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دمه   مق
 
 

 
 

جر م پن  ه آالر

اهميت كنترل ونظارت و پايش سيستم هاي توليد و توزيع انرژي الكتريكي در مراكز صنعتي 
امري مهم و حياتي به شمار آمده و لزوم تداوم انرژي و تالش جهت شناسايي سريع نقاط 
آسيب ديده و انجام اقدامات سريع تعميراتي مي تواند از بروز ضايعات فني واقتصادي ممانعت 

 . به عمل آورد 
 

پنجره آالرم ، دستگاهي است كه در واحدها و مراكز صنعتي جهت اعالم بروز خطا  در سيستم  
و نمايش محل آن و اهميت حوزة آسيب ديده مورد استفاده قرار گرفته است؛  به  نحوي كه  
سريعًا  به اتاق كنترل  منتقل  مي شود تا  بتوان هم زمان با جايگزيني سريع فيدر آسيب ديده 

در كمترين زمان ممكن، واحد به حالت عادي و امكانات رزرو ، تعميرات و رفع اشكال شروع با 
 .بازگردانده شود 

  
شركت مبنا نيرو  با بيش از ده سال تجربه در توليد انواع پنجره آالرم و دريافت نقطه نظرات  

 MUام تجاري مشتريان و كاربران اقدام به طراحي و عرضه آخرين سري از پنجره آالرم با ن
 .نموده است 
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ه  ستگا ژگي هاي د   MUوي
   

  . )طبق سفارش(  AC / DCولت 220   تا  ولت   24رنج  :  رنج ولتاژ تغذيه

 . MIN / MAJ  :  قابليت برنامه ريزي خطا

 .  زردو     سبز  در دو رنگ :  رنگ پنجره هاي آالرم 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          50 × 25 پنجرهر ابعاد ه، پنجره 10در نوع  :پنجره آالرمابعاد تعداد و 
 .ميليمتر مي باشد  25 × 25 پنجره ، ابعاد هر پنجره    20 و 16 ، 12  ميليمتر و در انواع

 . ) L.T و  A.K ،RCP    ،L.R (  كليد 4  :  تعداد كليدها

 
 

شنايي ي آ ه  كل ستگا ا د  MUب

ه  ستگا رد د دا ان ست  ا

ن   گواهينامهداراي   MU دستگاه آالرم را ي ا ت  د صالحي يي ا ت م   مي باشد و در (IAS)نظا
و طبق استاندارد  E.P.I.L (Electrical Power Industries Laboratories)  موسسة 

)1988  :3-1-839 IEC( ،  شماره پروژة به)1002-160839-1-3- (TI  كليه تست هاي
 .يده استكيفيت را با موفقيت گذران

آشنايي بيشتر  به منظور .مي باشدISA 2 استاندارد اساسبر MU  طراحيقابل ذكر است كه 
) 1(جدول شماره دستگاه هايي متناسب با نياز  با نوع عملكرد هر دستگاه و انتخاب مشتريان

 . مقايسه عملكرد دستگاه ها را نشان مي دهد 

به دستگاه در صورت نياز مي باشد ؛   VDC 110 به صورت استاندارد MUدستگاه  تغذيه ولتاژ
شركت مبنا واحد توليد  با، VDC / VAC) )( 220 و 48 ، 24(ديگر  تغذية هايهايي با ولتاژ

 .فرماييد نيرو تماس حاصل
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                      Table 1:  ISA STANDARDS 
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عاد   ب ي ا ه كل ستگا     د

 : دستگاهنماي ابعاد 

 160 ×146 نمايش و قاب فلزي مي شود برابر كه شامل صفحة  دستگاه ظاهري ابعاد نماي

 .ميليمتر مي باشد  

 

 

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

  139.5 × 139برابر با  فضايي داراي محل قرارگيري و نصب دستگاه بايدابعاد برش 
 . باشد ميليمتر  136برابر  و عمق دستگاه بوده ميليمتر

عالوه بر اندازه تعيين شده براي عمق دستگاه ، فضاي مناسب در فضاي پشت دستگاه : توجه 
 .جهت انجام وايرينگ و ترمينال بندي نيز در محاسبات پيش بيني شود 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

              

                

Figure2: Punching Dimensions 
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جره هاي      پن م آرنگ   الر

 و  Minor ( MIN ) دو حالت  آالرم درپنجره  رنگني شده امكان انتخاب با امكانات پيش بي
Major (MAJ)   حالت در كه صورت اين ؛ بهموجود مي باشد MIN  در و، با رنگ زرد 

 . روشن مي شوند  سبزبا رنگ  ، MAJحالت

 

 

 MUمعرفي و تشريح جزئيات دستگاه 

 

رو   ه  رو ب  Front  Panel )  (پنل 

شگر جره هاي نماي  :  پن
 

 .پنجره توليد مي شود  20و  10در دو نوع  ،  MUدستگاه آالرم 

همة پنجره  و  اطمينان از برداشته شدن خطا از روي  set  ،resetكلية عمليات دريافت خطا، 
تعبيه شده روي پنل دستگاه امكان پذير مي  فشاريهاي آالرم با استفاده از چهار عدد كليد 

  .باشد 

سري     :توجه  ه هاي  ستگا در كليه د پنل  د هاي روي  ه MUطرز عملكرد كلي شاب شد  ، م ا  .مي ب
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Figure3: MU10  Front  Panel 

 
 

U  توضيح اجزاي نمايش داده شده روي Front Panel  : 
 

   LEDالمپ  ، اتصال دستگاه به منبع تغذيهدر صورت ) : نمايشگر وجود ولتاژ تغذيه (  .1

 .بود  خواهد روشن  باشد  دستگاه وصل  ورودي  شده و تا زماني كه ولتاژ روشنسبز رنگ 
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كلية  عملكرد المپ هاي براي اطمينان از سالمت Lamp Test ( L.T)فشاري كليد .2

تمامي پنــجره  ،  بايدايـن كليد با نگه داشتن كه تعبيه شده استپنجره هاي آالرم 

 .آن ، همه پنجره ها خاموش گردند هـا روشـن شوند و با رها كردن

بازگرداني دستگاه به حالت نرمال و  جهت،  Lamp Reset (L.R) فشاري كليداز  .3

 ) .پس از رفع فالت ( استفاده مي شود   خاموش كردن پنجرة آالرم

بـراي مـتـوقـف كردن حــالت چشمك زن پس از  Receipt (RCP) فشاري كلـيد .4

كه با يك بار فشردن و رها كردن آن ، پنجره اي كه خطا را  مـي بـاشد  A.Kاعمال

 .)تا زمان رفع فالت (  روشـن مي ماند (.Std ) بـه صورت ثابــت  دريافت كرده است

رود كه به كار مي   Buzzer براي قطع صداي  Acknowledge (A.K) فشاري كليد .5

در اين حالت پنجره اي كه خطا را دريافت . به معناي دريافت شنيداري خطا مي باشد

 . كرده در حالت چشمك زن باقي مي ماند

 
 

رد   )  LED ) LED Boardب
در سمت هستند و قابل مشاهده  LED هاي ، پنجره دستگاه پنل  و ا برداشتن فريم جعبهب

حاالت مختلف روشن شدن پنجره ها كه  وجود دارد كليدبا سه  Dip Switch آنهاراست 
 .را تعيين مي كند 

 
 .)بعد مشاهده نماييد  را در صفحات توضيح هر حالت(  
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Figure4: LED Board 

 

Uعملكرد Dip Switch : 

به  .مي كندتعيين   Lamp Testرا به هنگام   پنجره هاوضعيت روشن شدن   LTF كليد .1
پنجره ها به صورت چشمك زن روشن مي  L.Tكليد  فشردنبا  ، ONاين ترتيب كه در حالت  

 . شوندروشن مي  (.Std)به صورت ثابت   پنجره ها  OFFحالت ؛ در شوند 
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 ON؛ به طوري كه در حالت  دستگاه مي باشد Clockتعيين كنندة وضعيت   M/S كليد .2

  دستگاه ،  OFFحالت و در  خودش استفاده مي كند Clockشده و از    Master (M)دستگاه 
  .استفاده مي كند  Master ديگر  به عنواندستگاه Clock و از رفته    Slave (S)  حالت به 

                ).رجوع شود 19به توضيحات صفحة (

         

 

                        . . . . 

 
 

 
 
باشد ، دستگاه  OFFمنطق دستگاه را مشخص مي كند ؛  اگر اين سوييچ  Key  3 كليد .3

قابل استفاده  نل فعال وكليد روي پ 4كليدي عمل مي كند ، بدين معني كه هر 4در منطق 
 در اين حالت  در واقع كه  كليدي مي رود 3، دستگاه به منطق  ONد ؛ ولي در حالت مي باش

 عمل قطع  ، هر دو  روي پنل A.K كليدتنها با فشردن   تلفيق شده و   RCPو A.Kدو كليد 
 .انجام مي شود  كردن پنجرة آالرم   .Stdو   Buzzer  صداي

 

دستگاه به   پنل جلويي محل اتصال  ، روي شكل ده شدهدا نمايش  كانكتور مخابراتي .4
 .مخابراتي است   رشته سيم 7توسط   LEDبرد 

 

UNIT 2 

M/S=OFF
 

UNIT 1 

M/S= ON 

UNIT 3 

M/S=OFF 

UNIT n 

M/S=OFF 

MASTER    SLAVE    SLAVE    SLAVE 

SG SY 
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ت   ش پ   ( Back Panel ) پنل 

 , LOGIC) MINكليد هاي تنظيم تغذيه كنترلي دستگاه ، كانكتور ورودي خطا و از پنل پشت 

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

   

 
   

                Figure  5 : Back Panel 
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U راهنماي كاركرد اجزايBack Panel : 
 

1. INPUT 1 CX : تا  1به  منظور  دريافت  خطا  با  شماره  پين هاي   ورودي كانكتور
 .هاي آالرم مي باشد  كه متناظر با شمارة پنجره 12

2. INPUT 2CX : تا  13به  منظور  دريافت  خطا  با  شماره  پين هاي   ورودي  كانكتور 
تا  1پنجره  از  پين هاي  10در انواع  .كه متناظر با شماره پنجره هاي آالرم مي باشد   20
 .استفاده مي شود  20تا 1پنجره  از  پين هاي  20و  در انواع   10
3. ALARM CONTACT :  مشتري در حاالتپين هايي كه بنابر نياز on   ياoff   قرار

 .)را مشاهده نماييد 6و  5توضيح شماره هاي (  .مي گيرد

4. LOGIC  :  روي آنها به ترتيب  كه با گذاشتن يا برداشتن جامپركنتاكت هاييon  ياoff 
در حالت  .متناظر است دستگاه ،  )پنجره(كانال  يك با كنتاكت ها هر يك از اين و مي شوند

on  در اين صورت پنجرة  ؛بسته است و دستگاه در منطق مستقيم يا نرمال قرار داردكنتاكت
 كنتاكت ، offدر حالت  .متناظر خاموش است و به محض دريافت ولتاژ خطا روشن خواهد شد

قرار مي گيرد ؛ در اين منطق هر پنجرة متناظر با هر باز مي باشد و دستگاه در منطق معكوس 
 .دستگاه، بدون دريافت ولتاژ خطا روشن مي شودپين، به محض روشن كردن 

5. MAJ : نصب جامپر روي   با ،  بسته به نياز ALARM CONTACT1براي دستگاه  10 تا
روي دستگاه  MAJپنجره حالت ماژور   20 براي دستگاه هاي  20تا 1پنجره و  10هاي 

 .صورت پنجره ها با رنگ سبز روشن مي شوند  ايندر  كهشود تعريف مي 

6. MIN   :با  نصب جامپر روي ، بسته به نيازALARM CONTACT   1 براي دستگاه  10 تا
روي دستگاه  MIN حالت مينور پنجره 20دستگاه هاي براي   20تا 1 پنجره  و 10هاي 

 .با رنگ زرد روشن مي شوند پنجره ها  در اين صورت كهتعريف مي شود 
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7. ACT HI   : فعال  براي عمل مي كند ؛ خطاشدن ولتاژ ورودي  وصلبر اساس منطق
 .شدن اين حالت ، استفاده از جامپر روي پين هاي مربوطه ضروري است

8. ACT LO  : عمل مي كند ؛ شدن ولتاژ ورودي خطا قطعبر اساس منطق 

9. SY   : جهت سنكرون كردن دو يا چند دستگاه با يكديگر مورد استفاده قرار مي گيرد.                                    

 ).رجوع شود17به توضيحات صفحة (

10. SG : خروجي سيگنال پايه به سطح ولتاژClock   (SY) كه براي سنكرون  مي باشد
 ).رجوع شود 17به توضيحات صفحة ( كردن دو يا چند دستگاه استفاده مي شود

11. 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 ( 

12. RCP :  ورودي فرمانRCP  كه به صورت خارجي به دستگاه اعمال مي گردد. 

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

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

تابلو       كنترل و اعمال دستورات از پنلمي توانند جهت  L.Tو  A.K  ،RCP  ،L.Rورودي هاي   :توجه
  .جهت هم زماني چند دستگاه از راه دور  نيز استفاده شوند 

15. +VCC: ورودي تغذيه دستگاه مي باشد كه بسته به نوع آن) ( AC/DC  داراي پالريته
 .مربوطه مي باشد 

16. –VCC:  ورودي تغذيه دستگاه مي باشد كه بسته به نوع آن)( AC/DC  داراي پالريته
 .مربوطه مي باشد 

17. SF  :  رلة خروجي نشان دهندة وضعيت منبع تغذية دستگاه است به طوري كه اگر منبع
 .هشدار دهندة دستگاه روشن مي شود تغذيه تحت هر شرايطي قطع شود ، سيستم
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18. ACOM  :  با پايه هاي  مشترككليدMIN  وMAJ فعال كردن  جهت مي باشد كه
 .سيستم هشدار دهندة خارجي به كار مي رود 

19. MAJ :  خروجي دو سر رله فرمانMAJ مشترك كه با اتصال به پاية ACOM  جهت
 .راه اندازي سيستم هشدار دهنده خارجي مورد استفاده قرار مي گيرد

20. MIN :  خروجي دو سر رله فرمانMIN مشترك با اتصال به پاية كه ACOM  جهت
 .راه اندازي سيستم هشدار دهنده خارجي مورد استفاده قرار مي گيرد

  

 !احتياط                    
 به منبع تغذيه SEQ    ،SY  ، SGاز اتصال پين هاي           

 .ولتاژي خودداري نماييد  مقدار با هر                   
 

ضرور ت   ينكا

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

لطفا در اسرع وقت مراتب را به  ،اشكاالت خاص در دستگاه با ورت  مواجهه در ص !
 .اطالع دهيد  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 ذكر  در كليه موارد مشمول گارانتي و خدمات پس از فروش !
 .شده است
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ب ص ش ن ه  رو ستگا زي د دا ه ان را                   و 

 
ش  برو ص  ن

در  2مطابق ابعاد ذكر شده در شكل ، در آن نصب مي شود  دستگاهي كه را كه محلابعاد  -1
 .نظر بگيريد 

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

   .)نماييد  مشاهده  2و  1شكل هاي  در ي دقيق دستگاه  را  اندازه ها(   
  

رينگ ي حوة وا زي   و ن دا ه ان ه را ستگا  د
I.را در مكان تعبيه شده دستگاه كمكي موجود در جعبة كانكتور هاي CX3 پنل پشت  روي

 . قرار دهيد ) 5شكل (
II. در اين حالت المپ .كنيد، آن را روشن  دستگاه رويمقدار ولتاژ  نوشته شده متناســــب با  

ON  5توضيحات شكل   (برقدار بودن دستگاه روشن مي گردد  به نشانة. ( 
III. پس از اتصال به تغذيه مناسب يك بار كليدA.K  ،RCP  و سپس كليدL.R  را فشار دهيد

 ) .  5 توضيحات شكل(
IV.به منظور هم زمان كردن آنها ، پين هاي در صورت اتصال سريال دو يا چند دستگاه SG در  

   مورد اين عمليات را در . وصل نماييد  به هم و  متوالي را به صورت دو به دو  همه دستگاه ها
 نيز به صورت مشابه انجام دهيد ؛SY    پين هاي

U اتصال پين هاي از :تذكرSEQ    ،SY  ،SG   هر ولتاژي خودداري نماييد  به منبع تغذيه با. 

V. كليد Dip Switch روي برد ( پنل پشتLED  ي يكدر را بجز )  4شكل نمايش داده شده در
 onدر حالت  M/Sدستگاهي كه در آن كليد بنابراين . قرار دهيد   offها در حالت  دستگاه از 

 .مي شوند  Slaveو بقيه دستگاه ها  Masterقرار دارد دستگاه  
VI. دستگاه ، استفاده  بدنة رويذكر شده   ولتاژ از مقدار جهت اعمال ولتاژ خطا به دستگاه فقط

 .نماييد 
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Table 2: Technical Properties 
 

 



        MU   
    sERIES   MABNA NIROO 

 

18 
 

 

 

 

p ا ما س ب  تما

 

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

 .شركت مبنا نيرو  ،111 پالك                     

 44444438  , 44441710    :      تلفن

 44419448      :    فكس

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

           E-Mail Address      :     UMohsen_Khalaj@yahoo.comU  
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