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BEK1106 

 كٌترلر َّضوٌد گرهایص ازكف

Intelligent Controller for floor Heating  
 ضرح كلی :

سیستن فؼلی كٌترل گرهایص از كف ، ػالٍُ تر گراى تَدى تجْیسات ، تا هَتَرخاًهِ ارتثهان ًهدارد ٍ    

الزم است هَتَرخاًِ ترای تدتریي ضرایط تٌظهین ضهَد تها در ضهرایط ه تلهف گرههایص ههَرد ًیهاز         

 ٍاحدّا تاهیي ضَد.  

 :TZB1106هسایای كٌترل َّضوٌد گرهایص از كف 

 هَتَرخاًِ . كٌترل گرهایص ّر ٍاحد از  -1

TZB1106        داخل هَتَرخاًِ ًصة هیطَد ٍ داخل ّهر ٍاحهد سٌسهَر یها سٌسهَرّایی  ْهت

دهای ّر ٍاحد را تا دهای سهت وَیٌهت هیایسهِ     TZB1106كٌترل دهای هحیط ًصة هیطَد . 

 هیٌواید ٍ چٌاًچِ ٍاحدی ًیاز تِ گرهایص داضتِ تاضد ضیر ٍرتَطِ را تاز هیٌواد . 

2- TZB1106  توام ضیرّای ترقی فرهاى خاهَش ضهدى ووهچ چرخطهی را رهادر     ٌّگام تستي

 هیٌواید.

3- TZB1106   .ووپْای چرخطی را تصَرت ویطرٍ ٍ وسرٍ كٌترل هیٌواید 

 اهکاى هحاسثِ هصرف ّر ٍاحد . -4

كٌترلر تا هحاسثِ  وغ ساػات تاز تَدى ضهیر ترقهی ّهر ٍاحهد تهر ٍردی از هیهساى هصهرف        

 ّد )الثتِ تدلیل ػدم هحاسثِ  ب گرم  اًرِشی ّر ٍاحد تِ ساكٌیي ارائِ هید

 

هصرفی ، ایي تر ٍرد دقیق ًویثاضد . ّرچٌد هصرف  ب گرم  سء كهَچکی از قهثگ گهاز را    

 در زهستاى ضاهل هیطَد(
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 اهکاى ًصة وٌل كٌترل ترای ّر ٍاحد داخل ٍاحد. -5

 تا ایي وٌل كٌترل ّر ٍاحد هیتَاًد دها ٍ ّوچٌیي سهاػات گهرم تهَدى ٍاحهد خهَد را كٌتهرل      

 ًواید ٍ ّسیٌِ اًرِشی را كاّص دّد.

اهکاى ًصة ایي سیستن رٍی ساختواًْای دارای اًَاع دیگر سیستوْای گرهایطی ًیس ٍ َد  -6

 دارد.

 ّای كاری  هد

  در ساختواى كٌترل هیطَد  دهای تٌظیوی ّر ٍاحدكار : گرهایص تر اساس  . 

  هرتَن تِ ادارات ٍ ٍیالّا   ایي هددر هیاتل یخ زدگی هحافظت هیطَد .  تجْیساتحفاظت : از

   در ساػات غیر كاری هیثاضد.

ثهت از یهخ زدگهی    ّرچِ دهای َّای  زاد از رهفر كهاّص ویهدا كٌهد سهای دههای هراق       -

     افسایص ویدا هیکٌد ٍ ووپْا تیطتر كار هیکٌٌد.

   خاا ارسال هیٌواید. SMSدررَرت ترٍز ضرایط تحراًی سیستن  -

 

    كار          هدقاتلیت تٌظین زهاًی 

 تٌظین ضٌثِ تا  وؼِ ّررٍز یك ًیاِ رٍضي ٍ یك ًیاِ خاهَش  ْت ساختواًْای اداری 

 تٌظین ػدم كاركرد تؼایالت ضوسی 

  كار  ْت ساختواًْای اداری هٌاسة ٍرٍد تِ هدهحاسثِ زهاى 

 كار  ْت ساختواًْای اداری هحاسثِ زهاى هٌاسة خرٍج از هد 
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  الرهْا

    ثیٌهد ًهرم افهسار  هوي  الرم رهَتی ٍ ًوهایص       ة تچٌاًچِ ّر یهك از سٌسهَرّا  سهی

 رًٍدی كِ تؼریف ضدُ است اداهِ هیدّد.   ا سٌسَر هؼیَب تِ كار خَد ت

 .اهکاى ارسال  الرم تِ ًگْثاًی ساختواى ٍ َد دارد 

  اهکاى sms  الرهْا تَسط GSMMODEM 

 

 خرٍ یْا

 10 AMP,220 Vac                       

 ایٌترفیس

  ثثت اطالػات تَسط كاهپیَتر یا دیتاالگروَرت سریال  ْت 

  وَرت ه صَظ  ْتUpgrade یا اتصال تِ دستگاُ  اًثی 

  اتصالGSM  MODEM  اطالػات  تِ ساهاًِ  ْت كٌترل ساهاًِ ٍ دریافت 

 رٍش ًصة

      تها تَ ههِ تههِ ػهدم  ضههٌایی سههرٍیس كهاراى هَتَرخاًههِ تهها سیسهتن َّضههوٌد ، ًصههة

BEK110  طی اًجام هیطَد .  تدٍى ّیچگًَِ تغییرات سین ك 

    ٌّگهام راُ اًهدازی BEK110        ٍ كلیهدّای كٌتهرل دسهتی هَتَرخاًهِ خهاهَش هیطهَد

 كلیدّای سیستن َّضوٌد رٍضي هیطَد ٍ ّر لحظِ هیتَاى ایي ٍ هؼیت را تغییهر داد.  

تجْیهسات را در حالهت   تدیي ترتیة سرٍیس كاراى تدٍى ّیچگًَِ هطهکلی هیتَاًٌهد   

 دستی قرار دٌّد .

 خدهات وس از فرٍشگاراًتی ٍ 
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  سهال خهدهات وهس از فهرٍش      11سهال گهاراًتی ٍ    3كلیِ تجْیسات ًصة ضدُ دارای

 هیثاضد.  

 : BEK1106ضرح تجْیسات كٌترلر گرهایص از كف 

- T1…T51  ٍاحد( 51سٌسَر داخلی ّر ٍاحد )حداكثر 

- Panel Control ترد تٌظین ضًَدُ ّر یك از ٍاحدّا 

 ساػات گرهایص ٍاحد هیثاضد.تٌظیوات ضاهل دهای ٍاحد ٍ 

 ٍاحد( 51ضیرّای كٌترلی ّر ٍاحد )حداكثر  -

 : BEK1106ضرح تجْیسات كٌترلر گرهایص از كف 

- T1…T51  ٍاحد( 51سٌسَر داخلی ّر ٍاحد )حداكثر 

- Panel Control ترد تٌظین ضًَدُ ّر یك از ٍاحدّا 

 تٌظیوات ضاهل دهای ٍاحد ٍ ساػات گرهایص ٍاحد هیثاضد.

 ٍاحد( 51كٌترلی ّر ٍاحد )حداكثر ضیرّای  -

 

 

 


