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طراحی و تولید شده است که تاسیسات  ری از سرریز و بی آب شدن مخازنیسیم کنترل سطح آب، جهت جلوگیسیستم بی

 ها در صنایع مختلف از جمله آب و فاضالب، سیستم این سیستم پمپاژ آب و مخزن در فواصل دور از یکدیگر قرار دارند.

 و... کاربرد دارد.های آبیاری نوین، معادن 

 همچنین ارتباط پایدار دو طرفه می باشد. وهای بارز این سیستم ها نصب سریع و آسان  از ویژگی

 

 

 

 

 

 

 

 1شکل 

 نحوه  عملکرد سیستم:

( و منظور از گیرنده، دستگاه قسمت        TANK UNITدر این راهنما منظور از فرستنده، دستگاه قسمت مخزن)*

 ( می باشد. UNITPUMPالکتروپمپ )

یی که داخل هارد فلوتر داخل فرستنده و الکترودبدر این سیستم دستگاه فرستنده در محل مخزن نصب می گردد و بوسیله 

نصب می شوند ارتفاع آب اندازه گیری شده و فرمان روشن یا خاموش را به گیرنده که در سمت الکترو پمپ قرار  مخزن

 . از اجرای دستور پیام تایید را به فرستنده ارسال می کندو گیرنده بعد  دارد ارسال می کند

ثانیه یک بار وضعیت مخزن و همچنین درستی یا خرابی فلوتر را بررسی کرده و به گیرنده ارسال می کند.  03فرستنده در هر 

در ابتدا فرستنده وضعیت سنسورها را بررسی می کند و در صورت خرابی پمپ را خاموش کرده و بر روی هر دو دستگاه 

اده می شود که درصورت درستی سنسورها دستگاه مطابق پروسه زیر عمل نمایش د "سنسور خراب"گیرنده و فرستنده پیام 

 می کند:

در هر دو  "پمپ روشن"و  Tank Empty های امآب به سطح باال نرسیده باشد ، پیزمانی که مخزن خالی و یا نیمه پر بوده و

باشد( نیز آخرین وضعیت به  تغییر می این زمان قابلثانیه یکبار ) 03ه می شود که هر دستگاه فرستنده و گیرنده نمایش داد

 محل دستگاه گیرنده ارسال می شود تا در صورت خالی بودن مخزن، تابلو همچنان روشن بماند. 

زمانی که مخزن پر شده باشد، فرمانی از محل فرستنده به گیرنده جهت خاموش کردن پمپ ارسال می شود، در این هنگاام و  

در هر دو دستگاه فرستنده و گیرنده نمایش داده  "پمپ خاموش"و  Tank Fullهای  امباشد، پیمانی که مخزن خالی نشده تا ز

 آبثانیه یکبار آخرین وضعیت به محل دستگاه گیرنده ارسال می شود و تا زماانی کاه    03می شود که مانند حالت باال نیز هر 

 به سطح پایین نرسیده باشد، سیستم فرمان وصل را صادر نمی کند.



 4                    (                                                                                             KIABكیاب ) سیستم بیسیم كنترل سطح مخزن

 

باشد با این سیستم می توان دستگاه کلرزن را همزمان با  مخزندر مواردی که دستگاه کلرزن در محل  زن در محل مخزن:کلر

در محال   223خاموش یا روشن شدن شدن الکتروپمپ، خاموش یا روشن کرد. در دستگاه فرستنده در سیستم هایی که بار   

 ن تعبیه شده است.  مخزن وجود دارد رله ای جهت راه اندازی دستگاه کلرز

نصب گردیده است. زمانی که ارتباط رادیویی بین فرساتنده   (Alarm Relay)یک رله آالرم  بر روی دستگاه گیرنده رله آالرم:

آن از  COMاین رلاه تغییار وضاعیت داده و تیغاه      داده شود،نمایش  "ارتباط قطع"و گیرنده قطع شده و بروی دستگاه عبارت

NC  جدا شده و بهNO های ارسال خطا پیامکی این شرکت باه منواور مطلاع     از این تیغه می توان در سیستم می شود. وصل

 شدن از قطع ارتباط رادیویی استفاده کرد.

هایی هستند که در تابلو بر  سمت گیرنده نصب  دستگاه (GSMAlarm&Controllerسیستم های ارسال خطا پیامکی یا )

برای  .خطای کنترل فاز و... می باشند ،یویی قادر به ارسال خطای قطع بر قطع ارتباط رادمی شوند که عالوه بر ارسال خطای 

 مراجعه نمایید.     www.istaertebat.irاطالعات بیشتر می توانید با بخش فنی شرکت تماس گرفته یا به سایت

 :نصب و راه اندازی دستگاه

 2می شود. در شکل   نصب 1های فلوتر مطابق شکل ایش داده شده است. آنتن ها وسنسورنم 1سیستم در شکل  ساختار کلی

 نحوه سیم کشی آن در تابلو فرمان نشان داده شده است.   0شماتیک داخلی دستگاه و در شکل 

نماییاد.   نصبکنید. سیس دستگاه فرستنده را در محل مخزن  نصب 0ابتدا دستگاه گیرنده را در محل الکتروپمپ مطابق شکل 

 در کمتر از یک دقیقه ارتباط بین دو دستگاه برقرار شده و بر روی نمایشگر دو دستگاه این موضوع نمایش داده خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 میسیفلوتر ب رندهیدستگاه گ یمدار داخل کیشمات -2شکل 

 

 

http://www.istaertebat.ir/
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 دستگاه در تابلو فرمانقرار گرفتن  کیشمات -0شکل 

 فرستنده های خورشیدی:نصب 

شود. این فرستنده ها به یک شارژکنترلر  هایی که در محل مخزن بر  وجود ندارد از فرستنده خورشیدی استفاده می در مکان

 کرد. وصلتوان دستگاه را مطابق شکل زیر به باتری و پنل خورشیدی  مجهز است و مستقیما می مصرفداخلی کم 

باتری وسلول، این ولتاژ تقریبا با  اتصالاز ولت است که پس  21تا  11وای آفتابی بین باید دقت شود ولتاژ مدار باز پنل در ه

در زمانی که ولتاژ باتری از حداقل  نمایشگر شارژ روشن می شود.  LEDولت( و  1221)در حدود  ولتاژ باتری برابر می شود

 شود. کننده روشن شده و دستگاه روشن می مصرفولت( بیشتر باشد نمایشگر  12)حدود  مجاز

 نکته مهم: اگر باتری برعکس بسته شود دستگاه بوق ممتد می زند.

 

                                                                                                     
               

 

 

 شود.  نمایشگر شارژ: در زمان شارژ باتری روشن می

 اگر نمایشگر شارژ روشن نشود:

 است.ولت است و شارژ آن کامل  11ولتاژ باتری بیش از  -1

 سیمهای ارتباطی پنل خورشیدی قطع است یا برعکس بسته شده است. -2

 

 زمانی که ولتاژ باتری در محدوده مناسب باشد اجازه می دهد دستگاه روشن شود.

 

ی پایه منف

 باتری

 بتمثپایه 

 باتری

ی منفپایه 

 سلول

 بتمثپایه 

 سلول

 

 در این دستگاه بال استفاده است

دستگاه بال استفاده است در این  

 سطح باال )پمپ خاموش می شود(

 سطح پایین)پمپ روشن می شود(

 سانتیمتر فاصله از کف 01مشترک)با 

 مخزن نصب میشود(
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 راهنمای حالتهای مختلف صفحه نمایش:

 ارتباط بین دو دستگاه قطع است

 

 فلوتر خراب است. سنسورهای ارتباط دو دستگاه برقرار است ولی

 

 فلوتر درست عمل می کند. ارتباط دو دستگاه برقرار بوده و

 منبع پر است و پمپ خاموش است.

 

 بوده وفلوتر درست عمل می کند.ارتباط دو دستگاه برقرار 

 منبع خالی است و پمپ روشن است.

 

 عیب یابی و رفع نقص:

ای است که احتمال خرابی دستگاه به حداقل برسد و در صورت خرابی به راحتی  هقطعات بکار رفته و طراحی دستگاه به گون

مراحل  به ترتیباست و برای عیب یابی  خطا در این دستگاه صفحه نمایشگر قابل تشخیص و رفع باشد. مرجع اصلی بررسی

 زیر را باید انجام داد:

( صفحه نمایشگر خاموش است: در این حالت باید تغذیه ورودی دستگاه از تابلو بر  )یا باتری در فرستنده های 1)

های خورشیدی( درست باشد، باید تا انجام  ولت در سیستم 12ولت ورودی )یا  223خورشیدی( بررسی شود. اگر ولتاژ 

 تعمیرات دستگاه، کلید دستگاه را در حالت ساعت فرمان قرار داد. 

 بر روی نمایشگر عبارت ارتباط قطع نوشته شده است: ( 2)

نده این این عبارت به مفهوم قطع ارتباط رادیویی است، در ابتدا باید بررسی شود که  بر روی هر دو دستگاه فرستنده و گیر

اگر در هر دو طرف  ( عمل شود.1) عبارت نوشته شده باشد. اگر صفحه نمایش یکی از دوطرف خاموش باشد مطابق شماره

ها و اتصاالت کابل آنتن بررسی شود، و دقت شود که اتصاالت کابل آنتن دچار آب  را نشان دهند ابتدا آنتن "ارتباط قطع"

 موارد نباشد باید تا انجام تعمیرات  کلید دستگاه را در حالت ساعت فرمان قرار داد.گرفتگی نشده باشد، اگر خرابی در این 

 بر روی نمایشگر عبارت سنسور خراب نوشته شده است:( 0)

 که باید دو تست زیر را انجام دهید:  این عبارت به مفهوم خطای فلوتر است  

های فلوتر  پمپ روشن نوشته شود. سپس بجای سیمیه باید فرمان ثان  03ابتدا سوکت فلوتر را به طور کامل جدا کنید پس از 

کرده و سوکت را در جای خود گذاشته و سرهای سیم را در داخل آب قرار دهید پس  وصلسه سیم کوتاه به سوکت فلوتر 

 ثانیه فرمان پمپ خاموش نوشته می شود.  03از 
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نی به شرکت ارجاع داده شود و اگر دو تست مطابق روند فو  اگر دوتست مطابق روند فو  نباشد دستگاه باید جهت پشتیبا

 انجام شود یکی از موارد زیر رخ داده است:

سیم  -0الکترودها کثیف یا سولفاته شده است که باید تمیز شوند.  -2( نیست  1الکترودهای فلوتر به ترتیب شکل )-1

 ارتباطی پاره شده یا زخم شده است که باید عوض شود.سیم  -4ارتباطی الکترودها  زنگ زده است که باید تعویض شود. 

 نکته مهم: سیم فلوتر باید یک تیکه و فاقد هر گونه زخم خوردگی باشد.

( تست شود اگر فلوتر 4( پمپ مدام خاموش و یا مدام روشن است: در این حالت ابتدا فلوتر مطابق روند قبلی )حالت 4)

 فرمان است و باید توسط برقکار مجرب نسبت به تعمیر تابلو اقدام شود.بدون مشکل باشد خرابی مربوط به تابلو 

های احتمالی بوجود آمده و الزم یکبار  ( صفحه نمایشگر روشن، ولی اطالعات آن نامفهوم است: این حالت براثر شوک1)

 دستگاه از محل تابلو فرمان خاموش روشن شود.

 ******* توجه *******

کلرزنی در محل منبع است تا زمان رفع نقص باید هم دستگاه فرستنده و هم دستگاه گیرنده در در مواردی که دستگاه 

های فرمان یکسان تنظیم شده باشند تا فرایند کلرزنی  حالت ساعت فرمان قرار گیرند. همچنین باید دقت شود ساعت

 همزمان با روشن شدن الکتروپمپ انجام شود.

 مشخصات سیستم:

 میلی وات 013-233توان مصرفی : 

 مگاهرتز 400باند فرکانسی: 

 GFSKمدوالسیون: 

 22تا  dBm 10توان ارسالی فرستنده : 

 12تا  dB  9: بهره آنتن-dBm 112حساسیت گیرنده: 


