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مشخصات دستگاه كنترل كننده آبياري 

   M4-Bمدل 

  4دارای کی بردx4   جهت انجام تنظیمات 

  2دارای صفحه نمایشx16 

  24منبع تغذیهV 

 160دستگاه  ابعادx105x35  میلیمتر 

 

 امکانات دستگاه: -1

 

 ساعت و تاریخ شمسی دقیق 

  باطری BACK UP  جهت نگهداری اطالعات دستگاه در زمان قطع برقدائم 

  24کانال قابل برنامه ریزی جهت کنترل شیر برقی  4دارایV   و یا رله های صنعتی 

  بار آبیاری در روز 2امکان برنامه ریزی هرکانال برای 

 امکان برنامه ریزی بصورت روزانه و چند روز یک بار 

  امکان مشاهده وضعیت تنظیمات همه کانالها 

  دارای برنامه خودآزماSELFTEST  برای تست و آزمایش دستگاه 

 .دارای جعبه سبک و زیبا که قابل نصب بر روی دیوار می باشد 

 دارای چهار عددLED  عدد  یکنمایش وضعیت کانالها و  جهتLED   مخصوص وجود ولتاژ

24V و آماده بودن دستگاه برای کار 
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 شرح كار با دستگاه و انجام تنظيمات آن: -2

 4ولتي را كنترل مي كند. )در مجموع  24كانال است كه هر كانال یك شیر برقي این دستگاه داراي چهار 

ساعت تا دو بار براي مدت  24با برنامه ریزي انجام شده، دستگاه مي تواند در هر . ولتي( 24شیر برقي 

زمان تعیین شده شیر برقي را براي عبور آب باز نماید. این مدت زمان مي تواند از یك دقیقه تا چندین 

روز در  چند ساعت باشد. از طرفي مي توان زمان باز شدن شیر را به صورت هر روز یا یك روز تا 

 میان، برنامه ریزي كرد.

ولت( وصل شده  220صورت مي گیرد كه به برق شهر )سوئیچینگ  تورپتغذیه برق دستگاه توسط یك آدا

 ولت است به دستگاه كنترل كننده آبیاري متصل مي شود. 24و خروجي آن كه 

 كليد ها:معرفي  -3

: در حالت اولیه ) زمانیكه دستگاه روشن شده و صفحه نمایش در حال  نمایش ساعت و  4تا  1كلید هاي 

وارد كانال مربوطه مي شوید و مي توانید آن كانال را  4تا  1تاریخ مي باشد( با زدن هر یك از كلید هاي 

 برنامه ریزي كنید. در قسمت برنامه ریزي توضیح داده مي شود.

 

 

 وضعیت عادی کار دستگاه

 

MENU :  انتخاب  چهاربا زدن این كلید واردSTATUS  ،SET CLOCK،TEST  و RESET  

 داده مي شود. ات کاملدر ادامه توضیحکه مي شوید. 
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STATUS : وارد  1كلید  با زدنSTATUS  تنظیمات انجام  ،        و      کلیدهای جهتیمي شوید كه با 

 می توان مشاهده نمود. دستگاه را  ها کانال همه  برای  شده

 

 

دقیقه خواهد  20:35بوده و پایان آبیاری در ساعت  20:30در نمونه شکل باال ساعت شروع آبیاری 

نشاندهنده تنظیم بودن کانال برای  T=02. قسمت بعدی دقیقه شیر جهت عبور آب باز خواهد بود( 5بود)

تا شروع آبیاری بعدی   بعد از اولین آبیاری نشان می دهد که Day 1  هر دور روز یک بار آبیاری است.

 روز باقیمانده است. 1

CLOCK :   ساعت و مطابق تقویم شمسي،  مي توان دستگاه را وارد این مرحله مي شوید كه 2با زدن كلید 

  .دتنظیم نمو روز و ماه و سال

TEST :  ل ها و كلید ها را اسالم بودن صفحه نمایش و كان وارد این مرحله مي شوید كه 3با زدن كلید 

 )برای وارد شدن به این قسمت الزم است که بعد از  تست كرده و در صورت خرابي آنرا اعالم مي كند.

 با وارد شدن به این قسمت ، می توان  ثانیه فشرده نگه دارید. 4را به مدت  4،  کلید شماره  3زدن کلید 

 ها ، صفحه نمایش ، و کی برد را با انتخاب هر کدام از آنها  LEDقسمت های مختلف شامل رله ها و 

 ، رله ها یکی یکی عمل کرده و می توان صدای آنها را شنید در این حالت  1تست نمود . در مرحله تست 

 مر بوط به هر کانال نیز روشن شود.  LEDبایستی 

 ا شوند.توجه: جهت اجراي این قسمت حتما باید شيرهاي برقي از دستگاه جد

 

RESET : وارد صفحه زیر می شوید. از شما سوال می شود که آیا می خواهید تنظیمات4   با زدن این کلید 

 در  زده شود از این قسمت خارج خواهد شد و ESCاگر کلید  دستگاه به حالت اولیه کارخانه برگردد. 
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و تاریخ دستگاه پاک نمی  ساعت)زده شود کلیه تنظیمات کانالها پاک خواهند شد.  1صورتی که  کلید 

 (شود.

 

ESC : نمایش ساعت و تاریخ ( خارج شدن از هر مرحله و آمدن به مرحله اولیه صفحه نمایش(. 

ENTER : این كلید زده مي شود. ،براي ثبت مقادیر و رفتن به مورد بعدي ،در برنامه ریزي كانال ها 

 در برنامه ریزي كانال ها (  یا كاهش  )افزایشتغییر مقادیر و اعداد جهت :        و        تنظیمات كلید هاي

 یا تنظیم ساعت و تاریخ از آنها استفاده مي شود.

 : چراغ ها -4

 قرمز رنگ وجود دارد كه در صورت روشن شدن، فعال بودن كانال ها را نشان مي  LEDچهار چراغ  

و آماده بودن دستگاه برای کار نرمال را نشان می    24Vکه وجود تغذیه چراغ سبز رنگ  یکدهند و 

 دهد.

  : برنامه ریزي -5

با توجه به اینكه قبالً ساعت و تاریخ دستگاه مطابق تقویم روز )تاریخ شمسي( تنظیم شده است )در قسمت 

MENU  ،CLOCK  هر یك از كلید ( و صفحه نمایش ساعت و تاریخ صحیح را نمایش مي دهد با زدن

( وارد برنامه کنیدوصل  می خواهید  به كدام كانال دستگاهرا )بسته به اینكه كدام شیر برقي  4تا  1هاي 

را براي  00:00و  00:00ریزي آن كانال مي شوید. )اگر آن كانال قبالً برنامه ریزي نشده باشد مقادیر 

 :دو طرف عالمت  هر كدام از مقادیرسمت چپ شروع و پایان كنترل شیر برقي نشان خواهد داد كه 

 زدن ساعت و سمت راست آن دقیقه زمانبندي را نشان مي دهد. با چشمك زدن هر كدام از آنها مي توان با

. )براي نمودساعت و دقیقه شروع و پایان زمان كنترل شیر برقي را تنظیم       و     كلید هاي تنظیمات 

 (.را فشار دهید ENTERرفتن به متغیر بعدي باید كلید 
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و پایان آبیاری در  20:30( برای شروع در ساعت 1/1نوبت اول ) 1در مثال شکل باال آبیاری کانال 

 دقیقه است. 20:35ساعت 

نشان دهنده تكرار عمل شیر برقي در ساعت هاي تنظیم شده به صورت هر  Tدر این قسمت مقدار حرف 

نشاندهنده  02 مقداروه معني هر روز ب تعیین شود 01مقدار اگر  .روز یا چند روز در میان مي باشد

 روز یک بار می باشد. 15هردور روز یک بار آبیاری می باشد. حداکثر زمان آبیاری 

با استفاده از كلید تنظیمات قابل انتخاب هستند و  Yو  N، حرف  ENABLEهمچنین بعد از عبارت 

به معني فعال بودن كانال مي  Yانتخاب شود به معني غیر فعال بودن كانال و حرف  Nچنانچه حرف 

 Yاگر مي خواهید شیر مربوط به این كانال مطابق برنامه زمانبندي فعال شود حرف  ترباشد. در این صو

 ESCرا انتخاب كنید. با زدن كلید  Nو چنانچه اگر مي خواهید غیرفعال شود )شیر عمل نكند( حرف 

 تمه مي یابد.ساعت خا 24برنامه ریزي این كانال براي بار اول از 

 برنامه ریزي كانال براي بار دوم:

همانطور  که قبال گفته شده است ، هر کدام از کانالهای چهار گانه قابلیت برنامه ریزی برای دو بار در 

 روز را دارند.

( مانند مرحله قبل 4تا  1با زدن شماره كانال ) یكي از كلید هاي  ،همین كانال براي برنامه ریزي بار دوم 

و چون مي  )مقادیر تنظیمات قبلي را در صفحه نمایش مي بینید( وارد برنامه ریزي آن كانال مي شوید

تا وارد قسمت دوم از برنامه را فشار دهید  ESCخواهید قسمت بار دوم آنرا برنامه ریزي كنید باید كلید 

از آن  ESCو با زدن كلید و مانند مرحله قبلي زمان و حالت آنرا تنظیم كرده کانال انتخاب شده شوید 

 خارج شوید.

 
CH1/2   آبیاری است. دوم  قسمت و 1نشاندهنده تنظیم برای کانال 
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 هشدار: 

 دستگاه به ضربه حساس است  -1

 دستگاه باید در جاي خشک و خنک نگهداري شود و از ورود گرد و خاک و رطوبت به آن جلوگيري كرد -2

اي باشد تا كانالها همزمان فعال نباشند )به نوبت فعال گردند( تا تغذیه سعي كنيد برنامه ریزي كانالها بگونه  -3

 آداپتور دستگاه در اثر جریان زیاد شيرهاي برقي  دچار گرماي زیاد نشود.

در زمان نصب شير برقي ها مراقب باشيد ، خروجي هاي رله به هيچ عنوان نباید اتصال كوتاه شوند در اثر  -4

 ه دستگاه دچار آسيب شود.اتصال كوتاه ممکن است تغذی

 باشند.  v DC 24شير برقي و یا كنتاكتور استفاده شده باید  -5

وریستور ها باید حتما بصورت موازي با دو سر شير برقي نصب شوند تا ولتاژ برگشتي از بوبين شير برقي به  -6

 .(كانکتورهاي سبز رنگ از قبل متصل هستند)نمونه وریستور روي دستگاه آسيب نرساند. 

 در زمان نصب شير برقي ها به فلش روي بدنه آن دقت شود. این فلش جهت ورود آب را نشان ميدهد. -7

 د آب و استفاده نادرست از دستگاه شامل گارانتي نميماهه مي باشد. ضربه ، ورو 6 گارانتيدستگاه داراي  -8

 باشد.


