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  راھنمای نصب

  ديجيتالتايمر اتوماتيک آبياری 

اين دستگاه به گونه ای طراحی شده تا ھر شخصی حتی بی اط�ع از برق بتواند به راحتی آن را 
  .انجام دھدرا  تايمر آبيارینصب کرده و کنترل اتوماتيک ساعات کار 

  محتويات دستگاه 

ه دار متصل به جعبه اصلی و شير برقی و و سيم دوشاخبا تايمر داخلی اصلی کنترلر زمان  تابلوی
  آن ھای رابطسيم

          

  :نصب دستگاه

در (ابتدا شير برقی را بعد از شير اصلی آب نصب کرده جھت حرکت آب روی شير مشخص است 
اگر به امور تاسيساتی وارد نيستيد از يک لوله کش برای  )سيم شير برقی جدا باشدبايد زمان نصب 

  بگيريد بستن شير کمک
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شير برقی را به محل آن قرار داده و پيچ پشت آن را سفت می   )رابط(الکتريکی سپس اتصال
  )سر رابط به سمت پايين باشد بھتر است (کنيم

در صورتی که محل ن نداشته باشد راحا3 نوبت تابلوی برق است تابلو را جايی که ترجيحا ريزش با
و به پريز نزديک باشد نصب می يزش باران است بايد حتما سيمھای تابلو زير قرار گيرنددارای ر

سوراخ برای اتصال به ديوار تعبيه  3کنيم برای اينکار پيچھای پ�ستيکی را باز کرد و داخل تابلو 

شاخه  2 سپس تای روبه رويی برای اتصال به ديوار استفاده می کنيم 2تای با3يی و تا  2گرديده از 

  که به پريز برق متصل می شود

  : تنظيم زمان کار

را می زنيم تا صفحه اصلی ظاھر شود سپس تاريخ و زمان درست سيستم را تعيين می  escابتدا کليد 

را می فشاريم پس از آن زمانبندی روشن و خاموش شدن   okنماييم برای ثبت بعد از ھر مرحله کليد 

و به  offو دومين مربوط به   onاولين زمانبندی ھفتگی مربوط به  ايجا می نماييم progرا با منوی 

می باشد بعد از زمانبندی تعيين روزی که قرار است تايمر  offھمين ترتيب اعداد فرد  و اعداد زوج 

  شروع به کار کند به صورت چشمک زن زير تايمر نمايش داده می شود 

  

تنظيمات اختياری (دقيقه است 18:45و ساعت سيستم  12از ماه  5زمان و تاريخ تنظيم شده روز 

بوده و با توجه به زمان تنظيمات ھر شخصی آنھا را با توجه به تاريخ شمسی يا مي�دی تنظيم می 
  )نمايد

  :1برنامه نمونه

 موش بدين صورت استصبح خا 9صبح روشن و  8برای را اندازی روزھای شنبه ھر ھفته ساعت  

  از چپ به راست اجرا نماييد
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  :2برنامه نمونه 

  سيستم آبياری خاموش شود 12:15روشن و  12برای راه اندازی ھمه روزھای ھفته که در ساعت 

  

خروجی باشد می بايست که موقع تعريف روشن و خاموش  2ر دارای در صورتی که کنترل :نکته 

توجه نماييم تا برنامه روشن و خاموش ھر      on1  , off1  , on2  , off2به عبارتھای خروجی 

  خروجی مستقل از خروجی ديگر تعريف گردد

w.pishrans.com,   ww www.pishruncontrol.com 

pishruncontrol@gmail.com,  pishruncontrol@yahoo.com 

-کوچه اسدی-خ ھجرت-خ پيامبر مرکزی-بزرگراه ستاری–تھران :  آدرس

  )-44973681-44055128(10واحد  41پ)ک 

  


