با توجه به نوع کاربری دستگاه ،پس از انتخاب یکی از  15مد کاری دستگاه را مطابق
جدول  2تنظیم نمایید

کلید

شرح تنظیمات

نمایش روی
دستگاه

دستگاه اماده تنظیمات

با فشار ممتد  4ثانیه ای کلید
اولیه می شود
انتخاب یکی از چهار مورد گروه  A,B,C,Dبا توجه به
نوع کاربری مورد انتظار از دستگاه

معرفی دستگاه

انتخاب شماره گروه مورد نظر با توجه به جدول شماره
1

سیستم کنترل کننده سیستم هیدروپونیک تایمری با کارایی فوق العاده و با دقت زمانی صدم
ثانیه می باشد .این دستگاه با دو رله مجزا قابلیت کاربری های متفاوت کاربری های
متفاوت را در چهار گروه زیر دارد
 :Cعملکرد فالشری
 :Aتایمر تاخیر در قطع و یا تاخیر در وصل
 :Dعملکرد ترکیبی فالشری
 :Bتایمر چپگرد راستگرد

ویژگی های سیستم کنترلی

انتخاب یکی از  3وضعیت زیر برای رله B
 : Aوضعیت رله  Bمشابه رله A
 : -Aوضعیت رله  Bمخالف وضعیت رله A
 : Ofرله  Bخاموش

کلید

شرح تنظیمات

نمایش روی
دستگاه

انتخاب یکی از دو وضعیت شمارش صعودی  UPو یا
نزولی do
انتخاب وضعیت رله Aپس از استارت:
 : onپس از وصل استارت ،رله وصل و بعد از تایم گیری
قطع شود
 : Ofپس از وصل استارت ،رله قطع و بعد از تایم گیری
وصل شود
وضعیت تاخیر در قطع یا تاخیر در وصل :در صورت
انتخاب  onپس از وصل استارت تایم گیری آغاز می شود
تعین وضعیت حافظه دستگاه :با انتخاب  onدر صورت قطع
برق،مدت زمان تایم گیری در حافظه ذخیر می شود

مشخصات فنی سیستم کنترلر کننده

اگر در هنگام تنظیم دستگاه وقفه ای ایجاد شود یا هیچ کلیدی فشار داده نشود پس از 16
ثانیه دستگاه از تنظیم خارج می شود
طی کلیه مراحل تنظیم از کلید های  UPو  DOWNبرای تغییر تنظیمات و از کلید
 ENTERبرای تثبیت تنظیمات استفاده می شود
تذکر :دستگاه در حالت پیش فرض ،در حالت (  )UNLOCKقرار دارد و این حالت بری
ورود به تنظیمات اولیه همانگونه که در جدول شماره  2مشخص گردیده الزم است کلید
را به مدت  4ثانیه ممتد فشار دهید

در گروه های  B,C,Dدر تمامی مدها رنج قابل تنظیم از  1تا  999در واحدهای زمانی
مختلف می باشد
مثال  :در مد  B2رنج قابل تنظیم به این صورت است:
 1تا  999دقیقه رله  Aفعال  1تا  999ثانیه رله  Bفعال  1تا  999دقیقه  :استراحت

همزمان به مدت
تذکر :برای قفل کردن دستگاه ( )LOCKالزم است کلید های
 5ثانیه ممتد فشرده شود ،پس از قفل شدن ،ورود به تنظیمات غیر ممکن خواهد بود .برای
باز شدن قفل ( )UNLOCKالزم است کلید های
شود

مجددا به مدت  36ثانیه فشرده

با استفاده از تبدیل واحد ثانیه به دقیقه (  66ثاتیه معادل  1دقیقه ) و دقیقه به ساعت می
توانید ترکیبات دیگر مورد نظر را با توجه به مدل های ذکر شده در جدول بدست اورید

این سیستم کنترلر دارای  4گروه برنامه (  15مد ) است که در جدول زیر شرح داده
شده است

 RESETکردن دستگاه
پس از اتمام زمان تایم گیری ،دستگاه به دو طریق قابل  RESETکردن می باشد:
الف)  RESETنرم افزاری :با فشار کلیدهای
شده و تایم گیری را از ابتدا شروع می نماید
ب)  RESETسخت افزاری :قطع و وصل ورودی START

به مدت  4ثانیه دستگاه RESET

پس از تنظیمات کلی دستگاه و انتخاب زیرگروه مورد نظر ،در ادامه تنظیمات زمان چهار
گروه  A,B,C,Dبه صورت زیر می باشد

تنظیمات گروه A
در این قسمت به عنوان مثال برای فعال شدن سیستم کود دهی هیدروپونیک یک تاخیر
زمان مشخص استفاده میکنیم
به عنوان مثال تنظیمات را به گونه ای انجام می دهیم که  2ساعت پس از  STARTو
وصل جریان برق ،پمپ مربوط به سیستم کود دهی روشن شود .تنظیمات این مرحله به
شرح زیر است:
یاداوری :از انجا که واحد زمانی ما در این مثال ساعت است ،در قسمت تنظیمات اولیه می
بایست  A5انتخاب شده باشد.
و چشمک زدن شدن نمایشگر باال و نشانگر مربوط ( ،)RELAYبا کمک
با فشار کلید
زمان مورد نظر ( در این مثال  2ساعت ) جهت تاخیر در قطع و یا
کلید های
برنامه ثبت و
وصل ( در این مثال وصل ) را تنظیم نمایید .با فشار مجدد کلید
دستگاه برای کاربری اماده است

تنظیمات گروه B
در این قسمت از تنظیمات سیستم کنترلر ،میتوان زمان فعال بودن ترتیبی خروجی های رله
را کنترل نمود
بعد از انتخاب گروه  Bهمانگونه که در زیر شرح داده خواهد شد تنظیمات انجام خواهد
شد ،به عنوان مثال تنظیم سیستم کود دهی به طوری که خروجی اول  15ثانیه فعال باشد و
 5ثانیه استراحت و سپس  16ثانیه خروجی دوم به منظور کود دهی فعال باشد.
یادآوری :از آنجا که واحد زمانی مورد استفاده برای هر سه زمان فعال بود خروجی اول،
استراحت و فعال بودن خروجی دوم به ثانیه می باشد ،لذا در قسمت تنظیمات اولیه  B1را
انتخاب می کنیم
و چشمک زن شدن نمایشگر باال به همراه نشانگر مربوطه (،)REL A
با فشار کلید
مدت زمان کودهی  ( 1در این مثال 15ثانیه ) را انتخاب کنید
با کمک کلیدهای
تایید نمایید ،مجددا نمایشگر باال به همراه نمایشگر مربوطه
و با فشار کلید
( ) REA Bچشمک زن می شوند ،در این مرحله دستگاه برای تنظیم مدت زمان کودهی 2
اماده است

تنظیمات گروه  Dو C
با تنظیمات گروه  Cدستگاه مدت زمان روشن و خاموش شدن فالشر را می توان کنترل
نمود.
کاربرد این قسمت برای کنترل پمپ ابیاری و یا سیستم روشنایی در دستگاه هیدروپونیک
است
به عنوان مثال پمپ آبی را در نظر بگیرید که یک ساعت آبکشی می کند و سپس به مدت
 4ساعت خاموش است ( در این مثال رنج زمانی ساعت -ساعت است که برای این منظور
باید در تنظیمات اولیه دستگاه گروه  C3انتخاب شود)
نشانگر مربوطه ( )REL Aشروع به چشمک زدن میکند ،با کمک
با فشار کلید
مدت زمان روشن بودن پمپ را مشخص می کنیم و سپس کلید
کلیدهای
فشار میدهیم که به این ترتیب نمایشگر باال و نشانگر مربوطه ( )REL Bبرای مشخص
کردن مدت زمان خاموشی چشمک می زند ،با وارد کردن مدت زمان خاموشی
تنظیمات به پایان می رسد.
(  4ساعت ) و فشار
تنظیمات گروه  Dکامال مشابه گروه  Cاست ،تفاوت این دو گروه در واحد های زمانی
متفاوت می باشد.

راهنمای نصب
دستگاه داخل تابلو و یا با استفاده از ریل که به همراه این سیستم است می توانید دستگاه را
بر روی هر سطح دلخواهی نصب کنید.
با استفاده از نقشه سیم کشی مطابق شکل ،تغذیه ،استارت ها و خروجی ها را سیم کشی
نمایید.
توجه :برای شروع زمان گیری ( استارت ) الزم است ترمینال  STARTبه ترمینال PH
وصل گردد
جهت راه اندازی پمپ اب در سیستم هیدروپونیک ،خروجی رله  Aرا به فرمان کنتاکتور
موتور وصل نمایید ،بدین تر تیب با وصل شدن خروجی دستگاه ،کنتاکتور نیز وصل شده و
بدین ترتیب پمپ ابیاری روشن خواهد شد

