
 

 

 

 کنترلر هوشمند دما و رطوبت

NTH-8000 

 

 

 

:برخی از ویژگیهای محصول  

بهره گیری از سنسور دیجیتال -  

درصد 99.9-0رطوبت  رنج  -  

 80+تا  40-رنج دما  -

دهم درجه 3 دما دقت  -  

درصد 2دقت رطوبت  -  

 0.1وضوح دما و رطوبت  -

ثبات و ماندگاری بسیار باالی سنسور -  

رطوبت وهای ال ای دی مجزا برای دما  نشانگر -  

آالرم اعالم خروج دما و یا رطوبت از محدوده تعریف شده -  

قابلیت تنظیم خروجی دما بعنوان گرمایشی یا سرمایشی -  

رطوبت زا و یا رطوبت زدا بعنوان رطوبتقابلیت تنظیم خروجی  -  

یک سال گارانتی -  

آمپری 7روجی کانال های خ -  

ولت مستقیم 12سوکت ورودی تغذیه  -  

 

 

 این مفتخر به تولید اعالم میداریم؛ گرامی؛ضمن تشکر از حسن انتخاب و اعتماد شما مشتری 

.کاالی با کیفیت ایرانی هستیم  

کنترلر  راه اندازی نصب و هتجبرای ارائه اطالعات الزم  ؛این برگه راهنمای استفاده محصول

تهیه شده و مطالعه کامل و دقیق این متن باعث جلوگیری از خطاهای احتمالی  در استفاده از 

.این محصول میگردد  

 

 

: اجصای پٌل اصلیتسکیة  -1

 

 

 

 

: ًقطَ سین کطی  -2

 

 

 

 

هوازد کازایی کٌتسلس  -3

اش ایي کٌتسلس هیتواى تسای سٌجص و کٌتسل دها و زطوتت ُس هحیطی اػن اش سالي؛ اتاق و یا ُس 

. هحفظَ و یا چوثس ؛ دز هحدودٍ ُای هجاش دها و زطوتت استفادٍ ًوود

 

: کازکسد -4

کٌتسلس تَ گوًَ ای طساحی و ساختَ ضدٍ کَ پس اش اتصال  تغریَ و زوضي ضدى؛ تَ صوزت 

. خودکاز ضسوع تَ ًوایص دها و زطوتت فؼلی  هحیط هیٌواید

و ًوایص زطوتت تَ صوزت زاست  ˚ ًوایص دها تَ صوزت چپ چیي و ُوساٍ تا  ػالهت دزجَ

. چیي و تدوى ػالهت هیثاضد



 

 

 

: ظیواتًحوٍ تي -5

 

را به مدت چند ثانیه نگه دارید  Set key تسای وزود تَ هٌوی تٌظیوات کافیست دکوَ

را نمایش خواهد در این حالت پس از شنیده شدن صدای بیپ؛ نمایشگر عبارت

. داد  و کنترلر وارد منوی تنظیمات میشود

: ن آنها را جابجا کردمنوی تنظیمات شامل موارد ذیل است که میتوان با کلیدهای باال و یا پایی

زا دزیافت  t1,t2ایي کٌتسلس تسای تٌظیوات دها اش کازتس دو ػدد  :تٌظیوات دها 

حفع هیکٌد   t1 ,t2هیکٌد و ُووازٍ دها زا تیي دو ػدد 

. تاضد  t2ُووازٍ تایستی  کوتس اش  t1الشم تَ ذکس است کَ

دز ایي قسوت کازتس هیتواًد خسوجی دها زا :(سسهایطی یا گسهایطی)وضؼیت دها 

  .تٌظین ًواید heatingیا    coolingتسای حالت 

تٌظین ضوًد و  h1,h2تایستی دو پازاهتس  تسای تٌظین زطوتت :تٌظیوات زطوتت  

. وازد ضدٍ تثثیت هیگسدد وتت تیي دو پازاهتسزط

. تاضد  h2کوتس اش ُووازٍ تایستی   h1الشم تَ ذکس است کَ 

دزایي قسوت کازتس هیتواًد زلَ :(زطوتت شدایا  زطوتت شا)زطوتتوضؼیت  

 .تٌطین کٌد (زطوتت شدا ) dو یا تَ صوزت  (زطوتت ساش)  Hخسوجی زطوتت زا تَ صوزت 

. دز ایي قسوت هیتواى تاشز زا زوضي یا خاهوش کسد :تٌظیوات آالزم و تاشز

 Hُن اش کازتس سوال خواٌُد ضد کَ   H , tزاز گیسد؛ دو پازاهتس اگس تاشز دز حالت زوضي ق

دزصد  15هیثاضد کَ هقداز پیطفسض ایي پازاهتس  h2یا  اش  h1هقداز اًحساف هجاش زطوتت اش 

دزجَ  5هیثاضد و هقداز پیطفسض آى ُن   t2یا   t1ُن هقداز اًحساف هجاش دها اش   tاست؛ و 

. هیثاضد

دز صوزتی کَ آالزم دها و یا زطوتت زخ دُد؛ ػالوٍ تس صدای تاشز؛ ال ای دی هستوط تَ دها یا 

 .ًیص چطوک هیصًد ؛زطوتت کَ تاػث آالزم ضدٍ است

 

 

 

 

 

 

 

: سٌسوز – 6

:استفادٍ هیکٌد هیطود؛ هطاُدٍ شیس کَ دز تصویس اش سٌسوز دیجیتال NTH-8000کٌتسلس 

 

زد و یا ازتثاط آى زخ صل ًطدٍ تاضد و یا اضکالی دز کازکچٌاًچَ تَ ُس دلیل سٌسوز دزست هت

: زا ًوایص خواُد داد Erorًوایطگس ػثازت  دادٍ تاضد؛دز ایي حالت

. و تالفاصلَ ُوَ خسوجی ُای کٌتسلس قطغ خواٌُد ضد 

: ُطداز

: استفادٍ دز ضسایط  ذیل ًویثاضٌد قاتلوز ایي کٌتسلس و سٌس

دگی ایی؛ اسیدی و یا دازای خاصیت خوزهحیط ضیوی :1

کازتسدُای شیس آب  :2

دزجَ ساًتیگساد  75دهاُای تاالتس اش  :3

 شیس تاتص ًوز هستقین آفتاب :4

 

 

 

 

 

 

سایت  و پیشنهاد؛ میتوانید از طریق وب به منظور کسب اطالعات بیشتر و یا هرگونه انتقاد

 ناسوت با ما در ارتباط باشید

 

 

www.naasoot.com 

 

 

 

 


