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-مپ(ت NS630b تا 1600   

(ف1(س)

مشخصا) ' *ا&بر"ها 

فاصله "هند0 فا.ها 

پوشش ترم8نال6 

حائل فا.ها 

 �Aبر Bترم8نا Cگستر
*ابل ها� با *ابلشو 

 �Aتباط6 بر&A 8ت*
Aتصاال) 

فاصله "هند0 فا.ها 
AتصاB "هند0 ها� پشت 

 6Kنتا*ت *م*

قاM *ل8د

 �Oله 'لتا&

*نترB "ست6 با Aتصاال) A. باال 

*نترB "ست6 با AتصاA B. پشت

*نترA BلKتر6KQ با AتصاB تر*8ب6 
"سته گر"TA مستق8م 

"سته گر"TA با شفت 
'Aسط

ماجوA B&تباط6 

 �Aتباط6 بر&A 8ت*
Aتصاال) 

پوشش ترم8نال6 

A"Yپتو& AتصاB عمو"�

حائل فا.ها 
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پوشش شفا] (قاM شفا])

حاQل فا.ها 

گسترC ترم8ناB بر�A *ابل ها� 
با *ابلشو

A"Yپتو& AتصاB عمو"� 

Aتصاال) پشت6 

فاصله "هند0 عمو"� فا.ها 

 6Kنتا*ت *م*

 Oله 'لتا&
شاس6 با Aتصاال) A. پشت 

*ا&*ر" "ست6 

*ا&*ر" AلKتر6KQ (موتو&�) 

مد'B ها� A&تباط6 
"سته گر"TA با شفت 'Aسط 

"سته گر"TA مستق8م 

قاM *ل8د 

فاصله "هندA 0فق6 فا.ها
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(-شو45)

مشخصا) ' *ا&بر"ها 
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نصب *ل8د بر &'� &Qل 

لو2*) جانب0 2ل تر# 0 5 م ان: 0 
-مپ(ت NS630b تا 1600   

مشخصا) ' *ا&بر"ها 

نصب بر '&� &Qل ها  نصب بر &'� صفحه 

نصب A. پشت بر &'� &Qل نصب A. پشت بر &'� صفحه 

6Qل8د *شو*

نصب *ل8د بر &'� صفحه نصب 

نصب 

حالت ثابت 
-ل1د ها? 1600  تا Compact NS630b م4 توDنند بصو�D Eفق4، عمو@? 5ا تخت نصب شوند. 

حالت 6شو0# 
-ل1د ها? DتوماتV1 1600 تا Compact NS630b م4 با5ست فقط به صو�E عمو@? نصب شوند.

حالت *شوQA 6Qن AمKاA& T م6 "هد *ه: 
▪ "& Q ' T"&'Yا جاQگزA&� سرQع *ل8د Aتوماتb8 بد'T ن8ا. به 

"ستKا&� Aتصاال) فرAهم شو".
▪ AمKاA Tضافه *ر"T مدA&ها� مو&" ن8ا. "& QYندA 0نجاi پذQر 

شو".
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قطع شد0تست 'صل شد0  بر"Aشته شد0

شاس4 چند -ا�` برD 1600 ?DلCompact NS630b 4  به طو� خالص برD? -ل1د ها? DتوماتV1 جد5د YD هم1ن نسل 
مناسب  Dست. مشخصاE مهم de شامل:

▪ قطع j jصل @ستگا` YD طر5ق (به jس1له) V5 باjY -ه م4 توDند @� شاس4 قر�D گ1ر@. 
▪ سه حالت (jصل،تست j قطع) به صو�E ها? 5Yر نما5ش @D@` م4 شوند:

 به طو� محل4 توسط V5 نما5شگر jضع1ت 
 ?Dبر D عد@  برj ?Dضع1ِت قطع.  برj ?Dضع1ت jصل،۲ عد@  ��j@ `D توسط سو5چ ها? -م(4 (۳ عد@   YD  

jضع1ت تست) 
▪ فرماj� dِشن j خامو} شدd -ل1د DتوماتV1 توسط پانل جلو45 تابلو.

قفل 6ر89 
 :@�D@ @جوj d@قفل -ر ?D5ا@? (متعد@?) برY (?قابل1ت ها) Eم(اناD

▪ قفل -ر@d شاسj �@ 4ضع1ت ها? jصل، قطع j تست با Dستفا@` YD سه قفل j@ Padlock قفل key lock بر 
�j? پانل جلو45 تابلو 

▪ 5Dنترال� 
▪ 5Dنترال� با @�� تابلو (مانع YDباY شدd @�� تابلو Yماj dصل بو@d -ل1د م4 شو@) 

 ?Dستگا`، بر@ d@صل 5ا قطع بوj تست به هنگا� j صل، قطعj ?ضع1ت هاj YD �Dهر-د �@ d@هنگا� قفل بو ▪
�فتن به jضع1ت @5گر (تغ11ر jضع1ت) م4 با5ست @-مه مربوطه �D فشا� @ه1م تا باDYe jY@ شو@.

       

 �'& بر  .Qر  'ضع8ت  چها&   .A  6KQ  &" م6 توAند  "ستگا0  QAن 
شاس6 قرA& گ8ر": 

 6Kم* *نتا*ت ها�   ' قد&)  مدA&ها�  'صل:  'ضع8ت   ▪
همگ6 متصل م6 باشند. 

هنو.  Aما  هستند  قطع  قد&)  ها�   &Aمد تست:  'ضع8ت   ▪
نظر   .A "ستگا0   ' م6 باشند  متصل   6Kم* *نتا*ت ها� 

AلKتر6KQ قابل Aستفا"A 0ست.
 6Kها� قد&) ' هم *نتا*ت ها� *م&Aضع8ت قطع:هم مد' ▪
 &Aه "ستگا0 هنو. بر &'� شاس6 سوK8قطع م6 باشند، "& حال
 Cخامو ،ON ند بصو&) "ست6 *ا& *ند (&'شنAست ' م6 توA

OFF، "*مه قطع)
م6 باشند.  قطع  مدA&ها   iتما *شو:   .A *ل8د   T"ر*  v&خا  ▪
"ستگا0 فقط بر &'� &Qل ها� شاس6 قرA& گرفته ' به سا"گ6 

م6 توAند ب8ر'Y T'&"0 شو"(بر"Aشته شو")

محافظت عدi تطابق  ۱
 M&" 6خلA" قفل  ۲
racking نترال�QA  ۳

keylock قفل  ۴
padlock قفل  ۵

نماQشگر 'ضع8ت   ۶
صفحه جلو6Q شاس6 (قابل "سترس6 "& .مان6 *ه "&M تابلو بسته Aست)  ۷

'&'"� با.' ("سته گر"TA بر�A خا&v *ر"T *ل8د A" .Aخل شاس6)  ۸
(reset) ستQ& مه*"  ۹

جاQگا0 با.'  ۱۰

محافظت عد) تطابق 
DتوماتV1 حتما بر �V5 ?j شاس4 با مشخصاE ساY گا� نصب شد`  5Dن محافظت تضم1ن م4 -ند -ه -ل1د 

باشد.
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 6Qل8د *شو*

2تصاK 2بزI2هاG 6م 0 2ل تر# 0 

*ل8د "& حالت6 *ه "ست6 *ا& م6 *ند 

*ل8د "& حالت6 *ه AلKتر6KQ *ا& م6 *ند

6ل:د 6شو0# 
مد�Dها? -م(4 به بلو� ها? ترم1نال4 -ه بر �j? قسمت فوقان4 شاس4 قر�D@ �Dند، متصل هستند. بلو� 
ترم1نا� -م(4 متش(ل V5 YD قسمت ثابت V5 j قسمت متحر � م4 باشد. هنگام4 -ه @ستگا` @� jضع1ت 

jصل 5ا تست Dست 5Dن @j قسمت با 5د5گر @� �Dتبا� هستند. 

با بر@Dشتن قا� جلو45 -ل1د، س1م بند? تجه1زED -م(D 4م(اd پذ5ر م4 باشد. 
س1م ها YD بخش @� نظر گرفته شد` جهت خر�j، @� قسمت فوقان4 -ل1د DتوماتV1 خا�� م4 شوند.

6ل:د ثابت 
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6نتا6ت هاG نما#شگر 

سطح پائ:ن  2ستاند9I2 6نتا6ت ها 
(A) 4ت�Dحر dنر� (طبقه بند?)جر5ا

حدDقل با�
�@` Dستفا@` 

(A) ا�- dجر5ا

سوئ8چ (Carriage switches) بر�A 'ضع8ت ها�  'صل 
(CT) تست'(CD)،قطع ،(CE)

 T9ستگا I9 Tنصب شد G6نتا 6ت ها
بر5Dن  بنا   j م4 شوند  Dستفا@`   �j@  `D�  YD -ل1د  jضع1ت   EطالعاD Dنتقا�  منظو�  به   Changeorer -نتا-ت ها? 

م4 توDنند به عنوdD قفل Dل(تر5(4، نما5ش jضع1ت، j غ1ر` به -ا� بر@` شوند.
5Dن -نتا-ت ها مطابق با Dستاند�Dها? ب1ن DلمللIEC60947-5 4 م4 باشند.

عمل ر9ها 
▪ OF (ON/OFF)  نشاd @هند` jضع1ت -نتا-ت ها? Dصل4 -ل1د م4 باشد.

▪ SD (نما5شگر تر5پ) ـ مشخص م4 -ند -ه -ل1د DتوماتV1،به علل (بسته به مو�D@) 5Yر تر5پ شد` Dست:
 Dضافه با�  

 خطا? جر5اd نشتY 4م1ن 
 به -ا� Dفتا@V5 d �له jلتا¨?

 عمل(ر@ @-مه قطع 
 قطع شدd هنگام4 -ه @ستگا` �jشن Dست.

 jقت4 -ل1د DتوماتV1 �5ست شو@، به حالت @شا�¨ بر م4 گر@@.
▪ SDE (نما5شگر خطا) ـ نشاd م4 @هد -ه -ل1د DتوماتV1 به علل (بسته به مو�D@) 5Yر تر5پ شد` Dست:

 Dضافه با� 
 Dتصا� -وتا`

 خطا? جر5اd نشتY 4م1ن 
 jقت4 -ل1د DتوماتV1 �5ست شو@، به حالت @شا�¨ باY م4 گر@@.

▪ CAF/CAO (سر5ع jصل شدj d سر5ع YD -ا� DندDختن) ـ نشاd @هند` jضع1ت @سته گر@D dDست.

ن1ز   (LOW-Level) پائ1ن  سطح  مدِ�   �@ -م(4ِ  -نتا-ت ها?  تما� 
 (LOW Level) ند -ه با� ها? -م�D@ D� 5ن قابل1تD موجو@ م4 باشند -ه

�D سوئ1چ -نند (برD? -نتر� PLCها  5ا مد�Dها? Dل(تر5(4)

نصب: 
▪ عمل(ر@ها? OF,SD,SDE ـ V5 -نتا-ت، بسته به 5Dن -ه به -د�D قسمت @ستگا` jصل شو@ م4 توDند هر 
-د5D YD �Dن سه نما5ش عمل(ر@ِ? متفاD� Ej تام1ن -ند. 5Dن -نتا-ت ها @�ش(ا¯ (سو��D) پشت پوشش جلو? 

-ل1د DتوماتV1 قر�D م4 گ1رند.
▪ عمل(ر@CAF/CAO ـ -نتا-ت -امال @�dj @سته گر@dD (مستق1م 5ا شفت Djسط) قر�D م1گ1ر@.

سوئ:چ هاG 5ضع:ت 2تصاK، قطع،تست
V5 نو° -نتا-ت تغ11ر jضع1ت به طو� @لخوD` م4 توDند بر�j? شاس4 سو�D شو@ تا بسته به م(ان4 -ه نصب شد` 

مو5Y @�Dر �D نشاd @هد: 
(CE)تصا�D ضع1تj ▪

▪ jضع1ت قطع5D.(CD)ن jضع1ت هنگام4 نما5ش @D@` م1شو@ -ه عمل1اE مو�@ ن1اY 5رD? عا5ق ساY? مد�D ها? 
قد�j E -م(4 صو�E گرفته باشد.

▪ jضع1ت تست5D �@ .(CT)ن حالت، مد�Dها? قد�E قطع شد` j مد�Dها? -م(4 متصل م4 شوند.
نصب 

 �Dقسمت فوقان4ِ بخش جلو45 شاس4 قر �@ ،(CT)تست ،(CD)قطع،(CE)صلj ?ضع1ت هاj ?نتا-ت ها- ▪
م4 گ1رند.

 OF/SD/SED/CAF/CAO 0ِ 6م G2ل تر# 0 6نتا6ت ها fمشخصا

سطح پائ:ن  2ستاند9I2 6نتا6ت ها 
(A) 45گرما dنر� (طبقه بند?)جر5ا

حدDقل با�
�@` Dستفا@` 

(A) ا�- dجر5ا

CE/CD/CT 0 6م G2ل تر# 0 6نتا6ت ها fمشخصا
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9سته هاG گر829
 :@�D@ @جوj dD@نو° @سته گرj@ ▪

▪ @سته گر@dD مستق1م 
▪ @سته گر@dD با شفت Djسط

@j مد� موجو@ م4 باشد:
▪ Dستاند�D@ با @سته مش(4 

 �DبزD نتر� ماش1ن- ?Dنگ بر� @�Y 45قسمت جلو j با @سته قرمز VDE ▪

9سته گر829 مستق:م 
 IP40 ،IK07 جه محافظت�@

:?D�D@ مستق1م dD@سته گر@
▪ @سترسe 4ش(ا� به تنظ1ماE قسمت تر5پ(قطع)

 dالس1وj5زD قابل1ت ▪
▪ نما5شگر سه حالت خامو} j� ،(O)شن(I). تر5پ 

▪ @سترس4 به @-مه قطع
▪ قابل1ت (Dم(اd) قفل -ر@d -ل1د Dتوماتj �@ V1ضع1ت خامو}(OFF) توسط V5 تا سه قفل با قطر ۵ تا ۸ 

م1ل1متر (همرj `Dس1له موجو@ نم4 باشد). جا5گز5ن پوشش ها? جلو45 -ل1د DتوماتV1 م4 شو@. 
لو�YD 5د-D 4ستاند�D@ @سته چرخند` مستق1م �D برD? حالتها? 5Yر

(MCC) تابلوها? مر-ز (هسته) -نتر� موتو� ▪
▪ باY -ر@d @�� هنگام4 -ه -ل1د �jشن Dست مم(ن نم4 باشد.

▪ بستن -ل1د DتوماتV1 هنگام4 -ه @�� باD Yست، غ1ر مم(ن م4 باشد.
(IP43، IK07)محافظت ب1شتر ▪

 .IP54, IK07  مطابقت با ،�DبزD نتر� ماش1ن-

9سته گرExtended 829 (متصل با شفت 25سط)
 IK07، IP55 محافظت (dDم1ز) جه�@

5Dن jس1له به ما Dم(اd م4 @هد -ه -ل1د ها? Dتومات1(4 -ه @� Dنتها? تابلو نصب شد` Dند �YD D طر5ق @�� 
جلو? تابلو به -ا� گ1ر5م.

:?D�D@ س1لهj 5نD
 dالس1وj5زD قابل1ت ▪

▪ نما5شگر سه jضع1ت  خامو} j� ،(O)شن(I). تر5پ
▪ @سترس4 به تنظ1ماE قسمت تر5پ، هنگام4 -ه @�� تابلو باD Yست.

▪ Dم(اd قفل -ر@d -ل1د Dتوماتj �@ V1ضع1ت خامو} (OFF) توسط V5 تا سه قفل 
قطر ۵ تا ۸ م1ل4 متر (همرj `Dس1له موجو@ نم4 باشد (به طو� جدDگانه با5د ته1ه گر@@)

هنگام4 -ه -ل1د jصل Dست 5ا قفل شد` باشد، نم4 توD� ��@ dD باY -ر@.
 :YD ستD سط متش(لDj با شفت dD@سته گر@

▪ V5 قسمت -ه پوشش جلوD� 45 جابجا (تعو5ض) م1(ند(بوس1له پ1چ نگه @Dشته شد` Dست)
▪ مجموعه D? بر �j? @�� (شامل @سته j صفحه جلو) -ه هم1شه @� j V5ضع1ت قر�D@ �D@، خوD` -ل1د 

DتوماتV1 بصو�D Eفق4 5ا بصو�E عموئ4 نصب شد` باشد.
 j V1توماتD ثر فاصله ماب1ن پشت -ل1د-Dحد j قلDسط -ه نسبت به فاصله تنظ1م م4 شو@. حدDj شفت V5 ▪

@�� به ترت1ب j۲۱۸ ۶۰۵ م1ل4 متر Dست.

*ل8د *مپKت NS با "سته گر"TA متصل به شفت 'Aسط

*ل8د *مپKت NS با "سته گر"TA مستق8م
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 dشد Yن4 باe به طو� dفرما

 MX Oله 'لتا&

 dشد Yبا dفرما dشد Yبا dبا تاخ1ر فرما dشد Yبا dفرما

Djحد تاخ1ر 

مشخصه ها 
منبع تغذ5ه

eستانه عمل(ر@ 
-ا�-ر@ قفل @Dئم4 

مصر¯
 Un �@ V1توماتD پاسخ @ه4 -ل1د dماY

مشخصه ها 
منبع تغذ5ه 

eستانه عمل(ر@ 

مصر¯ 
مصر¯ �له MN با Djحد تاخ1ر 

 Un �@ V1توماتD پاسخ -ل1د dماY

مشخصه ها 
منبع تغذ5ه 

eستانه عمل(ر@ 

مصر¯ Djحد تاخ1ر 

 Un �@ V1توماتD پاسخ -ل1د dماY

 I59 T2I *2 89(قطع) تر#پ 6ر
5Dن -ا�، YD طر5ق V5 فرماD dل(تر5(4، -ل1د DتومتD� V1 باY م4 -ند.

(2ndMX) له شنت� V5 ▪
(MN) ¨لتاj ند�e له� V5 5ا ▪

▪ 5ا V5 �له تاخ1ر? eند� jلتا¨ (Dj+MNحد تاخ1ر)
5Dن �له ها (2ndMX)  5ا MN نم4 توDنند YD طر5ق با�D Âتباط4 فرماD@ d@` شوند.

Djحد تاخ1ر، -ه خا�� -ل1د نصب م4 شو@، �D م4 توdD توسط V5 @-مه YD emergency  OFF -ا� DندDخت تا 
@� صو�E ن1اY بتوDن1م فو�D -ل1د DتوماتD� V1 باY -ن1م.

 I59 T2I *2 تر#پ G29#اگر2) س:م 6ش0 بر

(2ndMX) Gy5لتا Gله هاI
هنگام4 -ه �له jلتا¨(2ndMX) فرماD@ d@` شو@، فو�D -ل1د DتوماتD� V1 باY م4 -ند. Dعما� V5 تغذ5ه @Dئم به  

.@�D@ 4ضع1ت خامو} نگه مj �@ D� V1توماتD ل1د- ،(2ndMX)

*ل8دها� Aتوماتb8 *ه بصو&) "ست6 *ا& م6 *نند م6 توAنند 
&له   bQ اQ  MN Oلتا' Yند&  &له   bQ ،MX له شنت& به  مجهز 
*ل8دها�  باشند.   (� تاخ8ر  'Aحد   +  MN)  Oلتا' Yند&  تاخ8ر� 
 bQ به م6 *نند مجهز  *ا&   6KQترKلA بصو&)  *ه   6K8توماتA
م6 باشند*ه   ،"&AستاندA با  مطابق   ،&'"  0A&  .A  Bنتر*  iان8زKم
م6 توTA *ل8د &0A& .A A "'& با. ' بسته *ر". همچن8ن bQ &له 
 TAم6 تو (ا با تاخ8رQ 6نY) MN Oند& 'لتاY له& bQ اQ MX شنت

Aضافه *ر".

(MN) (GIن0 5 فو{) سر#ع Gy5لتا Gله هاI
 Dفو� MN فت -ند، �لهD `محاسبه شد �D۳۵ تا ۷۰ @�صد مقد dDبه م1ز V1توماتD لتا¨ تغذ5ه -ل1دj هنگام4 -ه
 Eچه بصو� D� V1توماتD ل1د- dDله نباشد، نم4 تو� ?j� بر ?D لتا¨ تغذ5هj مان4 -ه ه1چY .م4 -ند Yبا D� ل1د-
 ?j� بر  تاث1ر?  ه1چ   V1توماتD -ل1د  بستن   ?Dبر تالش4  گونه  هر   j بست  Dل(تر5(4،   Eبصو� چه   j @ست4 
 V1توماتD نها45 خو@ برسد، بستن -ل1د �Dلتا¨ تغذ5ه �له به ۸۵ @�صد مقدj `هر گا .@�Dصل4 ندD ?نتا-ت ها-

@jبا�` فعا� م4 شو@.

 MN Gتاخ:ر G25حد ها
به منظو� حذ¯ Dختال� تر5پ @� هنگا� Dتصا� -وتا`، عمل(ر@ �له MN م4 توDند با تاخ1ر صو�E گ1ر@. 5Dن 
 j مد� قابل تنظ1م j@ .@D@ نجا�D MN ¨لتاj له� �Dتاخ1ر خا�ج4 به مد �Dمد V5 d@ضافه -رD با dDم4 تو D� ا�-

غ1ر قابل تنظ1م موجو@ م4 باشد. 

لو2*) جانب0 2ل تر# 0 5 م ان: 0 
-مپ(ت NS630b تا 1600   

مشخصا) ' *ا&بر"ها 

۳/۳۸



Wiring diagram of a bus-type electrical operation solution

 6KQترKلA Compact  NS b8توماتA ل8د*

6ل:د 2تومات:� 2ل تر# 0 
 YD `ستفا@` م4 شو@ -ه تش(1ل شدD �j@ `D� YD V1توماتD ل1د- d@بسته -ر j Yبا ?Dبا م(ان1ز� موتو�? بر �jمد

.d@بسته -ر j Yمجهز به �له با j موتو� با شا�¨ فرع4 فنر V5
-ا�بر@عمل(ر@ Dل(تر5(4 @� حالت -ل4 همرD `Dست با: 

(OF).`ستگا@ ON/OFF نما5ش ▪
▪ نما5ش گر قطع @� Dثر خطا 

@5اگر�D س1م بند? س1ستم -نتر� Dل(تر5(4 (موتو� Dل(تر5(4)

 B'مجهز به مد "&AستاندA 6 مطابقKQترKلA b8توماتA ل8د ها�* 
مKان8زi موتو&�، مطابق با AستاندA&"، م6 باشند.
 :"&A" "6 'جوKQترKلA "رKعمل �A0 حل برA& '"

 a point-to- point 0 حلA& ▪
 COM 6تباط&A بشنY 0A0 حل با¢ به همرA& ▪

هنگام6 *ه فرماT با. ' بسته *ر"T همزماA Tتفا¤ ب8افتد، QAن مKان8زi بد'QA Tجا" ه8چ گونه تغ88ر ' حر*ت6 "& *نتا*ت ها� AصلA ،6قدiA به "شا&O م6 *ند.
"& صو&تK8ه فرماT با. ' بسته *ر"T بصو&) ممتد حفظ م6 شو"، &0A حل AستاندA "&AلKترQ 6KQا حفظ *نتا*ت ها� Aصل6 "& 'ضع8ت با. bQ (open) عمل *ر" QA A& a point-to- pointجا" م6 *ند.

Wiring diagram of a point-to-point electrical operation solution

لو2*) جانب0 2ل تر# 0 5 م ان: 0 
-مپ(ت NS630b تا 1600   

مشخصا) ' *ا&بر"ها 
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 GIم ان:ز) موتو K5مد
منبع تغذ5ه 

eستانه -ا� 
مصر¯ 

Dضافه جر5اd موتو� 
Yماd شا�¨ 

فر-انس -ا� 
حدD-ثر ۴ ثان1ه 

حدD-ثر ۳ س1(ل @� @ق1قه 

(closing order) 0 #فرما8 بستن 2ل تر
@�صو�ت1(ه م(ان1ز� فنر شا�¨ شد` باشد، �له، -ل1د Dتومات�j@ `D� YD D� V1 م4 بند@j مشخصاD Eل(تر5D 4)5ن �له ها همانند 
 �@ ۱۰±۶۰ms پاسخ -ل1د ن1ز dماY j 1.1Un ۰٫۸۵ تا YD @ستانه عمل(رe ،(باال�جو° -ن1د �jبه جد)م4 باشد MX له� Eمشخصا

Un م4 باشد.
عمل(ر@ Dل(ترCOMPACT  NS 4)5 م4 توDند @� DجرD? ت(م1ل س1ستم -وپل1نگ همزماD (synero-coupling) dستفا@` شو@.

(opening order) 0 #فرما8 با* 6ر89 2ل تر
 Eند بصو�Dم4 -ند. منبع تغذ5ه م4 تو Yبا D� V1توماتD ل1د- Dشد` باشد، فو� V5تحر Êنر¨? برD هر گا` �له با

پال1س4 5ا ثابت باشد.
مشخصاD Eل(تر5(4 �له مشابه مشخصاE �له D MXست.

لو2*) جانب0 2ل تر# 0 5 م ان: 0 
-مپ(ت NS630b تا 1600   

مشخصا) ' *ا&بر"ها 
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 OFF /ON، OF نتا-ت ها? نشانگر-
 

لو2*) جانب0 برG2 6ل:دهاG ف: س
 NS1600 تا NS630b

تجه:ز2I f2بط(I2تباط0)
2تصاK 2* پشت 2تصاK 2* باال 

2تصاK هاG 6ابل لخت + #� پوشش برG2 چهاI 6ابل 

#� پوشش 2Iبط بلند 

 G9تباط0 عموI2 GهاI29پتو{

}29پتوIهاG بست 6امل 

حا#ل هاG فا* 29خل0 

صفحه جرقه گ:ر 

بر62ت برG2 نصب G5I صفحه 2فق0 

فاصله 9هندT فا*ها 

6:ت هاG بست 6ابل 

لو2*) 6م 0 2ل تر# 0 

6نتا6ت هاG نشانگر 

 SD 4سا5ل -نتر� شوند` @ستj ?Dنتا-ت ها? نشانگر تر5پ بر-
SDE نتا-ت مشخص -نند` خطا-

تا ۳ عد@ SDE V5 j SD V5 ،OF م4 توDنند متصل شوند (-نتا-ت SDE برD? عمل(ر@ها? Dل(تر5(D 4ستاند�D@ م4 باشند)
 Gy5لتا Gله هاI

(قابل تنظ1م) 
 MN ?Dحد تاخ1ر برDj

(غ1ر قابل تنظ1م) 

تجه:زf2 نصب 
قا� @�Yگ1ر (@� قطع -وچV)برj ?Dسا5ل4 -ه بصو�E @ست4 با @سته -ل1د -ا� م4 -نند

 ?Dگ1ر برY�@ قا�
@ستگا` با @سته گر@j dD موتو�? 

پر 6نندT فضاG خال0 ب:ن 6ل:د ها 

شما&0 ها� &فرنس 
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ترم:ناK هاG 6م 0 تنها برG2 شاس0 ها 

لو2I (*2بط 

}29پتوIهاG متصل بصوfI عموG9 برG2 شاس0 هاG تغذ#ه شدT 2* باال 

}29پتوIهاG بست 6ابل برG2 شاس0 هاG تغذ#ه شدT 2* باال 

حا#ل هاG فا* 29خل0 برG2 شاس0 هاG تغذ#ه شدT 2* پشت 

فاصله 9هندT فا*ها برG2 شاس0 هاG تغذ#ه شدT 2* باال 5 پشت 

6:ت هاG بست 6ابل 

لو2*) شاس0 
 B Kپوشش 6م 0 ترم:نا

شاتر هاG 2طم:نا8 

لو2*) 6م 0 2ل تر# 0 
 OFF / ON، OF نشانگر G6نتا6ت ها

CE, CD, CT حامل Gسوئ:چ ها

 OFF/ON, OF نتا-ت ها? نشانگر-
SD سا5ل4 -ه بطو� @ست4 -ا� م4 -نندj ?Dنتا-ت ها? نشانگر تر5پ بر-

SDE هند` خطا@ dنتا-ت نشا-
تا ۳ عد@ SDE V5 j SD V5 ،OF م4 توDنند متصل شوند (-نتا-ت SDE برD? عمل(ر@ها? Dل(تر5(D 4ستاند�D@ م4 باشند)

 Gy5لتا Gله هاI

سطح پائ1ن 
تا سه عد@ V5 . CE عد@ j@ j  CT عد@ CD  به DYD? هر @ستگا` 

(قابل تنظ1م) 
 MN ?Dحد تاخ1ر برDj

(غ1ر قابل تنظ1م) 

لو2*) جانب0 برG2 6ل:دهاG ف: س
 NS1600 تا NS630b

شما&0 ها� &فرنس 
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گستر} @هند` @سته -ل1د (@سته Dضافه شوند` به @سته -ل1د Dصل4)

تجه:زf2 جانب0 برG2 6ل:د هاG 6شو0#
 NS1600 تا NS630b

قفل 6ر89 شاس0 
قفل I9 حالت قطع 

V5 قفل
V5 قفل + V5 قفل  با هماd -ل1د 

@j قفل (با -ل1د ها? مختلف)
با هماd -ل1د 

حالتها? Dنتخا� (eبشن ها) برD? قفل -ر@j �@ dضع1ت ها? قطع، jصل j تست 
-1ت قفل شوند` بدdj قفل 

2#نترال� با �I9 تابلو

سمت �Dست شاس4 
سمت چپ شاس4 

حفا� عد) تطب:ق 

تجه:زf2 نصب 
قا� I9*گ:ر

پوشش شفا  برG2 قا� 

پر 6نندT فضاG خال0 ب:ن 6ل:د ها 

لو2*) #د06 

V5 قفل 
V5 قفل + V5 قفل  با هماd -ل1د 

@j قفل (با -ل1د ها? مختلف)
با هماd -ل1د 

V5 قفل مشخص 

V5 قفل مشخص 

شما&0 ها� &فرنس 
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@سته مش(j 4 صفحه مش(4 
 @�Y صفحه j سته قرمز@

قفل 6ر89 6ل:د ها#0 6ه بصوfI 9ست0 6اI م0 6نند 
س:ستم متحر� قفل 9سته 6ل:د 

قفل -ر@d بوس1له ۳ قفل 

س:ستم ثابت قفل 9سته 6ل:د 

قفل -ر@d بوس1له ۳ قفل 

9سته گر829 برG2 6ل:دها#0 6ه بصوfI 9ست0 6اI م0 6نند 

6ل:دهاG با 9سته گر829 مستق:م 

@سته مش(j 4 صفحه مش(4 م1له j صفحه 
 @�Y صفحه j سته قرمز@

jضع1ت خامو} 
OFF j ON {خامو j شنj� ?حالت ها

2#نترال� م ان: 0 
برj@ ?D @ستگا` با @سته گر@dD ها? با شفت Djسط 

6ل:دهاG با 9سته گر829 با شفت 25سط 

م1له j صفحه 

تلسكوپ4 (برD? @ستگاهها? سو�D بر شاس4)

 K6نتر I22بز

@j -نتا-ت پ1شرفته نشانگر 

قفل 6ر89 5 لو2*) برG2 6ل:دها#0 6ه بصوfI 2ل تر# 0 6اI م0 6نند.

توسط پوشش شفا¯+ قفل ها 
قفل 6ر89 69مه 

 OFF حالت I9 89قفل 6ر

 Profalux ?قفل با قفل ها Vت
V5 قفل + V5 قفل با هماd -ل1د 

V5 قفل مشخص Profalux با هماd -ل1د 

تV قفل 
V5 قفل + V5 قفل با هماd -ل1د 

 Ronis ?توسط قفل ها

V5 قفل مشخص Ronis با هماd -ل1د 

-1ت قفل شوند` (بدdj قفل)

6نتوI شماIندT 6ا6Iر9 

لو�YD تبد5ل 
 d@قفل -ر

لو2*) جانب0 برG2 6ل:د هاG ف: س 5 6شو0#
 NS1600 تا NS630b

شما&0 ها� &فرنس 
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سنسوI مستط:ل0 برG2 محافظت نشت *م:ن 

2م اناI2 fتباط0 
برG2 6ل:دهاG ثابت 

@ست4 

@ست4 

Dل(تر5(4 

Dل(تر5(4 
برG2 قسمت متحر� 

+ شاس0 

 Micrologic 06نترل G25حد ها G2لو2*) جانب0 بر
صفحه مربو¤ به حفاظت 2ضافه باI (با محد695رI 89نج 9قت، تنظ:ما2I ،f 2فز2#ش م0 9ه:م)

 @�DستاندD
تنظ1م پا15ن 
تنظ1م باال 

 Eمحافظت طوالن4 مد djبد
سنسوI هاG خاIج0 

(TCE) Kم:ن + نو* Gمحافظت خطا G2بر Iسنسو
@سته بند?  

سنسو� خا�ج4 

منبع تغذ#ه خاIج0 

2بزI2 تست (}*ما#ش)
6:ت تست 6وچ� 

6:ت تست قابل تحمل 

 STR حد تر5پDj ?D۲ پ1ن بر FFTK ابل تست-
 Micrologic حد تر5پDj ?D۷ پ1ن بر FFTK ابل تست-

(*) با ما مشو�E -ن1د

لو2*) جانب0 برG2 6ل:د هاG ف: س 5 6شو0#
 NS1600 تا NS630b

(SGR) م:ن 5 برگشت *م:ن* Gحفاظت خطا

تست -1ت قابل حمل

شما&0 ها� &فرنس 

۳/۷۲



لو2*) جانب0 برG2 6ل:د هاG ف: س 5 6شو0# 
 NS1600 تا NS630b

2#نترال� م ان: 0 برG2 تغ::ر منبع 
2#نترال� توسط م:له هاI2 Gتباط0 برCompact G2 هاG 2ل تر# 0 

نصب -امل با @j ف1(سچر (نگهد�Dند`) هماهنگ ساY? + م1له ها 
 Compact ل1د ثابت- j@ ?Dبر

برCompact j@ ?D -شو45 

2#نترال� با 2ستفاT9 2* 6ابل برG2 6ل:دهاCompact G  2ل تر# 0

نصب -امل با @j ف1(سچر (نگهد�Dند`) هماهنگ ساY? + -ابل ها 
 Compact ل1د ثابت- j@

@j -ل1د Compact -شو45 
V5 عد@ ثابت V5 + Compact عد@ Compact  -شو45 

شما&0 ها� &فرنس 
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