
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

  دفترچه راهنماي  سیستم هوشمند

 کنترل سالن پرورش قناري و پرندگان زینتی

  }تهویه و المپ مادون قرمز /نوردهی/رطوبت/کنترلر  دما{ 

  
















  .، مطالبی جهت سهولت استفاده از دستگاه حضورتان ارائه می شود 20ضمن تشکر از اعتماد شما به الکترونیک
  

نور مهتاب و ، ) طلوع و غروب مصنوعی با(دما ، رطوبت ، تهویه هوا ، روشنایی به شما این امکان را میدهد کهتگاهی که در اختیار شماست دس

همچنین این قابلیت را دارد که به صورت روزانه ، خودکار و منظم و . در شرایطی خاص؛ نور مادون قرمز را در محیط سالن تکثیر ؛ کنترلر کنید

  .اضافه یا کم کندساعات روشنایی را  ،

کاهشی ، /بعد از اتصال به برق و روشن نمودن دستگاه؛ در حالت کار عادي، هر چند ثانیه به ترتیب ؛ ساعت ، ثانیه شمار ، روزشمار افزایش

و خطاهاي احتمالی سنسور  ) طوبتباال یا پایین بودن ر(، رطوبت محیط ، وضعیت رطوبت ) باال یا پایین بودن دما( دماي محیط ، وضعیت دما 

  .نمایش داده میشود

  
  پارامتر هاي نمایش داده شده توسط دستگاه در حالت کار عادي -1تصویر شماره 

  

  .نیز میتوانید پارامتر نمایش داده شده را تغییر داده و به پارامتر بعدي بروید) (با استفاده از دکمه باال

به این صورت که در زمان طلوع، ابتدا المپ رشته اي . میتوان به صورت دستی روشنایی را وارد مدار کرد) (همچنین با استفاده از دکمه پایین

 وارد مدار شده) خروجی روشنایی(میشود؛ و وقتی نور المپ رشته اي به حداکثر رسید؛ المپ مهتابی  وشن میشود و به آرامی پر نوربا نور کم ر

که قرار است غروب انجام شود، این عملیات به صورت  در حالتی. خاموش میشودمجدداً و به تدریج  ايالمپ رشته  ،و بعد از چند لحظه ،

بعد از  المپ مهتابی خاموش میشود و سپس. و نورش به حداکثر میرسد  روشن شدهبه تدریج یعنی ابتدا المپ رشته اي  . معکوس انجام میشود

  .شودمی موش خا المپ رشته اي به تدریج کم شده و نور آن ،

مهتابی، شبخواب روشن است و با روشن شدن  شبخواب نیز عکس روشنایی عمل میکند یعنی تا زمانی که المپ مهتابی خاموش باشد ؛ شبخواب

  "روشن ماندن شبخواب در زمان خاموشی دستگاه ، طبیعی است" .خاموش میشود

اموش کنید، این تغییر تا زمانی پایدار است که به لحظه تغییر اتوماتیک الزم به ذکر است که اگر روشنایی را  به صورت دستی روشن یا خ

خروجی را به صورت دستی روشن کنیم،  16:00حال اگر در ساعت . تنظیم شده است 20:00تا  18:00براي مثال روشنایی روي ساعت . برسید

 .لت اتوماتیک میرودادامه خواهد داشت و بعد از آن ، دستگاه به حا 20:00این روشن شدن تا ساعت 

  :)  1تصویر شماره (  توضیحات صفحه نمایش در حالت کار عادي

 .در این حالت، ساعت فعلی سیستم نمایش داده میشود :ساعت جاري - 1

 .نمایش ثانیه شمار ساعت :ثانیه شمار - 2

روز  مثالً. نمایش داده میشود  )time-shift(هاروز در این حالت، تعداد روز سپري شده از برنامه تغییر طول :کاهشی /روزشمار افزایشی - 3

ودر نهایت، بعد از سپري شدن دوره و روز . نمایش داده میشود اگر تایمر روزشمار غیر فعال باشد عبارت .  : اول دوره

 .داده میشود نمایش  آخر، عبارت 

ر و اتصاالت آن خطایی رخ داده باشد، دما به این صورت اگر در سنسو. در این حالت دماي هواي محیط نمایش داده میشود :دماي محیط - 4

 .نمایش داده میشود 

اگر دما از مقدار مطلوب وارد شده . نمایش داده میشود) با توجه به تنظیمات انجام شده(در این حالت کم یا زیاد بودن دما : وضعیت دما - 5

 دما در محدوده مجاز تعیین شده باشد،عبارت  واگر ، ، و اگر بیشتر باشد عبارت توسط کاربر کمتر باشد، عبارت 

 .نمایش داده میشود

اگردرسنسور و اتصاالت آن خطایی رخ داده باشد، رطوبت به این .در این حالت درصد رطوبت هوا نمایش داده میشود :رطوبت محیط  - 6

 .نمایش داده میشود صورت 

ودر   و درصورت زیاد بودن، عبارت صورت کم بودن، عبارت در این حالت هم مانند وضیت دما، در: وضعیت رطوبت - 7

  .نمایش داده میشود  محدوده مجاز، عبارت 



و .نمایش داده میشود در حالتی که خطایی رخ نداده باشد .در نهایت،دستگاه خطاهاي سنسور را نمایش میدهد:خطاهاي سنسور - 8

یت زیاد در مسیر سنسور، و یا وجود هر گونه مشکل در دریافت اطالعات از سنسور، درصورت قطعی در سیم یا اتصاالت سنسور؛یا وجود پاراز

 .یک عدد روي صفحه نشان داده میشود که مبین نوع خطا است

نمایش داده میشود و در صورت بروز این خطا، خروجی هاي مربوط  براي مثال در صورت عدم اتصال سنسور به دستگاه، عبارت   

همانطور که در مراحل قبل توضیح دادیم ، در این . وبت خاموش میشوند و تا اتصال مجدد سنسور خاموش می مانندبه کنترل دما و رط

، )عدم اتصال سنسور( الزم به ذکر است که در این حالت .     : حالت، دما و رطوبت به این صورت نمایش داده میشوند

  .سایر برنامه هاي دستگاه به کار خود ادامه میدهند

  :تنظیمات دستگاه

  :قبل از اقدام به تنظیم دستگاه به نکاتی باید توجه داشته باشید

ثانیه هیچ دکمه اي را فشار ندهید،دستگاه از تنظیمات خارج شده و  15درهر مرحله از تنظیمات اگر دستگاه را به حال خود رها کنید و مدت  - 1

  .بازیابی میکند واز منو خارج میشوداطالعات وارد شده را ذخیره نکرده و اطالعات قبلی را 

  قرار است چه پارامتر هایی را به دستگاه بدهیم؟  - 2

ساعت روشن و ساعت  -از ظهر و شب ساعت روشن شدن و ساعت خاموش شدن نورها در بعد -ساعت روشن شدن و ساعت خاموش شدن نور ها در صبح

تعداد روزهایی که قرار است ساعت غروب در آنها تغییر کند و هر روز  -وجی متصل استین المپ به کدام خرخاموش شدن المپ مادون قرمز و اینکه ا

مدت زمان روشن  -)دیمر(تعیین مدت زمان غروب یا طلوع مصنوعی -تعیین اینکه این تغییر چند دقیقه است -غروب انجام شودچند دقیقه زودتر یا دیرتر 

تعیین دماي  -)ساعت استراحت شبانه(تعیین ساعاتی که نمیخواهیم فن در این ساعات کار بکند -دمدتی که میخواهیم فن خاموش باش  -بودن فن تهویه

کالیبراسیون سنسور دستگاه  و در نهایت تعیین نوع منوي تنظیم و  -تعیین محدوده مجاز رطوبت -تعیین رطوبت مطلوب -تعیین محدوده مجاز دما -مطلوب

  .ت پیشفرضدر صورت نیاز بازنشانی تنظیمات به حال

 : درجدول زیرکلیه پارامتر هایی که قرار است تنظیم شوند با توجه به ترتیب تنظیم آنها آورده شده است

  
  

 .ابتدا ساعت و سپس دقیقه. ساعت جاري سیستم را وارد میکنیم ؛ در این بخش :تنظیم ساعت جاري-0

 )یا نوردهی نوبت صبح تایمر اولیه. (میکندساعت و دقیقه روشن شدن نور ها را مشخص  :روشن شدن اولیه ساعت- 1

  )یا نوردهی نوبت صبح  تایمر اولیه. (ساعت ودقیقه خاموش شدن نورها را مشخص میکند :خاموشی اولیه ساعت - 2

  )نوردهی نوبت عصر–تایمر ثانویه(.نورها را مشخص میکندساعت ودقیقه روشن شدن  :روشن شدن ثانویه ساعت -3



  )نوردهی نوبت عصر–تایمر ثانویه( .ساعت ودقیقه خاموش شدن نورها را مشخص میکند :هخاموشی ثانوی ساعت - 4

 .را تعیین میکند این گزینه،ساعت و دقیقه روشن شدن المپ مادون قرمز:مادون روشن شدن المپ ساعت-5

  .کندرا تعیین می  این گزینه نیز ساعت و دقیقه خاموشی المپ مادون قرمز: مادون خاموشی المپساعت -6

  "سایر نکات"توضیحات بیشتر در بخش . رادیوضبط استفاده کردیا  و UVاز تایمر المپ مادون قرمز، میتوان براي کنترل المپ

بعداز . توسط این گزینه تعیین میکنیم که المپ مادون قرمز را به کدام خروجی متصل کرده ایم:  انتخاب یک خروجی براي تایمر المپ مادون قرمز-7

 : را فشار دهید؛ پنج مورد براي انتخاب دارید)set(ي این گزینه دکمهاینکه رو

  -  -  -  -  

. در این حالت تعیین میکنید که المپ مادون قرمز را به خروجی رطوبت ساز متصل کرده اید: اتصال به خروجی رطوبت ساز  - 1-7      

  .روشن و خاموش میشود  و  ت وارد شده در بخش هاي درصورت انتخاب این گزینه ؛ خروجی رطوبت ساز بر اساس ساعا

در صورت . در این صورت تعیین میکنید که المپ مادون قرمز را به خروجی کولر  متصل کرده اید: اتصال به خروجی کولر  -2-7      

  .روشن و خاموش میشود  و  انتخاب این گزینه؛ خروجی کولر بر اساس ساعات وارد شده در بخش هاي 

در صورت . در این صورت تعیین میکنید که المپ مادون قرمز را به خروجی بخاري متصل کرده اید: اتصال به خروجی بخاري  -3-7      

  .روشن و خاموش میشود  و  انتخاب این گزینه؛ خروجی بخاري بر اساس ساعات وارد شده در بخش هاي 

در . ن صورت تعیین میکنید که المپ مادون قرمز را به خروجی فن تهویه متصل کرده ایددر ای: اتصال به خروجی فن تهویه  -4-7      

  .روشن و خاموش میشود  و  صورت انتخاب این گزینه؛ خروجی فن تهویه بر اساس ساعات وارد شده در بخش هاي 

جی ها متصل نشده و خروجی هاي کولر، معنی آن این است که تایمر المپ مادون به هیچ کدام از خرو :عدم اتصال   -7- 5      

  !شدبخاري،رطوبت ساز و فن تهویه ؛ عملکرد عادي خود را دارند و اگر این حالت را انتخاب کردید نباید المپ مادون قرمز  به دستگاه متصل با

ین گزینه و تعیین تعداد روز ؛ ساعت خاموشی با تنظیم ا. تعیین تعداد روزهایی که قرار است طول آنها تغییر کند :کاهشی/تعداد روزهاي افزایشی -8

کاهشی باید به این گزینه مقدار بدهید و آنرا / دقت کنید که براي فعال شدن برنامه نوردهی افزایشی . ثانویه، در هر روز نسبت به روز قبل تغییر می کند

  ".که سیستم فقط ساعت خاموشی ثانویه را تغییر میدهددقت کنید  ".    روز تعیین شود 45تعداد روزها میتواند از یک تا . تنظیم کنید 

کاهشی؛ این عدد هر روز یکبار /این گزینه بر حسب دقیقه است و در صورت فعال شدن برنامه نوردهی افزایشی :کاهش روزانه/ میزان افزایش - 9

اشد هر روز نسبت به روز قبلی کوتاه تر و اگر این عدد بدیهی است که اگر عدد وارد شده در این بخش منفی ب. با ساعت خاموشی ثانویه جمع میشود 

 .دقیقه براي هر روز باشد 9مقدار این تغییر میتواند از یک دقیقه تا . مثبت باشد، هر روز نسبت به روز قبلی بلند تر خواهد شد

دقیقه تعیین  5را  ست و همچنین تنظیم  شده  ا 18:00و خاموشی ثانویه روي ساعت  16:00ساعت روشن شدن ثانویه روي ساعت  :1مثال

، روز شمار را  فعال کنیم ، امروز به عنوان روز اول دوره حساب میشود و ساعت خاموشی  حاال  اگر  با   وارد کردن تعداد روز در . کرده ایم 

 18:15و پسفردا ساعت خاموشی  خواهد بود 18:10فردا این ساعت . خواهد بود 18:05جمع میشود و امروز ساعت خاموشی  ثانویه با مقدار

تا . بعد از سپري شدن کامل تعداد روزهاي وارد شده،  دیگر ساعت خاموشی ثانویه تغییر نمیکند و ثابت میشود. به همین ترتیب تا روز آخر. خواهد بود

  .تعیین کنیم زمانی که مجدداً تعداد روز را در 

؛ حاال با مقدار دادن )- 5(هم منفی است   و مقدار  22:00خاموشی ثانویه روي ساعتو  18:00ساعت روشن شدن ثانویه روي ساعت  :2مثال 

روز دوم، ساعت خاموشی  . میشود 21:55فعال میشود و امروز، روز اول محسوب میشود و ساعت خاموشی ثانویه  ، روز شمار ) روز 4مثالً (،به

و در روزهاي پنجم به . خواهد شد 21:40و در نهایت روز چهارم؛  ساعت خاموشی  .خواهد بود 21:45و در روز سوم ، ساعت خاموشی . است 21:50

  .باقی خواهد ماند 21:40بعد ساعت خاموشی 
  

این مدت زمانی است که  نور . توسط این گزینه میتوان تعیین کرد که طلوع و یا غروب چند دقیقه طول بکشد  :مدت زمان طلوع و غروب -10

  .)دقیقه 30تا  1از قابل تنظیم ( . درصد  و یا بلعکس تغییر میکند 100تا المپ رشته اي  از صفر 

. دقیقه تعیین شود؛ مدت زمان روشن بودن فن تهویه را تعیین میکند 240این عدد که میتواند از یک دقیقه تا  :مدت زمان روشن بودن فن تهویه -11

نشان داده میشود و به این معنی است که فن  به جاي عدد صفر روي صفحه عبارت اگر این عدد را کم کنیم و قصد صفر کردن آنرا داشته باشیم 

 .خاموش میشود و تایمر فن نیز غیر فعال میشود



و . دقیقه مقدار میگیرد 240این عدد نیز مدت زمان خاموش بودن فن تهویه را تعیین میکند و از یک دقیقه تا  :مدت زمان خاموش بودن فن تهویه -12

  روي صفحه ظاهر که بخواهیم آنرا صفر وارد نماییم، عبارت درصورتی 

  دقت کنید که اگر. میشود و به این معنی است که فن روشن شده و دائم کار می کند و تایمر فن نیز غیر فعال میشود

نخواهد شد و دائم روشن تهویه باشند، فن  در حالت  بودن فن خاموش  و مدت زمان  در حالت  همزمان مدت زمان روشن بودن فن

 .خاموش میماند

  توسط این گزینه و گزینه بعد از این؛ تعیین میکنید که فن تهویه در چه :فن تهویهاستراحت ساعت شروع -13

وارد میشود تا ساعتی که   یعنی از ساعتی که در. فن تهویه را تعیین میکند این گزینه ساعت شروع استراحت. ساعاتی از شبانه روز غیر فعال  باشد

تا  06:00مثالً . را با هم برابر قرار دهید و  ،  جهت از کار انداختن این قابلیت. وارد میشود؛ فن تهویه خاموش خواهد ماند  در 

 .صبح 06:00

این . ساعاتی از شبانه روز غیر فعال  باشد توسط این گزینه و گزینه قبل از این؛ تعیین میکنید که فن تهویه در چه :فن تهویه ساعت پایان استراحت-14

وارد میشود؛ فن خاموش   وارد میشود تا ساعتی که در  یعنی از ساعتی که در . فن تهویه را تعیین میکند استراحتگزینه ساعت پایان 

  .صبح 06:00تا  06:00مثالً . را با هم برابر قرار دهید و  جهت از کار انداختن این قابلیت، . خواهد ماند

، و روشن کردن خروجی هاي کولر و بخاري دستگاه با خاموش . این گزینه مشخص میکند که دماي مطلوب در سالن باید چقدر باشد :دماي نرمال -15

  .دماي سالن را در این مقدار ثابت نگه می دارد

. ست، مشخص میکند که حد اقل و حداکثر دماي مجاز چقدر استدرجه قابل تعریف ا 5درجه تا  0.5این گزینه که مقدار آن از  :محدوده مجاز دما-16

 31.0درجه و حداکثر مجاز  29.0درجه است، در این حالت حد اقل مجاز  1.0نیز روي  محدوده مجازدرجه تنظیم شده و  30.0براي مثال دماي نرمال روي 

بیشتر شود کولر  31.0کمتر شود بخاري روشن میشود و اگر دما از  29.0از  به این ترتیب اگر دما. )درجه است 31تا  29:محدوده کامل( درجه خواهد بود

  .درجه هر دو خروجی خاموش میشوند 30.0روشن می شود و در دماي 

دستگاه با روشن و خاموش کردن خروجی رطوبت ساز ، رطوبت محیط را در این . این مورد نیز رطوبت مطلوب سالن را تعیین میکند :رطوبت نرمال-17

  .مقدار ثابت نگه میدارد

 9.5این مقدار از یک درصد تا . مانند مرحله قبلی ، در این مورد تعیین میکنیم که محدوده مجاز رطوبت چقدر میتواند باشد :محدوده مجاز رطوبت -18

به این ترتیب؛ از رطوبت . صد استدر2.0درصد تنظیم شده و محدوده مجاز رطوبت روي  35.0بعنوان مثال رطوبت نرمال روي . درصد قابل تعریف است

درصد، رطوبت ساز  35.0درصد کمتر شود رطوبت ساز روشن میشود و در رطوبت  33.0اگر رطوبت از .  درصد طبیعی خواهد بود 37.0درصد تا  33.0

  .خاموش میشود

در صورت عدم نیاز به . در اختیار شما قرار دارد در صورت نیاز به کالیبره کردن سنسور دستگاه ، این گزینه و گزینه بعدي :کالیبراسیون دما-19

  .براي کالیبراسیون رطوبت؛ به همین ترتیب عمل کنید. در ادامه ، کالیبراسیون دما توضیح داده شده است.  کالیبراسیون، این مقادیر را صفر وارد کنید

دماي محیط را اندازه گرفتید و این دما با دماي نمایش ) ن اعتماد داریدکه به دقت آ(در صورتی که با یک دماسنج دقیق ) : براي دما(نحوه کالیبراسیون 

وارد کنید تا دماي نمایش داده شده توسط دستگاه )   ( داده شده توسط دستگاه تفاوت داشت، مقدار این تفاوت را در این صفحه از منوي تنظیمات 

  .و دماسنج دقیق شما مطابق هم شوند

کنترلر، دما را کمتر نشان (پس . است C°نشان میدهد و دماي نمایش داده شده در کنترلر ،  C° شما؛ دما را ) رد اعتماددقیق و مو(دماسنج  :1مثال

  . می باشد +C°در این حالت ، عددي که باید در این صفحه وارد کنید ، ) میدهد

کنترلر، دما را بیشتر نشان (پس . است C° و دماي نمایش داده شده در کنترلر نشان میدهد  C° شما؛ دما را ) دقیق و مورد اعتماد(دماسنج : 2مثال

  .است)  -C°(در این حالت ، عددي که باید در این صفحه وارد کنید ؛ ) میدهد

نیاز به کالیبره کردن  در صورت .همانند مرحله قبلی، این گزینه براي کالیبره کردن رطوبت سنج دستگاه استفاده میشود :کالیبراسیون رطوبت-20

کالیبراسیون نحوه  قبالً. ، این مقادیر را صفر وارد کنید در صورت عدم نیاز به کالیبراسیون. در اختیار شما قرار دارد قبلیسنسور دستگاه ، این گزینه و گزینه 

)  ( نید و میزان اختالف رطوبت را در این بخش براي کالیبراسیون رطوبت؛ به همان ترتیبی که توضیح داده شد عمل ک .دما توضیح داده شده است

  .وارد کنید



نمایش داده شده توسط  محیط را اندازه گرفتید و این رطوبت با رطوبت  رطوبت) که به دقت آن اعتماد دارید(دقیق  یک رطوبت سنج  در صورتی که با

 رطوبت سنج نمایش داده شده توسط دستگاه و  رطوبت وارد کنید تا )   (، مقدار این تفاوت را در این صفحه از منوي تنظیمات  دستگاه تفاوت داشت

  .دقیق شما مطابق هم شوند
  

این گزینه براي مواقعی مناسب است که دستگاه را اشتباه تنظیم کرده اید و یا میخواهید که تنظیمات دستگاه به حالت پیشفرض  :بازنشانی تنظیمات -21

در صورتی که نمیخواهید این کار را انجام دهید . را انتخاب کنید ه باید با کمک دکمه هاي باال و پایین، گزینه بعد از انتخاب این گزین. برگردد

  .را انتخاب نمایید گزینه 

  :بعد از بازنشانی دستگاه، تنظیمات به این صورت تغییر خواهد کرد
  

  
 

دو حالت براي این گزینه در نظر گرفته .  تنظیم چگونه و به چه ترتیبی انجام شوداین گزینه تعیین میکند که عملیات  :تعیین نوع منوي تنظیمات - 22

به این ترتیب، باید . حالت  اول که در این حالت هر پارامتر را جداگانه انتخاب کرده و سپس تنظیم میکنیم و بعد از تنظیم،  از منو خارج میشویم. شده است

را مرور ) پارامتر23(در حالت دوم از منوي تنظیمات، از ابتدا تا انتها، تک به تک پارامتر ها . ارد تنظیمات شویمبراي تنظیم هر پارامتر، یکبار جداگانه و

  .میشودمیکنیم، و در صورت نیاز تغییر میدهیم و در نهایت بعد از تنظیم پارامترآخر ، دستگاه اطالعات وارد شده را ذخیره کرده و از منو خارج 

  :) حالت انتخاب تک موردي(  لت اولمنوي حا -1-22     

به صورت   خواهید دید که روي صفحه، عبارت .وارد منوي تنظیمات میشویم) set(در این حالت ، با کمک دکمه وسط

در این حالت، با فشردن دکمه . روي صفحه به صورت چشمکزن ظاهر میشود ثابت ظاهر میشود و بعد از چند ثانیه، عبارت 

انتخاب عد،یعنی تنظیم پارامتروارد بخش ب)set(سپس با فشردن دکمه وسطبه پارامتر مورد نظر خود برسید ون میتوانید هاي باال و پایی

  .شده میشوید

را میفشاریم سپس خواهید دید که ساعت و دقیقه ) set(دکمه وسط بعنوان مثال، براي تنظیم ساعت جاري، روي عبارت 

با دکمه هاي باال و پایین، ساعت جاري را ) به صورت چشمکزن و دقیقه ثابتساعت ( . جاري روي صفحه ظاهر میشود

را بفشارید، خواهید دید که ساعت ثابت میشود و دقیقه چشمک میزند در این حالت میتوانید ) set(تنظیم کنید بعد از آن دکمه 

به صورت ثابت   وي صفحه عبارت ر )set(بعد از تنظیم ساعت و دقیقه و فشردن دکمه وسط. دقیقه جاري را وارد کنید

ظاهر میشود و سپس ، اعداد وارد شده ذخیره میشوند و دستگاه از منوي تنظیمات خارج میشود و فعالیت عادي خود را ادامه 

  .براي سایر پارامتر ها نیز به همین ترتیب عمل کنید. میدهد

  :)انتها  تنظیم همه پارامتر ها  از ابتدا تا (  منوي حالت دوم -2-22    

در صورتی که در تنظیمات، منوي دوم را انتخاب کرده باشید، در هر بار ورود به منوي تنظیمات، ابتدا، براي چند ثانیه، عبارت 

در . ، روي صفحه به صورت چشمکزن ظاهر میشود)تنظیم ساعت جاري(  سپس عبارت . روي صفحه ظاهر میشود 



 بفشاریدرا ) set(دکمه بعداز تنظیم ساعت و دقیقه،.وارد بخش تنظیم ساعت فعلی بشویدسط را بفشارید تااین حالت باید دکمه و

را بفشارید تا ساعت روشن شدن ) set(به صورت چشمکزن ظاهر میشود، حاال باید دکمه  روي صفحه  خواهید دید که

، سپس ساعت  دن ثانویه ساعت روشن ش ،و بعد از آن به همین ترتیب ساعت خاموشی اولیه. اولیه را وارد کنید

همینطور تا انتها ادامه میدهیم و تمام پارامترها را یکی یکی مرور و تنظیم میکنیم و در انتها اطالعات ..... و   خاموشی ثانویه 

 .گرددو دستگاه به حالت کار عادي بر میوارد شده ذخیره شده 

  :سایر نکات

 .و میتوان از تایمر اولیه براي نوردهی در صبح و از تایمر ثانویه براي نوردهی در عصر و شب استفاده کرداین دستگاه دو تایمر مجزا براي نوردهی دارد -1

  .در صورت عدم نیاز به استفاده از هر دو تایمر، بهتر است تایمر اولیه را غیر فعال؛و از تایمر ثانویه استفاده کنید

باید تعداد روز را  برنامه افزایشی، همچنین براي شروع به کار. اعت خاموشی ثانویه را تغییر میدهددقت کنید که برنامه افزایش و کاهش روزانه، فقط س -2

  .مادامی که تعداد روز افزایش و کاهشی تعیین نشود، ساعت غروب ثانویه تغییر نخواهد کرد. تعیین کنید

مثال اگرتایمر روشنایی .عات روشنایی با هم تداخل پیدا نکنندکاهشی دقت کنیدکه سا/درتنظیم تایمرهاي اولیه وثانویه و برنامه افزایشی -3

 22:00باشد ؛ در این حالت به علت تداخل ساعات روشنایی اولیه و ثانویه،در ساعت 23:00الی  20:00و همچنین تایمر روشنایی ثانویه 22:00الی16:00اولیه

  .روشنایی خاموش میشود ودرعملکرد تایمر ثانویه اختالل ایجاد میشود

و تداخل آن با . یعنی این تایمر را در هر ساعتی ازشبانه روز میتوانید قرار دهید. در مورد تایمر المپ مادون قرمز، تداخل ساعات مشکلی ایجاد نمیکند

 .ساعات روشنایی مسئله اي به وجود نمی آورد

مثالً براي خاموش کردن تایمر . خاموش شدن آن را مساوي قرار دهید فعال کردن هرکدام از تایمرهاي اولیه یا ثانویه ، ساعت روشن شدن و براي غیر -4

  .دقت داشته باشیدکه این ساعات مساوي، نباید در مدت روشنایی ثانویه قرار بگیرند.وارد کنید 00:00را هم  و  00:00را  : اولیه

فن تهویه،کولر،بخاري یا رطوبت (تصاب این تایمر به کدام خروجی است؟در تنظیم تایمر المپ مادون قرمز این نکته را مدنظر داشته باشیدکه اتصال وان-5

 اتصال این تایمر به هرکدام ازاین خروجی ها به این معنی است که آن خروجی اکنون عنوان دیگري دارد و بر اساس ساعت هاي وارد شده در).ساز

 .کار میکند و

براي مثال ، در فصول سرد، نیاز به کولر وجود . که از تمام قابلیت سخت افزاري سیستم استفاده شود این قابلیت به این منظور در دستگاه گنجانده شده است 

) و یا رادیو ضبط  UVیا المپ  المپ مادون قرمز( پس این خروجی بالاستفاده را براي هدفی دیگر. ندارد و همچنین در تابستان نیازي به بخاري نیست

از خروجی هاي کولر، بخاري و یا رطوبت ساز را به تایمر المپ مادون قرمز متصل کرده باشید؛ در این حالت اگر سنسور اگر یکی : نکته. استفاده میکنیم

 .قطع شود، در عملکرد المپ مادون قرمز و تایمر آن اختالل به وجود نخواهد آمد

  .جهت باکتري زدایی استفاده کرددر سالن پرورش،میتوان باتوجه به نیاز،بجاي المپ مادون قرمزازالمپ ماوراءبنفش -6

مثال سنسور را در مقابل نور مستقیم خورشید یا نزدیک بخاري یا . از نصب دستگاه و سنسور آن در محل هاي بسیار گرم یا بسیار مرطوب اجتناب کنید-7

و دقت کار را پایین آورده و در عملکرد صحیح  این کار باعث تغییر ناگهانی و نا خواسته در مقادیر اندازه گیري شده میشود. جلوي کولر نصب نکنید

 .دستگاه اختالل ایجاد میکند

از جمله منابع نویز میتوان دستگاه هایی چون فن .سعی کنید درسیمکشی دستگاه، سنسوروکابل آن درمجاورت منابع نویزوسایر سیمکشی ها قرار نگیرد -8

 .مثال زد هاي تهویه،موتورهاي الکتریکی،یخچال و ترانس هاي برق را

 .ورود گردوخاك به سنسور،رطوبت سنج را خراب میکند).سطح مشبک رو به پایین باشد(سنسور  به نحوي نصب شود که گردوغبار وارد آن نشود  -9

دستگاه  وات از هریک از خروجی هاي 1300در صورتی که میخواهید توانی بیشتر از . آمپر است 6حداکثر جریان هر یک از خروجی هاي سیستم،  -10

به این ترتیب که دستگاه؛ کنتاکتور را روشن کند و جریان مصرف کننده پرقدرت ازطریق کنتاکتور . بگیرید، از رله کمکی یا کنتاکتور استفاده کنید 

  .نیست نتاکتورقابل اتصال به ک خروجی المپ رشته اي ،.برقرار شود

  .سایر المپهاي موجود، قابلیت دیمر شدن را ندارند .وصل کنید) ا المپ تنگستنی(فقط و فقط المپ رشته اي  "المپ رشته اي"به خروجی  -11

 .وازیکسره کردن فیوز با سیم، جداً خودداري کنید. درصورت سوختن فیوز دستگاه؛از فیوز مشابه استفاده کنید -12

 .استفاده کنید 20رونیکجهت سیمکشی دستگاه از نقشه صفحه بعد، یا از نقشه هاي موجود در کانال تلگرام الکت -13

  .عدد پیچ و رولپالك ، شابلون تعیین جاي پیچ ها و فیوز یدکی میباشد4اقالم همراه دستگاه شامل یک عدد سنسور ، دفترچه راهنما ،  -14

  



 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 


