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ؿعیر هازط کيتعل  ت1-2

 درب ٍای ةعكی  ةاز ه ةؽتٌ کعدن الکتعیکیةٌ نيغُر، Key Automationکيتعل کارآنط ةعای نُتُرٍای  یک ؼیؽتم CT202هازط کيتعل 

ؼاصتار .هرهدی را انکاىپظیع نیؽازد ه ىغارت نؽتهع ةعهضؽیت ةعىانٌ ىُیؽی ؼادً نذَغ ةٌ یک قفسٌ ىهایؾCT202  هازط کيتعل. اؼت

 .کيط را انکاىپظیع نی ٍهچيیو هرهد آؼان زناىَای کاری نيُ

 

 اتكاالت  تُضیر2-2

 هلت نتياهب 230اتكال نيتػ تغظیٌ . 1

، چعاغ ةاالی طاق درب چعاغَای چـهک زناتكال نيتػ تغظیٌ ةعای نُتُرٍا، صازىَا،  .2

 معرفی محصول -1
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 دؼتگاٍَای ایهيی  ةعای کيتعلَا هVac  تغظیٌنياةػ/24Vdcاتكال  .3

 RED EDGE PH2-PH1-STOP ال ای دی ٍای ؼیگيال ٍایاتكال دؼتگاٍَای ایهيی ه . 4

 GREEN OPEN- CLOSE- PED-SSی ال ای دی ٍاؼیگيال ٍایاتكال دؼتگاٍَای کيتعلی ه . 5

  ةعد رؼیُراتكال. 6

اتكال آىتو . 7

 LCDقفسٌ ىهایؾ . 8

 UP + دکهٌ فـاری. 9

 MENUدکهٌ فـاری.10

 -DOWN دکهٌ فـاری .11

 SS STEP STEP دکهٌ فـاری.12

13 .Dip Switchًایهيی دؼتگا  

14 .F3 - تذَیغات داىتیفیُز ایهيی ةعایAC +2كفل الکتعیکیA  

15 .F2 - یتذَیغات داىبفیُز ایهيی ةعایDC 500mA  

16.F1 - 6.3تغظیٌصط فیُز ایهيی ةعایA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نطلَا ه هیژگیَای تکيیکی        3-2

تُضیر کط 

900CT202  هلت،  230هازط کيتعلی ةعای ده نُتُر 

 نتكل  هازط کيتعل، ةع رهی نُتُرٍا هلُازم داىتی در داصل نيتػ تغظیٌ ةانسافغت در ةعاةعاتكال کُتاً -

 ةا اؼتفادً ازؼيؽُر دعیان ةا ؼعؼت ىعنال در طُل زعکت ناىػ تـضیف -

  کاریتایم اتُناتیک زنان ةيطی -

 DIPؼهل ةٌ ؼادگی ةٌ هؼیلَی ایو . ىطارد کعدن پلىیازی ةٌ .DIP SWITCHةا اؼتفادً از غیع فؽالکعدن دؼتگاً ایهيی -

SWITCH غیعفؽال نی ؿُد . 
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 0نـضكات تکيیکی4-2 

 

 0 نـضكات تکيیکی

( L-N)نيتػ تغظیٌ 

زطاکحع ةار نتسهل ةٌ نُتُر 

  لُازم داىتی صعهدی ةعای

  لُازم داىتی صعهدی ةعای

صعهدی ىُر ةاالی طاق در 

صعهدی چعاغ چـهک زن 

صعهدی كفل الکتعیکی 

 كاةل تيغیمزطاكل زنان کاری ةا ةار دغئی 

زنان تُكف 

دنای ؼهلیاتی 

فیُزٍای صطی نيتػ تغظیٌ 

 DCفیُزٍای لُازم داىتی 

 ه كفل الکتعیکیDC فیُزٍای لُازم داىتی 

230Vac (+10%  -15%) 50-60HZ 

700W + 700W 

24Vdc  500mA 

24Vac  1A 

230Vac  25W 

230Vav  25W 

12Vac/15VA 

كاةل تيغیم 

. sec 900-0كاةل تيغیم 

 دردٌ ؼاىتیگعاد 55 + دردٌ ؼاىتیگعاد- 20

6.3AF 

500mAF 

2AF 
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 تغظیٌ ه نُتُر ؼُکت-  1       

 

    

    

    

    

    

    

    

   

 

 

 

 

 ( دیپ ؼُئیچ (کلیطٍای - 2

 (دیپ ؼُئیچ(کلیطٍای 

 

 . غیعفؽال صُاٍيط ؿطEDGE،PH2 ،PH1،STOP ٍای هرهدی"ON"ةا كعاردادن در زالت

.  یتعنیيال ةعدزظف ىیازةٌ اتكالُرهدیَا

 

 

     

 

 

 

230Vac50-60 HZ   ٌفاز نيتػ تغظیL 

230Vac50-60 HZ   یٌ نيتػ تغظىُل N 

 L1 ؼیم كَُای 0 فاز نُتُر

 L2 ؼیم نـکی 0 فاز نُتُر

 COM ؼیم طُؼی0 نـتعک نُتُر 

 L1 ؼیم كَُای0 فاز نُتُر

 L2 ؼیم نـکی0 فاز نُتُر

 COM ؼیم طُؼی0  نُتُرنـتعک

 230Vac 100W ىُر ةاالی در

-ONفعنان صعهدی كاةل کيتعالز طعیق ٍهچيیو 

OFFُییرادی 

 FC.Y.=2 , EC.Y.=0) رادیُ 4اىتضاب کاىال  )

COURTESY L 

 Vac  40W FLASH 230چعاغ چـهک زن

 نصب محصول -2

3-  

 

M1 

 

l 

M2 
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  اتكاالت الکتعیکی1-3      

 

تُدٌ ؿُد ةعای ىكب ؼعیػ ةَتع اؼت کٌ از ىلـٌ ؼیم ةيطی ةاال اؼتفادً ؿُد تُدٌ ؿُد کٌ ىسًُ كعار 

 .گعفتو کلیط ٍای دیپ ؼُئیچ ٍهاىطُری کٌ در ؿکل ىـان دادً ؿطً ةایط ةاؿط 

6 
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 0 کيتعل ه ایهيیؼُکت

24 Vac  ٌ24 ,لُازم داىتیتغظی Vac1A 

EL 12 Vac  12صعهدی كفل الکتعیکی Vac/15VA 

24 Vdc+  24لُازم داىتی تغظیٌ نحتت Vdc500mA , 

GND  24لُازم داىتی تغظیٌ نيفی Vdc500mA , 

+24 Vdc 

TX PHOTO 
  اىتضاب ةاپارانتعPH2, PH1 ;چـهیَاتغظیٌ نحتت

EDGE 

زناىی 0 اصطار) EDGE ه EDGE اتكال ةیو  8K2یا  ON/OFF  NC( Normaly Close )  لتٌ ایهيی، 

 را غیع فؽال نی  EDGE تيغیم ؿطً ةاؿط ایو ؼهل هرهدی ایهيی  ON رهی dip switch 1کٌ 

 (ةَتع اؼت لتٌ ایهيی تُؼط دیپ ؼُئیچ نعةُط ةٌ آن غیع فؽال ؿُد هاؼتفادً ىـُد).(کيط

PH2 

 اتكال ةیو NC( Normaly Close ) (ةاز ) کٌ درٍيگام ةازؿطن درب ؼهل نی کيط2ی ؿهارً چـهیَا

PH2  ه COM (زناىی کٌ 0 اصطارdip switch 2 رهی  ON تيغیم ؿطً ةاؿط ایو ؼهل هرهدی

، طُل ةازً زناىی ةازؿطن صُدکارزعکت چـهی ٍا در . ( را غیع فؽال نی کيط PHOTOCELL2ایهيی

 اتكال ادانٌ نی (ری ؼت ) دهةارً تيغیم کعدنؿطن صُدکارةا ةاز :نُتُر نیـُد ةاؼث صانُش کعدن فُری

زعکت ةاز کعدن را 0  ؿطن فُری زعکت نیـُدنتُكف زعکتَای چـهی ةاؼث ً ؿطندر زنان ةؽت. دیاب

 اؼتفادً 2ةَتع اؼت از چـهی ؿهارً ). نؽکُس نی کيط(ری ؼت )زناىی کٌ اتكال دهةارً تيغیم نیـُد 

 (ىـُد یؽيی غیع فؽال ؿُد تُؼط دیپ ؼُئیچ نعةُط ةٌ آن

PH1 

 اتكال ةیو NC( Normaly Close )(ةؽتٌ) کٌ درٍيگام ةؽتٌ ؿطن درب ؼهل نی کيط1ی ؿهارً چـهیَا

PH1  ه COM (زناىی کٌ 0 اصطارdip switch 3 رهی NO( Normaly OPEN )  تيغیم ؿطً ةاؿط 

 ةؽتٌ ؿطنطُل ةازً زناىی زعکت چـهی ٍا در. ( را غیع فؽال نی کيط PHOTOCELL1هرهدی ایهيی

ایو چـهی در طی . نُتُر نیـُد ه نؽیع زعکت نؽکُس نیـُد ، ةاؼث صانُش کعدن فُریصُدکار

.  ةازکعدن غیع فؽال نیـُد

STOP 

 ON  رهی  dip switch 4زناىی کٌ 0 اصطار) COM ه  STOP اتكال ةیو STOP NC,دؼتگاً ایهيی 

-ایو هرهدی ٍهاىيط یک دؼتگاً ایهيی طتلٌ ةيطی نی. ( صانُش اؼت STOP اؼت هرهدی دؼتگاً ایهيی

اتكال در ٍع زناىی غیع فؽال ؿُد، ؼیؽتم كطػ نیـُد ه تهام ؼهلیاتَا غیعفؽال نیـُىط، ؿانل . ؿُد

ةؽتٌ ؿطن اتُناتیک  

OPEN 

  OPEN ه COMةیو اتكال NO ,OPEN( Normaly OPEN )فعنان 

 ىگٌ کلیط فـار دادً ؿُد هتا زناىیکٌ . (ىگٌ داریط تا راً ةیفتط) HOLD.TO.RUN تاتكال ةعای ؼهلیا

 . درب ةاز نی ؿُدداؿتٌ ؿُد

CLOSE 

  CLOSE  ه COMةیو  اتكال NO  CLOSE( Normaly OPEN )فعنان 

 ىگٌ کلیط فـار دادً ؿُد هتا زناىیکٌ . (ىگٌ داریط تا راً ةیفتط) HOLD.TO.RUN تاتكال ةعای ؼهلیا

 . درب ةؽتٌ نی ؿُدداؿتٌ ؿُد

PED 
  PED  ه COMةیو اتكال NO  ,PEDESTRAIN ( Normaly OPEN )فعنان 

 . نُرد اؼتفادً كعار نیگیعد، ةؽتگی ةٌ تيغیم ىعنافغار داردب در ىیهٌ کانلةعای ةازکعدن

SS 
  SS ه COMةیو  اتكال NO,STEPPING( Normaly OPEN )فعنان 

.  یا ٍهاىطُریکٌ در ىعم افغار تيغیم نی ؿُدOpen\Stop\Close\ Stop ,فعنان 
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NC: Normaly Close 

 NO: Normaly Open 

  

 

 

 

  ؼهلکعد ىعنالدرزال قفسٌ ىهایؾ 2-3    

ةٌ ؼيُان نحال زناىیکٌ ؼیؽتم ةٌ طُر ىعنال کار نیکيط، قفسٌ ىهایؾ ال ؼی دی ؼٌ " NORMAL OPERATING MODE" در 

. ؿکلٌ پیغام ٍای زیع را ىـان نی دٍط

 

 پیغام نؽيی

درهازً ةؽتٌ اؼت 
 

 درهازً ةاز نی ؿُد 

 درهازً ةؽتٌ نی ؿُد 
درهازً در زنان ةاز ؿطن نتُكف ؿطً اؼت 

 

درهازً در زنان ةؽتٌ ؿطن نتُكف ؿطً اؼت 
 

 درهازً ةٌ هؼیلٌ یک ؼانل صاردی نتُكف ؿطً اؼت  

 درهازً نتُكف ؿطً اؼت ةطهن دهةارً ةؽتٌ ؿطن اتُناتیک 

 درهازً در هضؽیت ةازؿطن ةٌ ؼهت پیادً ره ةطهن دهةارً ةؽتٌ ؿطن اتُناتیک 

 .ةاز نی ؿُددرهازً ةطهن ةؽتٌ ؿطن زناىطار 

ؼالنت چـهک زن در زال ؿهارش 

  دایگغیو نی ؿُد 9...0ؼالنت ةٌ هؼیلٌ ی ؿکل ٍای ؿهارش نؽکُس 

 

درهازً در هضؽیت ةازؿطن ةٌ ؼهت پیادً ره ةطهن دهةارً ةؽتٌ ؿطن زناىطار 
 

 هازط کيتعلی آنادً ةعای چعصٌ لعىیيگ زعکت 

 ةاز ؿطن لعىیيگ 

 ةؽتٌ ؿطن لعىیيگ 
 

 

 

 

COM  نـتعک ةعایPH1 ،PH2 ،STOP ،,OPEN ,CLOSEPED ه هرهدیَای SS 

SHIELD ؿیلط -آىتو 

SIGNAL ىال ؼیگ-آىتو

8 
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0 ٍـطار ٍایی کٌ در ٍيگام  ؼهل کعد ىادرؼت ؼیؽتم در قفسٌ ىهایؾ عاٍع نی ؿُىط  

. ایو ةضؾ اؿارً دارد ةٌ ؿهاری از نُاردی کٌ نهکو اؼت ةٌ طعز قسیر ؼهل ىکييط 

 ٍـطار ةار اضافی ه افغایؾ دعیان ىاگَاىی افت دعیان نُتُر صیلی ؼعیػ اتفاق افتادً اؼت

 ةعصُرد ليگٌ ةا ناىػ -1

 درب در زنان ةازهةؽتٌ ؿطن رهی چیغی کـیطً نی ؿُد -2 

 ٍـطار لتٌ ایهيی هازط کيتعل یک ؼیگيال از لتٌ ایهيی دریافت کعدً اؼت

 لتٌ ایهيی فـعدً ؿطً اؼت -1

 لتٌ ایهيی ةطُر قسیر نتكل ىـطً اؼت -2 

 ٍـطار چـهی فتُتؽت ةا ؿکؽت نُادٌ ؿطً اؼت

 اتكاالت چـهی چک ؿُد -1

 قست ؼهلکعد چـهی چک ؿُد -2 

 ؼهل کعدن فیُز صُدکار ةار اضافی الکتعیکی نُتُر تُاىی دریافت ىهی کيط

 افت دعیان نُتُر چک ؿُد -1

 
چک کيیط کٌ درب ةكُرت رهان زعکت نی کيطه ایيکٌ  -2

 .ناىؽی دلُی درب هدُد ىطارد

 

 از ةیو نی رهد ه ةا فـار دادن DOWN ""  ةٌ قطا در آنطن زىگ ٍـطار، تهام صطاٍا ةٌ ؼادگی ةا فـار دادن دکهٌ  ازرفػ ؼلتةؽط 0ىکتٌ

 .قفسٌ ىهایؾ ةٌ قفسٌ ىعنال ةع نی گعدد SS( STEPPING)کلیط 

 

 0    زنان ةيطی اتُناتیک درب 3-3

 0دهىُع زنان ةيطی اتُناتیک ةعای ایو دک هدُد دارد 

  0.زنان ةيطی اتُناتیک درب ةا ىلاط کاٍؾ ؼعؼت در ىغعگعفتٌ ؿطً تُؼط صُد ةعىانٌ  10

 زنان ةيطی اتُناتیک درب ةا ىلاط کاٍؾ ؼعؼت كاةل ةعىانٌ ریغی تُؼط ؿضف ةكُرت دؼتی0 2

 .کٌ در زیع تُضیر دادً ؿطً اؼت

 

 

0دطهل زنان ةيطی اتُناتیک درب ةا ىلاط کاٍؾ ؼعؼت در ىغعگعفتٌ ؿطً تُؼط صُد ةعىانٌ  -1  

نُتُرٍا ةایط ٍهیـٌ ةٌ .  هدُد دارىط ه ایهو ٍؽتيط پایاىی نکاىیکینیکعهؼُئیچ ٍایةعرؼی کيیط کٌ 0 اصطار-1

.  ةعؼيط پایاىی نکاىیکینیکعهؼُئیچ ٍای

 

.  درهازً را ةٌ قُرت دؼتی تا نیاىٌ نؽیع زعکت زعکت دٍیط-2
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 ةع رهی قفسٌ LOP جاىیٌ ىگٌ داریط تا زناىی کٌ 5 را ٍهغنان ةعای زطاكل  MENUه +UP دکهٌ ٍای -3

ىهایؾ عاٍع ؿُد،  

را فـار دٍیط، دؼتگاً را  DOWNغیع ایو قُرت دکهٌدر  فؽال اؼت، M1اةتطا نطهئو ؿُیط کٌ نُتُر 

. رهىط را از نعزلٌ ؼُم تکعار کيیط. را نؽکُس کيیطM2ه M1صانُش کيیط ه اتكاالت 

 را ةٌ SSؼپػ . فـار دٍیط زنان ةيطی اتُناتیک را ةٌ نيغُرتُكف -DOWNاگع ناىُر اهل ةاز ؿطن ىیؽت، 

- زعکت را در دَت قسیر از ؼع نی،ليگٌ در. فـار دٍیط (ری اؼتارت )نيغُر اؼتفادً از دهةارً ؿعهع کعدن 

.  گیعد

.   ةاز نی ؿُد تا زناىی کٌ ةٌ نعزلٌ تُكف پایاىی ةاز ؿطن نی رؼطزطاكلؼعؼت ةا M1نُتُر - 4

.    را فـار دٍیطSSدكیلا در زنان رؼیطن ةٌ نعزلٌ تُكف پایاىی ةاز ؿطن ، فعنان 

در زالت ةؽتٌ ؿطن M2 اگع نُتُر.  ةٌ قُرت اتُناتیک در زالت ةاز ؿطن ؿعهع ةٌ کار نی کيطM2نُتُر 

 زعکت از ؼع گعفتٌ SS ه ةا اؼتفادً از تُكف نی کيط-DOWNزعکت نیکيط، ةٌ هؼیلٌ ی فـار دادن دکهٌ 

. نی ؿُد

 

 SSدكیلا در زنان رؼیطن ةٌ نعزلٌ تُكف پایاىی ةاز ؿطن ، فعنان .  ةاز نی ؿُدةازطاكل ؼعؼت M2نُتُر -5

 ةؽتٌ ؿطن ؿعهع ةٌ ةٌ ؼهت ؼعؼت زطاکحع ةٌ قُرت اتُناتیک ةا M2ةؽط از ده جاىیٌ، نُتُر . را فـار دٍیط

 . نی کيطزعکت
 

 تُكف M2نُتُر .   را فـار دٍیطSSفعنان  ةٌ نُكؽیت ةؽتٌ ؿطن نی رؼط، M2 دكیلا زناىی کٌ نُتُر -6

 . نی کيطزعکت ةؽتٌ ؿطن ؿعهع ةٌ ةٌ ؼهت ؼعؼت زطاکحعةا  M1نیکيط ه نُتُر 

 

 تُكف M1نُتُر .  را فـار دٍیطSSفعنان  ةٌ نُكؽیت ةؽتٌ ؿطن نی رؼط، M1 دكیلا زناىی کٌ نُتُر -7

 .(ری اؼتارت )کعدن را از ؼع نی گیعدزعکت ؿعهع ةٌ ةاز ؿطن ةٌ ؼهت M2نیکيط ه نُتُر 

 

- تُكف نیM1نُتُر .  را فـار دٍیطSSفعنان  ةٌ نُكؽیت ةاز ؿطن نی رؼط، M1دكیلا زناىی کٌ نُتُر - 8

 .ؿعهع ةٌ کار نی کيطةاز ؿطن ةٌ ؼهت M2کيط ه نُتُر 

 

- تُكف نیM2نُتُر .  را فـار دٍیطSSفعنان  ةٌ نُكؽیت ةاز ؿطن نی رؼط، M2دكیلا زناىی کٌ نُتُر - 9

. کيط

 

، درهازً ةٌ قُرت تيغیم ؿطً در نيُةؽتٌ ؿطن را از ؼع نی گیعىط نطاةق ةا نلادیع M2 ه M1 نُتُر -10

 .اتُناتیک نطاةق ةا زعکت تيغیم ؿطً ةؽتٌ نی ؿُد

 

 .چيط ةار ؼهل ةاز ةؽتٌ ؿطن اىذام نی ؿُد تا ىلف نُىتاژ هؼهلیات زنان ةيطی نـضف ؿُد -11

 

 

 (. 0=).  اگع ىیعهی گـتاهری ةعای ةٌ زعکت درآهردن ليگٌ در کافی ىتُد، هكفٌ ٍای کيتعل ؼعؼتی را از نيُ زظف کيیط0ىکتٌ 
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0دطهل زنان ةيطی اتُناتیک درب ةا ىلاط کاٍؾ ؼعؼت كاةل ةعىانٌ ریغی تُؼط ؿضف ةكُرت دؼتی  -2  

. ؿُد (دؼتی  )هكفٌ ٍای کاٍؾ ؼعؼت نی تُاىط ةٌ هؼیلٌ ی اؼتفادً کييطً نطاةق ةا رهىط زیع ؼفارؿی

نُتُرٍا ةایط ٍهیـٌ ةٌ .  هدُد دارىط ه ایهو ٍؽتيط پایاىی نکاىیکینیکعهؼُئیچ ٍایةعرؼی کيیط کٌ 0 اصطار-1

.  ةعؼيط پایاىی نکاىیکینیکعهؼُئیچ ٍای

 

.  درهازً را ةٌ قُرت دؼتی تا نیاىٌ نؽیع زعکت زعکت دٍیط-2

 هارد کيیط 4-4 ٍهاىيط ٍع دطهل در پارگعاف LS1=Pنيُی اقلی را ةٌ نيغُر تيغیم پارانتع 0  اصطار-3

 ةع رهی قفسٌ LOP جاىیٌ ىگٌ داریط تا زناىی کٌ 5 را ٍهغنان ةعای زطاكل MENU ه +UP دکهٌ ٍای -4

ىهایؾ عاٍع ؿُد، 

را فـار دٍیط، دؼتگاً را -DOWN ةاز نی کيط، غیع ایو قُرت دکهM1ٌاةتطا نطهئو ؿُیط کٌ نُتُر 

 .رهىط را از نعزلٌ چَارم تکعار کيیط. را نؽکُس کيیطM2ه M1صانُش کيیط ه اتكاالت 

ؼپػ .   فـار دٍیطزنان ةيطی اتُناتیک را ةٌ نيغُرتُكف فعایيط -DOWNاگع ناىُر اهل ةاز ؿطن ىیؽت، 

SS ليگٌ در زعکت را در دَت قسیر . را فـار دٍیط (ری اؼتارت ) را ةٌ نيغُر اؼتفادً از دهةارً ؿعهع کعدن

 .از ؼع نیگیعد

 . ةاز نی ؿُد تا زناىی کٌ ةٌ نعزلٌ تُكف پایاىی ةاز ؿطن نی رؼطةازطاكل ؼعؼت، M1 نُتُر -5

.   را فـار دٍیطSSدكیلا در زنان رؼیطن ةٌ نعزلٌ تُكف پایاىی ةاز ؿطن ، فعنان 

در زالت ةؽتٌ ؿطن M2 اگع نُتُر.  ةاز ؿطن ؿعهع ةٌ کار نی کيطةٌ ؼهت ةٌ قُرت اتُناتیک M2نُتُر 

 زعکت از ؼع SS ه ةا اؼتفادً از تُكف نی کيط-DOWNزعکت نیکيط، ةٌ هؼیلٌ ی فـار دادن دکهٌ 

. گعفتٌ نی ؿُد
 

ةؽط از ده جاىیٌ، .  ةاز ؿطنىَاییدكیلا در زنان رؼیطن ةٌ نعزلٌ . ةاز نی ؿُدؼعؼت،  ةازطاكل M2نُتُر -6

.  نی کيطزعکت ةؽتٌ ؿطن ؿعهع ةٌ ةٌ ؼهت ؼعؼت زطاکحع ةٌ قُرت اتُناتیک ةا M2نُتُر 

 

 M2 زعکت نُتُر . را فـار دٍیطSSةٌ کاٍؾ ؼعؼت ىیاز دارد، M2 در زنان رؼیطن ةٌ ىلطٌ ای کٌ نُتُر-7

.  ادانٌ پیطا نی کيطةازطاكل ؼعؼت ةٌ ؼهت ةؽتٌ ؿطن
 

 تُكف M2نُتُر .  . را فـار دٍیطSSفعنان  ةٌ نُكؽیت ةؽتٌ ؿطن نی رؼط، M2 دكیلا زناىی کٌ نُتُر -8

. ؿعهع ةٌ کار نی کيط ةؽتٌ ؿطن ةٌ ؼهتM1نیکيط ه نُتُر 

 

  زعکت نُتُر . را فـار دٍیطSSةٌ کاٍؾ ؼعؼت ىیاز دارد، M1  در زنان رؼیطن ةٌ ىلطٌ ای کٌ نُتُر-9

M1 ادانٌ پیطا نی کيطةازطاكل ؼعؼت ةٌ ؼهت ةؽتٌ ؿطن . 

 

 تُكف M1نُتُر .  . را فـار دٍیطSSفعنان  ةٌ نُكؽیت ةؽتٌ ؿطن نی رؼط، M1دكیلا زناىی کٌ نُتُر -10

.  ه در زالت ةاز ؿطن دهةارً از ؼع گعفتٌ نی ؿُدنیکيط

 

  زعکت نُتُر . را فـار دٍیطSSةٌ کاٍؾ ؼعؼت ىیاز دارد، M1  در زنان رؼیطن ةٌ ىلطٌ ای کٌ نُتُر-11

M1 ادانٌ پیطا نی کيطةازطاكل ؼعؼت ةٌ ؼهت ةاز ؿطن . 

 

- تُكف نیM1نُتُر .  را فـار دٍیطSSفعنان  ةٌ نُكؽیت ةاز ؿطن نی رؼط، M1 دكیلا زناىی کٌ نُتُر -12

. ؿعهع ةٌ کار نی کيطدر نُكؽیت ةاز ؿطن M2کيط ه نُتُر 
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  زعکت نُتُر . را فـار دٍیطSSةٌ کاٍؾ ؼعؼت ىیاز دارد، M2 در زنان رؼیطن ةٌ ىلطٌ ای کٌ نُتُر-13

M2 ادانٌ پیطا نی کيطةازطاكل ؼعؼت ةٌ ؼهت ةاز ؿطن . 

 

- تُكف نیM2نُتُر .  را فـار دٍیطSSفعنان  ةٌ نُكؽیت ةاز ؿطن نی رؼط، M2 دكیلا زناىی کٌ نُتُر -14

. کيط

 

.  نطاةق ةٌ پارانتعٍای تيغیم ؿطً هارد ؿطً در نيُ از ؼع گعفتٌ نی ؿُدM2 ه M1 ةؽتٌ ؿطن نُتُر -15

. درهازً ةٌ قُرت اتُناتیک نطاةق ةا زعکت تيغیم ؿطً ةؽتٌ نی ؿُد

 

. . چيط ةار ؼهل ةاز ةؽتٌ ؿطن اىذام نی ؿُد تا ىلف نُىتاژ هؼهلیات زنان ةيطی نـضف ؿُد-16

 

 

 

 (اهلیٌ)نيُی اقلی   4-3   

اگع ىیازی ةٌ زؽاؼیت زیاد ىیؽت هیک تيغیم ؼعیػ هةطهن انکاىات ةیـتع ةعای ىكاب نُرد ىغع .ایو نيُ تيغیهات اهلیٌ را فعاٍم نی کيط

 . اؼت نی تُان فلط از ایو نيُ ةعای ؼَُلت اؼتفادً ىهُد هدیگع ىیازی ةٌ نيُی تيغیهات پیـعفتٌ ىیؽت

.  دؼتیاةی ةٌ نيُی اقلی، کلیط نيُ را ده ةار فـار دٍیطةعای 

 

0نحالی ةعای هرهد ةٌ نيُی اهلیٌ ه تيغیم پارانتعٍا رهی قفسٌ ال ؼی دی   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 را فـار MENUکلیط 

 جاىیٌ ىگٌ داریط 1دٍیط ه 

تا ةٌ نيُی اقلی دؼتعؼی 

 .پیطا کيیط

ةؽط از دؼتعؼی ةٌ نيُی 

 را –ه + اقلی کلیطٍای 

 فـار دٍیط تا ةیو گغیيٌ

 .ؿُیط ٍا داةذا

ةعای دؼتعؼی ةٌ گغیيٌ 

 MENUاقالح نلطار کلیط 

 جاىیٌ ىگٌ داریط تا 1را 

فعض ؿعهع  نلطار پیؾ

 چـهک زدن ةٌ ؼعیػ

 .کند

 را ةغىیط تا –ه + کلیطٍای 

  کنیدنلطار را اقالح

جاىیٌ ىگٌ داریط تا پارانتعدلضُاً 1را MENUکلیط

ةهيغُر ذصیعً کعدن نلطار اقالح ؿطً ىهایؾ دادً 

 را کُتاً فـار دٍیط تا ةطهن ذصیعً MENUؿُد یا 

 .ؿطن ةٌ نيُی اقلی ةعگعدیط

 را فـار دٍیط –ه + کلیطٍای 

تا ةیو گغیيٌ ٍا داةذا ؿُیط 

ه دیگع پارانتعٍا را اقالح 

  کيیط

 را کُتاً فـار MENUکلیط 

دٍیط تا ؼعیؽا از نيُ صارج 

 .ؿُیط
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 هازط زطاکحع زطاكل زالت پیؾ فعض ؿعح پارانتعٍا

1 
 

 صُدکارزنان دهةارً ةؽتٌ ؿطن 

  (غیعفؽال ؿطن1 0 ) 
20 0 900 S 

2 
 

 پػ از ؼپعی ؿطن زنان ؼتُر دهةارً ةؽتٌ ؿطن

 از درب

 (غیعفؽال ؿطن1 0)

0 0 30 S 

3 
 

 زؽاؼیت ىؽتت ةٌ ناىػ

  (غیعفؽال ؿطن1 0)
0 0 100 

٪ 

 (1گام ٍای )

4 
 

(  لکعد ؼمٍيگامىیعهی گـتاهر در  )ىیعهی نُتُر

100 10 100 

٪ 

گام ٍای )

 (تایی10

5 
 

 (ؼعؼت کاٍـی)ؿتاب نيفی زالت 

 (کيط)3/1 ؿتاب نيفی 1 0

 (ؼعیػ) 3/2 ؿتاب نيفی1 1

0 0 1  

6 
 

 SSپیکعةيطی 

 (…OP-ST-CL-ST-OP-ST)ىعنال 1 0

 (…OP-ST-CL-OP-ST-CL)تُكف نتياهب 1 1

 ( …OP-CL-OP-CL)نتياهب 1 2

 تایهع–ةلُک آپارتهان 1 3

 ةلُک آپارتهان ةا دهةارً ةؽتٌ ؿطن فُری1 4

0 0 4  

7 
 

 (هقل ؿطن ةعق)رفػ صانُؿی پاؼش ةؽط از 

، ٍهاىطُر کٌ كتال ٍیچ ؼهلی قُرت ىگعفت1ٌ 0

 ةُدً اؼت

 ةؽت1ٌ 1

0 0 1  

8 
 

 آرام ؿعهع ةٌ زعکت کعدن

( زعکت آٍؽتٌ) 

غیعفؽال 1 0

 فؽال1 1

0 0 1  

9 
 

 S 300 0 2 دهم دربتاصیع ليگٌ 

10 
 

نیغان کاٍؾ ؼعؼت 

P 1  ؿطً از چعصٌ لعىیيگ  (دؼتی )ؼفارؿی

 درقط زعکت1% 100... 0

15 0 100 
٪ 

 (1گام ٍای )

11 
 

  زنان کاری تيغیم ؿطًنسطهد0ً ضطلغغش

 (نياؼب ةعای نياطلی کٌ ةادٍای ؿطیط نی هزد)
0 0 300 S 

12 
 

 نُتُرٍا ًؿهار

 1نُتُر 1 1

 2نُتُر 1 2

2 1 2  
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 0رؼیُر ةٌ نطاره کط دٍی ریهُت ٍا اتكال  5-3

 

  ىـان دادً ؿطً اؼت هقل کيیط2-1 دكیلا در نسلی کٌ در ؿکل ةضؾ  رارؼیُر

 

 

 0 کط دٍی ریهُت

 جاىیٌ ةٌ زالت چـهک زن در نی آیط در زیو 7 ؼتغ رىگ رهی رؼیُر تا LEDکلیط رؼیُر را یک جاىیٌ فـار دادً ه رٍا کيیط در ایو زالت 

ةٌ ایو قُرت کٌ اگع در زنان چـهک .  جاىیٌ ؼهل چـهک زدن نی تُان ٍعکطام از دکهٌ ٍای ریهُت را کٌ نی صُاٍیط کط دٍی کيیط7ایو 

 .جاىیٌ فـعدً هىگٌ داریط دکهٌ ٍای ریهُت کط دٍی نی ؿُىط2 ٍع کطام از دکهٌ ٍای ریهُت را ةٌ نطت LEDزدن

 

 

 0زظف یکی از دکهٌ ٍای ریهُت یا چيط ریهُت در قُرتی کٌ ىضُاٍیط ریهُت ٍای دیگع زظف ؿُىط 

رهؿو اؼت دکهٌ LED ؼتغ رىگ ةٌ زالت جاةت رهؿو ؿُد در ایو زالت کٌ LED جاىیٌ فـار دٍیط هىگٌ داریط تا 3کلیط رؼیُر را ةٌ نطت 

ةار ةٌ قُرت ؼعیػ چـهک نی زىط LED 3 جاىیٌ ىگٌ داریطه رٍا کيیطدر ایو زالت 2ریهُتی راکٌ نی صُاٍیط زظف ؿُد را فـعدً ةٌ نطت 

ٍعةار ٍع دکهٌ را کٌ نیضُاٍیط . ةؽط از ایو زالت دکهٌ رؼیُر را یک جاىیٌ فـار دٍیط ه رٍا کيیط در ایو زالت دکهٌ نُرد ىغع زظف نیـُد 

 .زظف کيیط ایو ؼهلیات را ةایط تکعار کيیط

 

 

 0  زظف ٍهٌ ریهُت ٍای کط دادً ؿطً 

جاىیٌ دیگع 3 رؼیُر رهؿو ؿُد ه ٍهیو طُر ىگٌ داریط تا LED جاىیٌ فـار دٍیط هىگٌ داریط  تا 3ةعای زظف تهام ریهُت ٍا  کلیط رؼیُر را 

 LEDةؽط از رٍا کعدن کلیط رؼیُر ( جاىیٌ رٍا کيیط6 جاىیٌ کلیط رؼیُر را ىگٌ داریط هةؽط 6یؽيی دهؽا ) رؼیُر صانُش ؿُد  LEDةگظرد تا 

 رهؿو نی ؿُد در ٍهان لسغٌ کلیط رؼیُر را  LEDةار ةا فاقلٌ یک جاىیٌ ةٌ یک جاىیٌ چـهک نیغىط کٌ دكیلا در زنان چـهک ؼُم کٌ 3

 .یک جاىیٌ فـعدً هرٍا کيیط در ایو زالت تهام ریهُت ٍا زظف نی ؿُد
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 . کٌ ةعای تيغیهات ةیـتع در قُرت ىیاز ىكاب تؽتیٌ ؿطً انکان ةیـتع زؽاس کعدن دک را فعاٍم نی کيط نيُ پیـعفتٌ 

.  ىگٌ داریط را فـار دٍیط ه پيخ جاىیٌ MENUةعای دؼتیاةی ةٌ نيُی پیـعفتٌ، کلیط 

.  ؿعح دادً ؿطً اكطام کيیط(اهلیٌ)ةٌ نيغُر اقالح پارانتعٍای نيُ پیـعفتٌ ٍهاىگُىٌ کٌ در نيُی اقلی

 

 هازط زطاکحع زطاكل پیؾ فعض ؿعح پارانتعٍا

1 
 

تعنغ الکتعیکی 

غیعفؽال 1 0

 فؽال1 1

0 0 100 
X 0.01s 

 (تایی5گام ٍای )

2 
 

کٌ درٍيگام ةؽتٌ ؿطن در ةٌ کار نی رهد  1 چـهی

ه نؽهُال در ایعان فلط از ایو چـهی اؼتفادً نی 

 . ؿُد

 1 چـهی1 0

 . درهازً ةاز نی ؿُد ةکار گعفتٌ ؿُد1 چـهیاگع 1 1

1 0 1  

3 
 

از ایو چـهی نؽهُال اؼتفادً ىهی ؿُد  )2 چـهی

 (ةَتع اؼت کٌ تُؼط دیپ ؼُئیچ غیع فؽال ؿُد

در نُكؽیت ةاز ه ةؽتٌ ؿطن فؽال نی ؿُد 1 0

OP\CL 

 OPتيَا در نُكؽیت ةاز ؿطن فؽال نی ؿُد1 1

0 0 1  

4 
 

 چـهیآزنایؾ 

 غیعفؽال1 0

 فؽال نی ؿُد 1 چـهی1 1

 فؽال نی ؿُد 2چـهی1 2

  فؽال نی ؿُد2 ه 1 چـهی1 3

0 0 3  

5 
 

ىُع لتٌ 

( Normaly Close)اتكال 1 0

( کیلُاٍم82)نلاهنتی 1 1

0 0 1  

6 
 

زالت هكفٌ لتٌ 

 نؽکُس ؿطن دَت تيَا در نُكؽیت ةؽتٌ ؿطن ةا تأجیع 01

ه آزاد کعدن ناىػ  (رهی ةؽتٌ ه ةاز ؿطن) تُكف1 1

 ( کُتاًنؽکُس)

0 0 1  

7 
 

آزنایؾ لتٌ 

غیعفؽال 1 0

 فؽال1 1

0 0 1  

8 
 

 (1گام ٍای ) % 100 0 30 ةاز ؿطن از ؼهت پیادً ره

 منوی پیشرفته- 6 

 

 



16 
 

9 
 

 ) از ؼهت پیادً ره صُدکارزنان دهةارً ةؽتٌ ؿطن 

 (غیعفؽال1 0
20 0 900 s 

10 
 

تيغیم صعهدی چعاغ چـهک زن  

جاةت 1 0

چـهک زن 1 1

1 0 1  

11 
 

زنان كتل از چـهک زدن 

 (غیعفؽال1 0)
0 0 10 s 

12 
 

تيغیم ىُر ةاالی طاق در  

  ةازًدر پایان ناىُر، رهؿو نی ؿُد ةعای1 0

 TCYیزنان

 ةازً +  رهؿو نی ؿُد ةؽتٌ ىتاؿطدرباگع  1 1

 TCYیزنان

صانُش ىـطً  (TCY )باگع تایهع چعاغ ةاالی در21

.  رهؿو نی ؿُدةاؿط

 on\offىـان دٍيطً ةاز ةُدن درهازً 1 3

چـهک زدن نتياؼب ىـان دٍيطً ةاز ةُدن  1 4

 درهازً

0 0 4  

13 
 

 (s10نعازل  s( 900 0 0 ب طُل نطت ىُر چعاغ ةاالی در

14 
 

 " تا ةٌ کار ةیافتطداؿتوىگٌ "ؼهلکعد 

غیعفؽال 1 0

 فؽال1 1

0 0 1  

15 
 

در زنان رؼیطن . درصُاؼت کهک ةعایآؼتاىٌ ؼیکل 

، چعصٌ ٍای ةؽطی ةا چـهک تيغیم ؿطًةٌ آؼتاىٌ 

. زن ؼعیػ اىذام نی پظیعد

.( اؼتفؽال                     تيَا زناىی کٌ )

غیعفؽال 1 0

0 0 100 
X 1000 

 ؼیکل

16 
 

 ةعای درصُاؼتَای پیُؼتٌدر زالت چـهک زن 

 تيَا زناىی کٌ درهازً کعدؼهل )  فؽال نی ؿُدکهک

 .( فؽال نی ؿُدةؽتٌ ةاؿط

غیعفؽال 1 0

 فؽال1 1

0 0 1  

17 
 

  ضعةٌ آرام در ٍيگام ةاز ؿطن

غیعفؽال 1 0
0 0 100 *100ms 

18 
 

 (ضعةٌ ىَایی) ةؽتٌ ؿطنضعةٌ آرام در ٍيگام

 فؽالغیع1 0
0 0 100 *100ms 

19 
 

ةازً زناىی ةعای زفظ فـار نُتُر ٍیطرهلیک  

غیعفؽال 1 0
 دكیلٌ 480 0 0

16 



17 
 

 فؽال اؼت ٍهاىگُىٌ کٌ در ذیل آنطً 480 تا 1از 

0 اؼت

 OFF دكیلٌ 1ه  ONدكیلٌ 11 1

 OFF دكیلٌ 2ه ONدكیل11ٌ 2

20 
 

     ةعگـت ةٌ تيغیهات اهلیٌ

 

اىتضاب  (2 هرهد ةٌ نيُی پیـعفتٌ -01 ةعگـت ةٌ تيغیهات اهلیٌ پعهؼٌ زیع ةایط اىذام پظیعدةٌ نيغُر 

  زاال.( فـار دٍیط ه ىگٌ داریطMENUدکهٌ - 4 در ال ؼی دی " 0" ىهایؾ -def”   3”پارانتع

ةؽط از عاٍع  ه در ىَایتd88,d79…….d01کٌ رهی قفسٌ ىهایؾ از ؿُدآغاز ؿهارش نؽکُس ةایط 

 .در ایو زالت ةٌ تيغیهات اهلیٌ ةاز نی گعدد.   را رٍا کيیطMENU  کلیط donؿطن کلهٌ 
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