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 بنام خدا

 
 دستورالعمل راه اندازی ژرمیناتور

 

 

 ( ی دستور العمل را مطالعه فرمائیدخواهشمند است قبل از راه انداز )  
 

 : مشخصات فنی * 

 
  رطوبت %80 تا لوکس نور و 6000شامل   درجه سانتیگراد  50الی  20دامنه درجه حرارت  

 آمپر12 -ک فاز ت  –ولت  220  : مشخصات الکتریکی

 

 : آماده کردن دستگاه* 
 

احتیاط باز نمائید و دستگاه را در حالت تراز قرار دهید و برای  باابتدا تخته زیر ژرمیناتور را  -1

 . سانتیمتر از دیوار فاصله ایجاد نمائید 20چرخش هوا حداقل 

ائم مربوطه در صورت وجود امالح زیاد  ضم ، باشد یآب مورد نیاز دستگاه نباید دارای امالح زیاد -2

قبل از ورود آب جهت جلوگیری از مورد فوق  در کوتاه مدت رسوب کرده و کارائی الزم را ندارد لذا

  . نصب فیلتر الزامی است، به سیستم 

تانک آب قبل از روشن نمودن دستگاه ، ظرف مزبور  را پر نمایید ، در  در صورت وجود -3

 .  هر وصل کنیدغیراینصورت لوله ورودی آب را به سیستم آب ش

  

 

 : راه اندازیدستورالعمل  *



 

 

2 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

3 

 

 

 

 . قرار دهید ( ● )ابتدا سوئیچ دستگاه را در حالت خاموش-1

 

و دقت گردد که پریز مربوطه به انشعابهای متعدد  دو شاخه دستگاه را در پریز برق وصل نمائید -2

 .          اشد. الزاما ارتباط برقی به سیستم ارتینگ مجهز ب وصل نباشد

 

3- (MAIN SWITCH) را در حالت  ON( ●● روشن قرار دهید )  بالفاصله المپ سبز رنگ ،

  . دنیز عددی را نشان میده و رطوبت باالی سوئیچ روشن و صفحه دیجیتال دما

 

 

 

 : نحوه میزان کردن دمای دستگاه* 

 

مختلف  اند در دمایه میتوک( بوده TEMP CONTROLکنترل کننده ) دودستگاه مجهز به 

عدد کنترل کننده برای دو دمای مختلف نصب گردیده که یکی ای دو تنظیم گردد و در واقع دار

باالتر از دمای   HIGH TEMPو دیگری برای  پایین تر از دمای محیط  LOW TEMPبرای 

 TEMPیم میباشد برای تنظکه غالبا این دما با روشنایی داخل کابین یعنی روز قابل تنظیم محیط 

CONTROL بشرح زیر اقدام نمایید : 

یا (*( عالمت )CONTROL CABINET TEMPدر سمت چپ کنترل کننده دیجیتال )  -

(SEL) .را فشار دهید 

(  وجود دارد، بسته به نیاز خود به زیاد  ,در سمت راست صفحه ترموستات دو عالمت ) -2

فشار دهید تا دمای انتخابی شما بروی  و کم کردن دما یکی از آنها را جهت تنظیم به داخل

 صفحه دیجیتال ظاهر گردد.

 را فشار دهید ) عدد فوق دمای واقعی داخل کابین است( . (SEL)یا  *( )مجددا دکمه  -3

قرار دهید و فرصت دهید تا دما به  مورد نظرلزوما در ابتدای راه اندازی ، دستگاه را در دمای  -4

 میزان تنظیم شده برسد.
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. 

1-  (TEMP CONTROL 1)  برای دمای با نور تنظیم شود یعنی روز     ( HIGH TEMP ) 

2(TEMP CONTROL 2) -  برای دمای بدون نور تنظیم شود یعنی شب (  LOW TEMP) 

 

LOW TEMP 2 

 شب

 
HIGH TEMP 1 

 روز

 

 : دما و نور نحوه استفاده از تایمر جهت دمای جایگزین

 
 10رنگ است که حداقل  یا آبی طوسیمجهز به پین های  ALTERNATING TEMPتایمر 

رنگ تایمر در دو جهت داخل  یا آبی طوسی. پین های  ساعت قابل تنظیم است 24دقیقه و حداکثر 

 . و خارج حرکت دارند

 در کنترل استت و نشتان   HIGH SET درصورتیکه پین های تایمر بطرف خارج قرار گیرند دمای 

را کنترل می نماید و درصورتیکه پین های تتایمر در داختل قترار      دهنده نیز همان دمای ست شده

. برای  کنترل مینماید  در مدار است و دمای ست شده را LOW SET  داشته باشند کنترل کننده

 درجه سانتیگراد ) کمتر از درجه حرارت 20ساعت در  12مثال اگر در نظر دارید دستگاه برای مدت 

رار گیرد مراحل درجه سانتیگراد ) باالتر از درجه حرارت محیط ( ق 40ساعت دیگر در  12محیط ( و 

 : عمل بشرح زیر است

  درب تایمر دستگاه را بردارید .1

) درصورتیکه در ابتدا تمام پین  طرف بیرون بکشیدرنگ را به  یا آبی طوسی% پین های 50 .2

 (بطرف داخل باشندها 
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پین ها روبروی شاخص تایمر  برجستگیربه ساعت بچرخانید تا ابتدای تایمر را در جهت عق .3

) دمای کمتر از درجه  LOW SETقرار گیرد که در این حال دستگاه در وضعیت دمای 

ساعت عمل نماید و پس از سپری شدن زمان بطور اتوماتیک  12حرارت محیط ( برای مدت 

میگیرد. ) درجه حرارت  قرار حیطو دمای باالتراز درجه حرارت م HIGH SETدر وضعیت 

 درجه سانتیگراد ( 25محیط حدود 

درصورتیکه نیاز به دو دمای مختلف نباشد و در نظر باشد که دستگاه در یک دما عمل توضیح : 

نماید فقط کافیست که کلیه پین های تایمر را با توجه به میزان دما ) باالتر و یا کمتر از درجه حرارت 

 . یت قرار گیردمحیط ( در یک وضع

LOW  TEMP  :  کلیه پین ها داخل قرار دارند. 

HIGH TEMP :  دما باالتر از درجه حرارت محیط انتخاب شده  -کلیه پین ها خارج قرار دارند

 .است 

 لوکس نور است .   11000تا 6000 تا    FPLدستگاه مجهز به المپهای از نوع 

که قبال    HIGH TEMPسیستم نور با کنترل همزمان    LIGHTدر صورت روشن نمودن کلید 

 . برای دمای روز تنظیم گردیده فعال میشود

 

 نحوه میزان نمودن رطوبت :
 

وی صفحه ر بر ، را فشار دهید Set کلید ( TEMP CONTROLدیجیتال ) هکنترل کنند راستدر سمت    

ود را با فشار دادن کلید مقدار رطوبت مورد نظر خ به صورت لرزان ظاهر میگردد اعدادیدیجیتال 

(up,down   ) کرده  سپس کلید  انتخابقرار دارد سمت چپ صفحه دیجیتال  درکه set  رادوباره

  .فشار دهید 
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دستگاه مجهز به حراست کننده دما است و چنانچه کنترل کننده حرارت دچار مشکل  :توضیح 

که این  + درجه ( 50) باالتر از  یدگردد حراست مکانیکی بطور اتوماتیک حرارت را قطع می نما

 . سیستم توسط کارخانه قبال تنظیم گردیده است

 

 * توجه* 

    مخزن رطوبت را در  موجودالزم بذکر است که حتما قبل از روشن کردن دستگاه همیشه میزان آب  

 . بازدید نمایید

 

 

 با تشکر

 ل تجهیزژا شرکت تحقیقات فنی مهندسی


