽیهاج صنان ط حاسیخ دسخگاى كشاس داسد. دس این 

 ین شىیرخ شاجییحغ SETةا فضشدن دطةاس دکها  ویص حنؽةظدى ط ةفذ ا  ـذد  ش ینلاد ش ییسطش حغ

دس  شاجییاص انجام حغ الهلذطس  یال ش دسخگاى طاةسخا ةا صنان اسد حخ نکای شدنذ. ةا حظجا ةا ا

صذى اسد ط ةا حظجا ةا  ویحنؽ ذی. صنان دسخگاى دس هنگام حظلذییفشنا  داس د ةخط خظ  نیا

دس آن طجظد نذاسد. الصم  ش ییةا حغ  اص ین ، حش دكد ساـد اسخفادى صذى ط نجهض ةظدن آن ةا ةا

سال دس آن لحاػ  انایساـاج دس اةخذا ط ن شاجییةظدى ط حغ یدسخگاى صهس ویةا رکش اسد حلظ 

 (CR2032اص نظؿ ) ا  سکادكد فشناییذ ساـد دسخگاى داسا  ةاحش  نسخلل  صذى اسد.

 شدد. نضانا پایان یافخن اسد. دسعظسج اص کاس افخادن ةاحش  ساـد حخها ةاحش  آن حفظیض 

 صهسی اسد.  1378ةاحش  حغییش ساـد ةا سال 

 

Reset Factory 
، کلیا حنؽیهاج دسخگاى ةا حالد اطلیا )صنان حظلیذ( ةش شدانذى  ةا انخخاب این  ضینا

دس نظسد اظهینان کاسةش اص انجام این پشطسا سظال صظد. ةا انخخاب این  ضینا دسخگاى  نی

صظد.  لعفا ةذطن  کنذ ط دسعظسج حاییذ کاسةش حهام حنؽیهاج ةا حالد اطلیا ةاص شدانذى نی نی

 این  ضینا اسخفادى ننهاییذ.    ههاهنگی کاسصناسان صشکد اص 

Calibration 
ا آن دسخشسی نذاسیذ. ةاصذ ط صها ة دسخگاى نی  یش  حنؽیو ةخط انذاصىاین ننظ ةشا  

 دس هنگام حظلیذ حنؽیو صذى اسد.دسخگاى ححظیلی ةا صها 

-- MAIN--                     (2/3) 

 

>> Time &Date 
  Reset Factory 

  Calibration 

  Model :THP01LF01 

  S/N  : 313000 

  S.V.:  93.01.05 

  H.V. : 91.01.05  
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ها( نخغهل ةها آن کهالیتشى  ها  )صهیلنگ این دسخگاى دس هنگام نغث ةش اساس ظظل لظلانکخا0 

 ها ةا هش دلیل کالیتشاسیظن نجذد الضانی اسد. صظد. دس عظسج حغییش ظظل لظلا نی

 

Model 
 حظانیذ آن سا حغییش دهیذ. دسج صذى اسد ط صها نهیدسخگاى دس این كسهد  نذل

 (S/Nصهاسى سشیال )

 حظانیذ آن سا حغییش دهیذ. صهاسى سشیال دسخگاى دس این كسهد دسج صذى اسد ط صها نهی

 S.Vصهاسى 

حظانیذ آن سا  دسخگاى دس این كسهد دسج صذى اسد ط صها نهی نسخا نشم افضاس صهاسى 

 حغییش دهیذ.

 

 H.Vصهاسى 

حظانیذ آن سا  دسخگاى دس این كسهد دسج صذى اسد ط صها نهی نسخا سخد افضاس  صهاسى

 حغییش دهیذ.

Reboot 
 صظد. ( نیRebootةا انخخاب این  ضینا دسخگاى خانظش ط نجذد سطصن )

 

 

-- MAIN--                     (3/3) 

 

>> Reboot 
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 Alarm Setصیشننظ  

صظد پس اص انخخاب این ننظ ةا  اسخفادى نیین ننظ ةشا  انجام حنؽیهاج آالسم دسخگاى ا

 ها  صیش نظاجا خظاهیذ صذ.  ضینا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back 
 Main Setدس حهانی ننظها ـهلکشد یکسانی داسد. حظضیحاج نشةظظا دس ننظ   این  ضینا

 آنذى اسد.

Buzzer (T,RH,P) 
ةا نفنی ففال  Enصظد.  اسخفادى نی ففال کشدن آالسم صنیذاس  دسخگاى ةشا  ففال یا غیش 

ها   ةاصذ. ةشا  انخخاب ةین  ضینا ةظدن آالسم صنیذاس  نیةا نفنی غیش ففال  Disةظدن ط 

En/Dis  اسخفادى کنیذ.اینخش اص دکها Buzzer T  نشةظط ةا آالسم دناBuzzer RH  نشةظط ةا

 ةاصذ. آالسم فضاس نی نشةظط ةا Buzzer  Pآالسم سظظةد ط 

Max (T,RH,P) 
صظد. ـذد نهایط  دى نیاسخفا  )دنا،سظظةد،فضاس(ةشا  نضخػ کشدن حذاکثش نلذاس نجاص

دهذ. ةشا  حنؽیو نلذاس حذاکثش نجاص ظتم  دادى صذى نلذاس ففلی حذاکثش نجاص سا نضان نی

نشةظط  Max RHدنا  حذاکثش  نشةظط ةا Max Tـهل نهاییذ.  ـذد  شینلاد شییحغالفهل  دسخظس 

 ةاصذ. فضاس نی حذاکثش  نشةظط ةا Max Pسظظةد ط  حذاکثش  ةا

 

       

-- ALARM--                     (1/2) 
  >> Back 

      Buzzer       T:         Dis. 

      Max           T:        +000.0 

      Min            T:        +000.0 

      Deadband   T:         1.0 

      Buzzer       RH:       Dis. 

      Max           RH:      +000.0  
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Min(T,RH,P)  
نهایط صظد. ـذد  اسخفادى نی  )دنا،سظظةد،فضاس(ضخػ کشدن حذاكل نلذاس نجاص ةشا  ن

الفهل  نجاص ظتم دسخظس  كلةشا  حنؽیو نلذاس حذا ةاصذ. نی دادى صذى نلذاس ففلی حذاكل

 حذاكل ةاصذ. نلذاس حش اص  صظد کا نلذاس حذاکثش ةضسگ دكد ـهل نهاییذ.  ـذد  شینلاد شییحغ

Min T دنا حذاكل نشةظط ةا Min RH سظظةد ط  حذاكل نشةظط ةاMin P حذاكل نشةظط ةا 

  ةاصذ. فضاس نی

 

 

Dead Band(T,RH,P)  

 ـنظانةذان نفنی اسد کا ةا 

  سنسظسکاس   فضاسنثال ا ش 

ط  پاسکال+ :3+ ط :2دسخگاى ةین

 پاسکالیک  Dead Bandنلذاس 

 فظق سنسظس  فضاسةاصذ، صنانی کا 

 ةشا ةشسذ دسخگاى  پاسکال :3ةا 

 پاسکال 29ةا کهخش اص  فضاس آالسم خظاهذ داد ط صنانی آالسم كعق خظاهذ صذ کا فظق  سنسظس 

صظد ط صنانی آالسم كعق خظاهذ  ةشسذ آالسم ففال نی پاسکال :2ةا  فضاس ةشسذ. دس حذ پایین ا ش 

 Deadنلذاس حظعیا صذى ةشا  ةا صکل دكد صظد ةشسذ.  پاسکال 21ةا ةیط اص  فضاس صذ کا 

Band ةاصذ. نی پاسکال  کی Deadband T  نشةظط ةا دناDeadband RH سظظةد ط  نشةظط ةا

Deadband  P ةاصذ. فضاس نی نشةظط ةا 

-- ALARM--                     (2/2) 

 

>> Min            RH:      +000.0 

      Deadband    RH:      1.0 

      Buzzer         P:         Dis. 

      Max            P:        +000.0 

      Min             P:        +000.0 

      Deadband    P:         1.0 
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 Output Setننظ  صیش 

حظانذ هو ةا  ذ ط نینسلا خشطجی طجظد داسد کا نغاسف نخفاطحی داس  دط دس این دسخگاى 

 3 هش یا دط ط ،حظان ةشا  یک ل سا نیسلا اط  صکل آالسم ط هو ةا صکل کنخشلی اص آن اسخفادى صظد.

دس ادانا  ةاصذ. نی طلی سلا دطم نخخػ پاسانخش دنا اخخغاظ دادسظظةد یا فضاس  ،پاسانخش دنا 

  صیش ننظ  سلا اطل آطسدى صذى اسد. حنؽیهاج نشةظط ةا 

 

Back  
آنذى  Main Setدس حهانی ننظها ـهلکشد یکسانی داسد. حظضیحاج نشةظظا دس ننظ  

 اسد.

 

 

                            --OUTPUT-- 

>> Back 

      Output   1       

      Output   2(temp)       

       

       

       

       

 

                            --OUTPUT   1--                       (1/2) 

>> Back 

      Output :       Dis. 

      ASG           T- RH -P 

      Value :          Auto 

      Max             T:       -0.1 

      Min              T:       -0.1 

      Deadband     T:          1 

       



1۹ 

 



www.samayesh.com دسخضان عنفد ایساحیس 

Output En/Dis 
صظد. ةشا  انجام این انخخاب اص  این  ضینا ةشا  ففال یا غیش ففال کشدن سلا اسخفادى نی

 اسخفادى نهاییذ. نخش یاکلیذ 

ASG 
( P) ط یا فضاس (RH) سظظةد (T) سا  ضینا دنا اخخغاظ دادن سلا ةااین  ضینا جهد 

ةظدن سلا اطل ةشا  آن  دس جلظ  هش پاسانخش ةا نفنا  ففال ()طجظد ـالند حیک .ةاصذ نی

ص یک ةا انخخاب ةیط ا کهید اسد.ةناةشاین نیخظان یک یا دط یا هش سا کهید سا انخخاب کشد.

ها کا اص نحذطدى  ةین حذاکثش ط حذاكل خاسج صظنذ سلا ففال  پاسانخش هش کذام اص آن کهید

 صظد.  نی

 

Value 
نفنی انخخاب ةاصى حظسغ ةا  Manualةاصذ.  ضینا  نی Autoط  Manualداسا  دط  ضینا 

ةا نفنی انخخاب ةاصى ةغظسج احظناحیک ط نفادل ةاصى آالسم  Autoةاصذ.  ضینا   کاسةش نی

 ةاصذ.  دسخگاى نی

Max(T,RH,P)  
صظد. كاةل حظجا  اسخفادى نی لذاس ةاال  ةاصى نحذطدى کاس  سلااین  ضینا ةشا  حنؽیو ن

نشةظط  Max T ةاصى کاس  آالسم طجظد داسد. اسد کا انکان انخخاب ةاصى کاس  سلا نخفاطج ةا

فضاس  حذاکثش  نشةظط ةا  Max  Pسظظةد ط  حذاکثش  نشةظط ةا Max RH ،دنا حذاکثش  ةا

 ةاصذ. نی

Min(T,RH,P)  
كاةل حظجا  صظد. این  ضینا ةشا  حنؽیو نلذاس پایین ةاصى نحذطدى آالسم سلا اسخفادى نی

 نشةظط ةا Min T ةا ةاصى کاس  آالسم طجظد داسد. اسد کا انکان انخخاب ةاصى کاس  سلا نخفاطج

 ةاصذ. فضاس نی حذاكل نشةظط ةا  Min Pسظظةد ط  حذاكل نشةظط ةا Min RH ،دنا حذاكل

                            Assign Sensor 

Channel  T         

Channel  RH      

Channel  P         
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Dead Band  
 Dead Bandـهلکشد ظد . ص نیاسخفادى  سنسظس این  ضینا ةشا  حفیین نحذطدى ةشا  

 ةاصذ. دس ةخط آالسم نی Dead Bandنضاةا ةا 

Delay (ON) 
صظد. طاحذ صنان اسخفادى صذى  این  ضینا ةشا  حنؽیو صنان حاخیش ـهلکشد سلا اسخفادى نی

 ةاصذ.   نی ثانیا

اص نحذطدى نجاص دسخگاى  کهیدـهلکشد حاخیش صنانی ةا این صکل اسد کا پس اص خشطج 

خاسج اص نحذطدى ةاكی  کهید نانذ. ا ش دس حهانی این نذج  ننخؽش نی، ةا نذج صنان حاخیش

ةا داخل  کهید صنان انخؽاس، صظد. ةذیهی اسد ا ش دس  انذ آنگاى سلا دسخگاى ففال نیةه

 صظد.  نی سیسدنحذطدى ةاص شدد ط نجذدا اص نحذطدى خاسج صظد حایهش دسخگاى 

Output2  
دس ادانا کا دس  ةاصذ ههانعظس کا كتال  فخا صذى این سلا نخغظظ کهید دنا نی

  دطم آطسدى صذى اسد. حنؽیهاج نشةظط ةا صیش ننظ  سلا 

Back 
 Main Setدس حهانی ننظها ـهلکشد یکسانی داسد. حظضیحاج نشةظظا دس ننظ   این  ضینا

 آنذى اسد.

Output En/Dis 
صظد. ةشا  انجام این انخخاب اص  این  ضینا ةشا  ففال یا غیش ففال کشدن سلا اسخفادى نی

 اسخفادى نهاییذ. نخش یاکلیذ 

-- OUTPUT   1--                     (2/2) 

 

>> Max            RH:        +000.0 

      Min             RH:        +000.0 

      Deadband    RH:         1.0 

      Max             P:           +000.0 

      Min              P:           +000.0 

      Deadband     P:           1.0 

      Delay (ON)                   5 Sec    
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Mode 
دهی   اسد. نظد آالسم ةشا  آالسم Coolingط  Alarm ،Heating دها  این سلا صانل نظ 

صظد. نظد  اسخفادى صذى ط هش اى نلذاس دنا اص نحذطدى حنؽیو صذى خاسج صظد، سلا ففال نی

Heating ط حفؾ دنا دس نحذطدى نجاص حفشیف صذى ةشا   ها  حشاسحی ةشا  کنخشل دسخگاى

ها  ةشطدحی ط حفؾ دنا دس  نخشل دسخگاىةشا  ک Coolingنظد  صظد. اسخفادى نی دسخگاى

  صظد. حفشیف صذى ةشا  دسخگاى اسخفادى نینحذطدى 

Value 
ةا نفنی انخخاب ةاصى حظسغ  Manualةاصذ.  ضینا  نی Autoط  Manualداسا  دط  ضینا 

ةا نفنی انخخاب ةاصى ةغظسج احظناحیک ط نفادل ةاصى آالسم  Autoةاصذ.  ضینا   کاسةش نی

 ةاصذ.  نیدسخگاى 

Max T  
اسخفادى ةشا  سنسظس دنا این  ضینا ةشا  حنؽیو نلذاس ةاال  ةاصى نحذطدى کاس  سلا 

صظد. كاةل حظجا اسد کا انکان انخخاب ةاصى کاس  سلا نخفاطج ةا ةاصى کاس  آالسم طجظد  نی

 داسد.

Min T  
اسخفادى دنا ةشا  سنسظس این  ضینا ةشا  حنؽیو نلذاس پایین ةاصى نحذطدى آالسم سلا 

كاةل حظجا اسد کا انکان انخخاب ةاصى کاس  سلا نخفاطج ةا ةاصى کاس  آالسم طجظد  صظد. نی

 داسد.

 

 

                            --OUTPUT 2--                  (1/2) 
>> Back 

      Output :      Dis.  

      Mode  :      Alarm  

      Value :       Auto 

      Max   T:      --- 

      Min    T:       --- 

      Deadband  T:    --- 
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Dead Band  
 Dead Bandـهلکشد صظد .  این  ضینا ةشا  حفیین نحذطدى ةشا  سنسظس اسخفادى نی

 ةاصذ. دس ةخط آالسم نی Dead Bandنضاةا ةا 

Delay (ON) 
صظد. طاحذ صنان اسخفادى صذى  و صنان حاخیش ـهلکشد سلا اسخفادى نیاین  ضینا ةشا  حنؽی

 ةاصذ.   نی ثانیا

ـهلکشد حاخیش صنانی ةا این صکل اسد کا پس اص خشطج دنا اص نحذطدى نجاص دسخگاى ةا 

نانذ. ا ش دس حهانی این نذج دنا خاسج اص نحذطدى ةاكی ةهانذ   ننخؽش نی، نذج صنان حاخیش

صظد. ةذیهی اسد ا ش دس صنان انخؽاس، دنا ةا داخل نحذطدى   ففال نیآنگاى سلا دسخگاى 

 صظد.  نی سیسدةاص شدد ط نجذدا اص نحذطدى خاسج صظد حایهش دسخگاى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-- OUTPUT   2--                     (2/2) 

 

>> Delay (ON)                    5 Sec    
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 Loggerصیشننظ  

این ننظ حنؽیهاج نشةظط ةا نحظى رخیشى ساص  اظالـاج اسد. ةا حشحیث صیش ننظها  

 صظد.  ننظ  ال ش حظضیح دادى نی

Back 

  صظیذ. ین ننظ یا صیش ننظ خاسج نیاص ا Backةا انخخاب  ضینا 

Interval 

حظانیذ دطسى صنانی رخیشى اظالـاج دس حافؽا داخلی دسخگاى سا حنؽیو  دس این ةخط نی

 ثانیا حا یک ساـد اسد.  15کنیذ. نحذطدى دسنؽش  شفخا صذى ةین 

Overwrite 

یو ةگیشیذ کا پس اص پش صذن حافؽا داخلی حظانیذ حغه ها  این ةخط نی حالد انخخابةا 

(. En) ( یا اظالـاج سط  حافؽا ةاصنظیسی صظدDisساص  نخظكف صظد ) دسخگاى آیا کاس رخیشى

 ( FIFOصظد. ) ةاصنظیسی اظالـاج ةا حزف اظالـاج كذیهی انجام نی

Usage 
 دهذ. این ةخط نلذاس دسعذ حافؽا اصغال صذى دسخگاى سا نضان نی

Start Time 

 دهذ.  حشین( نهظنا رخیشى صذى دس حافؽا دسخگاى سا نضان نی این  ضینا صنان اطلین )كذیهی

Es. End Time 

این  ضینا صنان حلشیتی پش صذن حافؽا ةا حظجا ةا حنؽیهاج آن لحؽا دسخگاى سا نضان 

 دهذ.  نی

 

 

                          --LOGGER--                    (1/2) 

>> Back  

      Interval : 01 Min 

      Overwrite :   En. 

      Usage:   6% 

      Start Time 

      Es. End Time 

      Clear Memory 
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Clear Memory 

ا  پاک کشدن اظالـاج حظانیذ حافؽا دسخگاى سا پاک کنیذ. ةش  نی ةا انخخاب این  ضینا 

دكد صظد دهیذ ط دس غیش این عظسج سایش دکها ها سا فضاس دهیذ.  سا فضاس SETحافؽا دکها 

ةا هیچ طجا انکان ةاصیاةی اظالـاج طجظد  ،دسعظسج پاک کشدن اظالـاج اص حافؽا دسخگاى

 نذاسد.

About Memory 

اظالـاج این ةخط نیاص  دس این ةخط اظالـاج فنی حافؽا دسخگاى آنذى اسد. کاسةش ةا 

 نذاسد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  External Displayننظ  صیش

 ننظ جهد اسخفادى اص یک نهایضگش خاسجی ـالطى ةش نهایضگش داخلی دسخگاى ةا کاس این 

 سطد. نی

                            --DISPLAY-- 

>> Back 

      Output :      Dis. 

       

 

 

 

 

 

                     --LOGGER--                    (2/2) 

>>  About Memory 
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Output En/Dis 

صظد. ةشا  انجام  اسخفادى نی نهایضگش خاسجیاین  ضینا ةشا  ففال یا غیش ففال کشدن 

 .اسخفادى نهاییذ نخش یااص کلیذ این انخخاب 

 اةفاد 
دس صکل اةفاد اعلی پایا نغث سطکاس ، دسخگاى سطکاس ط دسخگاى حظکاس نضان دادى صذى 

 اسد.

 ها  سطکاس پایا نغث دسخگاى
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 THP01L01 دسخگاى

 

 
A = 155mm   
B = 95mm 
C = 30mm  

 

 

 
 

 

 

 



2۷ 
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 THP01LF01  دسخگاى

 

 
A: 185mm 
B: 125mm 
C: 97mm 
D: 160mm 
E :30mm 

 

 

 
 



  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  


