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technical documentation. 

This document is destined for the user of the apparatus: it may not be reproduced in whole or in part, 
committed to computer memory as a file or delivered to third parties without the prior authorization of the 

f the systemassembler o . 

Munters reserves the right to effect modifications to the apparatus in accordance with technical and legal 
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1 Introduction 

1.1 Disclaimer 

n Munters reserves the right to make alterations to specifications, quantities, dimensions etc. for productio
, subsequent to publication. The information contained herein has been prepared by or other reasons

qualified experts within Munters. While we believe the information is accurate and complete, we make 
on is offered in good faith and no warranty or representation for any particular purposes. The informati

with the understanding that any use of the units or accessories in breach of the directions and warnings in 
discretion and risk of the userthis document is at the sole . 

1.2 Introduction 

of purchasing aCongratulations on your excellent choice  Platinum Pro/One Pro. 

ed In order to realize the full benefit from this product it is important that it is installed, commissioned and operat
t it also recommended thacorrectly. Before installation or using the fan, this manual should be studied carefully. It is 
to-is kept safely for future reference. The manual is intended as a reference for installation, commissioning and day-

day operation of the Munters Controllers. 

1.3 Notes 

Date of release: July 2010 

distribute new manuals to them rs about the changes or toMunters cannot guarantee to inform use . 

All rights reserved. No part of this manual may be reproduced in any manner whatsoever without the 
notice ubject to change withoutexpressed written permission of Munters. The contents of this manual are s . 
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 Platinum Pro/One Pro عن مقدمة 2

 . Platinum Pro/One Proیقدم ھذا المستند وصفًا لعملیات تشغیل 
و البیض أ، تعزز من قدرة المنتج على إنتاج الدواجن Platinum Pro/One Proإن أجھزة التحكم اإللكترونیة المحوسبة، مثل 

ناطق التسخین بأعلى جودة من خالل التحكم الدقیق في البیئة. فبدالً من مكابدة الصعوبات مع استخدام منظمات حرارة فردیة لم
مثال، عند على سبیل الیجمعھا معًا في مكاٍن واحٍد مع توفیر أعلى مستوى من الدقة.  Platinum Pro/One Proوالتھویة، فإن 

بدقة  یعمل على تحسین معداتك ومصادر الطاقة لدیك واستخدامھا Platinum Pro/One Proاستخدام الوضع الدینامیكي، فإن 
 .ستفادة من دقة حاسوبك ومستشعراتكلتحقیق أقصى قدر من اال

ن إعدادات النظا یتمتع  Platinum Pro/Oneم حیث یقوطلباتك؛ م من اإلیفاء بمتالوضع الدینامیكي بعدٍد كبیٍر من الممیزات التي تمّكِ
Pro  ن التدفئة،  فیما تعمل مبالتنسیق الدقیق بین مستویات التھویة، مما یوفر القدر المثالي من الھواء المنعش متزنًا بالقدر الالزم

الستفادة من برامج ابخالیا التبرید، یمكنك وإلى جانب وسائل التبرید المتقدمة  .بكفاءةساعات الضوء والتغذیة على توزیع التغذیة 
المیزات مجتمعةً،  وبالنظر إلى كل تلك. مروحة تقلیب الھواء الفائقة الستعادة حرارة السقف، فضالً عن العدید من المیزات األخرى

 تجد أن الوضع الدینامیكي یعزز كثیًرا من إمكانات الربح. 
سیطة، أو من أدوات اإلدارة والحفظ؛ إذ یمكنك االختیار من بین لمحات عامة بمجموعة متنوعة  Platinum Pro/One Proیوفر 

 وھناك أیًضا مفصلة تمام التفصیل من خالل السجالت الدقیقة لدرجات الحرارة القصوى والدنیا والمتوسطة لكل مستشعر على حدة.
 اخترت ذلك. مشغلھ إذا ماكذا كل إجراء یتخذه و، Platinum Pro/One Proسجل األحداث الفرید الذي یسجل كل إجراء ھام یتخذه 

 األمامیة اللوحة •
 المفاتیح لوحة •
 الساخنة المفاتیح •
 الرئیسیة الشاشة عرض •
 الرئیسیة القائمة أیقونات •
• One Pro Pro LEDs 
 الوضع تحدید •
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 األمامیة اللوحة 2.1

 توضح األقسام التالیة عناصر اللوحة األمامیة بالتفصیل. 

 

 المفاتیح لوحة 2.2

 
 "تخطي" أو "عودة"للدخول إلى القائمة الرئیسیة، وأیًضا یعمل كمفتاح 

 
 الوصول إلى مخططات وشاشات المساعدة

 

 
 محو أخطاء الكتابة

 
 الدخول إلى القوائم وإدخال القیم وفتح النوافذ

 

التمریر ألعلى وألسفل وإلى الیمین وإلى 
 الیسار 

 

 إدخال القیم وتحدید الخیارات والقیام بالتحدیدات

 
 التبدیل بین القیم اإلیجابیة والسلبیة ووضع العالمات في خانات االختیار. 
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 الساخنة المفاتیح 2.3

ھاز التحكم جاضغط على ھذه المفاتیح عندما یعرض  شات الفعالة (شاشات المعلومات).تعمل الكثیر من المفاتیح كاختصارات للشا
 الشاشة الرئیسیة.

 إصدار البرنامج 

 
 

 الشاشة الرئیسیة القیاسیةالعودة إلى 

 
 

 درجة الحرارة، وحالة الرطوبة، ودرجة حرارة التبرید بالریاح

في حالة تثبیت مستشعري رطوبة، عندئذ تعرض الشاشة  ملحوظة
 متوسطات ھذین المستشعرین. 2الفعالة 

 
 

 حالة المنحنى

 
  الستارة، والنفق، وفتحة التھویة، وأوضاع فتح السندرة

 
 مقیاس الطیور

 )55 ، الصفحةالشاشة الفعالة للبرنامج الطبیعيحالة البرنامج الطبیعیة یُرجى الرجوع إلى 

 
 

 حالة الضوء

 
 

 حالة اإلخراج التناظري

 
 

 مستشعرات درجة الحرارة

 
 حالة خزان العلف (وضع دجاج اللحم/الدجاج البیاض) •
 صندوق التغذیة (وضع الخنازیر) •

 
 

 ثوان لكل منھاالمسح من خالل الشاشات الفعالة مدة خمس 

 
 

 حالة الماء والتغذیة

 
 

(وضع دجاج  لمزید من التفاصیل عن ھذه الشاشة) 27حالة الھواء (یُرجى الرجوع إلى الصفحة 
 اللحم/الدجاج البیاض فقط)

 
وضع فتحة تھویة المنطقة: عرض الموقع المستھدف، والموقع الفعلي، وعدد الخطوات لفتحة (فتحات) 

 لمزید من التفاصیل) (الدجاج البیاض) 108التھویة (یُرجى الرجوع إلى الصفحة 
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 حالة مراوح تقلیب الھواء

 

 

زیادة/خفض االنحراف من إعدادات درجة الحرارة من العرض القیاسي فقط (اضغط على كال المفتاحین 
 المساعدة | تحدید التعریفات قائمة في الحرارة درجة منحنىموضح في  -لفترة) 

 

 الرئیسیة الشاشة عرض 2.4

 یعتمد عرض الشاشة الرئیسیة على وضع التشغیل.

على وضع الدجاج البیاض، یُرجى الرجوع  عندما یكون وضع التشغیل مضبوًطا ملحوظة
 .108، الصفحة البیاض الرئیسیةشاشة الدجاج إلى 

 

: تعرض قراءات كل مستشعر على حدة. تشكل مستشعرات درجة الحرارة المعلمة بمربعات مظلمة متوسط درجة المستشعرات. 1
 الحرارة الحالیة. 
o :یشیر إلى أن المستشعر یشارك في متوسط الحساب.  المربع المعبأ 
o :یشیر إلى أن المستشعر ال یشارك في متوسط الحساب. المربع الفارغ 

 

SENSORS AV. TEMP. ACTIVE 
Temp1 37.9° 27.5° Heat 1 
Temp2 16.2° Heat. Hi 1 
Temp3 28.2° STATUS Tun. Fan 

E. Tmp1 28.8° 08:53:06 Exh. Fan 
E. Tmp2 28.4° Day: 2 Stir 

Press. 23 Set : 25.0 Cool P. 
Out T. 23.9° Level: 3 Fogger 

Hum. In 58.7% Min. Vent Curt. 1 100% 
Hum. Out 61.9% FanOff: 176 Curt. 2 100% 

Weight 0.000  Feeder  
Weights 0  Auger  

4  MESSAGES Valve  
)2 (Low Feed At Bin 2  Alarm  

SENSORS 
Temp1 37.9° 
Temp2 16.2° 
Temp3 28.2° 

E. Tmp1 28.8° 
E. Tmp2 28.4° 

Press. 23 
Out T. 23.9° 

Hum. In 58.7% 
Hum. Out 61.9% 

Weight 0.000 
Weights 0 
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، لعرض جمیع المستشعرات 105 الصفحة : قراءات المستشعر1الجدول اذھب إلى  ملحوظة
 الممكنة.

 : یبلغ عن متوسط درجة الحرارة الحالیة. ھذا المثال موضح بالدرجة المئویة.متوسط درجة الحرارة. 2

 

: یعرض قائمة ریلیھ اإلخراج. تشیر المربعات السوداء المعبأة إلى مخرجات نشطة. كما یقوم جھاز التحكم باإلبالغ نشط. 3
 عن موقع فتحات التھویة والستائر، فضالً عن عدد السخانات أو المراوح.

 

جمیع القراءات المتاحة  لعرض 105 ، الصفحة: قائمة اإلخراج2الجدول اذھب إلى  ملحوظة
 (نشط).

عالمات مستطیلة عن طریق المخرجات. تشیر المستطیالت  نشطتعرض شاشة  ملحوظة
المعبأة إلى المخرجات في حالة التشغیل؛ بینما تشیر المستطیالت الفارغة إلى المخرجات في حالة 

  التشغیل. إیقاف
 : توفر معلومات عامة مھمة مثل الوقت ووضع التھویة.الحالة. 4

 مثال

 

لعرض جمیع القراءات  105 ، الصفحة: قراءات المستشعر1الجدول اذھب إلى  ملحوظة
 المتاحة.

: تعرض الرسائل/اإلنذارات المھمة. یعرض شریط العنوان عدد الرسائل المھمة، وإذا كانت ھناك عدة رسائل، الرسائل. 5
 نھا ستظھر بدورھا.فإن كل م

 

Av. Temp 

27.5° 

ACTIVE 
Heat 1 

Heat. Hi 1 
Tun. Fan 
Exh. Fan 

Stir 
Cool P. 
Fogger 

Curt. 1 100% 
Curt. 2 100% 
Feeder  
Auger  
Valve  

 

STATUS 
08:53:06 

Day: 2 
Set : 25.0 

Level: 3 
Min. Vent 

FanOff: 176 
 

4 MESSAGES 
)2 (Low Feed At Bin 2  
  

 

درجة الحرارة 
  

 الوقت

 حالة جھاز التحكم

 یوم النمو

 المستوى الحالي للتھویة

 الوقت حتى ینتھي تشغیل الدورة
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 الرئیسیة القائمة أیقونات 2.5

 .قائمةللدخول إلى شاشة القائمة الرئیسیة، اضغط على  •
 .إدخاللتحدید خیار، اضغط على  •

 

 والضغط الثابت ومعلمات النظام.. التحكم في درجة الحرارة والرطوبة والتھویة 1
 . تحدید إعدادات المعدات2
 . إدارة المخزون والحیوانات وإعدادات اإلنذار / كلمة المرور.3
 . تعیین مقیاس الطیور ومقیاس خزان العلف ومعایرتھما واختبارھما.4

 یتضمن وضع الخنازیر عددًا محدودًا من الوظائف في ھذه القائمة.  ملحوظة
 . عرض تاریخ جمیع وظائف جھاز التحكم.5
 . اختبار للتحقق من أن المفاتیح والریلیھ واالتصال واإلنذارات تعمل بشكل سلیم.6
 .یة والماء، والقراءة/الحفظ في الذاكرة. معایرة درجة الحرارة والرطوبة والتھویة والضغط الثابت والتغذ7
 . تثبیت المستشعرات واألجھزة واالتصال وما إلى ذلك.8

2.6 One Pro Pro LEDs 

الترحیل  یع بطاقاتھذه إلى اللون األحمر على جم LEDعلى كل لوحة ترحیل. تتحول مصابیح  LEDمصابیح  One Pro Proیوفر 
شة الرئیسیة لعرض عندما یكون ھناك أي إنذار نشط (حتى واحد) ؛ أنھا بیضاء عندما ال توجد أجھزة اإلنذار. الرجوع إلى الشا

 اإلنذارات.

 

 الوضع تحدید 2.7

 في أربعة أوضاع: دجاج اللحم والدجاج البیاض ودجاج األمھات والخنازیر Platinum Pro/One Proیعمل 
 الوضع:لتحدید 

 . افصل كابل الطاقة من المصدر.1
 . عندئذ تظھر شاشة إعادة الضبط.حذف. أعد توصیل كابل الطاقة بینما تضغط على 2
 عندئذ یظھر اختیار نوع جھاز التحكم. نعم . اختر3
 . حدد الوضع المطلوب4
 . إدخال. اضغط 5
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 التحكم قائمة 3

 األقسام التالیة تفصل:
 16صفحة  ،منحنى درجة الحرارة •
 21صفحة  ،معالجة الرطوبة •
 22صفحة  ،الكربونمعالجة ثاني أكسید  •
 23صفحة  ،المستوى األدنى/األقصى •
 28 ، صفحةالضغط الثابت •
 30صفحة  ،وضع التحكم •
 32صفحة  ،معلمات النظام •

 

 الحرارة درجة منحنى 3.1

 تحدد ھذه الشاشة درجات الحرارة المستھدفة وفقًا لعمر الطیور والخنازیر.

 

)، حدد عدد المستشعرات 96، الصفحة المستشعرات التناظریة(یُرجى الرجوع إلى تثبیت> المستشعرات التناظریة . في 1
 Platinum Pro/One Proیبدأ  ،عند استخدام أكثر من مستشعر واحدالمطلوب تعیینھا كمستشعرات لدرجة الحرارة. و

 عملیات العالج على أساس المتوسط.
معایرة درجة ، معایرة المستشعرات (یُرجى الرجوع إلى الخدمة > معایرة درجة الحرارة. وإذا لزم األمر، اذھب إلى 2

 ). 82 ، الصفحةالحرارة
)، حدد مستشعرات معینة 101 ، الصفحةتعریف درجة الحرارة(یُرجى الرجوع إلى  تثبیت> تعریف درجة الحرارة. في 3

الحضانة ومناطق السخانات واألجھزة. وإذا لم یتم تحدید مستشعرات معینة إلحدى المناطق، عندئذ تعتمد الحسابات  إلعدادات
 على متوسط درجة الحرارة الحالیة.

  حدد منحنى درجة الحرارة المستھدف المطلوب.، الحرارة درجةالتحكم> منحنى . في 4
o  یوم نمو. عندما ال یكون المنحنى مطلوبًا (على سبیل المثال في حالة  999خًطا، و 20قم بإعداد ما یصل إلى

 األول فقط.نمو الدجاج البیاض)، أدخل درجات الحرارة في الخط 

CONTROL 
1 .TEMPERATURE CURVE 
2 .HUMIDITY TREATMENT 
3 .CO2 TREATMENT 
4 .￼IN/MAX LEVEL 
5 .STATIC PRESSURE 
6 .CONTROL MODE 
7 .SYSTEM PARAMETERS 
 

TEMPERATURE CURVE 
Day Target Heat Tunnel Alarm 

    Low High T.Hi 
1 
2 
3 
7 

15 
21 
28 
35 
42 
48 

89.0 
89.0 
87.0 
84.0 
82.0 
79.0 
76.0 
72.0 
70.0 
68.0 

89.0 
89.0 
87.0 
83.0 
81.0 
78.0 
74.0 
70.0 
68.0 
66.0 

100.0 
99.0 
97.0 
91.0 
89.0 
86.0 
81.0 
77.0 
75.0 
73.0 

84.0 
84.0 
82.0 
80.0 
78.0 
75.0 
71.0 
67.0 
63.0 
60.0 

102.0 
102.0 
95.0 
95.0 
93.0 
90.0 
87.0 
84.0 
83.0 
83.0 

103 
103 
103 
103 
103 
103 
103 
103 
103 
103 
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o :التعریف 
   دخال یوم نمو للتدفئة المسبقة. إل 2-قم بتعیین یوم النمو؟ یمكنك برمجة أیام النمو السلبي لما یصل إلى

 ±.سلبي، اكتب رقم الیوم متبوًعا بالمفتاح 
 :قم بتعیین درجة الحرارة المرغوبة. المستھدف 
 :قم بتعیین درجة الحرارة إلیقاف التسخین. التسخین 
 :قم بتعیین درجة الحرارة لبدء تھویة النفق. النفق 
 إعدادات إدارة | قم بتعیین الحدود المتوسطة إلنذار درجة الحرارة. انظر  والمنخفض: اإلنذار العالي

 . إلعدادات إنذارات المنطقة اإلنذار
 یُرجى الرجوع إلى . منحنى تسخین األرضیة: اضبط درجة الحرارة التي یعتمد علیھا تسخین األرضیة

 .20، الصفحة سخان األرضیة المتغیر في قائمة المساعدة | تحدید التعریفات
 قم بتعیین إنذار درجة الحرارة العالیة لوضع النفق.درجة الحرارة العالیة : 

 ،فقط وضع الخنازیر ھو ما یدعم سخانات األرضیة المتغیرة. لتمكین ھذه الوظیفة ملحوظة
 ، الصفحةاإلخراج التناظريیُرجى الرجوع إلى rقم بتعریف إخراج تناظري كسخان أرضیة (

98.( 
 . إذا لزم األمر قم بتعیین:5

o 17صفحة  ،منحنى درجة الحرارة في قائمة المساعدة | تحدید التعریفات 
o 18صفحة  ،المشعات الحراریة في قائمة المساعدة | تحدید التعریفات 
o 19صفحة  ،السخان المتغیر في قائمة المساعدة | تحدید التعریفات 
o  20صفحة  ،التعریفاتسخان األرضیة المتغیر في قائمة المساعدة | تحدید 

 التعریفات تحدید | المساعدة قائمة في الحرارة درجة منحنى 3.1.1
 رجة الحرارة: اضغط على مساعدة، ثم تعیین، ثم اضغط على إدخالدثناء عرض قائمة منحنى أ 

 

یضبط جمیع منحنیات درجة الحرارة بھذا المقدار. ویمكنك استخدام ھذا لتعدیل جمیع  انحراف منحنى درجة الحرارة: •
، ویمكنك استخدام تشكیالت نافذة الحالةدرجات الحرارة ألعلى أو ألسفل مؤقتًا وفقًا لظروٍف خاصة. یظھر المنحنى في 

 لتغییر االنحراف. إدخال والسھم ألسفلأو  إدخال والسھم ألعلى الساخنةالمفاتیح 
یعین التغییر في درجة الحرارة المحددة، مما یطلق تذكیًرا لك بتعیین  تعیین درجة الحرارة وتذكیر التغییر (اختالف): •

لمنتجون تعیین منظمات الحرارة االحتیاطیة بینما تنمو طیورھم من عمر منظمات الحرارة االحتیاطیة. غالبًا ما ینسى ا
على تذكیرك. عندما تضغط  Platinum Pro/One Proالفراخ الصغیرة حتى العمر الذي یسمح بتسویقھا، لذا یحرص 

 بتسجیلھ في جدول األحداث. Platinum Pro/One Proعلى إدخال لإلقرار بالتذكیر، یقوم 
حجم منطقة درجة الحرارة المستھدفة. تقع ھذه "المنطقة السعیدة" بین درجة الحرارة  الحرارة المستھدفة:نطاق درجة  •

 المستھدفة و(درجة الحرارة المستھدفة + النطاق).
تعمل السخانات عند درجات "النطاق" التي تكون أدنى من درجة حرارة التسخین، بینما نطاق درجة حرارة السخان:  •

  ل عند الوصول إلى درجة حرارة التسخین.تتوقف عن العم

تعمل السخانات عند المستوى األدنى فقط؛ غیر أن المشعات الحراریة یمكنھا العمل  ملحوظة
 عند أي درجة حرارة أو مستوى أدنى من النفق.

SYSTEM PARAMETERS 
TEMPERATURE CURVE 
Temperature Curve Offset 
Set Temp. Change Reminder (Diff( 
Target Temp. Band 
Heater Temp. Band 
Cool Down Factor  (%)  
Cool Down Fast Response (Deg(. 
Min Vent Below Heat Temp By:     
Non Brood Area Diff. From Heat 

 
0.0 
3.0 
1.5 
1.0 
15 
3.0 
ZONE 

-3.0  
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. إذا لم یتحسن تأخیر مستوى التھویةالحد األدنى لتصحیح النسبة نحو الھدف خالل كل زیادة في  عامل التبرید (%): •
 بزیادة التھویة بمقدار مستوى واحد. Platinum Pro/One Proعندئذ یقوم  ،متوسط درجة الحرارة بھذا المقدار

وسط درجة قم بتعیین الحد األقصى للدرجات لكل دقیقة من التبرید. إذا انخفض مت سرعة استجابة التبرید (الدرجة) •
جنب تجاوز مستوى واحداً من التھویة لت Platinum Pro/One Proفي دقیقة واحدة، عندئذ یقلل الحرارة أكثر من ھذا 

 . الحد

تجنب جعل ھذه المعلمة صغیرة جدًا وإال یؤدي االختالف الطبیعي في درجة  ملحوظة
 الحرارة الذي تسببھ مراوح المؤقت إلى تقلیل مستوى التھویة.

شرةً إلى المستوى یقوم جھاز التحكم بناًء على ذلك باالنتقال مبا عن طریق:التھویة الدنیا أقل من درجة حرارة التسخین  •
 األدنى في بعض الحاالت. حدد أیًا من الخیارات التالیة: 

o .ال یوجد: العمل بقاعدة تأخیر وقت انخفاض المستوى العادي 
o  رة إلى درجة حراالمنطقة: االنتقال مباشرة إلى المستوى األدنى إذا وصل أي مستشعر درجة حرارة نشط

 التسخین.
o سخین.المتوسط: االنتقال مباشرة إلى المستوى األدنى إذا وصل متوسط درجة الحرارة إلى درجة حرارة الت 

تي لیس قم بتعیین درجة حرارة مختلفة لسخانات المناطق ال منطقة عدم الحضانة مختلفة عن درجة حرارة التسخین: •
 ین درجات الحرارة للمناطق غیر المشغولة. أنت عادةً تستخدم ھذا لتعی. بھا حضانة

ل درجة فھرنھایت، یتم تعطیل السخانات بشك 99-في حالة تعیین درجة الحرارة عند  ملحوظة
 درجة فھرنھایت تحت درجة 99فعال، حیث من غیر المحتمل أبدًا أن تصل درجة الحرارة إلى 

یس رارة المناطق التي لیحدد درجة ح 0حرارة السخان. إن وضع ھذه المعلمة عند درجة حرارة 
 بھا حضانة عند درجة حرارة السخان.

 التعریفات تحدید | المساعدة قائمة في الحراریة المشعات 3.1.2

 

 لتكوین المشعات الحراریة:
 ).94 حدد ریلیھ واحد على األقل كمشع حراري (الصفحة التثبیت> مخطط الریلیھ . في1
 . قم بتكوین المعلمات التالیة:2

o  قم بتعیین درجة االختالف عن درجة حرارة التسخین  مختلف عن درجة حرارة التسخین المحددة: -المشع واطي
 )2.0ویمكن أن یكون االختالف إیجابیًا أو سلبیًا. (االفتراضي: . للمشعات الحراریة الواطیة لبدء العمل

o  قم بتعیین عدد الدرجات التي تكون  مختلف (أقل من درجة حرارة التسخین الواطیة المحددة): -المشع عالي
لضمان . )1.0الحراریة الواطیة من أجل أن تبدأ المشعات الحراریة العالیة العمل (االفتراضي: أدنى من المشعات 

اإلشعال المناسب للسخان، تظل المشعات الحراریة العالیة قید التشغیل مدة وقت إشعال المشع إلى جانب المشعات 
 الحراریة الواطیة.

o :(ثانیة) 30شغیل إشعال المشع (االفتراضي: قم بتعیین عدد الثواني لت وقت إشعال المشع.( 

SYSTEM PARAMETERS 
TEMPERATURE CURVE 

Temperature Curve Offset 
Set Temp. Change Reminder (Diff( 
Target Temp. Band 
Heater Temp. Band 
Cool Down Factor  (%)  
Cool Down Fast Response (Deg(. 
Min Vent Below Heat Temp By:   
Non Brood Area Diff. From Heat 

RADIANT HEATERS 
Rad. Low –Diff from Heat Set 
Rad. High –Diff (Below Low Set( 
Radiant Ignition Time (sec( 

 
0.0 
3.0 
1.5 
1.0 
15 
3.0 
ZONE 

-3.0  
 
0.0 
1.0 
30 
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 ،ینطبق نطاق درجة حرارة السخان على المشعات الحراریة كذلك. على سبیل المثال ملحوظة
 درجة 1درجة فھرنھایت، وكان نطاق درجة حرارة السخان  80إذا كانت درجة حرارة التسخین 

ا درجة فھرنھایت وإیقاف تشغیلھ 79فھرنھایت، عندئذ یتم تشغیل السخانات عند درجة حرارة 
 2.0درجة فھرنھایت. وإذا كان اختالف المشع الواطي عند درجة حرارة  80عند درجة حرارة 

درجة  82یت، عندئذ یتم إیقاف تشغیل المشعات الحراریة عند درجة حرارة  درجة فھرنھا
ارة فھرنھایت، وتشغیلھا عند درجة حرارة أقل بمقدار درجة واحدة فھرنھایت، أي عند درجة حر

درجة فھرنھایت. ومع ذلك، یتم تشغیل المشع الحراري العالي بغض النظر عن إعدادات  81
. شعال المشع متى تم تشغیل المشع الحراري الواطي المقابلدرجة الحرارة الخاصة بوقت إ

 وتضمن ھذه المیزة اإلشعال على النحو السلیم.

 

 : اختالفات المشع الحراري1الشكل 

 التعریفات تحدید | المساعدة قائمة في المتغیر السخانإ 3.1.3
ویتغیر إخراج السخانات كلما زادت  یصل إلى ثمانیة سخانات متغیرة. تكوین ما Platinum Pro/One Proیتیح جھاز التحكم 

 درجة الحرارة أو انخفضت. 

  قم بتثبیت بطاقة إخراج تناظریة واحد على األقل 
 لتكوین السخانات المتغیرة:

 :تثبیت> تكوین اإلخراج التناظري. في 1
 . ما یصل إلى ثمانیة مخرجات تناظریة كسخانات متغیرة.أ      
 .واألقصى إلخراج الفولت لكل سخان األدنى. الحد ب      

 

 ، التمریر ألسفل للسخان المتغیر. مساعدةالتحكم> منحنى درجة الحرارة > . في 2
 قم بتعیین وقت االستجابة (مقدار الوقت قبل أن یبدأ جھاز التحكم في تغییر التھویة). .3
 مساعدة، التمریر للسخان المتغیر.الفي تحكم> منحنى درجة الحرارة >  .4

o التسخین الخطي 
o التسخین النسبي 

ANALOG OUTPUT 

Out No . Output 
Function 

Min 
V.Out 

Max 
V. Out 

1 Var. Heater 1 1.0 10.0 
2 Var. Heater 2 1.0 10.0 
3 Var. Heater 3 1.0 10.0 
4 Var. Heater 4 1.0 10.0 
5 Var. Heater 5 1.0 10.0 
6 Var. Heater 6 1.0 10.0 
7 Var. Heater 7  1.0 10.0 
8 Var. Heater 8  1.0 10.0 

   

 

یقاف تشغیل سخان درجة 
 حرارة التسخین

إیقاف تشغیل 
 المشع العالي

إیقاف تشغیل المشع 
 الواطي

 ختالف المشع العالي

قد یكون اختالف 
 المشع الواطي سلبیًا
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 التسخین الخطي 3.1.3.1

 

 تحدید المعلمات: •
o الحرارة التي یبدأ عندھا السخان المتغیر في العمل.: درجة اختالف واطي أدنى من حرارة التسخین 
o درجة الحرارة التي یبدأ عندھا السخان في العمل بأقصى إخراج.اختالف عالي أدنى من حرارة التسخین : 

 التسخین النسبي 3.1.3.2

 

 تحدید المعلمات. •
o درجة حرارة مختلفة عن درجة الحرارة المستھدفة یتوقفاختالف أعلى من حرارة التسخین إلیقاف السخان : 

 عندھا السخان عن العمل
o اختالف عالي أدنى من حرارة التسخین : 

 یُحفظ إدخال درجة حرارة التسخین عند الحد اختالف بین درجة الحرارة المستھدفة العالیة والمنخفضة :
 األدنى.

 یشھد إدخال حرارة التسخین ارتفاًع سریعًااختالف عالي أدنى من حرارة التسخین : 
o (ثانیة) مقدار الوقت قبل أن یبدأ جھاز التحكم في تغییر التھویة.وقت االستجابة : 

 التعریفات تحدید | المساعدة قائمة في المتغیر األرضیة سخان 3.1.4

 

SYSTEM PARAMETERS 
RADIANT HEATERS 
Rad. Low –Diff from Heat Set 
Rad. High –Diff (Below Low Set( 
Radiant Ignition Time (sec( 
VARIABLE HEATER 
Low Diff Below Heat 
High Diff Below Heat 

 
0.0 
1.0 
30 
 
0.5 
4.5 

 

SYSTEM PARAMETERS 
RADIANT HEATERS 
Rad. Low –Diff from Heat Set 
Rad. High –Diff (Below Low Set( 
Radiant Ignition Time (sec( 
VARIABLE HEATER 
Diff Above Heat to Stop Heater 
High Diff Below Heat 
Response Time (seconds( 

 
0.0 
1.0 
30 

 
0.5 
4.5 
15 

 

SYSTEM PARAMETERS 
RADIANT HEATERS 

Rad. Low –Diff from Heat Set 
Rad. High –Diff (Below Low Set( 
Radiant Ignition Time (sec( 

VARIABLE HEATER 
Low Diff Below Heat Tmp. 
High Diff Below Heat Tmp. 
Mode 
Response Time (sec( 

VARIABLE FLOOR HEATER 
Low Diff Below Heat Tmp. 
High Diff Below Heat Tmp. 
Mode 
Response Time (sec( 

 
0.0 
1.0 
30 
 
0.5 
4.5 
Linear 
15 
 
0.5 
4.5 
Linear 
15 
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لسخانات ویتغیر إخراج ا كوین ما یصل إلى سخانین متغیرین.ت Platinum Pro/One Proیتیح جھاز التحكم في الدجاج البیاض 
 كلما زادت درجة الحرارة أو انخفضت. 

 لتكوین سخانات األرضیة المتغیرة:

  .قم بتثبیت بطاقة إخراج تناظریة واحد على األقل 
 :تثبیت> تكوین اإلخراج التناظري. في 1

 . ما یصل إلى إخراجین تناظریین كسخانین متغیرین.أ      
 .واألقصى إلخراج الفولت لكل سخان األدنى. الحد ب      

 

 . التمریر ألسفل لسخان األرضیة المتغیر ،مساعدةالتحكم> منحنى درجة الحرارة > . في 2
 قم بتعیین وقت االستجابة (مقدار الوقت قبل أن یبدأ جھاز التحكم في تغییر التھویة). .3
 تعتمد المعلمات الحراریة المتغیرة على النمط المستخدم: .4

o التسخین الخطي 
o التسخین النسبي 

 یُرجى الرجوع إلى األقسام أعاله للحصول على مزید من المعلومات حول ھذه األوضاع.

 الرطوبة معالجة 3.2

وتراجعھا  ،وھي تحتفظ بالزیادة مدة "ثواني المدة". تفرض معالجة الرطوبة زیادة في مستوى التھویة عندما تكون الرطوبة مرتفعة جدًا
 یعود مستوى التھویة إلى األسفل تلقائیًا. ،بعد انقضاء المدة. بعد "دقائق الفاصل الزمني" لزیادة أخرى

 

)، قم بتعیین مستشعر واحد أو اثنین 96، صفحة المستشعرات التناظریة(یُرجى الرجوع إلى تثبیت> المستشعرات التناظریة . في 1
 Platinumیبدأ  ،ت فقط). وعند استخدام أكثر من مستشعر واحدمثل مستشعرات الرطوبة الداخلیة (المستشعر الخارجي للمعلوما

Pro/One Pro .عملیات العالج على أساس المتوسط 
 ). 83 ، الصفحةمعایرة الرطوبة، ومعایرة المستشعرات (یُرجى الرجوع إلى الخدمة > معایرة الرطوبة. وإذا لزم األمر، اذھب إلى 2
 قم بتعیین المعلمات على النحو المطلوب. تحكم> معالجة الرطوبة. في 3

 )20یوم النمو. یمكن تعیین عدة برامج لنفس الیوم (الحد األقصى لعدد البرامج: الیوم:  •
 درجة الرطوبة التي تبدأ عندھا المعالجةالرطوبة:  •
 مقدار الوقت الذي یتوقف فیھ جھاز التحكم مؤقتًا قبل التھویة دقیقة التأخیر: •

ANALOG OUTPUT 

Out No . Output 
Function 

Min 
V.Out 

Max 
V. Out 

1 Var. Heater 1 1.0 10.0 
2 Var. Heater 2 1.0 10.0 
3 Floor Heater 1 1.0 10.0 
4 Floor Heater 2 1.0 10.0 
5 Var. Heater 3 1.0 10.0 
6 Var. Heater 4 1.0 10.0 
7 Var. Heater 5  1.0 10.0 
8 Var. Heater 6  1.0 10.0 

   

 

HUMIDITY TREATMENT 
Day Humidity Delay  

(Min( 
Duration 

(sec(. 
1 70 10 130 
7 75 7 150 
14 80 5 180 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
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 عدد الثواني التي یحافظ فیھا جھاز التحكم على مستوى التھویة المتزاید ثواني المدة: •

 التعریفات تحدید | المساعدة قائمة في الرطوبة معالجة 3.2.1
 عیین ثم اضغط على إدخال.تثناء عرض قائمة معالجة الرطوبة: اضغط على مساعدة، ثم أ 

 

 نطاق التخلفیة لمعالجة الرطوبة. نطاق التخلفیة (%): •
قم بتحدید نعم أو ال للسماح بمعالجة الرطوبة عندما تكون السخانات قید  معالجة الرطوبة أدنى من حرارة التسخین: •

 .)منحنى درجة الحرارة التشغیل (تعیین في
. طریقة المستخدمة عندما تبدأ معالجة الرطوبة أو ثاني أكسید الكربون: تحدد ھذه المعلمة العن طریق معالجة الرطوبة •

وفي العادة تكون ھذه المعلمة مالئمة فقط عند تشغیل التھویة الدنیا. وعندما تكون المعالجة الزمة، حدد طریقة واحدة 
 الستخدامھا:

o .المستوى: یزید من مستوى التھویة عندما تكون المعالجة الزمة 

)، یزید جھاز التحكم من وقت الدورة أو المستوى، 25 التھویة بالوزن (یُرجى الرجوع إلى صفحةعند استخدام  :ملحوظة
 اعتمادًا على اإلعدادات الخاصة.

o  مفتاح الرقم لتحدید المروحة).العادم: قم بتعیین مروحة عادم معینة (اضغط على 
o .(اضغط على مفتاح الرقم لتحدید المروحة) النفق: قم بتعیین نفق معین 
o .ال یوجد: یعطل المعالجة 

  قم بتعیین الریلیھ كنفق أو مراوح عادم.تثبیت> مخرج الریلیھلتمكین خیارات العادم/النفق، في ، 

 الكربون أكسید ثاني معالجة 3.3

الكربون زیادة في مستوى التھویة عندما یكون مستوى ثاني أكسید الكربون مرتفعًا للغایة. وھي تحتفظ  تفرض معالجة ثاني أكسید
قد یعود مستوى التھویة إلى  ،وتراجعھا بعد "دقائق الفاصل الزمني" لزیادة أخرى. بعد انقضاء المدة ،بالزیادة مدة "ثواني التأخیر"

ثاني أكسید الكربون إلى أدنى من معلمة قیمة التوقف، أثناء المعالجة، عندئذ یتم إرجاع في حالة انخفاض مستوى . األسفل تلقائیًا
 مستوى التھویة تلقائیًا إلى ھذا المستوى المستخدم قبل بدء معالجة ثاني أكسید الكربون.

 

)، قم بتعیین مستشعر واحد 96 ، الصفحةالمستشعرات التناظریة(یُرجى الرجوع إلى تثبیت> المستشعرات التناظریة . في 1
 كمستشعر ثاني أكسید الكربون.

مستشعر ثاني ، معایرة المستشعرات (یُرجى الرجوع إلى الخدمة > معایرة ثاني أكسید الكربون. وإذا لزم األمر، اذھب إلى 2
 ). 84 ، الصفحةأكسید الكربون

 قم بتعیین المعلمات على النحو المطلوب. تحكم> معالجة ثاني أكسید الكربون. في 3
 )20(الحد األقصى لعدد البرامج: یوم النمو. یمكنك تعیین عدة برامج لنفس الیوم الیوم:  •
 قیمة ثاني أكسید الكربون التي تبدأ عندھا المعالجةقیمة بدء التشغیل:  •

Humidity Treatment 
Humidity Band  (%)  
Humidity Treatment below Heat 
Humidity Treatment By 

5.0 
YES 
Exh 6 

 

CO2 TREATMENT 
Day Start Stop Delay Duration 
 Value Value )Sec( Sec. 
1 
7 
14 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

3000 
2700 
2500 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

2500 
2200 
2000 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

120 
120 
90 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

130 
150 
180 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
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 قیمة ثاني أكسید الكربون التي تنتھي عندھا المعالجة قیمة إیقاف التشغیل: •
 عدد الثواني یتوقف فیھا جھاز التحكم مؤقتًا قبل التھویة التأخیر (ثانیة): •
 د الثواني التي یحافظ فیھا جھاز التحكم على مستوى التھویة المتزایدعد المدة (ثانیة): •

 التعریفات تحدید | المساعدة قائمة في الكربون أكسید ثاني معالجة 3.3.1
 .دخالإثم اضغط على  عیینت ثم ،ساعدةمثناء عرض قائمة معالجة ثاني أكسید الكربون: اضغط على أ 

 

قم بتحدید نعم أو ال لتمكین معالجة ثاني أكسید الكربون عندما  معالجة ثاني أكسید الكربون أدنى من حرارة التسخین: •
 .)منحنى درجة الحرارة  تكون السخانات قید التشغیل (تعیین في

: تحدد ھذه المعلمة الطریقة المستخدمة عندما تبدأ معالجة الرطوبة أو ثاني أكسید عن طریق معالجة ثاني أكسید الكربون •
عندما تكون المعالجة الزمة، حدد طریقة وفي العادة تكون ھذه المعلمة مالئمة فقط عند تشغیل التھویة الدنیا. و. الكربون

 واحدة الستخدامھا:
o .المستوى: یزید من مستوى التھویة عندما تكون المعالجة الزمة 

)، یزید جھاز التحكم من 25عند استخدام التھویة بالوزن (یُرجى الرجوع إلى صفحة ملحوظة
 وقت الدورة أو المستوى، اعتمادًا على اإلعدادات الخاصة.

o .(اضغط على مفتاح الرقم لتحدید المروحة) العادم: قم بتعیین مروحة عادم معینة 
o .(اضغط على مفتاح الرقم لتحدید المروحة) النفق: قم بتعیین نفق معین 
o .ال یوجد: یعطل المعالجة 

  قم بتعیین الریلیھ كنفق أو مراوح عادم.تثبیت> مخرج الریلیھلتمكین خیارات العادم/النفق، في ، 

 األقصى/األدنى المستوى 3.4

  ًمستویات التھویةھام: قبل تعیین المستوى األدنى/األقصى، تابع ثم قم بتنصیب إعدادات الجھاز، خاصة . 
 Platinumوفي العادة یزید  ق المستویات لتطبیقھ على حالتك.تھویة، استخدم األدنى/األقصى لتحدید نطابمجرد إدخال مستویات ال

Pro/One Pro  من مستوى التھویة الدنیا مع تدھور أحوال النفایات، وتزاید حاجة الطیور إلى كمیات أكبر من الھواء النقي. كما
 أقصى مستوى لمنع تدفق الھواء الزائد على الطیور الصغیرة. یمكنك تقیید

  لتحدید طریقة التھویة الدنیا: تحكم> وضع التحكماذھب إلى 
o بالیوم وبمنحنى األیام اللینة 
o بالوقت 
o یوم اللینة الدنیا 
o بالوزن 

SYSTEM PARAMETERS 
CO2 TREATMENT  

CO2 Treatment Below Heat NO 
CO2 Treatment By Exh 6 
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 اللینة األیام وبمنحنى بالیوم 3.4.1

 

 الیوم: قم بتعیین یوم النمو •
 : تعیین مستوى التھویة الدنیا لجھاز التحكمالحد األدنى •
 : تعیین مستوى التھویة القصوى لجھاز التحكمالحد األقصى •

 المحددة.صان تدریجي بین األیام تؤدي طریقة "بمنحنى األیام" إلى تولید زیادة/نق ملحوظة
تعمل طریقة "باألیام" وفقًا للقیم الدنیا/القصوى للقیم الدنیا/القصوى للیوم حتى بلوغ الیوم التالي 

 المحدد.

 بالوقت 3.4.2

 

 ساعة 24تعیین الوقت من الیوم (ساعة: دقیقة) بتنسیق  من: •
 : تعیین مستوى التھویة الدنیا لجھاز التحكمالحد األدنى •
 تعیین مستوى التھویة القصوى لجھاز التحكم الحد األقصى: •

 الدنیا اللینة یوم 3.4.3

 

 قم بتعیین یوم النمو الیوم: •
 تعیین مستوى التھویة الدنیا عندما تنخفض درجة الحرارة تحت درجة حرارة التسخین اللینة الدنیا: •
 درجة حرارة التسخینتعیین مستوى التھویة الدنیا عندما ترتفع درجة الحرارة فوق الحد األدنى:  •
 تعیین مستوى التھویة القصوى لجھاز التحكم الحد األقصى: •

MIN/MAX LEVEL 
Day Min Max 
1 
3 
6 
10 
14 
21 
35 
0 
0 
0 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
0 
0 
0 

16 
16 
16 
16 
21 
21 
21 
0 
0 
0 

 

MIN/MAX LEVEL 
From Min Max 
06:00 
10:00 
13:00 
18:00 
21:00 
00:00 
00:00 
00:00 
00:00 
00:00 

1 
4 
6 
8 
1 
0 
0 
0 
0 
0 

6 
8 
12 
15 
3 
0 
0 
0 
0 
0 

 

SOFT MIN/MAX LEVEL 
Day Min 

Soft 
Min Max 

1 
3 
6 
10 
14 
21 
35 
0 
0 
0 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
0 
0 
0 

11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
0 
0 
0 

16 
16 
16 
16 
21 
21 
21 
0 
0 
0 
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 مساعدة المستوى األدنى/األقصى للینة 3.4.3.1
 ثناء عرض قائمة المستوى األدنى/األقصى للینة: اضغط على مساعدة، ثم تعیین ثم اضغط على إدخال.أ 

 

منحنى قم بتعیین درجة االختالف عن درجة حرارة التسخین (تعیین في  مختلف أدنى من حرارة التسخین للینة الدنیا: •
 لتحویل المستوى األدنى من المستوى األدنى إلى اللینة الدنیا.) درجة الحرارة

حدد درجة الحرارة الداخلیة/الخارجیة/السندرة للتحكم في الحد األدنى من مستوى خیار درجة الحرارة للینة الدنیا:  •
ى األدنى نحو اللینة الدنیا حیث تنخفض درجة الحرارة ھذه. وعندما تكون درجة الحرارة التغییرات. یتم ضبط المستو

 فوق درجة حرارة التسخین، یتم ضبط المستوى األدنى نحو الوضع األدنى. 

درجة  ومع ارتفاع درجة الحرارة، تبقى درجة الحرارة الداخلیة والسندرة عند أدنى مستوى تھویة تم الوصول إلیھ حتى یصل متوسط
وعند تحدید درجة الحرارة الخارجیة، یزداد مستوى التھویة . الحرارة إلى وضع درجة حرارة التسخین، ومن ثم تتغیر على الفور

وھذا یعني أن خیارات درجة الحرارة الداخلیة والسندرة لتھویة . الدنیا تدریجیًا مع ارتفاع درجة الحرارة إلى وضع حرارة التسخین
 تقترب من أدنى مستوى تم الوصول إلیھ طالما أن درجة الحرارة ال تزال أدنى من وضع حرارة التسخین.اللینة الدنیا 

 بالوزن 3.4.4

لیس ثمة أوضاع تدعم التھویة الدنیا بالوزن عدا وضع دجاج اللحم ووضع الدجاج  ملحوظة
 البیاض.

وعند استخدام . ودرجة الحرارة الخارجیة الحالیةویتیح خیار بالوزن التحكم الحد األدنى من تدفق الھواء حسب عدد الطیور ووزنھا 
عدة معلمات ویحسب سرعة الھواء ومستوى التھویة ودورة الوقت الالزمة إلمداد  Platinum Pro/One Proخیار الوزن، یأخذ 

لمات الحالیة (كمیة مع تغییر التھویة وفقًا للمع ،الحجم المطلوب. وعلى عكس أسالیب التھویة األخرى، یكون خیار الوزن دینامیكیًا
باإلضافة إلى ذلك، تقوم خاصیة التھویة بالوزن . ودرجة حرارة الھواء الخارجي) ،الھواء المطلوبة، ووزن الطیور وعدد الطیور

 بإرسال إنذار إذا كانت التھویة الحالیة أقل من الحد األدنى المطلوب. 
 لتنصیب خیار الوزن:

 ) تمكین التھویة الدنیا (الطاقة).93(الصفحة  تثبیت> تنصیب. في 1
 بتحدید مستشعر درجة حرارة واحد على األقل كمستشعر خارجي.، قم تثبیت> تعریف درجة الحرارة. في 2
 ).102، قم بتحدید السعة الھوائیة / الساعة (الصفحة تثبیت> السعة الھوائیة للمروحة. في 3
 ، قم بتحدید المنحنى.المقیاس> اإلعدادات العامة. في 4
 ، قم بتحدید أیام النمو واألوزان على النحو المطلوب. المقیاس> منحنى الطیور. في 5
 .الوزن، حدد قائمة مستوى التحكم األدنى واألقصى>  التحكم> وضع التحكم. في 6
 حدد المعلمات على النحو المطلوب. ،تحكم> المستوى األدنى/األقصى. في 7

 

SYSTEM PARAMETERS 
SOFT MIN/MAX LEVEL 
Diff. Below Heat for Soft Min. 
Temp Choice for Soft Min.   

 
10.0 
ATTIC 

 

SOFT MIN/MAX LEVEL BY WEIGHT (OUT TEMP( 
Day Min 

Level 
Air Per Kg/Lb 
 

Max  
Level 

  Cold Warm  
1 
3 
6 
10 
12 
15 
17 
19 
21 
35 

1 
1 
1 
4 
4 
7 
7 
7 
7 
7 

0.5 
0.5 
0.5 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
0 

1.5 
1.5 
1.5 
1.7 
1.7 
1.7 
1.7 
1.7 
1.7 
1.7 

16 
16 
16 
16 
21 
21 
21 
21 
21 
22 
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o النمو: قم بتعیین یوم الیوم 
o 34 ، الصفحةمستویات التھویة: قم بتعیین المستوى األدنى للتھویة (یُرجى الرجوع إلى المستوى األدنى( 
o حجم الھواء لكل كلغم/رطل في الساعة لكل طائر.الھواء لكل كلغم/رطل : 

   رارة درجة الحبارد: حجم الھواء الذي یتم إمداده عندما تنخفض درجة الحرارة الخارجیة إلى معلمة
 (انظر القسم التالي). الباردة

  ة الدافئةدرجة الحراردافئ: حجم الھواء الذي یتم إمداده عندما تصل درجة الحرارة الخارجیة إلى معلمة. 
 (انظر القسم التالي).مختلف أدنى من حرارة التسخین  –

في الشاشة  10والیوم  6عندما یرتفع المستوى بین األیام (على سبیل المثال بین الیوم  ملحوظة
في  ،مرة واحدة في الیوم. فعلى سبیل المثال ،یرتفع مستوى الھواء بشكل متناسب كل یوم ،أعاله)
 وھلم جرا.  0.8، 8؛ وفي الیوم  0.65یرتفع الھواء البارد لكل كلغم / رطل إلى  ،7الیوم 

o 34 ، الصفحةمستویات التھویة: قم بتعیین المستوى األقصى للتھویة (یُرجى الرجوع إلى المستوى األقصى ( 
  . ، اكتب عدد الطیورإدارة> الطیور الموجودة. في 8
 . في قائمة المساعدة، حدد المعلمات على النحو المطلوب. 9

 المستوى األدنى/األقصى بالوزن في قائمة المساعدة | تحدید التعریفات 3.4.4.1
 .دخالإثم اضغط على  عیینت ثم ،ساعدةمثناء عرض قائمة المستوى األدنى/األقصى بالوزن : اضغط على أ 

 

: خیار مختلف أدنى من درجة حرارة التسخین (یُرجى الرجوع اختالف أدنى من حرارة التسخین –الحرارة الدافئة درجة  •
) الذي یعّرف درجة الحرارة الخارجیة بأنھا دافئة في جدول المستوى 16 ، الصفحةمنحنى درجة الحرارةإلى 

 –درجة فھرنھایت، تكون درجة الحرارة الدافئة  78سبیل المثال، إذا كانت درجة الحرارة على . األدنى/األقصى للینة
درجة  76، ومن ثم تُعرف درجة الحرارة الخارجیة بأنھا دافئة عند 2.0اختالف أدنى من درجة حرارة التسخین 

 فھرنھایت.
لكل كیلو جرام / ل عندھا إلى السعة الھوائیة  درجة الحرارة الخارجیة (أو أقل) التي یتم الوصو درجة الحرارة الباردة: •

 . رطل (بارد)
 عندئذ یُحسب معدل التدفق بمعدل نسبي. ،فعندما تكون درجة الحرارة الخارجیة بین درجة الحرارة الدافئة والباردة

من درجة  : عندما ترتفع درجة الحرارة من درجة الحرارة الباردة إلى درجة حرارة التسخین (أو تنخفضتغیر الھواء •
ویعرف تغیر . فإن الحد األدنى لحجم الھواء یرتفع / ینخفض بشكل متناسب ،حرارة التسخین إلى درجة الحرارة الباردة)

  . الھواء الحد األدنى للتغیر في درجة حرارة الھواء الذي یجب أن یحدث إلحداث تغییر في إمدادات الھواء
یھ المراوح أثناء العمل تحت الحد األدنى من التھویة. وخالل ھذا الوقت، : إجمالي الوقت الذي تعمل فوقت دورة المروحة •

 Platinum Pro/Oneویضبط . توفر المراوح الحجم المطلوب من الھواء عند الحد األدنى لمستوى التھویة المطلوب
Pro ر الحجم المطلوب الحد األدنى من وقت التشغیل ووقت إیقاف التشغیل حسب الحاجة. وإذا تعذر على المراوح توفی

 تلقائیًا بضبط المستوى األدنى للتھویة. Platinum Pro/One Proعند مستوى معین من التھویة، عندئذ یقوم 
o  .الحد األدنى لوقت التشغیل في دورة التھویة: الحد األدنى من الوقت الذي تعمل فیھ المراوح أثناء أي دورة

 لي حسب الحاجة.وقت المروحة الفع Platinum Pro/One Proویضبط 
o  الحد األدنى لوقت إیقاف التشغیل في دورة التھویة: الحد األدنى من الوقت الذي ال تعمل فیھ المراوح أثناء أي

 وقت المروحة الفعلي حسب الحاجة. Platinum Pro/One Proدورة. ویضبط 

SYSTEM PARAMETERS 
SOFT MIN/MAX LEVEL BY WEIGHT 
Warm Temp. – Diff Below Heat 
Cold Temperature 
Air Change 
Fan Cycle Time (sec, 0 – Manual( 
Minimum ON Time in Vent Cycle 
Minimum OFF Time Vent Cycle      
Air Change by Humidity/CO2  %  
Air Per Weight Curve Mode 

 
2.0 
68.0 
0.24 
600 
60 
60 
20 
2 
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عندھا فقط . وقتل إلى الحد األدنى من العندما ترتفع درجة الحرارة، یقل الحد األدنى الفعلي لوقت إیقاف التشغیل حتى یص
 . یبدأ الحد األدنى لوقت التشغیل في االرتفاع

ة إذا كانت درجة الحرارة أعلى من درجة حرارة النطاق، عندئذ یبدأ تشغیل التھوی ملحوظة
 ویتم ضبط األوقات وفقًا لذلك. 

: عند ارتفاع مستویات الرطوبة / ثاني أكسید الكربون فوق المستویات تغیر الھواء بالرطوبة/ثاني أكسید الكربون% •
ویعرف تغیر  ألدنى لحجم الھواء بشكل متناسب.، یرتفع الحد ابونمعالجة ثاني أكسید الكرو معالجة الرطوبةالمحددة في 

الھواء بالرطوبة/ثاني أكسید الكربون الحد األدنى للتغیر في ھذه المستویات الذي یجب أن یحدث إلحداث زیادة في 
 إمدادات الھواء.

. باردة والدافئة: لدى الھواء لكل كلغم/رطل، افتراضیًا، نقطتا بیانات: درجة الحرارة الالھواء بحسب الوزنوضع منحنى  •
لنقطة كمیة اویمكن للمستخدم حسب رغبتھ إضافة نقطة بیانات متوسطة إضافیة تكون بین نقطتین افتراضیتین. تحدد ھذه 

 الوسط بین درجات الحرارة الباردة والدافئة. الھواء التي ستُوزع عندما تصل درجة الحرارة إلى نقطة

 

وفي منحنى ثالثي النقاط، یجب أن تكون القیمة الوسیطة بین القیمة الباردة والدافئة  ملحوظة
 في كل سطر.

 شاشة الوزن الفعالة 3.4.4.2
وھي شاشة حالة الھواء. وتعرض ھذه الشاشة المعلمات الھامة یؤدي تحدید خیار التھویة بالوزن إلى تمكین شاشة فعالة إضافیة، 

 المتضمنة في خیار التھویة بالوزن.

 

 : درجة الحرارة الحالیة داخل الحظیرةدرجة الحرارة الداخلیة •
 : درجة الحرارة الحالیة خارج الحظیرةدرجة الحرارة الخارجیة •
 : الرطوبة النسبیة الحالیة داخل الحظیرة (یتطلب ذلك مستشعر للرطوبة)الرطوبة •
 )70: المتوسط الحالي لوزن منحنى الطیور (الصفحة بالكلغمالوزن  •
 : یعرض المستوى الحالي واألدنى واألقصى من التھویة.المستوى •

 Platinumیعرض  ،فإذا كان المستوى الحالي أقل من الحد األدنى المطلوب ملحوظة
Pro/One Pro ."إنذار "أقل من الحد األدنى للھواء 

SOFT MIN/MAX LEVEL BY WEIGHT (OUT TEMP( 
Day Min 

Level 
Air Per Kg/Lb 
 

Max  
Level 

  Cold  Warm  
1 
3 
6 
10 
12 
15 
17 
19 
21 
35 

1 
1 
1 
4 
4 
7 
7 
7 
7 
7 

0.5 
0.5 
0.5 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
0 

0.9 
0.9 
0.9 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 

1.5 
1.5 
1.5 
1.7 
1.7 
1.7 
1.7 
1.7 
1.7 
1.7 

16 
16 
16 
16 
21 
21 
21 
21 
21 
22 

 

AIR STATUS 
Inside Temp 
Outside Temp 
Humidity 
Weight KG 

24.1 
21.3 

46.7%  
0.468 

  Current Min Max 
Level  2 1 2 
Cycle On  30 30 30 
Cycle Off  98 134 66 
Total Air M3/h M3/h 8347 6552 11232 
Air/WGT M3h/kg 0.9 0.7 1.20 
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 : یعرض الحد الحالي واألدنى واألقصى ألوقات تشغیل وإیقاف تشغیل المروحة.تشغیل/إیقاف تشغیل الدورة •
 : یعرض الكمیة الحالیة والدنیا والقصوى من التھویة في الساعة.إجمالي الھواء متر مكعب/الساعة •
 لكل كیلو / رطل من وزن الطیور. ،: یعرض الكمیة الحالیة من التھویةنالھواء/الوز •

 الثابت الضغط 3.5

للضغط الثابت  قم بتعیین المعلمات المستھدفة للضغط الثابت في درجات الحرارة الخارجیة العالیة والمنخفضة، وكذلك اإلنذارات
 العالي والمنخفض. 

  .في تثبیت > تنصیب، تمكین وحدة الضغط الثابت 
  80 ، الصفحةالضغط الثابتو 84، الصفحة معایرة الضغط الثابتیُرجى الرجوع إلى. 
 تعطیل مستشعر الضغط الثابت •
 الضغط الثابت في قائمة المساعدة | تحدید التعریفات •
 ستائر النفق متعددة المراحل •

 

 التھویة الدنیا

الضغط الثابت عند درجة الحرارة المنخفضة: قم بتعیین الضغط الثابت المطلوب لظروف درجة الحرارة الخارجیة  •
 المنخفضة، وتأكد من وجود تیار ھواء مناسب في ھذا الوضع.

العالیة، وعادة ما  الضغط الثابت عند درجة الحرارة العالیة: قم بتعیین الضغط الثابت المطلوب لظروف درجة الحرارة •
 یكون ھذا الضغط أقل للحصول على فتحة تھویة أكبر.

في حالة وجود . یستكمل جھاز التحكم ما بین درجة الحرارة المنخفضة والعالیة ملحوظة
بخالف متوسط  ،ضغط ثابت، فإنھ یخضع للتحكم بواسطة مستشعر درجة الحرارة الخارجیة

 درجة الحرارة.

فإن  ،عیین اإلنذار لضغط ثابت منخفض. إذا قمت بتعطیلھ عن طریق تعیین الصفرإنذار الضغط الثابت المنخفض: ت •
Platinum Pro/One Pro .یحذرك ویدخل سجالً في جدول األحداث 

 إنذار الضغط الثابت العالي: تعیین اإلنذار لضغط ثابت عالي. •
 نطاق الضغط الثابت: تعیین النطاق المطلوب للضغط المستھدف.  •

 تھویة النفق

 تعیین الضغط الثابت المطلوب لوضع تھویة النفق.غط الثابت المستھدف: الض •
 تعیین اإلنذار لضغط ثابت منخفض.إنذار الضغط الثابت المنخفض:  •
 تعیین اإلنذار لضغط ثابت عالي. إنذار الضغط الثابت العالي: •
 تعیین النطاق المطلوب في وضع تھویة النفق. نطاق الضغط الثابت: •

 السندرة

 تعیین الضغط الثابت المطلوب في وضع السندرة.الضغط الثابت المستھدف:  •

STATIC PRESSURE 
Minimum Ventilation 

S.Press. At Low Temperature 
S.Press. At High Temperature 
Low Static Pressure Alarm 
High Static Pressure Alarm 
Static Pressure Band 

Tunnel Ventilation 
Target Static Pressure 
Low Static Pressure Alarm 
High Static Pressure Alarm 
Static Pressure Band 

Attic 
Target Static Pressure 

 
0.120 
0.080 
0.010 
0.150 
0.040 
 
0.080 
0.010 
0.150 
0.040 
 
0.050 
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 تعیین النطاق المطلوب في وضع تھویة السندرة. نطاق الضغط الثابت: •

 الثابت الضغط مستشعر تعطیل 3.5.1

 لتعطیل مستشعر الضغط الثابت:
 . تثبیت> تنصیب. اذھب إلى 1
 .ال یوجد. ضبط وحدة الضغط الثابت على 2

 تتوقف الشاشة الرئیسیة:
o  عرض الضغط 
o  عرض إنذارات الضغط العالي وفشل مستشعر الضغط 

أعد . اتتستمر الشاشة الرئیسیة في عرض اإلنذار ،إذا كان أي من ھذه اإلنذارات نشًطا قبل تعطیل المستشعر :ملحوظة
 تعیین اإلنذارات مرة واحدة إلیقاف العرض. 

 التعریفات تحدید | المساعدة قائمة في الثابت الضغط 3.5.2
 .دخالإثم اضغط على  عیینت ثم ،ساعدةمثناء عرض قائمة الضغط الثابت: اضغط على أ 

 

قم بتعیین المدة الزمنیة بالثواني قبل بدء التحكم بالضغط الثابت بعد حدوث تغیر غیر  وقت تأخیر ھبة الریاح (ثانیة): •
 متوقع في ضغط الھواء.

 حدد نعم أو ال الستخدام التحكم في الضغط الثابت في وضع النفق. ضغط ثابت خالل النفق: •
حدد نعم أو ال الستخدام ستائر النفق عندما یكون الضغط الثابت مرتفعًا وتكون فتحات التھویة عند نسبة  النفق االنتقالي: •

 ٪ بالفعل.100
حدد فتحة التھویة أو الستارة للتحكم في الضغط الثابت في وضع  التھویة الدنیا باستخدام (فتحة التھویة/الستارة): •

 التھویة الدنیا.
 حدد درجة الحرارة المنخفضة للتحكم في الضغط الثابت. (اختالف عن المستھدف):الھواء الوارد منخفض  •
 حدد درجة الحرارة العالیة للتحكم في الضغط الثابت. الھواء الوارد عالي (اختالف عن المستھدف): •
الة الطوارئ عند قم بتعیین المدة الزمنیة بالثواني قبل بدء الفتح في ح تأخر الضغط الثابت في حالة الطوارئ (ثانیة): •

 تجاوز الضغط إعدادات اإلنذار العالي.
قم بتعیین وضع الستارة المرغوب (بالنسب المئویة) عند  وضع الستارة في الضغط الثابت في حاالت الطوارئ (٪): •

 وقوع حدث ضغط طارئ.
جھاز التحكم إنذارات  تحت ھذا المستوى، یتجاھل المستوى األدنى إلنذار الضغط الثابت المنخفض (التھویة الدنیا): •

 الضغط الثابت المنخفض.
تحت ھذا المستوى، یتجاھل جھاز التحكم إنذارات الضغط  المستوى األدنى إلنذار الضغط الثابت المنخفض (النفق): •

 الثابت المنخفض في وضع النفق.
شغیل دورة مروحة التھویة أدخل المدة الزمنیة للوصول إلى الضغط المستھدف عند ت وقت إنتاج الضغط الثابت (ثانیة): •

 الدنیا.

SYSTEM PARAMETERS 
STATIC PRESSURE 
Wind Gust Delay Time (sec( 
S. Pressure During Tunnel  
Transitional Tunnel  
Minimum Ventilation Using    
Low Incoming Air (diff to Trg( 
High Incoming Air (diff to Trg( 
Emergency S. Press. Delay (sec( 
Curt. Pos. In Emerg. S. Press%. 
Low S.P. Alarm Min. Level (MinV( 
Low S.P. Alarm Min. Level (Tun(. 
Time To Produce S. Pressure (sec( 
Attic Advance Opening Time (sec( 

 
10 
YES 
NO 
VENT 

-25.0  
-10.0  

60 
100 
0 
0 
10 
0 
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یل مراوح دورة حدد مقدار الوقت الالزم لفتح فتحات التھویة في السندرة قبل تشغ وقت الفتح المسبق للسندرة (ثانیة): •
 التھویة الدنیا.

 المراحل متعددة النفق ستائر 3.5.3
. التسلسلبفتح الستائر  Platinum Pro/One Proعندما تكون في وضع الضغط الثابت وتستخدم ستائر نفق متعددة، فإنھ بإمكان 

از النفق لتشغیل وتبدأ عملیة فتح ستائر النفق عندما یتم الوصول إلى الضغط الثابت المستھدف، ویرسل جھاز التحكم إشارة إلى جھ
. ن قبل المستخدممحدد ستارة النفق األولى (على النحو المحدد في الریلیھ) إلى المستوى الم Platinum Pro/One Proیفتح . الستائر

النحو مع كل ستارة  وتستمر ھذه العملیة على ھذا. وإذا كانت ھناك حاجة إلى تھویة إضافیة، یقوم الجھاز بفتح ستارة النفق الثانیة
 محددة. 

 ومع انخفاض الضغط، یتم عكس العملیة؛ یقوم الجھاز بإغالق الستائر بالتتابع بدًءا من الستارة األخیرة. 
 ستائر النفق متعددة المراحل:لتنصیب 

 حدد ریلیھ واحد أو أكثر كستارة نفق (فتح وإغالق). تثبیت> الریلیھ. في 1
  ح لكل ستارة.، حدد مستویات الفتالجھاز> مستویات التھویة والستارة. في 2
 ، حدد الضغط المستھدف. الضغط الثابت> تھویة النفق. في 3

 التحكم وضع 3.6

نى/األقصى حدد أوضاع تشغیل الحظیرة، أو قم بتشغیل أو إیقاف تشغیل منحنیات درجة الحرارة واختر نوع طریقة المستوى األد
 ب لالستخدام.المناس

 

 حدد ما إذا كانت الحظیرة في أحد إعدادات الحضانة، أو في حظیرة ممتلئة. وضع الحظیرة: •
 اإلنذارات.حدد نعم لتعطیل وضع الحظیرة الفارغة:  •
إذا قمت بتحدید إیقاف تشغیل، تصبح إعدادات درجة الحرارة قیًما ثابتة حتى منتصف اللیل في منحنى درجة الحرارة:  •

 ).16(الصفحة  منحنى درجة الحرارةاإلعداد التالي في 
األیام، وبالوقت، وباللینة  قم بتعیین طریقة التحكم في التھویة (باألیام، وبمنحنى التحكم في المستوى األدنى واألقصى: •

  لمزید من التفاصیل) 23، الصفحة المستوى األدنى/األقصىالدنیا، وبالوزن). یُرجى الرجوع إلى 
لرجوع إلى تعریفات دورة التسخین | دورة التسخین: تمكین تشغیل السخانات في إطار الدورات الزمنیة (یُرجى ا •

 التعیین)
 حدد الوضع.وضع التسخین التناظري:  •

o  الوضع الخطي: عند استخدام مستشعر إخراج تناظري، یھدف السخان المتغیر إلى الحفاظ على درجة الحرارة
درجة الحرارة المستھدفة . یوضح كیف یعمل السخان المتغیر خطیًا 2الشكل . نطاق درجة حرارة السخانداخل 

درجة فھرنھایت؛  0.5درجة فھرنھایت. درجة حرارة االختالف الواطي أدنى من درجة حرارة التسخین  89ھي 
درجة فھرنھایت. یزید اإلخراج أو ینقص  4.5ة حرارة التسخین درجة حرارة االختالف العالي أدنى من درج

 للحفاظ على درجة الحرارة داخل النطاق. 

CONTROL MODE 
House Mode 
Empty House Mode  
Temperature Curve  
Min. Max. Level Control  

FULL 
HOUSE 
HOUSE 
BY WEIGHT 
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 : مثال على السخان المتغیر2الشكل 

o  ویتم ذلك لتوفیر . قدر اإلمكان درجة الحرارة المستھدفةیحافظ التسخین التناسبي على قرب درجة الحرارة من
والھدف من ذلك ھو جعل السخانات أكثر كفاءة من خالل . لیف الطاقة باستخدام إدخال متغیر لتطبیق التسخینتكا

. الحفاظ على درجة الحرارة قریبة من درجة الحرارة المستھدفة (تكون إشارة اإلخراج أقل تذبذبًا وأكثر تناسقًا)
 .3الشكل الحرارة المطلوبة. انظر ویستخدم التسخین التناسبي الحسابات الداخلیة لتحدید كمیة 

 

 : مثال على السخان التناسبي3الشكل 

 درجة الحرارة المستھدفة
 اختالف درجة الحرارة المنخفضة المستھدفة

 مستھدف التسخین
 اختالف درجة الحرارة العالیة المستھدفة
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 النظام معلمات 3.7

 تقوم معلمات النظام بدمج كافة قوائم المساعدة | التعیین في شاشة تمریر واحدة.

 معلمات النظام الصفحة  

مستویات التھویة في قائمة المساعدة |  35
منحنى درجة الحرارة في قائمة المساعدة | تحدید  17 تحدید التعریفات

 التعریفات

خالیا التبرید في قائمة المساعدة | تحدید  41
المشعات الحراریة في قائمة المساعدة | تحدید  18 التعریفات

 التعریفات

المضببات في قائمة المساعدة | تحدید  43
معالجة الرطوبة في قائمة المساعدة | تحدید  22 التعریفات

 التعریفات

الضوء في قائمة المساعدة | تحدید  45
 یوم اللینة الدنیا 25 التعریفات 

مخزون التغذیة في قائمة المساعدة | تحدید  58
 تعطیل مستشعر الضغط الثابت 29 التعریفات

إعدادات اإلنذار في قائمة المساعدة | تحدید  61
إعدادات الطوارئ في قائمة المساعدة | تحدید  50 التعریفات

 التعریفات
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 األجھزة قائمة 4

دفق الھواء تالعدید من مستویات التھویة المتقاربة، مما یمكنھ من العثور على متوسط  Platinum Pro/One Proیمكن أن یتضمن 
 Platinumن لـالحرارة بالضبط، لذا قد یُثار سؤال حول كیف یمكوتُضبط معظم المستویات على نفس درجة . األمثل لمرفق الدواجن

Pro/One Pro اختیار المستوى المناسب . 
فیما تتوافق . صلةفي ھذا القسم مستویاٍت على التھویة ومراوح السرعة المتغیرة والستائر والمسائل األخرى ذات ال وتطبق القوائم

 أي قائمة أخرى. البعض إذ یتوافق أحد المستویات في إحدى القوائم مع ذلك المستوى فيالمستویات في القوائم المختلفة مع بعضھا 
 والقواعد المنطبقة ھنا ھي على النحو التالي:

 : إذا كانت درجة الحرارة مصیبة للھدف (في المنطقة السعیدة)، ابق على المستوى الحالي.1القاعدة  •
 لمنطقة السعیدة، تحل ببعض الصبر.: إذا كانت درجة الحرارة خارجة عن ا2القاعدة  •
 : بعد التأخیر المحدد، قم بزیادة أو خفض المستویات بشكل مناسب.3القاعدة  •

إنھا معلمات تأخیر مستوى الزیادة وتأخیر مستوى . في ھذه القائمة المساعدة | التعیینیمكنك العثور على عوامل "الصبر" ضمن 
 ثانیة لالنخفاض. 60ثانیة للزیادة و  180قیم المصنع االفتراضیة ھي . ضاالنخفا

ا ھو الحال بالنسبة قلیالً نحو درجات الحرارة األكثر دفئًا، كم Platinum Pro/One Proتؤدي القیم االفتراضیة للمصنع إلى انحیاز 
الوقت الذي  وربما ترغب في عكس ھذه القیم في. اضویكون تأخیر مستوى الزیادة أطول من تأخیر مستوى االنخف. للطیور الصغیرة

 یكون لدیك فیھ دجاج لحم بعمر التسویق، إذ إنھا أكثر حساسیة للتوتر الحراري من البرد.
ختالفات درجات حرارة مختلفة، إال أن بعض المستویات یجب أن تتضمن ا 0.0وعلى الرغم من أن العدید من المستویات تتضمن 

درجة حرارة النفق  یوفر مستوى النفق األول التبرید بالریاح عن طریق عن طریق التحول إلى. التبرید بالریاح للطیورلتوفیر خاصیة 
 لھواء.اإضافیًا بسبب زیادة تدفق  على أن المستویات األعلى من النفق تتطلب ھواءً . بدالً من درجة الحرارة المستھدفة

ختالفات عن درجة اوقد ترغب في بناء . القلیلة األخیرة منطقة انتقالیة قبل دخول النفقإضافة إلى ذلك، یمكن أن تشكل المستویات 
 الحرارة المستھدفة قبیل مستوى النفق األول.

ویتضمن مخرج النفق . ویمتثل جھاز التحكم لكل من قواعد التأخیر الزمني وقواعد درجة الحرارة المختلفة عند تغییر المستویات
. المساعدة | التعییناإلضافیة، مثل تقیید درجة الحرارة الخارجیة وتأخیر مخرج النفق، على النحو الموضح في العدید من القواعد 
ھناك "تبرید" والتغییر إلى "التھویة الدنیا" عند الوصول إلى میزات درجة حرارة التسخین الموصوفة في معلمات  ،باإلضافة إلى ذلك

 .التحكم | منحنى درجة الحرارة | المساعدة | التعیین
 توضح األقسام التالیة وظائف القائمة بالتفصیل.

 34صفحة  ،مستویات التھویة •
 36صفحة  ،مستویات مروحة السرعة المتغیرة •
 36صفحة  ،مستویات الستارة والتھویة •
 38صفحة  ،مستویات مروحة تقلیب الھواء •
 39صفحة  ،برنامج مروحة تقلیب الھواء •
 41صفحة  ،خالیا التبرید •
 42صفحة  ،المضببات •
  44صفحة  ،الضوء •
 46صفحة  ،الماء والتغذیة •
 49صفحة  ،األنظمة اإلضافیة •
 49صفحة  ،إعدادات الطوارئ •
 51صفحة  ،الماء عند الطلب •
 52صفحة  ،البرنامج الطبیعي •

 

DEVICE SETTING 
1 .  LEVELS OF VENTILATION 
2 .  SPEED FAN LEVELS 
3 .  VENT & CURTAIN LEVELS 
4 .  STIR FAN LEVELS 
5 .  STIR FAN PROGRAM 
6 .  COOL PAD 
7 .  FOGGERS 
8 .  LIGHT 

9  .WATER & FEED 
10 .  EXTRA SYSTEMS 

11  .EMERGENCY SETTING 
12  .WATER ON DEMAND 

13 .  NATURAL PROG
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 التھویة مستویات 4.1

في المستوى  تخدمةابدأ بالتھویة الدنیا المس، الجدولھذا  ولبرمجة. مستوى تھویة 30یوفر جدول التھویة الدینامیكیة ما یصل إلى 
الزیادات في تدفق  تعمل. ٪ عند كل مستوى25العملیة ھي زیادة تدفق الھواء بنحو والقاعدة . تدریجیًا التھویة، ثم قم بزیادة األول

 ٪ بشكل مرٍض مع إعدادات المصنع االفتراضیة.50الھواء حتى 
 . اتخذ أحد اإلجراءین التالیین أو كلیھما:1

o  ى األقل كمروحة نفق أو مروحة عادم.، حدد ریلیھ واحد علتثبیت> مخرج الریلیھفي 
o  حدد وظیفة واحدة على األقل كمروحة نفق أو مروحة عادم.تثبیت> اإلخراج التناظريفي ، 

 قم بتكوین المعلمات على النحو المطلوب. إعدادات الجھاز > مستویات التھویة. في 2
 . قم بتكوین معلمات المساعدة | التعیین كما ھو مطلوب.3

 

 یشیر الرقم الذي یظھر تحت العادم والنفق إلى األرقام المحددة في التثبیت. ملحوظة
 : قراءة فقط مع عرض مستوى التھویة.الرقم •

في مستوى النفق األول (المحدد في تعریفات المساعدة | التعیین) تعرض الشاشة  ملحوظة
 یعني المستوى في وضع النفق. Tدرجة حرارة النفق (محددة في منحنى درجة الحرارة). 

یطلق المستوى التالي وفقًا لالختالف عن درجة الحرارة المستھدفة (تظل التأخیرات الزمنیة  المختلفة: درجة الحرارة •
 ساریة المفعول).

o  0وعادة ما تكون درجات الحرارة المختلفة في المستویات األولى المتعددة مضبوطة على. 
o  من درجة الحرارة المستھدفة إذا كان مستوى التھویة أقل من مستوى النفق، تكون درجة الحرارة المختلفة قریبة

 .منحنى درجة الحرارةالواردة في 
o فق الواردة إذا كان مستوى التھویة مكافئًا لمستوى النفق، تكون درجة الحرارة المختلفة قریبة من درجة حرارة الن

 .منحنى درجة الحرارةفي 
 قم بتعیین وقت تشغیل المراوح لمستوى التھویة ھذا.  تشغیل مؤقت الدورة: •
وتختفي ھذه المعلمة إذا تم ضبط . قم بتعیین وقت إیقاف تشغیل المراوح لمستوى التھویة ھذا إیقاف تشغیل مؤقت الدورة: •

، ویحسب جھاز التحكم "إیقاف تشغیل مؤقت الدورة" 0على شيء آخر غیر  المساعدة | التعیینوقت الدورة في معلمات 
 تلقائیًا.

 دم وفقًا لوضع "مستمر" و"دورة" و"تدویر".تحكم في مراوح العاالعادم:  •
 : تحكم في مراوح النفق وفًقا لوضع "مستمر" و"دورة" و"تدویر".النفق •

LEVELS OF VENTILATION 
No Diff On   Exhaust Tunnel 
 Deg. Sec   1    2 3 1  2 3 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

30 
45 
60 
80 
120 
160 
200 
250 
100 
120 
150 
180 
0 
150 
0 
0 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.0.  
Air Capacity: 300  -Continuous 
Chill Range: --- -Cycle 
  -Rotate 
   Tunnel Level: T 
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 ~ التي تظھر إلى جانب العادم أو النفق تعني أن المروحة متغیرة.  A ملحوظة
: تعرض تدفق الھواء الحالي لمروحة العادم أو النفق لكل مستوى تھویة. وإذا تم تعیین مستویات مروحة السعة الھوائیة •

 للسرعة في االعتبار. )، عندئذ تؤخذ النسبة المئویة36بسرعة متغیرة (یُرجى الرجوع إلى الصفحة 

 
 العمل باستمرار دون انقطاعمستمر: 

 
 العمل وفقًا لمؤقت التشغیل وإیقاف التشغیلدورة: 

 
 العمل وفقًا لمؤقت التشغیل وإیقاف التشغیل؛ حیث تعمل مروحة مختلفة في كل دورةتدویر: 

 التعریفات تحدید | المساعدة قائمة في التھویة مستویات 4.1.1
 .دخالإثم اضغط على  ،عیینتثم  ،ساعدةمند عرض قائمة مستویات التھویة: اضغط على ع 

 

 الحد األقصى لعدد المستویات.المستویات القصوى للتھویة: قم بتعیین  •
 مستوى النفق األول: قم بتعیین نقطة الدخول إلى وضع النفق. •
الحد األقصى لعدد المراوح، التحویل إلى النفق: قم بتعیین أقصى عدد من المراوح المسموح بتشغیلھا عند الدخول إلى وضع  •

 النفق.
منحنى درجة الف أدنى من درجة حرارة النفق(تعیین في تخنى من النفق: قم بتعیین درجة االمختلف أد -مخرج النفق  •

 ) للخروج من وضع النفق.الحرارة
مختلف خارجي عن النفق: یجب أن تقرأ درجة الحرارة الخارجیة أدناه (نفق + مختلف) للسماح بالخروج  -مخرج النفق  •

 من وضع النفق.
 منیة بالثواني قبل االنتقال إلى المستوى التالي.وقت تأخیر مستوى الزیادة (ثانیة): قم تعیین المدة الز •
 وقت تأخیر مستوى االنخفاض (ثانیة): قم تعیین المدة الزمنیة بالثواني قبل االنتقال إلى المستوى األقل. •
إذا كنت تستخدم . ، قم بتعیین وقت التشغیل وإیقاف التشغیل لكل مستوى یدویًا0وقت دورة المروحة: إذا تم الضبط على  •

 0فقط في كل مستوى. االفتراضي:  وقت التشغیلأدخلھ ھنا، وأدخل  ،ثانیة 300دورة ثابتة، مثل  وقت
بدأ ھذا الوقت بمجرد استیفاء ی. تأخیر مخرج النفق (دقیقة): قم بتعیین المدة الزمنیة بالدقائق قبل الخروج من وضع النفق •

 جمیع المعلمات األخرى.
 یُرجى الرجوع إلى القسم التالي.  •

 بالریاح التبرید 4.1.2
في . مراعاة عامل التبرید بالریاح عند إجراء بعض العملیات الحسابیة المتعلقة بدرجة الحرارة Platinum Pro/One Proبإمكان 

درجة الحرارة  Platinum Pro/One Proالواقع، یعمل عامل التبرید بالریاح على أنھ فارق درجة الحرارة. فعند تمكینھ، یحدد 
 درجة حرارة التبرید بالریاح)، ثم یستخدم درجة الحرارة ھذه: -جة الحرارة الفعلیة المحسوبة (در

 عند حساب خوارزمیات أعلى/أسفل مستوى وضع النفق  •
 ).41عند تشغیل خالیا التبرید (إذا كانت ممكنة في متغیرات النظام؛ یُرجى الرجوع إلى تشغیل خالیا التبرید، الصفحة  •

SYSTEM PARAMETERS 

LEVELS OF VENTILATION 
Maximum Levels of Ventilation 
First Tunnel Level 
Max Fans, Switch to Tunnel 
Tunnel Exit – Diff Below Tunnel 
Tun Exit-Out T. Diff from Tun. 
Increase Level Delay Time (sec( 
Decrease Level Delay Time (sec( 
Fan Cycle Time (sec, 0-Manual( 
Tunnel Exit Delay (minutes( 
Wind Chill Enable 
Wind Chill Limit 
RH Effect 
 
 
 

 
22 
5 
20 
2.0 
9.0 
120 
90 
0 
2 
NO 
14.4 
0.5 
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 ویؤثر عامل التبرید بالریاح على تشغیل جھاز التحكم من مستوى النفق األول. 

 ) تتحكم في المضبب.2) تحدد الدخول إلى وضع النفق والخروج منھ 1درجة الحرارة الفعلیة:  •
 :المعلمات

 ال =بتمكین ھذه المعلمة لتضمین عامل التبرید بالریاح في حسابات التھویة. االفتراضي التبرید بالریاح: قم  •
 درجة مئویة. 8حد التبرید بالریاح: القیمة القصوى لعامل التبرید بالریاح. االفتراضي =  •
درجة  0.26  =راضي تأثیر الرطوبة النسبیة: االنخفاض في درجة الحرارة الناجمة عن الزیادة في الرطوبة النسبیة. االفت •

 مئویة. 
o ارتفاع الرطوبة  یقلل. تتیح معلمة تأثیر الرطوبة النسبیة تضمین الرطوبة النسبیة في حسابات عامل البرید بالریاح

 النسبیة من عامل التبرید بالریاح. كیف یعمل؟
o  40ال یوجد أي تأثیر عندما تكون الرطوبة النسبیة أقل من.% 
o زیادة في الرطوبة النسبیة. 5درجة الحرارة لكل  ویحدد المستخدم الزیادة في ٪ 

  یة، یقل ٪ من الرطوبة النسب45 -٪ 40.1؛ وھذا یعني أنھ بین درجة مئویة 0.26الزیادة االفتراضیة ھي
اح بمقدار یقل عامل التبرید بالری ،٪50 -٪ 45.1درجة مئویة. وبین  0.26عامل التبرید بالریاح بمقدار 

یكون االنخفاض بمقدار  ،٪55 -٪ 50.1درجة مئویة، أي ضعف المستوى االفتراضي. وبین  0.52
 وھكذا. ،درجة مئویة، أي ثالثة أضعاف المستوى االفتراضي 0.78

 .ویمكن للمستخدم تعیین زیادة درجة الحرارة كما ھو مطلوب 
 " 0لتعطیل ھذه الخاصیة، أدخل." 

 المتغیرة السرعة مروحة مستویات 4.2

 ستوى.، قم بتعیین السرعة بالنسب المئویة ألربع مجموعات من المراوح بحسب المةجدول مستوى مروحة السرعة المتغیرفي 

  .وتتطلب ھذه الوظیفة بطاقة إخراج تناظریة في جھاز التحكم 
وتتوفر عدة . لسرعة المتغیرة لتشغیل مروحة السرعة المتغیرةإذ ترسل ھذه البطاقة إشارة تحكم ذات جھد منخفض إلى جھاز تحكم با

 .Variable Frequency 3 Phaseومحركات  ،TRIAC Controlمثل  ،أنواع من أجھزة التحكم بالسرعة

 

)، حدد إخراج واحد على األقل كمروحة 98، الصفحة اإلخراج التناظري(یُرجى الرجوع إلى  تثبیت> اإلخراج التناظري. في 1
 سرعة متغیرة. 

 ، حدد نسب عمل المراوح.إعدادات الجھاز > مستویات مروحة السرعة المتغیر. في 2

 " تظھر عندما یكون الوضع غیر معرف.----" ملحوظة
 مروحة السرعة المتغیر، حدد نسب عمل المراوح.إعدادات الجھاز > مستویات . في 3

 والتھویة الستارة مستویات 4.3

 ویحدد وضع التشغیل إجراء التحكم في الستارة.. قم بتعیین مستویات الستارة لتتوافق مع مستویات التھویة

VARIABLE SPEED FAN LEVEL 
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مستویات التھویة استخدام المستخدمین لوضع الدجاج البیاض، یُرجى الرجوع إلى  ملحوظة
 .109، الصفحة والستارة في وضع الدجاج البیاض

)، حدد ریلیھ واحد على األقل كفتح الستارة أو فتح النفق أو 94(یُرجى الرجوع إلى الصفحة  تثبیت> مخرج الریلیھ. في 1
 فتح التھویة أو فتح السندرة.

 ، حدد درجة الحرارة المستھدفة.التحكم> منحنى درجة الحرارة. في 2
 طاقة. ، حدد التھویة الطبیعیة كمستوى أوتثبیت> تنصیب. إذا تضمنت عملیة التثبیت التي تقوم بھا الستائر، في 3

 عند تكون التھویة الطبیعیة متوقفة، ال تظھر الستائر على الشاشة. ملحوظة
 ، حدد النسب األدنى للفتح.إعدادات الجھاز > مستویات الستارة والتھویة. في 4
 .إدخال. اضغط 5

 .101، الصفحة تعریف درجة الحرارةبتكوین كل فتح للعمل بمستشعر درجة حرارة معین. یُرجى الرجوع إلى . وإذا لزم األمر، قم 6
 عدة | التعیین كما ھو مطلوب.. قم بتعیین معلمات المسا7

  

 قراءة فقط.مستوى التھویة:  •
كان لدیك الضغط الثابت في النفق قید إذا . قم بتعیین وضع لستارة النفق حسب المستوى النفق/الستارة/التھویة/السندرة: •

 )، ھذا یصبح الحد األدنى لوضع فتحة تھویة النفق.التحكم | الضغط الثابت | المساعدة | التعیینالتشغیل (

 التعریفات تحدید | المساعدة قائمة في والتھویة الستارة مستویات 4.3.1
 .دخالإثم اضغط على  عیینت ثم ،ساعدةمثناء عرض قائمة مستویات الستارة والتھویة: اضغط على أ 

 

 الستارة 

یأمر جھاز التحكم بإیقاف المراوح أثناء تحركات الستارة عندما یكون  إیقاف المراوح، تحریك الستائر (اإلجمالي %): •
٪  40ستائر بنسبة  3 ،إجمالي جمیع الستائر أقل من إجمالي النسبة المئویة المحددة في ھذه المعلمة. على سبیل المثال

 % 30٪ لھذه المعلمة. االفتراضي:  120لكل 
 .1یین الیوم الذي تبدأ فیھ فتحة التھویة الثانیة بالعمل. االفتراضي: قم بتع الیوم األول لتشغیل التھویة الثانیة: •

VENT & CURTAIN LEVELS 
Level Tunnel Vent  
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0 
0 
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SYSTEM PARAMETERS 

CURTAINS 
Stop Fans, Curt. Move (total  (%  
1st Day for 2nd Vent to Oper. 
1st Level for 2nd Vent to Oper 

ATTIC 
Minimum Attic Temp. To Operate 
Operate Until Level 
Operate From Time 
Operate To Time 
Max Temperatur to Disable Attic 

 
30 
-2  

1 
 
75 
10 
0:00 
0:00 
100.0 
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 یمكنك تعیین أیام سلبیة. ملحوظة
 1لعمل. االفتراضي: قم بتعیین المستوى الذي تبدأ عنده فتحة التھویة الثانیة با المستوى األول لتشغیل التھویة الثانیة: •

 السندرة

 قم بتعیین درجة الحرارة الدنیا لتنشیط تشغیل السندرة. درجة الحرارة الدنیا للسندرة للتشغیل: •
 قم بتعیین اإلطار الزمني لتشغیل السندرة. تشغیل من/إلى وقت •

 إذا كان أحد الخیارات المذكورة أعاله مناسبًا، یتم تمكین السندرة. ملحوظة
ویة السندرة. ن استخدام تھقم بتعیین درجة الحرارة القصوى للسندرة للتوقف ع درجة الحرارة القصوى لتعطیل السندرة: •

 جة الحرارة.وقد یمنع ھذا اإلعداد تأثیر التسخین في المساحة المتنامیة المرتفعة للغایة مما یؤدي إلى ارتفاع در

 الھواء تقلیب مروحة مستویات 4.4

 . اتخذ أحد اإلجراءین التالیین أو كلیھما:1
o  حدد ریلیھ واحد على األقل كمروحة تقلیب ھواء 94(یُرجى الرجوع إلى الصفحة  مخرج الریلیھتثبیت> في ،(

 أو 
o  حدد وظیفة واحدة كمروحة 98، الصفحة اإلخراج التناظري(یُرجى الرجوع إلى  تثبیت> اإلخراج التناظريفي (

 تقلیب ھواء متغیرة.
 ، حدد المعلمات كما ھو مطلوب.الجھاز > مستویات مروحة تقلیب الھواء. في 2

 

في جدول مستوى مروحة تقلیب الھواء، قم بتعیین السرعة في النسبة المئویة التي ترید أن تعمل بھا مروحة السرعة المتغیرة 
، التناظرياإلخراج (بالمستویات)، وبعد ذلك ببرمجة دورة مراوح تقلیب الھواء لكل مستوى،  ثم قم بتكوین السرعة الفعلیة في 

 .98 الصفحة

تعتمد األرقام الموضحة في الشاشة تحت المروحة المتغیرة على كیفیة تعریف  ملحوظة
 المراوح في التثبیت> تخطیط الریلیھ واإلخراج التناظري.

 یعني المستوى في وضع النفق. T ملحوظة
 : قراءة فقط.التھویة مستوى •
 : قم بتعیین تشغیل مروحة السرعة المتغیرة بالنسب المئویة.4، 3، 2، 1-مروحة السرعة المتغیرة •
: مراوح تقلیب الھواء طبقًا للوضع "مستمر" و"تشغیل الدورة" و"إیقاف تشغیل الدورة" (دورات مروحة تقلیب الھواء •

 لتعیین دورة التشغیل.  -. اضغط +/مستویات التھویةالتھویة ھي نفسھا كما سبق تحدیدھا في 

 مستمر: العمل باستمرار دون انقطاع 

 دورة: العمل وفقًا لمؤقت التشغیل وإیقاف التشغیل 

STIR FAN LEVELS 
Level Stir Fan No Variable Fan 
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 تدویر: العمل وفقًا لمؤقت التشغیل وإیقاف التشغیل؛ حیث تعمل مروحة مختلفة في كل دورة 

ة، ووفقًا تعمل مراوح تقلیب الھواء وفقًا للمستویات التي تقوم ببرمجتھا في ھذه القائم ملحوظة
نامج للبرامج التي تختارھا في برنامج مروحة تقلیب الھواء. تعمل المروحة في حال طلب أي بر

وحة ستوى التشغیل؛ یجب إیقاف تشغیل كافة البرامج والمستویات حتى یتم إیقاف تشغیل مرأو م
 تقلیب الھواء.

  الھواء تقلیب مروحة برنامج 4.5

یحتوي ھذا القسم على خمسة برامج مختلفة یمكنك تخصیصھا لكل مروحة تقلیب ھواء. تحقق من البرامج التي تنطبق على كل مروحة 
 ).المساعدة | تحدید التعریفات قائمة في الھواء تقلیب مروحة برنامج" (مزید من التوضیح في -باستخدام مفتاح "+/

في حالة تحدید نفس مروحة تقلیب الھواء المتغیرة لبرامج مختلفة، عندئذ یعمل  ملحوظة
 البرنامج الذي یحتوي على أعلى سرعة مروحة.

 یعین الرمز ~ جھاز إخراج تناظري. ملحوظة:

 

 المستشعر.أ (السخانات): یقوم ھذا البرنامج بتصحیح التغیرات في درجة الحرارة بالطول في المبنى. أدخل االختالف وأرقام  •
ب (للتھویة الدنیا): یساعد ھذا البرنامج على خلط الحد األدنى من ھواء التھویة للمباني التي بھا مراوح تقلیب الھواء لخلط  •

 الھواء الوارد مع الھواء الداخلي الدافئ.
قلیب الھواء التي ج، د، ھـ (اختالف درجة حرارة المستشعر): تعمل ھذه الخیارات على إنشاء ثالث مجموعات من مراوح ت •

 الختالفات المستشعرات. اتعمل وفقً 

  التعریفات تحدید | المساعدة قائمة في الھواء تقلیب مروحة برنامج 4.5.1
 ثناء عرض قائمة برنامج مروحة تقلیب الھواء: اضغط على مساعدة، ثم تعیین ثم اضغط على إدخال.أ 

STIR FAN PROGRAM 
Fan P R O G R A M 
No. -A- -B- -C- -D- -E- 
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 البرنامج أ (للسخانات)  

قم بتعیین درجة االختالف تحت درجة الحرارة المستھدفة لتشغیل مراوح تقلیب  مختلف أقل من المستھدف للتشغیل: •
 الھواء. 

 حدد المدة الزمنیة التي ترغبھا لتشغیل مروحة تقلیب الھواء خالل الدورة. وقت تشغیل الدورة (ثانیة): •
 حدد المدة الزمنیة التي ترغبھا إلیقاف تشغیل مروحة تقلیب الھواء خالل الدورة. وقت  إیقاف تشغیل الدورة (ثانیة): •
 اقصر البرنامج على العمل بین المستویات المحددة. من/إلى المستوى: •
 ساعة). 24دد اإلطار الزمني لتشغیل البرنامج (تنسیق ح من/إلى الوقت: •
 . حدد "نعم" لتشغیل السخانات عند تشغیل المراوحإیقاف أثناء تشغیل المروحة:  •

 البرنامج ب (للتھویة الدنیا)

قم بالتعیین عندما یبدأ تشغیل مروحة تقلیب الھواء. ویمكن أن یكون ذلك في نھایة دورة التشغیل تشغیل بعد نھایة الدورة:  •
 .الجھاز | مستویات التھویةأو دورة إیقاف التشغیل المحددة في 

دورة نھایة أو بدایة الدورة التي اخترتھا في التشغیل بعد نھایة ال الزمنیة من): حدد المدة -تأخیر للتشغیل (ثانیة) (+/ •
 أعاله، حتى تعمل مراوح تقلیب الھواء.

 حدد المدة الزمنیة لعمل مراوح تقلیب الھواء. وقت التشغیل (ثانیة): •
 اقصر البرنامج على العمل بین المستویات المحددة. من/إلى المستوى: •
 ساعة). 24حدد اإلطار الزمني لتشغیل البرنامج (تنسیق  من/إلى الوقت: •

  (اختالف درجة حرارة المستشعر أو مستقل)البرنامج ج، د، ھـ  

 قم بتعیین درجة االختالف بین المستشعرات لتبدأ مراوح تقلیب الھواء بالعمل. اختالف درجة الحرارة للتشغیل: •

(صفر)، عندئذ یتم تشغیل مروحة تقلیب  0إذا كانت ھذه المعلمة مضبوطة على  ملحوظة
 الھواء المتغیرة بشكل مستقل عن المستشعرات.

 لتحدید قراءة درجة حرارة واحدة. احدد مستشعرً  الف بین رقم المستشعر:االخت •
 لتحدید قراءة درجة الحرارة من منطقة مختلفة. اثانیً  احدد مستشعرً  االختالف بین رقم المستشعر: •
 حدد المدة الزمنیة التي ترغبھا لتشغیل مروحة تقلیب الھواء خالل الدورة. وقت تشغیل الدورة (ثانیة): •
 حدد المدة الزمنیة التي ترغبھا إلیقاف تشغیل مروحة تقلیب الھواء خالل الدورة. إیقاف تشغیل الدورة (ثانیة):وقت   •
 اقصر البرنامج على العمل بین المستویات المحددة. من/إلى المستوى: •
 ساعة). 24حدد اإلطار الزمني لتشغیل البرنامج (تنسیق  من/إلى الوقت: •
 . حدد "نعم" لتشغیل السخانات عند تشغیل المراوح: إیقاف أثناء تشغیل المروحة •
 : حدد مروحة تقلیب الھواء المقرر استخدامھامروحة تقلیب الھواء المتغیرة •

SYSTEM PARAMETERS 
PROGRAM A (for min vent( 
Diff below Target to Operate: 
Cycle On time (sec:( 
Cycle Off time (sec:( 
From Level 
To Level 
From Time (hh:mm( 
To Time (hh:mm( 
Stop During Fan Operation 
PROGRAM B (sensors diff temp( 
Operate after End of Cycle 
Delay for Operation 
Time for Operation 
From Level 
To Level 
From Time 
To Time 

 
0.6 
0 
0 
0 
0 
00:00 
00:00 
YES 
 
YES 
2.0 
5.0 
0 
0 
00:00 
00:00 
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 لنسبة المئویة). : أدخل الحد األدنى والحد األقصى للسرعة (باالحد األقصى/األدنى لسرعة مروحة تقلیب الھواء المتغیرة •

 التبرید خالیا 4.6

 القائمة ظروف تشغیل خالیا التبرید.تحدد ھذه 

 

 قم بتعیین یوم النمو. الیوم: •
 تبدأ خلیة التبرید بالعمل في ھذا الوقت. وقت البدء: •
 تتوقف خلیة التبرید عن العمل في ھذا الوقت. وقت االنتھاء: •

o .ومن الممكن تعیین أوقات بدء وإیقاف متعددة لیوم واحد 
o  من  7، تستمر لوحة التبرید بالعمل وفقًا إلعدادات الیوم 14إلى یوم  7في الشاشة أعاله، یقفز یوم النمو من یوم

 .14حتى یوم النمو  7یوم النمو 
قم بتعیین االختالف عن درجة حرارة النفق الستخدام ھذا اإلعداد. یمكنك استخدام درجات الحرارة  اختالف النفق: •

 مختلفة سلبیة.
o  یستخدم 14الحظ اإلعدادات للیوم .Platinum Pro/One Pro  أقصى درجات الحرارة المختلفة التي تنطبق

 على اختیار اإلعدادات الصحیحة.
 %.100قصى المسموح بھ للرطوبة قبل إیقاف خلیة التبرید. یمكنك إدخال قم بتعیین الحد األ إلى الرطوبة: •
  قم بتعیین أقصى وقت تشغیل لكل دورة من دورات تشغیل خلیة التبرید. التشغیل (ثانیة): •
 قم بتعیین أدنى وقت إیقاف تشغیل لكل دورة من دورات تشغیل خلیة التبرید. إیقاف التشغیل (ثانیة). •

 التعریفات تحدید | المساعدة قائمة في التبرید خالیا 4.6.1
 ضغط على مساعدة، ثم تعیین ثم اضغط على إدخال.ا ثناء عرض قائمة خالیا التبرید:أ 

 

 حدد تخلفیة التشغیل/إیقاف التشغیل المتعلقة بدرجة الحرارة. نطاق درجة الحرارة: •
 حدد تخلفیة التشغیل/إیقاف التشغیل المتعلقة بالرطوبة. نطاق التخلفیة (%): •
قم بتعیین الوقت من الیوم (الساعة: الدقیقة) لبدء استخدام الماء المستمر إلزالة الرواسب من  غسل خالیا التبرید عند: •

 خالیا التبرید. 

COOL PAD 

 Start End Tunnel To On Off 
 Time Time Diff Hum sec sec 
1 
7 
7 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 

10:00 
10:00 
10:00 
10:00 
10:00 
10:00 
10:00 
10:00 
10:00 
10:00 

21:00 
21:00 
21:00 
21:00 
21:00 
21:00 
21:00 
21:00 
21:00 
21:00 

3.0 
3.0 
5.0 
2.0 
3.0 
4.0 
5.0 
6.0 
7.0 
8.0 

99 
99 
99 
99 
99 
99 
99 
99 
99 
99 

15 
15 
45 
15 
30 
45 
60 
75 
100 
200 

285 
285 
255 
285 
270 
255 
240 
225 
200 
100 

 

SYSTEM PARAMETERS 

COOL PAD 
Temperature Band 
Humidity Band  (%)  
Diff Between Cool Pads Stage 
Cool Pad-1 Min Level 
Cool Pad-2 Min Level 
Cool Pad-3 Min Level 
Cool Pad-4 Min Level 

COOL PAD FLUSH 
Flush Cool Pad At: 
Cool Pad Flush Duration (minute( 

 
2.0 
2 
0.0 
1 
1 
1 
1 
 
00:00 
0 
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استخدام الغسل دون  ن ھذه المعلمة، یتمفي حالة تعیی. حدد المدة الزمنیة بالدقائق للغسل مدة غسل خلیة التبرید (دقیقة): •
 النظر إلى مستوى التھویة أو وضع التشغیل.

التحكم از أربع مراحل لخالیا التبرید؛ یقوم جھ Platinum Pro/One Proیدعم  االختالف بین مرحلة خالیا التبرید: •
باإلضافة  )) منحنى درجة الحرارةالتحكم> المرحلة األولى عندما تصل درجة الحرارة إلى درجة حرارة النفق ( بتنشیط

رارة إلى درجة إلى اختالف النفق (یتم التعیین في شاشة خالیا التبرید). وتبدأ كل مرحلة إضافیة عندما تصل درجة الح
 حرارة النفق باإلضافة إلى اختالف النفق باإلضافة إلى ھذا االختالف.

 على سبیل المثال، إذا:
o  = 80كانت درجة حرارة النفق° 
o  = 2وكان اختالف النفق 
o  = 3فإن االختالف بین مراحل خالیا التبرید 

 .°91عند  4، والمرحلة °88عند  3، والمرحلة °85عند  2، والمرحلة °82عند  1تبدأ المرحلة 

 :درجة فھرنھایت 2درجة فھرنھایت، واالختالف مضبوط على  80مثال: درجة حرارة تشغیل خلیة التبرید = 

رقم خلیة 
 درجة حرارة التشغیل الفعلیة االختالف بین مرحلة خالیا التبرید المستشعر المخصص التبرید

 °80 0.0 المتوسط 1

 °82 2.0 المتوسط 2

مستشعر درجة الحرارة  3
2 0.0 80° 

مستشعر درجة الحرارة  4
2 2.0 82° 

واحدة، تسمح ھذه المعلمة باإلبقاء على : في األنظمة التي تحتوي على أكثر من مضخة المستوى األدنى لخلیة التبرید •
 خلیة تبرید في حالة غیر نشطة حتى یتم تشغیل ستارة النفق المرتبطة بھا. حدد المستوى األدنى لكل خلیة تبرید.

 عند تمكین االختالف بین مرحلة خالیا التبرید، تعمل خالیا التبرید وفقًا لكال ملحوظة
 الظرفین. 

 غسل خالیا التبرید

زالة الرواسب من قم بتعیین الوقت من الیوم (الساعة: الدقیقة) لبدء استخدام الماء المستمر إل التبرید عند:غسل خالیا  •
 خالیا التبرید. 

استخدام الغسل دون  في حالة تعیین ھذه المعلمة، یتم. مدة غسل خلیة التبرید (دقیقة): حدد المدة الزمنیة بالدقائق للغسل •
 وضع التشغیل. النظر إلى مستوى التھویة أو

 المضببات 4.7

 . تحدد ھذه القائمة شروط تشغیل المضببات
لمضبب اترتبط اختالفات درجة حرارة . تحتوي المضببات وخالیا التبرید على نقطة مرجعیة مختلفة لدرجة الحرارة •

 بدرجة الحرارة المستھدفة؛ فیما ترتبط خلیة التبرید بدرجة حرارة دخول النفق.
 ندما ال یكون جھاز التحكم في وضع النفق.وتعمل المضببات حتى ع •
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 قم بتعیین یوم النمو الیوم: •
 الوقت من الیوم الذي ترید أن یبدأ فیھ المضبب بالعمل أو یتوقف. وقت البدء ووقت االنتھاء: •

o  وإیقاف متعددة لیوم واحد.ومن الممكن تعیین أوقات بدء 
o  في ھذه الحالة.  47. وال تعمل المضببات قبل یوم النمو 47في الشاشة أعاله، یكون أول سطر مبرمج في الیوم

 من ذلك الحین. 47، یتم تطبیق خطوط برنامج الیوم 47ونظًرا لعدم وجود مدخالت أخرى غیر الیوم 
 قم بتعیین االختالف عن درجة الحرارة المستھدفة لتنشیط المضبب. االختالف المستھدف: •
 قم بتعیین الحد األقصى المسموح بھ للرطوبة قبل إیقاف المضبب. إلى الرطوبة: •
  قم بتعیین أقصى وقت تشغیل لكل دورة من دورات تشغیل المضبب. التشغیل (ثانیة): •
 قم بتعیین أدنى وقت إیقاف تشغیل لكل دورة من دورات تشغیل المضبب. إیقاف التشغیل (ثانیة). •

 التعریفات تحدید | المساعدة قائمة في المضببات 4.7.1
 .دخالإثم اضغط على  عیینت ثم ،ساعدةمضغط على ا ثناء عرض قائمة المضببات: أ 

 

 حدد تخلفیة التشغیل/إیقاف التشغیل المتعلقة بدرجة الحرارة. نطاق درجة الحرارة: •
 حدد تخلفیة التشغیل/إیقاف التشغیل المتعلقة بالرطوبة. نطاق التخلفیة (%): •
 حدد مستوى التھویة الدنیا لتشغیل المضبب. المستوى األدنى لتمكین التشغیل: •
 قم بتعیین أقصى مستوى تھویة لتشغیل المضبب. المستوى األقصى لتمكین التشغیل: •
وتسمح ھذه الوظیفة بتشتیت القطیرات . مختلف كل دورة: قم بتمكین ھذه الوظیفة الستخدام ریلیھ مضبب تمكین التدویر •

 . عند ضغط أعلى، لترطیب الحیوان

 باإلبقاء على ضبط ھذه الوظیفة على اإلعداد االفتراضي (ال). Muntersتوصي  ملحوظة
أربع مراحل للمضببات؛ یقوم جھاز التحكم  بتنشیط  Platinum Pro/One Pro:: یدعم االختالف بین مرحلة المضببات •

حلة األولى عندما تصل درجة الحرارة إلى درجة الحرارة المستھدفة (التحكم> منحنى درجة الحرارة) ) باإلضافة المر
إلى اختالف المضببات. وتبدأ كل مرحلة إضافیة عندما تصل درجة الحرارة إلى درجة الحرارة المستھدفة باإلضافة إلى 

 اختالف المضبب.
  على سبیل المثال، إذا:

o 80لحرارة المستھدفة للمضببات = كانت درجة ا° 

FOGGERS 
Day Start End Target To On Off 
 Time Time Diff Hum sec sec 
47 
47 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

12:00 
12:00 
00:00 
00:00 
00:00 
00:00 
00:00 
00:00 
00:00 
00:00 

21:00 
21:00 
00:00 
00:00 
00:00 
00:00 
00:00 
00:00 
00:00 
00:00 

18.0 
20.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

99 
99 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

300 
300 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

600 
300 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

 

SYSTEM PARAMETERS 

FOGGERS 
Temperature Band 
Humidity Band  (%)  
Min Level to Enable Operation 
Max Level to Enable Operation 
Enable Rotation 
Difference between Foggers Stage 

 
2.0 
2.0 
1 
30 
NO 
0.0 
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o  = 3وكان االختالف بین مرحلة المضببات 
 °.92عند  4، والمرحلة °89عند  3، والمرحلة °86عند  2، والمرحلة °83عند  1عندئذ تبدأ المرحلة 

 الضوء 4.8

التشغیل/ إیقاف التشغیل، وما یتضمن جھاز التحكم سعةً تصل إلى أربع قنوات من أضواء . تحدد ھذه القائمة شروط تشغیل األضواء
 تتیح ھذه القائمة استخدام مستشعر الضوء.  ،یصل إلى أربع قنوات من معتمات الضوء. باإلضافة إلى ذلك

) حدد ما یصل إلى أربع مخرجات 98، الصفحة راج التناظرياإلخ(یُرجى الرجوع إلى  تثبیت> اإلخراج التناظري. في 1
 كمعتمات ضوء. 

 ، حدد المعلمات كما ھو مطلوب.إعدادات الجھاز> الضوء. في 2

 

 ) تكوین قائمة الضوء: 46(الصفحة  الماء والتغذیةیحدد تكوین 
 كوین قائمة الضوء مرة واحدة.إذا قمت بتحدید "یومیًا"، تظھر الشاشة أعاله عند تحدید "الضوء؛ قم بت •
 أیام" أو "أسبوع"، عندئذ تظھر الشاشة أدناه. 6-2وإذا قمت بتحدید " •

 

 
 وتقوم ھذه المعلمات بتكوین وظائف الضوء في أیام التغذیة.. . تظھر شاشة معلمات الضوءإدخال. حدد تغذیة واضغط على 1
 . قم بتكوین المعلمات.2
وتقوم ھذه المعلمات بتكوین وظائف الضوء في أیام . . تظھر شاشة معلمات الضوءإدخال. حدد عدم التغذیة واضغط على 3

 عدم التغذیة.
 . قم بتكوین المعلمات. 4
 یوم النموقم بتعیین  الیوم: •

) من الیوم األول، بینما یتم إیقاف تشغیل 2) وأضواء المركز الساطعة (القناة 1في المثال، یتم تشغیل أضواء الحضانة (القناة 
٪ (بالنسبة 0٪ والقناة الثانیة عند 100عند  1). ویوضح المثال قناتین من معتمات الضوء، والقناة 3أضواء نھایة النمو (القناة 

 الصغیرة في منطقة الحضانة).إلى الفراخ 
 قم بتعیین أوقات األحداث لألضواء.الوقت:  •

o  ھناك فترتان من الظالم: من . ٪45وتعمل معتمات الضوء حتى  ،، یتم إیقاف تشغیل أضواء المركز12في الیوم
مساًء حتى منتصف اللیل. ویتكرر ھذا  09:00في الصباح، ومن الساعة  03:00إلى الساعة  01:00الساعة 

 .25البرنامج حتى الیوم 

LIGHT 
Day Time Light Intensity  (%)  
  1  2  3  1 2  
1 
12 
12 
12 
12 
25 
25 
25 
25 
0 

00:00 
00:00 
01:00 
03:00 
21:00 
00:00 
03:00 
20:00 
23:00 
00:00 

   
   
     
   
     
     
     
     
     
     

100 
45 
0 
45 
0 
0 
35 
0 
35 
0 

0 
45 
0 
45 
0 
0 
35 
0 
35 
0 

 

 

 
Please Select  

Light Table for Feed/No Feed  
Days. 

Select Table 

 
 "تغذية"
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o  وء على خفت ، یتم إیقاف تشغیل أضواء التشغیل / إیقاف التشغیل، فیما تعمل معتمات الض25وابتداًء من الیوم
ساعات،  6م اإلضاءة خالل فترات التشغیل، وتتوقف تماًما خالل فترتین من فترات الظالم. ومجموع فترات الظال

اء مس 11:00) حتى الساعة 20:00مساًء ( 08:00باًحا ومن الساعة ص 03:00من منتصف اللیل حتى الساعة 
)23:00.( 

م بالتبدیل قضع النقاط على األضواء التي ترید إیقافھا. . ضع عالمة على الضوء (األضواء) المطلوب لتشغیلھ الضوء: •
 .-بین عالمات االختیار والنقاط بالضغط على مفتاح +/

مات في زیادة بة المئویة لمعتم (معتمات) الضوء. تبدأ األضواء الصادرة من المعتقم بتعیین الشدة بالنس الشدة (%): •
بدأ التعتیم في تسطوعھا إذا ازدادت الشدة، ویتصبح معتمة تماًما إذا انخفضت الشدة في الوقت المحدد. وھذا یعني أنھا 

 "وقت الشروق" قبل الوقت المحدد (انظر المساعدة | التعیین أدناه).

  التعریفات تحدید | المساعدة قائمة في الضوء 4.8.1

 ال یدعم وضع الخنازیر معلمات مساعدة الضوء. ملحوظة

 .دخالإثم اضغط على  عیینت ثم ،ساعدةمضغط على ا ثناء عرض قائمة الضوء: أ 

 

 المستوى المعین. ٪ إلى0: مقدار الوقت الالزم الرتفاع شدة الضوء من وقت الشروق (دقیقة) •
 %.0: مقدار الوقت الالزم النخفاض شدة الضوء من المستوى المطلوب حتى وقت الغروب (دقیقة) •
 : یبدأ یوم الرش.السماح بالرش من یوم •
یستغرق كل من الوصول إلى المستوى . : المدة الزمنیة التي یكون فیھا الرش عند المستوى األقصىدورة الرش (دقیقة) •

دقائق، عندئذ  10على سبیل المثال، إذا كانت مدة الرش . إلى مستوى اإلعداد المسبق دقیقة واحدة األقصى والعودة
 دقائق.  8تستغرق دورة الرش 

 : القدر اإلجمالي لوقت دورة الرش، بما في ذلك أوقات الصعود والھبوط.مدد الرش (دقیقة) •
 شدة الضوء الحالیة. : قم بتعیین الزیادة في شدة الرش مع مراعاةمقدار زیادة الرش •
 : یعمل ضوء واحد فقط خالل أوقات التغذیة. حدد اإلضاءة المراد تشغیلھا أو اختر "ال یوجد".إشارة الضوء ھي •

بعد انتھاء فترة التغذیة، فإن جمیع اإلضاءات المحددة في شاشة معلمات الضوء  ملحوظة
 تضيء مرة أخرى. 

 یتوقف فیھ تشغیل جمیع اإلضاءات األخرى، قبل بدء التغذیة.: مقدار الوقت الذي اإلشارة قبل التغذیة (ثانیة) •
 : مقدار الوقت الذي تبقى فیھ اإلضاءة المحددة بعد انتھاء التغذیة.اإلشارة أثناء التغذیة (ثانیة) •

 یتم تعطیل المعلمتین أعاله في أیام عدم التغذیة.  ملحوظة
وفي حالة . ال كانت األضواء الخارجیة كافیة: یقوم مستشعر الضوء بإطفاء جمیع األضواء في حمستشعر الضوء نشط •

. تركیب مستشعر ضوء، قم بتمكین ھذا الخیار إلطفاء الضوء أثناء وقت التغذیة عندما تكون ھناك إضاءة خارجیة كافیة
 لمزید من التفاصیل. 85، الصفحة معایرة مستشعر الضوءیُرجى الرجوع إلى 

DEVICE SETTING 
LIGHT 

Sunrise Time (minutes( 
Sunset Time (minutes( 
Allow Spiking from Day 
Spike Cycle (minutes( 
Spike Duration (minutes( 
Spike Increase Amount  (%)  
Signal Light Is: 
Signal Before Feed (seconds( 
Signal During Feed (seconds( 
Light Sensor Active 

 
10 
10 
1 
0 
0 
0 
LIGHT2 
60 
60 
NO 
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 : إضاءة بدون رش4الشكل 

 شدة الضوء 
 الشروق
 الوقت 

 الغروب
 رش

 مدة الرش
 دورة الرش

 

 : إضاءة برش5الشكل 

ویبدأ الرش مدةَ الرش قبیل . الرش ھو نھایة الشروقالوقت المرجعي األولي لدورة  ملحوظة
وفي حالة . نھایة دورة الرش بدقائق، مع وجود انحدار بمقدار دقیقة صعودًا وھبوًطا في الشدة

 ضبط مدة الشروق على صفر، ال یحدث الرش.

 والتغذیة الماء 4.9

 . تحدد ھذه القائمة ظروف التشغیل ألجھزة الماء والتغذیة
 حكم:ثمة طریقتان للت

 التحكم بالوقت  •
 التحكم بالكمیة  •

 شدة الضوء

 الغروب الوقت الشروق

شدة 
 الضوء

مدة 
 الرش

دورة 
 الرش

 رش رش رش

 الغروب الوقت الشروق
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  بالوقت التحكم 4.9.1

 

 . قم بتعیین المعلمات كما ھو مطلوب.1
o :قم بتعیین یوم النمو. الیوم 
o :تشیر عالمات االختیار إلى التشغیل وقت الحدث، بینما . تعیین أوقات األحداث للماء أو المغذي أو المثقب الوقت

 .-تشیر النقاط إلى إیقاف التشغیل. قم بالتبدیل بین عالمات االختیار والنقاط بالضغط على مفتاح +/
o :حدد عالمة اختیار لوضع عالمة على خطوط الماء لتشغیلھا، وضع نقاط على الخطوط التي ترید إیقاف  الماء

 تشغیلھا.
o :ضع عالمة اختیار على خطوط الماء لتشغیلھا، وضع نقاط على الخطوط التي ترید إیقاف تشغیلھا. المغذي 
o :ضع عالمة اختیار على خطوط المثقب لتشغیلھا، وضع نقاط على الخطوط التي ترید إیقاف تشغیلھا. المثقب 

 .إنذارات عجز الماءو إنذار فائض الماء. قم بتعیین 2

 یمكنك تطبیق وقت التغذیة وتنظیف الوجبات وخیارات أخرى مماثلة كما ھو موضح سابقًا في برامج الضوء.  :ملحوظة

 بالكمیة التحكم 4.9.2
 ریلیھ كمثقب.  4إلى  1)، حدد من 94(الصفحة  تثبیت> تخطیط الریلیھ. في 1
 . )، قم بتعیین كل خزان علف لقناة67(الصفحة  قائمة المقیاس > تخطیط المقیاس . في 2
 . تغذیة بالكمیة ، قم بتمكینإعدادات الجھاز > الماء والتغذیة > إعدادات المساعدة. في 3
 ، حدد المعلمات كما ھو مطلوب.الجھاز > الماء والتغذیة. في 4
 .إنذارات عجز الماءو إنذار فائض الماء. قم بتعیین 5

 

 قم بتعیین یوم النمو. تظل أیام النمو في المعلمات المحددة حتى الیوم التالي المحدد. الیوم: •
 . حدد الفترة الزمنیة التي یمكن خاللھا تشغیل خطوط التغذیة والماء من وقت/إلى وقت: •
 حدد عالمة اختیار لوضع عالمة على خطوط الماء لتشغیلھا، وضع نقاط على الخطوط التي ترید إیقاف تشغیلھا. الماء: •
 ضع عالمة اختیار على خطوط الماء لتشغیلھا، وضع نقاط على الخطوط التي ترید إیقاف تشغیلھا. المغذي: •
 من/إلى. أدخل كمیة التغذیة الموفرة من خزانات العلف خالل الفترة التغذیة:  •

WATER & FEED 
Day Time Water Feeder Auger 

 hh:mm 1  2  1  2  1  2  
1 

12 
25 
46 
48 
0 
0 
0 
0 
0 

00:00 
10:00 
14:00 
00:00 
00:00 
00:00 
00:00 
00:00 
00:00 
00:00 

  
  
  
  
   
   
   
   
   
   

  
  
  
   
   
   
   
   
   
   

  
  
   
   
   
   
   
   
   
   

 

WATER & FEED 
Day From To Water Feeder Feed 
 Time Time 1  2  1  2  1      2       3      4  
1 
12 
25 
32 
40 
0 
0 
0 
0 
0 

00:00 
10:00 
14:00 
14:00 
14:00 
00:00 
00:00 
00:00 
00:00 
00:00 

00:30 
10:30 
14:30 
15:00 
15:30 
00:00 
00:00 
00:00 
00:00 
00:00 

  
  
  
  
   
   
   
   
   
   

  
  
  
   
   
   
   
   
   
   

50   75       0     0  
75  100      0     0  

100 200     0     0  
100 200     0     0  
100 250     0     0  

0     0         0     0  
0     0         0     0  
0     0         0     0  
0     0         0     0  
0     0         0     0  
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o  .یمكنك توفیر تغذیة من خزانات علف متعددة، مما یتیح إمكانیة عمل خلطات تغذیة معینة 
o  أو حتى بلوغ الكمیة المحددة، أیھما یأتي أوالً. "إلى وقت"ویستمر التوزیع حتى الوقت المحدد 
o  قوم بإدخالھا فإن أي كمیة تفي حالة عدم تحدید ریلیھ كمثقب، عندئذ تستمر أرقام التغذیة في الظھور. ومع ذلك

 تكون غیر مھمة.
 یجري الماء باستمرار خالل األطر الزمنیة المحددة. فقط التغذیة ھي ما توزع في دورات.

دي تحدید تعمل ھذه الوظیفة فقط في حالة تعریف الریلیھ على أنھا مثاقب، وتعیین كل خزان علف لمثقب. ال یؤ :ملحوظة
 . لتحكم بالكمیةمستشعر رقمي كعداد تغذیة إلى تمكین ا

 م بالكمیة. رقمي، عندئذ تكون األولویة للتحكفي حالة تمكین كل من التحكم بالكمیة وعداد تغذیة  :ملحوظة

 التعریفات تحدید | المساعدة قائمة في والتغذیة الماء 4.9.3
 تحدد ھذه المعلمات جدول تسلیم التغذیة والماء خالل األسبوع.

 لمات اإلضاءة.تعمل معلمات الماء والتغذیة بالتزامن مع مع :ملحوظة

 دورة أیام التغذیة: •
o الجدول الزمني نفسھ یومیًا على مدار األسبوع.یومیًا : 
o 2 – 6 ن" أن الدورة : حدد دورة تدوم عدد األیام المختارة ثم تكرر نفسھا. فعلى سبیل المثال، یعني "یوماأیام

 تستمر یومین ثم تكرر نفسھا. 

 

o حدد األیام التي یتم فیھا تسلیم التغذیة والماء في األسبوع. أسبوع : 

 

 : قم بتمكین ھذه الخاصیة لتمكین التحكم بالكمیة.الكمیة •

أیام" أو "أسبوع"، تكون وظیفة  6-2إذا اخترت ". اخترت "یومیًا"، تكون وظیفة المقیاس ممكنة بشكل دائمإذا  :ملحوظة
 في أیام عدم التغذیة. معطلةالمقیاس 

CAUTION " "یومیًا " یسبب مشكالت مع ھذه الوظیفة. . إذا كنت ترید توفیر التغذیة یومیًا، فحدد  "أسبوع  ذلك أن تحدید 
 أو "أسبوع"، قم بتكوین:أیام"  6-2إذا حددت جدول "

SYSTEM PARAMETERS 
 
WATER & FEEDS 2 DAYS Feed Day Cycle 
  
DAYS CYCLE  
Day:         1                2  
Feed:                         √   

WATER ON NO FEED DAYS 
Start Stop Start Stop 
10:00 10:30 11:30 12:30 

 
 

SYSTEM PARAMETERS 

 
WATER & FEEDS WEEK Feed Day Cycle 
  
DAYS CYCLE 
Day: SUN MON TUE WED THU FRI SAT 
Feed: √  √ √  √  
 

WATER ON NO FEED DAYS 
Start Stop Start Stop 
10:00 10:30 11:30 12:30 
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 : حدد األیام التي یتم فیھا تسلیم التغذیة والماء في الدورة. أیام) 6 – 2دورة األیام ( •
 : حدد األیام التي یتم فیھا تسلیم التغذیة والماء.دورة أسبوع •
 ذیة. : حدد ما یصل إلى فترتین زمنیتین عند تسلیم المیاه في أیام عدم التغالماء في أیام عدم التغذیة •

 في أیام التغذیة، یُسلم الماء عند تسلیم التغذیة.  :ملحوظة

 اإلضافیة األنظمة 4.10

 تحدد ھذه القائمة معلمات األجھزة األخرى غیر المدرجة في جھاز التحكم.

 

 الوقت الذي یبدأ فیھ ھذا النظام اإلضافي. وقت البدء: •
 الوقت الذي یتوقف فیھ ھذا النظام اإلضافي. وقت االنتھاء: •
 درجة الحرارة التي یعمل من فوقھا النظام اإلضافي. من درجة الحرارة: •
 درجة الحرارة التي یعمل من أدناھا النظام اإلضافي. إلى درجة الحرارة: •
 درجة الرطوبة التي یعمل من فوقھا النظام اإلضافي. من الرطوبة: •
 درجة الرطوبة التي یعمل من أدناھا النظام اإلضافي. إلى الرطوبة: •
 ، عندئذ ال یعمل النظام اإلضافي.0قت التشغیل للنظام اإلضافي. في حالة ضبط وقت التشغیل على و التشغیل (ثانیة): •
 التشغیلوقت إیقاف تشغیل النظام اإلضافي بعد انتھاء وقت التشغیل. إذا حددت قیًما في كل من  إیقاف التشغیل (ثانیة): •

قاف التشغیل مضبوط على صفر، مع وجود أي قیمة في ، عندئذ یدور النظام اإلضافي. وإذا كان وقت إیإیقاف التشغیلو
 وقت التشغیل، عندئذ یظل النظام یعمل ببساطة ما دامت المعلمات األخرى مستوفاة.

على سبیل . یجب أن تكون جمیع المعلمات مستوفاة حتى یعمل أي نظام إضافي ملحوظة
بة أقل من "من الرطو أو كانتالمثال، إذا كانت درجة الحرارة أقل من "من درجة الحرارة" 

یمكنك تعیین مستشعرات درجة حرارة محددة لنظام . الرطوبة"، عندئذ یتوقف النظام عن العمل
یستخدم النظام اإلضافي الرطوبة الداخلیة، ولیس . تثبیت | تعریف درجة الحرارةإضافي في 

رطوبة، تتجاھل األنظمة اإلضافیة معاییر إذا لم یكن ھناك مستشعر لل. الرطوبة الخارجیة
 الرطوبة.

 الطوارئ إعدادات 4.11

وھذه البطاقات مدعومة ببطاریة، وتعمل كمفتاح قیاسي وبطاقات ریلیھ أثناء . ینطبق ھذا االختیار على بطاقات الطوارئ االختیاریة
 إلعدادات الطوارئ الخاصة بھا.وإذا حدثت حالة طوارئ، تستمر البطاقات في العمل وفقًا . التشغیل العادي

 .تتطلب ھذه الوظیفة تثبیت بطاقة الطوارئ 

EXTRA SYSTEMS 
System 1 2 3 4 
Start Time 
End Time 
From Temp 
To Temp 
From Hum. 
To Hum. 
On (sec( 
Off (sec( 

10:30 
18:45 
75.5 
93.0 
55 
85 
45 
300 

06:15 
20:30 
85.5 
95.5 
60 
85 
45 
300 

14:20 
03:15 
60 
98.0 
60 
85 
300 
2000 

00:00 
00:00 
0.0 
0.0 
0 
0 
0 
0 
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أرقام الریلیھ تلقائیًا من الموضع الذي تم فیھ تركیب بطاقة مفتاح الطوارئ  Platinum Pro/One Proیحدد  الریلیھ: •
 في جھاز التحكم. 

عن المثال أعاله. . من المحتمل أن تكون اختیاراتك مختلفة تثبیت | تخطیط الریلیھقم بتعیین وظیفة الریلیھ في  الوظیفة: •
 بتحدیدات معینة لوظائف الطوارئ. Platinum Pro/One Proال یسمح 

 عن درجة الحرارة المستھدفة التي یعمل عندھا الجھاز أثناء عملیة التشغیل في حالة الطوارئ. االختالفاالختالف:  •
رارة أثناء عملیة التشغیل في حالة : وبعد ھذا الیوم، یعمل الجھاز باستمرار دون النظر إلى إعدادات درجة الحالیوم •

 الطوارئ. في ھذا المثال: 
o  المساعدة |  فيحتى درجة الحرارة المستھدفة باستخدام مؤقت التھویة الدنیا المحسوب  1تعمل مروحة العادم

فصاعدًا،  10ومع ذلك، فاعتباًرا من الیوم . في الصفحة التالیة، ودائًما أعلى من درجة الحرارة المستھدفة التعیین
 تعمل المروحة باستمرار دون النظر إلى درجة الحرارة.

o  2.0عند درجة حرارة أدنى من  6تتوقف مروحة النفقº  درجة الحرارة المستھدفة، وتعمل باستمرار إذا كانت +
أو ما بعده، تعمل  20ومع ذلك، فإذا كان یوم النمو . فوق درجة الحرارة المستھدفة 2.0ºرارة أكثر من درجة الح

 باستمرار دون النظر إلى درجة الحرارة.  6مروحة النفق 
 تشغیل: اختر ما إذا كان مؤقت التھویة الدنیا ینطبق على ھذا الجھاز أم على اختالف درجة الحرارة فقط. •

 التعریفات تحدید | المساعدة قائمة في الطوارئ إعدادات 4.11.1
 .دخالإثم اضغط على  عیینت ثم ،ساعدةمثناء عرض قائمة إعدادات الطوارئ: اضغط على أ 

 

قم بتعیین قیمة أعلى من درجة الحرارة المستھدفة التي تدخل عندھا بطاقة  مختلف أعلى من المستھدف للطوارئ: •
 الطوارئ في عملیة التشغیل في حالة الطوارئ.

قم بتعیین قیمة أدنى من درجة الحرارة المستھدفة التي تدخل عندھا بطاقة  مختلف أدنى من المستھدف للطوارئ: •
 الطوارئ في عملیة التشغیل في حالة الطوارئ.

قم بتعیین التھویة الدنیا في الوقت المحدد للطیور البالغة من العمر  تشغیل التھویة الدنیا في الیوم األول (ثانیة): وقت •
 .21إلى  1وتحسب البطاقة أوقات التشغیل في األیام من . یوم واحد في ھذه المعلمة

قم بتعیین وقت إیقاف التشغیل لمؤقت دورة التھویة الدنیا أثناء  وقت إیقاف تشغیل التھویة الدنیا في الیوم األول (ثانیة): •
 . 1الطوارئ في یوم النمو 

 أسابیع. 3قم بتعیین وقت تشغیل التھویة الدنیا للطیور البالغة من العمر  (ثانیة): 21وقت تشغیل التھویة الدنیا في الیوم  •
بتعیین وقت إیقاف التشغیل لمؤقت دورة التھویة الدنیا أثناء قم (ثانیة):  21وقت إیقاف تشغیل التھویة الدنیا في الیوم  •

 .21الطوارئ في یوم النمو 
قم بتعیین وقت التأخیر النتظار البطاقة عند دخول حالة الطوارئ قبل بدء تشغیل  :المراوح (ثانیة)وقت تأخیر تشغیل  •

وإال . وضع المسبق قبل تشغیلھا وبناء ضغط ثابتویمنح ھذا التأخیر وقتًا ألجھزة فتحات التھویة للدخول إلى ال. المراوح
 قد یتسبب الضغط الثابت في التصاق ستائر فتحات التھویة بحواجز شبكة األسالك.

EMERGENCY SETTING 
Relay Function Diff Day Operate 
31 
32 
33 
34 
35 

Heat 4 
Exh. Fan 1 
Tun. Fan 6 
Tun. Fan 7 
Tun. Fan 8 

-5.0  
0.0 
2.0 
4.0 
6.0 

10 
20 
30 
0 

Min 
Vent 
Temp. 
Temp. 
Temp. 

 

SYSTEM PARAMETERS 
EMERGENCY SETTING 
Diff Above Target For Emergency 
Diff Below Target For Emergency 
Min.  Vent   On Time Day1          (sec( 
Min.  Vent   Off Time Day 1         (sec( 
Min.  Vent   On Time Day 21 (sec( 
Min.  Vent   Off Time Day 21 (sec( 
Delay Time to Start Fans (sec( 

 
15.0 

-10.0  
30 
270 
300 
0 
30 
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 الطلب عند الماء 4.12

ًطا موحدًا تعمل وظیفة الماء عند الطلب على تنظیم ضغط جمیع خطوط الحلمة في الحظیرة من نقطة مركزیة واحدة، مما یضمن ضغ
ظیرة عن طریق كما تمّكن الوظیفة من االنتقال الفوري بین مختلف الضغوطات المسبقة لكل خطوط الحلمة في الح. خطوطفي جمیع ال

 إغالق وفتح الصمامات عند النقطة المركزیة (یدویًا أو عبر ملف لولبي طبقًا للوضع المثبت).
دام مستشعرات التحكم في أوقات دورة الماء باستخدام الریلیھ، وكذا التحكم في ضغط الماء باستخ Platinum Pro/One Proویتیح 

 والطریقتان تكمیلیتان، إذ یمكن للمستخدم االستعانة بأحدھما أو بكلیھما.. اإلدخال واإلخراج التناظریین

 تحكم الریلیھ •
 تحكم المستشعر •

   .تانالطریقتان تكمیلی ملحوظة

 الریلیھ تحكم 4.12.1
 فترة زمنیة.  50حدد ما یصل إلى 

 

  ).182إلى  179(الریلیھ من ریلیھ كصمامات ماء عند الطلب  4حدد ما یصل إلى   تثبیت> تخطیط الریلیھ. في 1
 :، قم بتكوین المعلمات التالیةالجھاز> الماء عند الطلب. في 2

o یحدد یوم تنشیط صمام الماء عند الطلب المحدد.الیوم : 
o لیوم والوقت المقررین التالیین.وقت تنشیط الصمامات الممّكنة. تستمر الصمامات في العمل حتى ا : یُحددالوقت 
o قم بتمكین الریلیھ المطلوب.ریلیھ الماء عند الطلب : 

 .إنذارات الماء عند الطلبقم بتعیین  .3

  المستشعر تحكم 4.12.2

تظھر حالة الماء عند الطلب على الشاشة الرئیسیة  ،عند استخدام أداة تحكم المستشعر ملحوظة
 .0والشاشة الفعالة  7والشاشة الفعالة 

 

 إلضافة القیاسات الدینامیكیة:
 :اإلخراج التناظري تثبیت>في . للتحكم في فتح صمام الماء، 1

 . . قم بتعیین جھاز إخراج واحد كدینامیكي الماء عند الطلبأ
 . حدد الحد األدنى لفولت اإلخراج واإلدخال.ب

WATER ON DEMAND 

Day Time 
hh:mm 

WOD-RLY 
1 2 3 4  

1 12:00    
2 6:00    
3 8:00    
5 10:00    
7 12:00    
9 14:00    

 

WATER ON DEMAND 

Day Time 
hh:mm 

WOD-RLY 
1 2 3 4  

Press  
IN. W.C 

1 12:00    30.00 
1 16:00    20.00 
3 8:00    15.00 
5 10:00    10.00 
7 12:00    10.00 
9 14:00    5.00 
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اس فائض ویتیح ھذا اإلعداد للمستشعر قی. كماء عند الطلب قبل، حدد مستشعر واحد تثبیت> المستشعر التناظري. في 2
 الماء. 

 ، قم بتكوین المعلمات التالیة:الجھاز> الماء عند الطلب. في 3
o یحدد یوم تنشیط صمام الماء عند الطلب المحدد. الیوم : 
o ین التالیین.تستمر الصمامات في العمل حتى الیوم والوقت المقرر : یُحدد وقت تنشیط الصمامات الممّكنة.الوقت 
o قم بتمكین الریلیھ المطلوب.ریلیھ الماء عند الطلب : 
o ضغط).(وحدة ال تثبیت> تنصیب: یحدد ضغط الماء المطلوب. الوحدة التي تظھر ھي الوحدة المحددة في الضغط 

 قم بتعیین المعلمات (اختیاري).مساعدة >  الجھاز> الماء عند الطلبفي  .4
 :الخدمة> معایرة الماء عند الطلب. في 5

 . أدخل نقاط البیانات األولى للضغط والفولت.أ
 الثانیة.. كرر الخطوات لنقطة البیانات ب
 . قم بتعیین تعریفات المساعدة (اختیاري).ج

 .إنذارات الماء عند الطلب. قم بتعیین 6

 التعریفات تحدید | المساعدة قائمة في الطلب عند الماء 4.12.3

 

 : قم بتعیین نظام ضغط الماء عند تشغیل تدفق الحلمة.ضغط الماء أثناء الغسل •
 : حدد أیًا من ریلیھ الماء عند الطلب یظل نشًطا أثناء الغسل. تنشیط الریلیھ أثناء الغسل •

 الطبیعي البرنامج 4.13

یمّكن البرنامج الطبیعي من توفیر متطلبات الھواء في الحظیرة باستخدام الریاح. یعتمد استخدام البرنامج الطبیعي على مجموعة 
 وأثناء العمل في ھذا الوضع، یعتمد فتح الستائر وإغالقھا على أساس درجة الحرارة المستھدفة. متنوعة من العوامل البیئیة والجدولة. 

 إن تنصیب التھویة الطبیعیة عملیةٌ متعددة الخطوات.
 الخطوات األولیة •
 تحدید الظروف الطبیعیة •
 تحدید التشغیل الطبیعي •
 المساعدة | تحدید التعریفات البرمجة الطبیعیة في قائمة •

SYSTEM PARAMETERS 
WATER ON DEMAND – NIPPLE FLUSH  
Water Pres. During Flush: 0 
Relay Active During Flush: 0 
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 الطبیعیة التھویة تعمل كیف 4.13.1
 إلى وضع التھویة الطبیعیة: Platinum Pro/One Proلكي یتحول 
 تعمل التھویة الطبیعیة فقط خالل أیام النمو المحددة والجدول الیومي.  •
 ویجب أن تكون درجة الحرارة داخل حظیرة الدجاج داخل نطاق درجة الحرارة الداخلیة.  •
 الحرارة خارج حظیرة الدجاج داخل نطاق درجة الحرارة الخارجیة.ویجب أن تكون درجة  •

o .فإذا كانت درجة الحرارة أقل من أي من المعلمتین أعاله، عندئذ تعمل مفاتیح التھویة بالحد األدنى 
o وإذا كانت درجة الحرارة أعلى من أي من المعلمتین أعاله، عندئذ تعمل مفاتیح التھویة بالنفق (ھناك خیار للبقاء 

 ).الحد األدنى لسرعة الریاح لدرجة حرارة النفق ویة الطبیعیة؛ یُرجى الرجوع إلىفي التھ
 ویجب أن تكون سرعة الریاح ضمن نطاق سرعة الریاح.  •
 اتجاه الریاح داخل المنطقة المعرفة من قبل المستخدم.كما یجب أن یكون  •

بما في ذلك سرعة الریاح واتجاھھا في حسابات التھویة الطبیعیة فإنھا اختیاریة،  ملحوظة
 ومطلوبة في تركیب وتكوین معدات إضافیة. 

 تالف درجة الحرارةاخإذا استوفت أحوال الطقس المتطلبات المذكورة أعاله، تفتح الستائر على وضع محسوب استنادًا إلى  •
. وإذا كانت ھناك حاجة لمزید من الھواء، فإن الستائر تعدل نفسھا تلقائیًا باستخدام عملیة الحد األقصىو الحد األدنىونسبة 

حسابیة تعتمد على الحد األدنى والحد األقصى لوضع الستارة. كلما كان الفرق أكبر بین الفتحات الدنیا والقصوى، كانت 
 الخطوة أكبر.

 ویحدث أي تغییر في موضع الستارة بعد وقت التأخیر.  •

 األولیة الخطوات 4.13.2

 .(اختیاري) قم بتثبیت سرعة الریاح وكاشف المطر 
 .(اختیاري) قم بتثبیت مستشعر اتجاه الریاح 
 ، حدد:تثبیت> تنصیب> التھویة الطبیعیة. في 1

o ذا الخیار المعلمات المذكورة أدناه لتحدید فتح الستارة. : یستخدم ھالبرنامج 
o یصدر ھذا الخیار تعلیمات إلى جھاز التحكم لتشغیل التھویة الطبیعیة باستخدام المستویات الموضحة المستوى :

فلن تكون ھناك حاجة إلى أي تنصیب  ،. إذا اخترت ھذا الخیارإعدادات الجھاز> مستویات التھویة والستارةفي 
 آخر.

 ، حدد المستشعرات وفقًا لذلك.تثبیت> المستشعرات الرقمیةفي  ،. إذا قمت بتثبیت سرعة الریاح وكاشف المطر2
 . إذا قمت بتثبیت مستشعر اتجاه الریاح:3

 ، حدد المستشعر وفقًا لذلك.تثبیت> المستشعر التناظري. في أ
 . قم بمعایرة مستشعر اتجاه الریاح عند اللزوم. ب

NATURAL PROGRAM 
NATURAL CONDITIONS  
From Day 1 
To Day 50 
From Time 0:00 
To Time 0:00 
Low Out Temp Target Diff -10.0  
High Out Temp Target Diff 5.0 
Min Wind Speed to Enter 2.0 
Max Wind Speed to Exit 10.0 
NATURAL OPERATION  
Low Temp Diff  (Curt Min Pos( 1.0 
High Temp Diff  (Curt Max 
Pos( 6.0 
Step size 10 
Stage Delay (sec( 300 
Min Curtain Position 15 
Max Curtain Position 100 
Wind and Rain Effect YES 
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 یراعي جھاز الحدد اتجاه كل ستارة. عند إجراء حسابات البرنامج الطبیعي،  > تنصیب الستارة/التھویة، تثبیت. في ج
 التحكم إال الریاح القادمة من اتجاه معین؛ أي یتجاھل الریاح التي مصدرھا خارج ھذه المنطقة. 

 . )6الشكل ) (°90± یحدد الرقم الذي تم إدخالھ ھنا المنطقة (تم إدخال الرقم 
  180إلى  0، عندئذ یكون النطاق من 90إذا أدخلت° 
  135إلى  315، عندئذ یكون النطاق من 45إذا أدخلت° 

 

 : تعریف مستشعر اتجاه الریاح6الشكل 

". ال في كلتا تنبیھ:  "د " أو  "ج " في الحسابات في حین لن تُراعى الریاح  "ب " أو  "أ عایر المستشعرات تالحالتین، ستُراعى الریاح 
 إال إذا كان لدیك سبب لالعتقاد بأنھا تُخرج نتائج غیر دقیقة.

یوضح حظیرة الدجاج مع أربعة مستشعرات  6الشكل یحدد الرقم الذي تم إدخالھ ھنا المنطقة على جانبي المستشعر! 
. وتُستخدم الریاح التي تدخل في ھذه المنطقة °90أو  إجمالي  °45محددة  1للریاح. ومعلمة اتجاه الریاح للمستشعر 

 خارج ھذه المنطقة (ب وج). (أ) للبرمجة الطبیعیة. ویتجاھل جھاز التحكم الریاح 
 قم بتعیین مستشعر درجة الحرارة كمستشعر خارجي. درجة الحرارة، تثبیت> تحدیدفي  ،. وإذا لزم األمر4

 الطبیعیة الظروف تحدید 4.13.3
 قم بتعیین المعلمات التالیة:. التھویة الطبیعیةتتحدد الظروف الطبیعیة عندما یتحول جھاز التحكم إلى 

 الطبیعيمن/إلى الیوم: قم بتعیین یوم البدء واالنتھاء للبرنامج  •
 الطبیعيمن/إلى الوقت: قم بتعیین وقت البدء واالنتھاء للبرنامج  •
تعمل في  یة التياختالف درجة الحرارة المستھدفة الخارجیة المنخفضة: النطاق تحت درجة الحرارة المستھدفة الحال •

 ).درجة الحرارة الخارجیةإطاره البرمجة الطبیعیة (
لتي تعمل في ااختالف درجة الحرارة المستھدفة الخارجیة العالیة: النطاق أعلى من درجة الحرارة المستھدفة الحالیة  •

 ).درجة الحرارة الخارجیةإطاره البرمجة الطبیعیة (
 سرعة الریاح المطلوبة لدخول البرنامج الطبیعي.  الحد األدنى لسرعة الریاح للدخول: یعین •
 الحد األقصى لسرعة الریاح للخروج: یعین سرعة الریاح المطلوبة للخروج من البرنامج الطبیعي. •
: عندما تكون الوحدة في الوضع الطبیعي، إذا ارتفعت درجة الحرارة فوق الحد األدنى لسرعة الریاح لدرجة حرارة النفق •

من السرعة  أعلىإلى وضع النفق ما لم تكن سرعة الریاح  Platinum Pro/One Proدرجة حرارة النفق، یتحول 
 المحددة ھنا.

 تتطلب المعلمات الثالث أعاله تثبیت وتكوین مستشعر سرعة الریاح. ملحوظة

 الطبیعي التشغیل تحدید 4.13.4
 یحدد التشغیل الطبیعي كیف یعمل جھاز التحكم في التھویة الطبیعیة. 

رمجة الطبیعیة اختالف درجة الحرارة المنخفضة: النطاق تحت درجة الحرارة المستھدفة الحالیة التي تعمل في إطاره الب •
 ).درجة الحرارة الداخلیة(
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لبرمجة الطبیعیة احرارة المستھدفة الحالیة التي تعمل في إطاره اختالف درجة الحرارة العالیة: النطاق أعلى من درجة ال •
 ).درجة الحرارة الداخلیة(

 حجم الخطوة (%): یعین كل زیادة في خطوة المستویات •
 وقت تأخیر الستارة: لمنع التحویل الزائد بین الخطوات، قم بتعیین وقت التأخیر. •
 الستارة. الحد األدنى لوضع الستارة: یعین الحد األدنى لوضع  •
 الحد األقصى لوضع الستارة: یعین الحد األقصى لوضع الستارة. •
یمات) عند من مراعاة المعلمات اإلضافیة (الموجودة في التعل Platinum Pro/One Proتأثیر الریاح والمطر: یمّكن  •

  . حساب الفتح األقصى للستارة

 التعریفات تحدید | المساعدة قائمة في الطبیعیة البرمجة 4.13.5

 

 اإلعدادات الطبیعیة •
o .تمكین الطبیعي في النفق: یتیح استخدام تعریفات التھویة الطبیعیة في وضع النفق 
o .وقت تأخیر عاصفة الریاح (ثانیة): قم بتعیین وقت التأخیر إلعادة حساب حركة الستارة إذا تغیرت سرعة الریاح 
o  تعطیل مروحة تقلیب الھواء أعلى من سرعة الریاح: في حالة تجاوز ھذه السرعة، تتوقف مراوح تقلیب الھواء

 عن العمل عندما تكون في البرمجة الطبیعیة.
o  الحد األدنى للوقت في أي وضع تھویة (دقیقة): الحد األدنى من الوقت الذي ینتظره جھاز التحكم قبل إحداث

بیعیة (من التھویة الدنیا أو وضع النفق). وبالمثل، یظل جھاز التحكم في التھویة الطبیعیة تغییر في البرمجة الط
 على األقل ھذه المرة.

o وعند تعطیلھا تظل الستائر مغلقة. . استخدام النفق كستارة طبیعیة: استخدام ستائر النفق في البرمجة الطبیعیة 
 تأثیر الریاح والمطر: •

o یجب أن یكون . ح الستائر بشكل كامل عندما تكون السرعة أدنى من ھذه السرعةسرعة الریاح المنخفضة: تُفت
 ھذا الرقم أعلى من الحد األدنى لسرعة الریاح للدخول: 

o  سرعة الریاح العالیة: في حالة تجاوز سرعة الریاح ھذه، یقلل جھاز التحكم من النسبة القصوى لفتح الستارة إلى
 ھذه النقطة. 

o یفتح جھاز التحكم الستار على أساس منحنى.  وبین ھذه المستویات 
o  :سرعة الریاح والمطر المنخفضة 
o :سرعة الریاح والمطر العالیة 

 الطبیعي للبرنامج الفعالة الشاشة 4.13.6
وتُعرض الشاشة الفعالة بناًء على حالة . لعرض الشاشة الفعالة للبرنامج الطبیعي 5عندما تُعرض الشاشة الرئیسیة، اضغط على 

 الطبیعي.البرنامج 

 التھویة لیست في الوضع الطبیعي 4.13.6.1
التھویة الدنیا أو تھویة النفق، تعرض الشاشة الفعالة الشروط الالزمة للدخول إلى الوضع  Platinum Pro/One Proعندما یستخدم 

 الطبیعي.

SYSTEM PARAMETERS 
NATURAL SETTING  
Enable Natural In Tunnel NO 
Wind Gust delay Time (sec( 60 
Disable Stir Fan above  W. Speed 6 
Minimum Time in Any Vent Mode 10 
Use Tunnel as Natural Curtain NO 
WIND & RAIN EFFECT  
Wind Low speed 4 
Wind High speed 8 
Wind & Rain Low speed 2 
Wind & Rain High speed 6 
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یمكن أن تتغیر معلمات بین درجات الحرارة استنادًا إلى سرعة الریاح. یُرجى  ملحوظة
 .54، الصفحة الحد األدنى لسرعة الریاح لدرجة حرارة النفقالرجوع إلى 

 

 التھویة في الوضع الطبیعي 4.13.6.2
 عندما تكون التھویة في الوضع الطبیعي، تعرض ھذه الشاشة معلمات التشغیل الطبیعي. 

وفي حالة استخدام ستائر النفق كستائر طبیعیة، عندئذ قم بعرض حالة النفق بالضغط  ملحوظة
 الطبیعیة.أثناء عرض الشاشة الفعالة  5على 

 

"درجة حرارة الخطوة" و"الخطوة بعد" ھما عبارة عن حسابات ولیس معلمات.  ملحوظة
 فھما یعرضان الشروط التي یغیر الوضع الطبیعي إعداداتھ بموجبھا. 

  التحكم؟ جھاز ینتقل عندما یحدث ماذا 4.13.7
 عندما ینتقل جھاز التحكم من التھویة الطبیعیة أو إلیھا تحدث التغییرات التالیة

 تُغلق فتحات التھویة الجانبیة. ا: تتوقف المراوح، وتُفتح الستائر على الوضع المحسوب، وأخیرً > طبیعيالجانبي/الطاقة  •
وعندما تصل الستائر إلى أقصى وضع فتح لھا، . : تتوقف المراوح، وتُفتح الستائر على الوضع المحسوبطبیعيالنفق>  •

 ع الطبیعي.یُغلق النفق (ما لم یكن وضع النفق مضبوط على الفتح في الوض
درجة الحرارة  على أساس: یقوم جھاز التحكم تلقائیًا بحساب مستوى طاقة التھویة األكثر مالءمة، طبیعي> جانبي/طاقة •

 المستھدفة ودرجة الحرارة الداخلیة
درجة الحرارة المستھدفة  على أساس: یقوم جھاز التحكم تلقائیًا بحساب مستوى طاقة التھویة األكثر مالءمة، طبیعي> نفق •

 ودرجة الحرارة الداخلیة

NOT IN NATURAL MODE 
Wind Speed Targ Temp 
Wind Dir Rain 
Out Temp Humidity In 
Avg. Temp Humidity Out 
 

NATURAL MODE ENABLE CONDITIONS 
  
Between Growth Days  1 - 50  
Time Frame 24 hrs 
Between Inside Temp  79.0 – 1.0  
Between Outside Temp 62.0 – 89.0  
Between Wind Speed 11.2 – 22.4  
  

 

NATURAL MODE - ACTIVE 

 Curt 1 
Average Temp 78 
Current Pos 100%  
Next Step (sec( 0 
Step Open Tmp 79 
Step Open Pos 100%  
Step Close Tmp 75 
Step Close Pos 90%  
Min Curt Pos 15%  
Max Curt Pos 100%  
Wind  Influence NO 
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 اإلدارة قائمة 5

  توضح األقسام التالیة قائمة اإلدارة بالتفصیل. 
 57صفحة  ،المخزون •
 58صفحة  ،مخزون التغذیة •
 59صفحة  ،الوقت والتاریخ •
 59صفحة  ،یوم النمو والقطیع •
 59صفحة  ،إعدادات اإلنذار •
 62صفحة  ،إعادة تعیین اإلنذار •
 63صفحة  ،إعداد احتیاط األمان •
 63صفحة  ،كلمة المرور •
 64صفحة  ،تیار الریلیھ •
• RDT-5/65صفحة  ،منحنى درجة الحرارة 

  

 : قائمة أجھزة الخنازیر8الشكل  : قائمة أجھزة دجاج اللحم/الدجاج البیاض7الشكل 

 المخزون 5.1

 تحدیث الطیور الموجودة لدیك عن طریق إدخال البیانات في جھاز التحكم.

  

 : شاشة الخنازیر الموجودة10الشكل  : شاشة الموجود من دجاج اللحم/الدجاج البیاض9الشكل 

كور منفصالن للذتحدیث الطیور الموجودة عن طریق إدخال الكمیات في النصف العلوي من الشاشة. وھناك عمودان  •
 دین أو اآلخر.وإذا كنت ال ترغب في االحتفاظ ببیانات منفصلة، فما علیك سوى إدخال البیانات في أحد العمو. واإلناث

ENT 
1 . BIRD INVENTORY 
2 . FEED INVENTORY 
3 . TIME & DATE 
4 . GROWTH DAY & FLOCK 
5 . ALARM SETTING 
6 . ALARM RESET 
7 . FAIL SAFE SETTING 
8 . PASSWORD 
9 . RELAY CURRENT 
10 . RDT 

 

ENT 
1 . ANIMAL INVENTORY 
2 . FEED INVENTORY 
3 . TIME & DATE 
4 . GROWTH DAY & GROUP 
5 . ALARM SETTING 
6 . ALARM RESET 
7 . FAIL SAFE SETTING 
8 . PASSWORD 
9 . RELAY CURRENT 
10 . RDT 

 

BIRD INVENTORY 

 Male Female Total 
Add Dead Birds 
Add Culled 
Birds Moved 
Birds Placed 

0 
0 
0 
10000 

0 
0 
0 
5000 

0 
0 
0 
15000 

Today’s Dead Birds 
Today’s Culled 
Total Dead Birds 
Total Culled 
Total Birds Moved 
Bird Count 

35 
12 
35 
12 
1020 
8933 

33 
10 
33 
10 
510 
4447 

68 
22 
68 
22 
1530 
13380 

 

ANIMAL INVENTORY 

 Male Female Total 

Add Dead Animals 
Add Culled 
Animals Moved 
Animals Placed 

0 
0 
0 
10000 

0 
0 
0 
5000 

0 
0 
0 
15000 

Today’s Dead Animals 
Today’s Culled 
Total Dead Animals 
Total Culled 
Total Animals Moved 
Animals Count 

35 
12 
35 
12 
1020 
8933 

33 
10 
33 
10 
510 
4447 

68 
22 
68 
22 
1530 
13380 
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دوم) أو المنقولة أوالً، أدخل عدد الطیور الموضوعة. وبعد ذلك، أدخل كمیة الحیوانات النافقة أو المعدومة (إضافة المع •
 اإلجمالیات والمجامیع في الجزء السفلي من الشاشة. Platinum Pro/One Proرض ویع. على النحو المطلوب

یمكنك تصحیح أي خطأ، ما دمت تصححھ في نفس الیوم قبل منتصف اللیل، عن طریق إدخال كمیة سالبة (اضغط على  •
 .التاریخ قائمةبعد إدخال الرقم) لطرح الخطأ. وبعد منتصف اللیل، تنتقل المعلومات إلى  -مفتاح +/

 التغذیة مخزون 5.2

 یحدد إصدار البرنامج معلمات الوظیفة. . تحدیث مخزون التغذیة لدیك عن طریق إدخال البیانات في جھاز التحكم

 

 إلدخال مخزون التغذیة یدویًا:
 .إدخال. اكتب الیوم من الشھر واضغط على 1
 .إدخال. حدد الشھر واضغط على 2
 .إدخال. اكتب السنة المكونة من رقمین واضغط على 3
 . التغذیة اإلجمالیة. یظھر اإلجمالي التراكمي في صف إدخال. اضغط كمیة التغذیة تحت خانة خزان العلف واضغط عل ى 4
اخرج من القائمة، وسیختفي اإلدخال . إدخال. لحذف اإلدخال، قم بتغییر الكمیة إلى صفر لجمیع خزانات العلف واضغط على 5

 بعد أن تدخل القائمة مرة أخرى.
، فإنھ یحتفظ تلقائیًا بمخزون Platinum Pro/One Proإذا قمت بتثبیت خالیا الحمل، ثم قمت بتوصیل موازین خزان العلف بـ 

یمكنك مراقبة نظام التعبئة الخاص بك وتحدیث مخزون التغذیة التقریبي  ذیة.ذیة، بما في ذلك تواریخ التسلیم وبیانات استھالك التغالتغ
 وفي ھذه الحالة، علیك إدخال تواریخ التسلیم الخاصة بك.. اإلدخاالت الرقمیةباستخدام 

 .عرض التاریخیومیًا، أو اختیاریًا بقدر ما یتم تحدیدھا (بالدقیقة) في  التاریخ> الماء والتغذیةإلى قوائم وتنتقل ھذه المعلومات 

  التعریفات تحدید | المساعدة قائمة في التغذیة مخزون 5.2.1
 دخال.إثناء عرض قائمة مخزون التغذیة: اضغط على مساعدة، ثم تعیین ثم اضغط على أ 

 

 : غیّر أو صحح مقدار التغذیة یدویًا في خزانات العلف.4/ 3/ 2/ 1-لتغذیة في خزان العلفإجمالي ا •
 : حدد خزان العلف المطلوب استخدامھ،  ویمكن تحدیدھا جمیعًا.خزان العلق النشط •

FEED INVENTORY 
No. Date Silo 
  1 2 3 4 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

2- Jan-08 
5- Jan-08 
13- Jan-08 

-     -  
-     -  
-     -  
-     -  
-     -  

7800 
0 
8000 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
9000 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
15000 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
10000 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Total Feed: 
ACTIVE 

15800 
√ 

9000  
√ 

150000 
√ 

10000  
√ 

 

SYSTEM PARAMETERS 
FEED INVENTORY 
Total Feed In Silo-1 
Total Feed In Silo-2 
Total Feed In Silo-3 
Total Feed In Silo-4 
 
Active Silo   

 
0 
0 
0 
0 
 
SILO1 
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 والتاریخ الوقت 5.3

 تحدد ھذه القائمة الوقت والتاریخ الحالیین لجھاز التحكم.

 

 ساعة. 24أدخل الوقت الحالي بتنسیق  الوقت الحالي: •
 سنة.-شھر-أدخل التاریخ بتنسیق یوم التاریخ: •
 حدد الیوم من األسبوع من القائمة المنسدلة.یوم األسبوع:  •

 المجموعة/والقطیع النمو یوم 5.4

 تحدد ھذه القائمة عدد أیام النمو ورقم القطیع.

  

 : یوم نمو وقطیع دجاج اللحم12الشكل  : یوم نمو وقطیع الخنازیر11الشكل 

. و إذا أعدت 2-أدخل یوم النمو الحالي، إذا لزم األمر. ومن الممكن إدخال أیام نمو سلبیة تصل إلى  یوم النمو الحالي: •
استخدم وظیفة القطیع . تعیین یوم النمو للحصول على قطیع جدید باستخدام ھذه األداة، فلن تُمسح محفوظاتك القدیمة

 الطیور الجدیدة.الجدید إلزالة محفوظاتك القدیمة في إطار االستعداد إلدخال 
ویمكنك . یقوم جھاز التحكم تلقائیًا بزیادة رقم القطیع في كل مرة تقوم فیھا باختیار قطیع جدید المجموعة/القطیع رقم: •

 وبما أن ھذا الحقل یقبل ستة أرقام، یدخل بعض المنتجین رقم قطیع مؤلف من الیوم والشھر والسنة.. تعدیل رقم القطیع
 الطیور لضبط یوم النمو مرة أخرى خدم وظیفة قطیع جدید عند وصول مجموعة جدیدة مناست مجموعة/قطیع جدید: •

 وإلزالة بیانات المحفوظات القدیمة. ،2- ،1- ،0 ،1إلى 

  اإلنذار إعدادات 5.5

 المختلفة. اإلنذارتحدد ھذه القائمة إعدادات 

 

 .إعداد احتیاط األمان انظر ملحوظة

Growth Day & Group 
Current Growth Day 

Group No. 
New Group  

27 
1 

NO 
 

Growth Day & Group 
Current Growth Day 
Flock No. 
New Flock  

27 
1 
NO 

 

TIME & DATE 
Current Time 
Date 
Day of the Week 
  

09:19 
10- Mar-08 

THURSDAY 

 

ALARM SETTING 
Global Alarm Delay (sec( 
Alarm Reminder (min., 0-Disable( 
SENSOR ALARM 
Sensor Low Temp. Range 
Sensor High Temp. Range 
Sensor Alarm-Diff From Lo. 
Alarm 
Sensor Alarm-Diff From Hi. Alarm 
ALARM 
Alarm Test At Time: (hh:mm( 
Day Of Alarm Test:  
Alarm Test Duration (sec( 
AUGER OVERTIME ALARM 
Auger Overtime Delay (minute( 

1 
30 
 
32.0 
122.0 
1.0 
1.0 
 
 
12:00 
DAILY 
0 
 
15 
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 إشارة اإلنذار. إنذارات دون تأخیر إنذار منفصل، استخدم ھذا التأخیر العام قبل إرسال تأخیر اإلنذار العام (ثانیة): •
 قف بعد.إرسال رسالة تذكیر إذا لم یتم تصحیح المو الالزم قبلمقدار الوقت تعطیل): -0 ،تذكیر اإلنذار (دقیقة •

 إنذار المستشعر

تبر قراءتھ یعین الحد األدنى للقراءة التي یمكن للمستشعر بلوغھا كي تُع نطاق درجة الحرارة المنخفضة للمستشعر: •
ال ینطبق نطاق. وبینما تُرفض قراءات المستشعر التي تكون أدنى من ھذا. وھذا یولد إنذار مستشعر خارج ال. صحیحة

 ذلك على مستشعر قاطع التیار أو مستشعر درجة الحرارة الخارجیة.
بر قراءتھ یعین الحد األقصى للقراءة التي یمكن للمستشعر بلوغھا كي تُعت نطاق درجة الحرارة العالیة للمستشعر: •

ال ینطبق وتشعر خارج النطاق. بینما تُرفض قراءات المستشعر التي تكون أعلى من ھذا. وھذا یولد إنذار مس. صحیحة
 ذلك على مستشعر قاطع التیار أو مستشعر درجة الحرارة الخارجیة.

إنذار مستشعر فردي (أو منطقة) إذا كانت قراءة أي مستشعر نشط أدنى  مختلف عن اإلنذار المنخفض:-إنذار مستشعر •
 .حى درجة الحرارة | درجة حرارة اإلنذار المنخفضالتحكم | منكثیًرا أو إلى حد ما من 

مستشعرات منطقة النمو الفردیة النشطة إذا كانت قراءاتھا أعلى كثیًرا أو إلى  مختلف عن اإلنذار العالي:-إنذار مستشعر •
 .التحكم | منحنى درجة الحرارة | درجة حرارة اإلنذار العاليحٍد ما من  

 اإلنذارات

 حدد وقت اختبار اإلنذار. اختبار اإلنذار في وقت: •
 . من األسبوع لإلنذار المقرر یوم معینأو  یومیًااختر  یوم اختبار اإلنذار: •
 اختر مدة اختبار اإلنذار. مدة اختبار اإلنذار (ثانیة): •

 إنذار الوقت اإلضافي للمثقب

انت لدیك شاشة وإذا ك. قم بتعیین أقصى وقت تشغیل للمثقب لنظام التعبئة المتقاطعة لدیك تأخیر الوقت اإلضافي للمثقب •
 Platinum Pro/One، یرسل 2-ووقت إضافي للمغذي 1-متصلة باإلدخاالت الرقمیة المبرمجة كوقت إضافي للمغذي

Pro .إنذاًرا بعد ھذا التأخیر 
ق إنذار الوقت إذا كان علیك إیقاف تشغیل أنظمة التغذیة بعد إطال اختر ما إیقاف تشغیل المغذي أثناء الوقت اإلضافي: •

 الخیارات:. اإلضافي للمغذي
o :تبقى جمیع المثاقب وأنظمة التغذیة قید التشغیل. ال 
o :إیقاف تشغیل جمیع المثاقب وأنظمة التغذیة. الكل 
o :فقط المثقب المعین الذي نشأ عنھ اإلنذار وأنظمة التغذیة المرتبطة بھ محدد. 

، یتم إیقاف تشغیل نظام التغذیة وال یُستأنف حتى یتم تجري محددأو  الكلإذا اخترت  ملحوظة
 في قائمة اإلدارة. إعادة تعیین اإلنذار

 إنذار الوقت اإلضافي للمغذي

انت لدیك شاشة كوإذا . المتقاطعة لدیك: قم بتعیین أقصى وقت تشغیل للمغذي لنظام التعبئة تأخیر الوقت اإلضافي للمثقب •
 Platinum Pro/One، یرسل 2-ووقت إضافي للمغذي 1-متصلة باإلدخاالت الرقمیة المبرمجة كوقت إضافي للمغذي

Pro .إنذاًرا بعد ھذا التأخیر 
ق إنذار الوقت اختر ما إذا كان علیك إیقاف تشغیل أنظمة التغذیة بعد إطال إیقاف تشغیل المغذي أثناء الوقت اإلضافي: •

 الخیارات:. اإلضافي للمغذي
o ال: تبقى جمیع المثاقب وأنظمة التغذیة قید التشغیل. 
o .الكل: إیقاف تشغیل جمیع المثاقب وأنظمة التغذیة 
o .محدد: فقط المثقب المعین الذي نشأ عنھ اإلنذار وأنظمة التغذیة المرتبطة بھ 

 یعمل ھذا المنبھ في وضع دجاج اللحم فقط. ملحوظة

ضبط إیقاف تشغیل المغذي أثناء الوقت اإلضافي على "الكل" في أي من یؤدي  ملحوظة
وأنظمة  الوقت اإلضافي للمغذي إلى إیقاف تشغیل األجھزة ر الوقت اإلضافي للمثقب أو إنذارإنذا

 التغذیة بغض النظر عن إعداد اإلنذار اآلخر.
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 إنذار المثقب فارغ

ى المحدد في إنذاًرا عندما ینتقل التیار إلى المستو Platinum Pro/One Pro: یرسل تأخیر الكشف عن الحالة (ثانیة) •
 . المعلمة التالیة بعد ھذا التأخیر

 : یرسل إنذاًرا عندما یسقط التیار االعتباري إلى ھذا المستوى. أدنى من التیار االعتباري •

  المثاقب.) معایرة 2) تثبیت ومعایرة ریلیھ مستشعر التیار 1یعمل ھذا اإلنذار فقط في حالة 

 التعریفات تحدید | المساعدة قائمة في اإلنذار إعدادات 5.5.1
 .دخالإثم اضغط على  عیینت ثم ،ساعدةمثناء عرض قائمة إعدادات اإلنذار: اضغط على أ 

 

عند اختیار "نعم"، تظھر اإلنذارات اإلضافیة التالیة على شاشة "إعدادات اإلنذار" (اضغط على  اإلنذارات المسبقة: •
 "قائمة" ثم "إدخال" لدخول الشاشة مرة أخرى): 

 

 إنذارات الماء عند الطلب

 : یرسل إنذاًرا عندما یصل االختالف بین ضغط الماء عنداختالف الضغط العالي/المنخفض (رطل لكل بوصة مربعة) •
 یعني أن اإلنذار معدل. 0الطلب الحالي والضغط المحدد إلى ھذه المستویات. 

: یوقف تشغیل نظام الماء عند الطلب عندما یصل الضغط إلى اختالف ضغط إیقاف التشغیل (رطل لكل بوصة مربعة) •
 ھذا المستوى. 

 المنخفض.یجب أن یكون ضغط إیقاف التشغیل مساویًا أو أعلى من اختالف الضغط العالي / و
 .0حتى إذا كان الضغط العالي / المنخفض أعلى من  ،(صفر) 0ومع ذلك، لتعطیل ھذا اإلنذار، قم بضبطھ على 

 إنذارات التغذیة

قم بتعیین وقت البدء الذي یستطیع جھاز التحكم من خاللھ إرسال إنذارات نقص  "السماح إلنذارات التغذیة من/إلى: •
 التغذیة.

أقل من ھذا الحد وكان الوقت بین  1/2/3/4یصدر إنذاًرا إذا كانت التغذیة في خزان العلف  خفضة:حد إنذار التغذیة المن •
 "حدود من وإلى".

 إنذار فائض الماء

 عند تكون األضواء مغلقة.  اإلنذارقم بتغییر مستوى  وفقًا لجدول الضوء: •
"الیوم األول" على تشغیل الیوم األول. ویمكنك تحدید یوم أول تبدأ فیھ زیادة حد  الماء فيینطبق فائض  الیوم األول: •

الفائض تلقائیًا. وتستخدم األیام السابقة لـ "الیوم األول" حد فائض الیوم األول؛ ویكون لألیام بعد الیوم األول منحنى 
 تزایدي نحو إعداد المعلمة فائض الیوم األخیر.

 عدد الجالونات/لتر في الدقیقة التي تطلق إنذار فائض في الیوم األول.  الفائض في الیوم األول: •
 قم بتعیین الیوم األخیر لمنحنى الفائض. الیوم األخیر: •
 على المنحنى. آلخر یومقم بتعیین الحد األقصى المسموح بھ (جالون / لتر) لألیام التالیة  الفائض في الیوم األخیر: •
 حد الفائض. في حالة الظالم، یقوم جھاز التحكم بالفحص كل دقیقة.قم بتحدید الفائض في الظالم:  •
 حدد وقت التأخیر قبل أن یطلق جھاز التحكم إنذار فائض.تأخیر إنذار فائض الماء:  •
عندما یظھر الضوء األول، حدد مقدار الدقائق قبل أن یبدأ جھاز التحكم العمل وفقًا التأخیر اإلضافي عند بدء الضوء:  •

 حدد لھذا الیوم.للفائض الم
 حدد فائض الماء للمضببات (في الدقیقة الواحدة).فائض ماء المضبب:  •

 إنذارات عجز الماء

 حدد الفترة التي یطلق فیھا جھاز التحكم إنذارات عجز الماء. السماح إلنذار عجز الماء من/إلى: •

SYSTEM PARAMETERS 
ALARM SETTING 
Advanced Alarms  

 
YES 
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 حدد ما إذا كان إنذار عجز الماء معطالً عند إیقاف تشغیل جمیع األضواء. العجز أثناء توقف األضواء: •
 الحد األدنى من معدل الفائض الذي یجب الحفاظ علیھ وإال یُطلق إنذار عجز الماء. كمیة التخزین: •
 المدة الزمنیة الدنیا التي یجب أن یمتد خاللھا العجز قبل إطالق اإلنذار. تأخیر إنذار العجز: •

 اییس الطیورإنذار مق

 قیاس الطیورماسھ بإطالق إنذارات حدد اإلطار الزمني الذي یقوم جھاز التحكم على أس السماح بمقیاس الطیور من/إلى: •
 وإنھائھا.

 إنذارات الدعم

م مع الریلیھ ذي قم بتعیین إنذارات الدعم في قائمة التثبیت. یُرجى العلم أن المستشعرات الرقمیة، وإدخال إنذار الدع •
 الصلة، یجب أن تتطابق دائًما مع حالة الریلیھ الخاص بھا.

 :1/2/3/4: ریلیھ إنذار الدعم 1/2/3/4الریلیھ ذو الصلة بإنذار الدعم  •
 بعد تأخیر إنذار منفصل عن تأخیر اإلنذار العام. في حالة وجود اتصال جاف، یُرسل اإلنذار تأخیر إنذار الدعم (ثانیة): •

 الدعم المحدد. 

 ع التیارإنذار قاط

 قم بتعیین درجة حرارة إنذار قاطع التیار. درجة الحرارة إلنذار قاطع التیار: •

 إنذار مستشعر ثاني أكسید الكربون

یُرسل اإلنذار  : قم بتعیین الحد األقصى المسموح بھ لمستوى ثاني أكسید الكربون الذيمستوى ثاني أكسید الكربون عالي •
قر المستخدم أوفي حال . في حالة انخفاض مستوى ثاني أكسید الكربون دون ھذا الحدویتوقف اإلنذار . إذا ما تم تجاوزه

 باإلنذار، عندئذ تتوقف رسائل اإلنذار مؤقتًا (مدة وقت التذكیر).
 : في حالة فصل مستشعر ثاني أكسید الكربون، یُرسل اإلنذار.اختبار إنذار ثاني أكسید الكربون •

 إنذار مستشعر الرطوبة

ویتوقف . م تجاوزه: قم بتعیین الحد األقصى المسموح بھ للرطوبة الذي یُرسل اإلنذار إذا ما تالرطوبة عالي إنذار مستوى •
سائل اإلنذار روفي حال أقر المستخدم باإلنذار، عندئذ تتوقف . اإلنذار في حالة انخفاض مستوى الرطوبة دون ھذا الحد

 مؤقتًا (مدة وقت التذكیر).
 في حالة فصل مستشعر الرطوبة، یُرسل اإلنذار.: اختبار إنذار الرطوبة •

 اإلنذار تعیین إعادة 5.6

 تُستخدم ھذه القائمة إلعادة تعیین اإلنذار وصفیر اإلنذار.

 

 :إعادة تعیین اإلنذار
 تعیین اإلنذار عدم إعادةال:  •
 إعادة تعیین صفیر اإلنذار فقط، بینما تظل اإلنذارات كما ھيصفیر فقط:  •
 إعادة تعیین اإلنذار نعم:  •

 تحدید نعم:

ALARM RESET 
Alarm Reset  NO 

ACTIVE ALARM 
No. Message 
1 Switches Changed 

 

NO 
SIREN ONLY 
YES 
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نذارات الجدیدة. وفي وربما تبقى اإلنذارات ساریة، لكن الوحدة ال تسجل اإل. یمسح ریلیھ اإلنذار لجمیع اإلنذارات الحالیة •
مرة أخرى  أو في حالة مسح إنذار موجود وإعادة تسجیلھ مرة أخرى، تتابع إشارات اإلنذارحالة تسجیل إنذار جدید، 

 (بعد أي تأخیر مناسب).
یستعید التشغیل بشكل طبیعي بعد حدوث ضغط طارئ أو وقوع حادث تجاوز التغذیة. في حال واجھ جھاز التحكم إنذاًرا  •

بالضغط العالي لفترة طویلة للغایة، فإنھ یدخل في عملیة الضغط في حالة الطوارئ عن طریق فتح جمیع مصادر الھواء 
. في حالة تحدید "صفیر فقط"، الضغط الثابت|  قائمةى النحو المحدد في المعروفة. تُفتح الستائر إلعادة تعیین الكمیات عل

 عندئذ یعود ریلیھ اإلنذار إلى حالة عدم اإلنذار، ولكن تستمر حالة ضغط الطوارئ.
ستشعرت شاشة ي حال ایستعید التشغیل بشكل طبیعي بعد حالة تجاوز التغذیة التي تستدعي إیقاف تشغیل نظام التغذیة. ف •

غیل نظام التغذیة مراقبة التغذیة أن المثقب المتقاطع یعمل لفترة طویلة، عندئذ یطلق إنذار تجاوز التغذیة، ثم یوقف تش
 حالة تجاوز التغذیة. اختیاریًا. في حالة تحدید "صفیر فقط"، عندئذ یعود ریلیھ اإلنذار إلى حالة عدم اإلنذار، ولكن تستمر

 األمان طاحتیا إعداد 5.7

 الدعمعلى تنشیط نظام  عندما تكون ثمة مشكلة مثل ارتفاع درجة حرارة الھواء إلى حٍد كبیٍر للغایة، تعمل وظیفة احتیاط األمان فوًرا
 ) لضمان استمرار التھویة الكافیة. RBU-27(على سبیل المثال 

 

ستة خیارات إلى جانب فشل جھاز التحكم أو توقفھ لتفعیل ریلیھ احتیاط األمان. قم بتطبیق  Platinum Pro/One Proیتضمن 
 ':-+/اإلعدادات اإلضافیة باستخدام مفتاح '

حدده لتنشیط االحتیاط اآلمن عندما تكون درجة الحرارة عالیة/منخفضة بصورةٍ  درجة الحرارة عالیة/منخفضة: •
 استثنائیة.

 الضغط الثابت عالیًا/منخفًضا بصورةٍ استثنائیة. نلتنشیط االحتیاط اآلمن عندما یكوحدده  ضغط ثابت عالي/منخفض: •
 المستشعرات في الحظیرة.حدده لتنشیط االحتیاط اآلمن في حالة فشل جمیع  فشل متوسط درجة الحرارة: •
 حدده لتنشیط االحتیاط اآلمن في حالة حدوث اتصال الدعم الجاف. الدعم: •

 المرور كلمة 5.8

 

یمكن للمالك تعیین كلمات مرور جدیدة لنفسھ، وكذا لجمیع المستخدمین والزوار، فیما ال یمكن للمالك رؤیة كلمات مرور المستخدم 
بعد إدخالھا أو تغییرھا من قِبل المستخدمین. وبإمكان المستخدمین الوصول إلى جھاز التحكم وإجراء تغییرات على كافة إعدادات 
جھاز التحكم وكلمة المرور خاصتھم. وال یمكن للمستخدم رؤیة وتغییر أي كلمة مرور عدا كلمة مروره. كما یمكن للزائر الوصول 

بكلمة مرور، یتم تسجیل  إلى جھاز التحكم، ولكن لیس بإمكانھ إجراء تغییرات. وفي كل مرة یصل فیھا شخص ما إلى جھاز التحكم
 .جدول األحداث|  قائمةحدث في 

FAIL SAFE SETTING 
Alarm Type Select 
High Temp. 
Low Temp. 
Low Static Pressure 
High Static Pressure 
Avg. Temperature Fail 
AUX. 

 
 
 
 
 
 

 

PASSWORD 
Owner Password 
User-1 Password 
User-2 Password 
User-3 Password 
User-4 Password 
User-5 Password 
Visitor Password 

_ _ _ _ 
_ _ _ _ 
_ _ _ _ 
 _ _ __  

_ _ _ _ 
_ _ _ _ 
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ة فإنھ یطلب أیًضا إدخال كلم ،في حال كان جھاز التحكم لدیك یستخدم كلمات مرور ملحوظة
ت المفاتیح، مرور لإلقرار بأي تغییرات تطرأ على المفاتیح. وإذا لم یقر جھاز التحكم لدیك بتغییرا

 ق إنذار.فعندئذ یرسل إشارةً بإطال

 الریلیھ تیار 5.9

 فقط. كھرباء المرحلة الواحدةتدعم خاصیة تیار الریلیھ  ملحوظة
 یمكنك تكوین:. وھذه القائمة لتكوین معلمات مستشعر تیار الریلیھ

 الحد األدنى واألقصى لقوة التیار المتدفق إلى الریلیھ •
 إنذار تیار الریلیھ •
 نوع الفولت •

 Platinum Pro/One Proیكون جھاز التحكم . ال یلزم تكوین قوة التیار ملحوظة
 اإلعدادات االفتراضیة تلقائیًا.

 

معایرة ریلیھ قم بمعایرة الریلیھ قبل تكوین ھذه المعلمات. یُرجى الرجوع إلى  ملحوظة
. ال یعرض الریلیھ الذي ال تتم معایرتھ (أو في حال لم یكن ریلیھ 95 ، الصفحةمستشعر التیار

 في الشكل أعاله).  38و 37مستشعر تیار) قراءات قوة التیار (انظر الریلیھ 
 لتكوین تیار الریلیھ:

 . باستخدام أزرار األسھم، حدد الحد األدنى أو الحد األقصى إلعداد قوة التیار. 1
 . قم بتكوین المعلمات كما ھو مطلوب. 2

یجب أن یكون الحد األدنى لقوة التیار أكبر من الحد األدنى االفتراضي، كما یجب  ملحوظة
فعلى سبیل المثال، یجب أن . لقوة التیار أقل من الحد األقصى االفتراضيأن یكون الحد األقصى 
وتكون قوة التیار االسمیة ھي  أمبیر. 5.0أمبیر وأقل من  2.3ن أكبر م 35تكون قوة تیار الریلیھ 

 ). 95 المعلمة المحددة عند معایر الریلیھ (یُرجى الرجوع إلى الصفحة
 . تكوین اإلنذار:3

o ال: ال تُرسل اإلنذارات في حال كان التیار منخفًضا أو مرتفعًا 
o نعم: تُرسل اإلنذارات في حال كان التیار منخفًضا أو مرتفعًا 
o  ال عند الصفر: یرسل جھاز التحكم إنذاًرا في حال كان التیار منخفًضا أو مرتفعًا، ولكن لیس في حالة انقطاع

 ر كلیًا.التیا
 فولت.  220أو  110. تكوین الفولت: حدد 4

یجب أن تكون جمیع إعدادات الحد األدنى / الحد األقصى للتیار لكل نوع من المعدات  ملحوظة
 0.0ومع ذلك، یمكن أن ینخفض الحد األدنى للمثاقب إلى . من القیمة االسمیة(±) ٪ 30ضمن 
 أمبیر. 

RELAY CURRENT SETTING 
Rly. Function Min Nom Max Alr Vlt 
31 Heat 6 2.7 3.8 5.0 NO 110 
32 Heat 7 2.7 3.8 5.0 NO 110 
33 Heat 8 3.0 3.8 5.6 NO 110 
34 Exh. Fan 5 2.7 4.3 5.0 NO 110 
35 Exh. Fan 6 2.3 3.8 5.0 NO 110 
36 Tun. Fan 1 3.0 4.3 5.6 NO 110 
37 Tun. Fan 2 0.0 0.0 0.0 NO 110 
38 Tun. Fan 3 0.0 0.0 0.0 NO 110 
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5.10 RDT-5/الحرارة درجة منحنى 

Munters RDT-5  ھو عبارة عن منظم حرارة رقمي من خمس مراحل یعمل بالتزامن مع وحدات تحكمPlatinum Pro/One 
Pro وعند توصیل . أو كوحدة مستقلةThermo-5 بـPlatinum Pro/One Proیط ستخدامھ لتعیین درجات حرارة تنش، یمكنك ا

اء وتحدد درجة حرارة تنشیط المرحلة موعد إجر. )RDT-5(وھو أسھل من وضع درجات الحرارة على شاشة  Thermo-5مرحلة 
 نقاط. 10منحنى درجة حرارة من  RDT-5ویدعم . عملیات التبرید والتسخین

 

  قم بتوصیل بطاقة االتصالPlatinum Pro/One Pro  ببطاقة اتصالRDT-5 . لمزید من التفاصیل یُرجى الرجوع
 RDT-5إلى دلیل
 رقمي.حدد جھاز التوسیع كمنظم حرارة  . في تثبیت> االتصال،1
 نقاط). 10/ منحنى درجة الحرارة، حدد المعلمات (حتى منحنى من  RDT-5. في إدارة > 2
o الیوم: یوم النمو 
o .درجة الحرارة: درجة الحرارة المستھدفة لذلك الیوم 
o  درجات الحرارة التي یبدأ عندھا التسخین أو التبرید (قراءة فقط)5-1المرحلة : 
o  اختالف مرحلةRDT-5التي یبدأ عندھا التسخین أو التبرید في كل  : االختالفات عن درجة الحرارة المستھدفة

 مرحلة (قراءة فقط؛ قم بتعیین ھذه األرقام في المساعدة).
 تلقائیًا على حساب درجات حرارة تنشیط المرحلة وعرضھا.  Platinum Pro/One Proیعمل 

مختلفة یعني أن منحنیات درجة الحرارة إذ إن تعیین أیام  مع یوم نمو جھاز التحكم! RDT-5تأكد من أن تطابق یوم نمو تنبیھ: 
 ستكون غیر متزامنة.

 / منحنى درجة الحرارة> تحدید التعریفات، حدد المعلمات كما ھو مطلوب. RDT-5. في 3
 ملحوظة:

o  ال یقومPlatinum Pro/One Pro  بتخزین درجات الحرارة ھذه؛ ولكنRDT-5  یخزنھا. في حالة توصیل
Platinum Pro/One Pro  بوحدةRDT-5  .مختلفة، عندئذ یجب علیك إعادة إدخال منحنى درجة الحرارة 

o  وإذا كان قد سبق لك تحدید منحنى درجة الحرارة فيRDT-5 عندئذ یسترد ،Platinum Pro/One Pro 
 البیانات إذ یمكنك تعدیل البیانات في ھذه الشاشة.

o  وعند توصیلRDT-5  بأحد أجھزة تحكمPlatinum Pro/One Pro: 
  إذا كان مربع ملحقاتPlatinum Pro/One Pro  متصالً حالیًا بجھاز التحكمPlatinum Pro/One 

Proولكن، ال یُرسل أي إنذار. . ، عندئذ تظھر رسالة في مربع الرسالة عندما تقوم بفصل مربع الملحق 
  بعد تكوینRDT-5،  افصل الوحدة عنPlatinum Pro/One Pro وفي  .وأعد توصیل مربع الملحقات

 إنذارات.  Platinum Pro/One Proحالة عدم اتصال مربع الملحقات مجددًا، عندئذ یرسل 

5.10.1 RDT-5 / التعریفات تحدید | الحرارة درجة منحنى 

 / منحنى درجة الحرارة: اضغط على مساعدة، ثم تعیین ثم اضغط على إدخال. RDT-5أثناء عرض قائمة   ملحوظة

RDT-5 / TEMPERATURE CURVE 
Day Temp. Stage 1 

HEAT 
Stage 2 
HEAT 

Stage 3 
COOL 

Stage 4 
COOL 

Stage 5 
COOL 

2 31.0 29.0 26.0 33.0 35.0 37.0 
5 33.0 31.0 28.0 35.0 37.0 39.0 
7 35.0 33.0 30.0 37.0 39.0 41.0 
10 37.0 35.0 32.0 39.0 41.0 43.0 
       
       

RDT-5 STAGE DIFF 
Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Stage 5 

-2.0  -5.0  2.0 4.0 6.0 
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 حدد المعلمات كما ھو مطلوب: •
o  الحرارة المستھدفة الذي ینشط السخان أو المبرد لكل مرحلة: أدخل االختالف عن درجة 5-1اختالف المرحلة .

 / منحنى درجة الحرارة. RDT-5تظھر ھذه األرقام على شاشة 
o  یعمل كل ریلیھ لـ. : حدد تسخین أو تبرید5-1نوع المرحلةRDT-5  كریلیھ سخان أو مبرد. وتمّكن ھذه المعلمة

 عرض تعریف الریلیھ على الشاشة.

إن تحدید التسخین أو التبرید في ھذه الشاشة ال یعرف الریلیھ؛ وإنما یعرض نوع الریلیھ فقط. ویتم تعریف الریلیھ الفعلي تنبیھ: 
معنى ذلك: في حالة تعریف الریلیھ في ھذه الشاشة على . عن طریق وضع وصلة تخٍط على إبر معینة RDT-5في وحدة 

یھ على أنھ مبرد، عندئذ یكون الریلیھ مبرًدا. لمزید من التفاصیل یُرجى أنھ سخان، ولكن موضع وصلة التخطي یعرف الریل
 RDT-5الرجوع إلى دلیل

RDT-5 STAGE SETTINGS 

Stage 1 Diff -2.0  
Stage 2 Diff -5.0  
Stage 3 Diff 2.0 
Stage 4 Diff 4.0 
Stage 5 Diff 6.0 
Stage 1 Type HEAT 
Stage 2 Type HEAT 
Stage 3 Type COOL 
Stage 4 Type COOL 
Stage 5 Type COOL 
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 المقیاس قائمة 6

 توضح األقسام التالیة وظائف الوزن بالتفصیل. 
 67صفحة  ،تخطیط المقیاس •
 67صفحة  ،اإلعدادات العامة •
 69صفحة  ،إعدادات مقیاس الطیور •
 69صفحة  ،إعدادات خزان/صندوق التغذیة •
 70صفحة  ،منحى الطیور •
 70صفحة  ،التاریخ •
 71صفحة  ،تحویل التغذیة •
 71صفحة  ،االختبار •
 71صفحة  ،المعایرة •

 ال یدعم الكثیر من وظائف المقیاس إال وضع دجاج اللحم/الدجاج البیاض فقط. ملحوظة

 
 

 اللحم/الدجاج البیاض: قائمة مقیاس وضع دجاج 14الشكل  : قائمة مقیاس وضع الخنازیر13الشكل 

 المقیاس تخطیط 6.1

 استخدم تخطیط المقیاس لتحدید المقاییس أو خزانات العلف المتصلة بجھاز التحكم. 

  

 : تخطیط مقیاس وضع دجاج اللحم/الدجاج البیاض16الشكل  : تخطیط مقیاس وضع الخنازیر15الشكل 

 حدد جھاز الوزن الملحق بكل قناة من بطاقة خیار المقیاس.

SCALE 
1 . SCALE LAYOUT 
2 . FEED BIN SETTING 
3 . TEST 
4 . CALIBRATION 

CALE 
1 . SCALE LAYOUT 
2 . GENERAL SETTINGS 
3 . BIRD SCALE SETTING 
4 . SILO SETTING 
5 . BIRD CURVE 
6 . HISTORY 
7 . FEED CONVERSION 
8 . TEST 
9 . CALIBRATION 

10

SCALE LAYOUT 
Ch. Type 
1 
2 
3 
4 
 

Silo 1 
Silo 2 
Silo 3 
Silo 4 
 

 

SCALE LAYOUT 
Ch. Function Num 
1 
2 
3 
4 
 

Scale 
Scale 
Silo 
Silo 
 

1 
2 
1 
2 

 

>None< 
1 . Scale 
2 . Silo 
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  العامة اإلعدادات 6.2

 تحدد ھذه القائمة معاییر الوزن العامة. 

 فقط وضع دجاج اللحم/الدجاج البیاض ھو ما یدعم ھذه الوظیفة. ملحوظة

  

 
 حدد طریقة تعیین الوزن:وضع مقیاس الطیور:  •

o  :تعتبر ھذه الطریقة أن جمیع الطیور من نفس الجنس أو "للجنسین" كما ھو الحال في دجاج قائم على الجنس
 اللحم المختلطة. وتحسب ھذه الطریقة وزنھا المرجعي أو نطاقھا المقبول من الطیور الموزونة.

o  :ن كل طائر كذكر أو تعتبر ھذه الطریقة أن القطیع مؤلف من مزیج من الذكور واإلناث، بھدف تحدید وزمختلط
 .الزوج من منحنیات الوزن المتوقع المبرمج مسبقً  اصنف وفقً یُ أنثى، والذي 

ة. االفتراضي یصنف جھاز التحكم أوزان الطیر ضمن النسبة المتوسطة ھذه على أنھا موحد %):30-5نطاق التوحید ( •
10.% 

ثمة ثالثة أزواج قیاسیة من منحنیات الوزن المبرمجة مسبقًا. في حالة استخدامك لطریقة  محدد المنحنى (للمختلط): •
الوزن المختلط، قم بتعدیل المنحنیات لتتطابق مع ملف تعریف النمو المتوقع (دجاج اللحم أو الدیك الرومي أو دجاج 

 األمھات).
السماح بتسجیل بیانات الوزن في أیام التغذیة. عند الضبط على "ال"، یتم تجاھل ھذه البیانات. لتغذیة: الوزن خالل أیام ا •

 االفتراضي: ال

 التعریفات تحدید | المساعدة قائمة في العامة اإلعدادات 6.2.1
 ثناء عرض قائمة اإلعدادات العامة: اضغط على مساعدة، ثم تعیین ثم اضغط على إدخال.أ 

 

 إلعادة منحنیات الطیور إلى إعدادات المصنع االفتراضیة. نعمحدد  منحنى المصنع االفتراضي: •

GENERAL SETTINGS 
Bird Scale Mode  
Uniformity Range (5-30%) 
Curve Selector (for mixed)  
Weigh During Feed Days 

SEXED 
10 
BROILER 
NO 

 

 

BIRD CURVE 
Factory Default Curve No 

 

 

SEXED 
MIXED 

BROILER 
TURKEY 
BREEDER 
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 الطیور مقیاس إعدادات 6.3

 فقط وضع دجاج اللحم/الدجاج البیاض ھو ما یدعم ھذه الوظیفة. ملحوظة
 في القسم السابق.؛ یمكن تحدید الخیار ختلفان من خیارات الوزن المتاحةھناك نوعان م

  

ھا البدء: قم بتعیین الساعة التي ترغب أن یبدأ فیوقت  •
 المقیاس عملیة الوزن

 وقت البدء: قم بتعیین الساعة التي ترغب أن یبدأ •
 فیھا المقیاس عملیة الوزن

 وقت االنتھاء: قم بتعیین الساعة التي ترغب أن یوقف •
 فیھا المقیاس عملیة الوزن

 وقت االنتھاء: قم بتعیین الساعة التي ترغب أن •
 یوقف فیھا المقیاس عملیة الوزن

%): النطاق فوق وتحت الوزن 100-0( –النطاق   •
 المرجعي

%): النطاق فوق وتحت 100-0( –النطاق   •
 الوزن المرجعي 

  1: بدء الوزن للمقیاس 1الوزن المرجعي  •

  2: بدء الوزن للمقیاس 2الوزن المرجعي  •

 التغذیة صندوق/خزان إعدادات 6.4

 التحمیل). تساعدك ھذه اإلعدادات على مراقبة خزان العلف لدیك من خالل الوزن. ثمة حدثان: التفریغ (التغذیة) والتعبئة (

یجب تحدید صنادیق وخزانات التغذیة في تخطیط المقیاس لكي تعمل المعلمات  ملحوظة
 التالیة.

 

حدد وزن التفریغ المتراكم من الصندوق خالل وقت التغذیة لكي یتم  كلغم): 20الحد األدنى لوزن التفریغ (االفتراضي:  •
 تسجیلھ كحدث. وبمجرد تسجیلھ تتم إعادة تعیین العداد.

 –التاریخ حدد الوزن المطلوب تعبئتھ أثناء التحمیل لتسجیلھ في  كلغم): 2000(االفتراضي: الحد األدنى لوزن التعبئة  •
 .تحویل التغذیة –المقیاس ؛ عرض التاریخ –التاریخ ؛ التغذیة

كلغم): حدد الوزن الذي ترغب في أن یكتشف جھاز التحكم لدیك على أساسھ  300وزن كشف التعبئة (االفتراضي:  •
 عملیة تعبئة إلیقاف المثاقب.

حدد الوقت الذي ترید أن یبدأ فیھ جھاز التحكم دقائق): بمجرد انتھاء التحمیل،  5وقت االستئناف (دقیقة) (االفتراضي:  •
 لدیك العد التنازلي حتى تستأنف المثاقب العمل بصورة طبیعیة.

 وفیما یلي سیناریو نموذجي:
تأتي شاحنة التحمیل لتعبئة الصندوق أو خزان العلف. حدد وزن كشف التعبئة إلیقاف تشغیل المثاقب أثناء حدث التحمیل (االفتراضي: 

 2000(االفتراضي:  مخزون التغذیة). وبعد ذلك، یجب تحدید الحد األدنى لوزن التعبئة من أجل تسجیل حدث التعبئة في كلغم 300

BIRD SCALE SETTING - SEXED 
Start Time 
End Time 
Range – (0 – 100%( 
Reference Weight 1 
Reference Weight 2 

18:00 
19:00 
30 
0.13 
0.11 

 

BIRD SCALE SETTING - 
MIXED 

Start Time 
End Time 
Range – (0 – 100%( 
 
 
 

18:00 
19:00 
20 
 
 
 

 

SILO SETTING 
Minimum Empty Weight 
Minimum Filling Weight 
Filling Detection Weight 
Resume Time (minute( 

20 
2000 
300 
5 
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المؤقت العد التنازلي حتى تستأنف المثاقب عملھا بشكل طبیعي (وقت االستئناف،  كلغم). بمجرد االنتھاء من تحمیل التغذیة، یبدأ
 . دقائق)، وحتى یتم تسجیل حدث التعبئة على أنھا مكتملة 5االفتراضي: 

 الطیور منحى 6.5

المحدد سابقًا في  تعرض ھذه الشاشة البیانات طبقًا لیوم النمو بالنسبة لدجاج اللحم أو الدیك الرومي أو دجاج األمھات، على النحو
 .اإلعدادات العامة

 فقط وضع دجاج اللحم/الدجاج البیاض ھو ما یدعم ھذه الوظیفة. ملحوظة

 

 ناسب التفضیل الفردي.یلمنحنیات الطیور على النحو الذي حرر أیام النمو واألوزان 

 التاریخ 6.6

أو على نحو منفصل. وتسجل الوحدة  ،یعرض تاریخ المقیاس إحصائیات وزن الطیور. ویمكنك مراجعة البیانات الیومیة لكل مقیاس
 ، عندئذ یتم جمع بیاناتھا.2 -أو مقیاس  1 -بما یصل إلى بیانات مقیاس طائرین؛ في حال كان لدیك أكثر من مقیاس 

 فقط وضع دجاج اللحم/الدجاج البیاض ھو ما یدعم ھذه الوظیفة. ملحوظة

 

بیانات متوسطة للمقاییس المشتركة، وتكون على الشاشات في حالة تحدید الوزن القائم على الجنس، عندئذ یتضمن التاریخ  •
 التالیة بیانات منفصلة لكل مقیاس.

وفي حالة تحدید الوزن المختلط، عندئذ یتضمن التاریخ بیانات متوسطة لجمیع الطیور، وبیانات منفصلة عن الذكور  •
 .2ومقیاس  1واإلناث لمقیاس 

o  المقیاس المنفصلة، أو ألعلى وألسفل للبیانات التي تكون خارج الشاشة.استخدم مفاتیح األسھم للتمریر إلى بیانات 
o  ویكون متوسط وعدد األوزان ھما التعریف المعتاد. االنحراف المعیاري ھو المقدر المتحیز المعتاد (انظر كتاًبا

لطیور لكل % (عدد ا10مناسبًا عن القیاسات اإلحصائیة). والتوحید ھو معیار التوحید الصناعي الذي نسبتھ 
ومعامل التباین ھو االنحراف المعیاري العادي (االنحراف المعیاري  ،٪ من متوسط الوزن) 10ضمن  100

 ٪).100مقسوًما على متوسط مرات 

BIRD CURVE 
Day Female Male 
 Weight Weight 
1 
7 
14 
21 
28 
35 
42 
49 

0.11 
0.31 
0.66 
1.26 
2.07 
3.15 
4.45 
5.95 

0.13 
0.35 
0.70 
1.54 
2.73 
4.27 
6.15 
8.22 

Now 1.87 2.44 
 

HISTORY 
Day Avg. NO. S.D. Unif. C.V 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.159 
0.000 
0.000 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 

0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
100 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
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 التغذیة تحویل 6.7

 تعرض ھذه الشاشة كمیة األعالف المحولة إلى وزن الطائر.

 فقط وضع دجاج اللحم/الدجاج البیاض ھو ما یدعم ھذه الوظیفة. ملحوظة

 

 االختبار 6.8

 حاالت جمیع المقاییس المتصلة بجھاز التحكم. ھذا القسم عبارة عن جدول زمني حقیقي لعرض
 )، حدد أنواع المقیاس المطلوبة.67(یُرجى الرجوع إلى الصفحة  المقیاس> تخطیط المقیاس. في 1
 ، اختبر المقاییس على النحو المطلوب. المقیاس> االختبار. في 2

 

یمكن أن تظھر المواضع غیر . فإذا أظھر أي منھا اختالفًا، فإن المقیاس لم یُثبت على نحٍو سلیم. صحیحةتأكد من أن كل الحاالت 
 .أیًضا صحیحةالمستخدمة أنھا 

 المعایرة 6.9

 تُستخدم ھذه القائمة لمعایرة الموازین وصنادیق التغذیة المتصلة بجھاز التحكم.
 )، حدد أنواع المقیاس المطلوبة.67(یُرجى الرجوع إلى الصفحة  المقیاس> تخطیط المقیاس. في 1
 ، قم بمعایرة المقاییس. المقیاس> المعایرة. في 2

CAUTION .ال تستخدم المقاییس أثناء المعایرة 

 المقیاس معایرة 6.9.1
 . اتبع التعلیمات الموجودة في القسم السفلي من الشاشة. 1
 %. 100. انتظر حتى یظھر شریط التقدم 2
 معروفًا على المقیاس وأدخل وزنھ.  وزنًا. ضع 3
 %. 100. انتظر حتى یصل شریط تقدم المعایرة إلى 4
 . تأكد من "معایر جیدة".5

FEED CONVERSION 

Day Bird 
Weight 

Daily 
Feed 

Feed 
Conversion 

17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.16 
0.00 
0.00 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

N/A 
N/A 
N/A 
N/A 
N/A 
N/A 
N/A 
0.00 
N/A 
N/A 

 

TEST 

 - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  
Type 
A/D 
Weight 
Status 

Scale-1 
2024 
0.222 
O.K. 

Scale 2 
2010 
35.768 
O.K. 

Scale 3 
1891 
0.000 
O.K. 

Scale 4 
1893 
0.000 
O.K. 
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 العلف خزان معایرة 6.9.2
 . اتبع التعلیمات الموجودة في القسم السفلي من الشاشة. 1
 %.100. انتظر حتى یظھر شریط التقدم 2
 أو ابدأ تعبئة خزان العلف.  معروفًا. ضع وزنًا 3
 %. 100معایرة إلى . انتظر حتى یصل شریط تقدم ال4
 . تأكد من "معایر جیدة".5

 

SCALE CALIBRATION 
Channel 
- Scale Weight Factor Offset 

Scale-1 
Scale-2 
 

— 
— 
— 
— 

1008 
1008 
 

2000 
2000 
 

CHANNEL 1 
Press ENTER to Calibrate or 
RIGHT ARROW to change Factor or 
Offset 

1 

CALIBRATION PROCESS 
CHANNEL 1 

Place a Known Weight and enter 
the 

Weight  ￼000. 
 

CALIBRATION PROCESS 
CHANNEL 1 

 
GOOD CALIBRATION! 

3 

5 CALIBRATION PROCESS 
CHANNEL 1 

 

4 

100% 

CALIBRATION PROCESS 
CHANNEL 1 

25%  

2 

SCALE CALIBRATION 
Channel - Scale Weight Factor Offset 
Silo-1 
Silo-2 
Silo-3 
>None< 

— 
— 
0 
— 

1008 
1008 
0 
0 

2000 
2000 
2000 
2000 

CHANNEL 1 

Press ENTER to Calibrate or 
RIGHT ARROW to change Factor or Offset 

 

1 CALIBRATION PROCESS CHANNEL 3 

25%  

 

3 

CALIBRATION PROCESS CHANNEL 3 

Press ENTER for Tare Registration 

 

2 

CALIBRATION PROCESS CHANNEL 3 

GOOD CALIBRATION! 

CALIBRATION PROCESS CHANNEL 3 

 

 

100% 

CALIBRATION PROCESS CHANNEL 
3 

Place a Known Weight or start Filling 
And Press ENTER 

4 

6 

5 
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 المثقب/العلف خزان تخطیط 6.10

 كل خزان).خزانات علف (واحد ل 4مثاقب لـ 4قم بتعیین ما یصل إلى . تعمل ھذه القائمة على تعیین المثاقب لخزان علف محدد

 وضع دجاج اللحم/الدجاج البیاض ھو ما یدعم ھذه الوظیفة.فقط  ملحوظة

 

 .67، الصفحة تخطیط المقیاسحدد قناة خزان العلف في  :ملحوظة

 .46، الصفحة الماء والتغذیةحدد جدول التغذیة في  :ملحوظة

 

SILO/AUGER LAYOUT 

Silo Auger 
1 
2 
3 
4 

Auger-1 
Auger-2 
None 
None 
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 التاریخ قائمة 7

 في قائمة التاریخ، یمكنك استعراض البیانات المتعلقة بما یلي:
 درجة الحرارة •
 الرطوبة •
 ثاني أكسید الكربون •
 الماء •
 التغذیة •
 النفوق •
 السخانات •
 المشعات الحراریة •
 اإلنذارات •
 جدول األحداث •
 عرض التاریخ •
 استھالك الطاقة •

 

 الحرارة درجة 7.1

سط مرجًحا، أي تقوم قائمة تاریخ درجة الحرارة بتخزین درجات الحرارة الدنیا والمتوسطة والقصوى حسب یوم النمو. ویكون المتو
 األقصى منھ إلى الحد األدنى.أنھ إذا كانت درجة الحرارة في أغلب الیوم دافئة، یكون المتوسط أقرب إلى الحد 

 الرطوبة 7.2

مرجًحا، أي أنھ  تقوم قائمة تاریخ الرطوبة بتخزین الرطوبة الداخلیة الدنیا والمتوسطة والقصوى حسب یوم النمو. ویكون المتوسط
 إذا كانت الرطوبة غالبة على مدار الیوم، یكون المتوسط أقرب إلى الحد األقصى منھ إلى الحد األدنى.

تثبیت مستشعري رطوبة، عندئذ تعرض ھذه الشاشة متوسطات ھذین في حالة  ملحوظة
تبین شاشة عرض التاریخ قراءة كال المستشعرین في حالة تحدیدھما لتسجیل . المستشعرین
 الدخول فقط.

 الكربون أكسید ثاني 7.3

النمو. ویكون  ربون حسب یوماألدنى والمتوسط واألقصى لثاني أكسید الك ىاني أكسید الكربون بتخزین المستوتقوم قائمة تاریخ ث
حد األقصى منھ إلى المتوسط مرجًحا، أي أنھ إذا كان مستوى ثاني أكسید الكربون عالیًا في أغلب الیوم، یكون المتوسط أقرب إلى ال

 الحد األدنى.

 الماء 7.4

ب أن تكون لدیك ة مئویة. ویجتسجل قائمة الماء استھالك الماء الیومي، وتظھر اختالف التغییر كل یوم عن الیوم الذي یسبقھ كنسب
الشرب، وإجمالي  اإلدخاالت الرقمیة لمراقبة الماء متصلة. یمكنك مراقبة ما یصل إلى عدادین من عدادات ماء الشرب، وإجمالي ماء

 الماء، وخالیا التبرید، والمضبب، واستھالك غسل خالیا التبرید.

HISTORY 
1 . TEMPERATURE 
2 . HUMIDITY 
3 . CO2 
4 . WATER 
5 . FEED 
6 . MORTALITY 
7 . HEATERS 
8 . RADIANT HEATERS 
9 . ALARMS 
10 . TABLE OF EVENTS 
11 . HISTORY VIEW 
12 . POWER CONSUMPTION 
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 التغذیة 7.5

لخزانات العلف أو  وتظھر اختالف التغییر كل یوم عن الیوم الذي یسبقھ كنسبة مئویةتسجل قائمة التغذیة استھالك التغذیة الیومي، 
 أنظمة التعبئة. 

 .علیك تثبیت نظام وزن لخزان العلف الستخدام نظام التغذیة أو لمراقبة نظام المثقب 
ة بحسب ترتیب قائمة احد، تكون األولویفي حالة تثبیت أكثر من أدخال و. یمكن أن تعتمد بیانات التغذیة على أحد اإلدخاالت التالیة

 التعداد النقطي.
ندوق تعتمد على وزن : في حالة تثبیت خزانات العلف (خالیا التحمیل)، فإن بیانات استھالك التغذیة لكل صخزان العلف •

 . خزان العلف/صندق التغذیة
، معایرة ریلیھ مستشعر التیار: في حالة تثبیت ومعایرة ریلیھ مستشعر التیار للمثاقب (یُرجى الرجوع إلى مستشعر التیار •

ب، ووقت )، فإن بیانات استھالك التغذیة لكل مثقب تعتمد على مستشعر التیار، وإعدادات طریقة الحسا95 الصفحة
المقاس، عندما یكون التیار الفعلي أعلى من القیمة  ویُحسب وقت التشغیل على أساس التیار التشغیل الفعلي للمثقب.

 ).64، الصفحة تیار الریلیھاالسمیة (یُرجى الرجوع إلى 
غذیة یعتمد على إعدادات : في حالة تثبیت مستشعر عداد التغذیة، فإن استھالك التغذیة لكل إدخال عداد تعداد التغذیة •

 . )97، الصفحة المستشعرات الرقمیةطریقة حساب التغذیة (یُرجى الرجوع إلى 

 النفوق 7.6

لحیوانات النافقة، اتحتفظ قائمة تاریخ النفوق بالموجزات الیومیة للنفوق واإلعدامات وإجمالي الحیوانات النافقة. كما تعرض نسبة 
تیح األسھم الیمنى منفصل للذكور واإلناث واإلجمالي. استخدم مفاوتقدم عددًا محدثًا للطیور الموجودة. ویُحفظ التاریخ على نحٍو 

 والیسرى للتبدیل إلى الشاشة التالیة.

 السخانات 7.7

، استخدم بأوقات التشغیل الیومیة لكل سخان. ویمأل الجدول عدة شاشات؛ لعرض بیانات الشاشة Platinum Pro/One Proیحتفظ 
 دقیقة. : ساعة مفاتیح األسھم للتمریر. البیانات في تنسیق

 الحراریة المشعات 7.8

فصلة للسخانات بأوقات التشغیل اإلجمالیة الیومیة لكل المشعات الحراریة، بما في ذلك بیانات من Platinum Pro/One Proیحتفظ 
ر. البیانات في عالیة المستوى ومنخفضة المستوى. ویمأل الجدول عدة شاشات؛ لعرض بیانات الشاشة، استخدم مفاتیح األسھم للتمری

 دقیقة. : تنسیق ساعة

 اإلنذارات 7.9

تتم إعادة تعیین  وال. نذارات یوم النمو ووقت كل إنذار. وتظھر اإلنذارات النشطة حالیًا كومیض على الشاشةتسجل قائمة تاریخ اإل
ء الجدول، تحل إنذاًرا، ومع امتال 250ویتم حفظ آخر . اإلدارة وتاریخ وقطیع النمو > قطیع جدیدتاریخ اإلنذارات عند استخدام 

 اإلنذارات الجدیدة محل األقدم منھا.

 األحداث لجدو 7.10

، ثدح 1000داث ما یصل إلى األحداث الھامة مع طابع یوم ووقت النمو. یستوعب جدول األح Platinum Pro/One Proیسجل 
 داث القدیمة.وتحل األحداث الجدیدة محل األح. اإلدارة وتاریخ وقطیع النمو > قطیع جدیدوال تتم إعادة تعیینھ عند استخدام 

المسجلة ھي تغیرات المفاتیح، والدخول في وضع النفق، والتھویة الطبیعیة أو الدنیا، وإعادة تعیین اإلنذار، واألحداث النموذجیة 
ویُعتبر جدول األحداث أداة ممتازة لتحدید ما إذا كان جھاز التحكم لدیك سیدخل النفق أو . وتغییر وضع التھویة وغیر ذلك الكثیر

 ضالً عن البحث عن المشكالت وتحدیدھا.سیخرج منھ بسبب اإلعدادات الھامشیة، ف

 لعرض جمیع األحداث المتاحة. 106 ، الصفحة4الجدول اذھب إلى  ملحوظة
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 التاریخ عرض 7.11

تحت  لتعیینالمساعدة> اموعة متنوعة من المستشعرات والبیانات. اذھب إلى تتضمن قائمة عرض التاریخ تاریًخا مفصالً بشأن مج
 عرض التاریخ لتحدید البیانات المعینة المراد جمعھا. 

م جمع أن یتحدد تكرار عملیة جمع البیانات لدیك. ووضع المصنع االفتراضي ھو تثبیت> تنصیب> دقة التاریخ، . في 1
 بیانات ساعة واحدة بناًء على اختیاٍر من الخیارات المبینة أدناه.

 . تحت المساعدة | المخططات یمكنك تحدید مجموعة متنوعة من المخططات بتاریخٍ مفصل.2
 '.-'+/ المرغوب باستخدام، حدد االختیار عرض التاریخ | المساعدة | التعیین. في قائمة 3

 والخیارات ھي على  النحو التالي:
 درجة الحرارة المستھدفة. •
 درجة حرارة الحظیرة •

o الحد األدنى والمتوسط واألقصى 
 9-1 –درجة الحرارة  •

o الحد األدنى والمتوسط واألقصى 
 السندرة مستشعر •

o الحد األدنى والمتوسط واألقصى 
 درجة الحرارة الخارجیة •

o الحد األدنى والمتوسط واألقصى 
 إدخال/إخراج الرطوبة •

o الحد األدنى والمتوسط واألقصى 
 استھالك الماء •
 استھالك التغذیة •
 مستوى التھویة •

 یؤدي تغییر الخیارات إلى محو البیانات القدیمة وبدء مجموعة بیانات جدیدة. ملحوظة

 الطاقة استھالك 7.12

 فةمعدات، باإلضاوات في الساعة) للسخانات والمراوح واألضواء وغیرھا من ال بالكیلوتعرض ھذه القائمة استھالك الطاقة الیومي (
 إلى التغییر عن الیوم السابق.

 . )كھرباء المرحلة الواحدة فقطیستلزم تمكین ھذه الوظیفة ریلیھ مستشعر التیار ( ملحوظة
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  االختبار قائمة 8

یعمل على نحٍو سلیم. عالوة على ذلك،  Platinum Pro/One Proتعرض شاشة قائمة االختبار المعلومات الداخلیة للتحقق من أن 
 یمكن أن تساعد في العثور على أسالك مكسورة أو أي مشاكل أخرى تتعلق بھا.

 77صفحة  ،المفاتیح والریلیھ •
 78صفحة  ،اإلنذار •
 79صفحة  ،المستشعرات التناظریة •
 79صفحة  ،المستشعرات الرقمیة •
 80صفحة  ،اإلخراج التناظري •
 80صفحة  ،الضغط الثابت •
 80صفحة  ،االتصال •
 81صفحة  ،القائمة المرجعیة لألجھزة •
 81صفحة  ،حالة الطوارئ •

 

 والریلیھ المفاتیح 8.1

 تعرض ھذه القائمة شاشة المفاتیح والریلیھ المحددة المثبتة في جھاز التحكم. یمكنك استخدام ھذا الخیار لتحدید األجھزة المعیبة. 
وتوضح الشاشة . ریلیھ إضافیة باستخدام وحدة ملحقة 50ریلیھ؛ ولكن یمكنك تمكین  50بحد أقصى  Platinum Pro/One Proیدعم 

 مفتاًحا وریلیھ.  80التالیة نظاًما یحتوي على 

TEST 
 .1SWITCHES & RELAYS 

2 . ALARM 
3 . ANALOG SENSORS 
4 . DIGITAL SENSORS 
5 . ANALOG OUTPUT 
6 . STATIC PRESSURE 
7 . COMMUNICATION 
8 . HARDWARE CHECKLIST 
9 . EMERGENCY STATUS 
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 اإلنذار 8.2

 لتبدیل ریلیھ اإلنذار. إدخالاضغط على 
 اإلنذارات تعمل."تشغیل" یعني أن  •
 "إیقاف تشغیل" یعني أن اإلنذارات ال تعمل.  •

الحظ أن ریلیھ اإلنذار ُمشغَّل بھدف تمكین حالة "عدم اإلنذار" من إطالق إنذار فشل طاقة آلي في حالة فشل الطاقة المزودة 
 لة عدم اإلنذار.. وھذا یعني أن الجانب المفتوح بشكل طبیعي یكون مغلقًا أثناء حاPlatinum Pro/One Proلـ

 

SWITCHES & RELAYS 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 
Aut Aut Aut Aut Aut Aut Aut Aut Aut Aut 
          
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Off Off Aut Aut Aut Aut Aut Aut Aut Aut 
          
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
Aut Aut Aut Aut Aut Aut Aut Aut Aut Aut 
          
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
On Aut On Aut Aut Aut Aut Aut Aut Aut 
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
Aut Aut Aut Aut Aut Aut Aut Aut Aut Aut 
          
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
Off Off Aut Aut Aut Aut Aut -- -- -- 
          
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- - 
          
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

 

ALARM TEST 

Relay Alarm: ON 
 

 
Press ENTER For On/Off 
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  التناظریة المستشعرات 8.3

 مع ھذه القائمة یمكنك مراقبة قراءات المحول للمستشعرات التناظریة.

 

"القیمة" ما إذا كان المستشعر التناظري یعمل أم ال وفقًا تشیر القیم المعروضة في عمود . 1023إلى  0یمكن أن تختلف القراءات من 
 لما یلي:
في حالة عرض قیمة كبیرة جدًا (مثل رقم مكون من أربعة أرقام) أو عرض قیمة صغیرة (مثل رقم واحد): یكون  •

 المستشعر غیر متصل.
 تشعر قید التشغیل.: یكون المس4خانات، یبدأ عادةً بالرقم ' 3وفي حال عرضت الوحدة رقًما مكونًا من  •

 الرقمیة المستشعرات 8.4

 تعرض ھذه الشاشة حاالت المستشعرات الرقمیة.

 

" إلى إدخال مفتوح. تعمل المستشعرات الرقمیة مع إدخاالت االتصال 0بینما یشیر الرقم " ،" إلى إدخال مختصر1یشیر الرقم "
 ، أو المفاتیح الصغیرة.Arad Water Meterالجاف مثل 

 تطبیق إدخال مختصر/مفتوح لكل قناة؛ ومن ثم تُعرض االستجابة.ویمكنك 

ANALOG IN TEST 
In. Sensor A/Value 
 CARD 1 
1 Temp. Sensor 1 470 64.0 
2 Temp. Sensor 2 426 87.2 
3 Temp. Sensor 3 470 85.6 
4 Temp. Sensor 4 426 82.0 
5 Temp. Sensor 5 470 87.0 
6 >None<   
7 >None<   
8 >None<   
9 >None<   
10 >None<   
    
Box 1 Card 1 Slot 3 Channel 1 

 

DIGITAL IN TEST 
In. Sensor State Counter 
 CARD 1 
1 Water Meter 1 1 0 
2 Water Meter 2 0 0 
3 Fogger Water Meter 0 0 
4 AUX. Alarm 0 0 
5 AUX. Alarm 0 0 
6 Low Water Pressure 0 0 
7 Wind Speed 0 0 
8 >None< 0 0 
    
Box 1 Card 1 Slot 3 Channel 1 
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 التناظري اإلخراج 8.5

 . تختبر ھذه الشاشة معتمات الضوء ومراوح السرعة المتغیرة والسخانات متغیرة
 . مرر إلى اإلخراج المطلوب.1
 . أدخل فولت االختبار وتحقق من أن الجھاز یعمل.2

 

 الثابت الضغط 8.6

أزل خراطیم الھواء من الموصالت . 130تكون القراءة االسمیة للضغط "صفر" ھي . راقب قراءات المحول لمستشعر الضغط الثابت
 من ھذه القراءة.النحاسیة على الجانب األیسر خارج جھاز التحكم للتحقق 

 

 االتصال 8.7

تعمل ھذه القائمة على تیسیر اختبار شبكات االتصال. یُستخدم معدد اإلرسال في وضع االسترجاع الختبار االتصال. یتعقب 
Platinum Pro/One Pro .اتصالھ الخاص للتحقق من فشل األجھزة. اتبع التعلیمات المعروضة على الشاشة 

 

ANALOG OUT TEST 
Output. Sensor 0 – 10 v  
 CARD 1 
1 Light Dimmer 1 0.0  
2 Light Dimmer 2 0.0  
3 Light Dimmer 3 0.0  
4 Var. Heat 0.0  
5 W.O.D 0.0  
6 >None< 0.0  
7 >None< 0.0  
8 >None< 0.0  
    

Box 1 Card 1 Slot 3 Channel 1 
 

 
STATIC PRESSURE 

A/D Counts 126 
 

To perform this test you 
must short RX with TX on 
the non-priority channel of 
the multiplexer 
 
PRESS ENTER TO CONFIRM 
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 لألجھزة المرجعیة القائمة 8.8

التصال. وتوفر اعلیھا نظام "التركیب فالتشغیل". ویكتشف النظام جمیع البطاقات باستثناء  تحقق من األجھزة المثبتة التي تعرف
ام. الحظ أنھ في بطاقة االتصال االختیاریة القیاسیة الحمایة من الصواعق، وال تمتلك معلومات محوسبة محلیة لتعریف نفسھا للنظ

 سح البطاقة.حالة فقدان البطاقة، قم بفصل الطاقة ثم تشغیلھا إلعادة م

 

  الطوارئ حالة 8.9

 تعرض ھذه الشاشة حالة بطاقات الطوارئ (إذا كانت مثبتة).

 

 درجة حرارة مستشعر بطاقة الطوارئ •
 درجة الحرارة المحددة أو المستھدفة الحالیة •
 الدعممستوى بطاریة  •
 وقت تشغیل/إیقاف تشغیل مؤقت دورة التھویة الدنیا •

 

HARDWARE CHECKLIST 
Card Box Slot Status Chann. 
Analog In    12 
Analog In 1 1 2 OK 12 
Digital In    12 
Digital In 1 1 1 OK 12 
Analog Out    10 
Analog Out 1 1 3 OK 10 
Scales    0 
Static Press    0 
Alarm    1 
Alarm 1    1 
Relays    50 
N.O. 1 1 1 OK 10 
2الرقم   10 موافق 2 1 

 

EMERGENCY STATUS 
Emergency Card 1 Temp. 
Emergency Card 2 Temp. 
Set Temperature 
Battery 1 Level 
Battery 2 Level 
Min. Vent Cycle On (sec( 
Min. Vent Cycle Off (sec( 

28.4 
27.7 
24.7 
GOOD 
GOOD 
57 
243 

 



  ©Munters AB, 2018  

 الخدمة قائمة 9

 المختلفة. Platinum Pro/One Proتُستخدم عناصر قائمة الخدمة لمعایرة وظائف 
 82صفحة  ،معایرة درجة الحرارة •
 83صفحة  ،معایرة الرطوبة •
 84صفحة  ،مستشعر ثاني أكسید الكربون •
 84صفحة  ،معایرة الضغط الثابت •
 85صفحة  ،معایرة مستشعر الضوء •
 86صفحة  ،معایرة التغذیة •
 86صفحة  ،معایرة الماء •
 86صفحة  ،معایرة مقیاس جھد التھویة •
 87صفحة  ،غسل الحلمة •
 88صفحة  ،أنظمة التغذیة والشرب •
 88صفحة  ،حفظ اإلعدادات •
 90صفحة  ،تحمیل اإلعدادات •
 100معایرة ریلیھ مستشعر التیار صفحة  •

 
 

 : قائمة خدمة دجاج اللحم 18الشكل  : قائمة خدمة الدجاج البیاض17الشكل 

 الحرارة درجة معایرة 9.1

درجة فھرنھایت في نطاق درجات  0.5دقیقة إلى حوالي  Platinum Pro/One Proعادة ما تكون مستشعرات درجة الحرارة في 
اضبط مستشعر من . قم بمعایرتھا في ھذه القائمة عن طریق إضافة/طرح عامل تصحیح ثابت لكل مستشعر. الحرارة إلنتاج الدواجن

 مفاتیح األسھم إلى الیسار/الیمین. اختیارك باستخدام

SERVICE 
1 . TEMP. CALIBRATION 
2 . HUMIDITY CALIBRATION 
3 . CO2 CALIBRATION 
4 . STATIC PRESSURE CAL. 
5 . LIGHT SENSOR CALIBRATION 
6 . FEED CALIBRATION 
7 . WATER CALIBRATION 
8 . VENT CALIBRATION 
9 . SAVE TO PLUG 
10 . READ FROM PLUG 
11 . RELAY CURRENT CAL. 

SERVICE 
1 . TEMP. CALIBRATION 
2 . HUMIDITY CALIBRATION 
3 . CO2 CALIBRATION 
4 . STATIC PRESSURE CAL. 
5 . FEED CALIBRATION 
6 . WATER CALIBRATION 
7 . POTENTIOMETER CALIBRATION 
8 . SAVE SETTINGS 
9 . LOAD SETTINGS 
10 . RELAY CURRENT CAL. 
11 . WIND DIRECTION CALBIRATION 
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وعامةً تسفر المعایرة ضد األشعة تحت الحمراء أو في مستشعرات درجة حرارة الھواء عن نتائج بدقة أقل المستشعرات األساسیة 
 دون معایرة. 

 ال تعایر المستشعرات إال إذا كان لدیك سبب لالعتقاد بأنھا تُخرج نتائج غیر دقیقة.تنبیھ: 
 لمعایرة المستشعر:

 . أحضر مستشعرات مرجعیة دقیقة وسطل من الماء بدرجة الحرارة المطلوبة تقریبًا.1
عن المستشعر نفسھ، بقوة في سطل الماء. ابعد یدیك  Platinum Pro/One Pro. حرك المستشعر المرجعي مع مستشعر 2

 حتى یستجیب بدقة لدرجة حرارة الماء. یُعتبر التحریك خطوة ضروریة لمنع التقسیم الطبقي داخل سطل الماء.
استخدام أجھزة . ولھذا الغرض ربما یكون Platinum Pro/One Pro. اطلب القراءة الدقیقة من شخٍص آخر یقف عند 3

 االتصال الالسلكیة خیاًرا جیدًا.
. یجب على الفرد الواقف عند جھاز التحكم أن یتأكد من أنك تقوم بمعایرة المستشعر الصحیح. یمكنك تدفئة / تبرید المستشعر 4

 اسب.مؤقتًا لترى أي مستشعر یغیر درجة الحرارة بشكل من
. بمجرد تحدید درجة الحرارة الصحیحة واالنتظار لدقیقة واحدة تقریبًا لتحقیق االستقرار في الماء، اضبط قراءة المستشعر 5

 في جھاز التحكم.
 اتیح األسھم للیسار/الیمین.. أزح العامل باستخدام مف6
 .16، الصفحة منحنى درجة الحرارةیُرجى الرجوع إلى  •

 الرطوبة معایرة 9.2

ت الموضحة فیھ. وھذه األطقم متاحة عادةً عبر لمعایرة مستوى الرطوبة، أحضر طقم اختبار الرطوبة المناسب واستخدم اإلجراءا
 اإلنترنت.

 تعایر المستشعرات إال إذا كان لدیك سبب لالعتقاد بأنھا تُخرج نتائج غیر دقیقة.تنبیھ: ال 

 

 حسب الحاجة باستخدام مفاتیح األسھم للیمین/الیسار. Platinum Pro/One Proاضبط قراءة  •
 .21، الصفحة معالجة الرطوبةیُرجى الرجوع إلى  •

TEMPERATURE 
CALIBRATION 

Sensor Temp° Factor 
1 78.2 1.6 
2 86.4 0.9 
3 83.0 -1.5  
4 86.2 0.8 
5 85.2 -1.6  
6 84.2 0.0 

 

HUMIDITY CALIBRATION 
Sensor Humidity° Factor 
In 58.9 2.3 
Out N/A --- 
   
   
   
Press Left/Right Arrows to Calibrate 
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 الكربون أكسید ثاني مستشعر 9.3

تأكد من . فیھ الكربون المناسب واستخدم اإلجراءات الموضحة لمعایرة مستوى ثاني أكسید الكربون، أحضر طقم اختبار ثاني أكسید
 تھویة الحظیرة جیدًا، سواء بشكل طبیعي أو باستخدام المراوح.

 ال تعایر المستشعرات إال إذا كان لدیك سبب لالعتقاد بأنھا تُخرج نتائج غیر دقیقة.تنبیھ: 

 

 فولت تیار مباشر 1میللي أمبیر /  4أجزاء لكل ملیون عند : فولت تیار مباشر 1میللي أمبیر /  4أجزاء لكل ملیون عند  •
فولت تیار  5میللي أمبیر /  20فولت تیار مباشر: أجزاء لكل ملیون عند  5میللي أمبیر /  20أجزاء لكل ملیون عند  •

 مباشر
 +) تحول أجزاء لكل ملیون عن القراءة الحالیة/-عامل (أجزاء لكل ملیون): ( •
 ثاني أكسید الكریون (أجزاء لكل ملیون): قراءات ثاني أكسید الكربون الحالیة  •

 حسب الحاجة باستخدام مفاتیح األسھم للیمین/الیسار. Platinum Pro/One Proاضبط قراءة  •
 .22، الصفحة معالجة ثاني أكسید الكربونیُرجى الرجوع إلى  •

  الثابت الضغط معایرة 9.4

عندما ال تكون ھناك تھویة وتكون الحظیرة مغلقة. عندما تكون قراءة عدادات جھاز التحكم  0یجب أن یكون الضغط الثابت 
 ).0، فھذا یعني أن الضغط الثابت صفر (100التناظریة/الرقمیة 

تتم معایرة مستشعر الضغط الثابت في المصنع. فال تعایر المستشعر إال إذا كان لدیك سبب لالعتقاد بأنھا تُخرج نتائج غیر تنبیھ: 
 دقیقة.

لبضع ساعات حتى تصبح درجة الحرارة في الصندوق مستقرة وعندھا  Platinum Pro/One Proقم بتشغیل  :ملحوظة
 فقط تقوم بالمعایرة.

الھواء في الخرطوم لمعرفة التغیرات في الضغط! ذلك أن المستشعر حساس ویمكن أن یتسبب نفخ الھواء في ضرر ال تنفخ تنبیھ: 
 ال یمكن عالجھ.

 لمعایرة مستشعر الضغط الثابت:
  . افصل خراطیم الھواء.1
 .الخدمة> معایرة الضغط الثابت. اذھب إلى 2
  .إدخال)، اضغط على 130إلى  70( 30 -+/ 100. إذا كانت قراءة العداد التناظري/الرقمي 3
 :130أو أكبر من  70. إذا كانت قراءة العداد التناظري/الرقمي أقل من 4

 ابحث عن أي خراطیم ھواء مسدودة أو أي تدخل للریاح. .أ
 تقریبًا عن طریق تدویر برغي المعایرة. 100اضبط قراءة ضغط الصفر على  .ب
 .الإدخاضغط على  الرقمي ضمن النطاق المسموح بھ،عندما تكون قراءة العداد التناظري/ .ج

  

CO2 SENSOR CALIBRATION 

 Value 
PPM at 4 mA/1 VDC 26 
PPM at 20 mA/5 VDC 3000 
Factor (PPM( 22 
   
 CO2 (ppm): 

482  
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 برغي المعایرة •
 مستشعر الضغط الثابت •
 .28، الصفحة الضغط الثابتیُرجى الرجوع إلى  •

 الضوء مستشعر معایرة 9.5

 یدعم وضع دجاج اللحم/الدجاج البیاض ھذه الوظیفة. ملحوظة
 یسمح تثبیت مستشعر الضوء بإطفاء األضواء عندما یتوافر ما یكفي من الضوء الخارجي. 

 لمعایرة مستشعر الضوء:
 ).96(الصفحة  تثبیت> المستشعرات التناظریة. اذھب إلى 1
  . حدد مستشعر واحد كمستشعر ضوء.2
 ).44(الصفحة  الجھاز> الضوء. اذھب إلى 3
 .إدخال، ثم اضغط على تعیین، ثم حدد مساعدة. اضغط على 4
 .نعموقم بتعیین  مستشعر الضوء نشط. مرر ألسفل لـ5
 . ضع المستشعر في المكان المطلوب.6
 .الخدمة> معایرة مستشعر الضوء. اذھب إلى 7
  إدخال. عندما یكون الضوء الخارجي مشرقًا بما یكفي، اضغط على 8

STATIC PRESSURE CALIBRATION 

A/D Counts: 110 
Disconnect air hoses from the Platinum 
Pro/One Pro to zero the pressure 
  
Then Press ENTER to calibrate 

 

STATIC PRESSURE CALIBRATION 

A/D Counts: 110 
GOOD CALIBRATION 
  
Press MENU to exit 
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 التغذیة معایرة 9.6

وتُستخدم . یكمقاییس خزان العلف أو أجھزة مراقبة رقمیة أقل تكلفة لتتبع التغذیة لد Platinum Pro/One Proیمكن أن یستخدم 
 ھذه القائمة لمعایرة أجھزة المراقبة الرقمیة.

شیر ببساطة إلى ن التغذیة، أو قد یقد ینتج عن جھاز المراقبة الرقمي نبضة اتصال جاف لكل كمیة م. . حدد طریقة حساب التغذیة1
 أن عملیة التغذیة جاریة.

تم تسلیمھا لكل أما بخالف ذلك، فأدخل كمیة التغذیة التي ی. ال جافصكل نبضة في حالة استخدام نبضة ات. أدخل كمیة التغذیة ل2
 دقیقة من عمل المثقب.

 . حدد واحدًا مما یلي:3
 : الوزن لكل نبضةالنبضة •
 : الوزن لكل دقیقةالوقت •
 : وقت تشغیل المحرك عندما یكون في المثقب تغذیةالتیار مستشعر •

 . أدخل الكمیة (الوزن لكل دقیقة أو لكل نبضة).4

 

 الماء معایرة 9.7

أدخل كمیة الماء لكل نبضة . ما یصل إلى أربعة عدادات میاه ذات إخراج نبض اتصال جاف Platinum Pro/One Proیدعم 
 لعدادات المیاه لدیك.

 

 التھویة جھد مقیاس معایرة 9.8

إن معایرة مقیاس جھد التھویة ضروریة قبل التحكم في التھویة عن طریق أي مقیاس . استخدم ھذه الشاشة لمعایرة مقیاس جھد التھویة
 جھد. 

 

 

 :قبل معایرة مقاییس الجھد 
o 93(الصفحة تثبیت> تنصیب قم بتعطیل وحدة الضغط الثابت في.( 
o  94(الصفحة  تثبیت> مخرج الریلیھحدد ریلیھ واحد على األقل كتھویة/فتحة تھویة/نفق في.( 

FEED CALIBRATION 

Feed 1 2 3 4 
Method 
Factor 

TIME 
2.203 

TIME 
2.203 

TIME 
2.203 

TIME 
2.203 

Method Pulse: Weight per Pulse 
Method Time: Weight per Minute 
Method Current: Weight per Minute 

WATER CALIBRATION 

Water 1 – Water Per Pulse 0.100 
Water 2 – Water Per Pulse 0.100 
Water 4 – Water Per Pulse 0.100 
Water 4 – Water Per Pulse 0.100 
Cool Pad – Water Per Pulse 2.203 
Fogger – Water Per Pulse 2.203 

 

POTENTIOMETER CALIBRATION 

Pot Device Close Current Open 
1 Vent 1 152 0 1000 
2 Vent 2 152 0 1000 
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o 96 الصفحةتثبیت > المستشعر التناظري (اظري واحد على األقل كمقیاس جھد في حدد مستشعر تن.( 
 . حدد رقم مقیاس الجھد.1
 .إدخال. اضغط 2

وبعد بضعة دقائق، تكتمل العملیة . وبینما یحدث ذلك، تتغیر األرقام في أعمدة الغلق والتیار والفتح. یُغلق ریلیھ الجھاز ویُفتح
 وتظھر رسالة "معایرة جیدة".

قات المعروضة على شاشة تنصیب وبعد معایرة مقیاس الجھد، تتغیر األو ملحوظة
 لمزید من التفاصیل.  36، الصفحة مستویات الستارة والتھویةیُرجى الرجوع إلى . التھویة/الستارة

 الحلمة غسل 9.9

 یدعم وضع دجاج اللحم ھذه الوظیفة.  ملحوظة
 باستخدام أكواد الریلیھ التالیة: اللولبیةلیك برمجة ملفات الماء الستخدام ھذا الخیار، ع

 التحكم التكمیلي لخط الماء المعتاد ماء أساسي: 111 •
 التحكم التكمیلي لتجاوز منظم ضغط المیاه ماء جانبي: 112 •
 خط الماء الفردي التكمیلي لتحدید الخط للغسل :10خط الماء  122من خالل  1خط الماء  113 •

ًطا إلى جانب كل نش 112وأثناء غسل الریلیھ، یكون الكود . ماء أساسي ھو الوحید النشط 111التشغیل الطبیعي، یكون ریلیھ أثناء 
 ریلیھ لكل خط ماء فردي بدوره.

 وقت غسل. 20قم بتكوین ما یصل إلى  •
 الریلیھ) قم بتعیین وقت بدء التشغیل / مدة الغسل بالماء (خطوط الماء على النحو المحدد في تخطیط •

 

 التعریفات تحدید | المساعدة قائمة في الحلمة غسل 9.9.1
 ثناء عرض قائمة غسل الحلمة: اضغط على مساعدة، ثم تعیین ثم اضغط على إدخال.أ 

 

 قم بتعیین الغسل طبقًا للخط/األمر أمر غسل: •
 '-+/قم بتعیین الغسل لكل یوم باستخدام مفتاح ' أیام الغسل: •

NIPPLE FLUSHING 

Start  
Time 

On Time 
(min( Status 

06:00 2 AUTO 
15:40 1 AUTO 
00:00 0 AUTO 
00:00 0 AUTO 
00:00 0 AUTO 

 

FLUSH ORDER 

Line: 1 2 3 4 -- -- -- 
Order: 1 2 3 4 -- -- -- 
        

FLUSHING DAYS 

Day: Sun Mon TUE WED THU FRI SAT 
Flush: ▪ √ √ ▪ ▪ ▪ ▪ 
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  والشرب التغذیة أنظمة 9.10

 .یما یتعلق بخطوط التغذیة والشربیسمح ھذا الخیار بإدخال المعلومات ذات الصلة ف

 

 أدخل رقم الیوم. الیوم: •
 أدخل النسبة المئویة لموضع النافذة. وضع النافذة (%): •
 حدد رفع خط التغذیة المحدد، مع القیاس بالبوصة. رفع خط التغذیة (بوصة): •
 حدد رفع خط الشرب المحدد، مع القیاس بالبوصة. رفع خط الشرب (بوصة): •

 التعریفات تحدید | المساعدة قائمة في والشرب التغذیة أنظمة 9.10.1
 ثناء عرض قائمة أنظمة التغذیة والشرب: اضغط على مساعدة، ثم تعیین ثم اضغط على إدخال.أ 

 

 حدد وقت التعدیل المطلوب. تعدیل عند وقت: •

 نافذة المغذي

 قم بتعیین مقدار الوقت الالزم لوقف التغذیة قبل بدء التعدیل. إیقاف التغذیة قبل التعدیل (دقیقة): •
 قم بتعیین مقدار الوقت بعد إیقاف التغذیة قبل فتح نافذة المغذي. الوقت من اإلغالق إلى الفتح (ثانیة):  •

 خط التغذیة

 بوصات. 10من الثنائیات الالزمة لتحریك خط التغذیة  عددقم بتعیین  بوصة (ثانیة): 10وقت التحرك لكل  •

 اإلعدادات حفظ 9.11

 جھاز التحكم على جھاز ذاكرة خارجي تعتمد على األجھزة المستخدمة.إن الطریقة المستخدمة لحفظ إعدادات 

في حالة إدخال ذاكرة بیانات وبطاقة ذاكرة، تكون األولویة لذاكرة البیانات، ویظھر  ملحوظة
 ھذا الخیار على الشاشة.

 الحفظ على ذاكرة بیانات •
 الحفظ على بطاقة ذاكرة •

FEEDERS AND DRINKERS 

Day Window 
Pos  (%)  

Feeder-Line 
Lift (inch( 

Drinker-Line 
Lift (inch( 

15 90 0.0 14.0 
20 50 15.0 3.0 
0 0 0.0 0.0 
0 0 0.0 0.0 
0 0 0.0 0.0 
0 0 0.0 0.0 
0 0 0.0 0.0 

 

FEEDERS AND DRINKERS 

Adjust At Time 12:00 
FEEDER WINDOW  
Stop Feed Before Adjust (Min) 60 
Time From Close To Open (sec) 15 
FEED LINE  
Movement Time Per 10 inch 
(sec) 0 

DRINKERS LINE  
Movement Time Per 10 inch 
(sec) 0 
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 بیانات ذاكرة على الحفظ 9.11.1
جھاز تحكم آخر  تسمح ھذه القائمة للمستخدم بحفظ إعدادات البرنامج الخاصة بھ على ذاكرة البیانات الموفرة، ومن ثم نقلھا إلى

 ألغراض البرمجة السریعة.

 

 ذاكرة بیانات على النحو المبین. أدخل. 1
 إعدادات جھاز التحكم. احفظ. 2

 

 ذاكرة بطاقة على الحفظ 9.11.2
 تسمح ھذه القائمة للمستخدم بحفظ إعدادات البرنامج على بطاقة ذاكرة، ومن ثم نقلھا إلى جھاز تحكم آخر. 

في وضع "مفتوح" (انظر الرسم التوضیحي التالي). یجب أن تكون البطاقة في وضع إلغاء القفل لتمكین  SDتحقق من أن بطاقة 
 ترقیات البرامج.

 

بطاقة ذاكرة، تكون األولویة لذاكرة البیانات، ویظھر في حالة إدخال ذاكرة بیانات و  ملحوظة
 ھذا الخیار على الشاشة. 

 .تأكد من أن بطاقة الذاكرة في مكانھا 
  كیلو بایت. 20یجب أن تكون المساحة الفارغة على بطاقة الذاكرة 

 لحفظ اإلعدادات:
 اإلعدادات.. اذھب إلى خدمة > حفظ 1
 .إدخالقم اضغط على  نعم. وفي الشاشة التي تظھر، حدد 2
 .إدخال. حدد اإلعدادات المطلوبة واضغط على 3
 . انتظر حتى ینتھي تحمیل اإلعدادات.4

ACTION WILL OVERWRITE 
EXISTING DATA PLUG!! 

  
ARE YOU SURE  
  
YES NO 
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 اإلعدادات تحمیل 9.12

 تسمح ھذه القائمة بقراءة برنامج محفوظ من ذاكرة البیانات إلى جھاز التحكم بسرعة وبشكل موثوق بدالً من تكوین اإلعدادات یدویًا. 

 البیانات ذاكرة من التحمیل 9.12.1

 .تحقق من أن بیانات البرنامج مماثلة لتخطیط الریلیھ الخاص بجھاز التحكم 
 اتبع التعلیمات المبینة على الشاشة. •

  

 

 الذاكرة بطاقة التحمیل 9.12.2
 تسمح ھذه القائمة للمستخدم بتحمیل اإلعدادات المحفوظة على بطاقة الذاكرة إلى جھاز التحكم. 

في حالة إدخال ذاكرة بیانات وبطاقة ذاكرة، تكون األولویة لذاكرة البیانات، ویظھر  ملحوظة
 ھذا الخیار على الشاشة. 

 .تأكد من أن بطاقة الذاكرة في مكانھا 
  كیلو بایت. 20یجب أن تكون المساحة الفارغة على بطاقة الذاكرة 

 لتحمیل اإلعدادات:
 . اذھب إلى خدمة > تحمیل اإلعدادات.1
 .إدخالاضغط على  ثم نعم. وفي الشاشة التي تظھر، حدد 2
 .إدخال. حدد اإلعدادات المطلوبة واضغط على 3
 . انتظر حتى ینتھي رفع اإلعدادات. 4

ACTION WILL OVERWRITE 
EXISTING CONTROLLER DATA!! 

  
ARE YOU SURE  
  
YES NO 
  
 

READ DATA TO SAME 

HOUSE? 
(with Communication and Calibration) 
  
  
YES NO 
  
 

SAVE TO SD CARD 
1 . Setting #1 8- Jan-13 12:00 
2 . Setting #1 15- Jan-13 12:00 
3 . Setting #1 23- Mar-13 12:00 
4 . Setting #1 15- Jun-13 12:00 
5 . Setting #1 15- Nov-13 12:00 
6 . Setting #1 01- Jan-14 12:00 

   
 

READ DATA TO SAME 

HOUSE? 

(with Communication and Calibration) 
  
  
YES NO 
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 التیار مستشعر ریلیھ معایرة 9.13

 فقط. كھرباء المرحلة الواحدةیدعم ریلیھ مستشعر التیار  ملحوظة
وتسمح المعایرة بتكوین الحد األدنى والحد األقصى . تُستخدم ھذه القائمة لمعایرة مقدار التیار الذي یمر عبر ریلیھ مستشعر التیار

 المسموح بھ من التیارات. 
 لمعایرة ریلیھ مستشعر التیار: 

 . حدد الریلیھ.1
 شاشة التالیة.. تظھر الالخدمة> معایر تیار الریلیھ. حدد 2

 

 .إدخال. حدد ریلیھ وانقر على 3

 اضبط الریلیھ على آلي. ملحوظة
 . كرر الخطوات لكل ریلیھ مستشعر تیار.4

 

 
 .64، الصفحة تیار الریلیھ، الرجوع إلى 110/220. لتعیین الفولت األدنى واألقصى، واإلنذارات والفولت 5

READ FROM SD CARD 
1 . Setting #1 8- Jan-13 12:00 
2 . Setting #1 15- Jan-13 12:00 
3 . Setting #1 23- Mar-13 12:00 
4 . Setting #1 15- Jun-13 12:00 
5 . Setting #1 15- Nov-13 12:00 
6 . Setting #1 01- Jan-14 12:00 

 

RELAY CURRENT CALIBRATION 
Relay Function Measure Current 
   ON 
31 Heat 6 Start 0.0 
32 Heat 7 Start 0.0 
33 Heat 8 Start 0.0 
34 Exh. Fan 5 Start 0.0 
35 Exh. Fan 6 Start 0.0 
 
 تحذير!!!
The selected equipment will be turned ON 
now for current reading adjustment WAIT  
till operation completion for 15 sec 
Verify that the relay switch is AUTO 
 

 

RELAY CURRENT CALIBRATION 

    
Relay Function Measure Current 
   ON 
31 Heat 6 Done 0.2 
32 Heat 7 Done 0.2 
33 Heat 8 Done 0.2 
34 Exh. Fan 5 Done 3.8 
35 Exh. Fan 6 Done 4.3 
 
Warning!!! 
The selected equipment will be turned ON 
now for current reading adjustment WAIT  
till operation completion for 15 sec 
Verify that the relay switch is AUTO 
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  الریاح اتجاه معایرة 9.14

 . استخدم ھذه الشاشة لمعایرة مستشعر اتجاه الریاح

 .حدد مستشعر تناظري كاتجاه ریاح 

 

  الطلب عند الماء معایرة 9.15

 .حدد مستشعر تناظري كماء عند الطلب 

 

 ، حدد وحدة الطول.تثبیت > تنصیب. في 1
o متري = بار 
o = رطل لكل بوصة مربعة غیر متري 

 :الخدمة> معایرة الماء عند الطلب. في 2
 . أدخل الفولت األول وتحقق من نقاط بیانات الضغط.أ

 . كرر الخطوات لنقاط البیانات الثانیة.ب
 . قم بتعیین تعریفات المساعدة (اختیاري)3

 التعریفات تحدید | المساعدة قائمة في الطلب عند الماء معایرة 9.15.1
 تقلل ھذه المعلمة ضغط الماء بواسطة عامل محدد من قبل المستخدم.

 

 ، حدد وحدة الضغط.تثبیت > تنصیب. في 1
(بار أو رطل  1/50ینخفض ضغط الماء بمعدل . > المساعدة، حدد عامل التخفیض الخدمة > معایرة الماء عند الطلب. في 2

 مربعة). ویكون ھذا العامل دقیقًا لنقطتین عشریتین.لكل بوصة 

WIND DIRECTION CALIBRATION 

 Direction Calibration 
Wind Direction 6 14.50 
   

  

WATER ON DEMAND CALIBRATION 

 Volt Pressure - PSI 
WOD 1st Calib. 2.50 14.50 
WOD 2nd Calib. 7.50 43.50 

READ ME 

Enter output voltage for first point.  
Enter water meter measure pressure. 
Repeat this for the second point . 

SYSTEM PARAMETERS 

   
WATER ON DEMAND  

Pressure Reducer Factor 50.00 
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 التثبیت  قائمة 10

تُستخدم عناصر "قائمة التثبیت" عند تثبیت أجھزة اإلدخال واإلخراج، باإلضافة إلى تكوین المعلمات الضروریة الالزمة لتشغیل 
 جھاز التحكم لدیك بشكل صحیح.

 93صفحة  ،التنصیب •
 94صفحة  ،تخطیط الریلیھ •
 96صفحة  ،المستشعرات التناظریة •
 97صفحة  ،المستشعرات الرقمیة •
 98صفحة  ،اإلخراج التناظري •
 99صفحة  ،تنصیب فتحة التھویة / الستارة •
 101صفحة  ،تعریف درجة الحرارة •
 102صفحة  ،السعة الھوائیة للمروحة •
 102صفحة  ،أبعاد الحظیرة •
 103صفحة  ،االتصال •

 

 التنصیب 10.1

 

 قم بتعیین ما یلي:
 درجة مئویة / درجة فھرنھایت وحدة درجة الحرارة •
لمائي / بوصة من العمود المائي / باسكال / سنتیمتر من العمود امیللي بار /  وحدة الضغط الثابت •

 میللي متر من العمود المائي / ال یوجد
 كلم/الساعة، میللي/الساعة، متر/الثانیة، قدم/الثانیة وحدة سرعة الریاح •
 قدم مكعب لكل دقیقة / متر مكعب لكل ساعة  وحدة السعة الھوائیة للمروحة •
 متر/ قدم وحدة الطول •
 رطل / كیلوغرام وحدة الوزن •
 1/2/3/4 مناطق النمو •
 نعم (طاقة) / ال التھویة الدنیا (الطاقة)  •
 نعم / ال التھویة الطبیعیة •

INSTALLATION 
1 . SETUP 
2 . RELAY LAYOUT 
3 . ANALOG SENSORS 
4 . DIGITAL SENSORS 
5 . ANALOG OUTPUT 
6 . VENT/CURTAIN SETUP 
7 . CURTAIN SETUP 
8 . TEMP DEFINITION 
9 . FAN AIR CAPACITY 
10 . HOUSE DIMENSIONS 
11 . COMMUNICATION 

SETUP 

Ventilation Mode  PRECISION 
Language  ENGLISH 
Temperature Unit  F° 
Static Pressure Unit 
Wind Speed Unit  

IN.W.C 
Meter/Sec 

Fan Air Capacity Unit  CFM 
Length Unit  NON METRIC 
Weight Unit  LB 
Growing Zones (1-4(  2 
Minimum Vent 
(Power(  YES 
Natural Ventilation  NO 
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 نعم / ال النفق •
حدة / دقیقة / ساعة وا 30دقیقة /  15دقائق /  10دقائق /  5دقیقة واحدة /  دقة التاریخ •

 ساعتان

 الثابت الضغط وحدة تعریف 10.1.1
 تمكین/تعطیل وحدة ضغط ثابت یحدد طریقة التھویة المستخدمة في حظیرة الدجاج / الحیوانات:إن 

لتحدید معلمات  28 ، الصفحةالضغط الثابت: بعد تحدید أي طریقة، یُرجى الرجوع إلى وحدة الضغط الثابت ممّكنة •
 الضغط الثابت.

التھویة بالوقت أو مقیاس الجھد. یُرجى الرجوع إلى  ، عندئذ یتم التحكم فيال یوجد: إذا اخترت ال توجد وحدة ممّكنة •
 .36، الصفحة مستویات الستارة والتھویة

 الریلیھ تخطیط 10.2

 . استخدم ھذه الشاشة لتحدید األجھزة المتصلة بجھاز التحكم
، الصفحة قائمة وظائف اإلخراج. حدد االختیار المطلوب من قائمة القائمة باستخدام مفاتیح المؤشر ألعلى / ألسفل (یُرجى الرجوع لـ1

94 .( 
 . كرر الخطوات لكل بطاقة.2

 إذا لزم األمر، یمكنك تعیین رقم الریلیھ یدویًا.  ملحوظة
یكون  135ال، على سبیل المث. " قبل تحدیده ثم اضغط على رقم من خانتین-فما فوق، استخدم "+/ 100. إذا كان الكود المطلوب 3

/+-35. 
 حیث یشیر الحرف "ص" إلى رقم الریلیھ المحدد بالفعل في النظام.  ، استخدم "كریلیھ رقم ص"ریلیھ. لنسخ ال4

 

 

 

ر إلى حاسوب وینقل ریلیھ مستشعر التیا. ایحددھا تلقائیً  Platinum Pro/One Proوفي حالة تثبیت ریلیھ مستشعر التیار، فإن 
فعًا جدًا. باإلضافة إلى المستخدم كمیة التیار التي یتم تمریرھا إلى الریلیھ، ویرسل إنذارات عندما یكون التیار منخفًضا جدًا أو مرت

لتعلیمات  95 ، الصفحةمعایرة ریلیھ مستشعر التیار یُرجى الرجوع إلى. یمكنك عرض استھالك الكھرباء الیومي في التاریخ ذلك،
 المعایرة. 

 اإلخراج وظائف قائمة 10.2.1
 الكمیة المدعومة اسم الریلیھ 

 16 السخانات  . 1

 16 المشعات الحراریة الواطیة . 2

 16 المشعات الحراریة العالیة .3

RELAY LAYOUT 
Relay Function Num NO/NC 

CARD 1 

1   > None< 0 — 
2   > None< 0 — 
3   > None< 0 — 
4   > None< 0 — 
5   > None< 0 — 
6   > None< 0 — 
7   > None< 0 — 
8   > None< 0 — 
9   > None< 0 — 
10   > None< 0 — 
N.O. Relay  
 

RELAY LAYOUT 
Relay Function Num NO/NC 
CARD 1 
1 Vent Open 1 — 
2 Vent Open 2 — 
3 Vent Close 1 — 
4 Vent Close 2 — 
5 Heat 1 — 
6 Heat 2 — 
7 Curtain Open 1 — 
8 Curtain Close 1 — 
9   > None< 0 — 
10   > None< 0 — 
N.O. Relay  
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 الكمیة المدعومة اسم الریلیھ 

 16 الحراریة العالیةالمشعات  .4

 30 مروحة النفق  . 5

 20 مروحة العادم  . 6

 15 مروحة تقلیب الھواء  . 7

 4 تبرید  . 8

 4 خالیا التبرید  . 9

 4 المضبب  . 10

  4 فتح التھویة . 11

 4 إغالف التھویة . 12

 4 فتح النفق . 13

 4 إغالق النفق . 14

 4 فتح الستارة . 15

 4 إغالق الستارة . 16

 1 فتح السندرة . 17

 1 إغالق السندرة . 18

 1 سرعة التھویة 19

 4 الضوء . 20

 4 الماء . 21

 4 المغذي . 22

 4 المثقب . 23

 4 األنظمة اإلضافیة . 24

 1 اإلنذار (مغلق بشكل طبیعي) . 25

 1 احتیاط األمان (مغلق بشكل طبیعي) . 26

 1 فتح نافذة المغذي . 27

 1 نافذة المغذيإغالق  . 28

 1 خط التغذیة العلوي . 29

 1 خط التغذیة السفلي . 30

 1 الشرب العلويخط  . 31

 1 خط الشرب السفلي . 32

 1 الماء األساسي . 33

 1 الماء الجانبي .34

 10 خط الماء  .35

 4 الماء عند الطلب .36
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 الكمیة المدعومة اسم الریلیھ 

 8 كریلیھ .37

 8 كإخراج تناظري .38
 

  التعریفات تحدید | المساعدة قائمة في الریلیھ تخطیط 10.2.2
 ثناء عرض قائمة تخطیط الریلیھ: اضغط على مساعدة، ثم تعیین ثم اضغط على إدخال.أ 

 

 حدد وضع تشغیل الریلیھ: تیار مباشر أو تیار مستمر. •

 ینتج وضع التیار المستمر حرارة أقل في صندوق جھاز التحكم. ملحوظة

 التناظریة المستشعرات 10.3

  .تثبیت بطاقات اإلدخال التناظري 
مستشعرات درجة الحرارة والرطوبة وثاني  Platinum Pro/One Pro ویستخدم. تسمح ھذه الشاشة بتكوین المستشعرات التناظریة

وتقیس ھذه المستشعرات نطاقًا مستمًرا . أكسید الكربون والضوء والریاح وكذلك قواطع التیار ومقاییس الجھد كمستشعرات تناظریة
 بدالً من التشغیل وإیقاف التشغیل فقط.

 

 

RELAY LAYOUT 
Relay Operation Mode AC 
     
     
     
   
NOTE: AC Relay Mode Recommended. 
   
 

In Function Num 
 CARD 1 
1  >None  <     0 
2  >None  <    >None  <  0 
3  >None  <   1 . Temp Sensor 0 
4  >None  <   2 . Hum. Sensor In 0 
5  >None  <   3 . Hum Sensor Out 0 
6  >None  <   4 . CO2 Sensor 0 
7  >None  <   5 . Light Sensor 0 
8  >None  <    0 
9  >None  <    0 
10  >None  <    0 
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 . حدد االختیار المطلوب من قائمة القائمة باستخدام مفاتیح المؤشر ألعلى / ألسفل. 1
 . كرر الخطوات لكل بطاقة.2

 أرقام المستشعر، تكون المستشعرات قد بلغت معدلھا.إذا تكررت  ملحوظة

 الرقمیة المستشعرات 10.4

  .تثبیت بطاقات اإلدخال الرقمیة 
وتعمل المستشعرات ھذه على رصد استھالك الماء والتغذیة في حال كان . تسمح ھذه الشاشة بتكوین المستشعرات الرقمیة المثبتة

لرقمیة التشغیل/إیقاف التشغیل، وإدخاالت النبض مثل إنذارات الدعم، ونبض عدادات المبنى مجھًزا وفقًا لذلك. وتتضمن اإلدخاالت ا
 الماء، وعداد ماء المضبب/خالیا التبرید، ومستشعرات سرعة الریاح، وكاشفات المطر. 

 

 

 

 . أدخل المستشعر متصالً بكل بطاقة إدخال رقمي (یكون التنصیب تحت إشراف فني).1

 
ANALOG SENSORS 

In Function Num 
 CARD 1 
1 Temp Sensor 1 1 
2 Temp Sensor 2 2 
3 Temp Sensor 3 3 
4 Temp Sensor 4 4 
5 Temp Sensor 5 5 
6 Temp Sensor 6 6 
7 Temp Sensor 7 7 
8 Hum Sensor 

In1 
1 

9 Light Sensor 1 
10 Potentiometer 1 
Box 1 Slot 2 Channel 1 

 

 
DIGITAL SENSORS 

In Function 
 CARD 1 
1  >None >None<  
2  >None 1 . Water Meter  
3  >None 2 . Cool Pad Water Meter  
4  >None 3 . Fogger Water Meter  
5  >None 4 . Feed Count  
6  >None   
7  >None   
8  >None   
    
Box 1 Slot 2 Channel 1  

 

 
DIGITAL SENSORS  

In Function No. 
 CARD 1 
1 Water Meter 1 
2 Auger – 1 Overtime 1 
3 Cool Pad Water Meter 1 
4 Fogger Water Meter 1 
5 Water Meter 2 
6  >None  <  0 
7  >None  <  0 
8  >None  <  0 

Box 1 Slot 2 Channel 1 
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 . كرر الخطوات لكل بطاقة.2
 . تلقائیًا بترقیم المستشعرات وفقًا لوظیفتھا Platinum Pro/One Proیقوم 

، ال یمكنك تحدید أكثر من العدد المسموح بھ ألي مستشعر معین. على سبیل المثال ملحوظة
 عداد ماء خالیا التبرید، ولیس اثنین. یمكنك تحدید وظیفة واحدة مثل

 التناظري اإلخراج 10.5

 . .تثبیت بطاقات اإلخراج التناظري 
 یمكن استخدام اإلخراج التناظري للتحكم فیما یلي:

 معتمات الضوء • مراوح السرعة المتغیرة •
 السخانات المتغیرة • مراوح تقلیب الھواء المتغیرة •
 األنفاق • فتحات التھویة •
 األرضیة (حتى اثنین؛ وضع الخنازیر فقط)تسخین  • الستائر •

 

 

 

 فني).. أدخل المستشعر متصالً بكل بطاقة إخراج تناظري (یكون التنصیب تحت إشراف 1
 . كرر الخطوات لكل بطاقة.2
 ما سبق ھو مثال لتكوین إخراج تناظري. •

Analog Output 

Out Num Function Num Min 
V.Out 

Max 
V. Out 

 CARD 1 

1 Light Dimmer 1 0.0 10.0 
2 Light Dimmer 2 0.0 10.0 
3  >None  <  0 1 . Variable Speed 
4  >None  <  0 2 . Light Dimmer 
5  >None  <  0 3 . Var. Stir Fan 
6  >None  <  0 4 . Var. Heater 
7  >None  <  0 5 . Vent 
8  >None  <  0   
Box 1 Slot 3 Channel 1 

 

 
ANALOG OUTPUT 

Out 
Num Function Num Min 

V.Out 
Max 
V. Out 

 CARD 1 
1 Light Dimmer 1 0.0 10.0 
2 Light Dimmer 2 0.0 10.0 
3 Variable Speed 3 0.0 10.0 
4 Curtain 2 1.0 9.0 
5 Vent 2 1.0 9.0 
6 Tunnel 1 1.0 9.0 
7 Tunnel   2  1.0 9.0 
8 Var. Heater   1  0.0 10.0 
Box 1 Slot 3 Channel 1 
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  المتغیرة الھواء تقلیب مروحة المتغیر، السخان المتغیرة، السرعة مروحة الضوء، معتم في التحكم 10.5.1
 .44، الصفحة  الضوءلتكوین معتمات الضوء، یُرجى الرجوع إلى   •
 .38، الصفحة  مستویات مروحة تقلیب الھواءلتكوین مراوح السرعة المتغیرة، یُرجى الرجوع إلى   •
، الصفحة  منحنى درجة الحرارة في قائمة المساعدة | تحدید التعریفاتلتكوین السخانات المتغیرة، یُرجى الرجوع إلى   •

17 . 
 .38، الصفحة  مستویات مروحة تقلیب الھواءلتكوین مراوح تقلیب الھواء المتغیرة، یُرجى الرجوع إلى   •

 والستارة والنفق التھویة لفتحة التناظري اإلخراج في التحكم 10.5.2
 یمكن التحكم في فتحات التھویة واألنفاق والستائر من خالل ما یلي: 

 ) أو94ریلیھ مادي (جھاز متصل مادیًا بریلیھ) (یُرجى الرجوع إلى الصفحة  •
 )Platinum Pro/One Proإخراج تناظري (جھاز متصل بمحرك متصل ببطاقة اإلخراج التناظري الخاصة بـ •

 راج التناظري. ، وفًقا لإلختلقائًیایسمح تعیین إخراج تناظري لفتحة التھویة أو النفق أو الستارة بأن یكون الفتح واإلغالق 
 . حدد إخراج كفتحة تھویة أو نفق أو ستارة.1
 . سّجل رقم اإلخراج.2
 . أدخل الحد األدنى والحد األقصى إلخراجات الجھد وفقًا لمتطلبات المحركات. 3

 ولكن لتمكین الفتح واإلغالق یدوًیا، یجب تعیین ریلیھ لإلخراج التناظري.

 الخطوات التالیة اختیاریة. :ملحوظة

 .تثبیت> إخراج الریلیھ . اذھب إلى4
 ). 38( كإخراج تناظري. حدد ریلیھ  5
 ر في عمود الرقم وأدخل رقم اإلخراج المسجل.. ضع المؤش6
 . كرر الخطوات لكل ریلیھ.7

ة ذیغراج تناظري، عندئذ یُعطل دعم التفي حال كانت ھناك فتحة تھویة تعمل على إخ ملحوظة
 االسترجاعیة لمقیاس الجھد.

 الستارة / التھویة فتحة تنصیب 10.6

 ."في تثبیت > تنصیب، حدد وحدة الضغط الثابت على "ال یوجد 
 یمكنك استخدام إحدى الطرق الثالث التالیة:. استخدم ھذه الشاشة لتحدید آلیة إغالق وفتح فتحة التھویة

 الوقت •
 مقیاس الجھد •

 اتجاه الریاح (البرمجة الطبیعیة فقط) •

ھذه الطریقة (ولیس  Platinum Pro/One Proإذا قمت بتعیین ستارة أو فتحة تھویة لمقیاس جھد، عندئذ یستخدم جھاز تحكم 
 الوقت). 

، مستویات الستارة والتھویةبعد تحدید الطریقة المستخدمة، حدد مستویات الفتح في  ملحوظة
 .36الصفحة 

بإیقاف تشغیل المراوح إذا لم  Platinum Pro/One Proإضافة إلى ذلك، یسمح  ملحوظة
 .100، الصفحة إیقاف المراوحوضع المناسب. یُرجى الرجوع إلى تكن الستارة في ال
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 للمعایرة  الوقت استخدام 10.6.1
 . أدخل عدد ثواني الفتح واإلغالق من حد إلى حد لكل من فتحات التھویة والستائر في جھازك •

 النسبة المئویة لوقت الفتح واإلغالق ویضبط طرق الضغط الثابت وفقًا لذلك. Platinum Pro/One Proویحسب 

 

قم بتعیین وقت الفتح الكامل / اإلغالق الكامل (بالثواني) للستائر والنفق وفتحة التھویة األولى والثانیة، وفتحة تھویة  •
 السندرة.

 ثانیة. 60یكون التعیین االفتراضي عند  :ملحوظة

 للمعایرة جھد مقیاس استخدام 10.6.2
یمكن تعییر كل ستارة/فتحة تھویة لمقیاس جھد. وتسمح التغذیة االسترجاعیة من مقیاس الجھد بتحدید الموقع الدقیق لكل قیمة 

 في ھذه الشاشة، قم بتعیین مقیاس جھد لجھاز ما.. افتتاحیة للجھاز المحدد

 

 ) 96، الصفحة المستشعرات التناظریةبتعیین المستشعرات التناظریة كمقاییس جھد على النحو المطلوب (. قم 1
 . قم بتعیین الستارة/النفق/فتحة التھویة لمقیاس الجھد في ھذه الشاشة. 2
 ). 86، الصفحة معایرة مقیاس جھد التھویة. قم بمعایرة مقیاس الجھد (3

 بعد معایرة مقیاس الجھد، تتغیر األوقات المعروضة ھنا لتعكس عملیة المعایرة.  :ملحوظة

 وفي حالة فشل مقیاس الجھد (بمعنى عدم وجود تغییر في القیمة أثناء حركة الستائر/فتحات التھویة): 

 تُرسل رسالة إنذار •
دأ الستارة/فتحة التھویة المحددة المعینة لمقیاس الجھد الفاشل العمل عن طریق حساب الوقت، وذلك باستخدام األوقات وتب •

 ومع ذلك، إذا لزم األمر، یمكنك إدخال أوقات الفتح واإلغالق الجدیدة.. المحسوبة بواسطة عملیة المعایرة

 الریاح اتجاه باستخدام 10.6.3
 لمزید من التفاصیل. 53، الصفحة الخطوات األولیةیُرجى الرجوع إلى . تمكین التھویة الطبیعیةتُستخدم ھذه المعلمة فقط عند 

 المراوح إیقاف 10.6.4
وتعمل ھذه الوظیفة على . حركت ستارة معینة تحت موضعھا األدنىبإیقاف تشغیل المراوح في حال ت تسمح معلمة إیقاف المروحة

 وكانت والستائر لم تتحرك بعد إلى وضع سیؤدي إلى خفض الضغط. منھ الستارة من االلتصاق حال كان الضغط الثابت مرتفعًا للغایة 

 

VENT / CURTAIN SETUP 

Curtain Pot Open 
(sec( 

Close 
(sec( 

Wind 
Dir 

Curtain 1 NONE 60 60 45 
Curtain 2 NONE 60 60 45 
Inlet 1 NONE 60 60 0 
Inlet 2 NONE 60 60 0 
Tunnel NONE 60 60 0 
1st Vent NONE 60 60 0 
2st Vent NONE 60 60 0 
Attic Vent NONE  60 60 0 

 

 

VENT / CURTAIN SETUP 

Curtain Pot Open 
(sec( 

Close 
(sec( 

Wind 
Dir 

Curtain 1 POT 1 60 60 45 
Curtain 2 POT 2 60 60 45 
Inlet 1 POT3 60 60 0 
Inlet 2 NONE 60 60 0 
Tunnel NONE 60 60 0 
1st Vent NONE 60 60 0 
2st Vent NONE 60 60 0 
Attic Vent NONE  60 60 0 
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 االفتراضي ھو ال ملحوظة

 یعین الرمز ~ جھاز إخراج تناظري. ملحوظة

 الحرارة درجة تعریف 10.7

تعمل ھذه الشاشة على تعیین مستشعرات درجة حرارة محددة لمختلف أجھزة الحضانة ولمناطق السخان. عالوة على ذلك، فإنھ من 
 تعیین القیمة االفتراضیة.الحظ أنھ إذا ظل مجال تحدید المستشعرات فارًغا، عندئذ یتم . الممكن تعیین مستشعرات ألجھزة بعینھا

'. تؤدي مستشعرات الحظیرة والحضانة والنفق إلى انطباق -مستشعًرا لكل عنصر مدرج باستخدام مفاتیح '+/ 18إلى  1اختر من 
 ة.المتوسط الحالي على األجھزة في حالة عدم تعیین مستشعر محدد لھا. ویحل المتوسط الحالي محل إما المستشعرات الفاشلة أو المفقود

 تثبیت بطاقة تناظریة أخرى.  18إلى  10تتطلب المستشعرات من  ملحوظة

 

 ، حدد الریلیھ على النحو المطلوب.تثبیت > مخرج الریلیھ. في 1
 ، عیّن المستشعرات واضغط على إدخال.تثبیت > تعریف درجة الحرارة. في 2
 لتعیین مستشعرات درجة الحرارة للوظیفة المقابلة. إلضافة/إزالة  -+/ . اضغط على مفتاح3

o  16، الصفحة منحنى درجة الحرارةیُرجى الرجوع إلى. 
o  ال تظھر األجھزة التي . تثبیت > تعریف درجة الحرارةعیّن مستشعرات درجة الحرارة على النحو المطلوب في

 ال تقبل مستشعرات درجة الحرارة، مثل مراوح العادم ومراوح النفق والتغذیة والضوء.

عندئذ تعرض الشاشة درجة الحرارة. )، 2إذا كنت تستخدم بطاقتي إدخال تناظري ( ملحوظة
 (یُرجى الرجوع إلى لقطة الشاشة أعاله). 18-1المستشعر (المستشعرات) 

 في حالة عدم تثبیت مستشعر سندرة، تكون تھویة السندرة معطلة. ملحوظة

 جھاز إخراج تناظري. ~یعین الرمز   ملحوظة
. تتحكم في تشغیلھا الجھاز > مستویات التھویةالحظ أن مراوح العادم ومراوح النفق ال تظھر ألن مستویات التھویة المحددة في 

تنطبق علیھا ألنھا تعمل  في وقت واحد وفقًا  الجھاز>مستویات مروحة تقلیب الھواءتظھر مرواح تقلیب الھواء حتى بالرغم من أن 

VENT / CURTAIN SETUP 
Curtain Pot Open 

(sec( 
Close 
(sec( 

Wind 
Dir 

Stop 
Fan 

~ Curtain 1 NONE 60 60 45 NO 
 Curtain 2 NONE 60 60 45 NO 
 Inlet      1 NONE 60 60 0 NO 
 Inlet      2 NONE 60 60 0 NO 
 Tunnel NONE 60 60 0 NO 
~ Vent      1 NONE 60 60 0 NO 
 Vent      2 NONE 60 60 0 NO 
 Attic Vent NONE  60 60 0 NO 

 

TEMPERATURE DEFINITION 

 Function Temp. Sensor 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9  
 Full House ▪  ▪  ▪   ▪   ▪√√√ 
 Tunnel 

setting ▪   ▪   ▪  ▪  ▪   ▪   ▪ 
 Attic ▪   ▪   ▪  √  ▪   ▪   ▪ 
 Outside ▪   ▪   ▪  ▪   ▪   √  ▪  
 Stir Fan 1 ▪   ▪   √  ▪  ▪   ▪   ▪ 
~ Stir Fan 2 ▪   ▪   √  ▪  ▪   ▪   ▪ 
~ Var. Heat 1 ▪   ▪   √  ▪  ▪   ▪   ▪ 
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حیث یكون من الالزم تعیین مستشعرات محددة في البرنامج "ب"، ویكون موصى بھذا تقلیب الھواء  الجھاز > برامج مروحةلـ 
 التعیین في البرنامج "ج".

  للمروحة الھوائیة السعة 10.8

 ق. تسمح ھذه الشاشة بتحدید السعة الھوائیة للمرواح. أدخل السعة الھوائیة للمروحة لكل من مراوح العادم واألنفا

 

 حدد ریلیھ التھویة.تثبیت> اإلخراج التناظري ، و/أو تثبیت> مخرج الریلیھ. في 1
 حدد وحدة السعة الھوائیة للمروحة. ،تثبیت > تنصیب. في 2
 ، حدد السعة الھوائیة واضغط على إدخال.تثبیت> السعة الھوائیة للمروحة. في 3

 سعة الھوائیة لكل مستوى في جدول مستویات التھویة.ال تسمح ھذه البیانات بعرض ملحوظة

 الحظیرة أبعاد 10.9

حظیرتھ. عیّنھا طبقًا لمساحة الحظیرة الفعلیة. وتُستخدم ھذه األبعاد لحساب عامل التبرید  تسمح ھذه الشاشة للمستخدم بتعیین أبعاد
 بالھواء (التأثیر البارد للریاح الذي یمكن أن یقلل بدرجة كبیرة من درجة الحرارة).

 

 حدد طول الحظیرة وعرضھا وارتفاعھا (ویقوم جھاز التحكم بحساب المساحة اإلجمالیة). •
 ومرر ألسفل لوحدة الطول. تثبیت > تنصیبلتعیین األبعاد بوحدات متریة أو غیر متریة، اذھب إلى  •

وتسمح ھذه المعلومات بحساب عامل التبرید بالریاح المعروض في مفتاح الشاشة  ملحوظة
 (وضع النفق فقط).  2الفعالة = 

FAN AIR CAPACITY 

 Fan CFM 
~ Tun. Fan 1 24600 
~ Tun. Fan 2 24600 
 Tun. Fan 3 29400 
 Tun. Fan 4 29400 
 Tun. Fan 5 29400 
 Tun. Fan 6 29400 
 Tun. Fan 7 29400 
 Stir Fan 1 29400 
~ Exhaust Fan 1 29400 
 Exhaust Fan 2 29400 
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  االتصال 10.10

 ھذه الشاشة:. تحدد ھذه الشاشة معلمات االتصال

 معلمات االتصالتحدد  •
 (اختیاري)قنوات معتمات الضوء تحدد  •

  االتصال معلمات 10.10.1

 

 حدد إعدادات االتصال: •
o ھذه المعلمة ھي مقیاس لسرعة االتصال فیما یتعلق باالتصاالت المحلیة أو البعیدة بالحاسوب.  :معدل البود

حرف في الثانیة الواحدة. وفي حال فشل  1000، وھو ما یمثل معدل البیانات لحوالي 9600االفتراضي ھو 
 االتصال عند ھذه السرعة، جّرب سرعة أقل.

 المستخدم ھو نفسھ في جمیع أجھزة التحكم والحواسیب واألجھزة األخرى.ویجب أن یكون معدل البود تنبیھ: 
o حتى یتسنّى التصال 64-1: یجب أن یكون لكل جھاز تحكم الشبكة رقم ممیز (رقم الحظیرة (Munters  تمییز

 . كل جھاز تحكم على حدة

  الضوء معتم قنوات 10.10.2

 

وتتصل معتمات ضوء المزرعة بـجھاز تحكم . استخدم ھذه الشاشة لتعیین وحدات معتم ضوء المزرعة لقناة بطاقة االتصال
Platinum Pro/One Pro :عبر 

 بطاقة اتصال أو  •
 بطاقة إخراج تناظري •

متصالً بجھاز تحكم  Platinum Pro/One Proإذا لم یكن ھناك جھاز ملحق  ملحوظة
Platinum Pro/One Pro عندئذ توصي ،Munters  بتوصیل جھاز ضوء المزرعة عبر

 بطاقة االتصال. 
 ذلك إذا: بدالً من

 لم تكن ھناك بطاقة إخراج تناظري مثبتة أو •
 لم تكن ھناك بطاقة إخراج تناظري، ولكن كانت جمیع اإلخراجات معرفة ألجھزة أخرى •

 قم بتعیین معتم ضوء المزرعة المتصل عبر بطاقة االتصال في ھذه الشاشة.

 
COMMUNICATION SETUP 

Baud Rate 9600 
House Number 1 
Light Dimmer >None< 

 

 
COMMUNICATION SETUP 

Baud Rate 9600 
House Number 1 
Expansion Device Light Dimmer 

LIGHT DIMMER 
Channel — a Light Dimmer 3 
Channel — b Light Dimmer 1 
Channel — c Light Dimmer 2 
Channel — d >None< 
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، Platinum Pro/One Proإذا كان ثمة بطاقة إخراج تناظري في جھاز تحكم  ملحوظة
ن عندئذ یمكنك تعیین وحدات معتمات ضوء متعددة باستخدام بطاقة إخراج وبطاقة اتصال. ولك

 بعینھایمنع المستخدمین من تعیین وحدة معتم ضوء  Platinum Pro/One Proبرنامج 
ید إخراج بتحد تثبیت > اإلخراج التناظريباستخدام كال الطریقتین. على سبیل المثال، إذا قمت في 

 . بتعیین قناة لمعتم الضوء ذلك Platinum Pro/One Proتم ضوء، عندئذ ال یسمح واحد كمع
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 اإلخراج بیانات :أ الملحق 11

 : قراءات المستشعر1الجدول 

 التعریف المستشعر

 یُعرض مع رقم المستشعر المحدد درجة الحرارة

 درجة الحرارة الخارجیة درجة الحرارة الخارجیة

 الضغط الضغط

 الرطوبة الداخلیة الرطوبة الداخلیة

 الرطوبة الخارجیة الرطوبة الخارجیة

 متوسط الوزن الوزن

 عدد األوزان األوزان

 1درجة الحرارة المرتبطة ببطاقة الطوارئ  1درجة حرارة الطوارئ 

 2درجة الحرارة المرتبطة ببطاقة الطوارئ  2درجة حرارة الطوارئ 

 قاطع التیار قاطع التیار

 : قائمة اإلخراج2الجدول 

 التعریف اإلخراج

 یمكن أن یكون نشًطا أو غیر نشط. الحظ أن ھذا دائًما ما یظھر أخیًرا.  اإلنذار

 یشیر إلى رقم تشغیل التسخین التسخین

 یشیر إلى رقم تشغیل التسخین العالي التسخین عالي

 إلى رقم تشغیل مروحة النفقیشیر  مروحة النفق

 یشیر إلى رقم تشغیل مروحة العادم مروحة العادم

 یشیر إلى رقم تشغیل مروحة تقلیب الھواء مروحة تقلیب الھواء

 یشیر إلى رقم تشغیل خالیا التبرید خالیا التبرید

 یشیر إلى رقم تشغیل المضبب المضبب

  فتحة التھویة

  النفق

 یذكر نسبة الفتح  الستارة

 یشیر إلى رقم تشغیل النظام الخارجي النظام الخارجي

 الحظ أن ھذا یذكر نسبة اإلخراج الضوء

 یشیر إلى رقم تشغیل الماء الماء

 یشیر إلى رقم تشغیل التغذیة التغذیة
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 التعریف اإلخراج

 یشیر إلى رقم تشغیل المثقب المثقب

 الحراري الواطيیشیر إلى رقم تشغیل المشع  المشع الحراري الواطي

 یشیر إلى رقم تشغیل المشع الحراري العالي المشع الحراري العالي

 : قراءات الحالة3الجدول 

 التعریف الحالة

 وقت معین الوقت

 یوم النمو الیوم

 درجة الحرارة المستھدفة تعیین

 تحدید التعریفات معلمة منحنى درجة الحرارة في قائمة المساعدة | انحراف

 معلمة وضع التحكم في قائمة المساعدة | تحدید التعریفات وضع الحظیرة

 رقم المستوى المستوى

 حالة جھاز التحكم النفق، طبیعي، التھویة الدنیا

 المدة التي تستغرقھا الدورة لتنھي عملھا إیقاف تشغیل المروحة

 لتبدأ عملھاالمدة التي تستغرقھا الدورة  تشغیل المروحة

یحدث ذلك عندما یكون الموضع في منحنى درجة الحرارة المنخفضة أو عندما  إیقاف تشغیل المنحنى
تعیین تكون معلمة "منحنى درجة الحرارة" في وضع التحكم في قائمة المساعدة | ال

 مضبوطة على "إیقاف تشغیل".

 یشیر إلى موعد حدوث المعالجة معالجة الرطوبة

 یر إلى موعد حدوث الغسل یش غسل بارد

 یشیر إلى موعد حدوث الغسل غسل الحلمة

 : جدول األحداث4الجدول 

 شرح الحدث الحدث

 یظھر عندما یتم إیقاف تشغیل الطاقة إیقاف تشغیل الطاقة

 یظھر عندما یتم تشغیل الطاقة تشغیل الطاقة

 الضبطیظھر عندما تتم إعادة  إعادة الضبط

 یتغیر طبقًا لمرحلة بعینھا تغییر مستوى التھویة

 المساعدة | التعیین معلمة "تذكیر تغییر تعیین درجة الحرارة (اختالف)" الدعمتذكیر إعدادات 

 یظھر عند تشغیل اإلنذار تشغیل اإلنذار

  تغییر في اإلعدادات

 تغییر إعدادات مفاتیح الریلیھ تغییر في المفاتیح

 یظھر عند تحدیث قطیع جدید جدیدقطیع 

 یظھر عند االنتھاء من إعادة تعیین اإلنذار إعادة تعیین اإلنذار
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 شرح الحدث الحدث

 فقط Muntersلفنیي  رسالة النظام رقم

 یظھر عند فشل بطاقة اإلنذار فشل بطاقة اإلنذار 

 یظھر عند فشل البطاقة الرقمیة فشل البطاقة الرقمیة

 یقوم النظام بعملیة استعادة بسبب الضوضاءیظھر عندما  استعادة الذاكرة

 یظھر عند حدوث التھویة الدنیا التھویة الدنیا

 یظھر عند دخول التھویة الطبیعیة التھویة الطبیعیة

 یظھر عند دخول تھویة النفق تھویة النفق

 یظھر عند إتمام اختبار اإلنذار اختبار اإلنذار 

 الدینامیكيالتحول إلى الوضع  الوضع الدینامیكي

 التحول إلى الوضع القیاسي الوضع القیاسي

 یظھر عند حدوث تغییر یوم النمو تم تغییر یوم النمو

تعطیل إنذار انخفاض ضغط التھویة 
 تعطیل إنذار انخفاض ضغط التھویة الدنیا یظھر عند الدنیا

تمكین إنذار انخفاض ضغط التھویة 
 تمكین إنذار انخفاض ضغط التھویة الدنیا یظھر عند الدنیا

مروحة تعطیل إنذار انخفاض ضغط 
 تعطیل إنذار انخفاض ضغط النفق یظھر عند النفق

 تمكین إنذار انخفاض ضغط النفق یظھر عند تمكین إنذار انخفاض ضغط النفق

 یظھر عند تسجیل دخول زائر باستخدام كلمة مروره تسجیل دخول زائر

 یظھر عند تسجیل دخول مستخدم باستخدام كلمة مروره 5-1المستخدم تسجیل دخول 

 یظھر عند تسجیل دخول المالك باستخدام كلمة مروره تسجیل دخول المالك

 یظھر عند یقوم الزائر بتغییر كلمة مروره تغییر كلمة مرور زائر

 مرورهیظھر عند یقوم المستخدم بتغییر كلمة  5-1تغییر كلمة مرور المستخدم رقم 

 یظھر عند یقوم المالك بتغییر كلمة مروره تغییر كلمة مرور المالك

 یظھر عندما تُقرأ البیانات من الذاكرة قراءة البیانات من الذاكرة

 یظھر عندما یحاول النظام استعادة نفسھ، في حاالت مثل الضوضاء استعادة النظام

" أو 9" الصحیحة، أو عند استخدام المفتاح الساخنیظھر إما عند استخدام كلمة المرور  تأمین النظام
 دقائق 5تلقائیًا بعد 

 یظھر عند اإلعداد في وقت محدد وضع الحظیرة الفارغة
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 Platinum Pro/One في البیاض الدجاج وضع :(ب) الملحق 12
Pro  

 Platinum Pro/One Proیوضح ھذا القسم بالتفصیل وظائف وضع الدجاج البیاض في 
 شاشة الدجاج البیاض الرئیسیة •
 مستویات التھویة والستارة في وضع الدجاج البیاض •
 معتمات الضوء في وضع الدجاج البیاض •

 الرئیسیة البیاض الدجاج شاشة 12.1

 

 : شاشة الدجاج البیاض الرئیسیة19الشكل 

 

 : مستشعرات تنشیط وضع الدجاج البیاض20الشكل 

SENSORS AV. TEMP. ACTIVE 
Temp1 37.9°  27.5°  Heat 1 
Temp2 16.2°  Heat. Hi 1 
Temp3 28.2°  STATUS Tun. Fan 
E. Tmp1 28.8°  08:53:06 Exh. Fan 
E. Tmp2 28.4°  Day: 5 Stir 
Press. 23 Set : 25.0 Cool P. 
Out T. 23.9°  Level: 3 Fogger 
Hum. In 58.7%  Min. Vent Inlet 1 55%  
Hum. Out 61.9%  FanOff: 176 Inlet 2 55%  
Weight 0.000  Inlet 3 50%  
Weights 0  Tun. 1 0%  

4  MESSAGES Alarm 0%  
)2 ( Low Feed At Silo 2    

 

ACTIVE 
Heat 1 
Heat. Hi 1 
Tun. Fan 
Exh. Fan 
Stir 
Cool P. 
Fogger 
Inlet 1 55%  
Inlet 2 55%  
Inlet 3 50%  
Tun 1 0%  
Attic 0%  
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 البیاض الدجاج وضع في والستارة التھویة مستویات 12.2

 

 قم بتعیین مستویات الستارة لتتوافق مع مستویات التھویة.
حدد ریلیھ واحد على األقل كفتح الستارة أو فتح النفق أو فتح التھویة أو فتح  ،)94 (الصفحةمخرج الریلیھ < تثبیت في. 1

 فتحة التھویة.
 الحرارة المستھدفة.، حدد درجة التحكم> منحنى درجة الحرارة. في 2
 ).93، تمكین التھویة الطبیعیة (الصفحة تثبیت > تنصیب. في 3
 ، حدد نسب عمل المراوح.إعدادات الجھاز > مستویات الستارة والتھویة. في 4
 . قم بتعیین معلمات المساعدة | التعیین كما ھو مطلوب.5

 

 : قراءة فقط.مستوى التھویة •
إذا كان لدیك الضغط الثابت في النفق قید . : قم بتعیین وضع لستارة النفق حسب المستوىالنفق/الستارة/التھویة/السندرة •

 )، ھذا یصبح الحد األدنى لوضع فتحة تھویة النفق.التحكم | الضغط الثابت | المساعدة | التعیینالتشغیل (

 مستویات الستارة والتھویة في قائمة المساعدة | تحدید التعریفاتیُرجى الرجوع إلى  ملحوظة
 لتفاصیل المساعدة والتعیین 

 البیاض الدجاج تھویة فتحة في التحكم 12.2.1
 یمكن التحكم في فتحة التھویة عبر طریقتین:

 : في ھذا الوضع، تُفتح فتحات التھویة وتُغلق طبقًا للضغط الثابت. الضغط •
 : في ھذا الوضع، تُفتح فتحات التھویة وتُغلق طبقًا لدرجة الحرارة. الوضع •

 لتحدید طریقة التحكم في فتحة التھویة:
 .الجھاز > مستویات الستارة والتھویة > المساعدة. اذھب إلى 1
 .وضعأو  ضغط. مرر ألسفل حتى فتحة تھویة المنطقة، ثم حدد  2

DEVICE SETTING 
1 . LEVELS OF VENTILATION 
2 . SPEED FAN LEVELS 

 .3VENT & CURTAIN LEVELS 
4 . STIR FAN LEVELS 
5 . STIR FAN PROGRAM 
6 . COOL PAD 
7 . FOGGERS 
8 . LIGHT 
9 . WATER & FEED 
10 . EXTRA SYSTEMS 
11 . EMERGENCY SETTING 
12 . WATER ON DEMAND 
13 . NATURAL PROGRAM 

 

VENT & CURTAIN LEVELS 
Level Attic Tunnel 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

45 
45 
40 
40 
45 
45 
45 
45 
45 
40 

45 
45 
40 
40 
45 
45 
45 
45 
45 
40 
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 التحكم بالضغط 12.2.1.1
للضغط الثابت. وتعمل  عند الضبط على التحكم بالضغط، تعمل فتحات التھویة على نحو مماثل لعمل التھویة؛ أي أنھا تُفتح وتُغلق طبقًا

 لفتح.تھویة تتحكم في األخرى. والرقم المعروض ھو نسبة اكل فتحة تھویة بصورة مستقلة؛ وھذا یعني أنھ ال توجد فتحة 

  

 قراءة فقطالمستوى:  •
 نسبة الفتح متوسط فتحة التھویة: •

 تكون معلمات المساعدة > التعیین الباقیة غیر مالئمة عند استخدام التحكم بالضغط.  :ملحوظة
 لتعیین التحكم بالضغط:

 . في كل مستوى، ضع المؤشر واكتب مستوى متوسط فتحة التھویة.1
 .إدخال. اضغط 2
 ) وقم بتعیین أوقات الفتح واإلغالق. 99(الصفحة  تثبیت > تنصیب الستارة. اذھب إلى 3

 التحكم بالوضع 12.2.1.2
عند الضبط على التحكم بالوضع، فإن فتحات التھویة تُفتح وتُغلق طبقًا لدرجة الحرارة. وھذا یعني أن فتحة التھویة تُفتح وتُغلق 

 الفعلیة عن درجة الحرارة المستھدفة. والرقم المعروض ھو نسبة الفتح. مع اختالف درجة الحرارة

 

 قراءة فقط.المستوى:  •
 . فتحات التھویة بحسب المستوى لجمیعحدد وضع الفتح  متوسط فتحة التھویة: •
 12قم بتعیین ما یصل إلى . بحسب المستوى على حدةحدد مستوى الفتح لكل فتحة تھویة : 12 - 1/2/3فتحة التھویة  •

 فتحة تھویة.

عند تعیین وضع الفتح لفتحات تھویة مفردة، قم بتكوین كل فتحة تھویة لتعمل مع مستشعر درجة حرارة محدد. یُرجى  :ملحوظة
 .101الرجوع إلى الصفحة 

 

VENT & CURTAIN LEVELS 
Level Inlet 

Avg 
  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

45 
45 
40 
40 
45 
45 
45 
45 
45 
40 

  

 

VENT & CURTAIN LEVELS 
Level Inlet 

Avg 
Inlet 1 Inlet 

2 
Inlet 

3 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

50 
40 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

45 
35 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

40 
30 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

45 
35 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
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 لتعیین التحكم بالوضع:
 . في كل مستوى، ضع المؤشر واكتب مستوى الفتح.1
 .إدخال. اضغط 2

o  توى الفتح. على تحدد مس آخًراالتي تُعیّن  1/2/3وأیًا كانت المعلمة، فإن متوسط فتحة التھویة أو فتحة التھویة
ن ھذا الرقم ، ثم أدخلت معلمة متوسط فتحة التھویة، فإ1/2/3سبیل المثال، إذا أدخلت معلمات لـفتحة التھویة 

 .1/2/3یتجاوز معلمات فتحة التھویة 
o " یعطل المعلمة.0إدخال " 

 التعریفات تحدید | دةالمساع قائمة في البیاض الدجاج لوضع (التھویة فتحة) والتھویة الستارة مستویات 12.2.2

 

 فتحة تھویة المنطقة

 : تعیین وضع فتح فتحة التھویة بالضغط أو بالوضع.تشغیل عن طریق الضغط/الوضع •

نسبة التعویض والتأخیر والتعویض األقصى وتعویض درجة الحرارة قم بتكوین  ملحوظة
 فقط عند استخدام التشغیل بالوضع.

: فیما یتعلق بكل درجة تختلف عندھا درجة الحرارة الفعلیة عن درجة الحرارة المستھدفة، فإن نسبة التعویض لكل درجة •
 فتحات التھویة:

o علیة أعلى من درجة الحرارة المستھدفة) تُفتح بھذه النسبة (إذا كانت درجة الحرارة الف 
 
o (إذا كانت درجة الحرارة الفعلیة أقل من درجة الحرارة المستھدفة) تُغلق بھذه النسبة 

، عندئذ تُفتح فتحة °2على سبیل المثال، إذا كانت درجة الحرارة الفعلیة أعلى من درجة الحرارة المستھدفة بمقدار 
 فھرنھایت°%/ 1االفتراضي:  % إضافیة.6التھویة بنسبة 

 Platinum Pro/One: بینما تسجل مستشعرات درجة الحرارة تغیرات درجة الحرارة، فإن التأخیر للتعویض (دقیقة) •
Pro  :دقائق 5ینتظر ھذه الفترة الزمنیة قبل تغییر وضع فتحة التھویة. االفتراضي 

المستوى المعیّن بأكثر من ھذا المقدار، بغض النظر عن درجة : ال یختلف فتح فتحة التھویة عن الفتح األقصى للتعویض •
 %10الحرارة. االفتراضي: 

 فھرنھایت °0.5±: نطاق درجة الحرارة الذي یحدد متى یبدأ التعویض. االفتراضي: تخلفیة تعویض درجة الحرارة •
، عندئذ یبدأ °1الحرارة وكانت تخلفیة تعویض درجة  °80على سبیل المثال، إذا كانت درجة الحرارة المستھدفة 

 . °79أو أدنى من  °81التعویض عند أعلى من 

: تعیین نقطة المعایرة لفتحة التھویة بعد اتخاذ القدر المرغوب من خطوات فتح/إغالق عدد خطوات معایرة فتحات التھویة •
% للمعایرة ثم تعود إلى الوضع 100%، فإنھا تُفتح بنسبة 50وأثناء المعایرة، إذا كانت الستارة مفتوحة بأكثر من . الستارة

% للمعایرة ثم تعود إلى الوضع السابق. االفتراضي: 0%، فإنھا تُغلق بنسبة 50السابق. إذا كانت الستارة مفتوحة بأقل من 
99. 

SYSTEM PARAMETERS 
ATTIC 

Minimum Attic Temp. To Operate 
Operate Until Level 
Operate From Time 
Operate To Time 
Max Temperature to Disable Attic 

ZONE INLET 
Operation by Pressure/Position 
Compensation % Per Degree 
Delay for Compensation (min( 
Maximum Compensation Opening 
Temp. Compensation Hysteresis 
Num. Steps For Inlet to Calib. 

 
85 
10 
0:00 
0:00 
100.0 
 
POS. 
3 
5 
10 
0.5 
5 
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 : مثال على تخلفیة فتح فتحة التھویة21الشكل 

% لكل درجة. درجة 3%، مع تعویض بنسبة 50یوضح مثال على تخلفیة فتحة التھویة. فتحة تھویة مضبوطة لتُفتح بنسبة  21الشكل 
%. إذا ارتفعت 50تبقى فتحة التھویة عند ، °80.5إلى  °79.5. وما بین °0.5، مع تخلفیة بمعدل °80.0الحرارة المستھدفة ھي 

 %. 53، عندئذ یرتفع الفتح لیبلغ °81.0درجة الحرارة إلى 

 البیاض الدجاج وضع في الضوء معتمات 12.3

 قنوات معتمات ضوء تناظریة.  10یدعم وضع الدجاج البیاض ما یصل إلى 

 

 

 
ANALOG OUTPUT 

Out 
Num Function Num Min 

V.Out 
Max 
V. Out 

1 Light Dimmer 1 0.0 10.0 
2 Light Dimmer 2 0.0 10.0 
3 Light Dimmer 3 0.0 10.0 
4 Light Dimmer 4 1.0 9.0 
5 Light Dimmer 5 1.0 9.0 
6 Light Dimmer 6 1.0 9.0 
7 Light Dimmer   7  1.0 9.0 
8 Light Dimmer   8  0.0 10.0 
9 Light Dimmer   9  0.0 10.0 
10 Light Dimmer   10  0.0 10.0 
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 Platinum Pro/One في األمھات دجاج وضع :(ج) الملحق 13
Pro 

 البیض غرفة إعداد •
 البیض غرفة في والتغذیة الماء •
 البیض حزام تشغیل وقت •
 البیض لغرفة الفعالة الشاشة •
 البیض غرفة تاریخ •

 البیض غرفة إعداد 13.1

 توضح اإلجراءات التالیة بالتفصیل الخطوات المطلوبة إلعداد وظائف غرفة البیض.
 ریلیھ كما ھو مطلوب على النحو التالي: 5، حدد تثبیت > تخطیط الریلیھ. في 1

o ) 183سخان غرفة البیض( 
o  184( 1مروحة غرفة البیض( 
o  185( 2مروحة غرفة البیض( 
o ) 186تبرید غرفة البیض( 
o ) 187مرطب( 

 

لمزید من التفاصیل بشأن ھذه  94، الصفحة تخطیط الریلیھیُرجى الرجوع إلى  ملحوظة
 الشاشة.

، قم بتعیین وظائف اإلدخال كمستشعرات درجة حرارة وكمستشعر رطوبة في غرفة تثبیت > المستشعرات التناظریة. في 2
 البیض 

لمزید من التفاصیل بشأن  96، الصفحة المستشعرات التناظریةیُرجى الرجوع إلى  ملحوظة
 ھذه الشاشة.

 ، قم بتكوین مستشعرات درجة الحرارة التي تعمل في غرفة البیض. تثبیت > تعریف درجة الحرارة. في 3

RELAY LAYOUT 
Relay Function Num NO/NC 
1 Hum. Egg Room Sensor 1 — 
2 Egg Room Cooling 1 — 
3 Egg Room Heater 1 — 
4 Egg Room Fan 2 — 
5  >None< 1 — 
6  >None< 2 — 
7  >None< 1 — 
8  >None< 1 — 
10   > None< 9   > None< 
N.O. Relay  
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لمزید من التفاصیل بشأن  101، الصفحة تعریف درجة الحرارةیُرجى الرجوع إلى  ملحوظة
 ھذه الشاشة. 

 ، قم بمعایرة مستشعر الرطوبة في غرفة البیض.الخدمة > معایرة الرطوبة. في 4

 

لمزید من التفاصیل بشأن ھذه  83، الصفحة معایرة الرطوبةیُرجى الرجوع إلى  ملحوظة
 الشاشة.

 التشغیل / إیقاف التشغیل التالیة: بتعیین معلمات، قم التحكم > غرفة البیض. في 5
o درجة حرارة السخان 
o  1درجة حرارة المروحة  
o  2درجة حرارة المروحة 
o درجة حرارة التبرید 
o  نسبة الرطوبة النسبیة للمرطب 

 

 ، قم بتكوین معامالت اإلنذار التالیة:التحكم > غرفة البیض > المساعدة> التعیین. في 6
o درجة الحرارة منخفضة 
o درجة الحرارة مرتفعة 
o الرطوبة منخفضة 
o الرطوبة عالیة 
o (دقیقة) التأخیر 

EMPERATURE DEFINITION 

Function Temp. Sensor 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
FULL HOUSE ▪  ▪  ▪   ▪   ▪√√√ 
TUNNEL SETTING ▪   ▪   ▪  ▪  ▪   ▪   ▪ 
ATTIC ▪   ▪   ▪  √  ▪   ▪   ▪ 
OUTSIDE ▪   ▪   √  ▪  ▪   ▪   ▪ 
EGG ROOM √√√▪   ▪   ▪   ▪   ▪ 

 

HUMIDITY CALIBRATION 
Sensor Humidity° Factor 
In-1 58.9 2.3 
In-2 58.9 2.3 
Out N/A --- 
Egg Room 67 2.0 
Press Left/Right Arrows to Calibrate 

 

EGG ROOM CONTROL 
Function  On Off 
Heater Temp 62.0 66.0 
Fan 1 Temp 70.0 66.0 
Fan 2 Temp 70.0 66.0 
Cooling Temp 74.0 70.0 
Humidifier %rh 65 70 
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 تم تكوین وضع دجاج األمھات

 البیض غرفة في والتغذیة الماء 13.2

یسمح وضع دجاج األمھات بتقلیل  ،جدول الماء والتغذیة مستقالً عن یوم النمو. باإلضافة إلى ذلكفي وضع دجاج األمھات، یكون 
رتفع درجة الحرارة تدرجة الحرارة المستھدفة أثناء وقت التغذیة. فعندما تبدأ تغذیة الطیور، فإنھا تتجمع بالقرب من المغذیات ومن ثم 

اولھا الطیور). ولغرض التعویض، قم بزیادة التھویة قبل/أثناء وقت التغذیة عن طریق (مما یؤثر سلبًا على مقدار التغذیة التي تتن
 خفض درجة الحرارة المستھدفة.

 .الجھاز > الماء والتغذیة. اذھب إلى 1

 

 مطلوب. . قم بتعیین المعلمات كما ھو2
o تعیین أوقات األحداث للماء أو المغذي أو المثقبالوقت : . 
o  ."اضبط خطوط الماء والتغذیة والمثقب على "مستمر" أو "دورة" أو "إیقاف تشغیل 

 (اختیاري). > المساعدة. اذھب إلى الجھاز > الماء والتغذیة 3

 

EGG ROOM 
ALARM  

Low Temp 62.6 
High Temp 71.6 
Low Humidity 70 
High Humidity 80 
Delay (minute( 60 

 
 

WATER & FEED 
Time Water Feeder Auger 

From To 1  2  1  2  1  2  

4:00 
4:45 
5:00 
7:00 
0:00 
0:00 
0:00 
0:00 
0:00 
0:00 

4:30 
5:15 
5:30 
8:00 
0:00 
0:00 
0:00 
0:00 
0:00 
0:00 

   
   

   
 
 
 
 
 
 
 

   
   
    
 
 
 
 
 
 
 

   
   

   
 
 
 
 
 
 
 

 

WATER & FEED 

  
TEMP TARGET ADJUST  
Change Target From: 4:45 
Change Target To: 8:00 
Temp Target Offset: -5.0  
FEED LINE OPERATION  
Line 1 Down (hh:mm( 4:45 
Line 1 Up (hh:mm( 5:00 
Line 2 Down (hh:mm( 4:45 
Line 2 Up (hh:mm( 5:00 
WATER CYCLE TIME  
Cycle On 30 
Cycle Off 270 
FEEDER CYCLE TIME  
Cycle On 60 
Cycle Off 200 
AUGER CYCLE TIME  
Cycle On 50 
Cycle Off 50 
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 الماء/المغذي/المثقب.. في حالة ضبط الجھاز على "دورة"، حدد أوقات تشغیل/إیقاف تشغیل 4
 . لضبط درجة الحرارة المستھدفة أثناء التغذیة (لزیادة التھویة):5

 (أ) حدد اإلطار الزمني "من/إلى".
 (ب) حدد انحراف درجة الحرارة المستھدفة (لتقلیل المستھدف).

 ".0االنحراف على " لتعطیل ھذه الخاصیة، اضبط ملحوظة

 . للتحكم في وقت تغذیة ذكور دجاج األمھات:6
 .(أ) تحت "تشغیل خط التغذیة"، حدد أوقات ھبوط الخطوط وارتفاعھا (أوقات الخط العلوي والخط السفلي)

 .الخدمة> معایرة خط التغذیة(ب) اذھب إلى 
 ) أدخل مقدار الوقت المطلوب الرتفاع الستائر وھبوطھا.(ج

 قِس ھذه األوقات إن كنت ال تعرفھا. ملحوظة

 

 : نقاط إضافیة
 ما یصل إلى: Platinum Pro/One Proفي وضع دجاج األمھات، یدعم  •

o 10 مغذیات 
o 4 خطوط ماء 
o 4 مثاقب 

 حدد ھذه الوظائف في تثبیت > الریلیھ.
 4:45یمكن أن تتداخل أوقات "من" و"إلى" فیما بینھا. على سبیل المثال، في الجدول أعاله ینتقل خط واحد من الساعة  •

. فإذا كان ھناك تداخل وتكوینات 5:30حتى الساعة  5:00قل الخط التالي من الساعة فیما ینت 5:15حتى الساعة  
 متعارضة، تكون األولویة مستمر> دورة> إیقاف تشغیل. في المثال أعاله:

 . 5:30حتى الساعة  5:00في دورة من الساعة  2سیتم تشغیل خط الماء  •
 یقوم بإیقاف تشغیل المغذي.  3، بالرغم من أن الخط 5:15حتى الساعة  4:45من الساعة  1سیتم تشغیل خط التغذیة  •

 البیض حزام تشغیل وقت 13.3

 قیاس وقت تشغیل حزام البیض. Platinum Pro/One Proیدعم وضع دجاج األمھات في 

  .تثبیت بطاقات اإلدخال الرقمیة 
 .الرقمیةتثبیت> المستشعرات . اذھب إلى 1

 

FEED LINE CALIBRATION 

  
Function Run Time (sec.( 
Feed Line 1 Up 60 
Feed Line 1 Down 50 
Feed Line 2 Up 80 
Feed Line 2 Down 40 
 

 
DIGITAL SENSORS  

In Function Num 
1 Water Meter 1 
2 Auger – 1 Overtime 1 
3 Cool Pad Water Meter 1 
4 Fogger Water Meter 1 
5 Water Meter 2 
6 Feeder Over Time 1 
7 Egg Belt 1 
8  >None  <  0 
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 . حدد مستشعًرا كحزام بیض.2
 . اذھب إلى > وقت تشغیل حزام البیض لعرض البیانات.3

 البیض لغرفة الفعالة الشاشة 13.4

 الفعالة اإلضافیة التالیة:یدعم وضع دجاج األمھات الشاشة 

 
 5ات من الـحالة غرفة البیض. تعرض ھذه الشاشة درجة الحرارة الحالیة والرطوبة النسبیة باإلضافة إلى قراء

 ریلیھ. 

  البیض غرفة تاریخ 13.5

األسھم  لعرض التاریخ الیومي لدرجة حرارة الغرفة ورطوبتھا. اضغط على مفاتیح التاریخ > غرفة البیضاذھب إلى  •
 الیمنى/الیسرى للتبدیل بین طرق العرض.

 

 

 

EGG ROOM 
Day TEMPERATURE 
 Minimum Average Maximum 
1 76 79 80 

 

EGG ROOM 
Day HUMIDITY 

 Minimum Average Maximum 
1 62 65 69 
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14 . Warranty 

Warranty and technical assistance 

 

Munters products are designed and built to provide reliable and satisfactory performance but cannot be 
guaranteed free of faults; although they are reliable products they can develop unforeseenable defects 

e user must take this into account and arrange adequate emergency or alarm systems if failure to and th
operate could cause damage to the articles for which the Munters plant was required: if this is not done, 

ey could sufferthe user is fully responsible for the damage which th.  

Munters extends this limited warranty to the first purchaser and guarantees its products to be free from 
defects originating in manufacture or materials for one year from the date of delivery, provided that 

tallation and maintenance terms are complied with. The warranty does not suitable transport, storage, ins
apply if the products have been repaired without express authorisation from Munters, or repaired in such 

impaired, or incorrectly  judgement, their performance and reliability have been’ a way that, in Munters
installed, or subjected to improper use. The user accepts total responsibility for incorrect use of the 
products.  

The warranty on products from outside suppliers fitted to  Platinum Pro/One Pro ) ,for example antennas,  
ies, cables, etc.) is limited to the conditions stated by the supplier: all claims must be made in power suppl

writing within eight days of the discovery of the defect and within 12 months of the delivery of the 
of receipt in which to take action, and has the  defective product. Munters has thirty days from the date

s premises or at its own plant (carriage cost to be borne by ’right to examine the product at the customer
the customer.(  

e, products which it Munters at its sole discretion has the option of replacing or repairing, free of charg
considers defective, and will arrange for their despatch back to the customer carriage paid. In the case 
of faulty parts of small commercial value which are widely available (such as bolts, etc.) for urgent 

carriage would exceed the value of the parts, Munters may authorise the despatch, where the cost of 
customer exclusively to purchase the replacement parts locally; Munters will reimburse the value of the 
product at its cost price.  

unting the defective part, or the time required to Munters will not be liable for costs incurred in demo
travel to site and the associated travel costs. No agent, employee or dealer is authorised to give any 

s behalf in connection with other Munter’ further guarantees or to accept any other liability on Munters
s Managers’products, except in writing with the signature of one of the Company.   

 

  

 

In the interests of improving the quality of its products and services, Munters reserves the  WARNING:
right at any time and without prior notice to alter the specifications in this manual.  
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The liability of the manufacturer Munters ceases in the event of:  

• tling the safety devicesdisman;  
• use of unauthorised materials;  
• inadequate maintenance;  
• original spare parts and accessories-use of non.  

 

s expense’Barring specific contractual terms, the following are directly at the user:  

• preparing installation sites;  
• an electricity supply (including the protective equipotential bonding (PE) conductor, in  providing

1, paragraph 8.2), for correctly connecting the equipment to the -accordance with CEI EN 60204
mains electricity supply;  

• e requirements of the plant on the basis of the providing ancillary services appropriate to th
information supplied with regard to installation;  

• tools and consumables required for fitting and installation;  
• lubricants necessary for commissioning and maintenance.  

 

original spare parts or those recommended by the  It is mandatory to purchase and use only
manufacturer.  

Dismantling and assembly must be performed by qualified technicians and according to the 
s instructions’manufacturer.  

anufacturer from all liabilityoriginal spare parts or incorrect assembly exonerates the m-The use of non.  

Requests for technical assistance and spare parts can be made directly to the nearest Munters office. A 
full list of contact details can be found on the back page of this manual. . 

Munters USA 
2691 Ena Drive  

8521-7Lansing, MI  4891  
United States 
Tel: +1 517 676 7070 
Toll Free: +1 800 227 2376 
Fax: +1 517 676 7078 
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Lansing,  ,                Munters A/S, Phone  Denmark, 000 18Munters Air Treatment Equipment (Beijing) Co. Ltd, Phone +86 10 80 4 ChinaPhone +1 517 676 7070, 
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+39 0183 52 11 ,         Munters Mexico, Phone  MexicoMunters Korea Co. Ltd., Phone +82 2 761 8701,  Korea, Munters K.K., Phone +81 3 5970 0021 Japan
+52 818 262 54 00 ,Sahara Countries -South Africa and SubMunters Pte Ltd., Phone +65 744 6828,  SingaporeMunters AB, Phone +7 812 448 5740,  Russia

Thailand Munters AB, Phone +46 8 626 63 00,  SwedenMunters Spain S.A., Phone +34 91 640 09 02,  Spain., Phone +27 11 997 2000, Munters (Pty) Ltd
tionMunters Corpora USA, 90 262 751 37 50Munters Form Endüstri Sistemleri A.Ş, Phone + TurkeyMunters Co. Ltd., Phone +66 2 642 2670,   Lansing ,

 S.p.A., Chiusavecchia Munters Italy   Export & Other countriesPhone +84 8 3825 6838,  Munters Vietnam,  Vietnam+1 517 676 7070,                       Phone 

Phone +39 0183 52 11 
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