
  

يك )، Fanlessمدل دستگاه هاي بدون فن(، ديجيتال همه كارهترموستات 
دهم مجهز به يك دماسنج داخلي با دقت يك ، كنترل دماي محيطجامع  دستگاه

شامل رادياتورها، دستگاه هاي گرمايش از  يبراي سيستمهايو درجه سانتيگراد 
كه با انجام محاسبات الزم جهت كنترل كف، پكيج ها، موتورخانه ها و .... است 

  اعمال مي كند.  عمليات گرمايش رادما، فرامين الزم براي شروع يا توقف 

ست كه با استفاده و يك صفحه نمايش رنگي اين دستگاه شامل شش كليد لمسي
تواند وضعيت فعلي و عملكرد دستگاه، حاالت مختلف و نيز از رنگها و عالئم، مي

 ن را مديريت كند. تنظيمات گوناگو

 &       Up)، كليدهاي جهت(     Powerكليدهاي دستگاه شامل كليد پاور(

Down    )كليد منو ،(Menu    )تايمر ،(Timer    هاي ) و حالت
 ) ست.        Modesكاري(

هاي خاموش و روشن، به با نگه داشتن كليد پاور، در صفحه اصلي و در وضعيت
  شود. وشن و خاموش شده و صفحه اصلي دستگاه، نمايش داده ميترتيب دستگاه ر

) و ظاهر Force Closeفشردن كليد پاور در منوها، باعث خروج سريع(
  شدن صفحه اصلي دستگاه در آن وضعيت مي شود.

هاي كاري، دستگاه به ترتيب وارد منوهاي با نگه داشتن كليدهاي تايمر و حالت
  شود.هاي كاري ميانتخاب حالت انتخاب زمان خاموش شدن و يا

ثانيه ، باعث قفل شدن/بازشدن  ٣ي اصلي به مدت نگه داشتن كليد منو در صفحه
ي كليدها از كار مي افتند. همچنين فشردن، شود. در حالت قفل كليهدستگاه مي

در صفحه  Settingروشن و خاموش شدن عالمت  -ثانيه ٣نگه داشتن(كمتر از 
  اين كليد، دستگاه را به منوي تنظيمات مي برد.اصلي) و رها كردن 

  شروع كار با دستگاه

بندي دستگاه(مطابق نقشه سيم كشي) و برقراري جريان الكتريكي، صفحه با سيم
 OFFشود(كلمه دستگاه وارد وضعيت(صفحه) خاموش ميشده و نمايش روشن 

ت با اين ي اصلي دستگاه اسشود). صفحه خاموش، مانند صفحهنمايش داده مي
ها كامال قطع بوده ست. در اين حالت خروجيها در آن خاكستريتفاوت كه رنگ

  آيد. و دماي فعلي محيط، در قسمت باال و سمت چپ صفحه به نمايش در مي

  
 حالت خاموش -١شكل 

  

  حالت هاي كاري

 ٣داراي )، Fanlessمدل دستگاه هاي بدون فن(ترموستات ديجيتال همه كاره، 
   ست.ا )ايدوره(Periodicalو  (اتوماتيك)Auto، )دستي(Manualحالت كاري 

، به صورت دستي و خاموش شدن دستگاه گرمايشي )ON(روشن، دستيدر حالت 
  قابل تغيير است. در صفحه اصلي، كليدهاي جهت استفاده از و با 

با توجه به اختالف روشن و خاموش شدن دستگاه گرمايشي در حالت اتوماتيك، 
(قابل نمايش در وسط صفحه اصلي در وضعيت  دماي محيط و دماي مرجع

، در صفحه اصلي شود. در اين حالت، استفاده از كليدهاي جهتتعيين مي روشن)،
  دهد. دماي مرجع را تغيير مي

ي از پيش تعيين شده، روشن بازه زمان ٢در ، دستگاه گرمايشياي، در حالت دوره
و استفاده از كليدهاي جهت در صفحه اصلي، تاثيري در و خاموش مي شود 

  .ندارد ملكردع

انجام مي  Modesتعيين حالت كاري با استفاده از فشردن و نگه داشتن كليد 
اد. تغيير دتوان حالت كاري را شود. در اين منو با استفاده از كليدهاي جهت مي

)، Time Outبا فشردن كليد منو و يا خروج اتوماتيك بعد از مدت كوتاهي(
 تغييرات ايجاد شده اعمال مي گردد.

    
  تنظيماتهاي كار حالت -٢شكل 

 تنظيمات

مدل دستگاه هاي بدون فن، تنها ترموستات ديجيتال همه كاره، منوي تنظيمات  
  شامل تنظيمات حالت دوره اي ست. 

از كليدهاي جهت و كليد منو(به عنوان كليد تاييد)، مي توان تنظيمات با استفاده 
مختلف را انتخاب و اعمال نمود. فشردن كليد پاور يا فشردن چند باره كليدهاي 

 جهت، در منوي تنظيمات، باعث خروج و بازگشت به صفحه اصلي مي گردد.

شدن دستگاه  خاموش و روشناي، مي توان منوي تنظيمات حالت دوره در
  بازه زماني تنظيم نمود. ٢را در گرمايشي 

    
  Periodicalانتخاب تنظيمات حالت  -١شكل 

براي بازگشت با صفحه اصلي، با فشردن كليدهاي جهت، منوها از 
انتقال به صفحه اصلي انجام مي گيرد. همچنين در انتخاب خارج شده و 

صورت عدم استفاده از كليدها، بعد از لحظاتي، صفحه اصلي ظاهر 
  ) .Time outشود(مي



 تايمر خاموش كننده

شود كه با استفاده از اي ظاهر مي، صفحهTimerبا فشردن و نگه داشتن كليد 
توان زمان خاموش شدن دستگاه را تعيين نمود. با فشردن كليدهاي جهت مي

)، تغييرات ايجاد Time Outكليد منو و يا خروج اتوماتيك بعد از مدت كوتاهي(
  شده اعمال مي گردد.

    
  تنظيم تايمر خاموش كننده -٦شكل 

  كليدهاي ميانبر
 قفل دستگاه -

ثانيه، باعث قفل شدن صفحه دستگاه  ٣نگه داشتن كليد منو به اندازه 
فتند. با نگه داشتن ي كليدها از كار مي اشود. در اين حالت كليهمي

ثانيه در حالت قفل، دستگاه به حالت عادي  ٣اين كليد به مدت 
 بازگشته و قفل دستگاه باز مي شود. 

 )Advanced(منوي پيشرفته  - 

در حالت خاموش، با نگه داشتن كليدهاي تايمر و حالت كاري به  - 
 ثانيه، دستگاه وارد منوي پيشرفته مي شود.  ٢مدت 

    
  منوهاي بخش تنظيمات پيشرفته -٢شكل 

در منوي پيشرفته تنظيماتي كه كمتر مورد نياز كاربر است قرا دارد. 
كه با انتخاب آنها  ممكن است برخي از اين تنظيمات غيرفعال باشند

  انتخاب شنيده مي شود.  صداي خطاي
-Power-On State ز قطع و وصل براي انتخاب حالت فعاليت دستگاه بعد ا

  برق بين دو گزينه خاموش بودن يا آخرين حالت استفاده مي شود.
-Auto Lock  صفحه دستگاه را تعيين خودكار زمان الزم براي قفل شدن

  مي كند.
-Sound .شدت صداي دستگاه را مشخص مي كند  
- Display .شدت نور صفحه را مشخص مي كند  

  

  

  

  

 كشيميس

به صورت ذكر شده  ،مدل دستگاه هاي بدون فنترموستات ديجيتال همه كاره، 
- متصل مي )BackPanel(خروجي بخش پشتي دستگاه يك يا دوبه  ،در جدول

 د.شو

OUT 5 OUT 4 OUT 3 OUT 2 OUT 1   

-  -  
 خروجي رله

  فاز
- -  

دستگاه 
با  بدون فن

  خروجي فاز

  
خروجي رله 

  كنتاكت ٢
خروجي رله 

  كنتاكت ١
    

دستگاه 
با  بدون فن

خروجي 
 كنتاكت

تر در مورد شيوه نصب، مي توانيد به صفحه شاطالعات بيبراي دريافت 
QR-مراجعه و يا با اسكن  exinno.irمحصول در سايت اكسينو به آدرس 

Code .انتهاي همين نوشته آن را باز كنيد  

 Code-QRتوانيد با اسكن براي دريافت اطالعات بيشتر دستگاه، ميهمچنين 
و  هاهاي اطالعات، فيلمصفحه محصول رفته و از برگه بهانتهاي همين نوشته 

هاي آموزشي و ... استفاده نماييد. به عالوه با عضويت در صفحات و شبكه مطالب

ها و ـها، تخفيفعلمي، پشتيبانيتوانيد از نكات اجتماعي اكسينو، مي
 .محصوالت جديد مطلع شويد

 

  

  ضمانت نامه و برگه خدمات پس از فروش

  .سال خدمات پس از فروش از تاريخ نصب ٥سال ضمانت و  ٢شامل 
  ضمانت نامه شامل موارد زير نمي گردد: اين

 آسيب فيزيكي، شكستگي، آب خوردگي -١
 نصب غيراستاندارد، خارج از شرايط نصب ذكر شده،  -٢
 ،تعمير توسط افراد غيرمجاز -٣
 ،نوسانات برق و ولتاژ تغذيه غيرمجاز -٤
 ،خارج از مشخصات فني ذكر شده ،استفاده از محصول -٥
 ،دستگاهمخدوش بودن مهر ضمانت نامه يا سريال  -٦

 
 شود.نامه شامل هزينه هاي ارسال و نصب مجدد نميتوجه : اين ضمانت

SN : 

https://exinno.ir 
info@exinno.ir 


