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 کاربرد -1

با قطر کمتر از  ذراتغلظت  شامل هوا موجود در هدنیالآ غلظت ذراتی ریگپرتابل جهت اندازه یطیمح سنجغباردستگاه 

 کیفیت شیدستگاه به منظور پا نیا .گیردمورد استفاده قرار می (PM2.5) میکرومتر 5/2و کمتر از ( PM11) میکرومتر 11

از دیگر پارامترهای محیطی که با این دستگاه  .رود یبسته به کار م یهاطیمح گرید کارخانجات، سطح شهر و طیمح یهوا

 . باشدمحیط می( RH%با واحد )و میزان رطوبت نسبی ( با واحد درجه سلسیوس)باشد، دما گیری میقابل اندازه

گیری، یسر بوده که در حالت میانگینگیری، با انتخاب کاربر مای و میانگینبرداری با این دستگاه به دو صورت لحظهنمونه

 . باشدپذیر میامکان( ساعت 4حدود )دقیقه  251 ی زمانی از چند دقیقه تابازه

همچنین این دستگاه دارای پرینتر حرارتی و قابلیت ذخیره سازی اطالعات در حافظه داخلی خود با امکان گرفتن نام و 

ساعت زمان شارژ  2حدود )یون بوده و با هر بار شارژ باتری -ه از نوع لیتیومباتری دستگا. باشدبرداری مینقاط محل نمونه

 . برداری مداوم وجود داردساعت قابلیت نمونه 12، تا (باتری
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 هااجزا و قسمت -2
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 اجزاء دستگاه

 نمایشگر دستگاه 1

 خاموش/کلید روشن 2

 پرینتر حرارتی 3

 ی فرمانپنل کلیدها 4

از ورود ذرات با چسبندگی باال ) هاگتسد نف لاناک ،هوای محیط به دستگاه( ورود)محل مکش  5
 (به داخل دستگاه خودداری گرددمانند ذرات پودر رنگ، 

 به محیط هوا( خروج)محل دهش  6

  *سوکت شارژر باتری دستگاه 7

 (ولت 4/8)شارژر دستگاه  8

ولت، به         4/8دستگاه به دستگاه، بویژه با ولتاژ ورودی باالتر از  اصلی شارژراتصال آداپتور و یا شارژری غیر از  از*  

 . شدت بپرهیزید ی
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 پرینتر دستگاه -3

 :پذیردپرینتر دستگاه از نوع حرارتی بوده و کاغذهای حرارتی مخصوص پرینترهای حرارتی با مشخصات زیر را می

 گاهکاغذ مورد استفاده در پرینتر دستمشخصات 

 حرارتی جنس کاغذ 1

 میلی متر 5/57 طول رول کاغذ 2

 میلی متر 16/1 ضخامت کاغذ 3

 میلی متر 22 بیشترین قطر رول کاغذ 4

 

 :قرار دادن کاغذ در داخل پرینتر دستگاه توضیح داده شده است مراحلدر شکل زیر، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با انگشت به سمت باال . 1

 کشیده شود( بیرون)
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رول کاغذ حرارتی با حداکثر قطر . 2

 .میلی متر انتخاب شود 22

22  mm 

المنت سفید رنگ * 

 پرینتر
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رول کاغذ را در داخل پرینتر قرار داده بطوریکه . 3

المنت لبه شروع رول کاغذ بسمت ( پشت)بیرون 

و همچنین بعد از بستن بوده  سفید رنگ پرینتر

درب پرینتر، مقدار کمی از لبه کاغذ از پرینتر 

 .بیرون بماند
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، از اجزاء حساس دستگاه (موجود در داخل پرینتر)که در اشکال باال به آن اشاره شد  المنت سفید رنگ پرینتر: نکته

همچنین از . به آن به شدت پرهیز نمایید...( مانند الکل، استون و)بوده؛ لذا از لمس کردن آن یا رساندن مواد شیمیایی 

 .  چرک در درون پرینتر بپرهیزید قرار دادن کاغذهای خم خورده و یا

درب پرینتر را با وارد کردن فشار . 4

ی درب، بر روی بر دو طرف لبه

 . کنیمپرینتر ثابت می

ی پرینتر متمایل کرده و از طرف راست به چپ، های لبهبرش کاغذ بعد از عملیات پرینت، کاغذ را به سمت دندانه منظورب

 . بخورد کشیم تا به درستی برشها میو یا از چپ به راست، کاغذ را بر روی دندانه
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 دستگاه کار باراهنمای  -4

 دستگاه شروع کار با -4-1

در این حالت نام . خاموش دستگاه را به حالت روشن در آورید تا صفحه نمایش دستگاه به حالت روشن در بیاید/ابتدا کلید روشن

ثانیه، میزان شارژ باتری دستگاه  3شود؛ پس از حدود شرکت، نام دستگاه و شماره سریال آن بر روی صفحه نمایش داده می

 . دهدرا نمایش می های اصلیشود و سپس دستگاه گزینهنمایش داده می

پرینت و  ،OKتواند از طریق پنل کلیدهای فرمان دستگاه که شامل پنج کلید باال، پایین، پس از باال آمدن دستگاه، کاربر می

 . شوددر سطر اول صفحه نمایش، تاریخ و زمان نمایش داده می. رقرار کندباشد، با دستگاه ارتباط بمی)        (  بازگشت

شود تا کاربر وارد ، باعث میOKفشردن کلید . های مختلف جابجا شودتواند با فشردن کلیدهای باال یا پایین، بین گزینهکاربر می

 : باشدهای اصلی دستگاه شامل موارد زیر میها شود؛ گزینهیکی از گزینه

 برداری توسط سنسورهای دستگاه و نمایش اطالعات ورود به نمونه: 3از  1ینه گز 

  ورود به حافظه داخلی دستگاه و نمایش فولدرهای ذخیره اطالعات : 3از  2گزینه 

  تنظیمات دستگاه: 3از  3گزینه 

 . کندشکل زیر، توضیحات فوق را تشریح می

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 1گزینه 
 2گزینه 
 3گزینه 
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 داری برنمونهشروع  :1گزینه -4-2

ت میانگین و یا به صور( Instant Sampling) ایبه صورت لحظهرا،  توان اطالعات مربوط به سنسورمی، 1گزینه ورود به با 

(Average Sampling )برداری میانگین در صورتی که گزینه نمونه .مشاهده نمود ،در یک بازه زمانی مشخص(Average )

 1توان از برداری را میمدت زمان نمونه .شودبرداری از کاربر گرفته میری، مدت زمان نمونهبرداانتخاب شود، قبل از شروع نمونه

با )تنظیم نمود  OKبه انتخاب کاربر و توسط کلیدهای باال و پایین، و سپس کلید ( min 251)دقیقه  251تا ( min 1)دقیقه 

  (.توان به صفحه قبلی برگشتمی"        "کلید بازگشت 

، دستگاه ثانیه 21در حدود  وردر صورت نیاز به گرم شدن سنس) ی نمایش اطالعاتورود به صفحه برداری وشروع نمونه پس از

روی ( TSP1و  PM1 ،PM2.5 ،PM11) پارامترهای ذرات، اطالعات مربوط به (سازدکاربر را مطلع می "Please Wait"با پیغام 

ذکر شده است؛  گوشه سمت راست و پایین نمایشگر، در مقادیربرای تمامی  واحد عدد نمایش داده شده) شودصفحه ظاهر می

2بعکم رتم رب مرگ ورکیم" :به عنوان مثال
 لماش رگید رتماراپ هس دناوتیم ربراک ن،ییاپ/الباای هدیلک ندز اب تلاح نیا رد .("

 دحاو اب) طحیم تبوطر نازیم و (دارگیتناس هجرد دحاو اب) یطیحم یامد ،(PN3) اوه رد بعکم رتم دحاو رب لقمع تارذ دادعت

ای گزینه لحظه ،ریدابرهوننمه حفص هب دورو زا لبق در صورتیکه .یدمان هدهاشم هحفص یور رب زین ار (4یبسن تبوطر دصرد

(Instant Sampling ) انتخاب شده باشد، با فشردن کلیدOK توان آخرین اطالعات نمایش برداری خارج شده و میاز نمونه

گیری در صورتیکه گزینه میانگین اما .و یا پرینت کرد سازی ذخیره ر حافظه داخلید داده شده بر روی صفحه نمایشگر را

(Average Sampling )ها، صبر گیری از دادهبرداری، بمنظور میانگینبایست تا پایان مدت زمان نمونهانتخاب شده باشد، می

ین مدت میانگین گرفته شده و مقدار میانگین گرفته ها در اگیری، بصورت خودکار از دادهکرد؛ پس از پایان مدت زمان میانگین

برداری و نمایش اعداد عالمت پایان زمان نمونه. شودبر روی صفحه نمایش داده می تارذ زا کیهر  تظلغ شده نهایی برای

برداری پس از پایان زمان نمونه گوشه سمت راست و پایین نمایشگرباشد که در می" .Avg"میانگین گرفته شده نهایی، کلمه 

توسط کاربر، اعداد میانگین نهایی بر  OKدر این حالت تا فشردن کلید . شودنمایش داده می "اهتظلغ ریداقمواحد عدد "جای ب

 . پذیرفته استبرداری پایان نمونه در واقع ماند وروی صفحه ثابت باقی می

 

 

 

                                                           
 (Total Suspended Particulates)غلظت ذرات معلق کل  0
2  μg/m3 
3 Particle Number 
4 Relative Humidity (%RH) 
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یا بازگشت به صفحه اصلی در اختیار  ها وسازی، پرینت گرفتن از دادهتوسط کاربر، سه گزینه بمنظور ذخیره OKبا فشردن کلید 

تواند اطالعات را ابتدا در حافظه دستگاه ذخیره و سپس از کاربر می( Save & Print)با انتخاب گزینه اول . گیردکاربر قرار می

ن پرینت همچنین امکا) ها پرینت گرفتسازی اطالعات، از آنتوان بدون ذخیرهبا انتخاب گزینه دوم میها پرینت بگیرد؛ آن

برداری خارج شد و به توان از نمونهو با انتخاب گزینه سوم می (باشدفراهم می "پرینت"گرفتن از اطالعات با فشردن کلید 

 . کندشکل زیر، توضیحات فوق را تشریح می. صفحه اصلی دستگاه برگشت

 

 

  

 بازگشت به صفحه اصلی: گزینه سوم
 پرینت اطالعات: گزینه دوم
 سازی اطالعاتذخیره: گزینه اول
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 سازی دستگاهحافظه ذخیره: 2گزینه  -4-3

سازی اطالعات و یا مشاهده صفحه اصلی دستگاه، کاربر وارد حافظه داخلی دستگاه بمنظور ذخیرهگزینه دوم از  با انتخاب

هایی که از قبل بایست پوشه جدیدی ساخته و یا یکی از پوشهدر اولین صفحه کاربر می. شوداطالعات قبلی ذخیره شده می

 .کنیمکلیک می "بعالوه"گزینه برای ساخت پوشه جدید، مطابق شکل، روی . ذخیره شده را انتخاب کند

 

 

 

 

کنیم و با زدن با زدن کلیدهای باال و بازگشت به ترتیب به سمت راست و چپ حرکت می. شویموارد صفحه انتخاب نام پوشه می

توان بین سطرهای مختلف کنیم؛ همچنین با زدن کلید پایین، می، حرف مورد نظر را بمنظور نام پوشه انتخاب میOKکلید 

را انتخاب کرد و بمنظور خروج از صفحه انتخاب  [Space]توان گزینه در نام پوشه، می( Space)بمنظور ایجاد فاصله . جابجا شد

پوشه مورد نظر  ،[DONE]پس از انتخاب نام پوشه در نهایت با انتخاب گزینه . باشددر دسترس می [ABORT]نام پوشه، گزینه 

 . مگردیایجاد و به صفحه قبل بازمی

 

 

 

 

 

در صورتیکه پوشه خالی باشد . شویممی (درون پوشه)ها با انتخاب پوشه مورد نظر در صفحه انتخاب پوشه، وارد صفحه فایل

 "پاک کردن پوشه"هایی که در پوشه ایجاد کرده است را پاک کند، گزینه و یا کاربر تمام فایل( پوشه جدیدا ایجاد شده باشد)

پاک  ،OKتایید توسط کلید  به شرط ،تواند پوشه ایجاد شده رابا کلیک بر روی گزینه مذکور، کاربر می. شودبرای کاربر ظاهر می

هایی که از قبل درون پوشه ایجاد کرده را مالحظه و یا فایل تواند فایل، کاربر می(درون یک پوشه)ها در صفحه فایل .نماید

 .کنیمرا انتخاب می "بعالوه"خت فایل جدید درون پوشه، گزینه بمنظور سا .جدیدی را درون آن پوشه ایجاد کند

 

 ساخت پوشه جدید

 صفحه انتخاب نام

 سازی نام ذخیره
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ها به فایلی اشاره در صورتیکه کاربر در صفحه فایل. شود، فایل مورد نظر ساخته می(مشابه انتخاب نام پوشه)با انتخاب نام فایل 

 Empty"ی ، در سطر آخر نمایشگر کلمه(به تازگی ایجاد شده و یا اطالعات داخل آن را پاک کرده باشد)کند که خالی باشد 

File!" برداری جدیدی را در داخل آن ذخیره نماید؛ تواند اطالعات نمونهشود که این بدان معناست که کاربر مینمایش داده می

در ( بردارینمونه)ت که با اشاره به فایلی که قبال اطالعات در آن ذخیره شده است، تاریخ و ساعت ذخیره اطالعات این در حالیس

برداری جدیدی را در داخل آن ذخیره نماید تواند اطالعات نمونهو کاربر نمی شودنمایش داده می در سطر آخر نمایشگر ،فایل

در صورتیکه کاربر سعی در ذخیره اطالعات در فایلی که قبال پر شده (. را پاک نماید مگر اینکه اطالعات موجود در داخل فایل)

بمنظور پاک . سازدمتوجه می" !Contains Data"برداری داشته باشد، دستگاه کاربر را با پیغام است را، بعد از اتمام نمونه

 هب هک یاهحفص دننامه یاهحفص شیامن اب) داخل آن کردن اطالعات داخل یک فایل بعد از انتخاب آن فایل و مشاهده اطالعات

داخل  پرینت گرفتن اطالعات، دو گزینه OK، با فشردن مجدد کلید (دوشیم هداد شیامن نآ رد اهرتماراپ ،یرادربهنومن ماگنه

گیرد که با انتخاب گزینه پاک کردن داخل فایل در اختیار کاربر قرار می پاک کردن اطالعاتو ( بمنظور پرینت اطالعات)فایل 

در هر مرحله از مراحل مذکور در . نماید پاک ،OKبه شرط تایید مجدد توسط کلید  ،تواند اطالعات داخل فایل رامی اطالعات،

 . تواند با زدن کلید بازگشت، به عقب بازگرددباال کاربر می

تواند با انتخاب شود که کاربر میصفحه زیر نمایش داده میها، در صفحه فایل( <!Empty File>)با انتخاب یک فایل خالی 

، اطالعات "بعالوه"پاک کند و یا با انتخاب گزینه  ،OKتوسط کلید  به شرط تایید مجدد ،گزینه پاک کردن فایل، آن فایل را

 . برداری جدیدی را در داخل آن ذخیره نمایدنمونه

 

 

 

 

 

 ساخت فایل جدید

 برداری جدیدذخیره نمونه

 پاک کردن فایل
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برداری با برداری شود و پس از اتمام نمونهمذکور وارد نمونه "برداری جدیدذخیره نمونه"تواند از طریق گزینه کاربر می: نکته

 از طریق گزینه اول در صفحه اصلیبرداری کند و یا سازی اطالعات نمونهاقدام به ذخیره( "Save & Print")انتخاب گزینه 

(Start Sampling) برداری و انتخاب گزینه پس از اتمام نمونه که در این صورتبرداری شده وارد نمونه"Save & Print" ، به

-پوشه و فایل مورد نظر، اطالعات نمونه( یا ساخت)اند پس از انتخاب توها شده و میانتخاب پوشه صورت خودکار وارد صفحه

 . برداری انجام شده را در حافظه داخلی دستگاه ذخیره نماید

 . سازدبا خبر می "...Saved"سازی موفق اطالعات، دستگاه کاربر را با پیغام در صورت ذخیره
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 تنظیمات دستگاه: 3گزینه  -4-4

گزینه  دوی تنظیمات دستگاه شامل صفحه. ی تنظیمات دستگاه وارد خواهد شد، کاربر به صفحه3ز ا 3گزینه با انتخاب 

 .دهدباشد؛ شکل زیر این دو گزینه را نمایش میو همچنین تنظیمات حافظه داخلی دستگاه می تنظیمات ساعت و تاریخ دستگاه

 

 

 

 

، صفحه نمایش را در سطر اولنمایش داده شده  تواند ساعت و تاریخر میانتخاب گزینه اول از صفحه تنظیمات دستگاه، کارب با

مقدار تاریخ و ساعت داده شده به . تنظیم نمایدبه ترتیب روز، ماه، سال، ساعت و دقیقه  ،OKتوسط کلیدهای فرمان باال، پایین و 

 . ودشبرداری بکار گرفته میسازی و یا پرینت پس از یک نمونهدستگاه، هنگام ذخیره

شود؛ در این صفحه کاربر وارد صفحه تنظیمات مربوط به حافظه داخلی دستگاه میتنظیمات،  از صفحه با انتخاب گزینه دوم

، و یا تمام (حافظه داخلی را -ترقدیمی-درصد اطالعات گذشته  51مثال )تواند بخشی از حافظه داخلی دستگاه را کاربر می

بصورت یکجا و ( ماندها در داخل حافظه باقی میو نام فایل هاپوشهدر این حالت تنها نام )ها را برداری داخل فایلاطالعات نمونه

تواند تمام اطالعات حافظه در صورت پر شدن را ، می"Format Memory"در یک زمان پاک نماید؛ همچنین با انتخاب گزینه 

-های مذکور، کاربر میبا انتخاب هر یک از گزینه .نامی نماید بصورت یکجا پاک نماید و حافظه را خالی از هرگونه اطالعات و

پیغام را تایید نماید؛ عملیات پاک کردن اطالعات از حافظه، بسته به  OKبایست بمنظور تایید نهایی، یکبار دیگر با فشردن کلید 

 . حجم اطالعات موجود در حافظه، گاهی ممکن است چند دقیقه طول بکشد

بدون )های خالی ها و فایلگردد تا حد امکان از ایجاد پوشهپر شدن زود هنگام حافظه داخلی، پیشنهاد می بمنظور جلوگیری از

ها بیشتر از های درون پوشهجلوگیری شود و حتی االمکان سعی شود تعداد فایل( هابرداری و صرفا تعریف نام آناطالعات نمونه

توان برای تعریف نام کارخانجات مختلف مورد پایش، از نام به عنوان مثال می سازی اطالعات باشد؛ها جهت ذخیرهتعداد پوشه

سازی اطالعات مربوط به پایش یک نقطه خاص از آن کارخانه در طول و برای ذخیره های مختلف بهره برددهی و ایجاد پوشه

 . استفاده کردهای مختلف، درون آن پوشه، یک سال، از ایجاد و نام دهی فایل

 Max"، دستگاه کاربر را با پیغام بیشترین حد مجاز خود برسند ههای ساخته شده بها و یا پوشهورتیکه تعداد فایلدر ص

Number …" بایست بخشی از اطالعات گذشته را و یا تمام حافظه را پاک نمایدسازد؛ در این صورت کاربر میبا خبر می .

 . (برداری در طول روز در سالنمونه 6ز بیش ایعنی ) دارد در خود داده را 2511سازی حدود حافظه داخلی دستگاه امکان ذخیره

 تنظیمات تاریخ و ساعت
 تنظیمات حافظه دستگاه
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 مراقبت و نگهداری -5

این کار . جلوگیری و پرهیز نمایید تگاه به درون دستگاههوای محیط به دس( ورود)محل مکش از  ،هدنبسچ تارذ از ورود -1

 (. اهوردوخ هدود ای و گنر هدنبسچ و زیر رایسب تارذ: به عنوان مثال) دنکدستگاه را دچار آسیب  تسا نکمم

هوای محیط به دستگاه قرار ( ورود)در برابر محل مکش  نگام روشن بودن دستگاه،، به ویژه هحتی االمکان دست خود را -2

 .ندهیم

 . دستگاه جلوگیری نماییدو خروجی  (نف) های ورودیبه درون هواکش (به ویژه نوک تیز) اشیاء خارجی شدناز داخل  -3

به سوکت شارژر دستگاه، به سبب جلوگیری از ( ولت 8/4)از اتصال شارژر و آداپتور اشتباهی غیر از شارژر اصلی دستگاه  -4

 .  این کار ممکن است به کاربر، باتری و برد دستگاه به شدت آسیب رساند. خطرات الکتریکی، شدیدا خودداری نمایید

که در پرینتر  داخل المنت سفید رنگبه قسمت ...( مانند الکل، استون و)و یا رساندن مواد شیمیایی  لمس کردناز  -5

همچنین از قرار دادن کاغذهای خم خورده و یا چرک در درون پرینتر . قبل به آن اشاره شد، به شدت پرهیز نمایید مباحث

 .  آسیب رساند دستگاه این کار ممکن است به پرینتر. پرهیز نمایید

دستگاه، حتما از از وارد شدن هرگونه ضربه خارجی به بدنه دستگاه جلوگیری نمایید و هنگام حمل و نقل و جابجایی  -6

 . کیف مخصوص دستگاه استفاده نمایید

 . به شدت جلوگیری نمایید دیدش رایسب هم و باران ،برداری در زیر برفاز ورود آب به داخل دستگاه و یا نمونه -7

 . از قرار دادن طوالنی مدت دستگاه زیر تابش مستقیم آفتاب بویژه در فصول گرم سال جلوگیری بعمل آید -8

. ، به شدت پرهیز نماییدتارذ تظلغها و یا اگزوز خودرو بمنظور سنجش گاه در برابر خروجی دودکشاز قرار دادن دست -9

ب رساندن به ها در موارد مذکور ممکن است بیش از حد تحمل دستگاه باشد و باعث آسیمواد همراه آن رگید و تارذغلظت 

 . باشدمحیطی مناسب می هوای در شرایط هدنیالآ تارذ تظلغ گیریاین دستگاه برای اندازه. شود خود دستگاه و سنسور

 .خودداری نمایید منافات دارد،( دستگاه حتی در حالت خاموش بودن) 1بند شماره با که  جاییاز نگهداری دستگاه در  -11

 تهج هب دومع یتهج رد هاگتسد یاوه شکم یدورو ،دراد نایرج داب هک یلحم رد یرادربهنومن ماگنه هب تسا مزال -11

    .دوشن هاگتسد یدورو دراو امیقتسم داب و دریگ رارق داب شزو

  . آیندبه حساب میجزء موارد خروج از گارانتی دستگاه نیز  ،الذکر فوق عنوان شده در بندهای موارد :نکته
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Portable Environmental Dust Analyzer, 

PEDA 

 جنوبی 4، طبقه 49خیابان وصال شیرازی، پالک  خیابان انقالب، تهران،: دفتر مرکزی

 121-66411219: فکس     121 - 66476141، 66981248، 66981242: تلفن

 75اصلی، پالک  2شهریار، خادم آباد، الله : کارخانه

 121-65234126: تلفن
 

  Email: info@fanpaya.com                 Website: fanpaya.com 


