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 فصل اول: بررسی

 

 

یکی ونتکنولوژی میکرو الکترژرمیناتور یکی از تجهیزات هوشمند است که با استفاده از فناوری فناوری 

پیشرفته توسعه یافته است . این محصول پایدار ، قابل اعتماد است و ساختار آن برای مقاومت در برابر 

 بسیار ساده است اما قوی است.اختالل و بهره برداری آسان 

این میتواند بطور خودکار بر اساس تنظیمات کاربر گرم شود. تنظیم زمان خاموش و روشن کردن پمپ آسان 

نین به کاربر اجازه می دهد تمام پروسه کار را چار و حرارت را بطور خودکار تنظیم میکند و هماست. زمان ک

کنترل کند. هنگام هشدار عدم ولتاژ هشدار خطای درجه حرارت نمایش داده می شود. هشدار عدم 

ارهای دسترسی به حرارت مبدا ، هشدار حرارت باالی دستگاه و هشدار بی آب شدن دستگاه نیز شامل هشد

 این دستگاه  میشود.

 برای ولتاژ پایین ، گرمایش بدون آب و پمپ آب ، در مورد خرابی دستگاه نگرانی وجود ندارد.

هسته مغناطیسی در برابر درجه باال و پمپ غرق در آب مقاوم است. مصرف انرژی این دستگاه یک دهم 

سان تر است. این شرکت دارای تجربیات مقدار آب است و نصب و بهره برداری آن آ موتور قدیمی با همان

ساله برای تولید ژرمیناتور است که ما قطعات اصلی و کلیدی را وارد می کنیم تا مشتری بهتر استفاده  10

 کند.

 در هر نوع کپی برداری یا تقلب از محصوالت ما تفاوت زیادی وجود دارد.

 ارد.ژرمیناتور وجود درای استفاده از به جز عامل انسانی ، نتایج مثبت دیگری ب
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 لیست مواد :فصل دوم

 لطفا بعد از باز کردن دستگاه به موجود بودن موارد زیر توجه کنید:

 یک واحد کنترل گر اصلی  -1

 یک مجموعه پشتیبانی از کنترل کننده )نه برای همه ی محصوالت( -2

 یک کابل دیجیتال و یک کابل برق -3

 سه عدد لوله آب -4

 لوله گرمایش الکتریکی ، جعبه سیم کشی و سنسور دما(یک مخزن )نصب شده با  -5

 یک کتاب راهنما -6

 ر از چوب بامبوییک حص -7

 تصویر جعبه سیم کشی

 پوشش جلو جعبه سیم کشی را باز کنید ، تصویر زیر را خواهید دید :

 

 

 

 پایه 5اتصال 

 پایه 3اتصال 

 سنسور سطح آب

 اتصال گرمایشی
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 پین دما سنج

 دستگاه ژرمیناتور انجام شود :موارد زیر باید توسط افراد حرفه ای در زمینه 

 لطفا توجه داشته باشید که جعبه سیم کشی باید از پایین مخزن خارج باشد. -1

 پایه  5پس از برداشتن کاور ، دو کانکتور را خواهید دید ، یکی برای سه پایه است و دیگری برای  -2

 پایه وسط برای پمپ آب.  3است و پایه چپ و راست برای اتصال  -3

دوم از سمت چپ ، از سمت چپ اولین پایه مربوط به سنسور قدرت سطح آب است. برای اتصال  -4

 مربوط به سنسور سطح آب است.

یکی در وسط برای سنسور دما است و دیگری از سمت راست کابل سیگنال سنسور درجه حرارت است 

 است.و اول از سمت راست ، سنسور قدرت دما 
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 نصب :فصل سوم

 کابل قدرت

 با دستگاه زمینی متصل شود. Ac220vکابل برق محصول واحد به پین 

 لوله آب

 لوله آب و پمپ آب را وصل کنید. 3همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید 

 

 

 

 باال نمایش داده میشود.در زمان مشخص ولتاژ منبع تغذیه با چراغ قرمز دیجیتالی با نور ولتاژ : (1)

 : در زمان مشخص برای دمای فعلی با چراغ قرمز نمایش داده میشود.درجه حرارت   (2)

 زمان ذخیره شده را با چراغ دیجیتال قرمز با نور باال نشان داده میشود. زمان :  (3)

 اطالعات و توقف می باشد. –شامل تغییر مکان  کلید )از چپ به راست(:صفحه  (4)

 ثانیه بفشارید. 3دکمه تنظیم را به مدت  برای تنظیم کردن

را بفشارید دکمه فالش به سمت راست حرکت خواهد کرد. دکمه  Shiftبرای تنظیم نقطه وضعیت کلید 

Shift  یاStop .را بفشارید زمان کار ذخیره شده نمایش داده خواهد شد 
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ثانیه  3را بفشارید. این دکمه را به مدت  Pressوضعیت داده ها را تنظیم کنید و دکمه  داده ها :

 نگهدارید تا دستگاه به حالت استراحت در بیاید.

تا دستگاه شروع به کار کند و اگر یکبار دیگر بفشارید دستگاه به حالت توقف  زدهرا  Stopدکمه  توقف :

 در می آید.

، تنظیم ، راه اندازی/ توقف اگر در  چراغ نشانگر )از چپ به راست( : بدون آب ، ولتاژ کمتر اسپری ، گرمایش

ثانیه فوکوس  0.5هنگام کار ، مشکل بدون آب شناسایی شود برای نمایش این وضعیت دستگاه به مدت 

 میکند و خاموش بودن چراغ نشاه دهنده سطح طبیعی آب است.

تی که راگر منبع تغذیه هنگام توقف متوقف شود ، چراغ روشن میشود. در صو هشدار ولتاژ پایین :

ثانیه روشن می شود. چراغ خاموش  0.5درجه باشد ، چراغ هر  180منبع تغذیه در هنگام کار دستگاه 

 نشان دهنده ولتاژ طبیعی دستگاه است.

: هنگامی که چراغ وضعیت آب روشن است یعنی پمپ در حال پاشش است اگر این چراغ اسپری 

 خاموش بود نشان دهنده خاموش بودن پمپ است.

زمانی که چراغ این قسمت روشن است یعنی گرمایش دستگاه برقرار است درصورتی که چراغ  ش :گرمای

 دستگاه خاموش بود به این معناست که دستگاه بدون گرمایش است.

 تنظیم : چراغ روشن این قسمت نشان دهنده تنظیم بدون شکل دستگاه است.

چراغ روشن این قسمت نشان دهنده وضعیت کار دستگاه است و چراغ خاموش نشان  توقف :اجرا / 

 دهنده توقف دستگاه است.

ثانیه نگهدارید تا دستگاه متوقف شود ) در حال کار  3را به مدت  Settingدکمه  تنظیم پارامتر :

 میشود. کردن دستگاه نمیتوانید آن را تنظیم کنید(. چراغ تنظیم در صفحه اول نمایش داده
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 (Vولتاژ ) -1

 زمان ذخیره شده -2

 (°Cدما ) -3

 هشدار -4

 بدون آب -5

 افت ولتاژ -6

 گرمایش -3

 تنظیمات -8

 در حال کار -9

 تنظیمات -8
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 تغییر -10

 حرکت / توقف -11

 Shiftدکمه داده را بفشارید و سپس  0-3چشمک میزند برای تنظیم  "1"پس از وارد شدن در صفحه اول 

را بفشارید و  dataدکمه  0-9چشمک زن میشود سپس برای تنظیم  "2"را بفشارید در این هنگام چراغ 

چشمک  "1"اغ چشمک زن میشود. مجدد این کار را تکرار کنید تا چر "3"را بفشارید  Shiftسپس دکمه 

 زن شود و این کار را مجدد تکرار کنید.

است تا زمانی  35°در این صفحه در قسمت گرمایش ، گرمایش مبدا نشان داده میشود ، برای مثال دما روی

 برسد. 35°است گرما افزایش می یابد تا به  35°که دما زیر 

دقیقه صبر کنید و  1حرارت را خاموش کنید و سپس به مدت  35°برای جلوگیری از گرم شدن بیش از 

 کنید.یا روشن دما را بطور دقیق چک کنید تا در صورت لزوم دما را خاموش 

 زمان ذخیره شده یک زمان از پیش تعیین شده میباشد.

گامی ساعت تنظیم کنید ، هن 24ساعت به معنی زمان یک چرخه است. اگر زمان را روی  24برای مثال ، 

شمارش میشود و یک  00:00ساعت است زمان ذخیره شده مجدد از  24که زمان ذخیره شده بیش از 

بفشارید زمان ذخیره شده نشان داده   Stopرا در وضعیت  dataزمان کار اضافه خواهد شد . اگر دکمه 

 خواهد شد اما زمان کار را نمیتوان باز نشانی کرد.

 دکمه تنظیم را بفشارید:
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 "Shift "2بفشارید ، با فشردن دکمه  0-9را برای تنظیم  dataدکمه چشمک زن میشود  "1"زمانیکه 

 "2"را بزنید  Shiftمجدد بفشارید و دوباره 0-9را برای تنظیم  dataروشن خواهد شد و سپس دکمه 

 همانگونه که در تصویر میبینید به این حالت در روشن خواهد شد و این کار را تکرار کنید صفحه پایینی

)دقیقه( ، یعنی اسپری برای مدت  U-02این قاب برای تنظیم زمان اسپری است ، به عنوان مثال می آید ،  

 دقیقه تنظیم شده و کار خواهد کرد. 2

 را بزنید تا وارد صفحه سوم بشوید. Setting( دکمه 3)
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 فصل چهارم عملیات

 صفحه نمایش ، صفحه کلید و چراغ نشانگر

 

دقیقه  2)دقیقه( ، یعنی اسپری برای  V-02این فریم مخصوص به زمان خاموش اسپری است ، برای مثال 

خاموش است. در زمان کار بخصوص در تابستان بهتر است آب بطور دایم اسپری شود. در صفحه باال برای 

 زمان روشن و خاموش بودن اسپری است که یعنی در حین کار پمپ آب روشن است یا خاموش.

 

 روش کار -3

ی تولید می کند که نشان دهنده روشن شدن بعد از نسب ، پس از روشن شدن دستگاه صدای  (1)

درجه باشد ،  180زمان را نشان می دهد ، اگر ولتاژ پایین تر از  ACدستگاه است. در قسمت ولتاژ 

وات برسد که  180))ولتاژ پایین(( روشن خواهد شد. باید منتظر بمانید تا ولتاژ به باالی چراغ 

 دستگاه در وضعیت آماده بکار در بیاید.
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(( به نمایش درآمد به این معناست که Errدرجه حرارت میزان دما را نشان می دهد اگر ))قاب  (2)

سنسور دما قطع شده است ، لطفا حلقه سیم برق را بررسی کنید. برای دستورالعمل دقیق تر لطفا 

 ((  را در این شرایط نزنید.runningدستورالعمل تفکیکی مراجعه کنید. لطفا دکمه حرکت ))

شروع کنید دکمه  00:00زمان ذخیره شده نشان دهنده آخرین زمان کار است. اگر می خواهید از  (3)

 ثانیه نشان دهد. 3را بزنید تا زمان کار برای  Shiftثانیه نگه داری. دکمه  3داده ها را به مدت 

 بررسی کنید که اگر چراغ بدون آب روشن است به معنی بدون آب بودن دستگاه است اگر خاموش (4)

بود به معنی پمپ آب طبیعی است. اگر این چراغ روشن بود لطفا آب اضافه کنید. این وضعیت 

Stop .است 

پس از شرایط فوق ، شرایط برای به کار اندازی دستگاه مساعد است. بعد از بکار افتادن دستگاه  (5)

که  چراغ زمان ذخیره شد چشمک زن میشود و به این معناست که زمان ذخیره میشود. هنگامی

مجدد راه اندازی  00:00زمان ذخیره شده طوالنی تر از زمان از پیش تعیین شده است آن را از 

 را بفشارید. Shiftکنید تا زمانکار اضافه شود. برای بررسی زمان کار ، 

 هنگام گرم شدن یا اسپری ، چراغ مربوطه روشن خواهد شد. (6)

 به دنبال مراحل زیر زنگ دستگاه به صدا در می آید: (7)

  افت ولتاژ(( چشمک زن خواهد شد و لوله ولت است ، چراغ  180هنگامی که ولتاژ کمتر((

دیجیتال چشمک زن خواهد شد ، زمان ذخیره خواهد شد ، گرمایش متوقف میشود ، اسپری 

 انجام نمیشود و صدای هشدار به صدا در می آید.

 (( اگر نمایشگر مخصوص به دماErrداد به این معناست که سنسور))  دما قطع شده و لوله

دیجیتال چشمک زن خواهد شد. زمان ذخیره خواهد شد گرمایش و اسپری متوقف میشود و 

 صدای هشدار به صدا در می آید.

  هنگامیکه سطح آب زیر پمپ آب است چراغ افت ولتاژ روشن خواهد شد و لوله دیجیتال

توقف میشود و صدای چشمک زن خواهد شد ، زمان ذخیره خواهد شد ، گرمایش و اسپری م

 هشدار به صدا در می ید.

  4هنگامی که دمای باالتر ازC  تنظیم شده باشد دستگاه با هشدارEr2 .به این  هشدار میدهد

 هشدار بسیار توجه کنید ، بیشترین هشدارها در درجه حرارت باال رخ می دهد.

  اگر روند کار طبیعی باشد نمایشگرEr3  را نمایش میدهد و این به این معناست که سیستم

برسد. این شرایط در بهار اتفاق می افتد ،  0.83دقیقه به  10گرمایش نمیتواند در عرض 

یا وزش باد موجود است یا افت ولتاژ باشد یا دستگاه زمانیکه درجه حرارت محیط کم است 

 ار باال است و . . .ژرمیناتور در یک محیط مرطوب است و یا هر ست دمایی بسی
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 فصل پنجم نمونه کاربردی

 جوانه زدن برنج ، ذرت و دانه های پنبه

 است. لیتر38حدود  Iقبل از تست ، لطفا آب را تا سطح مشخص شده اضافه کنید. ظرفیت مخزن 

 نی بسیارانه زاین ژرمیناتور درجه حرارت هوا را دارد و میزان باالیی اکسیژن مصرف می کند و جو

یی کند که باعث % بذر صرفه جو10زی دارد. بدلیل میزان باالی جوانه زنی در هر هکتار میتواند تمی

 میشود آن را به بهترین محصول جوانه زنی در کشور تبدیل شود.

ه شناور وید کشاگر شما به نصب سوپاپ ورودی اتوماتیک نیاز دارید لطفا همانند تصویر زیر مطمئن 

 گرفته است. سفید به صورت عمودی قرار

 

 

 

 

 

 

 مونتاژ برای پشتیبانی کنترل کننده:
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 ابتدا به روش باال قسمت جلو را با پیچ نصب کنید  -1

 کوتاه و قسمت عقب را پیچ بلند ببندید.

 صفحه را به سمت قسمت )سوراخ( باز در لبه مخزن بچرخانید. -2

 کنترل کننده را نصب کرده و کالهک را نصب کنید. -3
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  :ششمفصل 

 نمایش -1

 راه حل ها مشکل در عملکرد ردیف

 را چک کنید. 22ovورودی جریان متناوب عدم نمایش مانیتور بعد از روشن شدن دستگاه 1

2 Er1 بررسی کنید که این مدار باز مربوط به سنسور دما  مربوط به دما

 است؟

3 Er2 کنید و اسپری را بیرون بیاورید آب گرم را تخلیه  مربوط به دما

 آب سرد را جایگزین کنید

4 Er3 40با توجه به دمای محیط آب ولرم زیر  مربوط به دماc°  اضافه

 کنید.

 باشد. 180vبررسی کنید که جریان متناوب زیر  هشدار برای افت ولتاژ 5

 آب اضافه کنید و پمپ آب را به آب متصل کنید. هشدار مربوط به فقدان آب 6

حلقه گرما را چک کنید که آیا شکسته شده است  گرمایش روشن است اما گرمایش نیستچراغ نمایشگر  7

 یا خیر

 

 به قسمت های قرمز رنگ جدول باال توجه کنید :

وارد کنید تا  خارج کرده  و آب سرددرجه حرارت باال برای بذر مناسب نیست ، آب گرم را  – 3

 زمانی که دما به دمای مورد نظر برسد.

اگر دمای محیط بسیار کم باشد ، میتوانید آن را گرم نگه دارید و آن را از باد حفظ کنید. بهتر  -  4

از قرار دادن بذر برای صرفه جویی در انرژی و نیز میزان جوانه زنی بهتر آب گرم اضافه است قبل 

 کنید.

دیمی ، میتوان از تنظیم در مورد برخی از مناطق روستایی راه دور با ولتاژ کم یا کابل های ق – 5

 کننده ولتاژ برای رسیدن به میزان طبیعی استفاده کرد.

این یک ایده خوب است ، اما باید توجه داشت که تنظیم کننده ولتاژ منبع قدرت به حد نرمال 

در غیر این صورت ، به راحتی آتش سوزی رخ میدهد ، بنابراین تنظیم کننده ولتاژ باید  برسد.

 فه ای الکتریکی باشد.توسط کارگر حر
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 پمپ آب -2

 راه حل ها مشکل در عملکرد ردیف

 

1 

 

 پمپاژ بدون آب

بررسی کنید که آیا درست به پمپ متصل است یا 

خیر. اگر لوله ورودی و خروجی آب مسدود شده باشد 

 روتور یا دنده آسیب دیده است.

 

 

2 

 

 

 مقدار آب کم

ورودی و  بررسی کنید که ولتاژ کافی باشد ، اگر لوله

خروجی آب مسدود شده باشد. درب ورودی آب ، 

حصار و فیلتر را تمیز کنید ؛ مقدار مصرف را به 

حداکثر خود تغییر دهید که در این حالت دسته به 

 حالت عمودی در می آید.

 

3 

 

 صداهای غیر معمول

بدلیل نشست یا چکه کردن آب است که در اینصورت 

یا شفت پمپ شفت رتور باید چک کرد که  اگر 

 شکشته است تعمیر یا تعویض شود.
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 هشدار احتیاطی :تمففصل ه

دستگاه به خوبی طراحی شده و پردازش خوبی دارد وباید بطور درست مراقبت شود ، موارد زیر به 

 شما کمک میکند تا شرایط گارانتی را رعایت کنید و طول عمر محص.ل را افزایش دهید:

 استفاده نمیکنید ، حذف کنید. مدت زمان طوالنیلطفا جعبه سیم کشی را اگر از آن برای  -1

 لطفا دستگاه از گرد و غبار و کثیفی پاک کنید که موجب آسیب رسیدن به اجزا دستگاه نشود. -2

دستگاه را در محل گرم نگه دارید ، پروسه گرمایش )بیش از رسیدن به دمای طبیعی( لطفا  -3

 خل دستگاه میشود و این باعث آسیب رساندن به مدار تولید میشود.باعث رطوبت دا

لطفا سعی نکنید محصول توسط افراد غیر حرفه ای باز شود ، عملیات غیر حرفه ای ممکن  -4

 است به دستگاه آسیب برساند.

 ، ضربه و تکان شدید باعث آسیب به مدار داخلی دستگاه میشود. ضربه نزنیددستگاه  به لطفا -5

 مگا وات باشد. 30منبع تغذیه نباید بیشتر از محافظ نشتی  -6

 

 

 

 توجه        

 بدون آب هرگز دستگاه را راه اندازی نکنید.

 هشدار

 برای قدرت تجهیزات باید از سوکت ایمنی و اتصال زمین مناسب استفاده شود.
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 پارامترهای فنی :مهشتفصل 

 قدرت -1

  180r ~265V (50~60°Hz)جریان متناوب

 ولت مقاومت کند. 2500متر بر ثانیه  10منبع تامین میتواند برای امثال 

  °35C-0: محدوده دما -2

  °35Cحداکثر دما :

  °0.1C±تحمل : 

 ، بدون انجماد RH%90، رطوبت نسبی  °35C-5محیط دمای داخل اتاق  -3

 است.( 30Aقدرت کویل : )حداقل حلقه جریان  -4

 است.( 3Aقدرت پمپ آب : )حداکثر جریان حلقه  -5

عملکرد ولتاژ گذرا را محدود میکند ، که این میتواند در مقابل ضربه  Rs-485رابط ارتباطی  -6

 برق و شوک از تخلیه الکترو استاتیک محافظت کند.

 ولتاژ تخلیه الکترو استاتیک -7

 درجه8000V  (38 )تمام پین ها 

 درجه1200V (38 )تمام پین ها 

 مشخصات فرم تایید 

 مقدار واحد نام ردیف
 نوع رطوبتی - نوع 1

 نوع جعبه

 SD-500 - مدل 2

 Mm 1050×780 ابعاد 3

 Kg 15 وزن 4

≥ Kg وزن بذرها در هر دوره 5 𝟑𝟎𝟎 

 Kw/v 2/220 قدرت 6

 C 0-39° محدوده دمای قابل تنظیم 7

 S 0-999 طیف زمانی اسپری 8

 Min 0-999 محدوده کنترل زمانی برش اسپری 9

 C 0-39° تنظیم دمادامنه  10

 %85 % سرعت جوانه زنی 11

 h 17-30 )ساعت(چرخه زمانی هر دوره جوانه زنی 12

 Kg 300 حداکثر بهره وری برای هر دوره 13

 


