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 کاربرد -1

از ذرات معلق هوا، به دو صورت آنالین و ثقلی بکار برده  برداریمونهن بمنظوربرداری ذرات معلق هوای محیط دستگاه نمونه

، غلظت ذرات (PM2.5) میکرومتر 7/6برداری آنالین، اطالعات میزان غلظت ذرات معلق با قطر کمتر از در نمونه. شودمی

و فشار  (RH) حیط، دمای محیط، رطوبت م(TSP) ، غلظت ذرات معلق کل(PM10) میکرومتر 48معلق با قطر کمتر از 

 . گرددارسال می ی به وبسایت دستگاهاینترنت بصورتگیری و هر سه دقیقه آنالین توسط سنسورها اندازهطور محیطی ب

توسط به صورت جداگانه و یا همزمان میکرومتر  48و کمتر از  7/6ذرات معلق با قطر کمتر از  ،برداری ثقلینمونه در

شود که پس از توزین فیلتر و با توجه به مدت زمان آوری میده و بر روی فیلتر جمعسیکلون از هوای محیط جداسازی ش

 .گرددبرداری و میزان دبی مکش، غلظت ذرات محاسبه مینمونه

میکرومتر موجود در هوای محیط به روش ثقلی و  48و کمتر از  7/6ذرات معلق با قطر کمتر از  برداری ازبمنظور نمونه

و دو مسیر ( PM10و  PM2.5برای هر کدام از ذرات )گاه دارای دو پمپ جداگانه، دو سیکلون جداگانه بطور همزمان، دست

تواند انتخاب کند که یکی یا هر دو پمپ در طول مذکور بوده که کاربر می جداگانه برای هر کدام از ذرات( دو خروجی)

 . برداری داده شده به دستگاه روشن باشدمدت نمونه

با تقسیم . شودها در طول مدت به کاربر اعالم میبرداری ثقلی، میزان میانگین دبی هر یک از پمپزمان نمونه پس از اتمام

که برابر با دبی پمپ )برداری بر مقدار حجم نمونه( برداریقبل و بعد از نمونه)مقدار اختالف وزن بوجود آمده در فیلتر 

 . آیدذرات معلق بدست می ، غلظت(باشدبرداری میضربدر مدت زمان نمونه
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 هااجزا و قسمت -2
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 اجزاء دستگاه

 (، در سمت چپ دستگاهPM2.5هد ) PM2.5سیکلون مخصوص ذرات  4

 (، در سمت راست دستگاهPM10هد ) PM10سیکلون مخصوص ذرات  6

 سنسور غبار آنالینی محیط برای هوا ورودمحل  4

 دستگاه و رطوبت محیطی سنسورهای دما 9

 آنتن دستگاه جهت ارسال اطالعات بصورت آنالین 7

 چپسرشلنگی به سمت  (:بعد از فیلتر) PM2.5خروجی هد  4

 راستسرشلنگی به سمت  (:بعد از فیلتر) PM10خروجی هد  6

 (ی دستگاهمادگی سه شاخه)برق ورودی دستگاه  0

 ای دستگاهآمپری شیشه 4جای فیوز  4

 (در صورت دارا بودن باتری بک آپ)کلید خروج باتری بک آپ از مدار  48
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 شمای داخلی -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دستگاه عوامل داخلی

 دستگاه (پاور اصلی) تغذیه 4

 دستگاه (PCB) برد الکترونیکی 6

 سنسور غبار آنالین  4

 سنسور فشار دستگاه  9

  PM2.5یکلون مربوط به س پمپ مکش 7

  PM10یکلون مربوط به س پمپ مکش 4

 (در صورت دارا بودن) دستگاه های بک آپباتری 6

 (در صورت دارا بودن)شارژر  0
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 هاسیکلون -4

 6/44برداری ها در دبی نمونهکه بازدهی آن اندآمریکا طراحی شده EPA-40-CFRهای دستگاه مطابق با استاندارد سیکلون

برداری از مقدار باشد؛ لذا توجه به این نکته مهم است که هر چه مقدار دبی نمونهمی د در صدنزدیک به ص لیتر بر دقیقه

، الزم است بر روی فیلتربمنظور جداسازی ذرات  .ها کاهش خواهد یافتمذکور فاصله داشته باشد، میزان کارایی سیکلون

ت عاج خورده پایین سیکلون را که به صورت رزوه ترین قسمت سیکلون، قرار بگیرد؛ بدین منظور دو قسمدر پایین فیلتر

آورده و دو قسمت پالستیکی آن را از  را بیرون فیلتر رینگهدا ظرف ،اند را از همدیگر باز کردهشده داخل یکدیگر قرار گرفته

وری ت شخبتوجه شود که . دهیمدر داخل آن قرار می( بدون دست خوردگی)با پنس یکدیگر جدا کرده سپس فیلتر را 

بهتر است . باشد( رو به سقف دستگاه)ی فیلتر، هنگام قرار دادن در داخل سیکلون بایستی رو به پایین شکل نگهدارنده

، در ظرف و جلوگیری از افت راندمان مکش شده به داخل سیکلون (رطوبت)مقداری سیلیکاژل، بمنظور جذب ذرات آب 

ظرف مخصوص سیلیکاژل با پیچاندن در خالف . (ز سیلیکاژل پر شوددو سوم ظرف ا) ی سیکلون ریخته شودمتصل به بدنه

 . شودهای ساعت از جایگاه خود جدا میجهت عقربه

طول بیشتری داشته و محل قرار گیری آن بر روی دستگاه، سمت چپ  PM10نسبت به سیکلون  PM2.5سیکلون  :توجه

  .باشددستگاه می

ها، توسط ترین قسمت آنها بر روی پایینروی دستگاه، بست پالستیکی سیکلونها بر الزم است بعد از قرارگیری سیکلون

این بست از داخل دارای دو قطر متفاوت بوده که قطر کمتر بایستی بر روی . دو پیچ طولی موجود بر روی آن محکم شود

. قرار بگیرد( عاج خورده قسمت)تری قسمت سیکلون بیشتر بر روی پایینی سیکلون متصل به دستگاه، و قطر نگهدارنده

 . داردنگه می( که به سقف دستگاه متصل است)ی خود ی نگهدارندهاین بست، سیکلون را محکم بر روی پایه

 . های دستگاه آورده شده استدر جدول زیر مشخصات مربوط به فیلتر مورد استفاده در سیکلون

 

 هامشخصات فیلتر مورد استفاده در سیکلون

 تخلخل طر فیلترق جنس فیلتر

 میکرومتر 6/8 مترمیلی 96 فایبرگالس
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 . دستگاه نشان داده شده است سیکلون( جای فیلتر)در شکل زیر، روش قرار دادن فیلتر توزین شده در قسمت پایینی 

 

  

 رد هدروخ جاع تمسق ندناخرچ

 تعاس یاه هبرقع تهج فالخ

 PM10 ای PM2.5 نولکیس

 رتلیف یاج ندرک زاب

 نولکیس هتسد رتلیف یاج هدروخ جاع تمسق

 رتلیف یکیتسالپ هظفحم

 محل قرارگیری فیلتر
mm 47 

 رتلیف

 زا تمس نیا ،رتلیف یاج رد ددجم نداد رارق ماگنه

 رد ادتبا دیاب (لکش یروت شخب) یکیتسالپ هظفحم

 .دریگب رارق رتلیف یاج هدروخ جاع تمسق لخاد

 .دنوش ادج رگیدکی زا

 رتلیف یکیتسالپ هظفحم برد لکش یروت شخب

 (نولکیس هتسد هب ور) رتلیف یکیتسالپ هظفحم برد (هدروخ جاع تمسق هب ور) لکش یروت شخب
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 دستگاه کاربریراهنمای  -5

 دستگاه شروع کار با -7-4

 در این حالت .به حالت روشن در بیایده متصل کنید تا صفحه نمایش دستگاه ابتدا کابل برق دستگاه را به سوکت برق زیر دستگا

از  صفحه دستگاه اولینثانیه  48شود؛ پس از حدود نام شرکت، نام دستگاه و شماره سریال آن بر روی صفحه نمایش داده می

 .شودحه نمایش داده میدر سمت راست و باالی صف "خانه"در این حالت تصویر . دهدرا نمایش می "خانه" صفحات

توسط کلید زیر دستگاه به حالت فعال در بیاورید تا در صورت قطع برق،  (در صورت دارا بودن) سپس باتری پشتیبان دستگاه را

 .است فشار بدهیدکه بر روی آن حک شده  4دستگاه خاموش نشود؛ برای اینکار، کلید را به سمت عدد 

 باشد،و بازگشت می OKکه شامل چهار کلید باال، پایین،  تواند از طریق پنل کلیدهای دستگاهکاربر می ،دستگاه باال آمدنپس از 

سمت -باال( الف: شودجهت نمایش اطالعات تقسیم می ناحیه کلیپنج  بهصفحه نمایش دستگاه  .با دستگاه ارتباط برقرار کند

سمت راست صفحه که دو تصویر خانه یا فلش -باال( د؛ بشوچپ صفحه که تاریخ و ساعت دستگاه در این ناحیه نمایش داده می

سمت چپ صفحه که وضعیت دستگاه در حالت نمونه برداری ثقلی را -پایین( بازگشت در این قسمت نمایش داده خواهد شد؛ ج

را نمایش  سمت راست دستگاه که وضعیت دستگاه در حالت نمونه برداری آنالین و اتصال به شبکه-پایین( نمایش خواهد داد؛ د

 .های مختلف دستگاه را نمایش خواهد دادها و اطالعات گزینهها، گزینهمابقی سطرهای صفحه که شکل( خواهد داد و هـ

تواند با کاربر می .ی اول از خانه قرار خواهد گرفتپس از روشن شدن دستگاه، صفحه نمایش در وضعیت خانه و در صفحه

شود تا کاربر وارد یکی از این ، باعث میOKفشردن کلید . صفحات مختلف خانه جابجا شود فشردن کلیدهای باال یا پایین، بین

 : شودوضعیت خانه شامل سه صفحه می. صفحات شود؛ فشردن کلید بازگشت در حالت خانه، هیچ اثری نخواهد داشت

  نمایش اطالعات ورود به نمونه برداری آنالین توسط سنسورهای دستگاه و : در حالت خانه 4از  4صفحه 

  های دستگاه ها و سیکلونورود به نمونه برداری ثقلی توسط پمپ: در حالت خانه 4از  6صفحه 

  ی دستگاهتنظیمات الزمه: در حالت خانه 4از  4صفحه 

 . کندشکل زیر، توضیحات فوق را تشریح می
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 شماره سریال

 دستگاه

 دستگاه صفحه نمایش

 ...ثانیه بعد 48

 شروع کار با دستگاه

 

 با برق شهر

 ]کلید زیر دستگاه[

XXX 

 1/1/2020     15:30                          

          

 

 Status: Ready! 

On-Line 

Sampling 
1  
/  
3 

 1/1/2020     15:30                          

          

 

 Status: Ready! 

Gravity 

Sampling 
2  
/  
3 

 1/1/2020     15:30                          

          

 

 Status: Ready! 

Device 

Settings 
3  
/  
3 

 پنل کلیدها

  (درصورت وجود )با باتری 
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 برداری آنالین سنسورهانمونهمنوی  -7-6

در . ای و در محل مشاهده نمودبه صورت لحظهتوان اطالعات مربوط به سنسورها را، میحالت خانه، در  4از  4ورود به صفحه با 

شده و ( Warm up)دقیقه گرم  4، با هر بار ورود به صفحه نیاز است سنسورها به مدت حدود GPRSصورت خاموش بودن 

نمایش اطالعات، اطالعات مربوط به سنسور غبار ی پس از ورود به صفحه. ی مربوط به نمایش اطالعات شودسپس وارد صفحه

(PM2.5 ،PM10  وTSP )ی دیگری حاوی اطالعات مربوط به با فشردن کلید باال یا پایین، صفحه. شودروی صفحه ظاهر می

 .تواند به عقب بازگرددبا فشردن کلید بازگشت کاربر می .شودسنسورهای دما، رطوبت و فشار محیط ظاهر می

 .کند ارسال به اینترنترا  مذکور پارامترشش  در محل، مقادیر عالوه بر نمایشاین امکان را دارد که  ری آنالین دستگاهنمونه بردا

ی تنظیمات دستگاه فراهم شده است که در صورت فعال سازی، دستگاه هر از صفحه GPRS برای این منظور، امکان فعال سازی

رجوع  ی تنظیمات دستگاه،برای توضیحات مربوط به صفحه) نمایداینترنت ارسال میپارامتر مذکور را به  4دقیقه اطالعات  4

 . ("منوی تنظیمات -9-7"شود به تیتر 

 . کندشکل زیر، توضیحات فوق را تشریح می
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 ...بعد از چند ثانیه

 نمونه برداری آنالین 

 

 پنل کلیدها

OK 

 5/5/2020     18:44                          

          

 

 Status: Ready! 

On-Line 

Sampling 
1  
/  
3 

 5/5/2020     18:44                          

          

 

 Status: Ready! 

‘ Please Wait ’ 

Warming Up… 

 5/5/2020     18:45                          

          

 

 Status: Ready! 

PM2.5:  
PM10:  
TSP:  

 5/5/2020     18:46                          

          

 

 Status: Ready! 

Temp.:  
RH:  
P:  

 5/5/2020     18:48                          

          

 

 Status: Ready! 

On-Line 

Sampling 
1  
/  
3 

 

یعنی کلید بازگشت از 

فعال شده  پنل کلیدها

ی توان به صفحهو می

 .قبل بازگشت
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 هابرداری ثقلی سیکلونمنوی نمونه -7-4

ها و وط به نمونه برداری ثقلی دستگاه توسط پمپی مربو صفحه 4از  6با انتخاب بعدی از وضعیت خانه، کاربر به صفحه 

با ورود برای اولین بار به این صفحه، الزم است کاربر ساعت اتمام نمونه برداری و سپس ساعت شروع . شودها وارد میسیکلون

اه نمایش داده سمت چپ دستگ-تنظیم این دو ساعت با توجه به ساعت فعال دستگاه که در باال. نمونه برداری را تنظیم نماید

پیش از شروع نمونه برداری، الزم است ساعت فعال دستگاه به . شودگیرد؛ یعنی شامل تاریخ و ساعت میشود صورت میمی

پس . ی تنظیمات دستگاه که جلوتر توضیح داده خواهد شد مراجعه کردتوان به صفحهدرستی تنظیم گردد که برای اینکار، می

 ،(ST)، شروع (PT)ی جدیدی شامل زمان اتمام ، دستگاه صفحهOKنمونه برداری و فشردن کلید شروع /از تنظیم زمان اتمام

وضعیت دستگاه در صورت تعیین برنامه زمانبندی در . را نمایش خواهد داد Abortو  OK کلیدوضعیت کنونی دستگاه و دو 

 :حالت در خواهد آمد سهی نمونه برداری ثقلی به صفحه

 الف )PENDING :یت انتظار دستگاه بمنظور رسیدن به زمان شروع نمونه برداری تنظیم شدهوضع. 

 ب )RUNING : وضعیت دستگاه پس از رسیدن به زمان شروع نمونه برداری و انتظار بمنظور رسیدن به زمان اتمام

 .نمونه برداری تنظیم شده

 ج )DONE :م تکمیل نمونه برداری ثقلیوضعیت دستگاه پس از رسیدن به زمان اتمام نمونه برداری و اعال. 

نمودن نمونه ( ریست)، نمونه برداری متوقف شده و امکان تنظیم مجدد Abort یگزینه انتخابدر هر یک از این سه حالت، با 

حالت  دردر صورتی که کاربر برنامه زمانبندی برای نمونه برداری ثقلی تعیین نکند، وضعیت دستگاه آید؛ برداری فراهم می

Ready در هر  که به معنی آماده بودن جهت دریافت برنامه زمانبندی و شروع نمونه برداری ثقلی توسط دستگاه گیردرار میق

 . باشدمی زمان که کاربر بخواهد،

و یا فشردن کلید  OKی ، با انتخاب گزینهDONEو  PENDING ،RUNINGهمچنین در هر یک از سه حالت مذکور، یعنی 

ه برداری ثقلی دستگاه به صورت اجرای برنامه در پس یدها، دستگاه به وضعیت خانه بازگشته و کار نمونبازگشت از روی پنل کل

سمت چپ صفحه نمایش -تواند وضعیت کنونی دستگاه در این حالت را از طریق قسمت پایینکاربر می. ادامه خواهد یافت زمینه

 . پیگیری کند( Statusی مقابل کلمه)

-، دستگاه روی تنظیمات تعیین شده از طریق صفحه(PENDINGخروج از حالت یعنی )شروع نمونه برداری  فرا رسیدن زمانبا 

روشن شده و روی ( PM10یا  PM2.5)گیرد بنابراین پمپ مربوط به سیکلون یا هد تعیین شده ی تنظیمات دستگاه، قرار می

 PM2.5شود؛ دبی پمپ هد ها نمایش داده میط به پمپدر سطر دوم صفحه نمایش، دبی مربو. گیرددبی تنظیم شده قرار می

در سمت راست صفحه نمایش نشان ( در سمت راست دستگاه)PM10 در سمت چپ، و دبی پمپ هد ( در سمت چپ دستگاه)

به شده و در این حالت، دبی میانگین مربوط  DONEبا فرا رسیدن زمان اتمام نمونه برداری، دستگاه وارد وضعیت  .شودداده می

به معنای میانگین  .Avgی کلمه) در طول زمان نمونه برداری بر روی صفحه نمایش داده خواهد شد( هاپمپ)هر یک از هدها 

 (. ها خواهد بوددبی
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 . ندنکزیر، توضیحات فوق را تشریح می هایشکل

  

 پنل کلیدها

OK 

 نمونه برداری ثقلی 

 

 3/5/2020     18:42                          

          

 

 Status: Ready! 

Gravity 

Sampling 
2  
/  
3 

 نمونه برداری( پایان)توقف  تاریخ و زمان

 (...روز 4مثال برای ) را تنظیم کنید

 3/5/2020     18:42                          

          

 

 Status: Ready! 

Set Stop (End) Time: 
 5/5/2020   18:42 

OK, Next >>>  

 3/5/2020     18:42                          

          

 

 Status: Ready! 

Set Start Time: 
 3/5/2020   18:44 

< OK, Apply > 

را  شروع نمونه برداری تاریخ و زمان

 (...دقیقه دیگر 6مثال ) تنظیم کنید

 شوداگر نه، این خطا ظاهر می

گتر از زمان پایان باید بزر*

 .*زمان حال باشد

*It isn't in future! 

اگر نه، این خطا 
 شودظاهر می

باید بزرگتر  شروعزمان *

و کوچکتر از  از زمان حال

 .*باشد زمان پایان

* 'Stop' < 'Start  !'  

 3/5/2020     18:43                          

          

 
 Status: Pending 

 > PENDING... > 
ST:  3/5/2020   18:44 
PT:  5/5/2020   18:42 

Abort/Reset            OK/Go 

 !ها قرار دهیدفیلترها را در جای فیلتر سیکلون



05 
 

 

  

 نمونه برداری تازه

 نمونه برداری ثقلی 

 

 3/5/2020     18:43                          

          

 
 Status: Pending 

 > PENDING... > 
ST:  3/5/2020   18:44 
PT:  5/5/2020   18:42 

Abort/Reset            OK/Go 

 3/5/2020     18:44                          

          

 
 Status: Running 

 16.8 |  Flow, LPM  | 16.4 
ST:  3/5/2020   18:44 
PT:  5/5/2020   18:42 

Abort/Reset            OK/Go 

 5/5/2020     18:42                          

          

 
 Status: Done. 

16.7 |  Avg., LPM  | 16.6 
ST:  3/5/2020   18:44 
PT:  5/5/2020   18:42 

Reset / New           *OK!* 

فرا  چند ثانیه بعد از

 ...رسیدن زمان شروع

با فرا رسیدن 

 ...پایانزمان 

 (ت چپهد سم) PM2.5دبی پمپ مربوط به هد 

 (هد سمت راست) PM10دبی پمپ مربوط به هد 

ها در طول میانگین دبی

 برداریمدت نمونه

 .، وزن کنیدخارج کردهفیلترها را 

 5/5/2020     18:43                          

          

 

 Status: Ready! 

Set Stop (End) Time: 
 5/5/2020   18:43 

OK, Next >>>  

OK 

ی شود به صفحه( ریست)، بدون اینکه نمونه برداری تازه OK/GOی توان با انتخاب گزینههر یک از مراحل باال، میدر  *

 .بازگشت و به صفحات دیگر دستگاه رفت(      Gravity Sampling)ی دوم از صفحات خانه قبل یعنی صفحه

و همچنین تنظیمات مربوط به نمونه برداری ثقلی در تاریخ و ساعت دستگاه  نبایددر حین نمونه برداری ثقلی، : نکته

 :شودظاهر می زیر را تغییر داد؛ در اینصورت پیام( Settings)ی تنظیمات صفحه

* Ongoing gravity sampling program! * 
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 منوی تنظیمات -7-9

ی تنظیمات صفحه. ی دستگاه وارد خواهد شدی تنظیمات الزمهاز وضعیت خانه، کاربر به صفحه 4از  4با انتخاب صفحه 

 :ی دیگر بوده که عبارتند ازدستگاه شامل چهار صفحه

  ی مربوط به تنظیمات ساعت و تاریخ فعال دستگاهصفحه: 9از  4صفحه 

  غیر فعال کردن /ی مربوط به فعالصفحه: 9از  6صفحهGPRS 

  ی نمونه برداری ثقلی دستگاهمرتبط با صفحهی مربوط به تنظیمات صفحه: 9از  4صفحه 

  دستگاه عملیاتی هایگزارش: 9از  9صفحه (SI.) 

-، کاربر ساعت و تاریخ  فعال نمایش داده شده در باال(ی تنظیمات ساعت و تاریخ  فعال دستگاهصفحه) 9از  4 با ورود به صفحه

ال تنظیم شده برای دستگاه، بمنظور تنظیم ساعت ساعت و تاریخ  فع. دهدمیسمت چپ صفحه نمایش را به دستگاه 

 .رودبکار میی نمونه برداری ثقلی دستگاه در صفحه نمونه برداری شروع/اتمام

با فعال کردن تیک مربوط به . غیر فعال نماید/دستگاه را فعال GPRSتواند ی تنظیمات، کاربر میاز صفحه 9از  6در صفحه 

سمت راست -در پایین ONی دستگاه فعال شده و تصویر یک آنتن به همراه کلمه Apply ،GPRSو انتخاب کلید  ONی گزینه

دستگاه به  Apply، GPRSانتخاب کلید  سپس و OFFی تیک مربوط به گزینهبا فعال کردن . شودصفحه نمایش نشان داده می

، PM2.5یعنی )ارامتر نمونه برداری آنالین دستگاه، اطالعات مربوط به شش پ GPRSبا فعال کردن . آیدحالت غیر فعال در می

PM10 ،TSPهر سه دقیقه خوانده شده و به اینترنت ارسال به صورت اجرای برنامه در پس زمینه( ، دما، رطوبت و فشار محیط ،

کارت تلفن این اطالعات از طریق سیم . تواند این اطالعات را در کامپیوتر توسط یک بروزر مشاهده نمایدکاربر می. خواهد شد

 . شوندهمراه موجود در داخل دستگاه ارسال می

ی نمونه برداری ثقلی دستگاه ی تنظیمات دستگاه، کاربر پارامترهای بکار گرفته شده در صفحهاز صفحه 9از  4 با ورود به صفحه

با زدن یا )قلی روشن شود کند که پمپ کدام هد در طول نمونه برداری ثدر این صفحه کاربر تعیین می. نمایدرا تعیین می

در (. بر روی تنظیم دبی و تعیین مقدار دبی OKبا زدن )و دبی مکش در طول نمونه برداری چه مقداری باشد ( هابرداشتن تیک

-الزم به ذکر است که کاربر می. گردد، تنظیمات داده شده برای نمونه برداری ثقلی ذخیره میApplyی نهایت با انتخاب گزینه

 .سازی تنظیمات اعمال شده انتخاب نمایدجهت ذخیره را Applyی حتما گزینهبایست 

باشد که در آمریکا می  EPA-40-CFR Part50 بر اساس استاندارد( هاسیکلون)طراحی بخش نمونه برداری ثقلی دستگاه : نکته

  .کندلیتر بر دقیقه عمل می 6/44دبی نمونه برداری برابر 

در . تواند گزارشات مربوط به عملکرد دستگاه را مشاهده نمایدی تنظیمات دستگاه، کاربر میاز صفحه 9از  9صفحه با ورود به 

باشد، کاربر پس از  PENDINGی برداری در مرحلهبرداری ثقلی در صورتیکه نمونهصورت تخلیه باتری دستگاه در حین نمونه
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-خواهد کرد که به معنی تمیز بودن فیلتر و شروع نشدن نمونهروشن شدن مجدد دستگاه در این صفحه پیام زیر را مشاهده 

 :؛ زمان روشن شدن دستگاه در سطر اول نمایش داده خواهد شدباشدبرداری در زمان تعیین شده می

Pwr-off when pending; Filter is *unused*. 

باشد، کاربر پس از  Runningی داری در مرحلهبربرداری ثقلی در صورتیکه نمونهدر شرایط تخلیه باتری دستگاه در حین نمونه

در زمانی جلوتر  بردارینمونه به معنی متوقف شدنروشن شدن مجدد دستگاه در این صفحه پیام زیر را مشاهده خواهد کرد که 

؛ باشدبرداری میبرداری در طول مدت نمونهبرداری تعیین شده توسط کاربر و به کار گرفته شدن فیلتر نمونهاز زمان پایان نمونه

 :زمان روشن شدن دستگاه در سطر اول نمایش داده خواهد شد

Pwr-off when running. 

 .یابدبرداری ثقلی، تصحیح و تقلیل میی نمونهبرداری به زمان خاموشی دستگاه در صفحهدر این حالت، زمان پایان نمونه

کاربر از  که به معنی اطالعشود مت چپ دستگاه نمایش داده میس-در قسمت پایین( .SI)ی در هر یک از دو حالت باال، کلمه

در حالتی که  دستگاهکردن ( روشن -خاموش)ریست  اطالعات این صفحه، در صورت .باشددر این صفحه می پیام نمایان شده

پیام و زمان آخرین شده و در غیر اینصورت، متن آخرین پاک  ،(READYیعنی حالت )برداری ثقلی نباشد دستگاه در حال نمونه

در صورت رسیدن پیام جدید، پیام تازه بجای پیام . ماندپیام اتفاق افتاده، در این صفحه تا ریست شدن مجدد دستگاه باقی می

 .شودنمایش داده میدر این صفحه  OKپیام ، نیز در حالت معمول .شودباقی مانده از قبل، نمایش داده می

 . کنندتشریح میهای زیر، توضیحات فوق را شکل
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 تنظیمات دستگاه  

 

 1/1/2020     15:31                          

          

 

 Status: Ready! 

Date&Time 

Settings 
1  
/  
4 

 1/1/2020     15:30                          

          

 

 Status: Ready! 

Device 

Settings 
3  
/  
3 

 پنل کلیدها

 پنل کلیدها

OK 

 1/1/2020     15:31                          

          

 

 Status: Ready! 

GPRS 

Setting 
2  
/  
4 

 1/1/2020     15:31                          

          

 

 Status: Ready! 

System 

Info. 

(SI.) 

4  
/  
4 

 1/1/2020     15:31                          

          

 

 Status: Ready! 

Gravity 

Sampling 

Settings 

3  
/  
4 
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 تنظیمات دستگاه  

 

 پنل کلیدها

OK 

 3/5/2020     18:41                          

          

 

 Status: Ready! 

GPRS 

Setting 
2  
/  
4 

 1/1/2020     15:31                          

          

 

 Status: Ready! 

Date&Time 

Settings 
1  
/  
4 

تاریخ و زمان را 

 ...تنظیم کنید

 1/1/2020     15:31                          

          

 

 Status: Ready! 

Set Date and Time:     
3/5/2020   18:41 

Done!... 

 

1 

 پنل کلیدها

OK 

 3/5/2020     18:41                          

          

 

 Status: Ready! 

  GPRS: 
         ON,     
         OFF,   

< OK, Apply > 
 

2 

OK 

 3/5/2020     18:41                          

          

 

 Status: Ready! 

  GPRS: 
         ON,     
         OFF,   

Done!... 
 

3 

برداری آنالین در این مرحله، اطالعات نمونه

 .شوددقیقه به اینترنت ارسال می 4هر 
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ای غیر از صفحه خانه دستگاه به شکل تصویر کلید سمت راست صفحه نمایش در هر صفحه-ناحیه باالقسمت در حالت کلی، 

تواند شما را یک آید که به معنی این است که کلید بازگشت در صفحاتی غیر از وضعیت خانه، فعال شده و میبازگشت در می

 .رحله به عقب بازگرداندم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تنظیمات دستگاه

 

 پنل کلیدها

OK 

 3/5/2020     18:41                          

          

 

 Status: Ready! 

Gravity 

Sampling 

Settings 

3  
/  
4 

 3/5/2020     18:41                          

          

 

 Status: Ready! 

 PM2.5 (Left) Head         
 PM10  (right) Head  
h  Flow, LPM:   16.7   

< OK, Apply > 
 

OK 

 3/5/2020     18:41                          

          

 

 Status: Ready! 

 PM2.5 (Left) Head         
 PM10  (right) Head  
h  Flow, LPM:   16.7   

Done!... 
 

LPM=Lit/min 

 نکته

تر برود، در صورتی که دمای کاری دستگاه از حد مجاز تعیین شده باالتر یا پایین

 :شوندهای زیر ظاهر میپیام

- HOT Condition! 

- COLD Condition! 
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 مراقبت و نگهداری -6

 .متر فاصله باشدسانتی 48ترین مانع به آن حداقل بهتر است بین پشت دستگاه و نزدیک -4

ها، نمونه برداری ثقلی را ها بر روی دستگاه و بدون قرار دادن فیلتر در جای فیلتر سیکلونبدون قرار دادن سیکلون  -6

 (. ها روشن نشوندپمپ) شروع نکنید

 .ها را از غبار تمیز کنیدی سیکلونپس از هر چند بار نمونه برداری ثقلی طوالنی و یا حدود هر شش ماه یکبار، محفظه -4

 .کنید، مسیر خروج هوا در طول مسیر شلنگ مسدود نشودها از شلنگ استفاده میاگر در خروجی پمپ -9

در . ، از دستگاه استفاده نکنید(دمای محیط پایین نقطه شبنم)ای رطوبت قابل کندانس در شرایط مه غلیظ و هوای دار -7

 .بماندخاموش  کنید و بهتر است دستگاهاز برق خارج را  این حالت دستگاه

به این نکته توجه کنید که حتما دوشاخه را در پریزی قرار دهید که استاندارد و محکم باشد و دوشاخه به آسانی از آن  -4

 .بیرون نیاید و یا در آن لرزش نکند

های ی گاز و یا لوله، از ارت به زمین توسط لولهوجود ندارداز پریز دارای سیم ارت استفاده کنید و اگر چاه ارت  -6

 .تاسیساتی ساختمان استفاده کنید

های نو و فیلترباقی نماند  هاکهنه، در هنگام نمونه برداری جدید در سیکلون دقت کنید که فیلترهای نمونه برداری -0

 .جایگزین شود
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Environmental Suspended Particulate Sampling, 

ESPS 

 جنوبی 9، طبقه 94خیابان وصال شیرازی، پالک  خیابان انقالب، تهران،: دفتر مرکزی

 864-44984684: فکس     864 - 44964498، 44408690، 44408696: تلفن

 67ی، پالک اصل 6شهریار، خادم آباد، الله : کارخانه

 864-47649864: تلفن
 

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


