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  احتیاط

PRECAUTIONS 
  

  .مطالعه نمائیدپیش از شروع به نصب این دستگاه، کلیه مطالب این کتابچه را به دقت  -1
ر این دفترچه به آن اشاره نشده است سریعا با درصورت بروز هرگونه اشکال که د -2

تماس ) واحد خدمات پس از فروش(تامین کننده این دستگاه یا شرکت مبنا نیرو 
 .بگیرید

تعمیر این دستگاه یا باز کردن آن که موجب مخدوش شدن پلمب می شود منجر به  -3
 .سلب مسئولیت مبنا نیرو خواهد شد

 کارت گارانتی یا متن قرارداد فروش شامل این دستگاه برابر شرایط قید شده در -4
  .گارانتی و خدمات پس از فروش است
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  آشنایی با مبنا نیرو
 در راستاي خودکفائی در صنعت برق و همسوئی با سیاست هاي کلی نظام مقدس 1372شرکت مبنا نیرو در سال 

تاسیس اي جابون و آریان جمهوري اسالمی ایران، با هدف طراحی و تامین پست هاي فشار قوي توسط شرکت ه
شرکت مبنا نیرو یکی از نخستین .  نیز این شرکت اقدام به تولید تجهیزات حفاظت و کنترل نمود1379از سال . گردید

، انواع آالرم یونیت، انواع رله هاي حفاظتی: مل تولید کنندگان محصوالت حفاظت و کنترل کامال تولید داخل، شا
  .ندازه گیرهاي دیجیتالی استترانسدیوسر و نمایشگر ها و ا

احترام به  و توان رقابت با محصوالت خارجی، هاي اصلی مبنا نیرو، خودکفائی همزمان با حفظ کیفیت سیاست
  .مشتریان و ارائه خدمات پس از فروش می باشد

  
* * * 

  
  

 XXL SEREISآالرم دستگاه 
  

  ویژگی هاي این دستگاه
  

   سوئیچینگDC/DCمبدل  •
  12 - 8  -6  -5 - 4 - 3 در مضربهایی از  پنجرهN تا6قابلیت گسترش پنجره ها از  •
  قابلیت انتخاب منطق ورودي •
  هر کانال به عنوان ماژور یا مینورقابلیت برنامه ریزي •
  خطاینقابلیت تشخیص اول •
  )زرد براي خطاهاي ماژور و سبز براي خطاهاي مینور (داراي پنجره هاي دورنگ •
   ISA2Cد تحت استاندارد عملکر •
 طراحی ماژوالر  •
   براي هر فالتSQیک کارت  •
  نصب و سیم کشی آسان •
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  نحوه عملکرد و قابلیت هاي این دستگاه
  
  .مایش می دهداین دستگاه، بر اساس منطق پردازش متوالی آالرم ها، به ترتیب آنها را ن : کارت سیکوئنس -1
 میلی متر می باشد و 1455 در 130ابعاد کارت سیکوئنس این دستگاه : تکنولوژي و ابعاد کارت سیکوئنس  -1-1

 . انجام شده استC.MOSطراحی بر پایه ي منطق 
 :خصوصیات کارت هاي سیکوئنس -1-2

  .انتخاب هستند قابل سی و یا جامپر. کلیدهاي مینیاتوري پایه آي که با ISA2Cطراحی بر مبناي استاندارد -
 . کانال به ازاي هر کارت1 -
 ورودي در حافظه اساتیک دستگاهخطاي ثبت  -
 امکان کنترل دو آژیر بعنوان آالرم هاي ماژور و مینور -

 
  . را دارا می باشدبصرياین کارت، توانایی کنترل هشدار صوتی و  : نماکارت کا -2
 میلی متر است و کارکردهاي پردازش، نمایش 104 در 58ابعاد کارت اصلی، : ن اتکنولوژي و ابعاد کارت کام -2-1

 . براي مصرف کمتر انجام می شوندC.MOS ICو کنترلی آن با استفاده از 
 :ن اخصوصیات کارت کام -2-2

 یایجاد پالس همزمان  -
حافظه ي نگهداري پیغام هاي خطا که از کارت هاي سیکوئنس صادر می شوند به منظور تولید هشدار   -

 .صوتی
به منظور متوقف کردن هشدارهاي صوتی با خالی کردن حافظه فرمان از این  :  آژیرشستی خاموش کردن -3

با اتصال سوئیچ راه دور به پشت ( امکان استفاده از این کلید بصورت کنترل از راه دور . دکمه استفاده می شود
 .نیز وجود دارد) دستگاه

با اتصال سوئیچ راه دور به . (اشد به منظور ثابت کردن المپ چشمک زن خطا می ب:شستی پذیرش خطا  -4
  )پشت دستگاه

. به منظور خاموش کردن چراغ هاي سیگنال آالرم ، از این کلید استفاده می شود : شستی بازنشانی آالرم -5
. .و پذیرش خطا صورت گرفته باشداستفاده از این شستی زمانی جوابگو است که هشدار صوتی خاموش باشد

 .نیز وجود دارد) با اتصال سوئیچ راه دور به پشت دستگاه( صورت کنترل از راه دور امکان استفاده از این کلید ب
. به منظور تست صحت المپ هاي دستگاه از این کلید استفاده می شود : شستی امتحان سالمت المپ ها -6

 .یز وجود داردن) با اتصال سوئیچ راه دور به پشت دستگاه( امکان استفاده از این کلید بصورت کنترل از راه دور 
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Block Diagram 
 
 
 

 
 
 
 

 
                 بلوك دیاگرام کلی دستگاه  
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Sequence Logic Diagram 
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Wiring Diagram 
 
 

         

  
           سیم بندي دستگاه  
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  آشنایی با قسمت هاي مختلف و راهنماي نصب دستگاه
  

  : قسمت پنل روبرو و پنل پشت تقسیم می شود که هر قسمت عملکرد مختص به خود را دارددر یک نگاه ظاهري دستگاه به دو

  
  ل روبرون پ- 1شکل 

  ) :1شکل( پنل روبرو) الف

  . راهنما تقسیم می گردد نمایشگر ، کلیدها و المپهاي  به سه بخش پنجره

ه فعال پنجر 12-8 -6 - 5 - 4-3 با مضربهایی از  N تا6این دستگاه بر حسب سفارش از  :پنجره هاي نمایشگر - 1

.  که جهت نشان دادن حضور خطاي مربوط به کانال متناظر آن پنجره و آگاه کردن اپراتور تعبیه شده است  می باشد

همچنین رنگ پنجره با توجه به تنظیمات . باالترین پنجره سمت چپ هر دستگاه مربوط به کانال اول می باشد . 

براي خطاهاي ماژور به رنگ زرد  و براي خطاهاي مینور به رنگ سبز . ( وشن می شود دستگاه به رنگ سبز یا زرد ر

  )یارنگ دلخواه به سفارش مشتري() روشن می شود

روشن بودن آن نشان از برقدار بودن دستگاه .  اپراتور را از وضعیت عمومی دستگاه مطلع می سازد : راهنما المپ - 2

  .دارد 
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  :کلیدها  - 3

L.T-:  نمایشگر اگاه می کند  پنجره هاي از سالمتاپراتور را   

A.K-: با فشردن آن عالئم هشدار دهنده . جهت دریافت خطاي حاضر و خاموش کردن سیستم هشدار دهنده بکار می رود

اما  هنوز کانال مربوط براي دریافت خطاي . بوق خاموش می شود و ناشی از حضور خطا از روي دستگاه برداشته می شود 

  ده نیستجدید آما

RECEIPT .:   استاندارد (.  با فشردن این کلید چشمک زن پنجره به حالت ثابت در می آیدISA 2C (    

RESET -: با فشردن این .  و آن را براي دریافت خطاي جدید آماده می سازدههر کانال را از خطاهاي قبلی پاك نمود

  .هر کانال به حالت اولیه خود باز می گردد ) ده باشد فشرده ش(A.K  , RECEIPTدر صورتی که قبال کلید ( کلید 

  

                                                    
                             

  

  ل پشتن پ- 2شکل 
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  ) :2شکل( پنل پشت) ب 

 ,LOGIC( یم   هاي تنظکلید5و4 کانکتور ورودي خطا -2دستگاه ، تغذیه و کنترلی و کانکتور ورودي-1 بخش شش از

MIN , MAJ (  .) 8جهت دستگاههایی با مضرب(  

   و کنترل  وجیر خ–کانکتور ورودي  - 1

  : می باشد که در قسمت پائین به صورت افقی قرار دارد که عملکرد هر یک به شرح زیر است پین10ریک کانکتو

PIN 1 & 2 -  :   خروجی دو سر رله فرمانMJ  که جهت راه اندازي سیستم هشدار دهنده خارجی مورد استفاده قرار 

  .می گیرد

-   PIN 1 &3:   خروجی دو سر رله فرمانMN  که جهت راه اندازي سیستم هشدار دهنده خارجی مورد استفاده قرار 

  می گیرد

- PIN 4   : ورودي فرمانL.T ولتاژ کار با توجه بر چسب مقدار. (  که به صورت خارجی به دستگاه اعمال می گردد 

 . )دستگاه مشخص می گردد

  - PIN 5:   ورودي فرمانA.K مقدار ولتاژ کار با توجه به بر چسب . (  که بصورت خارجی به دستگاه اعمال می شود

  .)دستگاه مشخص می شود 

PIN  6 -   :  ورودي فرمانRECکار با توجه به بر چسب مقدار ولتاژ. ( که بصورت خارجی به دستگاه اعمال می گردد 

  ).دستگاه مشخص می گردد

PIN 7   - .:  ورودي فرمانRSTمقدار ولتاژ کار با توجه به بر چسب . ( که بصورت خارجی به دستگاه اعمال می گردد

  ).دستگاه مشخص می گردد

PIN 10 -  : پین مشترك ورودي خطا می باشد که حتما باید به پالریته  منفی تغذیه وصل شود  

  :انکتور تغذیهک - 2

  . ورودي تغذیه می باشد3 و پین 1پین . یک کانکتور سه پین است که در باالي پشت دستگاه  قرار دارد

 :کانکتور ورودي خطا  - 3

سیگنال خطا  ورودي با توجه به . د ر قرار داکانکتوري به صورت افقی در پایین دستگاه  بر حسب تعداد پنجره هاي دستگاه 

پین .تم  زمین دستگاه به هر یک از پینها اعمال می گردد و پنجره متناظر با آن روشن می شود نسبت به سیس سطح آن

A.C حتما باید به منفی تغذیه وصل شود.   
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  :  تنظیمجامپرهاي - 4

LOGIC-    :  یتی با عنوان  ع دو وضجامپرمتناظر با هر کانال ، یکLOGIC قرار داده شده است که عملکرد آن 

  :بصورت زیر است 

ON -   :  در این حالت پنجره متناظر . اگر کلید بسته باشد دستگاه در حالت نرمال یا بعبارتی در منطق مستقیم قرار دارد

   )کنتاکت باز(.ور ولتاژ خطا روشن خواهد شد ضخاموش است و نسبت به ح

OFF -   :در این حالت پنجره . ار دارد اگر کلید باز باشد دستگاه در حالت معکوس و یا به عبارتی در منطق معکوس قر

 )کنتاکت بسته(. متناظر نسبت به عدم حضور ولتاژ خطا روشن می شود 

-MAJ/ MIN :   

  : قرار داده شده است که عملکرد آن به صورت زیر است MAJ/ MINمتناظر با هر کانال یک کلید دو وضعیتی با عنوان 

ON –  : ر حالت دریافت خطاي اگر کلید بسته باشد کانال متناظر با کلید دMIN  قرار دارد با حضور خطا المپ MIN 

  . و پنجره ها به رنگ سبز روشن می شوندخروجی وصل می شود MIN در پنل جلو روشن می شود و کنتاکت 

OFF -   : اگر کلید باز باشد کانال متناظر با کلید در حالت دریافت خطاي MAJ قرار دارد و با حضور خطا المپ  

MAJ نل جلو روشن می گرددو کنتاکت در پMAJ و پنجره ها به رنگ زرد روشن می شوند. خروجی وصل می شود   
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   :نکاتی جهت استفاده و نصب 

 به نشانه برقدار  ONدر این حالت المپ . دستگاه را متناسب  با برچسب تغذیه روي دستگاه برقدار کنید -1

 . بودن دستگاه روشن می گردد

 را فشار  RESET و سپس RECEIPT و سپس کلید AK مناسب یک بار کلید پس از اتصال به تغذیه -2

 . دهید

  . جهت اعمال ولتاژ خطا به دستگاه فقط از ولتاژ مناسب که روي دستگاه نوشته شده است ،  استفاده کنید -3
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  مشخصات فنی
  

According with number of window( 0.5 watt per window)  Power Consumption 
5mA at 125 Vdc 
Level: Closure on  positive Vdc or Wet or Static contant 
Anti-Interference: NO or NC contact 45 msec and selection 
of contact by DIP switch 

Fault Input 

Level: Closure on positive Vdc 5mA at 125 Vdc 
Anti-Interference: 35 msec 

Lamp Test Input 

Level: Closure on positive Vdc5 mA at 125 Vdc 
Anti-Interference: 50 msec 

Acknowledge Input 
(Klaxon off) 

Level: Closure on positive Vdc 5 mA at 125 Vdc 
Anti-Interference: 35 msec 

Lamp Reset Input 

- 2 dry contact closure for audible klaxon and bell. 
- Making capacity 2A on 30 Vdc or 0.5A on 125 Vdc 
NOTE : For higher current AUX relay recommend. 

Klaxon and Bell Output 

- Dry N.C. contact for system faulty. 
- Making capacity 2A on 30 Vdc or 0.5A on 125 
NOTE : For higher current AUX relay recommend. 

S.F. (System Fault) Output 

90 Vdc ~ 150 Vdc 
Or other ranges as ordered. 

Input AUX Supply 

5 ~ 55°C Operation Temp. 

15 ~ 70°C 
 

Storage Temp. 
Dimensions 
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  جدول خطاهاي رایج
  

 رفع اشکال  اشکال
 ها برابر برچسب پشت دستگاه کنترل Faultرودي ولتاژ و   نمی گیرند Faultدستگاه روشن می شود، ولی پنجره ها 

  شوند
  را به منفی تغذیه وصل کنید AL.COMپین    نمی گیرند Faultدستگاه روشن می شود، ولی پنجره ها 

 RESETو RECEIPTو سپس کلید  A.Kیک بار کلید   بعد از برقدار کردن پنجر ها روشن می ماند
  را فشار دهید

پس از برداشتن فریم از روي دستگاه، از صحت اتصال کابلهاي    از روي پنل کار نمی کنندL.T و A.K ،L.Rکلید هاي 
  .پنل به کانکتور جلوي دستگاه اطمینان حاصل نمائید
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  جدول راهنماي تهیه سفارش
مشتریان محترم جهت سفارش این دستگاه می توانند با استخراج کد مورد نظر از جدول زیر و درج آن در 

د دقیقا نوع دستگاه درخواستی را تعیین نموده تا شرکت مبنا نیرو در ساخت، کلیه خواسته هاي سفارش خری
  . شما را منظور نماید

  
Input Voltage  Supply Voltage  AC / DC نوع دستگاه  تعداد پنجره  

_  _  _  _  XXL42 
12V  A  12V  A  AC  A  12 windows  1  
24V  B  24V  B  DC  D  18 windows  2  
48V  C  48V  C  24 windows  3  
110V  D  110V  D  30 windows  4  
120V  E  120V  E  36 windows  5  
220V  F  220V  F  

  

42 windows  6  

  

  
 

Input Voltage  Supply Voltage  AC / DC  نوع دستگاه  تعداد پنجره  
        XXL56  

12V  A  12V  A  AC  A  8windows  1  
24V  B  24V  B  DC  D  16 windows  2  
48V  C  48V  C  24 windows  3  
110V  D  110V  D  32 windows  4  
120V  E  120V  E  40 windows  5  
220V  F  220V  F  48 windows  6  

56 windows  7  
64windows  8  
72 windows 9 
80 windows 10 
88windows 11 

        

    

96windows 12 
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Input Voltage  Supply Voltage  AC / DC  نوع دستگاه  تعداد پنجره  

        XXL84  
12V  A  12V  A  AC  A  12windows  1  
24V  B  24V  B  DC  D  24windows  2  
48V  C  48V  C  36windows  3  
110V  D  110V  D  48windows  4  
120V  E  120V  E  60windows  5  
220V  F  220V  F  72windows  6  

84windows  7  
96windows  8  
108windows  9  
120windows  10  
132windows  11  

        

  

144windows  12  

  

 
    

 
 supply پنجره آن فعال هستند و ولتاژ 72 که  xxl 56w دستگاه پنجره آالرم از نوع  ,به عنوان مثال 

  : خواهد شد  می باشد با کد زیر در سفارش شناخته DC ولت 110  آن  inputو 
  
  
  

XXL56-9DDD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


