
 
  

  

 
  اـ و دم ويه ـهـت،   ورـ نكنترل كننده  دستگاه  ه راهنمايچدفتر

  




 

  

 
 

  
  

  

  

 
  لعه نماييد.، قبل از راه اندازي و استفاده ، توضيحات اين دفترچه را با دقت مطا و تجهيزات متصل به آن  جهت جلوگيري از آسيب رسيدن به دستگاه



  ، مطالبي جهت سهولت استفاده از دستگاه حضورتان ارائه مي شود.  20ضمن تشكر از اعتماد شما به الكترونيك
  

(با طلوع و غروب مصنوعي) ، نور مهتاب و در شرايطي  ت به شما اين امكان را ميدهد كه تهويه هوا ، روشنايياسدستگاهي كه در اختيار شم

؛ كنترل كنيد. و همچنين اين قابليت را دارد كه به صورت روزانه ، خودكار و منظم ، ساعات روشنايي را اضافه  را سالن تكثيردماي خاص؛ 

  ).بوده استشده و جزئ اصلي آن ن ائهو در آپديت هاي جاري آن ارآپشن  اين دستگاه بعنوان  ويژگي كنترل دما در(  يا كم كند.

  كتور ها ، دكمه ها و اتصاالت : كان
ولت  240الي  100ولتاژ تغذيه دستگاه و مصرف كننده ها از طريق دوشاخه برق متصل به كنترلر تامين مي گردد. ولتاژ مصرفي دستگاه 

 . رق مناسب استاري تعبيه شده كه براي مواقع قطع براست بدنه دستگاه ورودي برق اضطر بر تغذيه اصلي؛ در سمتمتناوب ميباشد. عالوه 

، خروجي هاي  به اين ترمينال ميتوان دستگاه را روشن نمود. البته در اين شرايط يولت 12در صورت قطع برق ، با متصل نمودن يك باتري 

  را مشاهده نمود.  و ساعت ميتوان دما و رطوبت محيطدستگاه برق دار نخواهند شد و فقط 

در شرايط   م به ذكر است كهالز  .  ، عنوان و كاربرد آن نوشته شده است ه و باالي هر پريزعدد پريز تعبيه شد4روي پنل دستگاه تعداد 

  د. كر  استفاده تنظيم و ت بخاريصوربه را به صورت كولر و پريز شبخواب  را فن تهويهپريز  به طور جداگانهميتوان  خاص كنترل دما ،

  ) چراغ سيگنال( براي هر خروجي يك چراغ  تعبيه شده كه وضعيت روشن يا خاموش بودن آن خروجي را نشان مي دهد. همچنين

آنها  عدد از چهارفيوز در سمت چپ بدنه قرار دارد كه  5. تعداد  براي هر كدام از خروجي هاي دستگاه يك فيوز در نظر گرفته شده است

   .دستگاه مي باشند خود وز هم بعنوان فيوز اصلي ، براي محافظت ازدستگاه و يك في هاي خروجيربوط به م

  دكمه خاموش و روشن دستگاه نيز در قسمت بااليي دستگاه تعبيه شده.

ود به تنظيمات براي ور Enterدكمه  عدد دكمه وجود دارد كه براي تنظيم كردن دستگاه استفاده ميشوند.4در كنار صفحه نمايش دستگاه 

تفاده فزايش و كاهش اعداد اسها و صفحه هاي تنظيمات و دكمه هاي سمت راست براي ابراي خروج از منو Escو ذخيره اعداد ، دكمه 

يك   برايرا  )(  دكمه پايينتنظيم اگر خارج از منوي  .دكاربرد دو منظوره دار  )  شكاهپايين (  سمت راستدكمه  ند. همچنينميشو

دا المپ رشته اي با نور كم روشن ميشود و به  ، ابت . به اين صورت كه در زمان طلوعلحظه بفشاريد، روشنايي بصورت دستي وارد مدار ميشود

،   روشنايي) وارد مدار شده ، و بعد از چند لحظه پريز؛ المپ مهتابي ( ؛ و وقتي نور المپ رشته اي به حداكثر رسيد آرامي پر نور ميشود

رت معكوس انجام ميشود . يعني ابتدا كه قرار است غروب انجام شود، اين عمليات به صو به تدريج خاموش ميشود. در حالتيته اي مپ رشال

روشن شده و نورش به حداكثر ميرسد . سپس المپ مهتابي خاموش ميشود و بعد از آن ، نور  ثانيه  30در مدت المپ رشته اي به تدريج 

  ريج كم شده و خاموش مي شود. المپ رشته اي به تد

الزم به ذكر است كه اگر روشنايي را  به صورت دستي روشن يا خاموش كنيد، اين تغيير تا زماني پايدار است كه به لحظه تغيير اتوماتيك 

تي روشن خروجي را به صورت دس 16:00ه است. حال اگر در ساعت تنظيم شد  20:00تا  18:00برسيد. براي مثال روشنايي روي ساعت 

  واهد داشت و بعد از آن ، دستگاه به حالت اتوماتيك ميرود.ادامه خ 20:00كنيم، اين روشن شدن تا ساعت 

  
  

  

  

  

  
  
  

  
  1صفحه 



  صفحه نمايش در حالت عملكرد عادي : 
كاهشي نمايش /و روزشمار افزايشي ، تايمر و وضعيت فعلي فن تهويه ساعت جاري  دستگاه ، روي صفحه نمايش ؛ در حالت عملكرد عادي

  ميشود. همچنين وضعيت روشن يا خاموش بودن خروجي هاي دستگاه، توسط چراغ هاي روي پنل ، نشان داده ميشود. داده 

  

  

  در اين بخش، ساعت جاري سيستم نشان داده ميشود. ساعت جاري:-1

. در صورتي كه در  ، نمايش داده ميشود  وردر اين بخش از صفحه نمايش، دماي اندازه گيري شده توسط سنسي شده: ريدماي اندازه گ-2

  ) نمايش داده ميشود. -.--°C(عبارت  ؛، در اين بخش از صفحه نمايش سنسور و اتصاالت آن مشكلي وجود داشته باشد

  ، نمايش داده ميشود.  تنظيم شده، نسبت به دماي محيط تطابق دماي  در اين قسمت ، وضعيتوضعيت دما: -3

. مثًال  داده ميشود نمايش  )time-shift( روزها ، تعداد روز سپري شده از برنامه تغيير طولبخش در اين  هشي :روزشمار افزايشي/كا  -4

، بعد از سپري شدن  نمايش داده ميشود. ودر نهايت )( .  اگر تايمر روزشمار غير فعال باشد عبارت  ): ( روز اول دوره

  .   نمايش داده ميشود . )( دوره و روز آخر، عبارت 

مصنوعي را در يك ، قابليتي است كه ميتواند مدت زمان نوردهي يا همان طول روز  )time-shift(برنامه روز شمار افزايشي/كاهشي 

 15به صورت خودكار به ساعت نوردهي ،  12روز ،   30زياد كند. مثالً در مدت كم يا  ، بازه زماني چند روزه ، به صورت خودكار

، توضيحات بيشتر همراه با  بخش هاي بعدالزم به ذكر است كه اين تغييرات ، روي ساعت خاموشي ثانويه اعمال ميشود. در  اعت برسد.س

 هايي آورده شده است.مثال

  
  

  

  
  

  
  

  

  

  

  

  

  2صفحه 



  تنظيمات دستگاه: 
  قبل از اقدام به تنظيم دستگاه به نكاتي بايد توجه داشته باشيد:

دستگاه از تنظيمات خارج شده  ندهيديك دقيقه هيچ دكمه اي را فشار ا به حال خود رها كنيد و مدت يمات اگر دستگاه ردرهر مرحله از تنظ

 از منو خارج ميشود.و  را ذخيره نكرده و اطالعات قبلي را بازيابي ميكند و اطالعات وارد شده 

 )Escبراي ورود به تنظيمات و ذخيره پارامتر هاي تنظيمي و دكمه ( ) Enterبراي تنظيم دستگاه، چهار دكمه روي پنل وجود دارد. دكمه (

  . ددير انتخاب شده استفاده ميشون) براي افزايش و كاهش مقا و  براي خروج از صفحه فعلي  و دكمه هاي (

  صفحه ميباشد كه به تفكيك توضيح داده ميشوند.  چندتنظيمات دستگاه شامل  
  

  

  ) SET CLOCK ( تنظيم ساعت جاري:-1

را تنظيم  ابتدا ساعت . ) وارد صفحه تنظيم ساعت خواهيد شدEnterبا فشرردن دكمه ( . در اين بخش ؛ ساعت جاري سيستم را وارد ميكنيم

  ) تنظيمات ذخيره مي شود. Enter. بعد از فشردن مجدد دكمه ( ) را بفشاريد  و سپس دقيقه را وارد كنيدEnter(كنيد و دكمه 
  

 
  )   FIRST LIGHTING ( :( نوردهي نوبت صبح)اوليهساعات نوردهي -2

  . را بفشاريد )Enter(، براي ورود به صفحه تنظيم ، دكمه  همانند بخش قبليدر اين بخش تايمر اوليه يا نوردهي نوبت صبح تنظيم ميشود.  

  ) . DSر غيرفعال است (ميشويد. در حالت عادي اين تايم نوردهي اوليه ) وارد صفحه تنظيم ساعاتEnterبا فشردن دكمه (
  

  

  

  :  نمايان مي شونداوليه ساعات نوردهي  ، تغيير وضعيت دهيد  )EN) اين تايمر را به حالت (  يا  (  تنظيميدكمه هاي  درصورتي كه با
  

  

  

يقه روشن شدن و سپس ميتوانيد ساعات دلخواه خود را وارد نماييد. ابتدا ساعت و دق ، ساعت انتخاب شده و )Enterبا فشردن دكمه ( حاال 

و ساعت   ) 06:00اولين ساعت وارد شده ، لحظه شروع طلوع است (در تصوير باال  . ماييدساعت و دقيقه خاموش شدن نور ها را وارد ن

  )  08:00(در تصوير باال  وب مي باشد.بعدي ، لحظه شروع غر
  

  

  )   SECOND LIGHTING (  ساعات نوردهي ثانويه (نوردهي نوبت عصر):-3

  ) .DSدر حالت عادي اين تايمر غيرفعال است (،  همانند بخش قبليتنظيم ميشود.  بت دوميا نوردهي نو ثانويهتايمر  ، در اين بخش 
  

  

  

  :  ساعات نوردهي نمايان مي شوند تغيير وضعيت ميدهد و   ) ENبه حالت ( تايمررا بفشاريد ، اين )  يا   (  تنظيميدكمه هاي كه درصورتي

  

  

  

  3صفحه 



) ميتوانيد ساعات دلخواه خود را وارد نماييد. ابتدا ساعت و دقيقه روشن شدن و سپس ساعت و دقيقه خاموش Enterحاال با فشردن دكمه ( 

و ساعت بعدي ، لحظه شروع  )  16:00 ، ساعت ه شروع طلوع است (در تصوير باالاولين ساعت وارد شده ، لحظ شدن نور ها را وارد نماييد.

  ) 20:00 ، ساعت(در تصوير باال د.غروب مي باش
  

  )  SUNRISE/SUNSET (   :  مدت زمان طلوع و غروب-4
  

از مدت زماني است كه  نور المپ رشته اي  عدد ، توسط اين گزينه ميتوان تعيين كرد كه طلوع ويا غروب چند دقيقه طول بكشد . اين 

  درصد  و يا بلعكس تغيير ميكند . 100صفر تا 

 

  )   EDI & EDI DAYS (    :ك نوردهيكاهش اتوماتي/برنامه افزايش  -5
  

  شود.   مصنوعي اضافه شود و يا از آن كم روز چند دقيقه به طول روز هر روز) 30، تعيين ميكنيد كه در يك بازه زماني مشخص(مثالً اين بخشدر 

   در حالت عادي ، روز شمار غيرفعال است و در طول روز هاي مصنوعي تغييري اعمال نميشود.
  

  

  

  تغيير كند.   ، ساعات نوردهيآنها طي  در تعداد روز هايي كه قرار است -2روزانه  كاهش)(يا  ميزان افزايش-1:ايد تنظيم شوندو گزينه دراين بخش بد

  
  

  

در ساعت  و و در صورت فعال شدن برنامه نوردهي افزايشي/كاهشي؛ اين عدد هر روز يكبار هستند بر حسب دقيقه افزايش هاي روزانه

جمع ميشود . بديهي است كه اگر عدد وارد شده در اين بخش منفي باشد هر   )SECOND LIGHTING( با ساعت خاموشي ثانويه 24:00

لي بلند تر خواهد شد. اين تغيير ميتواند از يك دقيقه تا  روز نسبت به روز قبلي كوتاه تر و اگر اين عدد مثبت باشد، هر روز نسبت به روز قب

  روز باشد. دقيقه براي هر 9

نوردهي افزايشي / كاهشي بايد تعداد روز مشخص  دقت كنيد كه براي فعال شدن برنامهروز تعيين شود.   45د از يك تا ميتوان تعداد روزها

دقت كنيد كه سيستم فقط  ". ) قرار دارد STOPEDكاهش طول روز در حالت (/شود . مادامي كه تعداد روز تعيين نشود ، برنامه افزايش

  ".شروع غروب در نوردهي ثانويه را تغيير مي دهد عتسا

دقيقه تعيين كرده ايم .   5 را افزايش روزانه تنظيم  شده  است و همچنين   18:00تا  16:00ساعات نوردهي ثانويه روي ساعت  :1مثال

يه ول دوره حساب ميشود و ساعت خاموشي ثانورا  فعال كنيم ، امروز به عنوان روز ا برنامه مذبور ،  د كردن تعداد روزگر  با   وارحاال  ا

خواهد بود و پسفردا ساعت  18:10خواهد بود. فردا اين ساعت  18:05جمع ميشود و امروز ساعت خاموشي  افزايش روزانه با مقدار

عت خاموشي خواهد بود. به همين ترتيب تا روز آخر. بعد از سپري شدن كامل تعداد روزهاي وارد شده،  ديگر سا 18:15خاموشي 

  تعيين كنيم. تعداد روز را   زماني كه مجدداًثانويه تغيير نميكند و ثابت ميشود. تا 

 ،تعداد روز   )؛ حاال با مقدار دادن به-5هم منفي است ( افزايش روزانهو مقدار  22:00تا   18:00ساعات نوردهي ثانويه روي   :2مثال 

م، ساعت  ميشود. روز دو 21:55، روز اول محسوب ميشود و ساعت خاموشي ثانويه روز) ، روز شمار  فعال ميشود و امروز 4(مثالً 

خواهد  21:40خواهد بود. و در نهايت روز چهارم؛  ساعت خاموشي   21:45است. و در روز سوم ، ساعت خاموشي   21:50خاموشي  

  باقي خواهد ماند. 21:40شد. و در روزهاي پنجم به بعد ساعت خاموشي 

  

  

  4صفحه 



  )  MOON FUNCTION (   :   عملكرد شبخواب  حالت - 6
  

  براي شبخواب قابل تنظيم است:سه حالت مختلف  چه صورت كار كند. بهشبخواب  پريز بخش از منوي تنظيم ، تعيين ميكنيد كه در اين

1-6 - } DISABLE (OFF) { فعالغير شد. (پريز شبخواب دائم خاموش با(    

  غير فعال ميشود. در اين حالت پريز شبخواب خاموش و عمالً

2-6 -} TIMER { عمل كند پريز شبخواب به صورت تايمري.  

خواب" در اين حالت ؛ پريز شبخواب طبق ساعات وارد شده در بخش ت ش  اموش ميشود. روشن و خ  }  MOON HOURS { "ساعات فعال

3-6 -} HEATER { حالت هيتري. (پريز شبخواب به صورت بخاري عمل كند(   

و دماي   ي حداقل دما. و تا رسيدن به دماي نرمال روشن مي ماند روشن ميشود حداقل وكمتر از آندر دماي  شبخوابپريز در اين حالت ، 

ات" در بخش ، نرمال  تنظيم ميشود.   }  TEMPERATURE { "دما و محدوده مجاز تغی
  

  )   MOON HOURS (   :  شبخواب ساعات فعاليت -7
  

 MOONدر صورتي كه حالت عملكرد شبخواب (اب از چه ساعتي تا چه ساعتي روشن شود. بخش ، تعيين ميكنيد كه پريز شبخو در اين

FUNCTION خواهد كرد فعاليتق اين ساعات طب) به صورت تايمر تنظيم شده باشد ، پريز شبخواب .  
  

  )  FAN FUNCTION (:  كرد فن تهويهحالت عمل- 8
  

 4ز ورود به اين صفحه ، بعد افعاليت كند. يا تركيبي از هر دو حالت   وكولري   ي و يابه صورت تايمر مي توانددر اين دستگاه ،  ن تهويهف

  حالت مختلف در دسترس است: 

8-1-}  DISABLE (OFF){  غير فعال باشدفن تهويه:  

  ، پريز فن تهويه خاموش و غير فعال خواهد ماند. لت در اين حا  
  

8-2-} TIMER  {:عملكرد تايمري  

طبق  به صورت قطع و وصل مكرر  )FAN HOURSمشخص شده در بخش (ساعات  طول  درتهويه لت ؛ فن ت تنظيم روي اين حادر صور

  فعاليت خواهد كرد.  )FAN TIMINGزمان بندي مشخص شده در بخش (
  

8-3-} COOLER { :عملكرد كولري  

ات""د در بخش، روشن ميشود. اين دما نتخاب اين حالت ، پريز فن تهويه در دماي حداكثري صورت ادر    { ما و محدوده مجاز تغی

TEMPERATURE  {   .تنظيم ميشود 
  

8-4-} COOLER+TIMER { :تركيب حالت كولري و تايمري  

در دماي حداكثر نيز   ؛فعاليت ميكند  )قطع و وصل مكرر در ساعات مشخص شدهعالوه بر اينكه بصورت تايمري (در اين وضعيت ؛ فن تهويه 

به صورت يكسره روشن مي شود و تا رسيد دما به  فن اگر دما از حداكثر مجاز بيشتر شود ،  ترتيب كه اين بصورت دائم كار روشن ميشود . به

  ت تايمري مي شود. حد مناسب ، مجدداً فن تهويه وارد حالماي محيط به ند . بعد از رسيدن ددماي نرمال ، روشن مي مامقدار 
  

  

  )  FAN HOURS (  فن تهويه: فعاليت ساعات -9
  

در ته باشد. شدر چه ساعاتي از شبانه روز فعاليت دا )د در حالت تايمري خو( بخش از منوي تنظيمات ، تعيين ميكنيدكه فن تهويه در اين

شب  به صورت  10صبح تا  8ل از آستابل (قطع و وصل مكرر) فعاليت مي كند. براي مثااعات فعاليت ، فن تهويه به صورت طول س

  . فعاليت كند دقيقه خاموش 30 دقيقه روشن/10
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  )  FAN TIMING (  فن تهويه: روشن/خاموشبندي  زمان  -10
  

بعد از ورود به اين بخش ، ابتدا مدت زمان روشن بودن و  ود.شتعيين مي  در حالت تايمري در اين قسمت ، زمان بندي يا تايمينگ فن تهويه

به   S. تنظيم شونددقيقه ثانيه يا   999تا  1ز به صورت جداگانه ا ميتواننداين اعداد  فن تهويه را تنظيم كنيد. نسپس مدت زمان خاموش بود

  به معني دقيقه ميباشد. Mو  معني ثانيه 
  

  

  )   TEMPERATURE (  :تغييرات و محدوده مجاز دما -11
  

را بفشاريد .  )Enter(دكمه ، در اين صفحه ، براي تنظيم دما  د .دماي مطلوب و محدوده مجاز تغييرات دما ، در اين صفحه تعيين ميشون

  صفحه تنظيم دما باز مي شود.
  

  

   
  

  ده مجاز دما را وارد كنيد.را بفشاريد و سپس محدو  )Enter(ابتدا دماي مطلوب را وارد كنيد و دكمه 

±  0.5حدوده مجــاز را درجه و م  37.5براي مثال اگر دماي مطلوب را    مطلوب تنظيم ميشود.  حداكثر و،  با تنظيم اين دو عدد ، دماي حداقل  

دماي خاموشــي (  دماي مطلوب  ،درجه  37.5دماي  و    ،)روشن شدن بخاري  آستانهحداقل مجاز (  ،درجه و كمتر  37ي  دما  درجه تنظيم كنيم ،

  روشن شدن كولر) خواهند بود. آستانهر(ه و بيشتر ، دماي حداكثدرج 38.0؛ و دماي  )كولر و بخاري

  

  

  

  

  

  )   CALIBRATION (  :كاليبراسيون سنسور-12
  

د كه براي كاليبره كردن سنسور، نياز به دقت كني . در صورت نياز به كاليبره كردن سنسور دستگاه ، اين صفحه در اختيار شما قرار دارد

در يرند . در مجاورت يكديگر قرار بگسنج شما ،و دما دستگاه سنسوردقيقه و با كمترين فاصله ،  15حداقل داريد و بهتر است   يدقيق سنجدما

  را صفر وارد كنيد. مقدار اين پارامتر  صورت عدم نياز به كاليبراسيون، 

  در ادامه ، كاليبراسيون دما توضيح داده شده است. 

را اندازه گرفتيد و اين دما با دماي  محيط: در صورتي كه با يك دماسنج دقيق (كه به دقت آن اعتماد داريد) دماي سيوننحوه كاليبرا

، مقدار اين تفاوت را در اين صفحه از منوي تنظيمات وارد كنيد تا دماي نمايش داده شده  شده توسط دستگاه تفاوت داشتنمايش داده 

  ماسنج دقيق شما مطابق هم شوند. توسط دستگاه و د
  

  است 37.3ده در سيستم  درجه نشان ميدهد و دماي نمايش داده ش 37.8دماسنج (دقيق و مورد اعتماد) شما ؛ دماي داخل دستگاه را : 1مثال

   + ) مي باشد.٠.٥°Cوارد كنيد ، ( . در اين حالت ، عددي كه بايد در اين صفحه (پس كنترلر، دما را كمتر نشان ميدهد)
  

 است 37.6درجه نشان ميدهد و دماي نمايش داده شده در سيستم  37را  محيط: دماسنج (دقيق و مورد اعتماد) شما ؛ دماي 2مثال

  ) مي باشد.   -٠.٦°Cوارد كنيد ؛ ( . در اين حالت ، عددي كه بايد در اين صفحه را بيشتر نشان ميدهد)  (كنترلر، دما
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  )  BUZZER SET (   تنظيم صداي صفحه كليد:-13
  

  در اين قسمت ميتوانيد صداي صفحه كليد دستگاه را خاموش و يا روشن كنيد. 
  

  

  )  VERSION (    ورژن نرم افزار دستگاه:-14
  

، تاريخ ساخت دستگاه نيست بلكه  . تاريخ نمايش داده شده ديرا مشاهده كن دستگاه نرم افزار  تاريخ ارائهو   در اين صفحه ميتوانيد ورژن

  تاريخ ارائه نرم افزار كنترلر است . 

  
  

  )  MANUFACTUR INFO (   اطالعات تماس با ما :-15
  

  .ما را ببينيد  تلفن هاي تماس آدرس سايت وياز براي تماس با سازنده ،  شامل شما ميتوانيد اطالعات مورد ندر اين بخش ، 
  

  

  )  RESET SETTINGS (   بازنشاني تنظيمات:-16
  

اين گزينه براي مواقعي مناسب است كه دستگاه را اشتباه تنظيم كرده ايد و يا ميخواهيد كه تنظيمات دستگاه به حالت پيشفرض برگردد.  

را انتخاب كنيد. در صورتي كه نميخواهيد اين كار را انجام   )OK   I am sure(گزينه زينه با كمك دكمه افزايش ،ين گبعد از انتخاب ا

  را انتخاب نماييد.  )CANCEL(نه يدهيد گز

  
 

  )    ______EXIT______ (   خروج از منوي تنظيمات:  -17
  

فشاريد .  عالوه بر اين ، در هر قسمت از منوي تنظيمات ، براي خروج را ب  )Enter(براي خروج از منوي تنظيمات روي اين گزينه دكمه 

  را بفشاريد.   )Escاز همان بخش؛ ، دكمه (
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  :  نـكـات مـهـم
ي در عصر و  اين دستگاه دو تايمر مجزا براي نوردهي دارد و ميتوان از تايمر اوليه براي نوردهي در صبح و از تايمر ثانويه براي نورده-1

  و از تايمر ثانويه استفاده كنيد.  ؛ تايمر اوليه را غير فعالبايد استفاده كرد. در صورت عدم نياز به استفاده از هر دو تايمر،  شب
  

، دقت كنيد كه برنامه افزايش و كاهش روزانه، فقط ساعت خاموشي ثانويه را تغيير ميدهد. همچنين براي شروع به كار برنامه افزايشي -2

  بايد تعداد روز را تعيين كنيد. مادامي كه تعداد روز افزايش و كاهشي تعيين نشود، ساعت غروب ثانويه تغيير نخواهد كرد.
  

وليه وثانويه و برنامه افزايشي/كاهشي دقت كنيدكه ساعات روشنايي با هم تداخل پيدا نكنند.مثال اگرتايمر روشنايي  ادرتنظيم تايمرهاي  -3

باشد ؛ در اين حالت به علت تداخل ساعات روشنايي اوليه و  23:00الي   20:00و همچنين تايمر روشنايي ثانويه 22:00الي16:00اوليه

  ش ميشود ودرعملكرد تايمر ثانويه اختالل ايجاد ميشود.وروشنايي خام 22:00ثانويه،در ساعت
 

  ) قرار دهيد. DISABLEآنرا در حالت (  فقط كافيستدام از تايمرهاي اوليه يا ثانويه ، كبراي غيرفعال كردن هر -4

سنسور را در مقابل نور مستقيم خورشيد  همچنينر گرم يا بسيار مرطوب اجتناب كنيد. ااز نصب دستگاه و سنسور آن در محل هاي بسي -5

ده ميشود و دقت كار را يا نزديك بخاري يا جلوي كولر نصب نكنيد. اين كار باعث تغيير ناگهاني و نا خواسته در مقادير اندازه گيري ش

  پايين آورده و در عملكرد صحيح دستگاه اختالل ايجاد ميكند. 
 

از جمله منابع نويز ميتوان دستگاه  سعي كنيد درسيمكشي دستگاه، سنسوروكابل آن درمجاورت منابع نويزوساير سيمكشي ها قرار نگيرد. -6

 هاي برق را مثال زد. هايي چون فن هاي تهويه،موتورهاي الكتريكي،يخچال و ترانس 

حد تعيين . در صورتي كه ميخواهيد تواني بيشتر از روي بدنه دستگاه مشخص شده است حداكثر جريان هر يك از خروجي هاي سيستم،  -7

ن كند  د . به اين ترتيب كه دستگاه؛ كنتاكتور را روشياز هريك از خروجي هاي دستگاه بگيريد، از رله كمكي يا كنتاكتور استفاده كن  شده 

  خروجي المپ رشته اي ، قابل اتصال به كنتاكتور نيست. و جريان مصرف كننده پرقدرت ازطريق كنتاكتور برقرار شود.
  

ندارند .  وجود، قابليت ديمر شدن را  م  يساير المپها (يا المپ تنگستن) وصل كنيد. فقط و فقط المپ رشته اي "المپ رشته اي" پريزبه  -8

  آسيب مي رسد.   دستگاه و المپبه  ، )حتي در حالت خاموش( به اين خروجي  LEDمپهاي كم مصرف و در صورت متصل كردن ال

  . مآورده ايزير ونه المپ رشته اي را در تصوير يك نمت موضوع ، بعلت حساسي
  

  
  

  

و دوشاخه آن متصل كرده  هيك دوشاخ بهرا  دهر مصرف كننه نكنيد ،تفاده ز نول مشترك اسبراي نصب مصرف كننده ها به دستگاه ، ا-9

 به جديباعث آسيب  . استفاده از نول مشتركفاز و نول هر مصرف كننده از طريق دستگاه تامين شودتا  را به پريز مربوطه متصل كنيد

 ن مي شود. به آ لتجهيزات متص و،  دستگاه،  سيمكشي

  ، جداً خودداري كنيد. يكسره كردن فيوز با سيم از يوز مشابه استفاده كنيد. واز ف ؛ دستگاههاي  درصورت سوختن فيوز  -10
 

  . هر مصرف كننده را به پريز مختص خود متصل كنيد.عنوان و كاربرد آن نوشته شده است ،روي هر خروجي -11
 

  .مي باشد و فيوز يدكي ، سنسور دما ها تعيين جاي پيچ لپالك ، شابلونعدد پيچ و رو4 ،اقالم همراه دستگاه شامل دفترچه راهنما  -12
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