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  نيتروژن مايعسطح تشخيص پايانه 
  DSI-88NLD01مدل: 

  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
  برای جلوگیری از اختالل در کارکرد دستگاه از ورود گرد و خاک و اشیا خارجی بـه 

  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

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

کردن دستگاه از اسید یا مایعات آلکـالینی اسـتفاده نکنیـد و تنهـا از پارچـه نـرم و        برای تمیز
 خشک استفاده نمایید.

  مشخصات دستگاه 
  V DC ۲۴ - ۱۰        ولتاژ تغذیه .۱
 V.A۱ اکثر  حد        توان مصرفی .۲
 میکرو ثانیه۴۰۰                 گیری زمان نمونه .۳
  RS485        طنوع ارتبا .۴
  C °۰ – C °۶۰         دمای کاری دستگاه .۵
 +C °۶۵تا  -C °۲۰        دمای نگهداری .۶
 (اتصال به شبکه سامایش) RS485امکان اتصال به شبکه  .۷
 در صورت خروج حسگر دستگاه از نیتروژن مایع شنیداری -آالرم دیداری .۸
 انجام کالیبراسیونامکان  .۹
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  مشخصات ظاهری دستگاه 
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 کلید روشن/خاموش .۱
 نشانگر وضعیت روشن/خاموش دستگاه .۲
 نشانگر کالیبراسیون .۳
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 کلید کالیبراسیون .۴
 کلید تنظیم آدرس دستگاه .۵
 دمای باال نشانگر آالرم .۶
 نشانگر ایجاد خطا در حسگر .۷
 نشانگر ایجاد اتصال کوتاه در مدار حسگر .۸
 نشانگر خروج حسگر از نیتروژن مایع .۹

 کلید قطع موقت بازر .۱۰
 حسگر سوکت اتصال .۱۱
 سوکت اتصال شبکه .۱۲
 تغذیه دستگاهسوکت  .۱۳

 
  اندازی راه

ن دسـتگاه بـه شـکل    نصب ای روش شود. وژن مایع استفاده میتشخیص نیتر این دستگاه برای
دیواری است البته تجهیزات جانبی برای این دستگاه درنظر گرفتـه شـده اسـت کـه در      نصب

   سازد. صورت درخواست مشتری امکان نصب این دستگاه روی مخازن را ممکن می
  شود. نصب این دستگاه شامل نصب دستگاه و نصب حسگر می

 
نصب دستگاه به شکل دیـواری و یـا روی مخـزن      .۱

 دستگاه است. 
نصب حسـگر بـا توجـه بـه نیـاز مشـتری تعریـف         .۲

ای نصـب شـود. کـه     شود. حسگر باید به گونـه  می
درزمانی که نیتروژن 

مایع تا ارتفاع مورد 
نظـــر کـــاربر 
ــود دارد  وجـ
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ع نیتروژن باشد و به محض اینکه ارتفاع نیتروژن مایع از حد مورد نظـر  حسگر داخل مای
ای از نصـب حسـگر بـا     نمونـه  زیرحسگر از نیتروژن مایع خارج شود. شکل کاهش یافت 

  توجه به تعریف مشتری است.
 

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 پس از نصب دستگاه و حسگر، سوکت حسگر را به دستگاه متصل نمایید. .۳
بـه  های تغذیه و شبکه اطمینان حاصل کنیـد. الزم   زاتصال کابلادستگاه اندازی  برای راه .۴

در ایـن حالـت    شـود  ذکر است در مواردی تغذیه دستگاه از طریق کابل شبکه انجام مـی 
  به اتصال کابل تغذیه دستگاه وجود ندارد.نیازی 

پس از انجام موارد فوق با قرار دادن کلید روشن/خاموش دستگاه در وضعیت روشن، دسـتگاه  
  کند.  شروع به کار می

  های دستگاه آالرم
۱. Low Level 

زن  که حسگر دستگاه از نیتروژن مایع خارج شود، نشـانگر آالرم بصـورت چشـمک   زمانی 
  دهد.  روشن شده و به کاربر هشدار می
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۲. High Temperature 

زمانی که حسگر از نیتروژن خارج شـده و دمـای محیطـی کـه حسـگر در آن قـرار دارد       
  شود. خیلی باال باشد (نزدیک به صفر درجه) این نشانگر روشن می

 
۳. Sensor Error 

در دستگاه تشخیص نیتروژن مایع برای ایجاد اطمینان باال از دو حسگر با سامانه کـاری  
برای آگاهی کاربر از بروز مشکل در یک  Sensor Errorموازی استفاده شده است. نشانگر 

 شـود.  یا هر دو حسگر دستگاه تعبیه شده که در زمان بروز مشکل این نشانگر روشن مـی 
شود تا در صورت بروز مشکل برای یکی از حسگرها  و حسگر موازی باعث میاستفاده از د

دستگاه بوسیله حسگر دیگر کار عادی خود را انجام دهد و تا زمان تعمیـر و یـا تعـویض    
  مجموعه حسگر دستگاه غیر قابل استفاده نباشد.

  
۴. Short Circuit 

این نشانگر روشـن    د آید،وجوه هرگاه در مدار یک یا هر دو حسگر دستگاه اتصال کوتاه ب
  شود.  می

آیـد.   های فوق آالرم صوتی نیز بصدا در مـی  *  درصورت ایجاد هر یک از آالرم
برای قطع آالرم صوتی کلیـد    را فشار دهید.

  
کند و درصـورتی   صوتی را بصورت موقت قطع می ــد  آالرم  * کلیــ

  آمد.که آالرم جدیدی بوجود آید مجددا آالرم صوتی به صدا درخواهد 
  

حتمـا شـرکت را     Short Circuitو   Sensor Errorهـای   * درصورت بروز آالرم
  مطلع سازید تا جهت رفع ایراد اقدام مقتضی صورت گیرد.
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  اطمینان از عملکرد دستگاه
ای حسـگر از نیتـروژن مـایع     برای اطمینان از عملکرد صحیح دستگاه باید بصـورت دوره 

طمینان حاصل شود . زمان پیشنهادی برای ایـن عملیـات   دهی آن ا خارج شده و از آالرم
  تست ماهانه است.

  کالیبراسیون دستگاه
دستگاه در هنگام تولید کالیبره شده و در زمان نصـب نیـز توسـط کارشناسـان شـرکت      

در صورت نیاز به کالیبراسیون مجدد حتما با کارشناسان شرکت شود.  مجددا کالیبره می
  تماس بگیرید.
  تنظیم آدرس

تنظیم آدرس دستگاه بوسیله کلید قرار گرفته شده زیر قاب مشکی رنگ بـاالی دسـتگاه   
  شود.  شود. آدرس دستگاه در هنگام نصب توسط کارشناسان شرکت انجام می انجام می

  *توجه داشته باشید تغییر آدرس حتما با هماهنگی کارشناسان شرکت انجام شود.
ها را نیـز   تواند کارکرد سایر دستگاه شده و می دهی اشتباه باعث اختالل درشبکه *آدرس

  دچار مشکل نماید.
  ابعاد دستگاه

  در شکل ابعاد اصلی دستگاه نشان داده شده است. 
  

  
A=118 mm   

B=78 mm   
C=25 mm    
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  سایر محصوالت:
  گیری دمای محیط دستگاه اندازه .۱
  گیری رطوبت نسبی دستگاه اندازه .۲
 هار حسگرهگیری دما چ دستگاه اندازه .۳
 RS485-RS232رابط  .۴
 Ethernet – RS485رابط  .۵
 ) داخل رکNEVگیری دما، رطوبت، ولتاژ و ولتاژ زمین ( دستگاه اندازه .۶
 گیری فشار نسبی دستگاه اندازه .۷

  و ...
 


