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 ه: مقدم

بی و رفع مشکالت فنی  ست که به شما در نصب ، عیب یاشه ها و اطالعاتی انقشامل توضیحات و این کتابچه 

  ، در فهرست ارائه شده شما میتوانیدکمک میکند.  (هلر های مشاب کنتر و سایر) EL2008در رابطه با کنترلر 

 مشکل اقدام کنید. با مطالعه بخش مربوطه ، نسبت به رفع ع مرتبط با مشکلتان را پیدا و نزدیکترین موضو

ی  با ما تماس بگیرید یا در شبکه هامیتوانید ه نشده است ، توضیح داداین کتابچه مشکل شما در در صورتی که 

 ی الزم را دریافت کنید. ی هاد تا راهنمایبه ما پیغام بدهی  (اپترجیهاً واتس )یاعماجت

https://wa.me/message/POW24JDFUJMVD1 

د ایب ؛ دسرویس داشته باش ، چکاپ و تعمیر نیاز به  دستگاه شما  اگر نقص فنی مربوط به کنترلر باشد و

 :برای ما ارسال کنید روش این  به را  دستگاه

 . بنویسید را به همراه توضیح دقیق مشکل، تان در برگه ای شماره تماس و آدرس پستی خود-

   ل کنید.همراه دستگاه معیوب به آدرس ما ارسابرگه را به  -

   20لکترونیکا یرفندفت - 1حدوا -8کپال-81دنیازمنبان شهیدخیا،کاشمر،یوضخراسان ر            

   9671763641: کدپستی              

   68992552051تلفن:             
 

 . و یا به شما پیغام خواهیم داد.در صورت نیاز ، با شما تماس گرفته خواهد شد-

 دستگاه بعد از رفع عیب به آدرسی که همراه دستگاه فرستاده اید ارسال میشود. -

دچار   ی اصول ریو حمل غ یگر دستگاه بعلت بسته بند اید که و توجه داشته باش کنید در بسته بندی دستگاه دقت-

 خسارت شود ، فرستنده مسئول خسارت وارده خواهد بود. 
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 ت:رسهف

 5 ................................................................................................................................... نصب شود؟ رله کمیک  د یبا کولر آب    یبرا ا یآ

 5 ............................................................................................................................. ست؟یچ سنسور مرغوب و معمویل یتفاوت ها

 5 .................................................................... شود؟ یده شده و دستگاه خاموش شده. مشکل چگونه رفع میسنسور توسط پرنده ها جو  میس

 ارتفاع باال و پا  ی اختالف دما
ً
 6 ......................................................................... ست؟یاست. راه حل چ اد یز  یی   نقاط مختلف سالن خصوصا

 6 ........................................................................ روشن شود؟ ی   درصورت باال رفی   دما ن  ، یمر یعالوه بر حالت تا هیاست که فن تهو  رایه ا یآ

 6 .................................................................................................. دستگاه را نصب کرد؟ نیا و برق   بدون داشی   اطالعات فن   توانیم ا یآ

اژ مرصق    7 ......................................................... نصب شود؟ رله کمیک د ی با حال ، نیک آمیر است. با ایدستگاه رطوبت ساز رسد ، کمی  از  آمیر

 7 .................................................................................................................... در مدار دستگاه از محافظ برق استفاده کرد؟ توانیم ا یآ

 7 .............................................................................................................................. رود؟ یم ی   دستگاه با قطع برق از ب ماتیتنظ ا یآ

 7 ..................................................................................................... کند. مشکل کجاست؟  کار نیم  روزانه ساعات نوردیه شیبرنامه افزا

 8 ...................................................................................... شود؟ یو خاموش شدن آنها چگونه مشخص م یروشن شدن کولر و بخار  یدما

 8 ........................................................................................................................... دارد؟ یو چه کاربرد ست یچ هیه و ثانو یاول  نوردیه

 8 ................................................................ شود؟ میتنظ مر یکدام تا  یرو  نوردیه نیانجام داد و ا  نوردیه کبار ی یبا دستگاه روز  توان یچگونه م

 ف ه یچند ثان کنم  یم ضیز آن را تعو و یف  دستگاه سوخته و وقن   وز یف
ً
 9 ........................................ سوزد:  یم وز یبعد از روشن شدن دستگاه ، مجددا

 9 .............................................. سوزد:  دستگاه یم  وز یلر ، فکنم ، به محض روشن شدن کو یدستگاه متصل م ا بهآنر   با وجود سالمت کولر ، وقن  

 روشن نیم هیفن تهو 
ً
 9 ................................................................................................................................................. شود.  اصال

 روشن است و خام هیفن تهو 
ً
 9 .............................................................................................................................. . شود یوش نمدائما

 10 ........................................................................................................................ همزمان روشن هستند:  ی کولر و بخار   یها خروج  

 10 ..................................... : دهند ینشان نم کساب  یعدد قرار دارد ،  طیکه در مح  یگر یدستگاه با دماسنج/رطوبت سنج د دماسنج/رطوبت سنج  

 10 .................................................................................................................................. نصب سنسور کجاست؟  یمحل برا نیبهی  

هینحوه کال  11 .......................................................................................................................... کردن سنسور دستگاه چگونه است؟   ی 

 رطوبت 
ً
هیشود و با کال داده یم شی% نما0.1 ا یو  99.9دائما  11 ......................................................................... : شود یکردن هم درست نم  ی 

 12 ...................................................................................... ستفاده کنم؟ا چه نوع المنر  ی، شبخواب و رشته ا  ب  روشنا  یها خروج   یبرا

 12 ........................................................................................................ . شوند ی کدام از المپ ها وارد مدار نم  چیو ه  کند یکار نم  ب  روشنا

 12 ........................................................................ . کند یم  ب  و سپس روشنا مر ی(اقدام به روشن کردن د00:00شب )ساعت  مهیدستگاه در ن

 12 ............................................................................................... : کند یوارد شده نور ها را خاموش و روشن نم یدستگاه طبق ساعت ها 

 13 .............................................................................. موش است: که  دستگاه خا  هنگایم د. حن  شو یهرگز خاموش نم ب  ( روشنایالمپ)ها 

 13 ................................................................................. که دستگاه خاموش است:   زماب   د. حن  شو یهرگز خاموش نم ی( رشته ا یالمپ)ها 
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 14 ................................................................................. . شود یر وارد مدار مان مقر در زم ب  ، اما روشنا شود یهرگز روشن نم یالمپ رشته ا 

 14 ........................................................................................................ متصل کرد؟   توانیچه تعداد المپ م  یالمپ رشته ا به  خروج  

 14 ..................................................... خاموش است:  خروج   نیا  گنالیراغ سگاه و چکه دست  مواقیع شود. حن   رطوبت ساز هرگز خاموش نیم

لر  و بخار  برق   ی  ش  15 ........................................................................................................................ متصل کنم؟ یرا چگونه به کنی 

 15 ................................................................................................... . شود یخاموش م ی   ن، شمعک   کند یرا خاموش م یدستگاه بخار  وقن  

 15 .......................................................................................... ست؟ی. علت چشود یخاموش م لیدل نصب شده در سالن  ب   یگاز   یبخار 

لر روشن است ویل  یرو  یبخار  گنالیچراغ س  16 ............................................ همچنان خاموش است و شمعک روشن مانده:  یر مشعل بخا کنی 

 16 ............................................................................................... سالم است و شبخواب هم روشن مانده:  وز یدستگاه خاموش است و ف

 روشن  شیصفحه نما
ً
 17 ............................................................. آن چشمک زن است:  یرو  EL.20. و عبارت شود یو خاموش مدستگاه دائما

 17 ....................................................................................................................................... دارد؟ به رله کمیک از یها ن کدام خروج  

 18 .................................................................................................................. کنم؟  مکش  یو کنتاکتور را چگونه به دستگاه س رله کمیک

 در طول شب:  شده نیم می)دما به مقدار تنظ شود یگرم نم  طیمح  دائم روشن است ویل یبخار 
ً
 18 ............................................. رسد.( خصوصا

 19 .......................................................................................................................... اکتور: و کنت یکولر   رله؛  رله کمیک مکش  ینقشه س
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 شود؟له کمیک نصب آیا برای کولر آبی باید ر 

 مشخصات پالک روی شده  ثبت نایم یان ر ج  برابر 10 تا  7ن است مکم ها  کولر   اندازی  راه  جریان خ : پاس

اژ  که  هاب  کولر   فقط ه ؛دستگا ه های جریان قابل تحمل رل حداکی   به  توجه با  ، ترتیب  این به.    باشد    آمیر

 مستقیم آمیر دارند را میتوان یک  از  کمی    نایم
ً
اژی بیش  انوا برای  . رد ک  صلمت لر کنی    به  ا ع کولرهاب  که آمیر

 رله شیشهر دارند حتماز این مقدا 
ً
سیمکش  رله کمیک در انتهای همی    نقشه  ای یا کنتاکتور نصب کنید.   ا

 وجود دارد.   کتابچه

 

 ت های سنسور مرغوب و معمویل چیست؟او تف

ان(اصیل) در سنسور معمویلپاسخ :  میباشد و  % 5 رطوبت یخطا  و  سانتیگراد  درجه0.5 دما  خطای می  

( در نمونه مرغوب ان خطای دما )سفارش  % میباشد.  3درجه سانتیگراد و خطای رطوبت 0.3می  

اشباع شده و دچار خطای شدید در به تدری    ج  % 70معمویل در رطوبت های باالی  نی   سنسور همچ

ی دارد و می رطوبت های در  ،وبسنسور مرغسنجش رطوبت میشود.  تواند در باال مقاومت بیشی 

 به صورت مقطیع و کوتاه مدت فعالیت کند.  % 99 تا  % بصورت طوالب  مدت و 85رطوبت های تا 

 ورت نفوذ آب و شبنم ص در  یس شدن و نفوذ آب آسیب پذیر هستند و ور در مقابل خهر دو نوع سنس

 شود. ر خطای شدید ممکن است رطوبت سنج  دچا

ونه مرغوب این مسئله  د سنسور ها میشود که در نمنی   باعث کاهش طول عمر مفیگرد وخاک نفوذ  

ییک فع شده)تاحد زیادی مرت دست    محافظ   میتوانیل معمو ور سنسدر  . اما   (بهی  بعلت محافظت فی  

ی از نف ساز   شود. چند برابر آن  مفید  ساخت تا طول عمر  و خاک به سنسور  وذ گرد برای جلوگی 

 

 مشکل چگونه رفع میشود؟ . موش شدهگاه خاو دست شدهده سیم سنسور توسط پرنده ها جوی

 دستگاه ر پاسخ : 
ً
ان و   د ه جدا کنیاز دستگا ا و سپس سنسور ر  خاموش کنید  ا رسیعا خسارت وارده به  می  

بخش ها را با امکان حذف محل های جویده شده وجود دارد ، این  ه ب  ککنید. در صورسیم را بررش  

 دا مجدل ر کابسیمچی   حذف کرده و اتصاالت  
ً
با چسب یا رده و سپس  برقرار کرده و آنها را لحیمکاری کا

ر به کیل از بی   رفته و یا خود سنسور و اتصاالت آن  نسو م س. در صورب  که سیوارنیش عایق بندی کنید 

 کنید.   و جایگزین تهیه www.electronic20.irدستگاه را از سایت   رفته ، باید سنسور یدیکاز بی   
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ن ختلف سالن دمای نقاط م اختالف   ارتفاع باال و پایی 
ً
 راه حل چیست؟  . زیاد استخصوصا

در فصل زمستان مشکل ساز است. برای رفع مشکل ، باید از فن های گردش   بیشی   ا پاسخ : اختالف دم

های ه از فن . راهکار عمویم و مرسوم ، استفادمانع راکد شدن هوا در سالن شوید   و  ستفاده کنید هوا ا

ایط میباشد. البته  نحوی که باد را به سقف بزنند() به  سقفنزدیک به ه دائم کار تهوی و متناسب با رس 

 مختلف متفاوت خواهد بود. ، روش همسان سازی دما سالن ابعاد 

 

ن روشن شود؟ هویه عالوه بر حالت تایمری، درصورت بت فنت که آیا رایه اس ن دما نی 
 اال رفی 

زا نصب دو فن تهویه مجمکان هاب  که امکان برای  . دارد برد کار   ما  فصل رس بیشی  در وضوع م اینپاسخ: 

وجود ندارد ، میتوان خروج  کولر را   (ج  فن تهویهدیگری متصل به خرو  کولر و خروج   ییک متصل به )

یدن به   دما و رسدر صورت باال رفی    ، روشاین کوتاه به خروج  فن تهویه متصل کرد. در با سییم  

یه شده و روشن میشود و تا رسید به دمای نرمال  خروج  کولر تغذ  از طریق  فن تهویهحداکی  مجاز ، 

 ارتباط سیم نول خروج  کولر و فن تهویه نیست .   در این روش ، نیازی به اند. روشن میم
 

 

نصب  لن در سامجزا در صورت امکان دو فن تهویه در فصل رسما ، توصیه ما این است که  ن حالبا ای

 ید. خروج  فن تهویه متصل کنوج  کولر و دیگری را به کنید و ییک را به خر 

 

ن اطالعابدون داش آیا میتوان  این دستگاه را نصب کی 
 
 رد؟ ت فنن و برق

  صنعن   ی اهبرقکار  است بهی      . غی  ممکن استبدون اطالعات فن  ، نصب دستگاه  پاسخ: خی  

نقشه  د ؛ ویدئوی آموزش نصب و وت کنینصب دعقبل از اینکه برقکار را برای   و یا  ند دستگاه را نصب کن

 که تواناب  نصب داشته ایشان نشان داده و در صسیمکش  را ب
دستگاه را انجام  کش  سیمند ، ورب 

 بدهند. 
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ن
اژ مرصق  نصب کمیکبا این حال ، باید رله  ست. یر ا ک آم یکمی  از   ،رسد ساز دستگاه رطوبت آمیر

 شود؟

 به صورت لحظه ای   در هنگام روشن شدن ،  هستند و  زب  اخ  ار ، بد بخور رس دستگاه های پاسخ :  

اژ  ند.  شدیدی از آمیر اژ شدید به رله ها صدمه می   به همی   دلیل باید برای کلیه   مدار یم کشند و این آمیر

   LEDوئیچینگ ؛ درایور های ی سها ر و ، بخور رسد ؛ آداپت LEDو  ی خازب  مثل المپهای کم مرصفبارها 

 وجود دارد.  کتابچهسیمکش  رله کمیک در انتهای همی    نقشه  ب شود. و... رله کمیک نص

 

 اده کرد؟ تفاسآیا میتوان در مدار دستگاه از محافظ برق 

 . له پاسخ : ب

 

ن یم رود آیا تنظیمات دستگاه با قطع   ؟ برق از بی 

.  حافظه تپاسخ : خ ی نمیکند. ه دائیم است و با نظیمات دستگای   قطع برق تغیی 

 

 ت؟ساعات نوردیه کار نیم کند. مشکل کجاس ایش روزانهبرنامه افز 

را   t2:oFیا   (خاموش  ثانویهغروب دوم )یه فقط ساعت ات نوردتیک ساعپاسخ : برنامه افزایش اتوما 

 نامه : عملکرد صحیح این بر  پس برایتغیی  یم دهد. 

 تنظیم کنید.  (t2:oFو  t2:on ومه )طلوع و غروب دایمر ثانویساعات نوردیه اصیل را روی ت-1

شد ، افزایش ساعات  داشته بامقدار ن (تعداد روزهارا چک کنید. مادایم که این گزینه ) Ed:dyگزینه  -2

 انجام نمیشود. 

برنامه ریزی شده ،  Ed:dyاب  که زمو در طول دوره نوردیه عدد   . اینررش کنید را ب  EdIگزینه   -3

اعداد منف   ی   همچن باشد و ر ین عدد نباید صف جمع میشود. پس ا  t2:oFبا    00:00شب ساعت هر 

 طول روز های مصنویع را کم میکنند. 
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 چگونه مشخص میشود؟بخاری و خاموش شدن آنها دمای روشن شدن کولر و 

 (ت؟ز چگونه اسمحدوده مجا رمال و دمای نعملکرد )

و ن شدن کولر (  دمای روشtmPSات )( و محدوده مجاز تغیی  tmPل )پاسخ : با تنظیم دمای نرما

  ص میشود . بخاری مشخ

درجه تعیی   شده است. به این ترتیب ، 1 ،   مجاز دوده و مح درجه 25.0بعنوان مثال : دمای نرمال  

 . گراد خواهد بود سانتیرجه د26.0ی مجاز  دماحداکی  و درجه 24.0حداقل دمای مجاز  

درجه ، روشن یم  25.0به دمای  و تا رسیدنیشود وشن ماری ر کمی  شود ، بخدرجه   24.0اگر دما از 

و تا رسیدن به   شده خروج  کولر روشن ود ؛ بیشی  ش  درجه26.0 اگر دمای محیط از همچنی    . ماند 

 . درجه روشن میماند  25.0دمای 

  

 

 

 

 و چه کاربردی دارد؟  یستثانویه چه و اولییه نورد

بار  و به اصطالح روزی دو  کند ی دوبار روشن و خاموش  را روز  روشناب  میتواند  ن دستگاه پاسخ: ای

صبح  08:00و ساعت سالن را روشن  صبح 05:00ساعت  ل ثا. بعنوان منوردیه را انجام دهد 

 ساعت  خاموش کند 
ً
 خاموش کند.  20:00عت و سا سالن را روشن 16:00و مجددا

ویم  ند و لز مند هستهر ب خورشید   نور طبییع انه روز از ب است که در میمکان هاب  مناسبرای این قابلیت 

  ب در مرصف برق رصفه جوب  میشود. واسط روز روشن باشد. به این ترتیندارد المپها در ا

 

 ام تایمر تنظیم شود؟ی کد رو وردیهین نو ا روزی یکبار نوردیه انجام داد ه میتوان با دستگاه چگون

با وارد کردن  ( را t1:oFو  t1:on، باید نوردیه اولیه ) روز  ر دنوردیه  ر یک بانیاز به  در صورت:  پاسخ 

فعال کنید و از تایمر ثانویه  (00:00<-00:00) در آن عدد صفر   .استفاده کنید ( t2:oFو  t2:on) غی 
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،  دستگاه  بعد از روشن شدن چند ثانیه یم کنم ویضتع آن را ز فیو  وقن  فیوز دستگاه سوخته و 

 ف
ً
 : سوزد یوز یم  مجددا

 ده اتصایل به وجود آم سیمکش   در  نکهو یا ای اتصایل دارد وخته و  پاسخ: ییک از لوازم متصل به دستگاه س

لر را با دقت بررش  به کتصل و لوازم مسیمکش  ها  برق مجموعه را قطع کنید و  . برای رفع مشکل ،   نی 

ید. ک ی از  کنید. برای این منظور ، همچنی   مطمی   شوید که ولتاژ مرصف کننده های   برقکار کمک بگی 

 (ولت باشد.  220با دستگاه همخواب  داشته باشد ) (مثل شی  برق  اه )متصل به دستگ

 

فیوز ن کولر ، به محض روشن شد، کنم را به دستگاه متصل میوقن  آنبا وجود سالمت کولر ، 

 : زد  سو دستگاه یم

اژ مرصق  کولر پاسخ:  ز رله  آن میباشد. برای رفع مشکل ، ا بیشی  از توان دستگاه و رله های شما  آمیر

در انتهای همی    سیمکش  رله نقشه  تاکتور در مدار کولر استفاده کنید. یا کن ؛ رله شیشه ای میکک

 وجود دارد. کتابچه  

 

 روشن نیم شود. فن تهویه 
ً
 اصال

ال این خروج  روشن است ویل فن روشن نیم شود ، مشکل از سیمکش  و فن نگچراغ سی اگر پاسخ: 

سیمکش  صحیح انجام شده ، مشکل از ن نمیشود و گنال هم روش. اما اگر چراغ سیاستتهویه 

احتساعات کار )تنظیمات است.   را بررش کنید.  (UI:toنه تایمر مادون قرمز)زیو گ (ساعات اسی 

احت فن تهویه  برایل از آن ؛ قب و  5در ورژن های  نکته مهم!    در ورژناما  ود یم ش تعیی   ساعات اسی 

احت ، به جای ،  به بعد  6 های پس به این ترتیب ، اگر  . میشود تعیی    ساعات کار تهویه برای فن اسی 

دازید. دستگاه شما آپدیت شد  ه و عملکرد فن تهویه مختل شده ، به بررش این موضوع بیر

 

 روش
ً
 د.  ن است و خاموش نمیشو فن تهویه دائما

ممکن ،  است و برقدار  همیشه روشنفن تهویه روشن است و این خروج   گنالچراغ سی اگر پاسخ: 

قرمز تنظیم شده اشتباه وارد شده و یا خروج  فن تهویه بعنوان تایمر مادون  فن تهویهاست تنظیمات 

در صورب  که روی و  را بررش کنید  (UI:toنه تایمر مادون قرمز)زیگرای رفع مشکل ، ابتدا  باشد. پس ب

فن بودن و خاموش بودن  تغیی  دهید. همچنی   مدت زمان روشن dS، آنرا به تنظیم شده  Fanحالت 

 تهویه را بررش کنید. توجه داشته باشید اعداد این بخش ها بر حسب دقیقه است. 
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 کولر و بخاری همزمان روشن هستند:   های خروجی 

، مشکل در تنظیمات دستگاه و بخش   ن روشن استپاسخ: اگر چراغ سیگنال این دو خروج  همزما

شده و این گزینه را روی   UI:toارد تنظیمات و بخش شکل ، و تایمر مادون قرمز میباشد.  برای رفع م

 تنظیم کنید.  dSمقدار 

 

قرار دارد ، عدد در محیط که دیگری   رطوبت سنج/ دستگاه با دماسنج سنج/رطوبت سنج دما

 : یکسابن نشان نمیدهند 

باشد.  نج شما دماسنج/رطوبت س میتواند دور بودن فاصله سنسور دستگاه با  اختالفاین اسخ: دلیل پ

دما/رطوبت سنج های باتری خور ، ضعیف شدن باتری میتواند دقت سنجش را کم کند.  همچنی   در 

ن ترتیب ن به ایتگاه و دما/رطوبت سنج خودتادر دس ایش داده شده اعداد نمطبیق  تنظیم و ت  پس برای

  عمل کنید: 

اسیون  های  گزینه-1  (CAL.Hو  CAL.t) . باشند  00 باید .  کنید   چک ا ر  کالیی 

 باشد.  و سالم  نو  ، سنج طوبتر / دماسنج باتری-2

 . فاصله لاقحد با   ند ماب  دستگاه  ر سنسو  کنار   باید  شما  سنج رطوبت/ دما  ، ساعت نیم حداقل-3

 باید مطابق شوند.   اعداد  ، عیتوض این در -4

ایط اختالف فاحش  در اعداد نمایش داده شده مشاهده نمودید ، میتوانید  اگر  های  از گزینه  در این رس 

اسیون د و . استفاده کنید  ستگاهکالیی   ا قابل اعتماد باشد . دما/رطوبت سنج ثانویه شماینکه   هط بمش 

 % قابل اعتماد هستند. 100و   شده ست تها قبل از ارسال  الزم به ذکر است که سنسور 

 

ین محل برای نصب سنسور کجاست؟  بهی 

ونییک، ها سنسور اسخ: پ الزم است   تند و حساس هس  معمویل نیستند این قطعات بسیار  قطعات الکی 

ی اندیشیده شود. و  ، طول عمر مفید  راندمانبرای افزایش   دقت در سنجش تدابی 

 داشته باشید: به موارد زیر توجه  ور ،به این منظ 

ییک در مجاورت منابع باید نسنسور -  باشد.  ... و  مرصف کننده های برق،  برقهای کابل مثل   نویز الکی 

 کابل سنسور را با سایر سیمهای برق از یک مسی  عبور ندهید. -

س پرنده هاسن-  ی شما نباشد. سور و کابل آن در دسی 
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 د. محل نصب سنسور نباید خییل مرطوب یا خییل گرم باش-

 طوبت خارج شده از دستگاه رطوبت ساز قرار ندهید. ر سنسور را در مقابل -

 قرار ندهید. سنسور را در مقابل فن تهویه یا کولر و یا باالی بخاری  -

 ید. سنسور را به کف ، سقف و دیوار ها نچسبان-

 رود قرار ندهید.  و یا خیس شدن یممکانهاب  که احتمال پاشیده شدن آب سنسور را در -

 ط  قرار دادن سنسور در وسط سالن ، گردش هوا را مدیریت کنید تا هوای همه نقابهی  است به جای  -

 رار داد. ب ، میتوان سنسور را در نزدیک دستگاه قسالن یکنواخت باشد. به این ترتی  

 م کار گرم میشوند قرار ندهید. ت المپها و ادواب  که در هنگاسنسور را در مجاور -

 نپوشانید. با نایلون آنرا   و  حوی نصب کنید که با هوای محیط در تماس باشد ور را به نسنس-

 در تماس باشد. نی   با هوای محیط  و   نشده آن وارد برای سنسور محافظ  بسازید که گردوخاک -

 

ه    گونه است؟چ  گاهتکردن سنسور دسنحوه کالییی

چهدفاین موضوع در پاسخ :  ی    ح شده است. روش  راهنمای دستگاه  ی    : ین ترتیب است کهکار به اتش 

ه کردن سنسور دقت کنی-1  . دارید قابل اعتماد و ، نیاز به دما/رطوبت سنج  دقیق د که برای کالیی 

در مجاورت   ین فاصلهبا کمی   ما ،رطوبت سنج ش/ و دما دستگاه سنسور  دقیقه  15حداقل   باید  -2

ند   . یکدیگر قرار بگی 

مورد اعتماد شما اختالف داشتند ، این اختالف را در نج ه شده دستگاه و دماساگر دمای نمایش داد-3

 اگر و  CAL.tبخش 
ً
عدد منف    CAL.tدرجه باالتر نشان میدهد ، در بخش 1دستگاه دما را ارد کنید. مثال

 . در مورد خطای رطوبت سنج هم به همی   ترتیب عمل کنید   . را وارد کنید  (-1یک )

با  و رطوبت را خراب شده باشد در بخش رطوبت سنج  شما دستگاه سنسور ه اگر توجه داشته باشید ک

ه کردن سنسور فایده ای نداشته و باید سنسور تعویض شود.   10خطاب  بیش از  % نشان دهد ، کالیی 

 خراب  سنسور است. 00.1% و یا 99.9بت به شکل همچنی   نمایش رطو 
 %  نی   به معن 

 

 رطوبت 
ً
ه کردن هم درست نمیشود و  د یم شو مایش داده % ن0.1یا  و  99.9دائما  : با کالییی

عویض شود. و باید ت خراب شده  وبت سنجرط رطوبت به این شکل ، سنسور : در صورت نمایش سخپا

ی در رطوبت های شدید و یا  ند  خیسعلت خراب  میتوا شدن سنسور   چرب و کثیف شدن یا قرار گی 

ی سنسور در مج باشد.   چسب ها میتواند این مشکل را رقم بزند. ع  انوا اورت حالل ها و همچنی   قرار گی 
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 برای خروجی های روشنابی ، شبخواب و رشته ای چه نوع المنر استفاده کنم؟

 LED اعم از رشته ای ، کم مرصف و هر نوع المنر  و شبخواب ،  روشناب   های  برای خروج  پاسخ: 

   میتوانید استفاده کنید. 

متصل کنید. این خروج  به شدت  (تنگسی   ) یرشته ا المپ و فقط  فقط خروجی المپ رشته ایبه اما 

ین اتصایل حن  زماب  که دکمه  )  و کم مرصف LEDن به المپ یا وصل شد حساس بوده و با کوچکی 

امل ضمانت ص شدر این موارد این نقو  صدمه یم بیند.  خاموش/روشن در حالت خاموش است(

 آورده شده است: شته ای المپ ر  تصویر  ؛موضوع  ، به منظور شفاف سازینمیشود. در ادامه

 

 

 . المپ ها وارد مدار نمیشوند هیچ کدام از  و  روشنابی کار نمیکند 

 و رشته ای وارد مدار نمیشوند و چراغ گر المپهای روشناب  پاسخ: ا 
ً
سیگنال این دو خروج  نی   دائما

دلیل این مشکل عدم تنظیم برنامه نوردیه مانده ، ن واره خروج  شبخواب روشخاموش است و هم 

چه راهنمای دستگاه مراجعه کنید.   میباشد. برای تنظیم ساعات نوردیه ، به دفی 

 

 . اقدام به روشن کردن دیمر و سپس روشنابی میکند (00:00ساعت )دستگاه در نیمه شب 

مشکل ، تایمر اولیه   های نوردیه و روزشمار افزایش  اشتباه تنظیم شده اند. برای رفعتایمر پاسخ: 

(t1:on  وt1:of) در عوض تایمر ثانویهو  (00:00)را صفر وارد کنید(t2:on  و t2:oF)  به ساعات را

 تنظیم کنید. دلخواه 

 

 دستگاه طبق ساعت های وارد شده نور ها را خاموش و روشن نمیکند: 

 اشتباه تنظیم شده و یا تداخل دارند.  های نوردیهتایمر پاسخ: 



13 

ش روزانه  و برنامه افزای (t2:oFو  t2:onو   t1:oFو  t1:onمشکل ، ابتدا ساعات نوردیه )برای رفع 

(Ed:dy) ( روی صفر تنظیم کنید همه را را غی  فعال کنید)  طبق توضیحات برگه راهنما اقدام به  و سپس

 تنظیم ساعات نوردیه کنید. 

 . را تنظیم کنید ( t2:oFو  t2:on)تایمر ثانویه  فقط رای یکبار نوردیه ،توجه داشته باشید که ب

 

 : است خاموش که  دستگاه هنگایمحن   د. خاموش نمیشو  هرگز  روشنابی  (های)پالم 

 رله مربوطه سخ: پا
ً
، باید در برای رفع مشکل  یکشه شده .  ، لحظه ای شدید  ن کش  تحت جریااحتماال

  در حالن  که رله ،اد شدن و آز ی رفع موقت مشکل برا  رله کمیک نصب شود. همچنی    ، روشناب  مدار 

به بزنید دستگاه  روی  انگشت نوک با  روشن مانده ،  پها الم ت و خاموش اسروشناب   چراغ سیگنال   رص 

،  ای  هشیش رله،  کمیک  رله باید  ، رله کردن  رها  از   بعد  .  (ب  برق روشنا  و کنار ترمینال روشناب  )روی کلمه 

وجود  کتابچه در انتهای همی    سیمکش  رله نقشه  کنید.   برای این خروج  نصب ر یا کنتاکتو   ایزوله هلر 

   دارد. 

ک  از  طبق نقشه ارائه شده انجام نشده باشد ، و سیمکش  دستگاه اگر  همچنی    در سیمکش  نول مشی 

از ترمینال   (هر خروج  برای هر مرصف کننده) استفاده شده باشد نی   ممکن است این مشکل بروز کند. 

 متصل کنید.  (المپه و به مرصف کننده )زا گرفتمجدستگاه ، فاز و نول  های

 

 : . حن  زمابن که دستگاه خاموش استد میشو خاموش ن هرگز رشته ای  (های)المپ

 میتواند به دو دلیل باشد.  پهای متصل به این خروج  ،علت روشن ماندن الم خ : پاس

  م مرصف به آن متصلیا ک LEDنیست و المپ المپ رشته ای مپ متصل به این خروج   اینکه ال  اول

صدمه   مک زن یا کم نور روشن یم مانند و خییل رسی    ع به دستگاه المپ ها چشحالت ، شده. در این 

 آنها را از مدار خارج کنید و المپ رشته ای)رسی   پس خواهند زد. 
ً
 به این خروج  متصل کنید.  (تنگسی   عا

ین اتصایل شد. باار اتصایل و یا اضافه ب ین خروج  بعلتوخی   اسمیتواند   دلیل دوم  بی   این اگر کوچکی 

ر یم ز کا این خروج  ا ،نتیجه ، قطعه موجود روی این خروج  سوخته و در  خروج  و نول اتفاق بیفتد 

 د. روشن نمیشو  دائم برقدار یم ماند و یا گایه اوقات دیگر  و  افتد 
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 میشود. وارد مدار   مان مقرر در ز  ، اما روشنابی  میشود روشن نهرگز ای  المپ رشته

 (روشن نمیشوند مکزن میشود اما المپهای رشته ای چش رشته ای  چراغ سیگنال و  طلوع و غروب کار نمیکند )

 ش  اشکال دارد. یا اینکه سیمکج  بعلت اضافه بار یا اتصایل سوخته و خرو  پاسخ : این

پ رشته ای خروج  را با یک الم  ست یا از سیمکش  ، اینشوید مشکل از دستگاه ابرای اینکه مطمی    

دازید. احتمال اتصال کوتاه در و همچنی   به بررش المپهای سیار تست کنید  رشته ای و سیمکش  بیر

     وجود دارد. رم ها پات مسی  و داخل

حن  اگر دکمه خاموش/روشن دستگاه را در حالت خاموش قرار دهید ، باز هم ممکن است  ! توجه

دستگاه و مجموعه را ورودی به سیمکش  ؛ برق  بررش پس قبل از اقدام به د! نخروج  ها برقدار باش

 . قطع کنید 

 

 به  خروجی المپ رشته ای چه تعداد المپ میتوان متصل کرد؟ 

 ی) . را تحمل میکند آمیر  1جریان حداکی  ، این خروج  مثل سایر خروج  ها  پاسخ: 
ً
ک المپ رشته تقریبا

   نیست.  له و کنتاکتور ها قابل اتصال به ر  و برخالف سایر خروج   (وات 200ای 

ی دار ب اد المپها میتوانید تعدید ، ه این ترتیب ، اگر محیط وسیع است و نیاز به نور طلوع و غروب بیشی 

 به جای دو عدد المپ 
ً
وات   100را اضافه کنید و در عوض وات مرصق  هر المپ را کاهش دهید. مثال

 . وات استفاده کنید   40عدد المپ 5ز ا

 

 : خروجی خاموش استچراغ سیگنال این حن  مواقیع که دستگاه و  . اموش نیم شود خ هرگز رطوبت ساز 

 رله مربوطه  :  پاسخ
ً
، باید در  برای رفع مشکل  ، یکشه شده .  لحظه ای شدید  ن کش  جریا تحت  احتماال

  در حالن  که ، رلهو آزاد شدن برای رفع موقت مشکل  مدار رطوبت ساز ، رله کمیک نصب شود. همچنی   

 روی  انگشت نوک با  خاموش است و رطوبت ساز روشن مانده ، خروج  رطوبت ساز  سیگنال چراغ

به بزنید دستگاه    ، رله کردن  رها   از  بعد  .  (خروج  رطوبت ساز  و کنار ترمینال  ساز  رطوبتکلمه )روی    رص 

سیمکش  رله  نقشه  وج  نصب کنید. برای این خر   یا کنتاکتور   ایزوله هل ر ،  ای شیشه  رله ،  کمیک  رله باید 

 وجود دارد. کتابچه کمیک در انتهای همی    
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 را چگ
 
لر ونه بشی  برق  متصل کنم؟و بخاری   ه کنی 

    توضیحات ما در این حوزه . متخصص بسپارید افراد نصب شی  برق  را به  حتمایل ؛با توجه به مخاطرات ا توجه! 
ً
، رصفا

 . باشد آگایه شما و شفاف سازی موضوع میجهت 

وارده در اثر نصب و   احتمالی  خسارت های ؛شیر برقی صب  ن زمینهدر مسئولیتی  هیچ گونه 20هندسی الکترونیک متیم فنی  **

 **  ندارد.  به وجودآمده در رابطه با شیر برقیاحتمالی  تمشکالو راه اندازی غیر اصولی 

های برق  اکی  کاری ولتاژ   های برق  انواع و اقسام مختلف  دارند. شی  پاسخ :  ولت و  24ولت ،  12شی 

آب ، روغن و  ، (از)گهوا برای  تلف مخ های(اینچ)و قطر فشار با برق  همچنی   شی  . ولت یم باشد  220

   . وجود دارد در بازار   (ت سیاال انواع ... )

 نکات توجه کنید:  به اینروی بخاری ،  شی  برق   ببرای نصپس 

 هیه کنید. ت ( خودتانیش  یا وسیله گرما)ی شی  برق  متناسب با فشار گاز شهر -1 

 شما ولتاژی غی  از ولت هستند ، اگر شی   220خروج  های دستگاه با توجه به اینکه  -2 
  220 برق 

 برای شی  بر  پتور مناسب را تهیه کنید. ولت دارد ، آدا
ً
 مثال

الزم آمیر   3تا  2ولت  12ولت ؛ آداپتور  12ق 

 است. 

، بی   رمایش  نصب شود. بعنوان مثال در بخاری گازیمناسب روی وسیله گ ر محلشی  برق  باید د -3

 ، همیشه روشن است و شی  برق   شمعک بخاری به این ترتیب ،د شی  پیلوت و مشعل نصب میشو 

 فقط گاز مشعل را قطع و وصل میکند. 

لر متصل میشوند ؛  -4  هاب  که با آداپتور به کنی 
  ورودی به  سیمهای برقدر شی  برق 

لر و برق خروج  آداپتور )  (ولت220سمت)آداپتور  متصل میشود. به شی  برق   (ولت 12سمت به کنی 

 خنک   شی  برق  ممکن است در زمان روشن بودن داغ شود. پس آنرا -5
ً
در محیل نصب کنید که نسبتا

 (ولت کمی  داغ میشوند.  12شی  برق  های . )باشد 

 

ن خاموش میشود وقن  دستگاه بخاری را خاموش میکند ، شم  . عک نی 

 نصب شی  برق  را به افراد متخصص بسپارید. . سب نصب نشده شی  برق  در محل مناپاسخ: 

 

 میشود. علت چیست؟ بی دلیل خاموش   سالن گازی نصب شده در   بخاری

 الیل میتواند این موارد باشد: خاری به علل مختلف  اتفاق یم افتد. برج  از این د پاسخ: خاموش شدن ب

 . زهی تادی هوا ورو  -1
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 ،  به محض روشن شدن فن های تخلیه هوا وای تازه به سالن بسته باشد ،  تمام منافذ ورودی هوقن     

 پس برای ورودی هوا دریچه تعبیه کنید. خاموش میشود.   بخاریاز طریق دودکش هوا مکیده شده و    

. خاموشی به علت فشار گاز پای-2 ن  ی 

 قه پایی   باشد ، ممکن است ز منطو یا فشار گاه باشد انتخاب نشددر مواردی که شی  برق  مناسب    

 موش شود. خابخاری    

3- 
 
 اپتور. و آدنقص در شی  برق

قم روشن بودن چراغ سیگنال  یا آداپتور اگر شی  برق        سوخته باشد و یا دچار نقص فن  باشد ، علی 

لر ، شی  برق  عمل نکرده و مشعل ب  بخاری    
ایط د. پیم مان خاری خاموش در روی کنی   س در این رس 

 ؛ به برش شی  برق  ، آداپتور و سیمکش   (بودن بخاری  گنال بخاری و خاموشیروشن بودن چراغ س)    

دازید.       آنها بیر

4- 
 
 نصب نادرست شی  برق

 نصب روی گا در محل مناسب نصب نشود  اگر شی  برق       
ً
 ز  ، ممکن است این مشکل بروز کند. مثال

 و شمعک آن   . در این صورت ، به محض قطع گاز توسط شی  برق  ، بخاری  بخاریورودی به      
ً
 کامال

 . میشود  خاموش     

 

شمعک بخاری همچنان خاموش است و مشعل لر روشن است ویل چراغ سیگنال بخاری روی کنی  

 روشن مانده: 

ت ، ممکن سآداپتور اه شی  برق  دارای برق  خراب شده باشد و یا در صورب  ک ممکن است شی  پاسخ: 

  کنید. و در نهایت سیمکش  را بررش. ابتدا آداپتور و سپس شی  برق  است آداپتور سوخته باشد 

 

 : ندهدستگاه خاموش است و فیوز سالم است و شبخواب هم روشن ما

موارد را  و سپس ایندر حالت روشن باشد  (خاموش/روشن)ابتدا مطمی   شوید که دکمه پاور   پاسخ: 

 : چک کنید 

  سیم سنسور  صدمه دیده و دچار اتصایل شده . در مواردی دیده شده که سیم سنسور ممکن است -1

صدمه دیده است. به رسعت کانکتور  ثل لوالی درب محل هاب  مدر یا توسط پرنده ها جویده شده و 

 رفع عیب کنید.  ش و ر د ، سیم سنسور را بر ، اگر مشکل رفع ش نسور را از دستگاه باز کنید س
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. در این موارد اگر دستگاه  صدمه دیده باشد دستگاه در اثر نوسانات برق  ممکن استت برق.  نوسانا-2

وشن کنید. ه را ر ستگاد (ولت یک آمیر  5طراری دارد ، میتوانید با آداپتور مناسب )ضشما ورودی برق ا

 را به گارانن  ارسال کنید.  در غی  اینصورت ، باید دستگاه 

 

 روشن و خاموش میشود. احه نمایش دستگاه دصف
ً
 روی آن چشمک زن است:  EL.20عبارت و   ئما

 این مشکل به دو دلیل ممکن است رخ داده باشد: پاسخ: 

توسط پرنده   سیم سنسور  صدمه دیده و دچار اتصایل شده . در مواردی دیده شده که سیم سنسور -1

ده شده و فثل لوالی درب محل هاب  مدر یا  ها جویده شده و   یده است. به رسعت کانکتور  صدمه دش 

 رفع عیب کنید. ش و ر د ، سیم سنسور را بر ، اگر مشکل رفع ش نسور را از دستگاه باز کنید س

. در این موارد اگر دستگاه  صدمه دیده باشد   دستگاه  در اثر نوسانات برق ممکن استت برق.  نوسانا-2

وشن کنید. ه را ر ستگاد (ولت یک آمیر  5آداپتور مناسب ) طراری دارد ، میتوانید با ضشما ورودی برق ا

 را به گارانن  ارسال کنید.  در غی  اینصورت ، باید دستگاه 

 

 به رله کمیک دارد؟ کدام خروجی ها نیاز 

اژ مرصق  ه  با توجه بپاسخ:  اژ لحظه ای  آمیر ای که  وسیله (مقاومن  یا  بار خازب  ؛ سلف  و )و نوع  ، آمیر

لر قرار است به کن  . است نیاز  کمیک یا کنتاکتور   رله شود متصل   ی 

لر متصل شود ؛ بار خازب  است وسیله  اگر  و کم  LEDبخور رسد ، المپ )ای که قرار است به کنی 

    (...  ، انواع آداپتور سوئیچینگ و   LEDمرصف و درایور 
ً
مرصف کننده رله کمیک نصب  برای این حتما

 کنید.  

اژ   که آمیر
لر متصل شود بیشی  از یک آمیر وسیله ای که قرار  دائیمدر صورب  نصب  ، است است به کنی 

 الزم است. رله کمیک یا کنتاکتور  

لر متصل شود بیشی  از  اژ لحظه راه اندازی وسیله ای که قرار است به کنی   که آمیر
آمیر  6در صورب 

 است ، باز هم نیاز به رله کمیک یا کنتاکتور دارید. 

 و کنتاکتور نیم باشد.  به رلهقابل اتصال خروجی المپ رشته ای 

 در انتهای همی   کتابچه آورده شده است. رله و کنتاکتور  انوایع  نقشه سیمکش  
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 را چگونه به دستگاه سیمکشی کنم؟و کنتاکتور رله کمیک 

 اندیک که در سیمکش  های موجود در بازار و و کنتاکتور  با توجه به تنوع رله پاسخ: 
ی

همچنی   پیچیدیک

ید و از آنها بخواهید  کار برقاز ،  کنیم برای نصب رله ، توصیه می د دارد وجو  که  ان صنعن  کمک بگی 

 تاکتور شما را انجام دهند. یا کنش  رله سیمک

چه آورده ایم که میتوانید از آنها نقشه سیمکش  با این حال ،  برج  از رله ها را در انتهای همی   دفی 

  . ید استفاده کرده و روش کار را درک کن

 

  (دما به مقدار تنظیم شده نیم رسد. ) م نمیشود یل محیط گر وروشن است بخاری دائم 
ً
در  خصوصا

 : طول شب

محیط حرارب  اینکه عایق بندی با سالن انتخاب نشده و یا قدرت گرمایش بخاری متناسب پاسخ: 

 واند باشد. ، عدم گردش هوا در سالن یم ت ییک از علت های بروز این مشکلهمچنی   ضعیف است.  

  فن تهویه  ،همگن کردن هوای سالن خاری را بیشی  کنید ، درب و پنجره ها را عایق کرده و برای شعله ب

 (داخل سالن را به گردش بیندازندی فن هاب  که هوا) کنید.   نصب مناسبدر مکان 
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 تور: رله کولری و کنتاک نقشه سیمکشی رله کمیک ؛

 اکتور آورده شده است: عدادی رله و کنتتیمکش  نقشه س ، در ادامه
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