ساٌّواي ًصة ٍ ساُ اًذاصي
دستگاُ اعالم حشيك
هذل ACT
( 8الی  41صٍى )
ايي ساٌّوا تايستی لثل اص ًصة تجْيضات تِ دلت خَاًذُ شَد
تَغيِ هي ضَد وِ استبًذاسد ثيي الوللي  EN 54هكبلؼِ گشدد.ساٌّوبئيْبي اسائِ ضذُ ثِ غَست ػوَهي ثَدُ ٍ ًويتَاى آًْب سا ثِ قَس هكلك ثشاي توبهي هَاسد اػالم حشيك دس ًظشگشفت.
 دس غَست ثشٍص اضتجبُ دس دسن هكبلت اسائِ ضذُ ٍ يب اضتجبُ دس قشيمِ ًػت  ،ايي ضشوت ّيچگًَِ هسئَليتي سا ثؼْذًُخَاّذ گشفت.
سيبست تَليذ وٌٌذُ اسائِ سيستوي سٍ ثِ سضذ است ٍ حك اػوبل ّش گًَِ تغييش دس هطخػبت هحػَالت سا ثش اسبسغالحذيذ خَد ٍ ثذٍى اقالع لجلي ثشاي خَد حفظ هي ًوبيذ.

تسياس هـْـن:
اتصال اشتثاُ تاطشي تِ دستگاُ تاعث سَختي فيَص تاطشي ٍ دس تعضی هَالع صذهِ ديذى دستگاُ هيشَد.
صذهِ ٍاسد شذُ تَسط ششكت لاتل سفع است ٍلی ّضيٌِّاي تعويشات آى تعْذُ هصشف كٌٌذُ هيثاشذ.

ساّـٌـواي طـشاحی سـيسـتـن اعـالم حـشيـك:
هشكض كٌتشل:
دستگبُ هشوضي ثبيستي دس هحلي ًػت گشدد وِ ثِ ساحتي لبثل هطبّذُ ثبضذ  .هؼوَالً دس ٍسٍديْبي اغلي ٍ يب هسيشّبئيىِ
هأهَساى آتص ًطبًي هي تَاًٌذ داخل ضًَذ.
دس هحلْبي تشدد  ،احتوبل ّش گًَِ دست وبسي سا هَسد تَخِ لشاس دّيذ.
خَد هشوض وٌتشل اػالم حشيك  ،ثبيذ ثَسيلِ يه دتىتَس ( اص ًَع دٍد ) وِ دس ثبالي آى ٍ ثِ سمف ًػت ضذُ  ،حفبظت ضَد ٍ

آطيش اغلي سيستن دس وٌبس آى يه اًطؼبة داضتِ ثبضذ.

آطيشّـا:
وليِ آطيشّب ثبيذ داساي پالسيتِ ثبضٌذ  .آطيشّبي غيش پالسيضُ ثبػث اػالم خكبي آطيش )  (SOUNDER FAULTهيگشدًذ.
سايح تشيي آطيشّب  ،صًگْب ٍ آطيشّبي الىتشًٍيىي ّستٌذ  .آطيشّبي هَتَسداس سا ثِ ّيچ ٍخِ ًجبيذ ثب ايي دستگبُ هشوضي ثِ وبس
ثشد ٍ ّوچٌيي وليِ آطيشّبي ثىبس ثشدُ ضذُ دس سبختوبى ثبيستي يىسبى ثبضٌذ تب غذاي حبغل اص اػالم حشيك ثِ ساحتي لبثل
تطخيع ثبضذ.
حذالل غذاي آطيش ثبيذ  65دسي ثل ٍ يب  5دسي ثل ثيطتش اص غذاّبي هحيف اقشاف ( وِ ثيص اص  30ثبًيِ اداهِ داسًذ ) ثبضذ.
غذاي آطيش ثبيستي دس ّوِ خبي سبختوبى ضٌيذُ ضَد  .ثشاي استشاحتگبُّب ٍ اضخبظ خَاة آلَد ثب حس ضٌَائي هؼوَلي ،
ضذت غذا ثبيستي  75دسي ثل ثبضذ.
دستگبُ هشوضي هدْض ثِ  2خشٍخي آطيش هي ثبضذ وِ ثبيستي ثِ ّش هذاس حذالل يه ٍسيلِ اػالم خكش ( آطيش ) هتػل ثبضذ.
شستی ّاي دستی اعالم حشيك:
ضستيّبي دستي اػالم حشيك ثبيستي دس ساُّبي خشٍخي ثخػَظ دس ساُپلِّب  ،پبگشدّب ٍ دسّبي خشٍخي ثب حذاوثش فبغلِ
 30هتش اص ّش ًمكِ دس سبختوبى ( ثشاي هىبًْبي پشخكش ووتش اص  30هتش ) ًػت ضًَذ.
ثِ قَس قجيؼي ايي ضستيّب ثبيستي  1.4هتش ثبالتش اص سكح صهيي  ،دس هؼشؼ ديذ ٍ دس دستشس ًػت ضًَذ.
دتكتَسّاي دٍد :
دٍ ًَع دتىتَس دٍد ٍخَد داسد  :يًَيضُ ٍ اپتيكال ( فتَ الكتشيك )
دتىتَسّبي يًَيضُ هؼوَالً دس وطف آتصّبي ثذٍى دٍد صيبد ٍ دتىتَسّبي اپتيىبل دس وطف آتصّبي ثب دٍد غليظ هَسد
استفبدُ لشاس هي گيشًذ  .اگش چِ اغلت تٌْب يه ًَع اص ايي دٍ تَغيِ هيضَد  ،اهب ّيچىذام آًْب ًسجت ثِ ديگشي اسخحيت
ًذاسد  ( .دس هدتوؼْبي هسىًَي  ،اداسي ٍ ثيوبسستبًي ًَع يًَيضُ ٍ اًجبسّبي هَاد  PVCاص ًَع دتىتَس اپتيىبل استفبدُ هي ضَد
).
دتىتَسّبي دٍد سا ثِ ّيچ ٍخِ دس هسيش وَساى َّا ًػت ًىٌيذ  .هحل استمشاس دتىتَس ثِ ػَاهل ٍ پبساهتشّبي هتؼذدي
ثستگي داسد وِ ثْتش است اص استبًذاسد BS 5839يب  EN54دس هَسد وليِ خضئيبت فَاغل ٍ غيشُ ووه گشفت  .گشدٍغجبس ،
ثخبس  ،آلَدگي ثشخي هَاد ضيويبيي هبًٌذ اتش ٍ ّوچٌيي دٍد ثش دتىتَس تأثيش هيگزاسد ٍ ثبػث اػالم آطيش هضاحن هي ضَد ٍ
ًيبص هىشس ثِ تويض وشدى دتىتَس هيضَد .چٌبًچِ ػَاهل فَق ثِ قَس ػبدي ثِ همذاس صيبد دس هحل ٍخَد داسد ( هثل اقبق
ديضل ٍ  ) .......اص دتىتَسّبي حشاست ثبيذ استفبدُ گشدد.
دتكتَس ّاي حشاست:

دتىتَسّبي حشاست دس هىبًْبيي هَسد استفبدُ لشاس هيگيشًذ وِ دتىتَسّبي دٍد وبسثشدي ًذاسًذ هبًٌذ آضپضخبًِّب ،
اقبلْبي ديگ ثخبس  ،اقبق طًشاتَس ٍ ......

ايي دتىتَسّب سِ ًَع ّستٌذ:
دتىتَس ًَع دسخِ حشاست ثبثت ًَ ،ع اصديبد دسخِ حشاست ) ًَ ٍ ( RATE OF RISEع تشويجي
دتىتَسّبي حشاست ثبثت دس هىبًْبيي ثىبس هيسًٍذ وِ تغييشات ًبگْبًي دسخِ حشاست ٍخَد داسد وِ ثبػث آالسم وبرة هي
ضَد ٍ دس ػيي حبل سشػت ػىس الؼول دتىتَس اّويت چٌذاًي ًذاسد ؛ هبًٌذ آضپضخبًِّب
دس اغلت هىبًْبي ديگش وِ اهىبى تغييش سشيغ دسخِ حشاست دس ضشايف ػبدي ٍخَد ًذاسد ٍلي سشػت پبسخگَيي دتىتَس ثب
تَخِ ثِ ضشايف هختلف تغييش دهب ٍ ثشٍص حشيك حبئض اّويت هي ثبضذ  ،دتىتَسّبي ًَع دٍم لبثل استفبدُ ّستٌذ.
ثش اسبس ًسخِ ّبي خذيذ استبًذاسد  ،دس ثشخي هىبًْبي خبظ وِ ؾوي اّويت سشػت تغييش دهب  ،ضشايف دهبيي خبظ ًيض
حبون است اص ًَع سَم دتىتَسّب ثبيذ استفبدُ ضَد.
دتكتَسّاي حشاست سادُ( ECONOMY HEAT DETECTORS ) :
دتىتَسّبي حشاست سبدُ ( ثب هذاس ثبص ) وِ ػوالً ديگش تَليذ ًوي ضًَذ  ،ثػَست يه سَئيچ حسبس ثِ دهب هي ثبضٌذ وِ دس
سيستوْبي اػالم حشيك اهشٍصي ثبيذ ثِ ّوشاُ يه همبٍهت  470اّن دس هذاس لشاس گيشًذ ( هبًٌذ ضستي ّبي اػالم حشيك
هؼوَلي)

تاطشيـْا:
دس ايي سيستنّب ثبيذ اص ثبقشيْبي خطه استفبدُ ضَد ٍ هؼوَالً ثشاي دستـگبّْب  ACT-2اص دٍ ثبقشي ٍ 12لت حذالل 2/2
آهپش سبػت استفبدُ هي ضَد وِ ثِ غَست سشي هتػل هيضًَذ (خوؼبً ٍ 24لت) .
ثشاي دستگبّْبي ً ACT-4~14يض ثْتش است دٍ ثبقشي ٍ 12لت  7.2آهپش سبػت استفبدُ وشد.
چٌبًچِ ثبقشيْب هتػل ًجَدُ ٍ يب خبلي ثبضٌذ ً ،طبًگش اضىبل تغزيِ )  ( POWER SUPPLY FAULTسٍضي هيضَد  .ايي سشي
دستگبّْب داساي هذاس ثسيبس هدْض ثشاي وٌتشل ٍؾؼيت ثبقشيْب هيثبضٌذ وِ ثِ خبي وٌتشل خشيبى ضبسط ثبقشي  ،دس ٍالغ
ٍؾؼيت ولي ثبقشيْب سا هطخع هيوٌٌذ  .دس ًتيدِ يه ثبقشي خبلي ٍ يب ثب سلَل فبسذ ثبػث سٍضي ضذى ًطبًگش اضىبل
تغزيِ هي ضَد (ثشق يب ثبقشي) .
سيستن سا تا تاطشي كاهالً شاسط سٍشي كٌيذ.

كـاتلْـا ٍ اتصال تجْيضات :

وبثلوطي آطيشّب ٍ دتىتَسّب ثبيستي هكبثك ثب استبًذاسد اًدبم ضًَذ .استمشاس ً ،ػت ٍ اًتخبة وبهل سيستن ثبيذ هكبثك ثب
استبًذاسد  EN 54ثبضذ.
تؼذاد آطيشّبي هتػل ثِ دٍ خشٍخي آطيش هيتَاًٌذ ًبثشاثش ثبضذ  .پس اص تىويل وبثلوطي  ،همبٍهت اًتْبي خف ( وذ سًگ
آثي  ،خبوستشي  ،لشهض  ،قالئي ) اصداخل لَاصم يذوي ّوشاُ دستگبُ ٍ يب اص تشهيٌبل داخل هشوض وٌتشل ثبص ضذُ ثِ آخشيي
آطيش ثستِ هي ضَد وِ هسيش وٌتشل پيَستگي خف تىويل گشدد  .دس ًْبيت سٍي تشهيٌبل استفبدُ ضذُ ًجبيذ همبٍهت ثبلي
ثوبًذ ٍ ايي همبٍهت فمف ثشاي تست اٍليِ دستگبُ الصم است.
دتىتَسّب قجك قشح فيضيىي سبختوبى سين ثٌذي هيضًَذ ثِ گًَِاي وِ حذاوثش 20دتىتَس حشاستي يب دٍدي يب ضستي پبلسي
ٍ يب تلفيمي اص ايي سِ دس ّش صٍى لشاس هيگيشد  .دس ّش صٍى هيتَاى ثِ تؼذاد دلخَاُ ضستي ّبي دستي اػالم حشيك سا
هتػل وشد.
تَخِّ :شگض اص هذاس دتىتَس يب آطيش اًطؼبة ًگيشيذ صيشا وِ سيوْبي هٌطؼت وٌتشل ًويضًَذ  ،لزا ثشٍص لكؼي هذاس دس آًْب
اػالم ًويضَد.
آصهايش كاتلْا :
وبثلْب سا ثبيستي تَسف اّن هتش يب هَلتيهتش ثب ويفيت خَة اهتحبى وشد.
اگش وبثلْب ثَسيلِ دستگبُ هگب اّن سٌح تست هيضًَذ ًجبيذ ّيچگًَِ دتىتَس  ،آطيش ٍ حتي خَد دستگبُ هشوضي ثِ وبثلْب
هتػل ثبضٌذ صيشا وِ ٍلتبط اهتحبىٍ 500لت توبهي ايي ٍسبيل سا خشاة خَاّذ وشد.
آصهايـش هـشكـض كـٌـتشل:
هشوض وٌتشل سا لجل اص هتػل وشدى ًيض هي تَاى اهتحبى وشد.
اثتذا هكوئي ضَيذ وِ همبٍهتْبي اًتْبي خف دس خبي خَد دس تشهيٌبلْب لشاس داسًذ.
دٍ ثبقشي ٍ 12لت حذالل  2/2آهپش سبػت (  2صٍى )  ACT-2يب  7.2آهپش سبػت  ( 4الي  14صٍى )  ACT-4~14دس لسوت
پبييي وبثيٌت لشاس دادُ ٍ تَسف ثستْبي هشثَقِ آًْب سا هحىن ًوبئيذ  .سپس ثبقشيْب سا ثـَسيلِ سين ساثف ثػَست سشي ( +
اٍلي ثِ  -دٍهي ) ثِ ّوذيگش هتػل وٌيذ  .ثبقشيْب سا ًيض ثَسـيلِ سين ّبي سيبُ ٍ لشهض هتػل ثِ ثـشد اغلي  ،ثِ دسـتگبُ
هتـػل وٌيـذ  .سين لشهض هثـجت ٍ سين سيبُ هٌـفي است ً.ـطبًـگش اضـىبل تغـزيِ )  (POWER SUPPLY FAULTسٍضي ضذُ
ٍ ثبصس ثِ غذا دسخَاّذ آهذ ( تَخِ داضتِ ثبضيذ وِ اتػبل اضتجبُ ثبقشي فيَص ثبقشي سا هي سَصاًذ ٍ يب هوىي است ثِ
دستگبُ آسيت ثشسبًذ )ٍ .سٍديٍ 220لت سا ثِ ثشق ٍغل وٌيذ دس ايي حبلت چشاؽ  MAINS ONسٍضي هيضَد ٍ دس
غَستيىِ ثبقشيْب خبلي ًجبضٌذ چشاؽ ًطبًگش اضىبل تغزيِ خبهَش ضذُ ٍ ثبصس سبوت هيضَد  .اگش ثبقشيْب وبهالً خبلي ٍ يب
ًبهشغَة ثبضٌذ چشاؽ ًطبًگش اضىبل تغزيِ ووبوبى سٍضي هيهبًذ اهب ثْتش است وِ ثب ثبقشي خذيذ ضبسط ضذُ اهتحبى ضَد.

سَئيچ دس حالتNORMAL :
فمف چشاؽ  MAINS ONسٍضي است  ،آطيشّب سبوت ّستٌذ ٍ دووِ ّبي فطبسي ًيض ػول ًويوٌٌذ.
سَئيچ دس حالت ARM CONTROLS :
دووِّبي فطبسي فؼبل هيضًَذ ٍ وبسثش هيتَاًذ اص آًْب استفبدُ وٌذ  .چشخبًذى سَئيچ تأثيش ديگشي سٍي دستگبُ ًويگزاسد
.
دووِ  RESET / RESOUND / TEST ZONE LAMPSسا فطبس دّيذ  .دس صهبًيىِ دووِ فطبس دادُ هيضَد چشاغْبي ٍ FIRE
FAULTسٍضي خَاٌّذ ضذ ٍ ثبصس ثِ غذا دس خَاّذ آهذ  .چشاغْبي SOUNDER ٍ BATTERY / POWER SUPPLY FAULT
FAULTسٍضي ًخَاٌّذ ضذ.

آصهايش هذاس ًوايشگش ٍضعيت تغزيِ:
ثشق ٍ 220لت سا لكغ وٌيذ ،ثؼذ اص چٌذ ثبًيِ چشاؽ  POWER SUPPLY FAULTسٍضي خَاّذ ضذ دس ايي حبلت چشاؽ MAINS
ONخبهَش ضذُ ٍ ثبصس ثِ غذا دس خَاّذ آهذ.
دووِ  SILENCE FAULT SOUNDERSسا فطبس دّيذ  ،ثبصس خبهَش هي ضَد ٍلي چشاؽ  POWER SUPPLY FAULTسٍضي
ثبلي هيهبًذ.
ثشق ٍ 220لت سا دٍثبسُ ثِ دستگبُ ٍغل وٌيذ ،دستگبُ پس اص هذت وَتبّي ثِ حبلت ػبدي خَد ثش هيگشدد.
ثبقشي سا لكغ وٌيذ  ،پس اص هذت وَتبّي چشاؽ  POWER SUPPLY FAULTسٍضي ضذُ ٍ ثبصس ثِ غذا دس هي آيذ.
ثبقشي سا دٍثبسُ ٍغل وٌيذ  ،پس اص هذت وَتبّي دستگبُ ثِ حبلت ػبدي ثشهيگشدد ٍ ثبصس خبهَش هي ضَد ( فمف چشاؽ
سجض سًگ  MAINS ONسٍضي هيثبضذ)
تَجِ  -4 :ايي آصهايشات تايستی تا تاطشيْاي ًَ ٍ پش اًجام گيشًذ  .تاطشيْاي ًاهشغَب تاعث اعالم اشكال
هیگشدًذ  ،حتی اگش شاسط شًَذ.
 2چٌاًچِ تاطشيْاي خَب ٍلی خالی استفادُ كٌيذ ً ،شاًگش اشكال هٌثع تغزيِ تا صهاًيكِ تاطشيْا تِ اًذاصُ كافیشاسط ًشًَذ سٍشي هی هاًذ.

آصهايش هذاس كٌتشل آطيش :
اثتـذا اقويٌـبى حبغـل وٌيذ وِ همبٍهتـْبي اًتـْبي خـف ( ثب وـذ سًگ آثي  ،خبوستشي  ،لشهض  ،قالئي ) ثيي ّش خفت تشهيٌـبل
ّبي آطيش )( S2 , +S2 -) ٍ ( S1 , +S1 -لشاس گشفتِ ثبضٌذ.

تشهيٌبلْبي )  ( S1 , +S1-سا اتػبل وَتبُ وٌيذ ٍ ثِ ّويي ٍؾؼيت ًگْذاسيذ  ،چشاؽ  SOUNDER FAULTسٍضي خَاّذ ضذ ٍ
ثبصس ثِ غذا دسخَاّذ آهذ.
دووِ  SILENCE FAULT SOUNDERSسا فطبس دّيذ دس ًتيدِ ثبصس خبهَش خَاّذ ضذ اهب چشاؽ  SOUNDER FAULTسٍضي
هي هبًذ.
اتػبل وَتبُ سا ثشداسيذ تب دستگبُ ثِ حبلت ًشهبل ثشگشدد.
ايي آصهبيص سا ثب اتػبل وَتبُ وشدى تشهيٌبلْبي )  ( S2 , +S2-ثشاي هذاس ديگش آطيش ًيض تىشاس وٌيذ.
تَجِ ّ :شگض صهاًيكِ چشاغْاي لشهض سًگ  FIREسٍشي ّستٌذ ايي آصهايش سا اًجام ًذّيذ  ،صيشا تاعث سَختي
فيَص آطيش هيشَد  (F3يا) F4
يه پبيِ همبٍهت اًتْبي خف آطيش سا ثبص وٌيذ تب هذاس آطيش هشثَـ ثِ تشهيٌبل ) ( S1 , +S1 -ثبص ضَد  ،چشاؽ SOUNDER
FAULTسٍضي خَاّذ ضذ ٍ ثبصس ثِ غذا دسخَاّذ آهذ.
دووِ  SILENCE FAULT SOUNDERSسا فطبس دّيذ  ،ثبصس خبهَش ضذُ اهب چشاؽ  SOUNDER FAULTسٍضي ثبلي هيهبًذ.
هذاس سا ثِ حبلت اٍل خَد ثشگشداًيذ تب دستگبُ ثِ حبلت ًشهبل ثشگشدد.
ايي آصهبيص سا ثب هذاس ثبص وشدى تشهيٌبلْبي ) ( S2 , +S2 -ثشاي هذاس ديگش آطيش ًيض تىشاس وٌيذ.

آصهايش هذاس كٌتشل دتكتَس :
اثتذا اقويٌبى حبغل وٌيذ وِ همبٍهتْبي اًتْبي خف ( ثب وذ سًگ آثي  ،خبوستشي  ،لشهض  ،قالئي ) ثيي ّش خفت تشهيٌبلْبي
دتىتَس ) . . . ٍ ( Z2 , +Z2 -) ٍ ( Z1 , +Z1 -لشاس گشفتِ ثبضذ.
حبلتْبي هذاس دتىتَس ثِ ٍ 4ؾؼيت ريل هي ثبضذ:
1حالت ًشهال  :خشيبى وٌتشل هسيشّبي صٍى اص قشيك همبٍهت اًتْبي خف ثشلشاس است.دتىتَسّب ٍ ضستي ّبي اػالم حشيك ثِ غَست هَاصي ثِ سين ّبي هذاس صًٍْب هتػل ضذُ اًذ.
2اشكال هذاس تاص  :سين ثٌذي دس ثؼؿي ًمبـ لكغ هيثبضذ ٍ خشيبى وٌتشل ػجَس ًويوٌذ.3اشكال اتصال كَتاُ  :دس ثؼؿي اص ًمبـ هذاس اتػبل وَتبُ ثَخَد آهذُ وِ ثبػث ػجَس خشيبى وٌتشل ثيص اص حذ هيطَد.ٍ4ضعيت حشيك  :اتػبلوَتبُ ًسجي ثَخَد آهذُ وِ ثبػث اصديبد خشيبى وٌتشل هيگشدد ٍلي ًِ ثِ اًذاصُاي وِ ثبػث اػالماضىبل اتػبل وَتبُ گشدد.

اشكال هذاس تاص :
ثب ثشداضتي يىي اص پبيِّبي همبٍهت اًتْبي خف اص سٍي تشهيٌبلْبي ) ، ( Z1 , +Z1 -هذاس دتىتَس سا ثبص وٌيذ  .چــشاؽ ZONE 1
FAULTسٍضي ضذُ ٍ ثبصس ثِ غذا دس هيآيذ.
داخل هشوض وٌتشل چشاؽ  O ٍ GEN-FAULTصٍى هشثَقِ ًيض سٍضي هيطًَذ.
دووِ  SILENCE FAULT SOUNDERSسا فطبس دّيذ  ،ثبصس خبهَش هيضَد  ،اهب چشاغْب سٍضي هيهبًٌذ.
هذاس سا ثِ حبلت اٍل خَد ثشگشداًيذ تب دستگبُ ًيض ثِ حبلت ًشهبل ثشگشدد.
ايي آصهبيص سا ثشاي هذاس ديگش دتىتَسّب ًيض ثب ثبص وشدى تشهيٌبلْبي ) . . . ٍ ( Z2 , +Z2 -اهتحبى وٌيذ.

اشكال اتصال كَتاُ :
تشهيٌبلْبي ) ( Z1 , +Z1 -سا ثِ يىذيگش اتػبل دّيذ ٍ دس ايي حبلت ًگِ داسيذ  .چشاؽ ZONE 1 FAULTسٍضي ضذُ ٍ ثبصس ثِ
غذا دس هي آيذ.
داخل هشوض وٌتشل چشاؽ  S ٍ GEN-FAULTصٍى هشثَقِ ًيض سٍضي هيضًَذ.
دووِ  SILENCE FAULT SOUNDERSسا فطبس دّيذ ثبصس خبهَش هيضَد  ،اهب چشاغْب سٍضي هيهبًٌذ.
اتػبلوَتبُ سا ثشداسيذ تب دستگبُ ثِ حبلت ًشهبل ثشگشدد.
ايي آصهبيص سا ثشاي هذاس ديگش دتىتَسّب ًيض ثب اتػبل وَتبُ وشدى تشهيٌبلْبي )  . . . ٍ ( Z2 , +Z2-تىشاس وٌيذ.

حالت اعالم حشيك :
يه همبٍهت 470اّن ( ثب وذ سًگ صسد  ،ثٌفص  ،لَُْاي  ،قالئي ) سا ثيي تشهيٌبلْبي ) ( Z1 , +Z1 -لشاس دّيذ.
سلِ خشٍخي آطيش ػول هي وٌذ  ،چشاؽ  ZONE 1 FIREچطوه هيصًذ  ،حبل دستگبُ دس ٍؾؼيت اػالم حشيك هيهبًذ.
دووِ  SILENCE ALARM SOUNDERSسا فطبس دّيذ  ،سلِ خشٍخي آطيش ثِ حبلت اٍل ثشگطتِ ٍ چشاؽ  ZONE 1 FIREاص
حبلت چطوه صى ثِ حبلت ثبثت ثشهيگشدد ٍ ثبصس ثِ غذا دسهيآيذ.
دووِ  RESET / RESOUND / TEST ZONE LAMPSسا فطبس دّيذ  ،دستگبُ دٍثبسُ ثِ ٍؾؼيت اػالم حشيك ثشهيگشدد.
همبٍهت  470اّن سا اص سٍي تشهيٌبلْبي )  ( Z1 , +Z1-ثشداسيذ.
اثتذا دووِ  ٍ SILENCE ALARM SOUNDERSسپس  RESET / RESOUND / TEST ZONE LAMPSسا فطبس دّيذ  ،دستگبُ
ثِ حبلت ًشهبل ثشهيگشدد.

ثب هتػل وشدى يه همبٍهت  470اّن هبثيي تشهيٌبلْبي ) . . . ٍ ( Z2 , +Z2 -ايي آصهبيص سا ثشاي هذاسّبي ديگش دتىتَس ًيض
اًدبم دّيذ .

تَجِ :
1فطبس دادى دووِ  RESET / RESOUND / TEST ZONE LAMPSصهبًيىِ دستگبُ دس حبلت اػالم حشيك هي ثبضذ (صهبًيىِFIREچطوه هيضًذ ) تأثيشي ًذاسد.
2صهبًيىِ آطيشّبي اػالم حشيك خبهَش هيطًَذ ( چشاؽ  FIREثبثت سٍضي است ) ثبصس سٍضي هيطَد ٍ ًوي تَاى آى ساخبهَش )  (SILENCEوشد.
3سيست وشدى دستـگبُ دس ٍؾؼيت لكغ آطيشّب ) ٌّ ( SILENCEگبهيىِ حبلت حشيك ٍخَد داسد دٍثبسُ ثبػـث ساُاًذاصيآطيـشّب هيگشدد.

آخشيي تست :
دووِ  EVACUATEسا فطبس دّيذ  .سلِ خشٍخي آطيشّب ػول هي وٌذ تب آطيشّب سا ساُ اًذاصي وٌذ.
دس غَست توبيل هي تَاى ايي آصهبيطبت سا ثب ٍغل وشدى يه آطيش  ،دتىتَس  ،ضستي اػالم حشيك ٍ همبٍهت اًتْبي خف ثِ
تشهيٌبلْبي هشثَقِ اًدبم داد.

اهكاًات فشعی:
اهكاى آصهايش هٌْذسی ( آصهايش  NON- LATCHيا تست تك ًفشُ) :
ايي سشي دستگبّْب داساي اهىبًبتي ّستٌذ وِ ضستي ّبي اػالم حشيك  ،دتىتَسّب ٍ آطيشّب آصهبيص ضًَذ ٍ ثِ غَست
اتَهبتيه ثِ حبلت اٍليِ خَد ثشگشدًذ  .خْت اًدبم ايي آصهبيص  ،خبهپش (  ENGداخل هشوض وٌتشل ) سا دس خبي خَد لشاس
دّيذ.
LEDهشثَقِ ٍ چشاؽ  GENERAL FAULTسٍضي خَاّذ ضذ ٍ ثبصس ثِ غذا دس خَاّذ آهذ وِ آًشا ًوي تَاى خبهَش وشد.
حبل اگش ضشايف اػالم حشيك ثَخَد آيذ آطيش حذٍد ًين ثبًيِ ثِ غذا دس هيآيذ ٍ لجل اص ايٌىِ دٍثبسُ ثِ غذا دس آيذ سِ ثبًيِ
خبهَش هيضَد ٍ دس ايي سِ ثبًيِ ّ LEDبي ّ FAULT ٍ FIREوة صًٍْب سٍضي هي هبًٌذ  .ايي ػول تب صهبًيىِ دٍد داخل
دتىتَس ثبضذ يب ضستي ثِ حبلت ػبدي ثبص ًگشدد اداهِ هييبثذ  .پس اص اتوبم آصهبيص خبهپش سا ثشداسيذ.

خاسج كشدى صٍى اص هذاس ( ايضٍلِ كشدى صٍى) :
چٌبًچِ الصم ثبضذ هي تَاى صًٍْب سا ثَسيلِ لشاسدادى خبهپش آى  ) ....... ٍ ( ISO Z2 , ISO Z1دسهَلؼيت هَسد ًظش  ,اص هذاس
خبسج وشد  . LEDهشثَقِ ٍ چشاؽ  FAULTصٍى هشثَقِ خْت ًطبى دادى اص هذاس خبسج ضذى صٍى سٍضي خَاّذ ضذ  ،ثبصس
ثِ غذا دس خَاّذ آهذ وِ آًشا هيتَاى خبهَش وشد  .صهبًيىِ آصهبيص وبهل ضذ خبهپش سا ثشداسيذ.
دس هَاسدي وِ دس صٍى هَسد ًظش فؼبليتْبي دٍدصاي وٌتشل ضذُ اًدبم هي ضَد  ،ثشاي خلَگيشي اص فؼبل ضذى ثي هَسد
دتىتَسّب هيتَاى صٍى هشثَقِ سا ثِ ايي سٍش غيش فؼبل ًوَد.

چشاغ اشكال عوَهی (GENERAL FAULT ):
دس غَست ثشٍص ّشگًَِ اضىبل ايي چشاؽ سٍضي هيضَد.
هگٌت ّاي ًگْذاسًذُ:
هكبثك ثب استبًذاسد ً EN 54جبيذ اص ٍسبيلي استفبدُ ضَد وِ خشيبى هػشف سا ثبال ثشدُ ٍ ثبػث وبّص صهبى وبس ثبقشي هي
ضًَذ (حذالل  24سبػت تغزيِ دستگبُ ّوشاُ ثب ًين سبػت آطيش ثب ثبس وبهل فمف تَسف ثبقشي) .
تَصيِ:
1هگٌت ّبي ًگِ داسًذُ ٍ 24لت ثبيستي ثَسيلِ هٌجغ تغزيِ ٍ 24لت خذاگبًِ تغزيِ ضًَذ.2هگٌت ّبي ًگِ داسًذُ ٍ 220لت ثبيستي تَسف سلِاي وِ اصقشيك دستگبُ تغزيِ هي ضَد ساُ اًذاصي گشدًذ (.سلِ ثب ثَثييٍ 24لت ٍ وٌتبوت ٍ 220لت)

دستگاُ تلفي كٌٌذُ :
چٌبًچِ ثخَاّ يذ دس ٌّگبم ثشٍص حشيك  ,تَسف دستگبُ تلفي وٌٌذُ ًيض ثِ هحلْبي هَسد ًظش استجبـ تلفٌي ثشلشاس گشدد  ,اهىبى
استجبـ هشوض ثب دستگبُ تلفي وٌٌذُ هْيب گشديذُ است  .ايي وبًىتَس ( وِ ثب ػالهت  TELسٍي ثشد اغلي هطخع گشديذُ است
) داساي سِ اتػبل هي ثبضذ وِ  - ٍ +ثشاي تغزيِ ٍ 12لت تلفي وٌٌذُ ٍ  Tخْت فشهبى ضوبسُ گيشي ثبيذ ثِ دستگبُ تلفي

وٌٌذُ هتػل گشدًذ .

ًـصـة اٍليِ:
وبثل وطي ٍ حػَل اقويٌبى اص تكبثك آى ثب استبًذاسد
اثتذا هَلؼيت وليِ لسوتْب سا ثب ًمطِ چه وٌيذ.
وبثل وطي سا هكبثك ثب ًمطِ ٍ قجك استبًذاسدّبي سايح اًدبم دّيذ.

ثؼذ اص وبثل وطي  ،دتىتَسّب  ،ضستي ّب ٍ آطيشّبي اػالم خكش سا ًػت وٌيذ.
دستگبُ هشوض وٌتشل سا قجك دستَسالؼولْبي آصهبيص هشوض وٌتشل ( غفحِ  ) 5آصهبيص وٌيذ.
ثب استفبدُ اص سَساخْبي ًػت  ،خؼجِ اغلي دستگبُ سا دس هحل هٌبست ًػت ًوبئيذ.
هَلعيت سَساخْاي كف جعثِ اصلی هشاكض، ACTجْت ًصة

وبثل ثشق ٍ 220لت داساي سين است سا اص سَساخْبي خؼجِ ٍاسد وٌيذ.
تشاي عولكشد صحيح دستگاُ ٍ پيشگيشي اص خطشات احتوالی تشق گشفتگی  ،تشهيٌال  Eسا حتواً تِ است
حفاظتی ( طثك استاًذاسد ) هتصل ًوائيذ .
تب صهبًيىِ سين ثٌذي اهتحبى ًطذُ است ّيچ دتىتَس يب آطيشي سا هتػل ًىٌيذ .اغلت پبيِ دتىتَسّب ٌّگبهيىِ دتىتَس سٍي آى
ًجبضذ هذاس سين وطي سا ثبص هيوٌٌذ  ،خْت آصهبيص سينوطي ثبيستي استجبـ هذاس ثبص سينوطي سا ثشسٍي پبيِ دتىتَس وبهل
ًوَد.
سينّبي ٍسٍدي سا لجل اص آصهبيص وبهل دستگبُ ثِ تشهيٌبلْبي آى ٍغل ًىٌيذ .دتىتَسّب سا تب اتوبم وبسّبي سبختوبًي ( وِ
اهىبى ٍخَد گشد ٍ غجبس هيثبضذ )  ،اص پبيِّبي آًْب خبسج وٌيذ وِ ثِ دليل ٍسٍد گشد ٍ غجبس ثِ داخل آًْب ثبػث ايدبد آطيش
هضاحن ًطًَذ.

ًـصـة تـكـوـيـلی
ٌّگبهيىِ وليِ وبسّبي سبختوبًي توبم ضذُ ٍ ّيچ گشد ٍ غجبسي ٍخَد ًذاسد
هكوئي ضَيذ وِ ثشق ٍ 220لت دستگبُ لكغ هي ثبضذ.
ثشاي خلَگيشي اص ٍاسد ضذى غذهِ ثِ دستگبُ دس ٌّگبم اتػبل سين ّب  ،ثبقشيْب سا اص داخل دستگبُ ثشداسيذ  .ثؼذ اص آصهبيص
وشدى سين ثٌذي ٍ دستگبُ  ،همبٍهتْبي اًتْبي خف سا اص تشهيٌبل دستگبُ ثبص وشدُ ٍ آًْب سا ثِ تشهيٌبلْبي آخشيي دتىتَس ٍ
آخشيي آطيش ّش هذاس ٍغل وٌيذ ( .هيتَاًيذ لجل اص ثبص وشدى همبٍهتْبي هتػل ثِ تشهيٌبلْبي دستگبُ  ،اص همبٍهتْبي داخل
لَاصم يذوي ّوشاُ دستگبُ ثشاي اتػبل ثِ آخشيي دتىتَس ٍ آطيش استفبدُ ًوبئيذ ٍ پس اص اتوبم تست  ،همبٍهتْبي داخل دستگبُ
سا ثشاي استفبدُّبي ثؼذي داخل صيپويپ ًگْذاسي ًوبئيذ) .
سپس وليِ آطيشّب ٍ دتىتَسّب سا ٍغل وٌيذ.
وبهل ثَدى هذاس سين وطي سا ثَسيلِ يه اّن هتش چه وٌيذ.

تزكش ٌّ :گام هتصل تَدى ّش گًَِ ٍسيلِ الكتشًٍيكی  ،سيستن سا تَسيلِ هگا اّن سٌج آصهايش ًكٌيذ.
صهبًيىِ هكوئي ضذيذ وِ وليِ اتػبالت هحىن ٍ ػبيك سٍي سينّب سبلن هيثبضٌذ  ،ثبقشيّب سا داخل دستگبُ لشاس دادُ ٍ
سينّبي آًْب سا هتػل وٌيذ ٍ ثشق دستگبُ سا ًيض هتػل ًوبئيذ .حبل هيتَاًيذ دستگبُ سا ثكَس وبهل ٍ ػولي تست ًوبئيذ.
تَجِ  :كليِ دستگاّْا فضاي الصم سا تشاي لشاس دادى دٍ تاطشي  2.7آهپش ساعت داسا ّستٌذ.
عـيـة يـاتی
ّشذاس ٌّ :گاهيكِ دسب جلَي دستگاُ تاص هی تاشذ تشق ٍ 772لت سا لطع كٌيذ.
ثبصس ثِ غذا دس هي آيذ ّ ،يچگًَِ ًطبًگش اضىبل سٍضي ًوي ضَد ٍ غذا ثب دووِ ً SILENCE FAULT SOUNDERSيض لكغ
ًوي ضَد:
وٌتشل وٌيذ وِ خبهپش آصهبيص هٌْذسي )  (ENGدس هَلؼيت خَد لشاس ًذاضتِ ثبضذ  .دس غَست ٍخَد آًشا اص هحل خَد
خبسج وٌيذ تب ثبصس خبهَش گشدد ٍ چشاؽ هشثَـ ثِ آصهبيص هٌْذسي ( وٌبس خبهپش هشثَقِ ) خبهَش ضَد  .دس غيش
ايٌػَست ثب فشٍضٌذُ توبس ثگيشيذ.
اشكال تغزيِ( BATTERY / POWER SUPPLY FAULT ) :
آيب چشاؽ سجض  MAINS ONسٍضي است ؟ دس غيش ايي غَست تغزيِ  ٍ 220فيَص آى سا وٌتشل وٌيذ.
سين ّبي ثبقشي سا چه وٌيذ  (.ثبيذ سين لشهض سًگ ثِ تشهيٌبل هثجت ثبقشي ٍ سين سيبُ سًگ ثِ تشهيٌبل هٌفي ثبقشي ٍغل

ثبضذ )  .اگش سـين ّبي ثبقـشي اضتجبُ هتػـل ضًَذ  ،فيـَص ثبقشي خَاّـذ سَخت وِ ثبػـث سٍضي ضذى ًطبًگش اضىبل
تغزيـِ هي گشدد  .دس ايي غَست ثب فشٍضٌذُ توبس ثگيشيذ.
وٌتشل وٌيذ وِ دٍ ثبقشي ٍ 12لت ثب آهپش سبػت هٌبست ثِ غَست سشي ثِ سيستن ٍغل هي ثبضٌذ.
وٌتشل وٌيذ وِ وبًىتَسّب دسست ثِ ثشدّب هتػل ضذُ ثبضٌذ.
وٌتشل وٌيذ وِ سين ّبي تشاًس دسست داخل تشهيٌبل لشاس گشفتِ ثبضٌذ.
چٌبًچِ چشاغْبي ٌَّ BATTERY / POWER SUPPLY FAULT ٍ MAINS ONص سٍضي ّستٌذ  ،ثبقشيْب سا ػَؼ وٌيذ.

آالسم كارب( FIRE FAULT ) :
هذاس صًٍي سا وِ ثبػث ايدبد آالسم ضذُ است اص تشهيٌبل خذا وشدُ ٍ همبٍهت غحيح اًتْبي خف ( ثب وذ سًگ  :آثي ،
خبوستشي  ،لشهض  ،قالئي ) سا ثِ خبي آى لشاس دّيذ.
سَئيچ سادس حبلت  ARM CONTROLSلشاس دّيذ  ،دووِ  ٍ SILENCE ALARM SOUNDERSسپس دووِ  RESETسا فطبس
دّيذ  .دس غَست سفغ ضذى  ،دتىتَسّب ٍ ضستي ّبي صٍى هشثَقِ سا چه وٌيذ  ( .ضستي يب دتىتَسي ثبػث ايدبد آالسم
وبرة ضذُ است)
چٌبًچِ ٍؾؼيت اػالم حشيك اداهِ يبفت ٍ اضىبل ثش قشف ًگشديذ ثب فشٍضٌذُ توبس ثگيشيذ.
اشكال صٍى( ZONE FAULT ) :
هذاس صًٍي سا وِ ثبػث ايدبد اضىبل ضذُ اص تشهيٌبل خذا وشدُ ٍ همبٍهت غحيح اًتْبي خف (ثب وذ سًگ  :آثي  ،خبوستشي ،
لشهض ،قالئي ) سا ثدبي آى لشاس دّيذ .دس غَست سفغ ضذى اضىبل صٍى  ،سين ثٌذي ٍ پبيِ دتىتَسّب سا چه وٌيذ.
خبهپش خبسج وشدى صٍى اص هذاس )  ( ISOسا چه وٌيذ وِ دس هَلؼيت خَد لشاس ًذاضتِ ثبضذ.
چٌبًچِ ٍؾؼيت اداهِ پيذا وشد ٍ اضىبل ثشقشف ًطذ ثب فشٍضٌذُ توبس ثگيشيذ .
اشكال آطيش( SOUNDER FAULT ) :
فيَصّبي خشٍخي آطيش  ٍ F4 ٍ F3فيَص خشٍخي ووىي )  AUX ) F1سا وِ ثش سٍي ثشد اغلي لشاس داسًذ آصهبيص وشدُ ٍ دس
غَست سَختِ ثَدى آًْب سا تؼَيؽ وٌيذ ( .فيَص  20هيليوتشي  1آهپش)
وٌتشل وٌيذ وِ همبٍهت اًتْبي خف (ثب وذ سًگ  :آثي  ،خبوستشي  ،لشهض ،قالئي ) ٍغل ضذُ ثبضذ  .هذاس آطيش هشثَقِ سا اص
تشهيٌبل خذا وشدُ ٍ فمف همبٍهت اًتْبي خف سا ثدبي آى لشاس دّيذ.
دس غَست سفغ ضذى اضىبل آطيش  ،سين ثٌذي سا چه وٌيذ.

چٌبًچِ ٍؾؼيت اداهِ پيذا وشد ٍ اضىبل ثشقشف ًطذ ثب فشٍضٌذُ توبس ثگيشيذ.
دكوِ ّا عول ًوی كٌٌذ :
سَئيچ سا دس حبلت  ARM CONTROLSلشاس دّيذ  .دووِ  ٍ SILENCE ALARM SOUNDERSسپس  RESETسا فطبس دّيذ.
اگش خكب ثبلي هبًذ وبًىتَس اتػبل سَئيچ ثِ ثشد اغلي سا وٌتشل وٌيذ  .اگش هطىل ثشقشف ًطذ ثب فشٍضٌذُ توبس ثگيشيذ.
تاصديـذ سـيـسـتـن :
تاصديذ سٍصاًِ :
وٌتشل وٌيذ وِ فمف چشاؽ سجض سًگ  MAINS ONسٍضي ثَدُ ٍ ّيچ چشاؽ ديگش  ،ثبصس يب آطيشي سٍضي ًجبضذ ّ .ش گًَِ
اضىبل سا ثِ سشٍيسىبس هشثَقِ گضاسش دّيذ ٍ دس فشم ثجت ٍلبيغ ثجت وٌيذ.
تاصديذ ّفتگی:
سَئيچ سا دس حبلت  ARM CONTOROLSلشاس دادُ ٍ دووِ  RESET / RESOUND / TEST ZONE LAMPSسا فطبس دّيذ.
وٌتشل وٌيذ وِ چشاؽ صًٍْب سٍضي هيضَد ٍ ثبصس وبس هيوٌذ  .ضستي اػالم حشيك يب دتىتَسي سا فؼبل وٌيذ تب اػالم حشيك
آصهبيص ضَد  ،ػولىشد آطيشّب سا وٌتشل وٌيذ  .دستگبُ سا ثب فطبس دادى دووِ  ٍ ALARM SOUNDERS SILENCEسپس
RESET / RESOUND / TEST ZONE LAMPSثِ حبلت اٍليِ ثشگشداًيذ ( ثشاي اًدبم ايي آصهبيص ثِ دًٍفش ًيبص هيجبضذ) .
وليِ ضستي ّب ٍ دتىتَسّب سا وٌتشل وٌيذ تب هكوئي ضَيذ ّوگي آًْب دس دستشس هي ثبضٌذ.
ّش ّفتِ يه صٍى هختلف ٍ ّوچٌيي ضستي ٍ يب دتىتَس هتفبٍتي سا اهتحبى وٌيذ .ثذيي تشتيت ثِ غَست دٍسُاي وليِ
ضستيّب ٍ دتىتَسّب سا اهتحبى وشدُايذ .
تَغيِ هيضَد ًمطِاي اص سبختوبى دس هَسد خضئيبت هشثَـ ثِ هحل استمشاس ضستيّب ٍ دتىتَسّب دس دستشس داضتِ ثبضيذ
.

تاصديذ فصلی :
گضاسضبت لجلي سا هكبلؼِ وٌيذ ٍ چه وٌيذ وِ اضىبالت لجلي ثِ غَست غحيح ثشقشف ضذُ ثبضٌذ.
ثبقشي ٍ اتػبالت آًشا ثبصديذ وٌيذ.
هبًٌذ ثبصديذ ّفتگي دس ّش صٍى يه دتىتَس ٍ يب ضستي سا فؼبل وٌيذ تب اػالم حشيك سا آصهبيص وٌيذ.
ثشق ٍ 220لت سا لكغ وشدُ ٍ لبثليت ثبقشي ثشاي تغزيِ آطيشّب سا وٌتشل وٌيذ.

تاصديذ ساالًِ:
ّوبًٌذ ثبصديذ ّفتگي ٍ فػلي ػول وشدُ ٍلي وليِ دتىتَسّب  ،ضستي ّبي اػالم حشيك  ،آطيشّب ٍ تدْيضات ووىي سا ثشاي
ػولىشد غحيح وٌتشل وٌيذ.
ّش دٍ يا سِ سال يك تاس :
ثشاي حػَل اقويٌبى اص ػولىشد غحيح ٍ ػذم ٍخَد آطيش هضاحن  ،دتىتَسّبي دٍد سا تويض وٌيذ  .الصم ثِ روش است وِ ثشاي
تويض وشدى ايي دتىتَسّب ٍسبيل هخػَغي هَسد ًيبص هي ثبضذ  .دس غَست ًيبص ثب سشٍيسىبس هشثَقِ توبس ثگيشيذ.
ّش پٌج سال يك تاس :
ثبقشيّبي خطه سا تؼَيؽ وٌيذ.
سشٍيس :
سشٍيس هشتت ٍ يىٌَاخت تَغيِ هيضَد  .تشخيحبً قي يه لشاسداد هٌظن تؼويش ٍ ًگْذاسي ثب سبصهبى يب ضخع ٍسصيذُ ،
ايٌىبس اًدبم ضَد ٍ يه گضاسش سبالًِ وبهل اص تغييشات سيستن تْيِ گشدد.
هشخصات تغزيِ

ثشق ٍسٍدي اغلي

195-230 VAC.50 HZ

هٌجغ تغزيِ داخلي

ً 24 VDCبهي

هحذٍديت خشيبى خشٍخي

2A @ 230 VAC

خشٍخي ووىي )(AUX

ً 27 VDCبهي

ثبقشي هَسد ًيبص

 2*12 V 2.2 to 7.2 Ahrسشي
 4 * 6 V 10 Ahrسشي

خشيبى هػشفي دستگبُ  8صٍى

102 mA

ًوبيص اضىبل ثشق ٍسٍدي

داسد

ًوبيص اضىبل ضبسط ثبقشي

داسد

ًوبيص لكغ ثبقشي يب ثبقشي ًب هشغَة

داسد

صهبى تغزيِ دستگبُ ثب ثبقشي  2/2آهپش سبػت
صهبى تغزيِ دستگبُ ثب ثبقشي  7.2آهپش سبػت

44 Hrs

صهبى تغزيِ دستگبُ ثب ثبقشي10آهپش سبػت
83 Hrs

هشخصات هذاس دتكتَس

ًوبيص اضىبل هذاس ثبص

داسد

هذاس همبٍهت اًتْبي خف (همبٍهت وَچه)

 6800اّن ( آثي  ،خبوستشي  ،لشهض  ،قالئي ) 1.4
ٍات

ًوبيص اضىبل اتػبل وَتبُ

داسد

حذاوثش تؼذاد دتىتَس دس ّش صٍى

20

حذاوثش تؼذاد ضسي اػالم حشيك دس ّش صٍى

ًبهحذٍد

هشخصات هذاس آطيش

همذاس همبٍهت اًتْبي خف

 6800اّن ( آثي  ،خبوستشي  ،لشهض  ،قالئي ) 1.4
ٍات

ًوبيص اضىبل هذاس ثبص

داسد

ًوبيص اضىبل اتػبل وَتبُ

داسد

فيَص خشٍخي

1A

حذاوثش هدوَع خشيبى دٍ خشٍخي

2A

حذاوثش تؼذاد آطيش  65هيلي آهپشي

46

حذاوثش تؼذاد آطيش  20هيلي آهپشي

150

وٌتبوتْبي سلِ ووىي

حذاوثش1A / 30 VDC

تشجيحاً تِ تشق شْش ٍصل ًشَد

( ثذٍى ٍلتبط )

فيَصّا

ثشق ٍسٍدي

20 mm - 500 mA

خشٍخي آطيش F4ٍ F3

20 mm - 1A

خشٍخي ووىي F2

20 mm - 1A

ثبقشي F1

20 mm - 1.6A

تشهيٌال ّاي ٍسٍدي ٍ خشٍجی

حذاوثش لكش سين

2.5 mm

حذالل لكش سين

0.75

اتعاد

ػشؼ

521 mm

استفبع

334 mm

ػوك

140 mm

ٍصى ( ثذٍى ثبقشي )

9.2 Kg

ليست لَاصم يذكی ّوشاُ دستگاُ:

ً -1بيلَى صيپ داس وَچه

 1ػذد

 -2فيَص  1/6آهپش  2سبًتي

 1ػذد

 -3فيَص  1آهپش  2سبًتي

 1ػذد

 -4فيَص  500هيلي آهپش  2سبًتي

 1ػذد

 -5همبٍهت ٍ 1/4ات  6800اّن

ثِ تؼذاد صًٍْب ٍ  2ػذد ّن ثشاي خكَـ آطيش

 -6پيچ  1×7دٍ سَخَدسٍ

 4ػذد

 -7سٍلپالن ًوشُ 6

 4ػذد

 -8پيچ گَضتي دٍسَ پالستيىي

 1ػذد

 -9سين ثبقشي

 1ػذد

 -10خبهپشليٌه

ثِ تؼذاد ًػف صًٍْب ٍ  1ػذد ّن ثشاي ENG

