
                                         INE 
  :ساختمان آوره وعملكرد آن

  . داراي تهويه طبيعي هستندINEسري هاي 

  
هواي .در آوره هاي انتقالي گرم مي شود) ٢(در يك محفظه پيش گرم آردن )١(هواي ورودي 

در عقب آوره ) ٧(سوپاپ هوا.وارد محفظه مي شود) ٣(پيش گرم شده از طريق شيارهاي تهويه
  .سرعت خروج و ورود هوا را آنترل مي آند

  

  
  :استفاده آردن از در



  .در باآشيده شدن دسته به بيرون باز مي شود
  .شود در با فشار داده شدن دسته به داخل بسته مي

  
  

  :هشدار دهنده  هاي آنترل آردن دستگاه و عالمت

  
  

  :روشن آردن
  .شود چرخاندني روشن مي/آوره با فشار دادن آليد آنترلي فشاري 

  
  به سمت داخل است و از هر گونه آسيب حفاظت ميPUSH/TURNآوره خاموش است،آليد 

  .شود

  
 به آار انداخته SET و آليد PUSH/TURNآوره روشن است و مي تواند با استفاده از آليد

  .شود
  

  :تنظيمات تغييرات شدت هوا
  .مين هوا را آنترل آند بسته مي آند تاو سوپاپ هوا را باز Air sliderبا حرآت دادن 



  
  

  تنظيمات دما
 push/turn و دماي مورد نياز خود را با استفاده از آليد آنترلي   را پائين نگه داريدSETآليد 

 براي مد ت آوتاهي در دماي مورد نظر display رها شود،setبعد از اين آه دآمه . تنظيم آنيد
حال حاضر را نشان مي دهد و آنترلر شروع به آار ميكند  دماي displayسپس .چشمك مي زند

  .تا به دماي مورد نظر برسد
  

  انتخاب مد عملكرد دستگاه 

  
 display،مد عملكرد حال حاضر دستگاه روي )ثانيه٣ حدودًا (setبعد از پائين نگه داشتن آليد 

 controlا استفاده از  هنوز در سمت پائين نگه داشته شده بsetدر حاليكه آليد . چشمك مي زند
push/turn مي توان يك مد عملكرد ديگر را انتخاب آرد .  

  . رها شود، آنترلر در مد عملكرد جديد عمل مي آندSETبعد از اين آه آليد 
  

  تنظيمات پارامترها
  displayلر همزمان روي رشد، تمامي تنظيمات مربوطه آنت اين آه يك مد عملكرد انتخاببعد از

  .شود مينشان داده 
 ميتواند انتخاب push/turn controlبا استفاده از چرخش ) menuيك عنصر از(رامتر ايك پ
  .در اين صورت تمامي پارامتر هاي ديگر آم نور مي شود.شود

 فشرده نگه داشته شده،با آليد setبا درخشش چشمك ميزند و در حاليكه آليد پارامترها انتخاب شده 
push/turn control آند مي تغيير.  

  .شود  رها شود،مقدار جديد ذخيره ميsetبعد از اين آه آليد 
  شوند،آنترلر به صورت ن ثانيه استفاده ٣٠ براي مدت set و يا آليد push/turn controlاگر 

  .گردد  اصلي باز ميmenuاتوماتيك به 
  

  آارآرد عادي

  
د انتخاب ناختن دستگاه مي توانتنظيمات براي به آار اند. مداوم آار مي آنددر اين مد به صورت

  .شوند



  
  . اين پارامتر ها قابل عوض شدن هستندpush/turn  controlبا چرخاندن 

  
  دماي مورد نظر 

  درجه سانتي گراد تا دماي حداآثر ٢٠:رنج

  
  

 fan سرعت
  %١٠٠ تا ٠:رنج

   درصدي١٠ي ابا گامه

  
  

Monitor temperature 
  ر درجه باالي دماي حداآث١٠تا  :رنج

  
  

  " عاديعملكرد"يك نمونه از تنظيمات 



  
  .را انتخاب آنيد" عملكرد عادي"مرحله عملكرد  -١

 عملكرد حال حاضر دستگاه چشمك مي مد،) ثانيه٣حدودًا براي  (setبعد از پائين نگهداشتن آليد 
رد  ميتوان مد عملكpush/turn  control همان پائين نگه داشته است،با setدر حالي آه آليد .زند

  . خواهد بود| رها شود،آنترلر در عملكرد setبعد از اين آه آليد . را انتخاب آرد|

  
   انتخاب دماي مورد نظر-٢

 دماي مورد نظر push /turn  control را در وضعيت پائين نگه داريد و با استفاده از setآليد 
با تصرًا دماي جديد را  رها شد ،آوره مخSET را انتخاب آنيد،بعد از اينكه آليد C 180ْيعني

عمل گرما دادن . برسدC  180ْچشمك نشان مي دهدو آنترلر شروع مي آند تا به دماي مورد نظر
  .مت نارنجي رنگ نشان داده مي شودبايك عال

 
    funانتخاب سرعت-٣

Push/turn control را برخالف عقربه هاي ساعت بچرخانيد تا سمبل fan چشمك بزند ،در 
% ۵٠ استفاده آنيد تا درجه را به push/turn control را فشار داده ايد ،از setحاليكه آليد 

  .برسانيد

  
    minitor temperatureانتخاب -۴



Push/turn را در جهت عقربه هاي ساعت بچرخانيد تا monitor temperature روي 
displayآليد .  چشمك مي زندset از آليد آنترلي دما را  را به سمت پائين نگه داريد و با استفاده

  . برسانيدC   200ْبه

  
  
  :برنامه ريز هفتگي. ٩

  
ن و شدر اين حالت آوره به صورت اتوماتيك در زمانهائي آه به آن برنامه داده مي شود،رو

وقتي برنامه ريز هفتگي در حالت خاموش باشد ، آوره در مد آماده باش قرار .خاموش مي شود
  . ست،صفحه نمايش آمرنگ است و ساعت را نشان مي دهد خاموش اfanگرمايش و .دارد

  .شود ترتيب برنامه هفتگي هر هفته تكرار مي
   برنامه روي دستگاه پياده سازي آنيم آه هر آدام براي خودشان ٩به طور ماآسيمم مي توانيم 

چرخش آليد آنترلي در جهت عقربه ها براي انتخاب دماي  . داشته باشدزمان روشن و خاموش
اگر هيچ گونه تنظيماتي تغيير نكند  ،تنظيمات ). ديگريتنظيماتيا براي هر (رد نظر الزم است مو

با چرخش دسته در جهت عقربه ها ،همانند مد .همان مقادير حالت آماده باش را خواهد داشت 
  .،پارامترها قابل تغيير هستند) |(عملكرد 

  
زمانهاي روشن و .،انتخاب مي شوند  هابر خالف عقربهبلوآهاي زماني با چرخاندن دستگيره 
  . قابل تغيير استsetخاموش آردن با پائين نگهداشتن آليد 

  
  روز هفته

  دوشنبه تا يكشنبه:    رنج



  
  

  گروههاي روز   
  دوشنبه تا جمعه :روز هاي آاري:    رنج

  شنبه و يكشنبه :          روز هاي آخر هفته

  
 .ه روشن شود   روزهائي آه قرار نيست در آن آور

 
  زمان روشن

  ٢٣٫۵٩تا ٠:رنج

  
  

  زمان خاموش
  يك دقيقه باالي زمان روشن شدن:رنج

  
  تايمر پلكاني 

  
يك مدت . هر نمودار از چند بخش تشكيل شده است. در اين قسمت دستگاه يك نمودار را طي مي آند

مودار نيز با انتخاب زمان مستقل براي هر قسمت نمودار قابل انتخاب است، همچنين هر قطعه از ن
  . قابل غير فعال سازي استمقدار 

  .بعد از پايان برنامه دستگاه گرمايش را متوقف مي آند و تا دمايي معين خنك مي شود



  
  :با چرخاندن دستگيره پارامتر هاي زير قابل تغيير است

  
  روز روشن شدن  :t1:شروع تٌاخير يافته برنامه 

اي آاري دوشنبه تا جمعه ،روز هاي آخر هفته شنبه و يكشنبه ،همه دوشنبه تا يكشنبه ،روز ه:رنج
آوره بالفاصله بعد از اينكه برنامه  روزها و هيچ روزي ،در صورتيكه هيچ روزي انتخاب نشود ،

  .آند شروع شد شروع به آار مي

  
  

   زمان روشن شدن  t1:خير افتاده برنامهاشروع ت
  ۵٩/٢٣ تا ٠از:رنج

 شروعي انتخاب نشده باشد ممكن نيست آه زمان شروعي براي آن در صورتيكه هيچ روز
  .انتخاب آنيم و برنامه فورًا شروع مي شود

  
  

 t2گرما دادن تا دماي مورد نظر = زمان گرمايش
   ساعت٩٩٩ دقيقه تا ١  ،)خاموش(بدون زمان گرمايش :رنج

  



  دماي مورد نظر
  . تا دماي حداآثرC 20ْاز:  رنج

 
  

  point-setبسته به زمان انتظار وا
 برسد،حتي set pointآند آه به دماي مورد نظر   را شروع ميt3 زمان انتظار آوره تنها زماني

  . انتخاب شده باشدt2اگر اين زمان بيشتر از زمان 
   .  on,off:رنج

  
  

   set point ←t3باقي ماندن در دماي =زمان انتظار 
   .hold ساعت يا بدون زمان ٩٩٩ دقيقه تا ١از :رنج

  
   t4←خنك شدن تا دمائي محدود =زمان خنك شدن 

  . ساعت يا بدون زمان خنك شدن٩٩٩ دقيقه تا ١از :رنج
  .شود در صورتيكه زماني انتخاب نشده باشد ،آوره تا دمايي معين خنك مي

  
  تعداد دفعات تكرار حرآت پلكاني :چرخه

Off:  بدون عمل تكرار  
  تعداد دفعات تكرار :٩٩-١

Cont: ليات تكرار پيوسته عم  

  



  monitorدماي 
  . درجه باالي دماي حد١٠تا :رنج

  
  شروع آردن برنامه

  . چشمك بزند  آليد آنترلي را بچرخانيد تا سمبل توقف
  .را انتخاب آنيد  start را روي حالت پائين نگه  داريد و با آليد آنترلي setآليد 

  
 setupمد 

  
  .اندن آليد آنترلي انتخاب شوندپارامتر هاي زير مي توانند با چرخ

  ساعت 
  تقويم

  روز هفته 
  سال
  

   و دستگاههاي حفاظتيmonitorدماي 

  
 مي  اندازه گيريchamber در داخل PT100 دماي جداگانه sensor توسط يك monitorدماي 
  .شود

  دماي هشدار دهنده الكترونيك
  . را انتخاب آنيدMAXبا استفاده از آليد آنترلي عالمت 

در .  را فشار دهيدو نگه داريد و با استفاده از آليد آنترلي دماي حفاظتي را تغيير دهيدSETد آلي
 را به عهده مي گيرد و heater عبور آند،دستگاه منترل MAXصورتيكه دماي دستگاه از مقدار 
  .عالمت اخطار چشمك مي زند



  
١  


