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  به نام خداوندعشق وامید

 

 : ترمینال های ورودی و خروجی  

 

 شود.امپر انتخاب  2برای حفاظت از کنترلر یک عدد فیوز شیشه ای روی آن نصب شده که نباید جریان آن بیش از 

 بگ فیلتر  ولت  220  پالس  کنترلر جتراهنمای نصب وبهره برداری  

نقشه و نصب کنید  و سیم کشی را به طور صحیح و کامل مطابق  دستگاه بگ فیلتر  تابلو   داخلابتدا دستگاه را    _1

  .انجام دهید  دستورالعمل زیر

 COMو ترمینال    کنترلر متصل کنید،   CH1 ،....،CH12  به خروجی های  به ترتیب را   شیر برقی ها   سیم تغذیه    - 2

 COM رمینال  تها را با یک ترمینال به هم متصل کنید و به    تمام سیم   )   باشد.  مشترک تمام شیر برقی ها می 

 (متصل کنید.

 باشند.  ACولت    220بوبین شیر برقی ها   درموقع نصب دقت کنید که ولتاژ: نکته  

 ( را متصل نمایید.N(و نول)P) ولت فاز   220ورودی     POWER VALVEدر قسمت    - 3

  .کنیدمتصل  دستگاه کنترلر  POWERآمپر را به قسمت    2ولت    12آداپتور    فیش   - 4

 را تنظیم نمایید. سوئیچ ها    دیپزمان پالس شیر برقی ها متناسب با جدول زمان پالس ها    تنظیمبرای   - 5

 

 



  به نام خداوندعشق وامید

 

 

 بگ فیلتر   ولت  220  پالس  کنترلر جت  جدول سیم بندی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بگ فیلتر  ولت  24  پالس  کنترلر جتراهنمای نصب وبهره برداری  

نقشه و نصب کنید  و سیم کشی را به طور صحیح و کامل مطابق  دستگاه بگ فیلتر  تابلو   داخلابتدا دستگاه را    _1

  .انجام دهید  دستورالعمل زیر

 COMو ترمینال    کنترلر متصل کنید،   CH1 ،....،CH12  به خروجی های  به ترتیب را   شیر برقی ها   سیم تغذیه    - 2

 COM رمینال  تها را با یک ترمینال به هم متصل کنید و به    تمام سیم   )   باشد.  مشترک تمام شیر برقی ها می 

 (متصل کنید.

 اتصاالت ,توضیحات   ورودی ها 

POWER ولت  12  آداپتور  با   ها  برقی  وشیر   پالس  جت  برد  تغذیه 

 آمپر   2

POWER VALV ولت  220  ولتاژ  با  ها  برقی   شیر  بوبین   تغذیه  AC 

 روی   نول (  N)  فاز(P)  عالمت به  کردن  متصل  هنگام  در

 .شود  متصل  درستی  به  تا   کنید  دقت  آداپتور  و  دستگاه

SWITCH TIME   تغیر زمانبندی شیر برقی ها سوییچ باالON   و پایین

OFF  
 اتصاالت ,توضیحات   خروجی ها

CH1   1خروجی شیر برقی 

CH2   2خروجی شیر برقی 

CH3   3خروجی شیر برقی 

.... ...... 

CH10   10خروجی شیر برقی 

CH11   11خروجی شیر برقی 

CH12   12خروجی شیر برقی 

COM  شیر برقی ها   همه  مشترک 



  به نام خداوندعشق وامید

 

 باشند.   DCولت    24بوبین شیر برقی ها    درموقع نصب دقت کنید که ولتاژنکته :  

 .   کنیدمتصل  دستگاه کنترلر  POWERآمپر را به قسمت   2ولت    24آداپتور    فیش   - 4

را با رعایت قطب    منبع تغذیهنکته : در صورتی که آداپتور فاقد سوکت بود میتوانید سیم های خروجی  

ورودی   سوکت جک متصل کنید و   POWER VALVEقسمت  در(  - ) منفی را  (و  + ) مثبت را  ) منفی  و مثبت 

POWER   .را خالی بگذارید 

 را تنظیم نمایید. سوئیچ ها    دیپزمان پالس شیر برقی ها متناسب با جدول زمان پالس ها    تنظیمبرای   - 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اتصاالت ,توضیحات   ورودی ها 

POWER ولت  24  آداپتور  با   ها  برقی  وشیر   پالس  جت  برد  تغذیه 

 آمپر   2

POWER VALV ولت  24  آداپتور  با   ها  برقی  وشیر   پالس  جت  برد  تغذیه 

 ( باشد  سوکت  فاقد  آداپتور  که  صورتی  در)    آمپر   2

 منفی( - )   مثبت)+(  عالمت به  کردن  متصل  هنگام  در

 –  به   –  و+   به +   تا  کنید  دقت  آداپتور و  دستگاه  روی

 .شود  متصل

SWITCH TIME   تغیر زمانبندی شیر برقی ها سوییچ باالON   و پایین

OFF  
 اتصاالت ,توضیحات   خروجی ها

CH1   1خروجی شیر برقی 

CH2   2خروجی شیر برقی 

CH3   3خروجی شیر برقی 

..... ....... 

CH10   10خروجی شیر برقی 

CH11   11خروجی شیر برقی 

CH12   12خروجی شیر برقی 

COM  شیر برقی ها   همه  مشترک 



  به نام خداوندعشق وامید

 

 تنظیم زمان   جدول

   باشد. می  0معنای ( به OFFو )  1( به معنای ON: )شیر برقی بعدی خاموشبودنروشن بودن شیر برقی های و زمان فاصله 

 سوئیچ نصب شده کنار کنترلر زمان های دلخواه را تنظیم کنید دیپبه کمک  می توانیدشما 

 

 

          

 سوئیچ تنظیم زمان پالسها  دیپ زمان ها به ثانیه   
 OFF ON S6 S5 S4 S3 S2 S1 زمان پالس  

 0(off) 0(off) 0(off) 0(off) 0(off) (off)0 0.7 10 1برنامه شماره   1

 0(off) 0(off) 0(off) 0(off) 0(off) (on)1 0.7 20 2برنامه شماره  2

 0(off) 0(off) 0(off) 0(off) 0(off) (on)1 0.7 30 3برنامه شماره  3

 1(on) 0(off) 0(off) 0(off) 0(off) (on)1 0.7 50 4برنامه شماره  4

 0(off) 1(on) 0(off) 0(off) 0(off) (off)0 0.7 60 5برنامه شماره  5

 0(off) 1(on) 0(off) 0(off) 0(off) (on)1 0.7 120 6برنامه شماره  6

 1(on) 1(on) 1(on) 0(off) 0(off) (off)0 0.7 180 7برنامه شماره  7

 1(on) 1(on) 1(on) 0(off) 0(off) (on)1 0.7 240 8برنامه شماره  8

 0(off) 0(off) 1(on) 1(on) 0(off) (off)0 0.7 300 9برنامه شماره  9

 0(off) 0(off) 1(on) 1(on) 0(off) (on)1 0.7 360 10برنامه شماره   10

 1(on) 0(off) 1(on) 1(on) 0(off) (off)0 0.7 600 11برنامه شماره   11

 1(on) 0(off) 1(on) 1(on) 0(off) (on)1 0.7 1200 12برنامه شماره   12

 0(off) 1(on) 0(off) 1(on) 1(on) (off)0 1 10 13برنامه شماره   13

 0(off) 1(on) 0(off) 1(on) 1(on) (on)1 1 20 14برنامه شماره   14

 1(on) 1(on) 0(off) 1(on) 1(on) (off)0 1 30 15برنامه شماره   15

 1(on) 1(on) 0(off) 1(on) 1(on) (on)1 1 50 16برنامه شماره   16

 0(off) 0(off) 0(off) 0(off) 1(on) (off)0 1 60 17برنامه شماره   17

 0(off) 0(off) 0(off) 0(off) 1(on) (on)1 1 120 18برنامه شماره   18

 1(on) 0(off) 1(on) 0(off) 1(on) (off)0 1 180 19برنامه شماره   19

 1(on) 0(off) 1(on) 0(off) 1(on) (on)1 1 240 20برنامه شماره  20

 0(off) 1(on) 1(on) 0(off) 1(on) (off)0 1 300 21برنامه شماره  21

 0(off) 1(on) 1(on) 0(off) 1(on) (on)1 1 360 22برنامه شماره  22

 1(on) 1(on) 1(on) 0(off) 1(on) (off)0 1 600 23برنامه شماره  23

 1(on) 1(on) 1(on) 0(off) 1(on) (on)1 1 1200 24برنامه شماره  24

 1(on) 1(on) 1(on) 1(on) 1(on) (on)1 1.5 30 25برنامه شماره  25



  به نام خداوندعشق وامید

 

 

 ورودی تغذیه شیر برقی ها 

 تنظیم تایم شیر برقی ها سوئیچ دیپ

 یوزکنترلرجک برق تغذیه وف

 پروگرم دستگاه  USBور کانکت


