
گاه کنترل دما و رطوبت و اتیمر   JDR2000راهنمای استفاده از دست

خزٍجی لبثل ثزًبهِ ریشی هی ثبضذ کِ ّز  4ایي دسشگبُ دارای 

حبلز هخشلف ثزًبهِ ریشی ٍ سٌظین ضَد.  5خزٍجی هی سَاًذ در 

 4دارای دٍ سٌسَر دهب ٍ رطَثز ، صفحِ کلیذ ثزای سٌظیوبر ٍ 

LED ّبی دسشگبُ هی ثبضذ.ثزای ًوبیص ٍضعیز خزٍجی 

گاه: زی دست  نحوه راه اندا

دسشگبُ را در هحلی دٍر اس حزارر ٍ رطَثز هسشمین سبلي  -1

 ًصت ًوبییذ.

سزهیٌبل رٍی لبة دسشگبُ کِ  سغذیِ ثزق دسشگبُ را اس طزیك -2

هطخص گزدیذُ اسز اس ثزق سبثلَ سبهییي  220VACثب 

 .ًوبییذ ثزق ایي لسوز ّیچ ارسجبطی ثب خزٍجی ّب ًذارد

دس اس رٍضي ضذى دسشگبُ ثب صذای ثبسر، صفحِ ًوبیص  -3

 دسشگبُ همذار دهب ٍ رطَثز هحیط را ًطبى خَاّذ داد.

ٍضعیز هخشلف ثِ ضزح سیز  5خزٍجی ّب هی سَاًٌذ ثِ  -4

 سٌظین گزدًذ.

ّیشز: در ایي حبلز خزٍجی ثز اسبس دهب سٌظین ضذُ ٍ سیسشن  الف(

 گزهبیص سبلي را کٌشزل هی کٌذ.

خزٍجی ثز اسبس دهب سٌظین ضذُ ٍ سیسشن ة( کَلز: در ایي حبلز 

 سزهبیص سبلي را کٌشزل هی کٌذ .

ج( رطَثي سبس : در ایي حبلز خزٍجی ثز اسبس رطَثز سبلي سٌظین 

 ضذُ ٍ رطَثز سبس هَجَد در سبلي را کٌشزل هی کٌذ.

د( في سَْیِ : در ایي حبلز خزٍجی ثز اسبس دهب ٍ رطَثز سبلي 

ذُ ٍ در دهب ٍ رطَثز هبساد سبلي في سَْیِ را کٌشزل هی سٌظین ض

 کٌذ.

: در ایي حبلز خزٍجی ٍضعیز خَد را ثز اسبس سهبى سٌظین سبیوزٍ( 

هی کٌذ ٍ دس سثبًْبی سٌظین ضذُ خزٍجی ثِ صَرر سٌبٍثی رٍضي ٍ 

 خبهَش هی ضَد.

فطبر دادُ ضَد همذار دهبی سٌظیوی سبلي ٍ   اگز کلیذ -5

ز ٍ رٍضي ضذى ّیشز ثِ ّوزاُ ًمبط رٍضي ضذى کَل

ٍ ًوبیطگز ًطبى دادُ هی LEDخزٍجی ّز کذام سَسط 

 ضَد.

فطبر دادُ ضَد همذار رطَثز سٌظیوی ٍ گخ  اگز -6

هزثَط ثِ  LEDرطَثز رٍی ًوبیطگزّب ًطبى دادُ ضذُ ٍ 

 خزٍجی کِ رطَثز سبس را کٌشزل هی کٌذ ، رٍضي هی ضَد.

فطبر دادُ ضَد سهبًْبی رٍضي ٍ خبهَش هبًذى  اگز -7

سبیوز رٍی ًوبیطگز ًطبى داُ هی ضَد ٍ ّز کذام اس خزٍجی 

آى  رٍضي هی  LEDکٌشزل هی ضَد  timerّب کِ سَسط 

 ضَد.

یَى دهب ٍ ثبًیِ ٍارد کبلیجزاس 11ثِ هذر  ثب فطبر -8

کبلیجز دهب اسز ٍ ثب  CA1سذس رطَثز خَاّین ضذکِ 

 کِ کبلیجز رطَثز اسز. هی رٍین CA2ثِ   

ثبًیِ ًگِ  11ثِ هذر  ٍ سذس  اگز کلیذ  -9

داضشِ ضَد سوبهی سٌظیوبر دسشگبُ ثِ حبلز سٌظین دیص 

 فزضی چبح ضذُ رٍی دسشگبُ ثز هی گزدد.

همبدیز دیطفزض سٌظین ضذُ دسشگبُ هطبثك جذٍل سیز  -11

 اسز.

 

 

اگز ثخَاّین ّز کذام اس همبدیز جذٍل فَق را سغییز دّین  -11

ایي دفشزچِ ًیبس ثِ هطبلعِ دلیك لسوز سٌظین خزٍجی ّب 

 دارین.

 



 :میظنت خروجی اه

)سٌظین دسشگبُ( ّز کذام اس ًوبیطگزّب ثِ ضکل سیز  ثب سدى دکوِ 

 ًوبیص خَاّذ داد:

 ًطبى دٌّذُ ایي اسز کِ دَرر یک

 کٌذ.در حبلز ّیشز کبر هی 

عذد هی  ٍ ثب دکوِ ّبی

 سَاًذ سغییزکٌذ 

ثبضذ یعٌی دَرر یک در حبلز  2اگز 

 کَلزاسز .

 ثبضذ یعٌی دَرر یک در حبلز 3اگز 

 رطَثز سبس اسز.

ثبضذ یعٌی دَرر یک در حبلز  4اگز 

 في سَْیِ اسز.

ثبضذ یعٌی دَرر یک در حبلز  5اگز 

 سبیوز اسز.

رٍی  1حبلز دیص فزض خزٍجی 

   1سٌظین ضذُ اسز یعٌیّیشز 

 اسز.
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001 

P1.1  در حبل سٌظین گبم اٍل خزٍجی

یک اسز کِ حبلز خزٍجی یک 

)یب ثِ عجبرر ثْشز عولکزد 

 خزٍجی( را سٌظین هی کٌذ. 

هزثَط ثِ  LEDدر ایي حبلز 

 چطوک خَاّذ سد  1خزٍجی 

 

 

 

 

ثِ گبم دٍم سٌظین   ثب سدى

 دَرر یک خَاّین رفز 

در ایي هزحلِ ثسشگی ثِ ایٌکِ 

خزٍجی یک در گبم اٍل کذام هذ را 

اًشخبة ًوَدُ این کبر خَاّذ کزد کِ 

اگز در گبم اٍل ّیشز اًشخبة ضَد در 

ایي هزحلِ همذار دهبی سٌظیوی 

دسشگبُ را ًطبى هی دّذ )دهبی 

حبلز خبهَش ضذى ّیشز اسز(. کِ 

درجِ اسز کِ هی  25زض دیص ف

 کن ٍ سیبد ًوَد. ٍ سَاى ثب 

25.0 P1.2 یک  دٍم سٌظین خزٍجی گبم

 اسز. 

 
 

ثِ گبم سَم سٌظین  ثب سدى 

 خزٍجی یک خَاّین رفز.

 
 

در ایي هزحلِ ثبس ّن ثسشگی ثِ ایٌکِ 

خزٍجی یک در گبم اٍل کذام هذ را 

اًشخبة ًوَدُ این کبر خَاّذ کزد کِ 

اٍل ّیشز اًشخبة ضَد در اگز در گبم 

ًطبى  ایي هزحلِ همذار گخ دهب را

 2هی دّذ  کِ حبلز دیص فزض 

  ٍ درجِ اسز کِ هی سَاى ثب

 کن ٍسیبد ًوَد.

02.0 P1.3  گبم سَم سٌظین خزٍجی یک

 .اسز

 
 
 

ثِ گبم اٍل سٌظین  ثب سدى 

 خزٍجی دٍ خَاّین رفز. 

 

ٍ ثِ ایي  اسز 2حبلز دیص فزض 

کَلز را  2هعٌی اسز کِ خزٍجی 

  ٍ  ثبکٌشزل هی کٌذ کِ 

ّوبًٌذ خزٍجی ی سَاى هذ کبری را ه

 عَض ًوَد.یک 

 

002 P2.1  گبم اٍل سٌظین خزٍجی دٍ را

در ایي هزحلِ ًیش  .ًطبى هی دّذ

، ّوبًٌذ گبم اٍل خزٍجی یک

را سٌظین  2خزٍجی هذکبری 

 خَاّین کزد.

ثِ گبم دٍم سٌظین  ثب سدى  

 خَاّین رفز.  2خزٍجی 

چَى حبلز دیص فزض در گبم اٍل 

)یعٌی کٌشزل کَلز( اًشخبة ضذُ در 2

ایي هزحلِ دهبی سٌظیوی کبر کَلز 

              ٍ  ثب سٌظین خَاّذ ضذ کِ

 هی سَاى کن ٍ سیبد ًوَد.

25.0 P2.2  در ایي  2گبم دٍم سٌظین خزٍجی

کِ در هزحلِ ًیش هشٌبست ثب ایٌ

کذام  2گبم اٍل سٌظین خزٍجی 

هذ کبری اًشخبة ضذُ کبر خَاّذ 

 ًوَد.

سٌظین سَم ثِ گبم  ثبسدى

 خَاّین رفز. 2خزٍجی 

ثب ثسشگی ثِ گبم اٍل کبر خَاّذ کزد 

ر حبلز دیطفزض چَى خزٍجی ٍ د

کٌشزل کَلز اسز گخ دهبئی کَلز  2

 دّذ.ًطبى هی  را

02.0 P2.3  2گبم سَم سٌظین خزٍجی 

ثِ گبم اٍل سٌظین   سدىثب 

 خَاّین رفز. 3خزٍجی 

ٍ ثِ ایي  اسز 3حبلز دیص فزض 

رطَثز  3هعٌی اسز کِ خزٍجی 

ٍ  ثبسبس را کٌشزل هی کٌذ کِ 

ّوبًٌذ هی سَاى هذ کبری را  

 عَض ًوَد.ٍ دٍ خزٍجی یک 

003 P3.1  را  3گبم اٍل سٌظین خزٍجی

در ایي هزحلِ ًیش  .ًطبى هی دّذ

، 1ٍ2ّوبًٌذ گبم اٍل خزٍجی 

را سٌظین  3خزٍجی هذکبری 

 خَاّین کزد.

ثِ گبم دٍم سٌظین  ثب سدى  

 خَاّین رفز. 3خزٍجی 

 چَى حبلز دیص فزض در گبم اٍل 

( اًشخبة رطَثز سبس)یعٌی کٌشزل  3

همذار درصذ  ضذُ در ایي هزحلِ

 رطَثز سبلي را سٌظین خَاّذ کزد

هی سَاى کن ٍ سیبد  ٍ  ثب کِ

 ًوَد.

60 P3.2  در ایي  3گبم دٍم سٌظین خزٍجی

هزحلِ ًیش هشٌبست ثب ایٌکِ در 

کذام  3گبم اٍل سٌظین خزٍجی 

هذ کبری اًشخبة ضذُ کبر خَاّذ 

 ًوَد.

سٌظین سَم ثِ گبم  ثبسدى

 خَاّین رفز. 3خزٍجی 

کٌشزل رطَثز اًشخبة  3اگز خزٍجی 

همذار  ضَد در ایي هزحلِ )گبم سَم(

گخ رطَثز سٌظین خَاّذ ضذ کِ 

ٍ  ُ ٍ ثبثَد 5حبلز دیص فزض 

 .سغییز هی کٌذ 

005 P3.3  3گبم سَم سٌظین خزٍجی 

 

ثِ گبم اٍل سٌظین   ثب سدى

 خَاّین رفز. 4خزٍجی 

هی سَاًذ  2ٍ3ٍ 1هبًٌذ خزٍجی ّبی 

هذ ّبی هخشلف اًشخبة ضَد ٍلی 

اسز کِ در ایي  4حبلز دیص فزض 

سَْیِ کٌشزل خَاّذ  هذ کبری في

 ضذ.

004 P4.1 4خزٍجی  سٌظین گبم اٍل  

 

ثِ گبم دٍم خزٍجی چْبر   ثب

 خَاّین رفز.

در  4در ایي هزحلِ ّن اگز خزٍجی 

گبم اٍل کٌشزل في اًشخبة ضَد 

همذار هبساد دهب سٌظین خَاّذ ضذ 

یعٌی اگز همذار دهب در ّیشز یب کَلز 

اًشخبة  5ضَد در ایي هزحلِ هب  25

رٍضي  25+5;31در  في ن یعٌیکٌی

 خَاّذ ضذ.

05.0 P4.2  4گبم دٍم سٌظین خزٍجی 

 

 4ثِ گبم سَم خزٍجی  ثب  

 خَاّین رفز.

 

در گبم اٍل کٌشزل  4ٍلشی خزٍجی 

في اًشخبة ضَد در ایي هزحلِ همذار 

هبساد رطَثز سٌظین خَاّذ ضذ یعٌی 

اًشخبة ضَد       61اگز درصذ رطَثز 

اًشخبة ضَد في در  5در ایي هزحلِ 

 رٍضي خَاّذ ضذ. 5+61;%65

005 P4.3 4گبم سَم سٌظین خزٍجی 

 

دسشگبُ ثِ گبم اٍل سٌظین  ثب 

خَاّذ رفز ٍ چزخِ  1خزٍجی 

ِ خَاّذ داضز. ثزای  خزٍج اداه

 سدُ ضَد.  ثبیذ

 سدُ ضَد ثِ هزحلِ لجل ثز   در ّز کذام اس هزاحل اگز

 هی گزدد.

  خزٍجی ّب سَسط سبیوز داخلی اگز ًیبس ثِ کٌشزل یکی اس

دسشگبُ داضشِ ثبضین ثبیذ یکی اس خزٍجی ّب کِ ًیبس ًذارین 

کِ هزاحل آى ثِ ضزح جذٍل اًشخبة کٌین. 5را در گبم اٍل 

 سیز اسز.

 



ٍارد کٌشزل سبیوز ضذُ  x خزٍجی

اسز ٍ سَسط سبیوز داخلی دسشگبُ 

 کٌشزل خَاّذ ضذ.

005 Px.1  ُگبم اٍل خزٍجی ضوبرX 

 ثِ هزحلِ دٍم   ثب سدى

 هی رٍد. xسٌظین خزٍجی 

در گبم اٍل سبیوز  Xاگز خزٍجی 

اًشخبة ضذُ ثبضذ  در گبم دٍم همذار 

سهبى رٍضي هبًذى خزٍجی سٌظین هی 

 ضَد.

دلیمِ خزٍجی  5یعٌی  5دیص فزض 

 رٍضي هی هبًذ.

005 Px.2  گبم دٍم سٌظین خزٍجیx  

 

سٌظین ثِ گبم سَم   ثب سدى

 هی رٍین. xخزٍجی 

در گبم سَم ًیش همذار سهبى خبهَش 

 سٌظین خَاّذ ضذ. Xهبًذى خزٍجی 

دلیمِ خزٍجی  5یعٌی  5دیص فزض 

 خبهَش هی هبًذ.

005 Px.3  گبم سَم سٌظین خزٍجیx      

 

  دلیمِ خبهَش اداهِ خَاّذ  5دلیمِ رٍضي ٍ  5ٍ ایي رًٍذ

 داضز.

گاه زی دست  :اتصال خروجی اه و راه اندا

 دسشگبُ هطوئي ضَیذ خزٍجی ّب ٍ ًیش  لجل اس رٍضي کزدى

 فبس ٍ ًَل اسصبل کَسبُ ًطذُ ثبضذ

  ُخزٍجی ّب ثِ صَرر کلیذ هی ثبضذ یعٌی ثب هصزف کٌٌذ

 )ثبر( ثِ صَرر سزی ثسشِ هی ضَد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ٍلز ٍ  221اس خزٍجی ّبی دسشگبُ ثزای ثبرّبی ثیص اس

 . ثزای کٌشزل ثبرّبیخَدداری گزدد کیلَ ٍار( 2آهذز ) 11

 فبس حشوب اس کٌشبکشَر اسشفبدُ ًوبئیذ. 3ثیطشز ٍ 

  ِدس اس اسصبل ثزق ثِ ٍرٍدی ّب ٍ خزٍجی ّبی دسشگبُ، ث

 علز ٍلشبص ثبال، ثِ لطعبر رٍی ثزد دسشگبُ دسز ًشًیذ.

  ٍ در سین کطی دسشگبُ حذاکثز دلز را داضشِ ثبضیذ

اس سین کطی سَسط سین کص هشخصص ثزق حذاالهکبى 

 صٌعشی اًجبم گیزد.

  در اًشخبة هحل ًصت سٌسَر دهب ٍ رطَثز دلز کٌیذ سب

چزخص َّا ٍ دهبی هشعبدل در هحل سٌسَر ٍجَد داضشِ 

 ثبضذ.

  سٌسَر رطَثز را ثب ّیچ هبدُ ای )حشی آة( ًطَییذ چَى

 ثبعث خزاثی سٌسَر خَاّذ ضذ.

  جوع ضذى لطزار آة رٍی سٌسَر دهب ٍ رطَثز ثبعث

 ذ.خزاثی یب عولکزد ًبصحیح آى خَاّذ ض

  اس ثزیذى ٍ اضبفِ ًوَدى سین سٌسَر خَدداری کٌیذ چَى

  ثبعث خزاثی یب عولکزد ًبصحیح سٌسَر هی ضَد. 

  سٌسَر ّبی دسشگبُ ثزای اًذاسُ گیزی همذار دهب ٍ رطَثز

ًسجی َّا هیجبضذ ٍ اس ثکبر ثزدى آًْب داخل آة یب هَاد دیگز 

 ثطذر خَدداری ًوبییذ.

 

 


