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ﺑﺮد ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸﯽ JDR900
ﺑﺮد ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸﯽ  JDR900اﻣﮑﺎن اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻫﺮﻧﻮع دﺳﺘﮕﺎه ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸﯽ را دارا
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﺮد ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸﯽ  ،آن را ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﻮع
دﺳﺘﮕﺎه ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﯾﺎ دﺳﺖ ﺳﺎز ﻣﺘﺼﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ
دﺳﺘﮕﺎه ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸﯽ  JDR900اﻣﮑﺎن ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸﯽ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ
ارﻣﻐﺎن آورده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ را ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﯿﺪارد ﺗﺎ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ داﻧﺶ ﻓﻨﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
از ﻫﺮ ﭘﺮﻧﺪه ای ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .در اداﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮد
 JDR900را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺟﻮاﺑﮕﻮی ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻮاﻻت ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻧﺤﻮه ﮐﺎر ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ  JDR900و دﮐﻤﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد روی آن
ﭘﺲ از روﺷﻦ ﮐﺮدن دﺳﺘﮕﺎه ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺨﻨﮕﻮی ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺷﺮوع ﺑﻪ
اﻧﺠﺎم راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﻻزم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮ روی ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ  ۹۰۰ﺳﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ اول ﻧﺸﺎن ﮔﺮ دﻣﺎی دﺳﺘﮕﺎه  ،ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ دوم ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه رﻃﻮﺑﺖ دﺳﺘﮕﺎه
و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه روزﺷﻤﺎر دﺳﺘﮕﺎه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.اﻟﺒﺘﻪ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺳﻮم
در زﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاری ﻣﻮﺟﻮد
دﻣﺎی ﻣﺤﯿﻂ ﯾﺎ ﺑﺮﺧﯽ اﯾﺮاد ﻫﺎی دﯾﮕﺮ دردﺳﺘﮕﺎه  ،ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮد.
دﮐﻤﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ روی ﺑﺮد ۹۰۰
)اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺮﻧﺪه (  :اﯾﻦ دﮐﻤﻪ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺮﻧﺪه ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ  .ﺑﺮ روی
ﺑﺮد و در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﭘﺎﻧﻞ ﺑﺮد ﭼﻨﺪ ﭼﺮاغ  LEDﺑﺎ ﻧﺎم ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد دارد
ﮐﻪ روﺷﻦ ﺷﺪن ﭼﺮاغ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮای
ﻫﻤﺎن ﭘﺮﻧﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ دﺳﺘﮕﺎه دﻣﺎ و رﻃﻮﺑﺖ و ﻃﻮل دوران ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺮای ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸﯽ ﭘﺮﻧﺪه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.ﺑﺮای ﻣﺜﺎل روﺷﻦ ﻣﺎﻧﺪن ﭼﺮاغ
ﻣﺮغ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﻋﻤﺎل ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ دﻣﺎ و رﻃﻮﺑﺖ و ﻃﻮل دوران ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای
ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸﯽ از ﭘﺮﻧﺪه ﻣﺮغ ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﯿﺮد).اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اوﻟﯿﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪی ﺑﻪ
ﺻﻮرت دﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد(
ﺗﻮﺟﻪ :ﺑﺎ زدن ﯾﮏ ﺑﺎر دﮐﻤﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺮﻧﺪه اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد و ﭘﺲ از آن
ﺑﺎ ﻫﺮ ﺑﺎر زدن ﻫﻤﯿﻦ دﮐﻤﻪ ﭼﺮاغ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن از ﻣﺮغ ﺑﻪ ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ و ﺑﻪ

ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﯾﺎ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت دﺳﺘﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺣﺎﻟﺖ
ﺗﻨﻈﯿﻢ دﺳﺘﯽ دﻣﺎ و رﻃﻮﺑﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﭘﺮﻧﺪه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و اﻃﻼﻋﺎت
ﺧﻮد اﭘﺮاﺗﻮر ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺶ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد.در ﺣﺎﻟﺖ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭼﺮاغ
ﻫﺮﮐﺪام از ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن روﺷﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت اوﻟﯿﻪ دﻣﺎ و رﻃﻮﺑﺖ و روزﺷﻤﺎر را
اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﺪ و در ﻫﻨﮕﺎم ﻓﺮا رﺳﯿﺪن دوران ﻫﭻ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﯿﻌﺖ دﺳﺘﮕﺎه
ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﭽﺮ ﻫﺸﺪار ﻣﯿﺪﻫﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻻزم را داﺷﺖ ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻮاﺟﻬﻪ
ﺑﺎ ﭘﯿﻐﺎم دوران ﻫﭻ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم از ﻃﺮف اﭘﺮاﺗﻮر دﺳﺘﮕﺎه ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد).ﺗﻮﺟﻪ
ﺗﻨﻈﻤﺎت اوﻟﯿﻪ اﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺒﺪ ﻫﺎ در
دوران ﻫﭻ و ﯾﺎ اﻓﺰودن آب ﮐﻨﺘﺮل ﺳﯿﺴﺘﻢ رﻃﻮﺑﺖ و… ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم
ﭘﺬﯾﺮد(
 ) :ﺗﻨﻈﯿﻢ : ( Set /
دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﺳﻮﭘﺮ ﻣﯿﻨﯿﺎﺗﻮر ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﮑﻨﺪری دارای ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده در
ﺣﺎﻟﺖ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﯾﺎ دﺳﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در ﺣﺎﻟﺖ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ :اﮔﺮ ﻣﻨﻮی اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن در ﺣﺎﻟﺖ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ روی
ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺮﻧﺪه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﻧﺘﺨﺎ ب ﺷﻮد ﺑﺎ زدن ﯾﮑﺒﺎر دﮐﻤﻪ set
ﻋﺒﺎرت  AUT 000اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻨﻮی ﺗﻨﻈﯿﻢ روزﺷﻤﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ در اﯾﻦ ﻣﻨﻮ
ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ زدن دﮐﻤﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در ﭼﻨﺪﻣﯿﻦ
روز ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ.ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺷﺮوع دوران ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸﯽ ﺧﻮد
ﻫﺴﺘﯿﺪ  ،ﻋﺪد  ۰۰۰را وارد ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل :
اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه در ﺣﺎﻟﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺮﻧﺪه ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن ﺑﻮده و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ روز
ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸﯽ ﺧﻮد را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت دﺳﺘﯽ  :ﺑﺎ روﺷﻦ ﺷﺪن ﭼﺮاغ ﺣﺎﻟﺖ دﺳﺘﯽ ﺑﺮ روی ﺑﺮد و ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب
ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت دﺳﺘﯽ ﺑﺎ زدن ﯾﮑﺒﺎر دﮐﻤﻪ  Setﻣﻨﻮی ﺗﻨﻈﯿﻢ دﻣﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ
ﺷﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻨﻮ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ دﻣﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم
ﺗﻨﻈﯿﻢ دﻣﺎ ﺑﺎ زدن دوﺑﺎره دﮐﻤﻪ  Setدﻣﺎی ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﻨﻮی
ﺗﻨﻈﯿﻢ رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺮ روی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ رﻃﻮﺑﺖ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از دﮐﻤﻪ ﻫﺎی اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ رﻃﻮﺑﺖ ﮐﺮد.ﭘﺲ از
ﺗﻨﻈﯿﻢ رﻃﻮﺑﺖ و ﺑﺎ زدن دوﺑﺎره دﮐﻤﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ روزﺷﻤﺎر ﻋﺪد ۰۰۰ﻇﺎﻫﺮ
ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روز ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ در اﯾﻦ ﻣﻨﻮ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
دﮐﻤﻪ ﻫﺎی اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﭼﻨﺪﻣﯿﻦ روز ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ.ﺑﺪﯾﻬﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﺷﺮوع ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸﯽ ﻋﺪد  ۰۰۰اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗــﻮﺟﻪ  :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت در ﻧﻮع ﻧﮋادﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻫﺎی
ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﻪ دﻣﺎ و رﻃﻮﺑﺖ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه در وﺿﻌﯿﺖ
دﺳﺘﯽ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻧﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از دﺳﺘﮕﺎه در ﺣﺎﻟﺖ دﺳﺘﯽ ﯾﺎ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﻬﺮه
ﺑﺮده و اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺎﻟﺖ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺑﯽ ﺳﻮاد ﮐﻪ ذاﺗﺎٌ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮔﺮﻓﺘﻦ راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎﻻ را ﻧﺪارﻧﺪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .و ﺑﻬﺮﺑﺮداری از
دﺳﺘﮕﺎه در ﺣﺎﻟﺖ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ )اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺮﻧﺪه ( ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ راﻧﺪﻣﺎن را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ.
) :راﻫﻨﻤﺎ  : ( Help /ﺑﺎ زدن ﯾﮑﺒﺎر دﮐﻤﻪ راﻫﻨﻤﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺨﻨﮕﻮی دﺳﺘﮕﺎه ﻓﻌﺎل
ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﻻزم ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم درﺳﺖ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸﯽ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ آﻣﻮزش داده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎر ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ﻧﯿﺰ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﻋﻤﺎل ﺛﺒﺖ  ،ﻟﻐﻮ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻨﻮی اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﻣﯽ
ﭘﺮدازد.
ﺗــﻮﺟـﻪ :
 ۱٫ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن و ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ای دﮐﻤﻪ راﻫﻨﻤﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺨﻨﮕﻮی دﺳﺘﮕﺎه
ﻗﻄﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺮای راه اﻧﺪازی ﻣﺠﺪد اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ دوﺑﺎره و ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ
دﮐﻤﻪ

راﻫﻨﻤﺎ

را

ﻧﮕﻪ

دارﯾﺪ).اﯾﻦ

ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل

ﺳﺎزی

ﺳﯿﺴﺘﻢ

ﺳﺨﻨﮕﻮ

ﺑﻪ

ﻣﻌﻨﺎی

ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﮐﺮدن ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻣﻮاﻗﻊ ﺣﺴﺎس و ﯾﺎ از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﺳﯿﺴﺘﻢ
اﺧﻄﺎر و ﯾﺎ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻻزم را اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد(
 ۲٫در ﻃﻮل دوران ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸﯽ ﺧﻮد ﺣﺪاﻻﻣﮑﺎن از اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﯾﺎ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻠﯽ
ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺨﻨﮕﻮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد زﯾﺮا ﺳﯿﺴﺘﻢ راﻫﻨﻤﺎی
ﺻﻮﺗﯽ دﺳﺘﮕﺎه  ،زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﮐﺎر و ﻋﻤﻠﮑﺮد دﺳﺘﮕﺎه را ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽ ﺳﺎزد و
اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﮕﺎه اﺧﺘﻼل اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 ۳٫ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن و ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ دﮐﻤﻪ راﻫﻨﻤﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻫﺮﮐﺪام از دﮐﻤﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ
روی ﺑﺮد راﻫﻨﻤﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﻫﻤﺎن دﮐﻤﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﻮﺗﯽ ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل :ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن و ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ دﮐﻤﻪ راﻫﻨﻤﺎ و دﮐﻤﻪ ﺳﺘﺮ/ﻫﭽﺮ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻻزم
در ﻣﻮرد ﻋﻤﻠﮑﺮد دﮐﻤﻪ ﺳﺘﺮ/ﻫﭽﺮ داده ﻣﯽ ﺷﻮد.
)ﺳﺘﺮ و ﻫﭽﺮ(:
اﯾﻦ دﮐﻤﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت و ﯾﺎ ﻣﻨﻮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ﺣﮑﻢ ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﯾﺎ ﻟﻐﻮ ﻣﻨﻮی ﻣﻮﺟﻮد را دارد و ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ زدن اﯾﻦ
دﮐﻤﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻟﻐﻮ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻋﻤﺎل ﺷﺪه در ﻣﻨﻮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﮐﻤﻪ ﺳﺘﺮ و ﻫﭽﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ دوران ﺳﺘﺮ ﺑﻪ ﻫﭽﺮ و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﺑﺎ زدن ﯾﮑﺒﺎر دﮐﻤﻪ ﻫﭽﯿﻨﮓ ﭼﺮاغ ﺳﺒﺰ رﻧﮓ ﻫﭽﺮ
از ﺣﺎﻟﺖ ﭼﺸﻤﮏ زن ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺛﺎﺑﺖ روﺷﻦ ﻣﺎﻧﺪن و ﯾﺎ ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯽ
دﻫﺪ ).ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺎراﯾﯽ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ دﮐﻤﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﻣﻮرد دوران ﺳﺘﺮ و
ﯾﺎ ﻫﭽﺮ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸﯽ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺎﻓﯽ را ﺑﺪﺳﺖ
آورﯾﺪ .ﻣﻦ ﺑﺎب ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺰ در ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ راﻫﻨﻤﺎی ﮐﻠﯽ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﮑﻨﺪری
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻻزم داده ﺷﺪه اﺳﺖ(.

ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ در دوران ﺳﺘﺮ ﭼﺮاغ ﺳﺒﺰ رﻧﮓ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﭼﺸﻤﮏ زن
ﺑﻮده ﺗﺎ ﻣﻮﺗﻮر ﮔﺮدﺷﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ وار ﺳﯿﮑﻞ ﮔﺮدﺷﯽ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و
در دوران ﻫﭽﺮ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﺳﻪ روز ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﭼﺮاغ ﺳﺒﺰ رﻧﮓ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺛﺎﺑﺖ روﺷﻦ
ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﺗﻮر ﮔﺮدﺷﯽ ﻧﯿﺰ ﭼﺮﺧﺶ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮑﺶ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮد ﭘﺲ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ زدن
ﯾﮑﺒﺎر دﮐﻤﻪ ﻫﭽﯿﻨﮓ ﭼﺮﺧﺶ راک ﻫﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه و ﺑﺎزدن دوﺑﺎره آن راک ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت
اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﭼﺮﺧﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺨﻨﮕﻮی دﺳﺘﮕﺎه ﻧﯿﺰ در ﭘﺎﯾﺎن
دوره ﺳﺘﺮ و آﻏﺎز دوره ﻫﭽﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﺪا در آﻣﺪه وزﻣﺎن ﻗﺮار دادن
دﺳﺘﮕﺎه در ﺣﺎﻟﺖ ﻫﭽﺮ را ﺧﺒﺮ ﻣﯿﺪﻫﺪ.
)ﭼﺮﺧﺶ(  :دﮐﻤﻪ ﭼﺮﺧﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﯽ ﻣﻮﺗﻮر ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ را ﻣﯽ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪ در ﻣﻮاﻗﻊ
زﯾﺎدی در ﺻﻮرت اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺗﺨﻢ  ،ﺑﺎرﮔﺬاری و ﯾﺎ ﻧﻄﻔﻪ ﺳﻨﺠﯽ  ،ﺗﺴﺖ
ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدن ﻣﻮﺗﻮر و… ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن و ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ اﯾﻦ دﮐﻤﻪ ﭼﺮﺧﺶ را ﺑﻪ
ﺻﻮرت دﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ).ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ  ،در ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﭻ دﮐﻤﻪ ﭼﺮﺧﺶ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽ
ﮐﻨﺪ(
ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮد ﻫﺎی اﯾﻦ دﮐﻤﻪ  ،ﭼﺮﺧﺶ در روز اول دوران ﻫﭻ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ.در زﻣﺎن ﻫﭻ ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن اﯾﻦ دﮐﻤﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﺣﺎﻟﺖ زاوﯾﻪ دار راک ﻫﺎ را ﺑﻪ
ﺣﺎﻟﺖ اﻓﻘﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﺨﻢ ﯾﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ
اﻧﺠﺎم ﺷﻮد
)اﻓﺰاﯾﺶ(  :اﯾﻦ دﮐﻤﻪ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ دادن اﻋﺪاد و داده ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ

ﺑﺮﺧﯽ

ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی

ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ

ﺑﺎ

ﺳﺎﯾﺮ

دﮐﻤﻪ

ﻫﺎ

دارد).در

ﺻﻔﺤﺎت

ﺑﻌﺪ

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻻزم داده ﺳﺪه اﺳﺖ(
)ﮐﺎﻫﺶ(  :اﯾﻦ دﮐﻤﻪ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ اﻋﺪاد و داده ﻫﺎ در ﻣﻨﻮ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت
ﺑﮑﺎر ﻣﯽ رود ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن و ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ دﮐﻤﻪ ﮐﺎﻫﺶ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻫﺎی
ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ دﻣﺎی ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه  ،رﻃﻮﺑﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه و دﻣﺎی ﻣﺤﯿﻂ ﻧﺸﺎن داده
ﻣﯽ ﺷﻮد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﻣﺎی ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺧﻄﺎر دﻣﺎی
ﻣﺤﯿﻄﯽ را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ و در اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم اﮔﺮ دﮐﻤﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر داده و ﻧﮕﻪ
داﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﻧﺸﺎن ﮔﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦ روز ﺷﻤﺎر را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.
)ﺗﺎﯾﻤﺮ ﭼﺮﺧﺶ(  :اﯾﻦ دﮐﻤﻪ ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﺪت زﻣﺎن ﯾﮏ دور ﮔﺮدش ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎ
ﺑﺮ ﺣﺴﺐ دﻗﯿﻘﻪ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺗﺨﻢ ﻧﻄﻔﻪ دار ﭘﺮﻧﺪه ﻣﺮغ ﻣﻌﻤﻮﻻ
ﻧﯿﺎز دارد ﺗﺎ ﻫﺮ دو ﺳﺎﻋﺖ ﯾﮑﺒﺎر ﭼﺮﺧﺶ ﮐﻨﺪ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﺪد  ۱۲۰را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ
دﻗﯿﻘﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ.ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭼﺮﺧﺶ اﻋﻤﺎﻟﯽ ﺑﺮوی ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎی  ۹۰۰ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﭘﻠﮑﺎﻧﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﯾﮑﺒﺎر و ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻮق ﮐﻮﺗﺎه
راک ﻫﺎ را ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﺗﺎ ﻫﯿﭻ آﺳﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﻧﻄﻔﻪ در ﺣﺎل رﺷﺪ وارد ﻧﺸﻮد).دﻗﺖ
ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ زﻣﺎن ﻫﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ(

ﺑﺮﺧﯽ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ۹۰۰
ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از ﺳﻨﺴﻮر ﻓﻮق ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ : S.H.T

ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی  S.H.Tﺳﺎﺧﺖ ﮐﺸﻮر ﺳﻮﺋﯿﺲ ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در
ﺟﻬﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﺳﻨﺴﻮر دارای دﻗﺖ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺑﺎﻻ ﺑﺮای دﻣﺎ و رﻃﻮﺑﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون
ﺧﻄﺎ ﺑﺼﻮرت ﮐﺎﻣﻼ دﻗﯿﻖ دﻣﺎ و رﻃﻮﺑﺖ را اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
دﻗﺖ ﺑﺎﻻی اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی  S.H.Tﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺮار ﺟﻬﺎن ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﻌﯿﺎر رﻓﻊ ﮐﺎﻟﯿﺒﺮ ﺑﺮای اﻧﻮاع ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﺸﺎن دادن دﻣﺎی ﻣﺤﯿﻂ :دﻣﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻣﺤﯿﻂ ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸﯽ دﻣﺎی ۲۰اﻟﯽ ۲۴درﺟﻪ
ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮادی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دﻣﺎی ﻣﺤﯿﻂ ﮐﻤﺘﺮ از ۲۰درﺟﻪ و ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
۳۰درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ  ۹۰۰ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﭼﺸﻤﮏ زن در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ
روزﺷﻤﺎر دﻣﺎی ﻣﺤﯿﻂ را ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ و در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ
ﺗﻨﻈﯿﻢ دﻣﺎی ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺮد.اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺑﺮﻫﻢ ﺧﻮردن دﻣﺎی
ﻣﺤﯿﻂ ﻧﯿﺰ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺮﯾﻌﺎ ﺑﺎ اﻓﺖ ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎی ﻣﺤﯿﻂ
ﺳﺎزﮔﺎر ﻣﯿﺸﻮد ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ داﺷﺘﻦ ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸﯽ ﻣﻮﻓﻖ و ﺑﺎ راﻧﺪﻣﺎن
ﺑﺎﻻ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ آﭘﺸﻦ ﻫﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ اﯾﺪه آل را رﻋﺎﯾﺖ و اﻋﻤﺎل ﻧﻤﻮد.پ
ﻧﺸﺎن دادن;  Er3 Er1 ; Er2در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ روز ﺷﻤﺎر :
ﺑﺮد ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ  jdr900دارای دو ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﺮوﺟﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﺣﺮارت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﮐﺎﻣﻼ

ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ

در

ﺻﻮرﺗﯽ

ﮐﻪ

ﯾﮑﯽ

از

ﺧﺮوﺟﯽ

ﻫﺎ

ﺧﺮاب

ﺷﻮد

ﺳﯿﺴﺘﻢ

ﺑﻪ

ﺻﻮرت

اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺧﺮوﺟﯽ دوم را ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دﺧﺎﻟﺖ اﭘﺮاﺗﻮر ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸﯽ ﯾﺎ … وارد
ﻣﺪار ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﺧﻄﺎﻫﺎ ی  Errore)) ، Er1ﯾﺎ  Er2و ﯾﺎ Er3را در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ روزﺷﻤﺎر
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
 : Er1ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ دﻣﺎ در داﺧﻞ ﮐﺎﺑﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ اﮔﺮ در داﺧﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ وﺟﻮد ﺧﺎﻣﻮش ﺑﻮدن ﻫﭽﺰ ﺑﺮ روی ﺑﺮد
ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ  ۹۰۰اﻣﺎ ﺑﺎز  ،ﻫﻤﭽﻨﺎن دﻣﺎی دﺳﺘﮕﺎه از ﺣﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽ رود و
ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﻣﯽ رﺳﺪ  ،ﺑﺮد دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ  ،وﺟﻮد اﺧﺘﻼل ﯾﺎ
ﺧﺮاﺑﯽ را در ﺧﺮوﺟﯽ اول ﺗﺸﺨﯿﺺ داده و ﺟﺮﯾﺎن ﺧﺮوﺟﯽ اول را ﻗﻄﻊ ﮐﺮده و ﺧﺮوﺟﯽ
دوم را وﺻﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ روزﺷﻤﺎر ﻋﺒﺎرت  Er1را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
در ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﻓﻌﺎل ﺳﺎزی ﺧﺮوﺟﯽ دوم روال ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮد در
ﮐﻨﺘﺮل دﻣﺎی داﺧﻞ دﺳﺘﮕﺎه را ﻃﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

 : Er2ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﺎﻧﺪن دﻣﺎی داﺧﻞ ﮐﺎﺑﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮای ﻣﺪت ۳۰دﻗﯿﻘﻪ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ.در ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ اﮔﺮ دﻣﺎی داﺧﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﺪور ﻓﺮﻣﺎن روﺷﻦ
ﻣﺎﻧﺪن

ﻫﯿﺘﺮ/

اﻟﻤﻨﺖ

)ﺳﯿﺴﺘﻢ

ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ

دﺳﺘﮕﺎه(

و

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ

روﺷﻦ

ﺑﻮدن

ﭼﺮاغ

ﻫﯿﺘﺮﺑﺮ روی ﺑﺮد اﻣﺎ ﺑﺎز دﻣﺎی داﺧﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎﻻ ﻧﻤﯽ رود و دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺮم ﻧﻤﯽ
ﺷﻮد ﺑﺮد ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ  JDR 900ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ وﺟﻮد اﺧﺘﻼل ﯾﺎ ﺧﺮاﺑﯽ را در
ﺧﺮوﺟﯽ اول ﺗﺸﺨﯿﺺ داده  ،ﺧﺮوﺟﯽ اول و ﻣﻌﯿﻮب را ﻗﻄﻊ ﮐﺮده و ﺧﺮوﺟﯽ دوم و
ﺳﺎﻟﻢ را ﻣﺘﺼﻞ
ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 : Er3ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺧﺮاﺑﯽ ﺳﻨﺴﻮر و ﯾﺎ ﻫﺮدﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮی دﻣﺎی داﺧﻞ ﮐﺎﺑﯿﻦ
دﺳﺘﮕﺎه  ۱۰درﺟﻪ ﮐﻤﺘﺮ از دﻣﺎی ﻣﺤﯿﻂ ﺷﻮد در اﯾﻦ ﺻﻮرت در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ روزﺷﻤﺎر
ﻋﺒﺎرت  Er3ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺮوﺟﯽ ﻫﺎی دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﯿﺘﺮ
،رﻃﻮﺑﺖ ﺳﺎز و… ﮐﺎﻣﻼ ﻗﻄﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه اﯾﻦ اﺧﻄﺎر در اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ
ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﮑﻨﺪری اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻓﻀﺎی ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺮای ﺑﺮد ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ  ۹۰۰و ﺗﺸﺨﯿﺺ
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ وﺟﻮد ﺧﺮاﺑﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل دﻣﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻗﺪام ﺑﻪ رﻓﻊ ﺧﻮدﮐﺎر آن
ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺪون دﺧﺎﻟﺖ اﭘﺮاﺗﻮر ﯾﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪاﻣﯽ را ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
ﺗﻠﻔﺎت ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺮاﺑﯽ ﻫﺎی راﯾﺞ در ﺑﺮدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸﯽ
ﺗﻌﺒﯿﻪ و ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺗﻮﺟﻪ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ و ﺿﺮوری:
 ۱٫ﺣﺘﻤﺎ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ دﻣﺎی ﻣﺤﯿﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﺎﺑﯿﻦ  ۲۰اﻟﯽ
 ۲۵درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﺑﺎﺷﺪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت و در ﺻﻮرت ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن و ﯾﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﺑﻮدن دﻣﺎی ﻣﺤﯿﻂ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ دﺳﺘﮕﺎه در ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﯾﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﺧﻮد
دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺪه و اﻣﮑﺎن ﻓﻌﺎﻟﺴﺎزی ﺧﺮوﺟﯽ دوم و ﻧﻤﺎﯾﺶ اﺧﻄﺎرﻫﺎی  Er2و  Er1را
دارد.
 ۲٫دﻗﺖ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ ﮐﻪ درب دﺳﺘﮕﺎه )ﺣﺘﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻟﯽ از ﺗﺨﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ( ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﺑﯿﺶ از ﻣﺪت ﻣﺤﺪود ۱۰اﻟﯽ  ۲۰دﻗﯿﻘﻪ ای ﺑﺎز ﺑﺎﺷﺪ  ،زﯾﺮا ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪن درب
دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ  ،اﻣﮑﺎن اﺷﺘﺒﺎه در ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻣﺎی داﺧﻞ را ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺮد و
اﻣﮑﺎن ﻧﻤﺎﯾﺶ  Er2ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
۳٫در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺧﻄﺎرﻫﺎی  Er1و Er2و  ،Er3ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ اﭘﺮاﺗﻮر ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺶ
در اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﮑﻨﺪری ﺗﻤﺎس
ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮده و ﻃﺒﻖ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش  EIGﻋﻤﻞ
ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.

 ۴٫ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش
ﮔﺮوه اﺳﮑﻨﺪری و در ﺻﻮرت ﮔﺮم ﺷﺪن و ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ دﻣﺎی داﺧﻞ دﺳﺘﮕﺎه در ﺣﺪ دﻣﺎی
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه  ،اﭘﺮاﺗﻮر ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺶ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ دﮐﻤﻪ اﻓﺰاﯾﺶ و دﮐﻤﻪ
ﺳـﺘﺮ/ﻫﭽﺮ ﺑﻪ ﻣـﺪت  ۲۰اﻟـﯽ ۳۰ﺛـﺎﻧﯿﻪ اﻗـﺪام ﺑـﻪ ﻓﻌﺎﻟﺴـﺎزی دوﺑـﺎره ﺧﺮوﺟـﯽ
اول ))در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎوره ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﻌﻮﯾﺾ ﯾﺎ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺧﺮوﺟﯽ اول(( ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

