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 معرفی دستگاه -5

 PAIRED 2 توسط DTMF ارتباط دستگاه ها به صورت سیگنال که shutdownمان فرال سدستگاه تله کنترل دستگاهی است جهت ار

WIRE ثانیه دارند و همچنین  2هر یک از دستگاه ها قابلیت چک کردن خطوط ارتباطی را در هر  رادیوئی صورت میگیرد. و ارتباط

یا  Receive  اگر در هر یک از خطوط ارتباطی اشکالی رخ دهد هر دستگاه به تنهایی این قابلیت را دارد که اشکال فوق را درخط

SEND  کردن از نحوه ارسال دستور توسط  اطمینان حاصل ،همچنین از قابلیت های این دستگاه میتوان بهشخیص دهد. تSender   و

این باطری برق در صورت قطع برق  استفاده شده و پشتوانهباطری در این دستگاه از  و اشاره نمود  Receiver دریافت آن توسط

 را دارد و میتوان تاریخ و رویداد به همراه ثبت تاریخ و زمان آن رویداد 500ثبت و نمایش  قابلیتدستگاه  هر دستگاه را تامین مینماید

 زمانی تنظیم نمود در هر محدوده  ساعت را

 

 پنل دستگاه:1-1

 میباشد و دو ردیف ترمینالهر دستگاه در قسمت جلو دارای یک پنل 

میباشد و  کلید فشارینگ های قرمز یا سفید، سبز ،قرمز، زرد و پنج به رLED ، چهارجهت نمایش اطالعات LCDپنل دارای یک  

 درکنار پنل دو ردیف ترمینال سیزده تایی قرا گرفته است

 DI و به   PLCمربوط به خروجی آالرم های  11الی  1 ترمینال هایعدد ترمینال محل اتصال سیم است که  22 ترمینال ها: 1-1-1

PLC ال  بدون شماره در پایین دستگاه که مطابق تصویر باال ترمینعدد  11و در باالی دستگاه قرار دارد و   متصل میگردند

 توضیح داده شده 2نام گذاری گردیده و در بخش شماره 
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 .کلید های دستگاه: شامل 1-1-2

 میباشند Set و Changeو   Selectمشخص شده وکلیدهای  Downو  Upکلید ها شامل باال وپایین که با             

 و به شرح ذیل میباشند  LEDچراغ های نشانگر  از نوع  1-1-1

LED  10در مدل  سفیدB   وLED  10قرمز در مدلC  نشانگر پنل  چپدر گوشه باال وسمتpower میباشد 

LED  در سمت چپ پنل نشانگر سبزcheck line میباشد 

LED  نشانگر در سمت چپ پنل زردFault میباشد 

LED  در سمت چپ پنل و در زیر قرمزFault  نشانگرshutdown میباشد 

 صحیح و نحوه اتصال وجی دستگاهرخ ترمینالهای ورودی و -0

پس از بازنمودن چهار عدد پیچ و باز  ودستگاه را باز نمایید  گوشهقبل از اتصال ترمینال ها ابتدا چهار عدد پیچ در چهار 

بر روی  JP1این ترمینال با راهنمای  وصل نمایید باطری دستگاه را مربوط به ر شماره یک،جامپدرب دستگاه ،  نمودن

یا  سفید LEDو دستگاهبه نشانه عدم ارتباط بین دو  نارنجی LEDاین حالت دستگاه روشن میگردد و در .مدار مشخص گردیده

ا ترمینالها را طبق راهنم سته وبه نشانه روشن شدن دستگاه نمایان میگردد سپس درب دستگاه را ب powerقزمز با مشخصه 

الزم به ذکر است که تا قبل از اولین ارتباط صحیح بین دو دستگاه آالرم صوتی عدم ارتباط جهت راحتی نصاب  متصل نمایید

صل پس از و ونیز داده نمیشود و پس از اولین ارتباط درصورت قطع ارتباط دو دستگاه آالرم نور و صدا با هم فعال میگردد

از روشن  ساعت بطور پیوسته وصل گردد تا باطری شارژ شود 12میبایست برق ورودی دستگاه حداقل به مدت باطری 

دستگاه دارای قابلیت اتصال ازپشت بصورت ریلی و پیچی با  داری فرماییددستگاه بدون شارژ صحیح اولیه خودگذاشتن 

 .میباشد M4سایز 

 ترمینال پایین دستگاه:  2-1

 

   Sender 

 

           Receiver 

 

 

2WR 2WS POWER 

+-24 
VDC 

PLC 
(Shutdown Input) 

 

 REALY 
(NO Used) 

SD DISABLE 

(NO used) 

      
2WR 2WS POWER 

+-24 
VDC 

PLC  
(Shutdown check back ) 

 

REALY 
( Shutdown 

Output) 

SD DISABLE 
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-2WR   درsender  : 

 نموده.صل و Receiver در 2WS را به  کانال رادیوییهمان به کانال مخابراتی وصل نموده ودر ایستگاه قبلی 

-2WR   درReceiver  : 

 وصل نموده. senderدر  2WS همان کانال رادیویی را به  بعدیبه کانال مخابراتی وصل نموده ودر ایستگاه 

- 2WS  درsender: 

 .نمودهوصل  Receiver در 2WR کانال رادیویی را به همان ل نموده ودر ایستگاه قبلیکانال مخابراتی وص را به 

- 2WS  درReceiver  : 

 وصل نموده. senderدر   2WRرا به کانال مخابراتی وصل نموده ودر ایستگاه بعدی همان کانال رادیویی را به  

-  POWER: 

جهت امکان خاموش وروشن نمودن دستگاه .)تغییر جهت پالریته تاثیری ندارد(نماییدولت وصل  DC 22منبع تغذیه به  دستگاهدرهر دو  

در (2Aیا تزمینال فیوزدار با فیوز شیشه ای  DC -2A قیل از ورودی برق مثبت از کلید و قیوز مناسب استفاده نمایید)قیوزمینیاتوری

مسیر باطری راباز کرده و دستگاه را خاموش نمایید JP1جامپرصورت نیاز به خاموش نمودن دستگاه شما می توانید با باز نمودن 

یا بوسیله ترمینالهای م وصل کرده را مستقی JP1 ، رتگاه می توانید بوسیله کابل مادگی جامپدرصورت نیاز به قطع باطری از بیرون دس

 قطع نمایید به کلید و ترمینال فیوزدار انتقال دهید تا بتوانید مسیر باطری را از بیرون12-11آزاد

-  PLC در یونیت sender : 

یک  پس از SDبا بسته شدن کلید فرمان  و وصل میگردد NORMAL OPENبه یک تیغه آزاد  shutdown به منظور ارسال دستور

پس از ارسال فرمان فرمان صادر نگردد(  Shut Down)دستگاه طوری طراحی شده تا با اتصال لحظه ای  ارسال میگردد ثانیه فرمان

و به محض قطع شدن تیغه   ارسال خواهد شد Receiverاین فرمان به سمت  وصل است senderدر  آن فرمان تا زمانی که تیغه، 

 دوباره قطع میگردد SDتیغه   Receiverقطع میگردد ودر سمت   SDکمتر از دو ثانیه فرمان   senderفرمان در 

PLC در یونیتReceiver : 

مطمعن شویم وبا  PLC  به  SDمی گردد تا از رسیدن پیام  یا تیغه کمکی کنتاکتورقدرت الکترو موتور پمپ PLCه چک بک متصل ب

 به سندر ارسال شود PLCعملکرد ، پیام PLCبک بسته شدن تیغه چک 

REALY  در یونیتsender:  

 این دو پایه به جایی وصل نمیشوند وآزاد هستند

-REALY در یونیتReceiver    : 

 اتصال داده بهم 10و9  پایه Receiver دستگاهدر  senderاز یونیت   SDپس از دریافت دستوروصل میشوند  SDبه فرمان  این پایه

 آمپر را تحمل می کند( 5ولت حداقل  250این عمل در ولتاژرله )در سندر این تیغه متصل میماند   SDتا زمان قطع فرمان و  میشود

SD/Disable:  
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 Unit Disabledبا بهم پیوستن دو پایه آن آالرم ورودی میباشد و  بصورت Receiverعملکردی ندارد ولی در    senderدر  پایهاین 

یک رله استفاده نمود به تیغه باز ازنمایش داده وذخیره میگردد ولی تاثییری درعملکرد دستگاه نخواهد داشت. میتوان  Receiverدر 

ه در این حالت تیغه بست قرار داد واپراتور با کلید سالکتور بتواند این رله را تحریک نماید SDآن رله را درمسیر تحوی که تیغه بسته 

SD   را غیر فعال مینماید و تیغه باز آن با بسته شدنSD/Disable واین امکان را جهت ثبت عملکرد اپراتور  را تحریک مینماید

 بصورت دستی ایجاد نمود.

 :  SD/Disableار پایه آزاد کن

 پایه آزاد است و می توان به سفارش کاربراستفاده شود. این 

 ترمینال باالی دستگاه    2-2

 

 : Senderدر  5ترمینال شماره 

DO  ولت مثبت درهنگام تحریک ، مناسب جهت فقط اتصال به ورودی 03با ولتاژ خروجیDI  های انواعPLC  های

  NO CONTACTاستاندارد.نشانگر آالرم

 : Receiverدر  5ترمینال شماره 

DO  ولت مثبت درهنگام تحریک ، مناسب جهت فقط اتصال به ورودی 03با ولتاژ خروجیDI  های انواعPLC  های

  UNIT DISABLEاستاندارد.نشانگر آالرم

 : Senderدر  0ترمینال شماره 

DO  ط اتصال به ورودیولت مثبت درهنگام تحریک ، مناسب جهت فق 03با ولتاژ خروجیDI  های انواعPLC  های

  RECEIVE FAILاستاندارد.نشانگر آالرم

 : Receiverدر  0ترمینال شماره 

DO  ولت مثبت درهنگام تحریک ، مناسب جهت فقط اتصال به ورودی 03با ولتاژ خروجیDI  های انواعPLC  های

  RECEIVE FAILاستاندارد.نشانگر آالرم

 : Senderدر  3ترمینال شماره 

DO  ولت مثبت درهنگام تحریک ، مناسب جهت فقط اتصال به ورودی 03با ولتاژ خروجیDI  های انواعPLC  های

  SEND FAILاستاندارد.نشانگر آالرم
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 : Receiverدر  3ترمینال شماره 

DO  ولت مثبت درهنگام تحریک ، مناسب جهت فقط اتصال به ورودی 03با ولتاژ خروجیDI  های انواعPLC  های

   SEND FAILاستاندارد.نشانگر آالرم

 : Senderدر  3ترمینال شماره 

DO  ولت مثبت درهنگام تحریک ، مناسب جهت فقط اتصال به ورودی 03با ولتاژ خروجیDI  های انواعPLC  های

 SD SEND استاندارد.نشانگر آالرم

 : Receiverدر  3ترمینال شماره 

DO  هنگام تحریک ، مناسب جهت فقط اتصال به ورودیولت مثبت در 03با ولتاژ خروجیDI  های انواعPLC  های

 RECEIVERاز طرف  SDبه معنای ارسال تایید گرفتن  SEND DELIVERY استاندارد.نشانگر آالرم

 : Senderدر  1ترمینال شماره 

DO  ولت مثبت درهنگام تحریک ، مناسب جهت فقط اتصال به ورودی 03با ولتاژ خروجیDI  های انواعPLC  های

 SHUTDOWN DELIVER    استاندارد.نشانگر آالرم

 : Receiverدر  1ترمینال شماره 

DO  ولت مثبت درهنگام تحریک ، مناسب جهت فقط اتصال به ورودی 03با ولتاژ خروجیDI  های انواعPLC  های

 SHUTDOWN RECEIVE استاندارد.نشانگر آالرم

 : Senderدر  6ترمینال شماره 

DO  ولت مثبت درهنگام تحریک ، مناسب جهت فقط اتصال به ورودی 03با ولتاژ خروجیDI  های انواعPLC  های

 PLC OPERATED استاندارد.نشانگر آالرم

 : Receiverدر  6ترمینال شماره 

DO  ولت مثبت درهنگام تحریک ، مناسب جهت فقط اتصال به ورودی 03با ولتاژ خروجیDI  های انواعPLC  های

 PLC OPERATED تاندارد.نشانگر آالرماس

 : Senderدر  7ترمینال شماره 

DO  ولت مثبت درهنگام تحریک ، مناسب جهت فقط اتصال به ورودی 03با ولتاژ خروجیDI  های انواعPLC  های

 POWER DOWN استاندارد.نشانگر آالرم

 : Receiverدر  7ترمینال شماره 

DO  ولت مثبت درهنگام تحریک ، مناسب جهت فقط اتصال به ورودی 03با ولتاژ خروجیDI  های انواعPLC  های

 POWER DOWN استاندارد.نشانگر آالرم
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 : Senderدر  8ترمینال شماره 

DO  ولت مثبت درهنگام تحریک ، مناسب جهت فقط اتصال به ورودی 03با ولتاژ خروجیDI  های انواعPLC  های

 PLC ORDERED دارد.نشانگر آالرماستان

 : Receiverدر  8ترمینال شماره 

DO  ولت مثبت درهنگام تحریک ، مناسب جهت فقط اتصال به ورودی 03با ولتاژ خروجیDI  های انواعPLC  های

 SPAREاستاندارد

 : Senderدر  9ترمینال شماره 

DO  ولت مثبت درهنگام تحریک ، مناسب جهت فقط اتصال به ورودی 03با ولتاژ خروجیDI  های انواعPLC  های

 CONTACT OK استاندارد.نشانگر آالرم

 : Receiverدر  9ترمینال شماره 

DO  ولت مثبت درهنگام تحریک ، مناسب جهت فقط اتصال به ورودی 03با ولتاژ خروجیDI  های انواعPLC  های

 CONTACT OK استاندارد.نشانگر آالرم

 : Senderدر  52ترمینال شماره 

DO  ولت مثبت درهنگام تحریک ، مناسب جهت فقط اتصال به ورودی 03با ولتاژ خروجیDI  های انواعPLC  های

 SPAREاستاندارد

 : Receiverدر  52ترمینال شماره 

DO  جهت فقط اتصال به ورودیولت مثبت درهنگام تحریک ، مناسب  03با ولتاژ خروجیDI  های انواعPLC  های

 SPAREاستاندارد

 : Senderدر  55ترمینال شماره 

DO  ولت مثبت درهنگام تحریک ، مناسب جهت فقط اتصال به ورودی 03با ولتاژ خروجیDI  های انواعPLC  های

 استاندارد.نشانگر آالرم

 : Receiverدر  55ترمینال شماره 

DO  ولت مثبت درهنگام تحریک ، مناسب جهت فقط اتصال به ورودی 03با ولتاژ خروجیDI  های انواعPLC  های

 استاندارد.نشانگر آالرم

 : Senderدر  50ترمینال شماره 

DO  ولت مثبت درهنگام تحریک ، مناسب جهت فقط اتصال به ورودی 03با ولتاژ خروجیDI  های انواعPLC  های

 استاندارد.نشانگر آالرم
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 : Receiverدر  50ترمینال شماره 

DO  ولت مثبت درهنگام تحریک ، مناسب جهت فقط اتصال به ورودی 03با ولتاژ خروجیDI  های انواعPLC  های

 استاندارد.نشانگر آالرم

 : 11و12و 11پایه 

 شود. پایه آزاد است و می توان به سفارش کاربراستفاده سهاین 

 عملکرد دستگاه-3

 ونمایش داده میشود و همچنین سلایر دستگاه   Receiverیا  Sender  نوع یونیت LCDروشن شدن دستگاه بر روی  به هنگام فعال یا

روشن میشود.اگر ارتباط بین دو به رنگ سفید یا قرمز  به معنای وصل پاور و روشن شدن دستگاه روی پنل دستگاه powerچراغ 

و اگر عملکرد  روشن میگردد حالت چشمک زنو به سبز  به رنگ  Check LINEچراغ گاه به طور صحیح برقرار شده باشددست

روشن  نارنجی رنگبا  Faultچراغ دستگاه ها بصورت صحیح انجام نگرفته باشد و دو دستگاه باهم ارتباطی برقرار نکرده باشند 

در صورتی که ارتباط برقرار  ده میشوددستگاه نشان دا  LCD بر روی  2طبق جدول آالرمها در بخش خطا نوع  ،میشود و به همراه آن 

 .سبز بصورت چشمک زن روشن میگردد به رنگ Check LINEچراغ خاموش و Faultچراغ گردد 

 آالرم صوتی را قطع نمایید و دستگاه تا آالرم بعدی بی صدا خواهد شد   Setاپراتور میتواند پس از شناسایی آالرم  با فشار دادن کلید 

حداقل یک ثانیه )در صورتی توسط یک کنتاکت خارجی به هم  PLC کانکتورپایه های  Senderالزم است در SD ارسال فرمان  جهت

فرمان  و دکه قبل از یک ثانیه تیغه باز شود دستگاه این مورد را خطای اپراتوری  مثال برخورد پیچ گوشتی تعمییر کار  در نظر میگیر

Shutdown   )زمان متن در این وصل گرددارسال نخواهد شد " PLC ordered به معنی  دریافت دستور"Shutdown  ازPLC  بر

" به معنی ارسال دستور Shutdown Sendارسال میشود ومتن"  Receiverبه  SDروی نمایشکر نمایان میگردد وسپس فرمان 

Shutdown  به سمتReceiver  پس از دریافت دستور  میشودنمایش دادهSD در رسیور  صحیحLED تیغه باز رنگ وهمچنین  قرمز

از سندر ارسال میگردد  Shutdownوتا مادامی که فرمان میگردد و  بسته در ترمینال مشخص شده است  RELAY با نام رله خروجی

 LCDروی  Senderاز  Shutdown" به معنی دریافت دستور Shutdown Received " با نمایش پیام  و عملکرد آنبسته میماند 

و با دریافت این  به سندر ارسال میگردد Receiverبه معنی دریافت دستور در " Shutdown Delivery "پیام چنین ثبت میشود.و هم

 روشن میشود.  Senderدر د رنگ نیزقرمز LEDسپس نمایش داده خواهد شد  Senderبر روی  "Shutdown Deliverپیام عبارت" 

)یعنی تیغه کوپل است بسته شود PLCبا فرمان عملگر روی در ترمینال مشخص شده و PLC که با نام  در صورتی که تیغه باز

Shutdown بعد از دستگاهReceiver  )پیام به همراه رله چک بک آن عمل کند  "PLC OPERATED به معنی عملکرد صحیح "

ارسال میگردد وبر روی نمایش گر  Sender نمایش داده میشود واین پیام به Senderو ارسال آن به  PLCدریافت دستور از دستگاه و 

Sender " PLC Operated به معنی  عملکرد صحیح "PLC  در سمتReceiver  نمایش داده میشود وبدین طرق از عملکرد صحیح

 آگاه میگردیم
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 دستگاه: ه تنظیمنحو -1.

 LCDروی  برای چند لحظه بر پاک کرد و همچنین تاریخ و زمان را LCDمیتوان پیام ها را از صفحه  Setبا استفاده از کلید  1 -5

 مشاهده کرد  و همچنین آالرم صوتی دستگاه را رفع نمود

 نمایان میشود و همچنین برای تنظیم کردن آن با استفاده  LCDتاریخ و ساعت پیش فرض روی  Changeبا استفاده از کلید  2 -5

 Changeبه صورت گردشی )ثانیه ،دقیقه ،ساعت ،روز ،ماه و سال ( را انتخاب و با استفاده از کلید  Selectاز کلید  

 انتخاب  Selectفشار دهید آخرین آیتمی که توسط کلید  Selectرا بدون فشردن  Changeدر صورتی که کلید مقدار آن را تغییر دهید.

 را فشار میدهیم.  Setبرای ثبت آن دکمه  تنظیم تاریخ وساعت پس از انجام د کرد داده شده و تغییر خواه نموده باشیدیک واحد افزایش

بدون تغییر می ماند  LCDفشار ندهید  ساعت وتاریخی که تنظیم کرده اید روی صفحه   Changeرا پس از  setدر صورتی که کلید 

زمان طی شده را به آخرین تغییرات زمانی که داده  setولی تایمر دستگاه گذشت زمان را محاسبه می نماید و در صورت فشردن کلید 

 شده اضافه خواهد کرد

 

 رویدادها آالرم ها و-6

 هر دو یونیت LCDنمایان شده بر روی مشترک رویدادهای 

1-Send Fail 2:به معنی قطع بودن خطWS.میباشد 

2- Receive Fail 2:به معنی قطع بودن خطWR. میباشد 

 :Senderیونیت LCDرویدادهای نمایان شده بر روی 

1- PLC ordered :  دریافت دستور به معنیShutdown  ازPLC 

2- Shutdown Send : ارسال دستور به معنیShutdown  به سمتReceiver 

3- Shutdown Delivery:  دریافت دستور در به معنیReceiver  

2-PLC Operated: عملکرد صحیح  به معنیPLC  در سمتReceiver 

 :    Receiverیونیت LCDرویدادهای نمایان شده بر روی 

1- Shutdown Received:دریافت دستور  به معنیShutdown  ازSender 

2-Send Delivery:ارسال پیام  به معنیDelivery   بهSender 

1- PLC Operated عملکرد صحیح دریافت دستور از دستگاه و :به معنیPLC  و ارسال آن بهSender 

2- Unit Disable )به معنی اتصال پایه های این ترمینال به یکدیگر میباشد) بسته به طراحی مصرف کننده تعریف خواهد شد 

توجه:عملکرد دستگاه به شکلی تنظیم شده که پس از پیدا نمودن خطا فقط خط دارای خطا را چک مینماید و منتظر رفع خطا میگردد 
ع خطا  دوباره خط سالم را بررسی مینماید به عبارت دیگر پس از دیدن خطا در یک ورودی مخابراتی و ایجاد آالرم آن وپس از رف

درصورتی که قبل از رفع خطای آن خط ، خط سالم قبلی قطع شود دستگاه آالرمی نخواهد داد و منتظر می ماند تا خطای اول رفع شود 
می دهد ولی اگر در هر زمان دو دستگاه را نکرده و متوجه قطع بودن آن شود وآالرم آن را  خط دوم را چکنمی تواند و پس از آن 

 چک می شود و وضعیت خطوط مشخص میگردد. 2WSو   2WR خاموش و روشن نمایید در لحظه هر دو خط 
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 لیهدر لحظه نصب او یونیت سندر با رسیوردستگاه قبل از اولین تماس صحیح ارتباطی وضعیت آالزم های 

دستگاه  سندر رسیور آالرم سندر آالرم رسیور
 رسیور

دستگاه 
 سندر

 

2WS 2WR 2WS 2WR 

LCD خاموش است NO CONTACT استبی تاثییر اتصال سیمها وضعیت OFF ON 1 

Receive fail  LCD وضعیت اتصال سیمها بی تاثییراست خاموش است ON OFF 2 

Receive fail NO CONTACT قطع قطع قطع قطع ON ON 1 

Send fail NO CONTACT قطع وصل وصل قطع ON ON 2 

Receive fail Send fail وصل قطع قطع وصل ON ON 5 

 

 وضعیت آالزم های ارتباطی دستگاه پس از اولین تماس صحیح یونیت سندر با رسیور وثبت آن در حافظه دستگاه 

دستگاه  سندر رسیور آالرم سندر آالرم رسیور
 رسیور

دستگاه 
 سندر

 

2WS 2WR 2WS 2WR 

LCD خاموش است NO CONTACT وضعیت اتصال سیمها بی تاثییراست OFF ON 1 

Receive fail LCD وضعیت اتصال سیمها بی تاثییراست خاموش است ON OFF 2 

Receive fail Receive fail قطع قطع قطع قطع ON ON 1 

Send fail Receive fail قطع وصل وصل قطع ON ON 2 

Receive fail Send fail وصل قطع قطع وصل ON ON 5 

 

 

 

 :نگهداری -7

 قطع نمایید تا باطری تخلیه گردداه یک بار برق دستگاه را به مدتی هر م

 هر شش ماه باطری دستگاه را از لحاظ ظاهری بررسی نمایید 

 هر دوسال یک بار باطری دستگاه را تعویض نمایید

 محل نصب این زمان میتواند کمتر یا بیشتر گردد IPدرصورت نیاز بسته به  نظافت داخلی دستگاه بررسی گردد و هر سال

و درصورت  از اتصال صحیح سیم های کانکتور اطمینان حاصل نمایید بسته به لرزش محل نصب یا امکان کشش کابلهای دستگاه 

اطمینان حاصل   SDلکرد دستگاه را بطور آزمایشی تست نمایید واز اتصال کابل انجام تعمیرات در تابلوی مربوطه پس از تعمیرات عم

 نمایید


