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کاتالوگ فارسی نصب و راه اندازي اپراتور البل ایتالیا

بهکه )کالیبراسیونعملیات (شوداندازيراهسیستمبایدابتداچشمی ها و کلید تعیین وضعیتنصبازقبل
 .استزیرشرح
تصلو چشمی ها و کلید تعیین وضعیت را مباشدوصلکه در زیر آمده استمربوطهجامپرهايحتماپس

راهدکمهکنیدبازراباکسکنترلقابسپس.درب ها را در حالت کامال باز یا کامال بسته قرار دهید .ننمایید
 .دهیدفشاراستکنار دیپ سوئیچ هاباالقسمتبردراستسمتکهاندازي
بستهبازدرببکندرامآسرعتباحرکتبهشروعدربکهداریدنگهنقدرآمیکندزدنبوقبهشروعسیستم
میبسته وبازخوبسرعتبادربدهیدرافشاراستارتدکمهاگرحاال .میزندنهاییبوقانتهادر وشودمی
 .شود

90البلکشی قطعات جانبی به دستگاه مرکزيسیم

:البل|| AXISو چشمی هاي| AXISيهاچشم
راي ترمینال هاي کمتريکه داچشمی که تعداد ترمینال هاي بیشتري دارد براي قسمت بیرونی و آن چشمی

 .است براي محوطه داخلی در نظر گرفته خواهد شد

:چشمی ها از دستورالعمل زیر استفاده نمایید) برق( هبراي قسمت تغذی
13V+که  همان ترمینال17ترمینالبهداخلچشمخاکستريو همچنین17ترمینالبهبیرونچشمخاکستري
.می باشد
می0Vکه همان ترمینال18ترمینالبهداخلچشمخاکستريو همچنین18ترمینالبهبیرونچشمخاکستري

 .باشد

 :چشمی ها از دستورالعمل زیر استفاده نمایید)فرمان( براي قسمت تحریک
 .روي دستگاه مرکزي می باشدCOMکه همان ترمینال 7به ترمینال) ساده ودارخط (بیرون وداخلسفید
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 Externalکه با عبارت 9ترمینالبهبیرونزردوInternal Radarکه با عبارت 8ترمینالبهداخلزرد

Radarمتصل نماییدمشخص شده.
  .نیاز به اتصال به جاي خاصی را ندارندهاسبز

  
طریقه اتصال دو یا سه رله بعنوان ریموت و رسیور به جهت کنترل از راه دور

می باشند که معموال با رنگ قرمز برايبرقدستگاه دو یا سه رله و یا همان ریموت رسیورها داراي دو ترمینال
.این رنگ ها را به شکل زیر ببندید. ده استمثبت و رنگ مشکی براي منفی در نظر گرفته ش

  18ترمینالبهمنفی      17ترمینالبهمثبت
  

رسیور یا رله ها داراي ترمینال هاي تحریک می باشند که این ترمینال ها بصورت جفتی می باشد و ممکن است
.که هر جفت را به ترمینال هاي زیر متصل می کنیمتحریک در یک رسیور یا رله وجود داشته باشد 4تا 2بین

7 و 5جفت دوم به ترمینال هاي و 5 و10ترمینال هايبهجفت اول
.آنرا اتصال کوتاه میزنیم 7 و 5ترمینال هايدر صورت استفاده نکردن از

  .شوداستفادهکلیدجعبهداخلکاتالوگازدیجیتالکلیداستفاده ازدرصورت

اپراتور البل ایتالیاآنالوگحالته 5کلیدطریقه اتصال
 8                             به    1
11                             به    2
12                           به    3
15                             به    4

در صورت استفاده از هر یک. اتصال کوتاه شوند)   7 و 6بههم 5( همچنین و) 14 و13به11 (ترمینال هاي
  .از این ترمینال ها اتصال کوتاه برداشته شود
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