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پایانا انذاصى یش دنا ،سظظةد ط فضاس
نذلTHP01L01 ،THP01LF01 0
ضهن حضکش اص صها دس انخخاب نحغظالج صشکد دسخضان عنفد ایساحیس لعفا كتل اص اسخفادى اص دسخگاى،
ساهنها آن سا ةا دكد نعالفا کنیذ.

حظجا 0







ةشا جلظ یش اص اخخالل دس کاسکشد دسخگاى اص طسطد شد ط خاک ط اصیا خاسجی ةا
دسطن آن جلظ یش کنیذ.
اص ةاصکشدن دسخگاى جذا خظدداس فشناییذ.
دس هنگام احغال دسخگاى ةا ةشق اص خانظش ةظدن آن اظهینان حاعل کنیذ.
این دسخگاى نهیحظانذ دس نکان هایی ةا صشایغ دنا ةاال ،سظظةد صیاد ،انکان سیضش
آب ،احخهال صظک الکخشیکی ط یا حکانها دائو ط صذیذ کاسکشد نناستی داصخا
ةاصذ.
ةشا حهیضکشدن دسخگاى اص اسیذ یا نایفاج آلکالینی اسخفادى نکنیذ ط حنها اص پاسچا
نشم ط خضک اسخفادى نهاییذ.

نفشفی
این دسخگاى ةشا انذاصى یش دنا ط سظظةد نحیغ ط فضاس حفاضلی اسخفادى نیصظد.
اسخفادى اص این دسخگاى دس کاسخانجاج داسطساص ط نشاکض پضصکی پیضنهاد نیصظد .نغث این
دسخگاى دس احاقها حهیض) ، (Clean Roomسذ هظایی ) (Air Lockنشسظم اسد .نلاطند
این دسخگاى دس نلاةل پاصط آب خغظعا دسنظسد نذلها حظکاس اسخفادى اص آن دس نکانهایی
ناننذ سالنها حظلیذ داسطساص سا نهکن نیساصد .طجظد ةاحش ط ال ش (حافؽا داخلی) دسخگاى
ستث صذى اسد کا احخهال اص دسد دادن اظالـاج ةا حذاكل ةشسذ ط دس عظسج نخغل ةظدن
دسخگاى ةا نشمافضاس سانایط دس عظسج كعفی ةشق ط یا كعفی اسحتاط ةین دسخگاى ط نشمافضاس
پس اص ةشكشاس نجذد اسحتاط ،اظالـاج ةاصى كعفی اسحتاط ةغظسج خظدکاس ةا نشمافضاس ننخلل
نیصظد.
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نضخغاج فنی
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.1:
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.2:
.21

طلخاژ حغزیا  30 – 10طلدDC

حظان نغشفی 0حذاکثش  3طاج
نحذطدى انذاصى یش فضاس±125 Pa 0
نحذطدى انذاصى یش دنا C-20 0حا 60° C
دكد انذاصى یش دنا 0.5° C 0
نحذطدى انذاصى یش سظظةد ٪0 0حا ٪100
دكد انذاصى یش سظظةد٪3 0
نهایضگش شافیکی
ةاحش لیخیظم  -پلیهش 3.7طلد 1200نیلی آنپش ساـد
خشطجی جهد احغال نهایضگش خاسجی
كاةلید رخیشى اظالـاج (ةیط اص  500هضاس نهظنا)
دطسى رخیشى اظالـاج 0كاةل حنؽیو اص  15ثانیا حا یک ساـد
سطش نغث 0سطکاس ط حظکاس (كاةل نغث دس پنلها  4سانخیهخش )
نلاطم دس نلاةل آب دس نذل)IP 54(THP01LF01
داسا ساـد داخلی ةا دكد ةاال ط حلظیو جاللی
دط ـذد خشطجی
خشطجی صتکا اص نظؿ RS485
دنا کاس دسخگاى  °0 Cحا 60° C
دنا نگهذاس -20° Cحا 65° C
انکان حنؽیو ةاصى نجاص دنا ط سظظةد ط فضاس
آالسم دیذاس ط صنیذاس


دسخضان عنفد ایساحیس

www.samayesh.com

5

نضخغاج ؼاهش

1

2

۸
5

12

11
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.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

.1:
.11
.12

نهایضگش
عفحا کلیذ
نضانگشها صتکا ()RS485
نضانگش آالسم دنا ،سظظةد ط فضاس
نضانگش طضفید سلا خشطجی
نضانگش سطصن ةظدن دسخگاى اص ظشیم ننتق حغزیا
نضانگش سطصن ةظدن دسخگاى اص ظشیم ةاظش
سنسظس دنا ط سظظةد
طسطد حغزیا (دس نذل سطکاس دس این كسهد کانکخظس  4پین كشاس داسد کا سنسظس
دنا سظظةد ةا آن نخغل نی شدد .دس این نذل حغزیا اص ظشیم کانکخظس  5پین
صهاسى  1:انجام نی یشد)
نحل احغال صتکا ()RS485
کانکخظس سلاها خشطجی
نحل احغال سنسظس فضاس

نغث ط ساىانذاص
دسخگاىها THP01L01

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
نیصظد .ساهنها احغال کاةلها نظسد نیاص دسخگاى دس ةخط کانکخظسها آنذى اسد .الصم ةا
رکش اسد حغزیا این دسخگاى اص نظؿ نسخلیو (ةین  1:حا  3:طلد) اسد ط ةفنظان نثال اص یک
آداپخظس  12طلد حانین صظد.

دسخگاىها

THP01LF01

دسخگاىها حظکاس جهد نغث ةشسط هش ظنا پنل اص جهلا سانذط یچ پنل ظشاحی صذى
اسد .ضخاند نظسد نیاص جهد نغث حذاكل  4سانخی نخش اسد.
جهد نغث دسخگاى دس پنل ،نسخعیلی ةا اةفاد  1:دس  16.5سانخیهخش نظسد نیاص اسد حا
دسخگاى دس آن كشاس یشد ههچنین ـهم نظسد نیاص حذاكل  4سانخیهخش اسد .جهد ثاةد کشدن
دسخگاى نی حظان ةا اسخفادى اص چسث دطظشفا دسخگاى سا دس نحل نحکو ط دس انخها ةا چسث
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سیلیکظن آب ةنذ صظد.ههچنین سط پنل  4سظساخ جهد احغال حظسغ پیچ دس نؽش شفخا
صذى اسد.

کانکخظسها
کانکخظس حغزیا
حغزیا این دسخگاى  1:الی  3:طلد  DCاسد .ةشا
سشةنذ کانکخظس حغزیا کا ناننذ صکل سطةشطسد هش سیو
طسطد سا ةعظس دكیم ةا پینها پضد کانکخظس لحیو نهاییذ
ط ةا طاسنیط انکان احغال ةخط ها لحیو صذى ةا یکذیگش ط
فلض کانکخظس سا اص ةین ةتشیذ .دس احغال سیو حغزیا ةا کانکخظس
نشةظظا سیو ننفی ةا پایا صهاسى  1ط سیو نثتد ةا پایا
صهاسى  2نخغل شدد.
کانکخظس سنسظس)(THP01L01

سنسظسها این دسخگاى اص كتل آنادى صذىانذ ط ةا احغال
سنسظسها ةا این کانکخظس احغال ةشكشاس نی شدد(.نذل سطکاس)

۱

کانکخظس صتکا
ةشا سشةنذ کانکخظس صتکا ةا کانکخظس  5پین کا
ناننذ صکل سطةشط اسد ،سیو ننفی صتکا سانایط سا ةا
پین  3پضد کانکخظس ط سیو نثتد صتکا سانایط سا ةا
پین  4پضد کانکخظس لحیو کشدى ط ةا اسخفادى اص طاسنیط
انکان احغالی سا اص ةین ةتشیذ.

۵

۴
۳

۱
۲
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کانکخظس سلا خشطجی
این کانکخظس خشطجی ةشا کاسها کنخشلی اسخفادى
نی صظد .ةشا نثال آالسم ها عظحی یا نظس ط . ...
نضخغاج این سلا 25:VAC ،3Aط  3:VDCنیةاصذ.
این کانکخظس جهد احغال دط سلا اسد .پینها صهاسى 1
 3، 2،ةا حشحیث  COM ، NOط  NCط پین ها صهاسى 5، 4
 6،ةا حشحیث  COM ، NOط  NCنیةاصذ.


دسخضان عنفد ایساحیس

www.samayesh.com

۹
پس اص نغث دسخگاى نشاحل ةفذ سا ةشا ساىانذاص دسخگاى انجام دهیذ.
 .1کاةل حغزیا دسخگاى سا ةا حغزیا  1:حا  3:طلد نخغل کنیذ.
 .2کانکخظس صتکا سا ةا دسخگاى نخغل کنیذ .الصم ةا رکش اسد کا ةذطن طعل کشدن
کانکخظس صتکا ،کاسکشد ـاد دسخگاى نخخل نهیصظد.
 .3لظلاها نشةظط ةا سنسظس فضاس سا ةا دسخگاى نخغل کنیذ .لظلاها یا صیلنگها
نظسد اسخفادى ةایذ ننفعف ط داسا كعش داخلی  4نیلیهخش ةاصذ.
 .4پس اص اظهینان حاعل کشدن اص انجام عحیح نشاحل ةاال دسخگاى سا سطصن کنیذ( .ةا
نگا داصخن کلیذ سطصن /خانظش  ،دسخگاى سا دس طضفید سطصن كشاس دهیذ)

Serial Number: 313006
Version: 091.001.005

WWW.SAMAYESH.COM
** حظجا داصخا ةاصیذ ةشا خانظش کشدن دسخگاى حخها اص کلیذ سطصن/خانظش دسخگاى
اسخفادى نهاییذ .ةشا اینکاس ةایذ کلیذ سا نگا داصخا حا دسخگاى خانظش شدد .دسعظسحی کا
کاةل ةشق اص پشیض خاسج صظد ،دسخگاى ةغظسج خظدکاس اص ةاظش اسخفادى نینهایذ ط هش اى
نجذدا دسخگاى ةا ةشق صهش نخغل صظد دسخگاى ةغظسج خظدکاس اص حغزیا خاسجی اسخفادى
نیکنذ .دس این حالد ةاظش دسخگاى نیض صاسژ نیصظد.
دس صنان اسخفادى دسخگاى اص ةاحش نظاسد ص یش سا نظسد حظجا كشاس دهیذ.
 .1نضانگش ةاظش کا دس پنل دسخگاى كشاس داسد سطصن نیصظد.
 .2ةاصس ( )Buzzerدسخگاى هش  15ثانیا یک ةاس هضذاس نیدهذ.
 .3نهایضگش دسخگاى خانظش نیصظد ط ةشا نضاهذى اظالـاج ةایذ یکی اص کلیذها
عفحا کلیذ سا فضاس دهیذ .نهایضگش دسخگاى ةا نذج  3:ثانیا سطصن نینانذ.
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حظجا 0هش اى دنا ،سظظةد ط یها فضهاس اص نحهذطدىها نجهاص حفیهین صهذى خهاسج صهظد دسهخگاى
ةظسیلا آالسم دیذاس ط صنیذاس کاسةش سا آ اى نیساصد .آالسم دیذاس ةغظسج سطصهن صهذن
نضانگش دس پنل اعلی دسخگاى ( )ALARMنیةاصذ .آالسم صینذاس ههان عذا ةاصس دسخگاى
نیةاصذ .ةا فضاس دادن یکی اص کلیذها آالسم صنیذاس كعق نیصظد.
نکخا  0حنؽیو نحذطدىها نجاص دس ةخط ننظها دسخگاى آنذى اسد.

ننظها
حظجا 0انجام حغییشاج نانناسث دس ننظها دسخگاى نهکن اسد ةاـث اص دسد دادن
اظالـاج یا کاسکشد نانناسث دسخگاى صظد .اص اینشط اص انجام هش ظنا حغییشاج غیش ضشطس
خظدداس نهاییذ .كتل اص انجام هش ظنا حغییش ةا کاسصناسان صشکد نضظسج نهاییذ.
** دس هنگام اسخفادى اص ننظها دسخگاى ،نهظنا یش اص دسخگاى ةظسیلا سشطس سانایط
كعق نهیصظد.
ةشا طسطد ةا ننظ دسخگاى دط کلیذ نلاةل سا ههضنان فضاس دهیذ.
نکخا ( 0نهکن اسد هنگام کاس ،عفحا کلیذ دسخگاى كفل ةاصذ
SET
دس این عظسج ظتم دسخظسالفهل ننظ  lockـهل کنیذ) ةا سط
نهایضگش این ضیناها نهایط دادى خظاهذ صذ .دس ننظها ،هش ضینا
کا دس کناس آن ـالند << طجظد داسد ضینا كاةل انخخاب اسد.
نکخا نهو 0جهد سهظلد اص این ةا ةفذ دس ساهنها ننؽظس اص دکها «اینخش»
صکل نلاةل نی ةاصذ.

حغییش نلادیش ـذد
ةشا حنؽیو نظاسد کا نلذاس ـذد داسنذ ظتم دسخظسالفهل صیش ـهل نهاییذ .ةفذ اص
طسطد ةا ننظ نشةظظا ط انخخاب ضینا نشةظظا دکها اینخش سا فضاس دهیذ .یکی اص اسكام
چضهک خظاهذ صد حال ا ش حهایل ةا انخخاب ـذد دیگش داسیذ نجذدا دکها اینخش سا صدى ط ةا
ـذد نظكفید نکانی نناسث ةشسیذ .حال ةا کهک کلیذها ⇩⇧ نلذاس نظسد نؽش ةشا حغییش
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سا انخخاب کنیذ .ةشا انخخاب ـالند  -/+نیض اص کلیذها ⇩⇧ اسخفادى نهاییذ .پس اص
انخخاب ـذد نناسث ةا فضاس دادن کلیذ  SETنظكفید نظسد نؽش اص چضهک صدن ةاص ایسخادى ط
ناننذ صکل سظالی نتنی ةش رخیشى اظالـاج نیکنذ کا ةشا رخیشى ةایذ نجذدا دکها  SETسا
فضاس دهیذ .ةا صدن ةلیا دکهاها حغییشاج رخیشى نهیصظد.

?Save Changes
SET=YES Other=NO

ننظ اعلی
ننظ اعلی صانل پنج صیش ننظ
 External Displayط دط ضینا  Lockط  Exitنیةاصذ .کا ةا حفغیل دس ریل ةا صشح آنها
پشداخخا نیصظد.
, Logger , Output Set, Alarm Set, Main Set

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

ةشا كفل کشدن عفحا کلیذ اسخفادى نیصظد .پس اص كفل کشدن عفحا کلیذ ط خشطج اص
ننظ دیگش هیچ یک اص کلیذها کاس نهیکنذ ط صکلک كفل دس عفحا اعلی ؼاهش نیصظد .ةشا
خشطج اص طضفید  LOCKکلیذها ⇧⇩ سا ههضنان فضاس دهیذ.
دس جلظ کلها  LOCKکلهاها ( DISغیش ففال) یا ( ENففال) نظصخا صذى اسد .ةشا
حغییش طضفید اص کلیذ اینخش اسخفادى کنیذ.
EXIT

آخشین ضینا ننظ اعلی ضینا  Exitنیةاصذ .این ضینا ةشا خشطج اص ننظ ط ةاص ضد ةا
عفحا اعلی اسخفادى نیصظد.
صیشننظ Main Set

دس این ننظ حنؽیهاج اعلی دسخگاى کا ةشا کاسکشد عحیح ط احغال ةا صتکا نیاص نیةاصذ
كشاس داسد .ةشا طسطد ةا این ننظ کلیذ اینخش سا فضاس دهیذ .سط نهایضگش نخظن صیش نهایانگش
خظاهذ صذ .ةا اسخفادى اص کلیذها ⇩⇧ نی حظان دس نیان ننظها حشکد کشد.
Back

ةا انخخاب ضینا  Backاص این ننظ یا صیش ننظ خاسج نیصظیذ

)(1/3

-- MAIN->> 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

ضینا دطم ضینا  Addressنیةاصذ کا جهد حنؽیو آدسس صتکا  RS485اسخفادى
نیصظد .ـذد نظسد نؽش خظد سا ظتم دسخظسالفهل حغییش نلادیش ـذد طاسد کنیذ .ـذد طاسد
صذى نیحظانذ اص 1حا  99ةاصذ .لعفا ةذطن ههاهنگی کاسصناسان صشکد این ضینا سا حغییش
نذهیذ.
* آدسسدهی اصختاى ةاـث اص دسد دادن اظالـاج دس نشمافضاس نیصظد.
** آدسس دهی اصختاى حخی نهکن اسد ةش ـهلکشد سایش دسخگاىها داخل صتکا نیض اثش
زاسد.
)Offset (T,RH,P

این ضینا ةشا حنؽیو سنسظس دسخگاى اسخفادى نیصظد( .کاسصناسان صشکد ةا هنگام
نغث دسخگاى حنؽیو سنسظس سا انجام نیدهنذ) Offset Tنشةظط ةا دنا Offset RH ،نشةظط
ةا سظظةد ط  Offset Pنشةظط ةا فضاس نیةاصذ.ةا حظجا ةا اینکا حغییش دس آفسد اثش نسخلیو
دس نلادیش خشطجی دسخگاى داسد ،دس انجام حغییشاج دس این ةخط حذاکثش دكد لحاػ شدد.
Zero calib

ةا حظجا ةا حساس ةظدن سنسظس فضاس دسخگاى ،نهکن اسد ةا زصد صنان نیاص ةا کالیتشى
کشدن نلعا عفش دسخگاى طجظد داصخا ةاصذ .دس این حالد لظلاها نخغل ةا دسخگاى سا اص آن
جذا کشدى ط دط خشطجی سنسظسفضاس دسخگاى سا ةا یک لظلا ساةغ کظحاى ةا یکذیگش نخغل کنیذ.
دس این حالد ا ش نلذاس نهایط دادى صذى ةشا فضاس ةا غیش اص عفش ةظد ةا طاسد کشدن ـذد
نناسث دس ةخط  Zero Calibنلذاس عفش دسخگاى سا حنؽیو کنیذ .ةا حظجا ةا اینکا حغییش دس
این ضینا اثش نسخلیو دس نلادیش خشطجی دسخگاى داسد ،دس انجام حغییشاج دس این ةخط
حذاکثش دكد لحاػ شدد.
Display

دس این ضینا انکان انخخاب نهایط کهیدها انذاصى یش صذى ةا صکل عحیح یا اـضاس
طجظد داسد .دس عظسج انخخاب  Decاـذاد نهایط دادى صذى ةا صکل اـضاس ط دس عظسج
انخخاب  Intاـذاد ةا صکل عحیح نهایط دادى خظاهذ صذ .ةشا انخخاب یکی اص ضیناها
 Dec/Intاص کلیذ اینخش اسخفادى کنیذ.
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Time & Date

دس این ننظ حنؽیهاج صنان ط حاسیخ دسخگاى كشاس داسد .سطش حنؽیو ساـد ط حاس یخ نیض ناننذ
سطش حغییش نلادیش ـذد ةظدى ط ةفذ اص حنؽیو ةا فضشدن دطةاس دکها  SETحغییشاج رخیشى نی
شدنذ .ةا حظجا ةا اینکا ال ش دسخگاى طاةسخا ةا صنان اسد حخیالهلذطس اص انجام حغییشاج دس
این ةخط خظدداس فشناییذ .صنان دسخگاى دس هنگام حظلیذ حنؽیو صذى اسد ط ةا حظجا ةا
دكد ساـد اسخفادى صذى ط نجهض ةظدن آن ةا ةاحش  ،نیاص ةا حغییش دس آن طجظد نذاسد .الصم
)(2/3

-- MAIN->> Time &Date
Reset Factory
Calibration
Model :THP01LF01

S/N : 313000
S.V.: 93.01.05
H.V. : 91.01.05
ةا رکش اسد حلظیو دسخگاى صهسی ةظدى ط حغییشاج ساـاج دس اةخذا ط نیانا سال دس آن لحاػ
صذى اسد .دكد فشناییذ ساـد دسخگاى داسا ةاحش نسخلل سکاا اص نظؿ ()CR2032
اسد .دسعظسج اص کاس افخادن ةاحش ساـد حخها ةاحش آن حفظیض شدد .نضانا پایان یافخن
ةاحش حغییش ساـد ةا سال  1378صهسی اسد.

Reset Factory

ةا انخخاب این ضینا  ،کلیا حنؽیهاج دسخگاى ةا حالد اطلیا (صنان حظلیذ) ةش شدانذى
نیصظد .ةا انخخاب این ضینا دسخگاى دس نظسد اظهینان کاسةش اص انجام این پشطسا سظال
نی کنذ ط دسعظسج حاییذ کاسةش حهام حنؽیهاج ةا حالد اطلیا ةاص شدانذى نیصظد .لعفا ةذطن
ههاهنگی کاسصناسان صشکد اص این ضینا اسخفادى ننهاییذ.
Calibration

این ننظ ةشا حنؽیو ةخط انذاصى یش دسخگاى نیةاصذ ط صها ةا آن دسخشسی نذاسیذ.
دسخگاى ححظیلی ةا صها دس هنگام حظلیذ حنؽیو صذى اسد.
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نکخا 0این دسخگاى دس هنگام نغث ةش اساس ظظل لظلاها (صهیلنگ ها) نخغهل ةها آن کهالیتشى
نی صظد .دس عظسج حغییش ظظل لظلا ها ةا هش دلیل کالیتشاسیظن نجذد الضانی اسد.
Model

نذل دسخگاى دس این كسهد دسج صذى اسد ط صها نهیحظانیذ آن سا حغییش دهیذ.

صهاسى سشیال ()S/N
صهاسى سشیال دسخگاى دس این كسهد دسج صذى اسد ط صها نهیحظانیذ آن سا حغییش دهیذ.
صهاسى S.V

صهاسى نسخا نشم افضاس دسخگاى دس این كسهد دسج صذى اسد ط صها نهیحظانیذ آن سا
حغییش دهیذ.
صهاسى H.V

صهاسى نسخا سخد افضاس دسخگاى دس این كسهد دسج صذى اسد ط صها نهیحظانیذ آن سا
حغییش دهیذ.
Reboot

ةا انخخاب این ضینا دسخگاى خانظش ط نجذد سطصن ( )Rebootنیصظد.

)(3/3

-- MAIN->> Reboot
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صیشننظ Alarm Set

این ننظ ةشا انجام حنؽیهاج آالسم دسخگاى اسخفادى نیصظد پس اص انخخاب این ننظ ةا
ضیناها صیش نظاجا خظاهیذ صذ.
)(1/2

-- ALARM-Dis.
+000.0
+000.0
1.0
Dis.
+000.0

T:
T:
T:
T:
RH:
RH:

>> Back
Buzzer
Max
Min
Deadband
Buzzer
Max

Back

این ضینا دس حهانی ننظها ـهلکشد یکسانی داسد .حظضیحاج نشةظظا دس ننظ
آنذى اسد.

Main Set

)Buzzer (T,RH,P

ةشا ففال یا غیشففال کشدن آالسم صنیذاس دسخگاى اسخفادى نیصظد En .ةا نفنی ففال
ةظدن ط  Disةا نفنی غیش ففال ةظدن آالسم صنیذاس نیةاصذ .ةشا انخخاب ةین ضیناها
 En/Disاص دکها اینخش اسخفادى کنیذ Buzzer T .نشةظط ةا آالسم دنا  Buzzer RHنشةظط ةا
آالسم سظظةد ط Buzzer Pنشةظط ةا آالسم فضاس نیةاصذ.
)Max (T,RH,P

ةشا نضخػ کشدن حذاکثش نلذاس نجاص(دنا،سظظةد،فضاس) اسخفادى نیصظد .ـذد نهایط
دادى صذى نلذاس ففلی حذاکثش نجاص سا نضان نیدهذ .ةشا حنؽیو نلذاس حذاکثش نجاص ظتم
دسخظسالفهل حغییش نلادیش ـذد ـهل نهاییذ Max T.نشةظط ةا حذاکثش دنا  Max RHنشةظط
ةا حذاکثش سظظةد ط Max Pنشةظط ةا حذاکثش فضاس نیةاصذ.
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)Min(T,RH,P

ةشا نضخػ کشدن حذاكل نلذاس نجاص (دنا،سظظةد،فضاس) اسخفادى نیصظد .ـذد نهایط
دادى صذى نلذاس ففلی حذاكل نیةاصذ .ةشا حنؽیو نلذاس حذاكل نجاص ظتم دسخظسالفهل
حغییش نلادیش ـذد ـهل نهاییذ .دكد صظد کا نلذاس حذاکثش ةضسگحش اص نلذاس حذاكل ةاصذ.
 Min Tنشةظط ةا حذاكل دنا  Min RHنشةظط ةا حذاكل سظظةد ط Min Pنشةظط ةا حذاكل
فضاس نیةاصذ.
)(2/2

-- ALARM->> Min

RH:
+000.0
Deadband RH:
1.0
Buzzer
P:
Dis.
Max
P:
+000.0
Min
P:
+000.0
Deadband P:
1.0

)Dead Band(T,RH,P

ةذان نفنی اسد کا ةا ـنظان
نثال ا ش فضاس کاس سنسظس
دسخگاى ةین +2:ط  +3:پاسکال ط
نلذاس  Dead Bandیک پاسکال
ةاصذ ،صنانی کا فضاس سنسظس فظق
ةا  3:پاسکال ةشسذ دسخگاى ةشا
سنسظس فظق آالسم خظاهذ داد ط صنانی آالسم كعق خظاهذ صذ کا فضاس ةا کهخش اص  29پاسکال
ةشسذ .دس حذ پایین ا ش فضاس ةا  2:پاسکال ةشسذ آالسم ففال نیصظد ط صنانی آالسم كعق خظاهذ
صذ کا فضاس ةا ةیط اص  21پاسکال ةشسذ .ةا صکل دكد صظد نلذاس حظعیا صذى ةشا Dead
 Bandیک پاسکال نیةاصذ Deadband T.نشةظط ةا دنا  Deadband RHنشةظط ةا سظظةد ط
Deadband Pنشةظط ةا فضاس نیةاصذ.
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صیش ننظ Output Set

دس این دسخگاى دط سلا خشطجی طجظد داسد کا نغاسف نخفاطحی داسنذ ط نیحظانذ هو ةا
صکل آالسم ط هو ةا صکل کنخشلی اص آن اسخفادى صظد .سلا اطل سا نیحظان ةشا یک ،دط ط یا هش 3
پاسانخش دنا  ،سظظةد یا فضاس اخخغاظ داد طلی سلا دطم نخخػ پاسانخش دنا نیةاصذ .دس ادانا
حنؽیهاج نشةظط ةا صیش ننظ سلا اطل آطسدى صذى اسد.

--OUTPUT--

>> Back
Output 1
)Output 2(temp

Back

دس حهانی ننظها ـهلکشد یکسانی داسد .حظضیحاج نشةظظا دس ننظ  Main Setآنذى
اسد.
)(1/2

--OUTPUT 1->> Back
Output :
Dis.
ASG
T- RH -P
Value :
Auto
Max
T:
-0.1
Min
T:
-0.1
Deadband T:
1
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Output En/Dis

این ضینا ةشا ففال یا غیش ففال کشدن سلا اسخفادى نیصظد .ةشا انجام این انخخاب اص
کلیذ اینخش اسخفادى نهاییذ.
ASG

این ضینا جهد اخخغاظ دادن سلا ةا سا ضینا دنا ( )Tسظظةد ( )RHط یا فضاس ()P
نیةاصذ .طجظد ـالند حیک) (دس جلظ هش پاسانخش ةا نفنا ففال ةظدن سلا اطل ةشا آن
کهید اسد.ةناةشاین نیخظان یک یا دط یا هش سا کهید سا انخخاب کشد .ةا انخخاب ةیط اص یک
پاسانخش هش کذام اص آن کهید ها کا اص نحذطدى ةین حذاکثش ط حذاكل خاسج صظنذ سلا ففال
نیصظد.
Assign Sensor




Channel T
Channel RH
Channel P

Value

داسا دط ضینا  Manualط  Autoنیةاصذ .ضینا  Manualةا نفنی انخخاب ةاصى حظسغ
کاسةش نیةاصذ .ضینا  Autoةا نفنی انخخاب ةاصى ةغظسج احظناحیک ط نفادل ةاصى آالسم
دسخگاى نیةاصذ.
)Max(T,RH,P

این ضینا ةشا حنؽیو نلذاس ةاال ةاصى نحذطدى کاس سلا اسخفادى نیصظد .كاةل حظجا
اسد کا انکان انخخاب ةاصى کاس سلا نخفاطج ةا ةاصى کاس آالسم طجظد داسد Max T.نشةظط
ةا حذاکثش دنا Max RH ،نشةظط ةا حذاکثش سظظةد ط  Max Pنشةظط ةا حذاکثش فضاس
نیةاصذ.
)Min(T,RH,P

این ضینا ةشا حنؽیو نلذاس پایین ةاصى نحذطدى آالسم سلا اسخفادى نیصظد .كاةل حظجا
اسد کا انکان انخخاب ةاصى کاس سلا نخفاطج ةا ةاصى کاس آالسم طجظد داسد Min T.نشةظط ةا
حذاكل دنا Min RH ،نشةظط ةا حذاكل سظظةد ط  Min Pنشةظط ةا حذاكل فضاس نیةاصذ.
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Dead Band

این ضینا ةشا حفیین نحذطدى ةشا سنسظس اسخفادى نیصظد  .ـهلکشد
نضاةا ةا  Dead Bandدس ةخط آالسم نیةاصذ.
)(2/2

Dead Band

-- OUTPUT 1-+000.0
+000.0
1.0
+000.0
+000.0
1.0
5 Sec

>> Max

RH:
Min
RH:
Deadband RH:
Max
P:
Min
P:
Deadband P:
)Delay (ON

)Delay (ON

این ضینا ةشا حنؽیو صنان حاخیش ـهلکشد سلا اسخفادى نیصظد .طاحذ صنان اسخفادى صذى
ثانیا نیةاصذ.
ـهلکشد حاخیش صنانی ةا این صکل اسد کا پس اص خشطج کهید اص نحذطدى نجاص دسخگاى
ةا نذج صنان حاخیش ،ننخؽش نینانذ .ا ش دس حهانی این نذج کهید خاسج اص نحذطدى ةاكی
ةهانذ آنگاى سلا دسخگاى ففال نیصظد .ةذیهی اسد ا ش دس صنان انخؽاس ،کهید ةا داخل
نحذطدى ةاص شدد ط نجذدا اص نحذطدى خاسج صظد حایهش دسخگاى سیسد نیصظد.
Output2

ههانعظس کا كتال فخا صذى این سلا نخغظظ کهید دنا نیةاصذ کا دس دس ادانا
حنؽیهاج نشةظط ةا صیش ننظ سلا دطم آطسدى صذى اسد.
Back

این ضینا دس حهانی ننظها ـهلکشد یکسانی داسد .حظضیحاج نشةظظا دس ننظ
آنذى اسد.

Main Set

Output En/Dis

این ضینا ةشا ففال یا غیش ففال کشدن سلا اسخفادى نیصظد .ةشا انجام این انخخاب اص
کلیذ اینخش اسخفادى نهاییذ.
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Mode

این سلا صانل نظدها  Heating ، Alarmط  Coolingاسد .نظد آالسم ةشا آالسم دهی
اسخفادى صذى ط هش اى نلذاس دنا اص نحذطدى حنؽیو صذى خاسج صظد ،سلا ففال نیصظد .نظد
 Heatingةشا کنخشل دسخگاىها حشاسحی ط حفؾ دنا دس نحذطدى نجاص حفشیف صذى ةشا
دسخگاى اسخفادى نیصظد .نظد  Coolingةشا کنخشل دسخگاىها ةشطدحی ط حفؾ دنا دس
نحذطدى حفشیف صذى ةشا دسخگاى اسخفادى نیصظد.
)(1/2

--OUTPUT 2-Dis.
Alarm
Auto
----T: ---

>> Back
Output :
Mode :
Value :
Max T:
Min T:
Deadband

Value

داسا دط ضینا  Manualط  Autoنیةاصذ .ضینا  Manualةا نفنی انخخاب ةاصى حظسغ
کاسةش نیةاصذ .ضینا  Autoةا نفنی انخخاب ةاصى ةغظسج احظناحیک ط نفادل ةاصى آالسم
دسخگاى نیةاصذ.
Max T

این ضینا ةشا حنؽیو نلذاس ةاال ةاصى نحذطدى کاس سلا ةشا سنسظس دنا اسخفادى
نی صظد .كاةل حظجا اسد کا انکان انخخاب ةاصى کاس سلا نخفاطج ةا ةاصى کاس آالسم طجظد
داسد.
Min T

این ضینا ةشا حنؽیو نلذاس پایین ةاصى نحذطدى آالسم سلا ةشا سنسظس دنا اسخفادى
نیصظد .كاةل حظجا اسد کا انکان انخخاب ةاصى کاس سلا نخفاطج ةا ةاصى کاس آالسم طجظد
داسد.
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Dead Band

این ضینا ةشا حفیین نحذطدى ةشا سنسظس اسخفادى نیصظد  .ـهلکشد
نضاةا ةا  Dead Bandدس ةخط آالسم نیةاصذ.

Dead Band

)Delay (ON

این ضینا ةشا حنؽیو صنان حاخیش ـهلکشد سلا اسخفادى نیصظد .طاحذ صنان اسخفادى صذى
ثانیا نیةاصذ.
ـهلکشد حاخیش صنانی ةا این صکل اسد کا پس اص خشطج دنا اص نحذطدى نجاص دسخگاى ةا
نذج صنان حاخیش ،ننخؽش نینانذ .ا ش دس حهانی این نذج دنا خاسج اص نحذطدى ةاكی ةهانذ
آنگاى سلا دسخگاى ففال نیصظد .ةذیهی اسد ا ش دس صنان انخؽاس ،دنا ةا داخل نحذطدى
ةاص شدد ط نجذدا اص نحذطدى خاسج صظد حایهش دسخگاى سیسد نیصظد.

)(2/2

-- OUTPUT 2-5 Sec

)>> Delay (ON


دسخضان عنفد ایساحیس

www.samayesh.com

23
صیشننظ Logger

این ننظ حنؽیهاج نشةظط ةا نحظى رخیشى ساص اظالـاج اسد .ةا حشحیث صیش ننظها
ننظ ال ش حظضیح دادى نیصظد.
Back

ةا انخخاب ضینا  Backاص این ننظ یا صیش ننظ خاسج نیصظیذ.
Interval

دس این ةخط نی حظانیذ دطسى صنانی رخیشى اظالـاج دس حافؽا داخلی دسخگاى سا حنؽیو
کنیذ .نحذطدى دسنؽش شفخا صذى ةین  15ثانیا حا یک ساـد اسد.
Overwrite

ةا انخخاب حالدها این ةخط نیحظانیذ حغهیو ةگیشیذ کا پس اص پش صذن حافؽا داخلی
دسخگاى آیا کاس رخیشىساص نخظكف صظد ( )Disیا اظالـاج سط حافؽا ةاصنظیسی صظد (.)En
ةاصنظیسی اظالـاج ةا حزف اظالـاج كذیهی انجام نیصظد)FIFO( .
Usage

این ةخط نلذاس دسعذ حافؽا اصغال صذى دسخگاى سا نضان نیدهذ.
Start Time

این ضینا صنان اطلین (كذیهیحشین) نهظنا رخیشى صذى دس حافؽا دسخگاى سا نضان نیدهذ.
)(1/2

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

Es. End Time

این ضینا صنان حلشیتی پش صذن حافؽا ةا حظجا ةا حنؽیهاج آن لحؽا دسخگاى سا نضان
نیدهذ.
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Clear Memory

ةا انخخاب این ضینا نیحظانیذ حافؽا دسخگاى سا پاک کنیذ .ةشا پاک کشدن اظالـاج
حافؽا دکها  SETسا فضاس دهیذ ط دس غیش این عظسج سایش دکها ها سا فضاس دهیذ .دكد صظد
دسعظسج پاک کشدن اظالـاج اص حافؽا دسخگاى ،ةا هیچ طجا انکان ةاصیاةی اظالـاج طجظد
نذاسد.
About Memory

دس این ةخط اظالـاج فنی حافؽا دسخگاى آنذى اسد .کاسةش ةا اظالـاج این ةخط نیاص
نذاسد.
)(2/2

صیشننظ

--LOGGER->> About Memory

External Display

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

--DISPLAY-Dis.

>> Back
Output :
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Output En/Dis

این ضینا ةشا ففال یا غیش ففال کشدن نهایضگش خاسجی اسخفادى نیصظد .ةشا انجام
این انخخاب اص کلیذ اینخش اسخفادى نهاییذ.

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

پایا نغث دسخگاىها سطکاس
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THP01L01 دسخگاى

A = 155mm
B = 95mm
C = 30mm
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دسخضان عنفد ایساحیس

2۷

THP01LF01 دسخگاى

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

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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