ایي دفتشچِ ساٌّوب سا لجل اص ًظت سٌسَس ثب دلت هطبلعِ فشهبییذ تب اص عولىشد ثْیٌِ هحظَل هطوئي شَیذ .عذم تَجِ ثِ ساٌّوبی ًظت هوىي است سجت
عذم وبسایی هحظَل ،هظذٍم شذى افشاد ٍ دس ثشخی هَاسد هٌجش ثِ فَت گشدد.
ثِ عالهبت صیش ٍ هعبًی آًْب تَجِ فشهبییذ:

 -1ایي هحظَل هٌبست ثشای ًظت ثبالی دسة اتَهب ت ٍ یب ثش سٍی دیَاس است ٍ فمط ثشای استفبدُ ثش سٍی دسة ّبی اتَهبت وشَیی است .ثش سٍی
ّیچ سیستن دیگشی ًجبیذ ًظت شَد.
ٌّ -2گبم تٌظین صاٍیِ دیذ سٌسَس اص خلَت ثَدى هحل ًظت اطویٌبى حبطل وٌیذ.
 -3لجل اص سٍشي وشدى سٌسَس ،سین وشی سا ثبس دیگش چه وٌیذ تب اص ثشٍص ّش گًَِ طذهِ ثِ هحظَل ٍ یب ثذ عول وشدى تجْیضات هتظل ثِ
سٌسَس جلَگیشی شَد.
 -4ثشای ًظت دلیمب اص سٍی دفتشچِ ساٌّوب عول وٌیذ.
 -5هحظَل سا ثب دلت وبهل ًظت وٌیذ ٍ لجل اص تشن هحل ًظت ،اص دسست وبس وشدى آى اطویٌبى حبطل وٌیذ.
 -6ایجبد تغییشات دس تٌظیوبت سٌسَس ثبیذ تَسط ًظبة حشفِ ای ٍ یب هٌْذس فٌی اًجبم شَد.

-

ثِ ّیچ عٌَاى سٌسَس سا ًشَییذ ،ثبص ًىٌیذ ٍ الذام ثِ تعویش ٍ جبثجبیی آى ًفشهبییذ صیشا هوىي است هٌجش ثِ ثشق گشفتگی ٍ خشاة شذى سٌسَس
شَد.

ششایط صیش هٌبست ًظت سٌسَس ًیست:
-

هِ ٍ یب دٍد غلیظ دس اطشاف دسة.

-

ٍجَد اجسبم دس حبل حشوت ٍ یب اشیبیی وِ ًَس اص خَدشبى سبطع هی وٌٌذ دس صاٍیِ دیذ سٌسَس.

-

ثشاق ثَدى ثیش اص حذ وف صهیي ٍ یب ٍجَد اشیبء ثشاق دس اطشاف دسة اتَهبت.

-

وف خیس ٍ ًوذاس.

-

وف هشجه.

لوازم جانبی:
-

ساٌّوبی ًظت

-

 2عذد پیچ هخظَص ًظت

-

ثشچست هخظَص ًظت

-

اثضاس تٌظین صاٍیِ دیذ سٌسَس

-

وبثل (9'11") m3

-

) )*3( )8 × 1.22 mm2 AWG24
 :*1هٌطمِ آثی دس سدیف اٍل لشاس داسد ،وبسثشد سدیف دٍم ٍ سَم تشخیض حشوت است.
 :*2ایي سٌسَس ثبیذ ثِ سیستن دسة اتَهبتی هتظل شَد وِ هجْض ثِ ( SELVهحبفظ ًَسبى ثشق) است.
 :*3هجْض ثِ سیستن هحبفظ ثشق ثشای جشیبًبت صیش 2A

جذول نشانگر عملکرد سنسور:
رنگ نشانگر

حالت

صسد چشوه صى

تٌظین

صسد

استٌذ ثبی( صهبى ًظت)

سجض

استٌذ ثبی (صهبى عول)

آثی

تشخیضBLUEZONEسدیف اٍل

لشهض چشوه صى

تشخیض سدیف دٍم

لشهض

تشخیض سدیف سَم

ًبسًجی

تشخیض سدیف ّبی 6-4

سجض چشوه صى (آسام)

تذاخل سیگٌبلی

سجض چشوه صى (سشیع)

ًمض دس عولىشد سٌسَس

لشهض ٍ سجض

خطب دس تٌظیوبت سٌسَس

ابعاد بذنه سنسور و نام بخش های مختلف آن:

ناحیه بلوزون )(BLUEZONE AREA
ثلَ صٍى ثب لشاس دادى دیپ سَئیچ شوبسُ  15دس حبلت  ONفعبل هی گشدد وِ وبسثشد آى ثشای ایوٌی ٍ اطویٌبى ثیشتش است .صهبًیىِ استفبدُ اص آى ضشٍسی
ًیست دیپ سَئیچ سا دس حبلت  OFFلشاس ثذّیذٌّ .گبم تٌظین صاٍیِ دیذ سدیف دٍم دلت الصم سا هجزٍل فشهبییذ وِ ثش سٍی دّبًِ ٍسٍدی دس لشاس ًگیشد هگش

ایٌىِ دیپ سَئیچ  15سا تٌظین وشدُ ثبشیذ.

زاویه دیذ

زاویه دیذ :ثشای هطبثمت صاٍیِ دیذ ثب استبًذاسد اسٍپبیی  EN 16115ثبیذ طجك جذٍل ریل عول ًوبییذ:

صاٍیِ دیذ حمیمی هوىي است ثستِ ثِ ًَس هحیط ،سًگ آى ،جٌس هَاد ثِ وبس گشفتِ شذُ دس اجسبم ٍ یب جٌس وف ٍ ّوچٌیي سشعت
ٍسٍد اجسبم ثِ هحل وَچه تش شَد .دس طَستیىِ سشعت ٍسٍد اجسبم ٍ یب شخض ثِ داخل صاٍیِ دیذ ،ووتش اص  51هیلیوتش ثش ثبًیِ ٍ یب تٌذتش اص  1511هیلی
هتش ثش ثبًیِ ثبشذ سٌسَس لبدس ثِ تشخیض حشوت آى ًخَاّذ ثَد.

مرحله اول نصب:
-1
-2
-3
-4
-5

اثتذا ثشچست هخظَص ًظت سٌسَس سا دس هحلی وِ ثشای ًظت دس ًظش گشفتِ ایذ لشاس دّیذ.
جبی لشاس گشفتن پیچ ّب سا ثب دسیل  3.4mmسَساخ وٌیذ.
ثشای سد وشدى سین اص ثبالی دسة سَساخی ثِ لطش  11mmتعجیِ ًوبییذ.
ثشچست ًظت سا جذا وٌیذ.
وبٍس سٌسَس سا ثبص وٌیذ ،سٌسَس سا دس ثب دٍ پیچ هخظَص ًظت ،هحىن وٌیذ.

مرحله دوم:

مرحله سوم:

مرحله چهارم:

