
 

 كنترل دماي محيطجامع  دستگاههوشمند، يك ديجيتال همه كاره ترموستات 
دستگاه براي انواع سيستمهاي سرمايشي، گرمايشي و تهويه مطبوع است. اين 

درجه سانتيگراد است كه با انجام دهم مجهز به يك دماسنج داخلي با دقت يك 
توقف چرخش، افزايش  محاسبات الزم جهت كنترل دما، فرامين الزم براي شروع يا

و .... را روي خروجي اعمال مي كند. اين  هاو يا كاهش سرعت، قطع يا وصل پمپ
ست كه با استفاده از و يك صفحه نمايش رنگي دستگاه شامل سه كليد لمسي

تواند وضعيت فعلي و عملكرد دستگاه، حاالت مختلف و نيز رنگها و عالئم، مي
 .تنظيمات گوناگون را مديريت كند

حالت كاري دستي، خودكار  ٣اين ترموستات شامل دو وضعيت خاموش و روشن، 
، شيرهاي برقي و پمپ تخليه ي و همچنين قابليت كنترل پمپ آب،او دوره

  باشد. مي كمپرسور

و نيز انجام  ، تايمر خاموش كنندههاي جانبي نظير قفل كودكبه عالوه قابليت
ابزارهاي جانبي از  و حاالت كاري ،هاها، وضعيتقابليتتنظيمات براي هر يك از 

  اين ترموستات است. امكانات

  شروع كار با دستگاه

ها(مطابق نقشه سيم كشي) و برقراري جريان الكتريكي، صفحه با اتصال سيم
 OFF(كلمه شودخاموش مي )صفحهوضعيت(دستگاه وارد شده و نمايش روشن 

مانند منوي اصلي دستگاه است با اين  ،صفحه خاموش .شود)نمايش داده مي
ها كامال قطع بوده در اين حالت خروجي ست.ها در آن خاكستريتفاوت كه رنگ

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

، با ستگاه روشن شده و صفحه اصلي دستگاهدكليك بر روي كليد وسط، دو بار با 
  شود.هاي فعال شده نمايش داده مياري و قابليتحالت ك توجه به

  حالت هاي كاري

، )دستي(Fanحالت كاري  ٣ترموستات ديجيتال همه كاره هوشمند داراي 
Auto(اتوماتيك)  وPeriodical)ست.ا )ايدوره   

كليدهاي استفاده از ، سرعت چرخش موتور، به صورت دستي و با دستيدر حالت 
هاي قابل انتخاب با توجه به تغيير است. تعداد سرعتقابل در صفحه اصلي، جهت 

   سرعت باشد. ٣تا  ١د بين توانمينوع دستگاه 

در حالت اتوماتيك، سرعت چرخش موتور با توجه به اختالف دماي محيط و دماي 
  شود. تعيين مي ،مرجع مشخص شده توسط كاربر

مرجع را تغيير  ، دمايدر صفحه اصلي در اين حالت، استفاده از كليدهاي جهت
هاي زماني مختلف از اي، سرعت چرخش موتور، در بازهدهد. در حالت دورهمي

تعيين شده و استفاده از كليدهاي جهت در صفحه اصلي، تاثيري در مقدار  پيش
  .سرعت چرخش ندارد

براي انتخاب هر يك از حاالت كاري، كافي ست در صفحه اصلي، كليد وسط را 
 فشردن كليد جهت راست، عالمت فن را انتخاب نمود.فشرده و با دو بار 

    
  منوي انتخاب حالت كاري-١كل ش

با فشردن كليد وسط در اين حالت، رنگ حالت انتخابي تغيير كرده و عالمت  
  شود.جهت در دو طرف آن به معني امكان تغيير حالت كاري نمايش داده مي

، منوي تغيير مقادير حالت Periodicalبا فشردن كليد وسط در حالت انتخاب 
  شود.و وسط، مقادير آن تنظيم ميكليدهاي جهت  و با شدهباز اي دوره

    
  Periodicalانتخاب تنظيمات حالت  -٢شكل 

با فشردن چند باره كليدهاي جهت، منوها  ،براي بازگشت با صفحه اصلي
از انتخاب خارج شده و انتقال به صفحه اصلي انجام مي گيرد. همچنين 
در صورت عدم استفاده از كليدها، بعد از لحظاتي، صفحه اصلي ظاهر 

  ) .Time out(شودمي

به صورت در بخش تنظيم حالت كاري، در صورتي كه دستگاه امكان استفاده 
فن كوئل يا داكت اسپيلت)، پس از انتخاب حالت داشته باشد(دستگاه  گرمايشي را

  كاري، امكان تغيير فصل نيز وجود دارد.

    
  امكان تغيير فصل -٣شكل 

  تنظيمات
(در حالت ي آبهاپمپ قفل صفحه، تايمر خاموش كننده، شاملتنظيمات  منوي

براي ورود به  .است )غيركولريسرعت در حالت اتوماتيك(در حالت  ياو كولري) 
اصلي، كليد وسط را فشرده و با استفاده از كليد  يبخش تنظيمات، در صفحه

  قرار مي گيرد. انتخابجهت راست، آيكن تنظيمات در حالت 

 
  انتخاب حالت تنظيمات -٤شكل 



كليد وسط، مجدد  ، و فشردنهاتخاب هر يك از بخشبا انو ، با فشردن كليد وسط
در اين وضعيت، با استفاده از كليدهاي  .شودميبخش باز آن بخش تنظيمات 

 تنظيمات را تغيير داده و اعمال نمود. توانميجهت و كليد وسط(تاييد) 

    
  كولري)دستگاه هاي (در تنظيم قفل خودكار -٥شكل 

    
  )كولريدستگاه هاي تنظيم تايمر خاموش كننده(در  -٦شكل 

تشوي پوشال يا سلولز و نيز تنظيم سدر حالت كولري، امكان تنظيم زمان پيش ش
  زمان تخليه آب توسط پمپ تخليه وجود دارد.

    
  كولري) دستگاه هايتنظيم زمان هاي پيش شستسو و تخليه آب(در  -٧ شكل

زمان با انتخاب زمان تخليه آب، زمان كاري سپري شده به درصد(با توجه به 
و در كنار دماي محيط اصلي  يدر باالي صفحهشده در منوي تنظيمات)،  تنظيم

فلش  دوشود. در زمان تعويض آب نيز اين عالمت به صورت نمايش داده مي
آب در مركز و زمان باقي مانده از عمليات تعويض  ،در حال چرخش چشمك زنِ

  .شودمينمايش داده  صفحه،

    
  (در حالت كولري)و هنگام تخليه آباتوماتيك  وضعيت استفاده از پمپ تخليه در كاركرد عادي حالت-٨ شكل

توان تعيين مي، هاي آب، به جاي تنظيمات مربوط به پمپغيركولريدر حالت 
سرعتي متناسب ) و يا با ٣يا  ٢، ١نمود كه سرعت ثابت (هر يك از سرعت هاي 

  .(اتوماتيك)كار كندميزان اختالف دما، با 

    
  )غيركولريدستگاه هاي (در  تعيين شيوه كنترل فن در زمان وجود اختالف دما با دماي مرجع در حالت اتوماتيك -٩ شكل

 

 كشيسيم

خروجي  ٥به  ،هاي تهويه مطبوع به صورت ذكر شده در جدولهر يك از دستگاه 
 شوند.متصل مي )BackPanel(بخش پشتي دستگاه
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براي دريافت اطالعات بيستر در مورد شيوه نصب، مي توانيد به صفحه 
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

 

  

  نامه و برگه خدمات پس از فروش ضمانت

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

 آسيب فيزيكي، شكستگي، آب خوردگي -١
 نصب غيراستاندارد، خارج از شرايط نصب ذكر شده،  -٢
 ،تعمير توسط افراد غيرمجاز -٣
 ،يرمجازنوسانات برق و ولتاژ تغذيه غ -٤
 ،استفاده از محصول خارج از مشخصات فني ذكر شده -٥
 ،مخدوش بودن مهر ضمانت نامه يا سريال دستگاه -٦
 ،exinno.irعدم ثبت تاريخ شروع ضمانت نامه در درگاه  -٧

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