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دمه    مق

 
م  جره آالر  پن

 
اهميـــت كنتـــرل ونظـــارت وپـــايش سيســـتم هـــاي توليـــد وتوزيـــع انـــرژي  
الكتريكـــي در مراكـــز صـــنعتي امـــري مهـــم و حيـــاتي بـــه شـــمار آمـــده و  

ــاط آ     ــريع نق ــايي س ــت شناس ــالش جه ــرژي وت ــداوم ان ــزوم ت ــده و  ل ــيب دي س
ــ ــام اقـ ــي    انجـ ــايعات فنـ ــروز ضـ ــد از بـ ــي توانـ ــي مـ ــريع تعميراتـ دامات سـ

 . واقتصادي ممانعت به عمل آورد 
 

ت نعتي جهـــصـــپنجـــره آالرم ، دســـتگاهي اســـت كـــه در واحـــدها و مراكـــز 
ــا   ــروز خطـ ــالم بـ ــتم و اعـ ــوزة    در سيسـ ــت حـ ــل آن و اهميـ ــايش محـ نمـ

ــه       ــوي ك ــه نح ــت؛ ب ــه اس ــرار گرفت ــتفاده ق ــورد اس ــده م ــيب دي ــريعًاآس ب��ه  س
ــرل   ــاق كنت ــود  ات ــي ش ــل م ــدر     منتق ــريع في ــايگزيني س ــا ج ــان ب ــم زم ــا ه ت

و رفــع اشــكال شــروع گــردد و    ، تعميــرات  آســيب ديــده بــا امكانــات رزرو   
 .د به حالت عادي بازگردانده شود واح، در كمترين زمان ممكن

 
طراحـــي و مهندســـي نيروهـــاي  كـــه بـــر اســـاس AUآالرم يونيـــت هـــاي  

متخصـــص داخلـــي تهيـــه شـــده اســـت ، بـــا تجربـــه و پيشـــينة طـــوالني در 
ــل     ــي قابـ ــت، راه حلـ ــاهي و پسـ ــب نيروگـ ــاي منتخـ ــروژه هـ ــتفاده در پـ اسـ
اطمينــــان جهــــت جمــــع آوري و نمــــايش اطالعــــات در واحــــد هــــاي  

  .باشد مختلف مي 
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ه  ستگا ژگي هاي د    AUوي

 

ذيه غ ت ژ  ا ج ولت   . )طبق سفارش(  AC / DCولت 220   تا  ولت  24رنج  :  رن

خطا زي  ري امه  رن ت ب ابلي  . MIN / MAJ  :  ق

م  جره هاي آالر پن  .زرد رنگ   : رنگ 

د و  دا ع د ت عا ماب جره آالر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           mm25 × mm50 پنجرهر ، ابعاد هپنجره  10 در نوع : پن

 .مي باشد mm25 ×mm25پنجره ، ابعاد هر پنجره    20و  16،  12  و در انواع

دها د كلي دا ع  . ) L.T و  A.K  ،L.R (  كليد 3  :  ت

 
 

ي  شناي ي آ ه  كل ستگا ا د  AUب

 
ه  ستگا رد د دا ان ست  ا

   .باشدمي   ISA 1Bو   ISA 1Aاستاندارد اساسبر AU  دستگاه هاي سري طراحي

شده ارائه دستگاه هاي آالرم شركت مبنا نيرو كليه استاندارد  ،شماره يك  جدولدر 
و انتخاب بهترين گزينه جهت  امكان مقايسه بين محصوالت مختلف تااست 

 . مشتريان فراهم باشد 

سفارش و طبق مي باشد ؛  AU،  VDC 110 تغذية دستگاه هاي  ولتاژ استاندارد
 با ،  (VDC or  VAC) 220 و 48 ، 24 ولتاژ هايبا  AUهاي  دستگاهتأمين 

 .ميسر مي باشد شركت مبنا نيرو هماهنگي قبلي با 
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             TABLE 1:  ISA STANDARDS      
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عاد    ب ي ا ه كل ستگا     د

 : دستگاهنماي ابعاد 

كه شامل صفحة نمايش و قاب فلزي مي شود برابر  دستگاه ظاهري ابعاد نماي
 . است مربع ميليمتر  160 ×146با 

 

        Figure1:  View Dimensions 
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 : )دستگاه  پانچابعاد  ( ابعاد محل نصب دستگاه

  139.5 × 139برابر با ابعاد برش جهت نصب دستگاه بايد محل قرارگيري و 
 اين است كه به ميليمتر 136؛ فضاي مورد نياز در پشت دستگاه باشد  ميليمتر
   . بايد فضاي الزم جهت وايرينگ را اضافه كرد  ميزان

 
                                                          Figure2: Punching Dimensions 
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جره هاي      پن مآرنگ   الر

 Major و  Minor ( MIN ) دو حالت  در زمان فعال شدن براي پنجره ها رنگ

(MAJ)  دو عدد مي باشد و  براي تمايز اين حاالت زرد رنگLED  رويFront 

Panel  تعبيه شده است. 

 

 AUمعرفي و تشريح جزئيات دستگاه 

 

رو   ه  رو ب  Front  Panel )  (پنل 

 :  پنجره هاي نمايشگر
 

پنجره توليد مي  20و 16، 12،  10انواع در ،  AU آالرم  هاي  دستگاهسري 
  . شود 

 و  اطمينان از برداشته شدن خطا از روي  set  ،resetكلية عمليات دريافت خطا، 
ي پنل تعبيه شده رو فشاريعدد كليد  سه همة پنجره هاي آالرم با استفاده از

  .دستگاه امكان پذير مي باشد

 .، مشابه مي باشد AUطرز عملكرد كليد هاي روي پنل در كليه دستگاه هاي سري  : توجه
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Figure3: AU10  Front  Panel   

 
 

U  توضيح اجزاي نمايش داده شده روي Front Panel  : 
 

المپ  ، در صورت اتصال دستگاه به منبع تغذيه: نمايشگر وجود ولتاژ تغذيه  .1

LED    باشد  وصل دستگاه   ورودي  شده و تا زماني كه ولتاژ روشنسبز رنگ   ،

 .در يكي از حاالت  چشمك زن  يا  ثابت روشن   مي ماند
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 در  MAJ خطاي حضور دهنده نشان و شود مي روشن ثابت وضعيت در .2
 .است سيستم

 در MIN خطاي حضور دهنده نشان و شود مي روشن ثابت وضعيت در .3
 .است سيستم

عملكرد المپ براي اطمينان از سالمت  Lamp Test ( L.T)فشاري كليد .4
تمامي پنــجره  ،  بايدايـن كليد ا نگه داشتنباست ؛ كلية پنجره هاي آالرم هاي 

با رها كردن آن ، همه پنجره   روشـن شوند و به حالت ثابت يا چشمك زن  هـا
 .ها خاموش گردند 

بازگرداني دستگاه به حالت  جهت،  Lamp Reset (L.R) فشاري كليداز  .5
 )پس از رفع فالت (  .استفاده مي شود  نرمال و خاموش كردن پنجرة آالرم

به   Buzzer براي قطع صداي  Acknowledge (A.K) فشاري كليد .6
در اين حالت پنجره اي . كار مي رود كه به معناي دريافت شنيداري خطا مي باشد

  (.Std)به حالت ثابت  حالت چشمك زن  است، از كه خطا را دريافت كرده 
 . تبديل مي شود 

رد   )  LED ) LED Boardب

هستند و قابل مشاهده  LED هاي ، پنجره دستگاه پنل و ا برداشتن فريم جعبهب
حاالت مختلف كه  وجود دارد كليدبا سه  Dip Switch آنهادر سمت راست 

   .روشن شدن پنجره ها را تعيين مي كند 

 . ، مشابه مي باشد AUدر كليه دستگاه هاي سري   LED Boardروي Dip Switch عملكرد :توجه 

 .)را در صفحة بعد مشاهده نماييد  توضيح هر حالت تصوير برد و ( 
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Figure4: LED Board 

 

Uعملكرد Dip Switch : 

RDY F  : اگر كليدRDY F در حالت  ON  باشد ، چراغON روي  Front Panel  

  به  ON  باشد ، چراغ  OFFروشن مي شود و اگر   )  (.Stdثابت   به صورت

 .مي شود حالت چشمك زن روشن 
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M/S :كليد M/S  كنندة وضعيت  تعيينClock ؛ به طوري كه در  دستگاه مي باشد

و در  خودش استفاده مي كند Clockشده و از    Master (M)دستگاه  ONحالت 

ديگر  به دستگاه  Clock از  ورفته    Slave (S)  حالت ، دستگاه به  OFFحالت 

 . ) رجوع شود  16به توضيحات صفحة (  .مي كنداستفاده   Master عنوان

 : SQكليد  اگرSQ    در حالتON ، با فشردن كليد باشد A.K   پنجرة متناظر در

باشد ، پنجره از حالت چشمك زن  به   OFFحالت چشمك زن باقي مي ماند و اگر 

  .مي رود   حالت ثابت

LTF : كليد  LTF   به هنگام  پنجره ها  را  شدن وضعيت روشن  Lamp Test  

پنجره ها به   L.Tكليد  فشردن، با  ONبه اين ترتيب كه در حالت  . مي كند تعيين 

به صورت ثابت   پنجره ها OFFحالت ؛ در صورت چشمك زن روشن مي شوند 

(Std.)  شوندروشن مي. 



        AU   
    sERIES   MABNA NIROO 

 

11 

 

 

ت ش   ( Back Panel ) پنل پ

 (LOGICكليد هاي تنظيمتغذيه كنترلي دستگاه ، كانكتور ورودي خطا و از پنل پشت 

MIN, MAJ , (  به تفصيل شرح  در صفحات بعد جزئيات اين پنل .تشكيل شده است
  .داده شده است 

 
 

                                       Figure  5 : Back Panel 
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U راهنماي كاركرد اجزايBack Panel : 

 
LOGIC   : كه با گذاشتن يا برداشتن جامپر روي آنها به ترتيب كنتاكت هاييon 

دستگاه ، متناظر ) پنجره(با يك كانال  كنتاكت ها مي شوند و هر يك از اين offيا 
بسته است و دستگاه در منطق مستقيم يا نرمال قرار كنتاكت  onدر حالت  .است 

به محض دريافت ولتاژ خطا دارد؛ در اين صورت پنجرة متناظر خاموش است و 
باز مي باشد و دستگاه در منطق معكوس  كنتاكت ، offدر حالت  .روشن خواهد شد

قرار مي گيرد ؛ در اين منطق هر پنجرة متناظر با هر پين، به محض روشن كردن 
 .دستگاه، بدون دريافت ولتاژ خطا روشن مي شود

MIN/MAJ: حالتبر روي پين هاي اين قسمت  با نصب جامپر ، بسته به نياز 
MIN  حالتو با برداشتن جامپر   شودتعريف مي كانال متناظر روي MAJ  بر كانال

 . متناظر تعريف خواهد شد

 X1:  20تا  1به  منظور  دريافت  خطا  با  شماره  پين هاي   ورودي كانكتور 
پنجره  از  پين  10در انواع  ..مي باشند هاي آالرم پنجره تعدادكه متناظر با  است
در  و 16تا  1 از  پنجره 16،در انواع  12تا  1از پنجره  12، در انواع  10تا  1هاي 
  .استفاده مي شود   20تا 1از پين هاي   پنجره  20انواع 

X2 : پايه است ؛ عملكرد  13خروجي تغذيه وكنترل كه داراي  -كانكتور ورودي
 : هر يك به شرح زير مي باشد 

 MIN :  خروجي دو سر رله فرمان ،  2و1پين هایMIN  كه جهت هستند
 .راه اندازي سيستم هشدار دهنده خارجي مورد استفاده قرار مي گيرد

 A.K : ورودي فرمانA.K   كه بصورت خارجي به دستگاه اعمال مي شود. 
 .)مقدار ولتاژ كار با توجه به بر چسب دستگاه مشخص مي شود (  
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 L.T  :ورودي فرمانL.T  كه به صورت خارجي به دستگاه اعمال مي گردد. 
 . )مقدار ولتاژ كار با توجه بر چسب دستگاه مشخص مي گردد(  

 L.R : ورودي فرمانL.R  كه بصورت خارجي به دستگاه اعمال مي گردد .
 ).كار با توجه به بر چسب روي جعبة  دستگاه مشخص مي گرددمقدار ولتاژ (

جهت كنترل و اعمال دستورات از پنل تابلو جهت هم زماني چند  L.Tو   A.K  ،L.Rاز  : توجه
 .   دستگاه از راه دور استفاده مي شود

 AUX SUPPLY  : كه بسته به نوع آن استورودي تغذيه دستگاه               
AC/DC    ،داراي پالريته مربوطه مي باشد . 

 SYN  :مورد  كديگري  با دستگاه   چند  يا  دو  كردن سنكرون   جهت  
 .)مراجعه شود  16به توضيحات صفحه (  . قرار مي گيرد  استفاده

 SG : خروجي سيگنال پايه به سطح ولتاژClock   (SYN) كه براي  مي باشد
  . سنكرون كردن دو يا چند دستگاه استفاده مي شود

 .)مراجعه شود  16به توضيحات صفحه ( 

 MAJ :  خروجي دو سر رله فرمان ،  11و10پين هايMAJ  كه هستند
 .جهت راه اندازي سيستم هشدار دهنده خارجي مورد استفاده قرار مي گيرد

 SF :  وضعيت منبع تغذية دستگاه رلة خروجي نشان دهندة  13و12پين هاي
هشدار  است به طوري كه اگر منبع تغذيه تحت هر شرايطي قطع شود ، سيستم

   .دهندة دستگاه روشن مي شود

  

 !احتياط 
 به منبع تغذيه SY  ، SGاز اتصال پين هاي

 .ولتاژي خودداري نماييد  مقدار با هر
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ضرور ت   ينكا

را با كاتالوگ ، كلية مطالب موجود در  اتصال به ولتاژ و تست دستگاه پيش از !
 .دقت مطالعه فرماييد

لطفا در اسرع وقت مراتب را  ،اشكاالت خاص در دستگاه با ورت  مواجهه در ص !
 .اطالع دهيد  به واحد خدمات پس از فروش شركت مبنا نيرو

هر گونه مسئوليت را از شركت  ، خدشه در پلمپ دستگاه ناشي از باز شدگي جعبه !
 .نام برده سلب خواهد كرد

كارت گارانتي محصول  كليه موارد مشمول گارانتي و خدمات پس از فروش در !
 .ذكر شده است

 
ب ص ش ن ه  رو ستگا زي د دا ه ان را                   و 

  
  
 

ب ص ش ن  رو
 

مطابق ابعاد ذكر شده در شكل ، در آن نصب مي شود  دستگاهرا كه   يمحلابعاد  -1
 .در نظر بگيريد  2

محل هاي و با توجه به ه موجود در جعب با استفاده از كلمپ هاي نگه دارنده -2
اقدام  در محل مورد نظر دستگاه تعبيه شده روي بدنة دستگاه ، نسبت به تثبيت

 .  نماييد
 

   .)نماييد  مشاهده  2و  1شكل هاي  در ي دقيق دستگاه  را  اندازه ها(       
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رينگ ي حوة وا زي   و ن دا ه ان ه را ستگا  د

 
پنل  روي را در مكان تعبيه شده دستگاه كمكي موجود در جعبة كانكتور هاي 
 . قرار دهيد ) 5شكل ( (X1 , X2)پشت 

 
در اين  .كنيد، آن را روشن  دستگاه رويمقدار ولتاژ  نوشته شده متناســــب با  

 .برقدار بودن دستگاه روشن مي گردد  به نشانة  ON  حالت المپ
 . )5توضيحات شكل   (
 

را فشار  L.Rو سپس كليد   A.Kپس از اتصال به تغذيه مناسب يك بار كليد  
 ) .  5 توضيحات شكل(دهيد 

 
به منظور هم زمان كردن آنها ، پين  در صورت اتصال سريال دو يا چند دستگاه 
. وصل نماييد  به هم و  متوالي را به صورت دو به دو  همه دستگاه ها  در SG هاي

 نيز به صورت مشابه انجام دهيد ؛SYN  پين هاي  مورد اين عمليات را در 
 .هر ولتاژي خودداري نماييد  به منبع تغذيه با   SYN  ،SG از اتصال پين هاي :تذكر   

نمايش داده  LEDروي برد تعبيه شده Dip Switch از   (M/S)دوم كليد 
بنابراين . قرار دهيد   offها در حالت  دستگاه ي از يكدر را بجز  4شكل شده در 

و بقيه   Masterقرار دارد دستگاه    onدر حالت M/Sدستگاهي كه در آن كليد 
  .مي شوند   Slaveدستگاه ها 

 
 بدنة رويذكر شده   ولتاژ از مقدار جهت اعمال ولتاژ خطا به دستگاه فقط  

 .نماييد دستگاه ، استفاده 
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ي     ت فن صا شخ دول م  ج
  

 
 

Table 2: Technical Properties 
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p ا ما س ب  تما

 

 خيابان مخبري ،خيابان سردار جنگل  ،بزرگراه شهيد همت  ،تهران     :    آدرس

 .شركت مبنا نيرو  ،111 پالك  ،غربي                     

 44444438  , 44441710    :      تلفن

 44419448      :    فكس

  Uhttp://www.MabnaNiroo.comU   :  ssddreAebsite W     

      E-Mail Address       :     UMohsen_Khalaj@yahoo.comU 

 

 

  

http://www.mabnaniroo.com/�
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