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  احتياط

PRECAUTIONS 
  

  .مطالعه نمائيدپيش از شروع به نصب اين دستگاه، كليه مطالب اين كتابچه را به دقت  -1
درصورت بروز هرگونه اشكال كه در اين دفترچه به آن اشاره نشده است سريعا با  -2

تماس ) واحد خدمات پس از فروش (مدارانديشهتامين كننده اين دستگاه يا شركت 
 .بگيريد

ردن آن كه موجب مخدوش شدن پلمب مي شود منجر به تعمير اين دستگاه يا باز ك -3
 . خواهد شدشركتسلب مسئوليت 

اين دستگاه برابر شرايط قيد شده در كارت گارانتي يا متن قرارداد فروش شامل  -4
  .گارانتي و خدمات پس از فروش است
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* * *  
 SUX8710دستگاه آالرم 

  
  ويژگي هاي اين دستگاه

  
   سوئيچينگDC/DCمبدل  •
  ) ميليمتر180*85ابعاد پانچ ( ميليمتر205*105اندازه  •
  )كنتاكت باز يا بسته (قابليت انتخاب منطق ورودي •
 )جهت خطا هاي بحراني يا غير بحراني ( هر كانال به عنوان ماژور يا مينورقابليت برنامه ريزي •
  خطاينقابليت تشخيص اول •
  )خطاهاي مينور براي زرد براي خطاهاي ماژور و قرمز(داراي پنجره هاي دورنگ  •
   ISA2Cد تحت استاندارد عملكر •
  طراحي ماژوالر و بسيار كم حجم •
  نصب و سيم كشي آسان •
  قابليت توسعه •

 
  نحوه عملكرد و قابليت هاي اين دستگاه

  
  .اين دستگاه، بر اساس منطق پردازش متوالي آالرم ها، به ترتيب آنها را نمايش مي دهد : كارت سيكوئنس -1
 ميلي متر مي باشد و 55 در 130ابعاد كارت سيكوئنس اين دستگاه : ت سيكوئنس تكنولوژي و ابعاد كار -1-1

 . انجام شده استC.MOSطراحي بر پايه ي منطق 
 :خصوصيات كارت هاي سيكوئنس -1-2

  )چهارپوش باتون  (ISA2C طراحي بر مبناي استاندارد -
 . كانال به ازاي هر كارت1 -
 ورودي در حافظه اساتيك دستگاهخطاي ثبت  -
 كنترل دو آژير بعنوان آالرم هاي ماژور و مينورامكان  -

 
  . را دارا مي باشدبصرياين كارت، توانايي كنترل هشدار صوتي و  : نماكارت كا -2
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 ميلي متر است و كاركردهاي پردازش، 55 در 130ابعاد كارت اصلي، : ن اتكنولوژي و ابعاد كارت كام -2-1
  .رف كمتر انجام مي شوند براي مصC.MOS ICنمايش و كنترلي آن با استفاده از 

  
  

 :ن اخصوصيات كارت كام
 يايجاد پالس همزمان  -
حافظه ي نگهداري پيغام هاي خطا كه از كارت هاي سيكوئنس صادر مي شوند به منظور توليد هشدار   -

 .صوتي
به منظور متوقف كردن هشدارهاي صوتي با خالي كردن حافظه فرمان از اين  : شستي خاموش كردن آژير -3

با اتصال سوئيچ راه دور به پشت ( امكان استفاده از اين كليد بصورت كنترل از راه دور . تفاده مي شوددكمه اس
  .نيز وجود دارد) دستگاه

به منظور خاموش كردن چراغ هاي سيگنال آالرم در جلوي كارت هاي سيكوئنس و  : شستي بازنشاني آالرم -4
فاده از اين شستي زماني جوابگو است كه هشدار صوتي است. المپ هاي مشابه، از اين كليد استفاده مي شود

) با اتصال سوئيچ راه دور به پشت دستگاه( امكان استفاده از اين كليد بصورت كنترل از راه دور . خاموش باشد
 .نيز وجود دارد

. به منظور تست صحت المپ هاي دستگاه از اين كليد استفاده مي شود : شستي امتحان سالمت المپ ها -5
 .نيز وجود دارد) با اتصال سوئيچ راه دور به پشت دستگاه( ان استفاده از اين كليد بصورت كنترل از راه دور امك

 
 



Block Diagram 
 
 
 

 
 
 
 

 
                 بلوك دياگرام كلي دستگاه  
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Sequence Logic Diagram 
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Wiring Diagram 
 

 
           

  
  ي دستگاه         سيم بند  
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  آشنايي با قسمت هاي مختلف و راهنماي نصب دستگاه
  

  :در يك نگاه ظاهري دستگاه به دو قسمت پنل روبرو و پنل پشت تقسيم مي شود كه هر قسمت عملكرد مختص به خود را دارد

  
  ل روبرون پ- 1شكل 

  ) :1شكل( پنل روبرو) الف

  . ما تقسيم مي گرددراهن نمايشگر ، كليدها و المپهاي  به سه بخش پنجره

 كه جهت نشان دادن حضور خطاي مربوط به  ه فعال مي باشد پنجر10داراياين دستگاه  :پنجره هاي نمايشگر -1

نمايشگر بسته به تنظيمات مربوطه ، با حضور خطا در . كانال متناظر آن پنجره و آگاه كردن اپراتور تعبيه شده است 
باالترين پنجره سمت چپ هر .  مي شوند روشن )تخاب سيكوئنسبستگي به ان(دو وضعيت ثابت يا چشمك زن 

 يا زرد روشن قرمزهمچنين رنگ پنجره با توجه به تنظيمات دستگاه به رنگ . دستگاه مربوط به كانال اول مي باشد 
  )  روشن مي شودزرد  و براي خطاهاي مينور به رنگ قرمزبراي خطاهاي ماژور به رنگ . ( مي شود 

 .  اپراتور را از وضعيت عمومي دستگاه مطلع مي سازد : راهنما المپ -2

ON- . روشن بودن آن نشان از برقدار بودن دستگاه دارد.  
  

  :كليدها  -3
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L.T:  نمايشگر اگاه مي كند  پنجره هاياپراتور را از سالمت   
A.K: م هشدار دهنده با فشردن آن عالئ. جهت دريافت خطاي حاضر و خاموش كردن سيستم هشدار دهنده بكار مي رود

اما  هنوز كانال مربوط براي دريافت خطاي . بوق خاموش مي شود و ناشي از حضور خطا از روي دستگاه برداشته مي شود 
  جديد آماده نيست

  :. ISA 2C  (    RECEIPTاستاندارد(.  به حالت ثابت در مي آيد چشمك زن  با فشردن اين كليد پنجره

RESET: با فشردن اين كليد .  و آن را براي دريافت خطاي جديد آماده مي سازده قبلي پاك نمودهر كانال را از خطاهاي
  .هر كانال به حالت اوليه خود باز مي گردد )  فشرده شده باشد(A.K  , RECEIPTدر صورتي كه قبال كليد ( 
  
                           

  
  

  ل پشتن پ- 2شكل 

 

 

 

  ) :2شكل( پنل پشت) ب 
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  هاي تنظيم  كليد3وXS2  ،4 كانكتور ورودي خطا-XS1،2دستگاه  تغذيه و كنترلي و خروجيكانكتور -1ش  بخپنج از
)LOGIC, MIN , MAJ (  ترمينال جهت سيم بندي همزماني 5و (sync) .  

   (XS1)  و كنترل وجير خ،تغذيهكانكتور ورودي  -1

  :رت افقي قرار دارد كه عملكرد هر يك به شرح زير است  مي باشد كه در قسمت پائين به صوپين10ريك كانكتو
PIN 2  :   خروجي رله فرمانRMJ كه جهت راه اندازي سيستم هشدار دهنده خارجي مورد استفاده قرار مي گيرد .  

-   PIN 3:   خروجي رله فرمانRMN كه جهت راه اندازي سيستم هشدار دهنده خارجي مورد استفاده قرار مي گيرد   
- PIN 6   : ورودي فرمانL.T مقدار ولتاژ كار با توجه بر چسب . (  كه به صورت خارجي به دستگاه اعمال مي گردد

 . )دستگاه مشخص مي گردد

  - PIN 7:   ورودي فرمانA.K مقدار ولتاژ كار با توجه به بر چسب . (  كه بصورت خارجي به دستگاه اعمال مي شود
  .)دستگاه مشخص مي شود 

PIN  8 -   :  ورودي فرمانRCPمقدار ولتاژ كار با توجه به بر چسب . ( كه بصورت خارجي به دستگاه اعمال مي گردد
  ).دستگاه مشخص مي گردد

PIN 5   - .:  ورودي فرمانRSTمقدار ولتاژ كار با توجه به بر چسب . ( كه بصورت خارجي به دستگاه اعمال مي گردد
  ).دستگاه مشخص مي گردد

PIN  10 -: ايه تغذيه كمكي با پالريته مثبتپ.  
PIN 9- :  پايه تغذيه كمكي با پالريته منفي.   

PIN 1 -  : پين مشترك ورودي خطا مي باشد كه حتما بايد به پالريته  منفي تغذيه وصل شود  

   ) CMOS Logic Level(  .هنگام سيمبندي به كاربري هر پايه توجه كامل بنماييد: نكته مهم

  

  

  

  

  



 
Page 11 

SUX8710 

 :(XS2)رودي خطا كانكتور و

نسبت به سيستم  زمين دستگاه به هر يك از پينها اعمال مي گردد و پنجره متناظر    ورودي با توجه به سطح آني سيگنال خطا
   .حتما بايد به منفي تغذيه وصل شود A.C (Alarm Common) پين .با آن روشن مي شود 

  

  : كليد هاي تنظيم  -٣   

LOGIC-    : يتي با عنوان  عانال ، يك كليد دو وضمتناظر با هر كLOGIC قرار داده شده است كه عملكرد آن 
  :بصورت زير است 

ON -   :  در اين حالت پنجره متناظر . اگر كليد بسته باشد دستگاه در حالت نرمال يا بعبارتي در منطق مستقيم قرار دارد
   )ت بازكنتاك(.ور ولتاژ خطا روشن خواهد شد ضخاموش است و نسبت به ح

OFF -   : در اين حالت پنجره . اگر كليد باز باشد دستگاه در حالت معكوس و يا به عبارتي در منطق معكوس قرار دارد
  . متناظر نسبت به عدم حضور ولتاژ خطا روشن مي شود 

 )كنتاكت بسته(

-MAJ/ MIN :   
  : شده است كه عملكرد آن به صورت زير است قرار داده MAJ/ MINمتناظر با هر كانال يك كليد دو وضعيتي با عنوان 

ON –  :  اگر كليد بسته باشد كانال متناظر با كليد در حالت دريافت خطايMIN  قرار دارد با حضور خطا كنتاكت  

RMN روشن مي شوندزردو پنجره ها به رنگ خروجي وصل مي شود  .  
OFF -   :  دريافت خطاياگر كليد باز باشد كانال متناظر با كليد در حالت MAJ كنتاكت طاقرار دارد و با حضور خ 

RMJ روشن مي شوندقرمزو پنجره ها به رنگ . خروجي وصل مي شود    
  

 

 

 

  

  



 

 
 

  
  
  
  

  نحوه همزماني دو دستگاه                   
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   :نكاتي جهت استفاده و نصب 

 به نشانه برقدار  ONلت المپ در اين حا. دستگاه را متناسب  با برچسب تغذيه روي دستگاه برقدار كنيد -1

 . بودن دستگاه روشن مي گردد

 را فشار  RESET و سپس RECEIPT و سپس كليد AKپس از اتصال به تغذيه مناسب يك بار كليد  -2

 . دهيد

  . جهت اعمال ولتاژ خطا به دستگاه فقط از ولتاژ مناسب كه روي دستگاه نوشته شده است ،  استفاده كنيد -3
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  نيمشخصات ف
  

Max. 12 Watts 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 JUMPER switch 

Fault Input 

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

Lamp Test Input 

Level: Closure on positive Vdc 5 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 

Common block capacity: 5 extention Alarm Units SYN ( System Clock and 
Synchronising) 

- 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. 
205*105*190 Dimensions 
2.4 Kgr ± 5 % Weight 
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  جدول خطاهاي رايج
  
  
  
  
  

 رفع اشكال  اشكال
 ها برابر برچسب پشت دستگاه كنترل Faultولتاژ ورودي    نمي گيرند Faultدستگاه روشن مي شود، ولي پنجره ها 

  شوند
  را به منفي تغذيه وصل كنيد AL.COMپين    نمي گيرند Faultدستگاه روشن مي شود، ولي پنجره ها 

را  RESETو Reciptو سپس كليد  A.Kيك بار كليد   ندن ها روشن مي ماهبعد از برقدار كردن پنجر
  فشار دهيد

پس از برداشتن فريم از روي دستگاه، از صحت اتصال كابلهاي    از روي پنل كار نمي كنندL.T و A.K ،L.Rكليد هاي 
  .ه اطمينان حاصل نمائيدپنل به كانكتور جلوي دستگا

 



  جدول راهنماي تهيه سفارش
  
  
  
  
  
  

مشتريان محترم جهت سفارش اين دستگاه مي توانند با استخراج كد مورد نظر از جدول زير و درج آن در 
 در ساخت، كليه خواسته مدار انديشهسفارش خريد دقيقا نوع دستگاه درخواستي را تعيين نموده تا شركت 

  . ر نمايدهاي شما را منظو
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Input Voltage  Supply Voltage  AC / DC نوع دستگاه  تعداد پنجره  
_  _  _  10  SUX8710 
12V  A  12V  A AC  A     
24V  B  24V  B  DC  D     
48V  C  48V  C      
110V  D  110V  D     
120V  E  120V  E      
220V  F  220V  F  

  

    

  

  
  

  مدار انديشهشرآت 
   از ميدان ونك پايين تر–خيابان وليعصر :تهران 

  11واحد ) سينوهه (16 پالك –      كوچه چهاردهم 
  021 – 88659521: تلفن
  88659522:فكس

 info@ma.co.ir : پست الكترونيكي
 


