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 ًوبیشگز -1

 شوبرُ ایستگبُ -2

 عالهت سهبى ٍ تبریخ -3

  سبعت4 دقیقِ تب 1سهبى کبر ّز ایستگبُ اس -  سهبى کبرکزد  -4

 سهبى شزٍع -5

 شوبرُ سهبى شزٍع -6

 عالهت رٍسّبی آثیبری -7

 عالهت ٍقَع آثیبری -8

 عالهت عذم ٍقَع آثیبری -9

 عالهت خبهَش ثَدى سیستن -10

 عالهت آثیبری ثب فبصلِ سهبًی -11

  عالهت ٍضعیت ثبطزی -12

 عالهت آثیبری دستی -13

 عالهت فعبل ثَدى سٌسَر ثبراى -14

 عالهت اًجبم عولیبت آثیبری -15

 

 نصب باطزی بز روی کنتزلز  

ثِ ٌّگبم قزار دادى ثبطزی . ثب ثبس کزدى پیچ پشت کٌتزلز ، ثِ هحل ثبطزی دستزسی هی یبثیذ 

  (2شکل  ).هطوئي شَیذ کِ آة داخل هحفظِ آى ًجبشذ 

 
  نصب کنتزلز  SVCبز روی شیز بزقی  

ثزای ًصت ایي .  ثِ راحتی ثز رٍی توبهی شیزّبی ثزقی قبثل ًصت است  SVC    کٌتزلز  هذل 

سپس اًتْبی ثشرگتز گیزُ ًصت را ثِ .  ثز رٍی شیز ثزقی ًصت شَد DCکٌتزلز ثبیذ سلٌَئیذ 

 ( 3شکل  ).   ٍ اًتْبی کَچکتز آى را ثِ سلٌَئیذ هتصل سبسیذ SVCٍسط کٌتزلز 
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 بزنامه ریشی سمان و تاریخ  

هی - ٍ  + ثب دکوِ ّبی . ثز رٍی ًوبیشگز ظبّز شَد   را ثفشبریذ تب عالهت       دکوِ  

 در پبییي ًوبیشگز  ظبّز هی شَد 1 عذد سپس ثب فشزدى . تَاى سبعت ٍ دقیقِ را تٌظین ًوَد 

 . رٍس ّفتِ را هشخص کٌیذ - ٍ  + ثب فشزدى . کِ ًشبى دٌّذُ اٍلیي رٍس ّفتِ است 

 

 بزنامه ریشی سمان شزوع  

عذد سوت چپ عالهت ، . ثز رٍی ًوبیشگز ظبّز شَد را ثفشبریذ تب عالهت       دکوِ 

 –ٍ + ثب فشزدى دکوِ . شوبرُ سهبى شزٍع ٍ عذد پبییي عالهت شوبرُ ایستگبُ را ًشبى هی دّذ 

ثزای افشٍدى سهبى  . ( دقیقِ ای هی ثبشٌذ 15گبم ّبی سهبًی  )هی تَاى سهبى شزٍع را تٌظین ًوَد 

 .  را ثفشبریذ ٍ طجق دستَر قجل ، سهبى شزٍع دٍم را تٌظین ًوبییذ شزٍع دیگز دکوِ 

 

 حذف سمان شزوع  

ثب .  ثزسبًیذ AM12سهبى را ثِ -  یب  +   ثب فشزدى دکوِ    ثِ ٌّگبم ظبّز ثَدى عالهت  

 . سهبى شزٍع حذف خَاّذ شذ –فشزدى دکوِ 
 

  بزنامه ریشی سمان کارکزد  

سهبى -  ٍ + ثب دکوِ ّبی .  ثز رٍی ًوبیشگز ظبّز شَد  را ثفشبریذ تب عالهت    دکوِ 

 . کبرکزد ایستگبُ تٌظین هی شَد 

 

 

 

 بزنامه ریشی روس های آبیاری   

ثِ .  ثِ ّوزاُ رٍسّبی ّفتِ ثز رٍی ًوبیشگز ظبّز شَد    را ثفشبریذ تب عالهت    دکوِ 

 آى را ثِ –آى رٍس را ثِ عٌَاى رٍس آثیبری ٍ دکوِ + ٌّگبم چشوک سدى ّز رٍس ّفتِ ، فشزدى دکوِ 

 .عٌَاى رٍس عذم آثیبری ثِ کٌتزلز هعزفی هیکٌذ 

 

  بزنامه ریشی آبیاری با فاصله سمانی   

 ثز  را ثفشبریذ تب عالهت   ثِ ٌّگبم هشبّذُ رٍسّبی آثیبری ثز رٍی ًوبیشگز دکوِ 

 هی تَاى هیشاى فبصلِ سهبًی ثیي رٍسّبی آثیبری را هشخص –ٍ + ثب دکوِ . رٍی ًوبیشگز ظبّز شَد 

  .( رٍس 31 تب 1اس  )ًوَد 

 

  راه انداسی دستی ایستگاه 

 ثبًیِ 2 راثفشبریذ ٍ سپس دکوِ .  را ثفشبریذ تب سهبى ثز رٍی ًوبیشگز ظبّز شَد     دکوِ  

 هی تَاى سهبى کبرکزد سیستن را –ٍ + ثب دکوِ .  ثز رٍی ًوبیشگز ظبّز شَد ًگِ داریذ تب عالهت

 .  ثبًیِ عولیبت آثیبری آغبس خَاّذ شذ 10پس اس . تٌظین ًوَد 

 

 خاموش کزدن کنتزلز   

 ثبًیِ عالهت 4پس اس . ثز رٍی ًوبیشگز ظبّز شَد  را ثفشبریذ تب عالهت    دکوِ 

OFF ظبّز هی شَد ٍ کٌتزلز خبهَش خَاّذ شذ. 
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