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ٍرٍدیّای تاتلَ
ٍ .1سٍدی سَئیچ اّشهی ) (NFحذ باال  ٍ UFپاییي  ،DFهیکشٍ سَئیچّای فلکِ گاٍسًش ٍ SWP
هیکشٍ سَئیچ کف چاُ  SWGبِ تشهیٌالّای

.A

A,

 .2سفت کٌتاکت دٍ ضااهِ دس ّاای واَالیی تشهیٌاال

ٍ بشگطات نى

هایباضاذ ددس

دس ّای توام اتَهاتیک ایي دٍ تشهیٌال بِ ّن پل هیضَد).
 .3سفت سشی استپ کابیي تشهیٌال

هیباضذ .قفل دس داهل

ٍ بشگطت نى تشهیٌال A

با هذاس استپ کابیي سشی هیباضذ.
ٍ بشگطات نى تشهیٌاال

 .4سفت سشی قفلّای بیشٍى تشهیٌاال A

هایباضاذ .دایاي دٍ

تشهیٌال دس دس ّای توام اتَهاتیک بشای کٌتاکتّاای دٍضااهِ دس ّاای بیاشٍى اساتفادُ
هیضَد).
 .5دٍس اًذاص اجبای پاییيتشیي عبقِ  DLSدتشهیٌال

)  :سَئیچ اّشهی ) (NFایاي هاذاس NC

دکٌتاکت بستِ) بَدُ ٍ حذٍد  170ساًتیهتش هاًذُ بِ پاییيتاشیي عبقاِ ً ای هایضاَدددس
نساًسَسّای دٍ سشػتِ  1هتش بش ثاًیِ).
 .6سَئیچ اّشهی ) (NFتَقف سشعبقِ ) (LEVELپاییيتشیي عبقِ  DSبِ تشهیٌاال

 :ایاي

سَئیچ  NCبَدُ ٍ نساًسَس سا دس پاییيتشیي عبقِ هتَقف هیکٌذ.
 .7سَئیچ اّشهی) (NFدٍساًذاص باالتشیي عبقِ  ULSبِ تشهیٌال

 :ایاي ساَئیچ  NCباَدُ ٍ

حذٍد  170ساًتیهتش هاًذُ با باالتشیي عبقِ ً ی هیگشدد .ددسنساًسَسّای دٍ سشػتِ  1هتش
بش ثاًیِ)
 .8سَئیچ اّشهی ) ، (NFتَقف سش عبقِ سشعبقِ ) (LEVELپاییيتشیي عبقِ  USباِ تشهیٌاال
 :ایي سَئیچ  NCبَدُ ٍ نساًسَس سا دس باالتشیي عبقِ هتَقف هیکٌاذ .تذزیاِ ساَئیچّاای
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اّشهی د US,ULS,DS,DLS )NFاص تشهیٌال  402هیباضذٍ ،وتاط ٍسٍدی ایي سَئیچّا ٍ 110وات
هیباضذ.
ٍ .8سٍدی کلیذ سٍیضیَى اتَهاتیک بِ تشهیٌال REV
ٍ .9سٍدی کلیذ جْت باال بِ تشهیٌال RU
ٍ .10سٍدی کلیذ جْت پاییي بِ تشهیٌال RD

تَضیح :دس تابلَّای هذل سشیال با بستي تشاٍل کابل سینکطیّای سِ هَسد بااال اًااام هایضاَد.دس
تابلَّای هذل پاساول عشف دیگش ایي ٍسٍدیّا بِ تشهیٌال  24بستِ هیضَد.
ٍ .11سٍدی  PTCهَتَس بِ تشهیٌالّای PTC ٍ GND

ٍ .12سٍدی ضستی  ٍ DO,KPفتَسل ددس ّای اتَهاتیک):
کٌتاکتّای ایي قغؼات  NCبَدُ ٍ با ٍ 24وت تذزیِ هیضَد .پالتیي کلیذ  ٍ KP ، DOفتَسل با ّن
سشی ضذُ ٍ بِ تشهیٌال  DOبستِ هیضَد.
ٍ .13سٍدی  : DCپالتیي ایي کلیذ  NOبَدُ ٍ با ٍ 24وت تذزیِ هیضَد .دس صَستی کاِ صاف ِ
ضستی داهل کابیي فاقذ کلیذ  DCبَد بِ ایي تشهیٌال سیوی ًبٌذیذ.
ٍ .14سٍدی فَل وَد  : FULL LOADهیکشٍ سَئیچ ایي ٍسٍدی بستِ  NCبَدُ ٍ با فؼال ضذى نى
نساًسَس بِ ضستیّای بیشٍى پاسخ ًویدّذ .ایي ٍسٍدی با ٍ 24وت تذزیِ هیضَد .دس صَست
ًبَدى ایي هیکشٍ سَئیچ تشهیٌال  FLسا بِ ٍ 24وت ات ال دّیذ.
ٍ .15سٍدی  : OVER LOADهیکشٍ سَئیچ ایاي ٍسٍدی بساتِ  NCباَدُ ٍ باا فؼاال ضاذى نى
نساًسَس ّیچ حشکتی اًاام ًویدّذ .ایي ٍسٍدی با ٍ 24وت تذزیِ هیضَد .دس صَست ًبَدى
ایي هیکشٍ سَئیچ تشهیٌال  OLسا بِ ٍ 24وت ات ال دّیذ.
ٍ .16سٍدی  MU ٍ MDدس بخص سیستن سلکتَس تَضیح دادُ ضذُ است.
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 .17هیکشٍ سَئیچّای اًتْای باصضذى ٍ اًتْای بستِ ضذى دس اتَهاتیک سِ فاص ٍ 96وت ٍ 380
ٍوت OLS

تشهیٌال

-

CLS,

-

هیباضذ  .هیکشٍ سَئیچّای باال ب َست بستِ باَدُ ٍ اص

کِ هطتشک نًْا هیباضذ تذزیِ هیکٌٌذ.

ٍ .18سٍدیّای احضاس داهل کابیي  C -CNاحضاسّای عبقات  H -HNهیباضذ.
ٍ .19سٍدی صًگ اضغشاسی با تشهیٌال AL, GND

هشٍجیّای تابلَ
 .1هشٍجی سِ فاص بِ هَتَس:
اوف :تشهیٌاالّاای  U,V,W,X,Y,Zباشای سیساتن ّاای دٍ ساشػتِ ،ساین پایچ دٍس تٌاذ هَتاَس باِ
تشهیٌالّای  ٍ U,V,Wسین پیچ دٍسکٌذ هَتَس بِ تشهیٌالّاای ٍ X,Y,Zصال هایضاَد .دس صاَستی
جْت حشکت نساًسَس بشػکس کٌتاکتَسّای جْت دس تابلَ فشهاى بَد هی تَاى با ػَض کشدى دٍ سین
 U,Vددٍس تٌذ) ٍ  X,Yددٍسکٌذ) نًشا اصالح کشد .بشای سینکطی هذاس قذست هَتَس اص کابل ّفت سضتِ
ضیلذاس با قغش هتٌاسی با کیلٍَات هَتَس استفادُ گشدد.
 :تشهیٌالّای  U,V,Wبشای سیستنّای یک سشػتِ ٍ  ، VFبِ تشهیٌالّای ّوٌام دس هَتَس بستِ
هیضَد .ددس صَستی کِ هَتَس دٍ سشػتِ باضذ تشهیٌال  U,V,Wبِ دٍس تٌذ هَتَس ٍصل گشدد).
-2هشٍجی سِ فاص بِ هَتَس سش دس با تشهیٌالّای .U ,V ,W
-3هشٍجی سِ فاص بِ هَتَسّای سش دس  DCباتشهیٌالّای .COM,NO, NC
 -4هشٍجی ٍوتاط  DCبشای هگٌت تشهض با تشهیٌالّای BR+ ٍ BR-

 -5هشٍجی بشای هگٌت دس

باصکي با تشهیٌالّای RC+ ٍ RC-

 -6هشٍجی بشای في هَتَس تک فاص با تشهیٌالّای FAN ,FAN
 -7هشٍجی بشای ًوشاتَسّای یک سگوٌت با هظ هٌفی ٍ دّگاى a,b,c,d,e,f , g , – , 1
 -8هشٍجی بشای الهپّای جْت با تشهیٌالّای UAL ٍ DAL
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 -9هشٍجی بشای الهپّای اتَهاتیک ٍ ثابت کاابیي ٍ 220وات  :تشهیٌاالّاای  L .Lباشای الهاپ
اتَهاتیک ٍ  L .Lبشای الهپ ثابت هیباضذ.
 -10هشٍجی الهپ اضغشاسی داهل کابیي بِ تشهیٌال  GND ٍ EMLدٍوتاط الهاپ بساتگی باِ ٍوتااط
باعشی تابلَ داسد).
سینکشی تاتلَ سِ فاز ٍ تاتلَ اصلی:
 .1تشهیٌال  Eدبا ه ل ات ال) است دس بذًِ بِ  EARTHساهتواى بستِ هیضَد.
 .2تشهیٌال  MPبا  Nبِ ًَل بشق ضْش ٍصل هیضَد.
 .3تشهیٌال  RLدفیَص  ) LIGHTبِ یکی اص سِ فاص اصلی ٍسٍدی قبل اص جؼبِ سِ فاص هَتَس هاًِ
ٍصل هیضَد.
 .0ترهیٌالّای  R,S,Tتِ سِ فاز ترق شْر ٍصل هیشَد.
اشکاالت احتوالی:
ٍ -1صل ًبَدى  MPبا ًَ Nل بِ بشق ضْش کٌتشل فاص هاهَش هَاّذ بَد.
 -2دس صَست ًبَدى یک فاص یا جابِجایی ٍ یا ّوٌام بَدى فاصّا  LED Pسٍضي است.
 -3دس صَست ص یح بَدى سِ فاص ٍ ًَل ضْشی  LED u,rکٌتشل فاص سٍضي هَاّذ بَد.
سینکشی هذار: PTC
اغلی هَتَسّا داسای  PTCدس سینپیچ داهل هَتَس هیباضٌذ کِ دس حاشاست هؼواَوی داسای هقااٍهتی
حذٍد  400-300اّن هیباضٌذ ،با باال سفتي حشاست هَتَس تا  120دسجِ سااًتیگاشاد ایاي هقاذاس باِ
حذٍد  1500اّن افضایص هییابذ .تشهیٌالّای  GND ٍ PTCتابلَ کِ داسای ٍوتاطی حذٍد  3تا ٍ 4وت
هیباضذ بِ تشهیٌالّای  PTCهَتَس بستِ های ضاَد .دس صاَستی کاِ حاشاست هَتاَس بااال باشٍد هاذاس
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اوکتشیکی داهل بشد ػکس اوؼول ًطاى هیدّذ .دس سٍی ًطاى دٌّذُ ً (OH)OVER HEATواایص
دادُ هیضَد ٍ تا هٌک ضذى هَتَس اجاصُ حشکت بِ هَتَس سا ًویدّذ.
تَجِ کٌیذ دبِ ّیچٍجِ بِ تشهیٌال ٍ PTCوتاط ًذّیذ دس صَست ات ال ٍوتااط باِ ایاي تشهیٌاال PTC

داهل هَتَس ٍ هذاس اوکتشًٍیکی بشد نسیی هَاّذ دیذ).
سینکشی في هَتَر:
تشهیٌالّای ٍ FAN ,FANوتاط هشٍجی ٍ 220وت هیباضذ کِ بایذ  FANبا پالتیي حشاستی داهل
هَتَس سشی ضَد
راُ اًذازی تاتلَ:
 .1ات ال سِ فاص اصلیًَ ،ل ٍ است بِ تابلَ .
 .2ات ال  PTCسٌسَس حشاستی هَتَس بِ تشهیٌالّای .PTC ٍ GND
 .3ات ال تشهیٌالّای  X,Y,Zبِ ساین پایچ دٍسکٌاذ هَتاَس ،دبْتاش اسات باشای ایوٌای بااالتش
سشسینّای دٍس تٌذ  U,V,Wسا تا نهشیي و ظِ اتوام کاس نساًسَس ٍ صهاى ساُاًذاصی اتَهاتیک
بِ تشهیٌالّای هشبَعِ ًبٌذیذ.
 .4ات ال سَئیچ گاٍسًش باال ٍ حذ باال بِ تشهیٌالّای A

حذ پاییي بِ تشهیٌالّای

ٍ ات ال سَئیچ گاٍسًش پااییي ٍ

A,

ددس دس ّای توام اتَهاتیاک ایاي

 .5ات ال کٌتاکت دٍضاهِ دس عبقات بِ تشهیٌال
تشهیٌال پل هیضَد).
 .6ات ال کٌتاکت دس داهل کابیي بِ تشهیٌال
 .7ات ال قفل دس عبقات بِ تشهیٌال

A,

A,

.

 .8ات ال سَئیچّای ایوٌی داهل چاُ بِ ٍسٍدیّای
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.

دهطتشک

).

ًحَُ ًصة ٍ سینکشی سیستن سلکتَر:
سیستن سلکتَس داهل چاُ :ػباست است اص  2سَئیچ بستِ  NCکِ بشای دٍساًذاص ٍ تَقف سش عبقات با
تؼذادی پشچن یا نٌّشبا استفادُ هیضَدٍ .سٍدیّاای سیساتن سالکتَس دس تابلَّاا باا تشهیٌاالّاای
 MU,MDهیباضذ کِ با ٍ 24وت تذزیِ هایضاًَذ MU,MD .دس بایي عبقاات باشای دٍس اًاذاص ٍ دس
سشعبقات با قغغ ّوضهاى بشای تَقف استفادُ هیضَد.
ًحَُ ًصة ٍ فاصلِ پرچنّا:
 .1ابتذا کابیي سا سٍبشٍی اٍویي تَقف تٌظین ًوَدُ ٍ دٍ ػذد نٌّشبا سا عَسی ً ی هیکٌین کاِ
پالتیيّ ،ش دٍ سٌسَس  MU,MDسا قغغ ًوایذ.
 .2حذٍد یک هتش باالتش تیذِ یا نٌّشبا سا ً ی هیکٌین کِ دٍساًذاص بِ عاشف پااییي هایباضاذ ٍ
سٌسَس  MDسا قغغ ٍ ٍصل هیکٌذددس نساًسَسّای با دسایَ  VFبا سشػت یک هتش بش ثاًیاِ
فاصلِ بایذ  170ساًتیهتش ضذ .بشای سشػت  1/6هتش باش ثاًیاِ ایاي فاصالِ  260سااًتیهتاش
هیباضذ).
 .3حذٍد یک هتش هاًذُ بِ سش تَقف عبقِ باالیی تیذة نّي سبایی سا ً ی هیکٌین کاِ دٍساًاذاص
بِ عشف باال باضذ ٍ سٌسَس  MUسا قغغ ٍ ٍصل هیکٌذ .ددس نساًسَسّای باا دسایاَ  VFباا
سشػت  1هتش بش ثاًیِ ایي تیذِ یا نٌّشبا سا  170ساًتیهتش هاًذُ بِ سش عبقاِ بااالیی ً ای
هیکٌین ،بشای سشػت  1/6هتش بش ثاًیِ ایي فاصلِ  260ساًتیهتش هیباضذ).
 .4دسست سش تَقف دٍ ػذد تیذِ یا  4ػذد نٌّشبا ً ی هیکٌاین کاِ بتَاًٌاذ باِعاَس ّوضهااى
سٌسَسّای  MU,MDسا قغغ کٌذ ایي اػوال سا بشای تَقفّای بااالیی تکاشاس هایکٌاین .دس
صَست ٍجَد اضکال دس ً َُ کاس سٌسَسّا ٍ تیذِ یا نٌّشباّاا هایتاَاًین باا اساتفادُ اص باشد
ػیییابی ًوایین .بش سٍی  LCDبشد ضواسُ پشچنّا ًَضتِ هیضَد .دس اٍوایي تَقاف اص پااییي
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ضواسُ پشچنّا یک هیباضٌذ .دس تَقفّای باالتش ضواسُ پاشچنّاا  . . . 9 .7 .5 .3هایباضاذ.
ّواًغَس کِ هالحظِ هیکٌیذ ضواسُ پشچنّا فشد ٍ هساٍی هیباضذ .دس صاَست ػاذم ً ای
ص یح ایي اػذاد فشد ٍ هساٍی ًخَاٌّذ ضذ ٍ نساًسَس بؼذ اص تَقاف ساشعبقِ دٍبااسُ ػوال
ٍجَد ًذاسد .بِعَسی کِ ّشگاُ فاصلِ بیي دٍ عبقِ حتی  110سااًتیهتاش باضاذ ایاي ضایَُ
بذٍى استفادُ اص قغؼات اضافی دس داهل چاُ جَابگَی هساللِ هَاّاذ باَد .تؼاذاد تیذاِ یاا
نٌّشبای هَسد ًیاص با فشهَل صیش ه اسبِ هیضَد:
تؼذاد نٌّشبا ;  × 10د  – 1تؼذاد عبقات)
سینکشی شستیّای احضار ٍ جَاب احضار:
ابتذا یکی اص پایِّای الهپ ٍ ضستی سا بِ ّن پل کشدُ ٍ تَسظ سیوی بِ تشهیٌاال عبقاِ ٍ HL
 CLهَسد ًظش دس تابلَ هیبٌذین .عشف دیگش الهپ بِ ٍ 24وت بستِ هیضَد .تشهیٌال دیگش ضستی
بِ تشهیٌال  GNDات ال پیذا هیکٌذ.
سینکشی ًوراتَر:
هطتشک سَى سگوٌت سا بِ ٍ 24وت هیبٌذین ّش کذام اص تشهیٌاالّاای  aتاا  gساَى ساگوٌت
) (SEVEN SEGMENTسا بِ تشهیٌالّای ّن ًام دس تابلَ هیبٌاذین .دس صاَستی کاِ د )1ٍ -سا
داضتِ باضین نًْا سا ًیض بِ تابلَ هیبٌاذین .دس ًوشاتاَس ّایچ سایوی باِ ٍ GNDصال ًوایضاَد.
هطتشک الهپّای جْت  UAL, DALسا بِ ٍ 24وت بستِ ٍ الهپ جْت باال سا بِ  ٍ UALجْات
پاییي سا بِ  DALهیبٌذین.
شستی :DOOR OPEN
ضستی  DOدس دس ّای ًیوِ اتَهاتیک ٍ توام اتَهاتیک با پالتیي بستِ NCهیباضذ.
یکی اص پایِّای ضستی بِ تشهیٌال

ٍ پایِ دیگش نى بِ تشهیٌال ٍ DOصل هیضَد.
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سینکشی الهپ اضطراری داخل کاتیي :
یک عشف الهپ سا بِ تشهیٌال  ٍ GNDعشف دیگش سا بِ تشهیٌال با سین ٍ EMLصل هیکٌاین .دس
صَستی کِ بشق تابلَ قغغ ضَد ایي الهپ اص باعشی تذزیِ هیکٌذ .ایي الهپ بستِ بِ ٍوتاط بااعشی
 6یا ٍ 12وت هیباضذ.
سین کشی رٍشٌایی کاتیي:
تا  L -1فاص اتَهاتیک
پا  L -2فاص ثابت
د ًَ L -3ل N

دس صَست  DCبَدى هَتَس سش دس  ،فشهاى بستِ ٍ باص ضذى دس

بِ تشهیٌالّای COM ٍ NO ٍ NC

بستِ هیضَد .هیکشٍسَئیچّای نهشیي حذ بستِ  ٍ CLSنهشیي حذ باص کشدى  OLSبایذ با تشهیٌال-
ّای  NO ٍ NCبِ صَست سشی قشاس بگیشًذ .دس دس ّای ًیوِ اتَهاتیک ً DCیاص بِ ایي کاس ًوی-
باضذ.
راُ اًذازی تاتلَّای VF

بشای ساُ اًذای تابلَّای هاْض  VFبایستی بِ هَاسد صیش دقت کشد:
 .1تشهیٌالّای  RB ٍ RBبِ هقاٍهت تشهض د )BREAK RESISTORبستِ ضًَذ.
 .2دٍس تٌذ هَتَس ) (U,V,Wبِ تشهیٌالّای  U,V,Wتابلَ بستِ هیضًَذ.
 .3سین استباعی تابلَ بِ هَتَس حتواً بایستی ضیلذاس باضذ ٍ سین ضیلذ دسین بافتِ ضذُ بِ ّش
کابل) اص عشف تابلَ بِ تشهیٌال  Eداست) ٍ اص عشف هَتَس کاهالً نصاد باضذ .دبِ بذًِ هَتَس ٍصل
ًباضذ) ػالٍُ بش ایي سین استباعی تابلَ بِ هَتَس بایستی جذا اص تواهی سینّای استباعی
دسینّای ضستی ٍ ًوشاتَس) هخ َصاً اص سین اًکَدس باضذ.
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 .4سین استباعی اًکَدس ًیض بایستی ضیلذاس استفادُ ضَد ٍ سین ضیلذ نى بِ تشهیٌال  Eداست) یا
بذًِ ٍ VFصل ضَد.
تست شالتر
جْت تست ضاوتش سینّای  MU ٍ MDسا اص سٍی بشد تشهیٌال باص کشدُ ٍ یک احضاس بِ سوت باال
دادُ تا نساًسَس بِ سوت باال حشکت کٌذ ،با تَجِ بِ ایٌکِ سینّای سٌسَس بِ بشد اصلی ٍصل ًوی-
باضذ ،نساًسَس با سَئیچ اّشهی دٍساًذاص اجباسی باال ) (ULSدٍس اًذاهتِ ٍ با سَئیچ اّشهی استپ
اجباسی باال ) (USتَقف هیکٌذ ٍ یک احضاس بِ سوت پاییي دادُ ٍ هَاسد باال سا بشای جْت پاییي
تست ًواییذ.
دس صَستی کِ دس ّش کذام اص جْتّا نساًسَس سَئیچ اّشهی استپ اجباسی ٍاسد کشد ٍ با سَئیچ
اّشهی حذ دضاوتش) تَقف کشد ،فاصلِ سَئیچّای اّشهی دٍس اًذاص اجباسی باال ) ٍ (ULSپاییي د)DLS
سا کوی بیطتش کٌیذ دٍباسُ احضاس دادُ ٍ تست ضاوتش سا اًاام دّیذ.

ًحَُ اتصال تاتریّا
دس دستگاُ ًاات اضغشاسی باتشیّا بِ صَست سشی بِ ّن ٍصل هیضًَذ .پایِ هٌفی اٍویي باتشی بِ
تشهیٌال  ٍ – Bپایِ هثبت نهشیي باعشی بِ تشهیٌال  ٍ + Bاص پایِ هثبت دٍهیي باتشی بِ تشهیٌال B

ٍ 24صل هیضَد.
طریقِ تست عولکرد سیستن ًجات اضطراری ERU

تابلَ سا دس هذ اتَهاتیک قشاس دادُ ٍ بِ نى احضاس هیدّینٍ .قتی نساًسَس ضشٍع بِ حشکت کشد دس
حاوتی کِ یکی اص سٌسَسّای  MU ٍ MDیا ّش دٍ نًْا ٍصل ضذًذ تابلَ سا هاهَش هیکٌین داص سِ
فاص ٍسٍدی تابلَ) دس ایي حاوت سیستن  ERUبایستی ضشٍع بِ کاس کٌذ ٍ کابیي سا بِ نى عشفی کِ دس
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نى هَتَس جشیاى کوتشی ه شف هیکٌذ حشکت دّذ تا بِ سش عبقِ بشسذ ٍ بؼذ دس ّا باص ضذُ ٍ
هسافش پیادُ هیضَد.
تست عولکرد کٌترل تار دٍر کٌذ ٍ دٍر تٌذ
 -1نهپش دٍس کٌذ هَتَس سا اص صف ِ هطخ ات هَتَس هَاًذُ ٍ دس سٍی کٌتشل باس دٍس کٌذ تٌظین
ًواییذ .صهاى قغغ سا حذٍد دُ ثاًیِ تٌظین کٌیذ دنهپش دس هَتَسّای هختلف بستِ بِ تَاى
هَتَس هتفاٍت است.).
 -2تابلَ سا دس هذ سٍیضیَى قشاس دّیذ .یک سضتِ سین اص هگٌت تشهض دتشهیٌال )BR+سا باص کٌیذ
فشهاى حشکت بِ عشف باال یا پاییي سا بذّیذ .پس اص حذٍد دُ ثاًیِ کٌتشل باس دٍس کٌذ بایذ
قغغ کشدُ ٍ کٌتاکتَسّا اص هذاس هاسج ضَد دس غیش ایي صَست ًسبت بِ تٌظین کشدى هاذد
کٌتشل باس تالش ًواییذ .بشای تکشاس تست کٌتشل باس اجاصُ دّیذ هَتَس هٌک ضَد .دس صَست
ػولکشد اضتباُ کٌتشل باس سا تؼَیض ًواییذ.
 -3تابلَ سا دس هذ اتَهاتیک قشاس دّیذ .نهپش دٍس تٌذ سا اص سٍی صف ِ هطخ ات هَتَس هَاًذُ ٍ
کٌتشل باس دٍس تٌذ سا تٌظین ًواییذ .دس صَستی کِ ٌَّص سین تشهض باص هیباضذ فشهاى حشکت
دّیذ .کٌتشل باس دٍس صیاد پس اص حذٍد دُ ثاًیِ بایذ قغغ کٌذ.
تَضیحّ :شگاُ بشد اصلی قبل اص کٌتشل باس ػول کٌذ بِ ٍسیلِ پشٍگشام گضیٌِ FLAG TIME OVER

سا دس هٌَی  TIME SETTINGصیاد کٌیذ .فشهَل ه اسبِ بِ صَست صیش هیباضذ:
  3 + 10 ; FLAG TIME OVERد -1تؼذاد عبقات)
هثالً بشای نساًسَس  7تَقف بِ صَست صیش ه اسبِ هیضَد:
ثاًیِ   3 + 10 ; 28د)7-1
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دس صَست ػولکشد اضتباُ کٌتشل باس ًسبت بِ تٌظین کشدى هاذد نى تالش ًواییذ .بشای تست هکشس
کٌتشل باس دٍس تٌذ ،اچاصُ دّیذ هَتَس هٌک ضَد.
تست سین سلکتَر داخل چاُ
تابلَ سا دس هذ اتَهاتیک قشاس دادُ ٍ کابیي سا دس پاییي تشیي عبقِ قشاس دّیذ LED .سٌسَسّای ٍ MD
 MUبایذ هاهَش باضٌذ .دس صَست سٍضي بَدى  LEDدس ّش کذام اص سٌسَسّا اضکاوی ٍجَد داسد .دس
 LEDبشد ضواسُ پشچنّای هشبَط بِ ًَ MU ٍ MDضتِ هیضَد .ایي ضواسُّا دس پاییيتشیي عبقِ
یک هیباضٌذ .فشهاى احضاس یک عبقِ بِ عشف باال سا بذّیذ نساًسَس ٍقتی یک عبقِ بِ عشف باال
حشکت کشد ٍ هتَقف ضذ ضواسُ پشچنّا سا دس سٍی ًطاى دٌّذُ  LEDکٌتشل کٌیذ .ضواسُ پشچنّا
بایذ هساٍی سِ باضٌذ د )03 03ددقت کٌیذ ضواسُ پشچنّا ،سشعبقات بایذ هساٍی ٍ فشد باضٌذّ ).ش
گاُ ضواسُ پشچنّا هساٍی ٍ فشد ًبَد هثالً د )02 03یا د ... ٍ )02 04ػولکشد سٌسَسّای MU ٍ MD

ص یح ًویباضذ .هشابی هوکي است اص سٌسَس ،نٌّشبا یا سین استباعی بِ تابلَ باضذ .ػولیات باال سا دس
توام عبقات تکشاس کٌیذ سش عبقات ضواسُ پشچنّا بایذ هساٍی ٍ فشد باضذ.
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تٌظیوات بشد
 .1ضستی ENTER
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بشای ٍسٍد بِ هٌَّای هختلف ٍ تذییش پاساهتشّا ٍ رهیشُ کشدى نهشیي تذییشات استفادُ هیضَد .الصم
بِ تَضیح است کِ سیستن تٌْا دس حاوت تَقف کابیي دّن دس هذاتَهاتیک ٍ ّن دس هذ سٍیضیَى) ٍاسد
حاوت بشًاهِ سیضی  PROGRAMهیضَد.
 .2ضستی DOWN

بشای حشکت بِ سوت پاییي سٍی هٌَّا ٍ کن کشدى هقادیش پاساهتشّا استفادُ هیضَد.
 .3ضستی UP

بشای حشکت بِ سوت باال سٍی هٌَّا ٍ افضایص هقادیش پاساهتشّا استفادُ هیضَد.
ضشٍع بشًاهِ سیضی سیستن دس تابلَّای هذل ALPHA

با ًگِ داضتي ضستی  ENTERسیستن ٍاسد حاوت بشًاهِ سیضی هیضَد .پس اص ٍسٍد بِ حاوت بشًاهِ
سیضی ٍ هطاّذُ  PROGRAM MODEسِ هٌَ ٍجَد داسد کِ با فطشدى ضستی  UPاًتخا هیضَد.
MAIN SET -1
TIME SETTING -2
FLOOR SETTING -3

 MAIN SETUP -1داصغالحات هشبَط بِ : )MAIN SETUP
 ( MOTOR TYPE .2اًتخاب ًَع هَتَر) :
-1
-2
-3
-4

ONE SPEED
TWO SPEED
VF CONT – TECK
VF VACONT LG

-5
-6
-7

HIDROLIC
DC
دبشگطت) BACK
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) (کواى در تازکيCAMDELAY -1
ENABLE .1
DISABLE .2
BACK .3

: ) (ًَع ًوایش سگوٌتEFFECT SEGMENT -9
ِ هرتَط ت9 ٌِایي پاراهتر هرتَط تِ تاتلَ ّای سریال هی تاشذ ٍ در تاتلَ ّای پارالل گسی
. تَدُ ٍ هتغیر ًوی تاشذBlink Segment ، Setup پاراهتر
DISABLE .1
BLINK SEGMENT .2
MOVE SEGMENT .3
BACK .4

: Door PARK MODE -0
DOOR OPEN .1
DOOR CLOSE .2
BACK .3
PARK FLOOR -5
DISABLE .1

1 ِ عبق-2
2 ِ عبق-3
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اوی
 -17عبقِ 16
BACK :18
FLOOR NUMBER -7

اًتخا تؼذاد عبقات
ًَ :DOOR MODE -7ع درب
BACK -1

TIME SETTING .2

 CAR LIGHT .1دتایوش الهپ اتَهاتیک کابیي)
 PARK TIME .2دتایوش حشکت بِ عبقِ پاییي تؼشیف ضذُ)
 DOOR CLOSE TIME .3دتایوش بستي دس)
 DOOR OPEN TIME .4دتایوش باص کشدى دس)
 FLAG TIME .5دصهاى تخویٌی بشای سسیذى اص یک پشچن بِ پشچن دیگش)
 UP STOP DELAY .6دتأهیش دس صهاى حشکت باال)
 DOWN STOP DELAY .7دتأهیش دس صهاى حشکت پاییي)
BACK .8
FLOOR SETTING -9

( FL .2طثقِ یک)
 CAR KEY .1دضاسی داهل کابیي)
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 HALL KEY .2دضاسی هاسج کابیي)
 NOMA+OR .3داًتخا ًوایص عبقِ هثالً )G
 COLLECT TYPE .4داًتخا ًَع سشٍیس بِ عبقِ)
BACK .5

( FL -1طثقِ دٍ)
تکشاس  1تا  5هَاسد باال
نضٌایی با جؼبِ سٍیضیَى:
 -1تشهیٌالّای هشبَط بِ تشاٍل کابل
42  T
GND  T
REV  T
RU  T
RD  T
MU  T
MD  T
TR  T
REC  T
 T
A  T
RC  T
 T

L

 T

L

 -2تشهیٌالّای ضاسی
 Cاوی C

 -3تشهیٌالّای سشی استپ
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LC

کنناکت دو شاخ درب داخل
LC

PSW

سوئیچ پاراشوت
PSW

STC

پل میشود
STC

 -4فاص اتَهاتیک

L

فاص ثابت

L

ًَل

L
FK

کلید فه کابیه
FK

FAN

به فه کابیه
FAN

RC +

کمان در باز که
 -5تشهیٌالّای ًوشاتَس

RC -

 Gاوی A-B
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الهپ جْت باال UAL
الهپ جْت پاییي DAL

 -6تشهیٌالّای فشهاى دس داهل ٍ اػالم عبقات
فشهاى بستي دس NO COM

بلٌذ گَ

NC
SP

SP

 -7سایش تشهیٌال
سٌسَسّای باال ٍ پاییي

MU

ظشفیت کابیي

FL

اضافِ باس

OL

فتَسل
بستي سشیغ دس

MD

DO
داهل DC

صًگ
الهپ اضغشاسی

AL
EML

کذّا ٍ عیة یاتی
 -1نهادُ استاست READY LIGHT OFF 
 -2دس حال بستي دس CLOSE DOOR 
 -3دس حال باص کشدى دس DOOR OPEN 

 -4هغای بستي دس

داهلLOOK IN ERROR 

 -5هغای بستي دس

عبقاتLOOK OUT ERROR 

 -6هغای باص کشدى قفل عبقاتOPENING ERROR 
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 -7حشکت بادٍس تٌذ بِ عشف پاییيHIGH DOWN 
 -8حشکت با دٍس تٌذ بِ سوت باالHIGH UP 
 -9حشکت با دٍس کٌذ بِ سوت باالSLOW UP 
-10حشکت با دٍس کٌذ بِ سوت پاییيSLOW DOWN 
-11حشکت با دٍس کٌذ جْت ضٌاسایی عبقِINITIALIZE 

 -12اضافِ باس دهطتشک )OVERLOAD <- +OL
 -13فتَسل فؼال است دهطتشک +DO

( PHOTOCELL <--

 -14هغای باص ًکشدى تشهضBREAK SW FAULT 
 -15فؼال ضذى سٌسَس حشاستی هَتَسOVERHEAD PTC 

هطتشک  : CNDتشهیٌال )PTC
 -16فؼال ضذى دٍس کٌذ اًذاص باال ULS IS ACTIVE 
 -17فؼال ضذى استپ اجباسی باالUS IS ACTIVE 
 -18فؼال ضذى دٍس کٌذ اًذاص پاییيDLS IS ACTIVE 
 -19فؼال ضذى استپ پاییيDS IS ACTIVE 
 -20هغای کٌتاکتَسّاCONTACTOR FAULT 
 -21هغای دیذى پشچنّاFLAG ERROR 
 -22سشی استپ قغغ استSTOP EMERGENCY 
 -23استباط سشیال قغغ است$ (T -T ) 
 -24دٍس اًذاص باال یا پاییي قغغ استCHECK SWICH 
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جذٍل بشابش تشهیٌالّا
نسهاى فشاص پیواى

نسیاى نساًسَس

تکساى

سدیف

FLC

TR

RL

1

R

R

R

2

S

S

S

3

T

T

T

4

U

U

U

5

V

V

V

6

W

W

W

7

U

U

X

8

V

V

Y

9

W

W

Z

10

MP

L

N

11

MP

L

L

12

CL

L

L

13

CPL

L

L

14

BR

BM

BR+

15

BR

BM

BR-

16

DM

VO

RC+

17

DM

VO

RC-

18

DU

LF

UAL

19

DD

LF

DAL

20

+

VLL

+

21

G

/G

21

GND

22

جذٍل بشابش تشهیٌالّا
نسهاى فشاص پیواى

نسیاى نساًسَس

TP

B

TP

C
-

TP

تکساى

سدیف
23

A

24
25
26

TP

27
28
A

29

PTC
---

30

FTO

FTO

FIR/OVL

FIR/OVL

CA

CA

DLS

32

CAN

CAN

ULS

33

BS

BS

BS

34

REV

CRV

REV

35

RVD

JU

RD

36

RVU

JU

RU

37

SLF

CD

MU-MD

38

LFF

CF

MU-MD

39

UD

M

U

40

VD

M

V

41

WD

M

W

42

C …CN

DC …DCN

C …CN

43

C …CN

DC …DCN

H …HN

44
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31

22

23

24

