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 .آثپبش ّبی هرفی ضًَسُ ّبًتز ثبیس ّن سطح سهیي ًػت ضًَس 

 

 تٌظین قطاع پاضص 

 .           تَغیِ هی ضَز لجل اس ًػت آثپبش لطبع پبضص آى تٌظین گززز 

ثب وف زست ذَز لسوت الستیىی ثبالی آثپبش را زر جْت ذالف عمزثِ ّبی سبعت ثِ  -1

 .سوت چپ تب تَلف وبهل ثچزذبًیس 

لسوت الستیىی ثبالی آثپبش را زر جْت عمزثِ ّبی سبعت ثِ سوت راست تب تَلف  -2

ثزای تٌظین لطبع پبضص لسوت الستیىی ثبالی آثپبش ثبیس زر ایي . وبهل ثچزذبًیس 

 هَلعیت ثبضس

 

  ( 4 3ٍضىل  ). اًتْبی پالستیىی آچبر هرػَظ ّبًتز را رٍی لسوت تٌظین لزار زّیس  -3

 

 

ّن چٌبى وِ لسوت الستیىی ثبالی آثپبش را زراًتْبی سوت راست ًگِ زاضبیس ، ثزای افشایص لطبع -  4

پبضص آچبر را زرجْت عمزثِ ّبی سبعت ٍ ثزای وبّص آى ، آچبر را زر ذالف جْت عمزثِ ّبی سبعت 

  زرجِ افشایص یب وبّص هی زّس90 زرجِ چزذص ، لطبع را 360ّز . ثچزذبًیس 

 . زرجِ لبثل تٌظین است 360 تب 40لطبع پبضص ثیي -  5

 

 

لسوت تٌظین پیچ 

 ضعبع

 لسوت ثبال آٍرًسُ

لسوت 

تٌظین 

 لطبع

 

 هسل رٍتَر

 1ضىل 

 2ضىل 

 

 3ضىل 

 افشایص لطبع وبّص لطبع

ضىل 

4 

1 2 
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 تٌظین ضعاع پاضص 

.    ثزای تٌظین ضعبع پبضص آثپبش ، اًتْبی فلشی آچبر را رٍی لسوت تٌظین پیچ ضعبع لزار زّیس 

ثزای افشایص ضعبع ، پیچ را زر ذالف جْت عمزثِ ّبی سبعت ٍ ثزای وبّص آى پیچ را زر جْت 

 ( 6ضىل  ).   زرغس وبّص یبثس 25ضعبع پبضص ًبسل هی تَاًس تب . عمزثِ ّبی سبعت ثچزذبًیس 

 زر جْت عمزثِ ّبی سبعت آى را اس وبر هی   (چزذص وبهل) ثبر 5چزذبًسى پیچ  ثیص اس

 .اًساسز

 

 

 

ضىل 

 اًتْبی پالستیىی  6

 اًتْبی فلشی

 لطبع حسالل لطبع حساوثز

 5ضىل 

 تٌظین ضذت ریشش 

ثزای .  زرًَاحی ذیلی ذطه یب هزطَة هی تَاًیس ثب تعَیض ًبسل ضست ریشش را تغییز زّیس 

ثزای ًػت ًبسل هزاحل سیز . ًَاحی ذطه ًبسل ثشرگتز ٍ ثزای ًَاحی هزطَة ًبسل وَچىتز ًػت وٌیس 

 : اجزا هی ضًَس 

رایشر .  زرجِ ثچزذبًیس 90اًتْبی پالستیىی آچبر را رٍی پیچ ثبال آٍرًسُ لزار زّیس ٍ  -1

  (8ضىل  ). را ثِ سوت ثبال ثىطیس تب پیچ تعَیض ًبسل ًوبیبى گززز 

ثب اًتْبی فلشی آچبر ، لسوت تٌظین پیچ ضعبع را زر ذالف جْت عمزثِ ّبی سبعت  -2

ًبسل هَجَز را هی تَاى ثب ثبال وطیسى پیچ ٍ ثِ جزیبى اًساذتي آة ٍ یب ثِ . ثچزذبًیس 

 .ٍسیلِ اًجززست ًَن ثبریه اس طزیك گَضِ ّبی ًبسل ذبرج وزز 

سپس پیچ تٌظین ضعبع را ثِ سوت پبییي .ًبسل زلرَاُ را زر هحل آى لزار زّیس  -3

  (7ضىل  ).  زرجِ است 25تَجِ زاضتِ ثبضیس وِ ساٍیِ تزاجىتَری ًبسل . ثچزذبًیس 

 

  7ضىل 

ضىل 
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3 4 
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 تٌظین قطاع پاضص 

 

ًمطِ ی  هَجَز ثز رٍی .  زرجِ تٌظین ضسُ اًس 1            اسپزیزّب زر وبرذبًِ ،  ثب لطبع پبضص 

ثب لزار زازى . لسوت پالستیىی ثبالی اسپزیز ًطبى زٌّسُ ی لجِ ی لبثل تٌظین آى هی ثبضس 

ًمطِ هذوَر زر اًتْبی سوت راست ًبحیِ پبضص ، آچبر هرػَظ ّبًتز را رٍی پیچ فَالزی ضس 

ًبسل ثب چزذبًسى پیچ ، هی چزذس . سًگ لزار زّیس ٍ زر جْت ذالف عمزثِ ّبی سبعت ثچزذبًیس 

  (1ضىل  ). ٍ هیشاى لطبع ٍ زثی پبضص  ّوشهبى افشایص هی یبثس 

 

 

 1ضىل 

 تٌظین ضعاع پاضص 

 

            ثب لزار زازى زٍ ثزآهسگی هَجَز ثز رٍی آچبر هرػَظ ّبًتز زر ّز یه اس سَراخ ّبی رٍی ًبسل ، 

چزذص زر جْت . سز پالستیىی اسپزیز را ًگِ زاریس ٍ پیچ فَالزی ضس سًگ را ثب آچبر زیگز ثچزذبًیس 

. عمزثِ ّبی سبعت ،وبّص ٍ زر جْت ذالف عمزثِ ّبی سبعت ، افشایص ضعبع ٍ زثی را سجت هی ضَز 

  ( 2ضىل  )

 

     وبرذبًِ ضعبع پبضص حساوثز را ثزای اسپزیز  ).  زرغس وبّص یبثس 20 ضعبع پبضص ًجبیس ثیص اس

 (. تٌظین وززُ است 

 

ضىل 

2 

5 6 
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 سطح سهیي -  1

 ( ایٌچ هبزُ 2/1 ) ّبًتز PSUاسپزیز  هرفی ضًَسُ - 2

 ووزثٌس پلی اتیلي- 3

 لَلِ لتزال- 4

 ( سبًتی هتزی 15 ) ّبًتز SJ - 506 ایٌچ لبثل اًعطبف 2/1رایشر پالستیىی - 5

 

 

 

 

 

 سطح سهیي -  1

 ( ایٌچ هبزُ 4/3 ) ّبًتز PGP – ADJ - Bرٍتَر هرفی ضًَسُ -2

 ووزثٌس پلی اتیلي- 3

 لَلِ لتزال- 4

 ( سبًتی هتزی 15 ) ّبًتز SJ - 706 ایٌچ لبثل اًعطبف 4/3رایشر پالستیىی - 5
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 Pro - Cطزیقِ ًصب کٌتزلز 

 

 

 
 

   ایٌچ بزای عبَر سین 2/1لَلِ 

VAC24 

سین فاس ّزیک اس 

 ضیز بزقی ّا

سین ًَل هطتزک بیي ضیز بزقی ّا 

  (COMٍرٍد بِ  )ٍ پوپ 

 

 

 

 پوپ

سین فاس پوپ 

 (P/MVٍرٍد بِ )
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 عالهت اًتربة ثزًبهِ  -1

 ضوبرُ ایستگبُ -2

 ًطبى زٌّسُ  سهبى ّب ، همبزیز ٍ ثزًبهِ ّبی هرتلف -3

 سبل -4

 هبُ  -5

 رٍس -6

 عالهت اًجبم عولیبت آثیبری -7

 رٍسّبی ّفتِ  -8

 فزز/ آثیبری سٍج  -9

 عالهت آثیبری ثب فبغلِ سهبًی -10

  عالهت ثزًبهِ ریشی فػلی -11

 عالهت سهبى ضزٍع -12

 

 

 بزًاهِ ریشی تاریخ ٍ سهاى   

- ، +  ٍ استفبزُ اس زووِ ّبی CURRENT DATE / TIME                ثب لزار زازى ًطبًگز وٌتزلز ثز رٍی 

جب ثِ جبیی هیبى سبل ، هبُ ، رٍس ٍ سهبى ثب استفبزُ اس زووِ . سهبى ٍ تبرید تٌظین هی ضَز 

 . اهىبًپذیز است 

 

 بزًاهِ ریشی سهاى ضزٍع 

 ٍ استفبزُ اس زووِ SET PROGRAM START TIMES      ثب لزار زازى ًطبًگز وٌتزلز ثز رٍی 

 استفبزُ ثزای تغییز ثزًبهِ هی تَاى اس زووِ . سهبى ضزٍع زلرَاُ لبثل تٌظین است - ، + ّبی 

 . اهىبى ٍارز وززى سهبى ضزٍع زٍم ، ثزای یه ثزًبهِ فزاّن هی ضَز ثب فطززى زووِ . وزز 

 

  حذف سهاى ضزٍع   

 ٍ تٌظین سهبى SET PROGRAM START TIMES       ثب لزار زازى ًطبًگز وٌتزلز ثز رٍی 

AM12 ِهیتَاى سهبى ضزٍع هَرز ًظز را حذف ًوَز -   ٍ سپس فطززى زوو. 

 

 بزًاهِ ریشی سهاى کارکزد ایستگاُ ّا    

+   ٍ استفبزُ اس زووِ ّبی SET STATION RUN TIMES      ثب لزار زازى ًطبًگز وٌتزلز ثز رٍی 

 ٍ تغییز ایستگبُ  اس ثزای تغییز ثزًبهِ اس زووِ . سهبى وبروزز ّز ایستگبُ لبثل تٌظین است - ،

 . استفبزُ وٌیس زووِ 

12 2 3 

11 

10 

8 

7 

1 6 9 
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10 11 
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 تٌظین رٍس ّای آبیاری    

 ٍ اًتربة ایستگبُ هَرز SET DAYS TO WATER           ثب لزار زازى ًطبًگز وٌتزلز ثز رٍی 

ثِ ٌّگبم چطوه سزى ّز .  رٍسّبی ّفتِ ثز رٍی ًوبیطگز ظبّز هی ضًَس ًظز ثب زووِ 

 آى را ثِ عٌَاى رٍس عسم –آى رٍس را ثِ عٌَاى رٍس آثیبری ٍ زووِ + رٍس ّفتِ ، فطززى زووِ 

 .  آثیبری ثِ وٌتزلز هعزفی هیىٌس 

 

  پس اس تٌظین ، ًطبًگز وٌتزلز را رٍیRUN لزار زّیس تب عولیبت آثیبری طجك ثزًبهِ اًجبم 

 .ضَز

 

  فزد یا با فاصلِ سهاًی بزای آبیاری/  بزًاهِ ریشی حالت ّای سٍج 

یب   ٍ فطززى زووِ SET DAYS TO WATER          ثب لزار زازى ًطبًگز وٌتزلز ثز رٍی 

یب ثب فبغلِ سهبًی   (Even)، رٍسّبی سٍج  (Odd)هیتَاى حبلت ّبی آثیبری زر رٍسّبی فزز 

Interval ) ( ثب اًتربة ّز حبلت عالهت آى ثز رٍی ًوبیطگز ظبّز ذَاّس ضس .  را اًتربة ًوَز

 هی تَاى تعساز –ٍ + ثِ ٌّگبم اًتربة حبلت آثیبری ثب فبغلِ سهبًی ، ثب استفبزُ اس زووِ ّبی . 

 .رٍسّبی زلرَاُ را تٌظین ًوَز 

 

 خاهَش کزدى کٌتزلز     

 پس اس زٍ ثبًیِ وٌتزلز ذبهَش هی SYSTEM OFF          ثب لزار زازى ًطبًگز وٌتزلز ثز رٍی 

ثزای ثزگطتي ثِ ٍضعیت عبزی لجل ًطبًگز را ثز رٍی . ضَز ٍ عولیبت آثیبری هتَلف ذَاّس ضس 

RUN  لزار زّیس  . 

 

  ُراُ اًذاسی دستی یک ایستگا 

 سهبى وبروزز ایستگبُ  MANUAL – SINGLE STATION       ثب لزار زازى ًطبًگز وٌتزلز ثز رٍی 

 هی تَاى ایستگبُ را تغییز زاز ٍ ثب استفبزُ اس ثب فطززى زووِ . ثز رٍی ًوبیطگز ظبّز ذَاّس ضس 

 RUNثزای ضزٍع عولیبت آثیبری ًطبًگز را رٍی . سهبى وبروزز آى را تٌظین ًوَز - ، + زووِ ّبی 

پس اس اتوبم آثیبری ایستگبُ هَرز ًظز ، وٌتزلز  طجك ثزًبهِ لجل آثیبری را اًجبم ذَاّس زاز . لزار زّیس 

 . 

 

 

  بزًاهِ ریشی فصلی  

- ، +  ٍ فطززى زووِ ّبی SEASONAL ADJUSTMENT      ثب لزار زازى ًطبًگز وٌتزلز ثز رٍی 

پس اس اعوبل تغییزات هی تَاى ثب لزار زازى .  اًتربة ًوَز 300 تب 5هی تَاى زرغس آثیبری را اس 

 .   ، سهبى وبروزز ّبی تٌظین ضسُ را هطبّسُ ًوَز SET STATION RUN TIMESًطبًگز ثز رٍی 

 

 

 

 تٌظین عولکزد پوپ   

هی تَاى -  ، +  ٍ فطززى زووِ ّبی SET PUMP OPERATION       ثب لزار زازى ًطبًگز ثز رٍی 

 تغییز ایستگبُ ثب زووِ . لزار زاز   (OFF )  ٍ یب ذبهَش  ( ON  )پوپ را زر ٍضعیت رٍضي 

 . اهىبًپذیز است 

 

12 13 
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 طزیقِ ًصب ضیزّای بزقی ٍ پوپ بِ کٌتزلز

 

 

 

 

 

 

 

 

 ًوایطگز
 دکوِ ّای کٌتزلز

ٍرٍدی جعبِ اتصال بِ 

 AC ٍلت 24بزق 

 هحل ًصب باطزی
سین ًَل هطتزک بیي  دکوِ حذف تواهی بزًاهِ ّا

 ضیزّای بزقی ٍ پوپ

 

 پوپ

 

سین فاس 

ّزیک 

اس ضیز 

 بزقی ّا

هحل ٍرٍد سین 

 (c)ًَل بِ کٌتزلز

 (p)هحل ٍرٍد سین فاس پوپ
هحل ٍرٍد سین فاس 

 ضیزبزقی ّا بِ کٌتزلز
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  سبعت4 زلیمِ تب 1سهبى وبر ّز ایستگبُ اس - سهبى وبروزز  -1

  سهبى ضزٍع ثزای ّز ثزًبه4ِ تب 1 اس –سهبى ضزٍع  -2

 ضوبرُ ایستگبُ  -3

 ضوبرُ ثزًبهِ -4

 عالهت رٍسّبی ّفتِ -5

 عالهت هبُ ّبی سبل -6

 عالهت ثزًبهِ آثیبری سٍج یب فزز -7

 عالهت اًجبم عولیبت آثیبری -8

 عالهت ذبهَش ثَزى سیستن  -9

  عالهت فعبل ثَزى سٌسَر ثبراى  -10

  عالهت ثزًبهِ ریشی فػلی -11

 عالهت ٍلَع آثیبری -12

 عالهت عسم ٍلَع آثیبری -13

 عالهت تٌظین ثزًبهِ آثیبری -14

 

  بزًاهِ ریشی سهاى ٍ تاریخ 

ٍ-  ، +  ٍ استفبزُ اس زووِ ّبی CURRENT TIME/DAYثب لزار زازى ًطبًگز وٌتزلز ثز رٍی         

 . هیتَاى سهبى ٍ تبرید را تٌظین ًوَز     

 

  بزًاهِ ریشی سهاى ضزٍع 

   ٍ  - ، +  ٍ استفبزُ اس زووِ ّبی START TIMES      ثب لزار زازى ًطبًگز وٌتزلز ثز رٍی  

 . اهىبًپذیز هی ثبضس تغییز ثزًبهِ ثب زووِ . هیتَاى سهبى ضزٍع ثزًبهِ ّب را تٌظین وزز 

 حذف سهاى ضزٍع 

 ٍ سپس فطززى زووِ AM12 ٍ تٌظین سهبى START TIMESثب لزار زازى ًطبًگز وٌتزلز ثز رٍی        

 .هیتَاى سهبى ضزٍع هَرز ًظز را حذف ًوَز -  

 

 ُبزًاهِ ریشی سهاى کارکزد ّز ایستگا 

هیتَاى سبعبت وبروزز - ، +  ٍ استفبزُ اس زووِ RUN TIMES      ثب لزار زازى ًطبًگز وٌتزلز ثز رٍی 

 .  اهىبًپذیز هی ثبضس تغییز ایستگبُ ثب زووِ . تٌظین ًوَز  (ثِ زلیمِ  ) سبعت 4 تب 0ایستگبُ ّب را اس 

 

 تٌظین رٍس ّای آبیاری 

  ٍ اًتربة ایستگبُ هَرز ًظز ثب زووِ WATER DAYS     ثب لزار زازى ًطبًگز وٌتزلز ثز رٍی 

آى + ثِ ٌّگبم چطوه سزى ّز رٍس ّفتِ ، فطززى زووِ . رٍسّبی ّفتِ ثز رٍی ًوبیطگز ظبّز هی ضًَس 

 .   آى را ثِ عٌَاى رٍس عسم آثیبری ثِ وٌتزلز هعزفی هیىٌس –رٍس را ثِ عٌَاى رٍس آثیبری ٍ زووِ 

 پس اس تٌظین ، ًطبًگز وٌتزلز را رٍیRUNلزار زّیس تب عولیبت آثیبری طجك ثزًبهِ اًجبم ضَز . 
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 بزًاهِ ریشی عذم آبیاری در یک  دٍرُ سهاًی خاظ 

پس .  رٍسُ را ثِ وبرثز هی زّس 7 تب 1       ایي هطرػِ اهىبى تَلف ثزًبهِ آثیبری ثزا ی یه زٍرُ 

ثزای فعبل ًوَزى زٍرُ ی تَلف . اس ایي زٍرُ وٌتزلز طجك ثزًبهِ لجل آثیبری را اًجبم ذَاّس زاز 

 رٍی ًوبیطگز ظبّز هی OFF  عالهت SYSTEM OFFثزًبهِ ، ثب لزار زازى ًطبًگز وٌتزلز رٍی 

ثب لزار زازى ًطبًگز ثز رٍی . هی تَاى تعساز رٍس ّبی تَلف را تعییي وزز +  ثب فطززى زووِ . ضَز 

RUN وٌتزلز  ٍارز عول ذَاّس ضس . 

 

 ایجاد فاصلِ سهاًی بیي اجزای بزًاهِ آبیاری ایستگاُ ّا 

پس اس رّب .  را ثفطبریس ٍ ًگِ زاریس – ، زووِ RUN          ثِ ٌّگبم چزذبًسى ًطبًگز وٌتزلز رٍی 

، فبغلِ ّبی سهبًی ثیي ضزٍع عولیبت آثیبری ایستگبُ ّبی هرتلف ثز رٍی ًوبیطگز -  وززى زووِ 

ثب لزار زازى .  فبغلِ سهبًی زلرَاُ لبثل تٌظین است –ٍ + ثب زووِ ّبی  . (ثِ ثبًیِ  )ظبّز هی ضَز 

 .    وٌتزلز ٍارز عول ذَاّس ضس RUNًطبًگز ثز رٍی 

 

  ُراُ اًذاسی دستی یک ایستگا  

 سهبى وبروزز ایستگبُ MANUAL – ONE STATION        ثب لزار زازى ًطبًگز وٌتزلز ثز رٍی 

سبعبت .  تغییز ایستگبُ اهىبى پذیز است ثب فطززى زووِ ی . رٍی ًوبیطگز ظبّز هی ضَز 

 عولیبت RUNثب لزار زازى ًطبًگز ثز رٍی . تٌظین هی ضَز -  ٍ  + آثیبری زلرَاُ ثب زووِ ّبی 

پس اس اتوبم ، وٌتزلز ثِ طَر ذَزوبر ، طجك ثزًبهِ ی لجل . آثیبری ایستگبُ هَرز ًظز اًجبم هی ضَز 

 . آثیبری را اًجبم ذَاّس زاز 

 

 را ُ اًذاسی دستی توام ایستگاُ ّا 

 ٍ فطززى زووِ یMANUAL – ALL STATION            ثب لزار زازى ًطبًگز وٌتزلز ثز رٍی 

.  سهبى وبروزز زلرَاُ ثزای ّوِ ایستگبُ ّب تٌظین هی ضَز –ٍ + ایستگبُ ّب اًتربة هی ضًَس ٍ ثب زووِ 

پس اس تٌظین سهبى وبروزز توبم ایستگبُ ّب ، .  اهىبًپذیز است تعَیض ایستگبُ ثب فطززى زووِ 

پس اس . لزار زّیس RUNایستگبّی را وِ هبیلیس آثیبری اس آى آغبس ضَز اًتربة وززُ ٍ ًطبًگز را رٍی 

 .  اتوبم ، وٌتزلز ثِ طَر ذَزوبر ، طجك ثزًبهِ ی لجل آثیبری را اًجبم ذَاّس زاز 

 

 

 ِتٌظین فصلی بزًاه  

ثب لزار زازى ًطبًگز وٌتزلز ثز .           ایي هطرػِ ثزای تٌظین ولی سهبى وبروزز ایستگبُ ّب هی ثبضس 

ثب زووِ . ظبّز هی ضَز % ثز رٍی ًوبیطگز عسزی ثب عالهت     SEASONAL ADJUSTMENT   رٍی 

ثزای زیسى سهبى وبروزز تٌظین . ( زرغس 150 تب 10اس  ).هی تَاى عسز زلرَاُ را تٌظین وزز -  ٍ + ّبی 

سهبى ّب ثز رٍی ًوبیطگز لبثل هطبّسُ .  لزار زّیس RUN TIMESضسُ ثزای ایستگبُ ّب ًطبًگز را رٍی 

 .  است 

 

 حذف بزًاهِ ّا اس کٌتزلز  

را زر  (RST)زووِ حذف توبهی ثزًبهِ ّب .  را ثفطبریس ٍ ًگِ زاریس  ٍ   ، –ز      زووِ ّبی 

. را ًطبى هی زّس AM12ًوبیطگز .  ثبًیِ زووِ ّب را رّب وٌیس 2پس اس . لسوت  پبییي وٌتزلز ثفطبریس 

وٌتزلز ثزای ثزًبهِ ریشی هجسز آهبزُ . ثسیي تزتیت توبهی ثزًبهِ ّب ی هَجَز زر وٌتزلز حذف ضسُ اًس 

 . است 
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 XCHطزیقِ ًصب ضیز بزقی ٍ پوپ بِ کٌتزلز 

  

 

 

 

 

 

 

 سین ًَل هطتزک بیي ضیزبزقی ّا ٍ پوپ

 

 پوپ

 

 سین فاس پوپ

 سیم های فاز

 شیر برقی ها

 

 

 هحل قزار گزفتي باطزی

هحل قزار گیزی سین 

 ّا

دکوِ حذف تواهی 

 بزًاهِ ّای کٌتزلز

 هحل اتصال سٌسَر

هحل اتصال بزق 

 AC ٍلت 24
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  سبعت4 زلیمِ تب 1 اس –عالهت سهبى وبروزز  .1

  سهبى ضزٍع ثزای ّز ثزًبهِ 4 تب 1اس - عالهت سهبى ضزٍع   .2

 ضوبرُ ایستگبُ .3

 عالهت ثزًبهِ هَرز ثْزُ ثززاری .4

 رٍسّبی ّفتِ  .5

 عالهت هبُ ّبی سبل .6

 آثیبری زر رٍسّبی سٍج یب فزز  .7

 عالهت ٍلَع عولیبت آثیبری .8

 عالهت ذبهَش ثَزى سیستن  .9

  عالهت فعبل ثَزى سٌسَر ثبراى .10

   عالهت ثزًبهِ ریشی فػلی .11

 عالهت اًجبم آثیبری زر رٍس هَرز ًظز .12

 عالهت عسم اًجبم عولیبت آثیبری زر رٍس هَرز ًظز .13

 عالهت رٍسّبی هبُ .14

 

 

  بزًاهِ ریشی سهاى ٍ تاریخ 

ٍ-  ، +  ٍ استفبزُ اس زووِ ّبی CURRENT TIME/DAY      ثب لزار زازى ًطبًگز وٌتزلز ثز رٍی 

 . هیتَاى سهبى ٍ تبرید را تٌظین ًوَز     

 

  بزًاهِ ریشی سهاى ضزٍع 

   ٍ  - ، +  ٍ استفبزُ اس زووِ ّبی START TIMES        ثب لزار زازى ًطبًگز وٌتزلز ثز رٍی 

 . اهىبًپذیز هی ثبضس تغییز ثزًبهِ ثب زووِ . هیتَاى سهبى ضزٍع ثزًبهِ ّب را تٌظین وزز 

 

 حذف سهاى ضزٍع  

 ٍ سپس    فطززى AM12 ٍ تٌظین سهبى START TIMES       ثب لزار زازى ًطبًگز وٌتزلز ثز رٍی 

 .هیتَاى سهبى ضزٍع هَرز ًظز را حذف ًوَز -  زووِ 

 

 ُبزًاهِ ریشی سهاى کارکزد ّز ایستگا 

هیتَاى سبعبت - ، +  ٍ استفبزُ اس زووِ RUN TIMES        ثب لزار زازى ًطبًگز وٌتزلز ثز رٍی 

 اهىبًپذیز تغییز ایستگبُ ثب زووِ . تٌظین ًوَز  (ثِ زلیمِ  ) سبعت 4 تب 0وبروزز ایستگبُ ّب را اس 

 .هی ثبضس
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 تٌظین رٍس ّای آبیاری  

 ٍ اًتربة ایستگبُ هَرز ًظز ثب زووِ WATER DAYS         ثب لزار زازى ًطبًگز وٌتزلز ثز رٍی 

ثِ ٌّگبم چطوه سزى ّز رٍس ّفتِ ، فطززى .  رٍسّبی ّفتِ ثز رٍی ًوبیطگز ظبّز هی ضًَس 

 آى را ثِ عٌَاى رٍس عسم آثیبری ثِ وٌتزلز هعزفی –آى رٍس را ثِ عٌَاى رٍس آثیبری ٍ زووِ + زووِ 

 .  هیىٌس 

 

 بزًاهِ ریشی عذم آبیاری در یک  دٍرُ سهاًی خاظ   

پس اس .  رٍسُ را ثِ وبرثز هی زّس 7 تب 1         ایي هطرػِ اهىبى تَلف ثزًبهِ آثیبری ثزا ی یه زٍرُ 

ثزای فعبل ًوَزى زٍرُ ی تَلف ثزًبهِ ، . ایي زٍرُ وٌتزلز طجك ثزًبهِ لجل آثیبری را اًجبم ذَاّس زاز 

ثب .  رٍی ًوبیطگز ظبّز هی ضَز OFF  عالهت SYSTEM OFFثب لزار زازى ًطبًگز وٌتزلز رٍی 

 RUNثب لزار زازى ًطبًگز ثز رٍی . هی تَاى تعساز رٍس ّبی تَلف را تعییي وزز +  فطززى زووِ 

 .وٌتزلز  ٍارز عول ذَاّس ضس 

      

 ایجاد فاصلِ سهاًی بیي اجزای بزًاهِ آبیاری ایستگاُ ّا 

پس اس رّب .  را ثفطبریس ٍ ًگِ زاریس – ، زووِ RUN          ثِ ٌّگبم چزذبًسى ًطبًگز وٌتزلز رٍی 

، فبغلِ ّبی سهبًی ثیي ضزٍع عولیبت آثیبری ایستگبُ ّبی هرتلف ثز رٍی ًوبیطگز -  وززى زووِ 

ثب لزار زازى .  فبغلِ سهبًی زلرَاُ لبثل تٌظین است –ٍ + ثب زووِ ّبی  . (ثِ ثبًیِ  )ظبّز هی ضَز 

 .    وٌتزلز ٍارز عول ذَاّس ضس RUNًطبًگز ثز رٍی 

 

  ُراُ اًذاسی دستی یک ایستگا  

 سهبى وبروزز ایستگبُ MANUAL – ONE STATION       ثب لزار زازى ًطبًگز وٌتزلز ثز رٍی 

سبعبت آثیبری .  تغییز ایستگبُ اهىبى پذیز است ثب فطززى زووِ ی . رٍی ًوبیطگز ظبّز هی ضَز 

 عولیبت آثیبری RUNثب لزار زازى ًطبًگز ثز رٍی . تٌظین هی ضَز -  ٍ  + زلرَاُ ثب زووِ ّبی 

پس اس اتوبم ، وٌتزلز ثِ طَر ذَزوبر ، طجك ثزًبهِ ی لجل آثیبری . ایستگبُ هَرز ًظز اًجبم هی ضَز 

 را اًجبم ذَاّس زاز

 

 را ُ اًذاسی دستی توام ایستگاُ ّا  

  ٍ فطززى زووِ یMANUAL – ALL STATION        ثب لزار زازى ًطبًگز وٌتزلز ثز رٍی 

 سهبى وبروزز زلرَاُ ثزای ّوِ ایستگبُ ّب تٌظین هی –ٍ + ایستگبُ ّب اًتربة هی ضًَس ٍ ثب زووِ 

پس اس تٌظین سهبى وبروزز توبم ایستگبُ .  اهىبًپذیز است تعَیض ایستگبُ ثب فطززى زووِ . ضَز 

 لزار زّیس RUNّب ، ایستگبّی را وِ هبیلیس آثیبری اس آى آغبس ضَز اًتربة وززُ ٍ ًطبًگز را رٍی 

 .  پس اس اتوبم ، وٌتزلز ثِ طَر ذَزوبر ، طجك ثزًبهِ ی لجل آثیبری را اًجبم ذَاّس زاز .
 

 ِتٌظین فصلی بزًاه  

ثب لزار زازى ًطبًگز وٌتزلز ثز .         ایي هطرػِ ثزای تٌظین ولی سهبى وبروزز ایستگبُ ّب هی ثبضس 

ثب زووِ . ظبّز هی ضَز %  ثز رٍی ًوبیطگز عسزی ثب عالهت SEASONAL ADJUSTMENTرٍی 

ثزای زیسى سهبى وبروزز . ( زرغس 150 تب 10اس  ).هی تَاى عسز زلرَاُ را تٌظین وزز -  ٍ + ّبی 

سهبى ّب ثز رٍی ًوبیطگز لبثل .  لزار زّیس RUN TIMESتٌظین ضسُ ثزای ایستگبُ ّب ًطبًگز را رٍی 

 .  هطبّسُ است 
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 سین ًَل هطتزک بیي ضیزبزقی ّا

 

 سین فاس ّزیک اس ضیز بزقی ّا

سین ًَل هطتزک 
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 بزًاهِ ریشی سهاى ٍ تاریخ 

 ٍ استفبزُ اس زووِ SET CURRENT DATE/TIMEثب لزار زازى ًطبًگز وٌتزلز ثز رٍی       

 . هیتَاى سهبى ٍ تبرید را تٌظین ًوَز     ٍ-  ، + ّبی 
 

 بزًاهِ ریشی سهاى ضزٍع 

 ٍ استفبزُ اس زووِ SET PROGRAM START TIMES     ثب لزار زازى ًطبًگز وٌتزلز ثز رٍی 

 تغییز ثزًبهِ ثب زووِ .  هیتَاى سهبى ضزٍع ثزًبهِ ّب را تٌظین وزز   ٍ  - ، + ّبی 

 .اهىبًپذیز هی ثبضس 

 ثسٍى تَجِ ثِ تزتیت ٍارز وززى سهبى ّبی ضزٍع ، وٌتزلز ثب تَجِ ثِ تمسم سهبًی ، ثزًبهِ ّب 

 .را اجزا ذَاّس وزز 

 

 حذف سهاى ضزٍع 

 ٍ تٌظین سهبى SET PROGRAM START TIMES      ثب لزار زازى ًطبًگز وٌتزلز ثز رٍی 

AM12 ِهیتَاى سهبى ضزٍع هَرز ًظز را حذف ًوَز -   ٍ سپس فطززى زوو. 

 

 ُبزًاهِ ریشی سهاى کارکزد ّز ایستگا 

، +  ٍ استفبزُ اس زووِ SET STATION RUN TIMES     ثب لزار زازى ًطبًگز وٌتزلز ثز رٍی 

 A ،B ٍ C ثزای ثزًبهِ ّبی  (ثِ زلیمِ  ) سبعت 2 تب 0هیتَاى سبعبت وبروزز ایستگبُ ّب را اس - 

 ثزای طزح ّبی Dافشایص سبعت وبروزز ثزًبهِ  ). تٌظین ًوَز D سبعت ثزای ثزًبهِ 12ٍ تب 

 . اهىبًپذیز هی ثبضس تغییز ایستگبُ ثب زووِ  . (لطزُ ای پیص ثیٌی ضسُ است

 

 تٌظین رٍسّای آبیاری 

 ٍ اًتربة ایستگبُ هَرز ًظز ثب SET DAYS TO WATER     ثب لزار زازى ًطبًگز وٌتزلز ثز رٍی 

ثِ ٌّگبم چطوه سزى ّز رٍس ّفتِ ، .  رٍسّبی ّفتِ ثز رٍی ًوبیطگز ظبّز هی ضًَس زووِ 

 آى را ثِ عٌَاى رٍس عسم آثیبری ثِ وٌتزلز –آى رٍس را ثِ عٌَاى رٍس آثیبری ٍ زووِ + فطززى زووِ 

 .  هعزفی هیىٌس 

 

 بزًاهِ ریشی رٍسّای سٍج یا فزد بزای آبیاری 

لزار هی  (سٍج) EVENیب  (فزز) ODD ، فلص چطوه سى ثز ثبالی عالهت      ثب فطززى زووِ 

 را ثزای حذف آثیبری زر ایي رٍسّب –را ثزای اًتربة آثیبری زر رٍس سٍج یب فزز ٍ زووِ + زووِ . گیزز

 . ثفطبریس 

 

 بزًاهِ ریشی آبیاری با فاصلِ سهاًی 

 فلص  ٍ فطززى زووِ SET DAYS TO WATER     ثب لزار زازى ًطبًگز وٌتزلز ثز رٍی 

هی تَاى فبغلِ - ، + ثب فطززى زووِ .  لزار هی گیزز INTERVALچطوه سى ثز ثبالی عالهت 

 .سهبًی هیبى عولیبت آثیبری را تٌظین ًوَز 

 پس اس تٌظین هَارز فَق ًطبًگز را ثز رٍی RUN لزار زّیس تب وٌتزلز طجك ثزًبهِ آثیبری را آغبس 

 .ًوبیس 

 بزًاهِ ریشی عولکزد پوپ 

هیتَاى -  ، +  ٍ فطززى زووِ SET PUMP OPERATION     ثب لزار زازى ًطبًگز وٌتزلز ثز رٍی 

 ًوَز (OFF)یب غیز فعبل  (ON)پوپ را ثِ ٌّگبم عولىزز یه ایستگبُ ، فعبل 
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  ُراُ اًذاسی دستی یک ایستگا 

 سهبى وبروزز MANUAL-SINGLE STATION     ثب لزار زازى ًطبًگز وٌتزلز ثز رٍی 

ثب .  ایستگبُ ّب تغییز هی وٌٌس ثب فطززى زووِ. ایستگبُ ّب ثز رٍی ًوبیطگز ظبّز هی ضَز 

پس اس لزار ًطبًگز ثز رٍی . هی تَاى سهبى وبروزز را تٌظین ًوَز - ، + استفبزُ اس زووِ ّبی 

RUN ثب اتوبم آثیبری ایستگبُ هَرز ًظز ثزًبهِ لجلی .  وٌتزلز عولیبت آثیبری را آغبس ذَاّس وزز

 .  ثِ طَر اتَهبتیه اجزا ذَاّس ضس 

 

 راُ اًذاسی دستی توام ایستگاُ ّا 

سهبى وبروزز ایستگبُ ّب MANUAL-ALL STATIONS      ثب لزار زازى ًطبًگز وٌتزلز ثز رٍی 

ثب استفبزُ .  اهىبًپذیز است تغییز ثزًبهِ ثب فطززى زووِ . ثز رٍی ًوبیطگز ظبّز هی ضَز

پس اس .  هی تَاى سهبى وبروزز زلرَاُ را ثزای ایستگبُ ّب تٌظین ًوَز –ٍ +  ، اس زووِ ّبی 

 .  وٌتزلز عولیبت آثیبری را آغبس ذَاّس وزز RUNلزار زازى ًطبًگز ثز رٍی 

 

 وٌتزلز عولیبت آثیبری را اس ایستگبّی وِ ضوبرُ آى ثز رٍی ًوبیطگز  است آغبس ذَاّس وزز 

ٍ ثِ تزتیت تب آثیبری ایستگبُ ّبی ثعس اس آى عولیبت را ازاهِ ذَاّس زاز اهب ایستگبُ ّبی لجل اس 

ثٌبثزایي تَجِ زاضتِ ثبضیس وِ ثزای آثیبری توبهی ایستگبُ . ایستگبُ اٍلیِ آثیبری ًرَاٌّس ضس 

 .ّب ثبیس عولیبت اس اٍلیي ثزًبهِ ٍ ایستگبُ آغبس گززز 

 

 

 خاهَش کزدى کٌتزلز 

 پس اس زٍ ثبًیِ توبهی ثزًبهِ ّبی فعبل هتَلف SYSTEM OFF     ثب لزار زازى ًطبًگز ثز رٍی 

ثزای رٍضي وززى هجسز ٍ اس سزگیزی عولیبت آثیبری ًطبًگز . ذَاٌّس ضس ٍ وٌتزلز ذبهَش هی ضَز 

 .لزار زّیس  RUN را رٍی 

 بزًاهِ ریشی فاصلِ سهاًی بیي اجزای عولیات ایستگاُ ّا 

 SET را ثفطبریس ٍ ًطبًگز را ثز رٍی– لزار زارز زووِ RUN      ٌّگبهی وِ ًطبًگز ثز رٍی 

STATION RUN TIMES فبغلِ سهبًی ثیي عولیبت آثیبری ایستگبُ ّب ثز رٍی ًوبیطگز .  لزار زّیس

 .  سهبى هَرز ًظز را تٌظین ًوبییس  ٍ ،  - ، + ثب استفبزُ اس زووِ ّبی . ظبّز هی ضَز 

 حذف تواهی بزًاهِ ّا اس کٌتزلز 

را ّوشهبى  ٍ ، -  زووِ ّبی .  لزار زّیس ٍ ثبطزی را ذبرج وٌیس  RUN     ًطبًگز را ثز رٍی 

ٍ ، - ثب رّب وززى زووِ ّبی .  را زر پطت زر وٌتزلز ثفطبریس  resetثفطبریس ٍ ًگِ زاریس ٍ زووِ 

  .توبهی ثزًبهِ ّبی وٌتزلز حذف ذَاّس ضس 
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 ًصب باطزی بز رٍی کٌتزلز 

ثِ ٌّگبم لزار زازى ثبطزی هطوئي . ثب ثبس وززى پیچ پطت وٌتزلز ، ثِ هحل ثبطزی زستزسی هی یبثیس 

  (2ضىل  ).ضَیس وِ آة زاذل هحفظِ آى ًجبضس 

 

  ًصب کٌتزلزSVCبز رٍی ضیز بزقی  

ثزای ًػت ایي وٌتزلز .  ثِ راحتی ثز رٍی توبهی ضیزّبی ثزلی لبثل ًػت است  SVC    وٌتزلز  هسل 

سپس اًتْبی ثشرگتز گیزُ ًػت را ثِ ٍسط وٌتزلز .  ثز رٍی ضیز ثزلی ًػت ضَز DCثبیس سلٌَئیس 

SVC ( 3ضىل  ).   ٍ اًتْبی وَچىتز آى را ثِ سلٌَئیس هتػل سبسیس 

 

 2ضکل 

 3ضکل 

 گیزُ ًصب

3 7 6 12 1 

5 

4 

10 13 2 8 9 11 

15 

14 

29 30 
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 بزًاهِ ریشی سهاى ٍ تاریخ 

- ٍ  + ثب زووِ ّبی . ثز رٍی ًوبیطگز ظبّز ضَز   را ثفطبریس تب عالهت       زووِ  

 زر پبییي ًوبیطگز  ظبّز 1 عسز سپس ثب فطززى . هی تَاى سبعت ٍ زلیمِ را تٌظین ًوَز 

 . رٍس ّفتِ را هطرع وٌیس - ٍ  + ثب فطززى . هی ضَز وِ ًطبى زٌّسُ اٍلیي رٍس ّفتِ است 

 

 بزًاهِ ریشی سهاى ضزٍع  

عسز سوت چپ عالهت . ثز رٍی ًوبیطگز ظبّز ضَز را ثفطبریس تب عالهت       زووِ 

ٍ + ثب فطززى زووِ . ، ضوبرُ سهبى ضزٍع ٍ عسز پبییي عالهت ضوبرُ ایستگبُ را ًطبى هی زّس 

ثزای  . ( زلیمِ ای هی ثبضٌس 15گبم ّبی سهبًی  ) هی تَاى سهبى ضزٍع را تٌظین ًوَز –

 را ثفطبریس ٍ طجك زستَر لجل ، سهبى ضزٍع زٍم را تٌظین افشٍزى سهبى ضزٍع زیگز زووِ 

 . ًوبییس 

 

 حذف سهاى ضزٍع  

ثب .  ثزسبًیس AM12سهبى را ثِ -  یب  +   ثب فطززى زووِ     ثِ ٌّگبم ظبّز ثَزى عالهت 

 . سهبى ضزٍع حذف ذَاّس ضس –فطززى زووِ 

 

  بزًاهِ ریشی سهاى کارکزد  

سهبى -  ٍ + ثب زووِ ّبی .  ثز رٍی ًوبیطگز ظبّز ضَز  را ثفطبریس تب عالهت    زووِ 

 . وبروزز ایستگبُ تٌظین هی ضَز 

 

 بزًاهِ ریشی رٍس ّای آبیاری 

ثِ ٌّگبم .  ثِ ّوزاُ رٍسّبی ّفتِ ثز رٍی ًوبیطگز ظبّز ضَز    را ثفطبریس تب عالهت      زووِ 

 آى را ثِ عٌَاى رٍس –آى رٍس را ثِ عٌَاى رٍس آثیبری ٍ زووِ + چطوه سزى ّز رٍس ّفتِ ، فطززى زووِ 

 .عسم آثیبری ثِ وٌتزلز هعزفی هیىٌس 

  بزًاهِ ریشی آبیاری با فاصلِ سهاًی 

 ثز رٍی  را ثفطبریس تب عالهت     ثِ ٌّگبم هطبّسُ رٍسّبی آثیبری ثز رٍی ًوبیطگز زووِ 

اس  ) هی تَاى هیشاى فبغلِ سهبًی ثیي رٍسّبی آثیبری را هطرع ًوَز –ٍ + ثب زووِ . ًوبیطگز ظبّز ضَز 

  .( رٍس 31 تب 1

 

  ُراُ اًذاسی دستی ایستگا 

 ثبًیِ ًگِ 2 راثفطبریس ٍ سپس زووِ .  را ثفطبریس تب سهبى ثز رٍی ًوبیطگز ظبّز ضَز       زووِ  

 هی تَاى سهبى وبروزز سیستن را تٌظین –ٍ + ثب زووِ .  ثز رٍی ًوبیطگز ظبّز ضَز زاریس تب عالهت

 .  ثبًیِ عولیبت آثیبری آغبس ذَاّس ضس 10پس اس . ًوَز 

 

 خاهَش کزدى کٌتزلز 

ظبّز OFF ثبًیِ عالهت 4پس اس . ثز رٍی ًوبیطگز ظبّز ضَز  را ثفطبریس تب عالهت     زووِ 

 .هی ضَز ٍ وٌتزلز ذبهَش ذَاّس ضس 
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