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                                                         ةصهٌ تػالی                                                                  

 

 :JDR088کيترلر 
 

نتُشط الی ةزرگتر گرهً صيػتی اشکيدری نُىتاژ نی طُد دارای خرهجی ٍای کيترل دنا ه کٌ ةرهی دشتگاٍَای شایز  088کيترلر 
 رطُةت ، چرخض ه تَُیٌ ٍُای داخل ةٌ صُرت کانال ٍُطهيد نی ةاطد.

 
 در ىهای ظاٍری خُد ٍهاىيد تلصیم ةيدی زیر نی ةاطد: 088طتق تصُیر زیر کيترلر 

 

 ةٌ کارگیری ایو کيترلر ةاید غيایت داطتٌ ةاطید: كتل از طرهع تُضیحات در نُرد ىحًُ تيظیم ه
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گُىٌ غهل یا .رهطو ، خانُش ه چظهک زدن تهانی چراغ ٍای رهی پيل کيترلر ةٌ صُرت ٍُطهيد ه اتُناتیک اىجام نی طُد.ٍر1
 غهلکرد چراغ ٍا غاری از خطا ةُدً ه ایو غالئم صرفا ةا تُجٌ ةٌ طرایط داخلی دشتگاً تغییر حالت نی یاةد.

شاىتی گراد ىظان خُاٍد داد ه ةاید تُجٌ کرد کٌ درجٌ  18.8 ىهایظگر دنا اغداد ىظان دادً خُد را ةٌ صُرت اغظاری نحتت ةاالی 2.

  نحال ةٌ غيُان ٍيگام خُاىدن دنای دشتگاً غدد ةٌ صُرت اغظاری نحتت نیتاطد.
 " خُاىدً نیظُد.نهیز ٍظت. شی ه ٍفتکٌ ةصُرت حرهفی  "

رخالف ىهایظگر دنا ةٌ صُرت غدد طتیػی نحتت اغداد را ىهایض خُاٍد داد کٌ ایو نیزان درصد ة 088رطُةت کيترلر .ىهایظگر 3

 درصد" خُاىدً نی طُد. طصتکٌ ةٌ صُرت " ناىيد . ىصتی رطُةت ٍُای داخل دشتگاً را ىظان نی دٍد 
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 ىهی ةاطد. touching .ةاید تُجٌ کرد کٌ دکهٌ ٍای رهی پاىل دشتگاً ةٌ صُرت فظاری غهل کردً ه حالت لهصی یا

 

                                         ****************************************** 

 

پاییيی غدد رطُةت پس از رهطو طدن دشتگاً چراغ ٍای کيترلر ةرهی ىهایظگر اغداد ةاالیی دنای دشتگاً ه ةرهی ىهایظگر ٍای 
 دشتگاً ىهایض دادً خُاد طد.

داخل دشتگاً " كاةل تُجٌ اشت، اغداد ىهایض دادً طدً ةرهی ىهایظگر ٍای حرارتی ه رطُةتی ةٌ هشیلٌ ی شيصُرٍای نُجُد در 
 نی ةاطد"

ه ةاطيیدن صدای آالرم دکهٌ را رٍا نی ةا فظردن ه ىگٌ داطتو چيد جاىیٌ ای دکهٌ تيظیم  088ةرای اىجام تيظیهات در کيترلر 
 ىهاییم.

 
ه ةرهی ىهایظگر رطُةت دنای تيظیم طدً ىظان دادً خُاٍد طد."ةٌ صُرت پیض   A.81درچيیو حالتی ةرهی ىهایظگر دنا غتارت 

 ىهایان نی طُد" 0..3شازىدً غدد  فرض کارخاىٌ
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 اكدام ةٌ تيظیم دنای نُرد ىظر خُد ىهائید.   ه یا کاٍض ٍرةار دکهٌ ٍای افزایضار دادن طها نیتُاىید ةا فظ
تيظیهات رطُةت   A.82 ه در نيُی ظاٍر طدً جدید نی طُد پس از تيظیم دنا ه زدن یکتار دکهٌ تيظیم ، تيظیهات دنا کانل ه جتت 

ةا % تيظیم طدً اشت کٌ طها نیتُاىید 08غدد  defaultدر نيُی تيظیم رطُةت ةٌ صُرت پیض فرض یا صُرت نیگیرد.
 زدن دکهٌ ٍای افزایض یا کاٍض رطُةت را نتياشب ةا ىُع پرىدً خُد تيظیم ىهایید.

 

 یک دهر کانل تخم ٍا در داخلطدً ه اكدام ةٌ تيظیم ندت زنان  A.83پس از تيظیم رطُةت ه ةا زدن دکهٌ تيظیم هارد نيُی شُم 

  دشتگاً نی ىهائید.

 ىُع پرىدً خُد نی ةاطد را هارد ىهائید.  ةرای نحال : ةرای چرخض نياشب ةا طها ندت زنان الزم  A.83در نيُی 
دكیلٌ نی ةاطد.ه تخم نرغ طتق آخریو اطالغات ةرهز جُجٌ کظی ةَتر اشت ٍر ده شاغت 128"ندت زنان نياشب ةرای تخم نرغ 

را ةرای پرىدً نرغ ی کيترل نُتُر چرخظ 128د کردن غدد ةياةرایو در نيُی شُم ةا هار .یکتار شیکل چرخظی خُد را کانل ىهاید
دكیلٌ یکتار ةٌ نلدار تيظیم طدً کارخاىٌ حرکت 0یک ٍر ُناتتةدیو ترتیب شیصتم چرخض دشتگاً ةٌ طُر انياشب نی شازیم.

 دكیلٌ چرخض نُتُر ةٌ یک دهر کانل نیظُد. 128ةػد از  کردً ه در نجهُع ایو حرکات
 .صت کٌ ىژاد ٍای نختلف پرىدً نرغ دارای زنان نتفاهتی خُاٍد ةُدالتتٌ ةدیَی  

ةدشت آهردً ه شپس اكدام ةٌ تيظیم نيُی شُم ةر حصب  ُجقاةتدا ةایصتی اطالغات الزم را از نياةع ةرهز ه ن درنُرد شایر پرىدگان
 ىهُد."دكیلٌ 

کٌ در ایو نيُ طها نی تُاىید ٍظدار دٍيدً دشتگاً را ةٌ ه زدن دکهٌ تيظیم هارد نيُی چَارم طدً  نيُ پس از تيظیم

  كرار دٍید.ةدیَیصت کٌ ةا اىتخاب ٍر کدام از گزیيٌ ٍا ٍظدار دٍيدً دشتگاً كطع یا هصل نیظُد. On/Offصُرت 
 

اً نیتاطد.در ةا اىتخاب حالت آالرم ه ةا زدن دکهٌ تيظیم هارد نيُی پيجم طدً کٌ اىتخاب حالت گرنایظی شیصتم حرارتی دشتگ
در فصُل ایو حالت کٌ ةٌ صُرت پیض فرض حالت گرنایظی کيد تيظیم طدً اشت طها نیتُاىید ةاتُجٌ ةٌ طرایط نحیطی ه اكلیهی 

چياىچٌ دنای نحیط ه اتاق جُجٌ کظی ىیز شرد  ُل شرد ٍُا در فص کاٍض دنای نحیط ه شرد طدن تدریجیا تُجٌ ةٌ شرنا ه ة
تغییر  SP2(speed 2) خیلی تيدهیا حالت   SP1(speed 1)ةٌ حالت تيد  SLO(slow)حالت گرنایظی را از حالت کيدطُد ةایصتی 

  .دٍید
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ر نیظُد کٌ ایو نيُ ةا تُجٌ ةٌ تغییرات حاصلٌ در نکاىیک ه ظاٍ الت گرنایظی ه زدن دکهٌ تيظیم نيُی.پس از تيظیم ح
  ا ىهی ةاطد ه ىیازی ةٌ تيظیم یا تغییرات در ایو نيُ ىهی ةاطد.ٌ اشتفادً اةزاری یا ىرم افزاری را دارفیزیک دشتگاً ٍیچگُى

                                                .............................................................. 
انا غالهً ةر دکهٌ ٍای تيظیم،افزایض ه کاٍض کٌ کار تيظیهات غددی ه کهی کيترل را اىجام نیدٍيد دکهٌ ٍای دیگری ىیزی جَت 

 ً تػتیٌ طدً اشت کٌ نػرفی آىَا نی پردازیم:شَُلت در اىجام درشت کيترل دشتگا

:دکهٌ ٍچیيگ )  (hatching ایو دکهٌ ةٌ غيُان پل تتدیل دهران شتر ةٌ ٍچر ه ةالػکس اشتفادً نی طُد.ةدیو ترتیب کٌ ةا
 ٍد.زدن یکتار دکهٌ ٍچیيگ چراغ شتز رىگ ٍچر از حالت چظهک زن ةٌ حالت جاةت رهطو ناىدن ه یا ةالػکس تغییر حالت نی د

ةاید تُجٌ داطتٌ ةاطید کٌ در دهران شتر چراغ شتز رىگ ةٌ حالت چظهک زن ةُدً تا نُتُر گردطی ةٌ صُرت اتُناتیک هار شیکل 
گردطی خُد را اىجام دٍد ه در دهران ٍچر یا ٍهان شٌ رهز پایاىی چراغ شتز رىگ ةٌ حالت جاةت رهطو ةهاىد تا نُتُر گردطی ىیز 

       پس ةدیو ترتیب ةا زدن یکتار دکهٌ ٍچیيگ چرخض راک ٍا نتُكف طدً ه ةازدن دهةارً آن دچرخض اتُناتیکض نتُكف طُ
 راک ٍا ةصُرت اتُناتیک طرهع ةٌ چرخض خُاٍيد کرد.

ایو دکهٌ كرنز رىگ ةرهی ةرد کيترل نُىتاژ نی طُد ةٌ صُرت دشتی نُتُر گیرةکس را نی : (Rotation) دکهٌ چرخض 
چرخاىد طها در نُاكع زیادی در صُرت اىجام غهلیات ةرداطتو تخم ، ةارگذاری ه یا ىطفٌ شيجی ه... نی تُاىید ةا فظردن ه 

 اىجام دٍید.ىگَداطتو ایو دکهٌ چرخض را ةٌ صُرت دشتی 
ریو کارةرد ٍای ایو دکهٌ چرخض در دهران ٍچ نیتاطد.در زنان ٍچ ةا فظردن ایو دکهٌ نیتُان حالت زاهیٌ دار راک از نَهتیکی 

 ةرداطتو طاىٌ ٍای تخم یا ةررشی تخم ٍا ةٌ راحتی اىجام طُد اتتتدیل کرد  ٍا را ةٌ حالت افلی

 

ةٌ جای plcنیتُاىید ةا فظردن ه ىگٌ داطتو دکهٌ کاٍض در ىهایظگر ٍای  088طها در کيترلر  : (Decrease) دکهٌ کاٍض
ةرهی ىهایض دنا طاٍد ندت زنان ةاكیهاىدً تا چرخض خُدکار نُتُرگردان ه ةٌ جای ىهایض رطُةت حالت گرنایظی تيظیم طدً را 

دكیلٌ ه حالت گرنایظی  2ندت زنان ةاكی ناىدً تا چرخض نُتُر    ةٌ غيُان نحال در تصُیر دشتگاً نالحظٌ فرنائید.
 نی ةاطد.slowشیصتم در حالت کيد یا ٍهان 
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 ٍظدارٍا:
    ىصب ه راً اىدازی دشتگاً حتها ةاید تُشط اکیب شیار ه یا ىهایيدگی ٍا خدنات پس از فرهش گرهً صيػتی اشکيدری صُرت گیرد

غَدً خریدار دشتگاً خُاٍد ةُد. ةدیَی اشت کٌ غدم در غیر ایو صُرت دشتگاً از درجٌ گاراىتی شاكط ةُدً ه ٍرگُىٌ نصئُلیت ةر 
دی خُاٍد طد. پس از ىصب خُد کانال ج ىصب دشتگاً تُشط ىهایيدگان ه اکیب دهرً دیدً طرکت ةاغث ایجاد خطرات جاىی ه نالی

ز ىصب دشتگاً شراىٌ دشتگاً خُدداری کردً ه ةرای ىصب ةا ةخض خدنات پس از فرهش کارخاىٌ تهاس حاصل فرنایید. حتها ةػد ا
 .صُرتجلصٌ ىصب ه راً اىدازی ) ةرگٌ ىصب ( دریافت ىهُدً ه ىزد خُد ىگٌ دارید

نراجػٌ کردً ه ةا  HOVABATOR.COM-WWW.IRتُجٌ داطتٌ ةاطید حتها حداکحرتا شٌ رهز ةػد از خرید ةٌ هب شایت ایيترىتی 
طها از درجٌ گاراىتی  ةٌ فػال شازی گاراىتی دشتگاً ىهایید در غیر ایو صُرت دشتگاً ركهی رهی دشتگاً اكدام 9اشتفادً از ةارکد 

 شاكط خُاٍد طد.
 

http://www.ir-hovabator.com/

