راهنمای سیستم کنترل هود آزمایشگاهی

مقدمه :
سیستن کٌتسل فَق دازای یک ًوایطگس توام زًگی  7ایٌچ تا قاتلیت تتاب تتَدُ کتِ تاتص ّتای هاتلت ّتَد
آشهایطگاّی زا کٌتسل هی ًواید .دز اداهِ زاٌّوای استفادُ اش سیستن کٌتسل َّد آشهایطگاّی آهدُ اس .
راه اندازی دستگاه
پس اش هتصل ًوَدى تسق ،صفحِ ًوایص زٍضي ضدُ ٍ دز خَاس گرزٍاضُ  4زقوی ٍزٍدی زا هی ًوایتد .ایتي
گرزٍاضُ ّوساُ تا دستگاُ ازسال هی گسدد ٍ تَسط کازتس قاتل تغییس خَاّد تَد)
Enter Password …….

3

2

1

0

7

6

5

4

Back

.

9

8

Ok

با َر بار ريشه شذن سیستم کىترل ًَد
ابتذا بایذ رمس يريدی را اوتخاب کردٌ تا يارد
مىًی اصلی بروامٍ شًیذ.

Cancel

سیستن کٌتسل َّد آشهایطگاّی اش سِ تاص اصلی تطکیل ضدُ کِ تا لوس ّس قسو فعال ضدُ ٍ ٍازد شیس هٌَی آى هی ضَد.

Main

Setting

Info

دز هٌَی اصلی توام قسو ّای َّد هاًٌد دزب ،الهپ  ،في ٍ  ....قاتل کٌتسل هیثاضد .

ّوچٌیي ٍضعی تاص ّای هاتل ٍ شهاى تاقی هاًدُ اش تایوسّا ًیص قاتل هطاّدُ هی تاضد.

دز ایي تاص توام تٌظیوات هستَط تِ سیستن  ،تایوس ّا ٍ دیگس پازاهتس ّای َّد آشهایطگاّی
قاتل هطاّدُ هی تاضد .

دز ایي تاص اطالعات سیستن هاًٌد آالزم ّای فعال ٍ ،ضعی َّد  ،شهاى کازکسد فیلتس ٍ یَ
ٍی  ،اطالعات ساشًدُ ٍ ً ...طاى دادُ هیطَد ٍ

منوی اصلی

Main

0

Pressure-pa

0

Temp-C

0

Flow-m/s

0

Hum-%

Fan Stop
00 : 00: 00

00 : 00: 00

َّد آشهایطگاّی دز هٌتَی
اصتتلی اًجتتام هیگیتتسد کتتِ
تَضیحات آى دز اداهِ آهدُ
اس

ایي هٌَ اش ضص عدد پٌجسُ اصلی تطکیل ضدُ کِ تِ ضسح ذیل هی تاضد.

Fan unit
تا اًتااب ایي کلید هی تَاى في زا کٌتسل کسد.
فطاز  1ثاًیِ ای تس ایي کلید دٍز في زا تِ تیطتسیي سسع هی زساًد.

تایوس هعکَس ضواز خاهَش ضدى في دستگاُ
00 : 00: 00

n

هقداز ایي تایوس اش هٌَی  settingقاتل تٌظین هی تاضد.

UV unit
تا اًتااب ایي کلید الهپ  UVزٍضي ٍ یا خاهَش هی ضَد .دز حال اتَهاتیک ،
زٍضي ضدى تا یک تاخیس  15ثاًیِ ای ّوساُ تا پاییي آهدى ضیطِ اًجام هیپریسد.
تایوس هعکَس ضواز خاهَش ٍ زٍضي ضدى دز ایي قسو ًطاى دادُ هیطَد کِ
00 : 00: 00

Uv

n

n
Uv

n

کٌتسل تاص ّای هاتلت

Fan

Fan

هقداز ایي تایوس ّا اش هٌَی  settingقاتل تٌظین هی تاضد.

sensor

0

Pressure-pas

ًوایص اختالف فطاز دٍ سس فیلتس ّپا تس اساس پاسگال

0

Temp-C

ًوایص دها تس حسة دزجِ ساًتیگساد

0

Hum-%

ًوایص زطَت تس حسة دزصد

Window position
تا اًتااب ایي کلیدّا هیتَاى تاش ٍ تستِ تَدى دزب پٌجسُ) َّد زا کٌتسل ًوَد .دز
ٌّگام حسک ضیطِ تا فطسدى کلید هاال  ،حسک هتَق هی گسدد .

Socket off

تا اًتااب ایي کلیدُ هی تَاى پسیص تسق زا قطع ٍ صل کسد

تا اًتااب ایي کلیدُ هی تَاى الهپ کاتیي زا قطع یا ٍصل کسد

منوی تنظیمات

Setting

دز ایي هٌَ تٌظیوات هستَط تِ تایوس  ،تٌظیوات سیستوی ٍ تٌظیوات پیطسفتِ ساشًدُ هَجَد هی تاضد.

Advance

System

Timer

مىًی تایمر() Timer
Set system off Time

تٌظین زمان دقیق خاهَش ضدى سیستن

Set system Timer

تٌظین تایمر تسای خاهَش ضدى سیستن

Set UV ON Time

تٌظین زمان دقیق زٍضي ضدى UV

Set UV off Time

تٌظین زمان دقیق خاهَش ضدى UV

Set UV Timer

تٌظین تایمر تسای خاهَش ضدى UV

Set outlet Timer

تٌظین تایمر تسای خاهَش ضدى پسیص تسق

مىً سیستم()system
Set Date

ایي کلید هستَط تِ تٌظین تازیخ هی تاضد

Set Clock

ایي کلید هستَط تِ تٌظین شهاى هی تاضد

Touch Beep on

ایي کلید هستَط تِ صدای تاشز دستگاُ هی تاضد

Win Alarm on

هی تاضد

Filter_UV Alarm on

Pressure Ziro

ایي کلید هستَط تِ قطع آالزم پٌجسُ

ایي کلید هستَط تِ قطع آالزم تاین  filter ٍ uvهی تاضد
تا اًتااب ایي گصیٌِ سٌسَز اختالف فطاز کالیثسُ هی ضَد ،الشم تِ ذکس اس
تسای کالیثسُ سٌسَز فطاز حتوا في دستگاُ تاید دز حال خاهَش تاضد ٍ .تعد
اش کالیثسُ ًوایطگس تاید عدد صفس تا اختالف  1پاسگال ًوایص دّد.

مىًی ()Advance
ایي هٌَ هستَط تِ ضسک ساشًدُ هی تاضد ٍ ،تسای ٍزٍد تِ ایي قسو الشم اس پسَزد ٍزٍدی زا اعوال کٌد.کِ
ضاهل هٌَّای شیس هی تاضد.
Touch Calibrate

ایي کلید دز هَاقعی کِ تاب تِ کالیثساسیَى هجدد ًیاش دازد هَزد استفادُ قساز هیگیسدٍ

Change password

ایي کلید تسای تغییس پسَزد ٍزٍدی هی تاضد

ایي کلید تسای اًتااب حال دستی ٍ یا اتَهاتیک پٌجسُ هی تاضد .دز حال اتَ تایستی

Window Auto

هیکسٍ سَییچ ّا تِ دستگاُ هتصل تاضٌد کِ دز ایي حال تا یکثاز فطاز کلید تاال ٍ
پاییي دز هٌَی اصلی ،دزب تا اًتْا تاش ضدُ ٍیا تا اًتْا تستِ هی ضَد .

UV Auto Close Enable

تا اًتااب ایي کلید تِ حال اتَهاتیک ،قثل اش زٍضي ضدى الهپ  uvپٌجسُ تستِ هی
ضَد .تسای استفادُ اش ایي حال هیکسٍ سَییچ ّا تایستی هتصل تاضٌد)

Set Filter Workhour

ایي کلید شهاى کازکسد فیلتس زا تٌظین هیکٌد هَزد استفادُ تعد اش تعَیض فیلتس)

Set UV Workhour

ایي کلید شهاى کازکسد  UVزا تٌظین هیکٌد هَزد استفادُ تعد اش تعَیض )UV

Service Done

تا اًتااب ایي کلید آخسیي شهاى سسٍیس تَسط سسٍیس کاز ساشًدُ دز حافظِ سیستن
ذخیسُ هی ضَد

