
 

 شزکت مهندسی هیزکاصه

 واحد فنی

 نحوه نصب تجهیشات آدرس پذیز

 ابشارآالت ًصب بِ ّوزاُ سزسَکت باتزی ٍ گیزُ سَسواری  ٍلتی9یک عذد باتزی کتابی -یک عذد هَلتی هتز :ابشار مورد نیاس شامل ٍ 

 (، شزیٌگ حزارتیچیيسین-گَشتی)پیچ 

 مزاحل سزبندی قطعات 

 هسیزّای هثبت ٍ هٌفی ٍ شیلذ ّای ًصب لطعات(لطع شذُ است)خصَصاً هحل کلیِ هسیز ّز لَپ را بزرسی کٌیذ ٍ هحل ّایی کِ کابل -1

(E,-,+)  را بِ صَرت هَلت اتصال(Jumper)دّیذ بِ گًَِ ای کِ هسیز لَپ شوا(E,-,+) .(1)شکلکاهل گزدد 

 هتز را در حالت بیشر)تست اتصال کَتاُ( لزار دّیذ ٍ سِ حالت سیز را هَرد بزرسی لزار دّیذ.کلیذ هَلتیجْت اطویٌاى اس عذم اتصال در هسیز  -2

 ٍجَد ًذارد. –خط + ٍ خط اتصال بیي  -

 ٍجَد ًذارد. Eخط + ٍ خط اتصال بیي  -

 ٍجَد ًذارد. Eٍ خط  –خط اتصال بیي  -

 بِ یک سز خط لَپ هتصل ًواییذ. 2ٍلتی را هطابك شکل 9باتزی هَردًظز  لَپ E،-ّای +،خطپس اس اطویٌاى اس عذم اتصال بیي  -3

ثابت هحل خَد  دربایستی تا پایاى پزٍصُ عالهت گذاری کٌیذ.)تَجِ کٌیذ ایي عالهت هی 2سوت کابلی کِ بِ باتزی هتصل کزدیذ هاًٌذ شکل  -4

 .(باشذ

 (2)شکلآًْا را بِ طَر صحیح رٍی پایِ لطعِ ًصب کٌیذ. (+,-,E)هزاجعِ ًواییذ ٍ پس اس جذا کزدى اتصال هَلت سین ّای لَپ بِ اٍلیي لطعِ -5

 بایستی بِ طَر صحیح اًجام گزدد.هی هْن بَدُ ٍ هثبت ٍرٍدی ٍ خزٍجی )+(تَجِ کٌیذ بزای رشتِ سین -

هتز ٍلتاص را اًذاسُ بگیزیذ.بذیْی است آى سزکابل کِ ٍلتاص دارد ّواى کابلی بزای تشخیص سین ٍرٍدی ٍ خزٍجی فمط کافی است با هَلتی  -

 باشذ.ٍرٍدی هی

بِ ای کِ اهکاى اتصالی حزارتی بِ طَر کاهل عایك ًواییذ بِ گًَِ شزیٌگبا را کاهالً بِ ّن بتاباًیذ ٍ ٍرٍدی ٍخزٍجی  (E)رشتِ سین شیلذ -

 .شتِ باشذٍجَد ًذاّای دیگز یا بذًِ فلشی ساختواى سین

 (.2فمط کافیست آًْا را یکسزُ کٌیذ بِ طَریکِ هسیز آًْا بذٍى لطعی باشذ)شکلرٍی لطعات الشاهی ًیست. Eبستي رشتِ تَجِ: 

حلِ فمط لطعاتی کِ دارای پایِ ّستٌذ)دتکتَرّا ٍ آصیزّا( در ایي هزحلِ سزبٌذی کٌیذ ٍ بمیِ لطعات هاًٌذ هاصٍل ّا ٍ شاسی ّا را در ایي هز -6

 باشذ.( (Jumper)بِ یکذیگز هتصل 1)سز کابل آًْا هاًٌذ شکل کٌیذ.ًصب ً

 را اداهِ دّیذ تا کلیِ پایِ ّای لَپ هَرد ًظز بستِ شًَذ. 5هزحلِ  -7

  مزحله نهایی نصب قطعات 

 لبل اسًصب لطعات آسهَى سیز را تَسط باتزی اًجام دّیذ. -8

 گیزی گزدد.اًذاسُ  -بیي + ٍ  در جْت صحیحٍلت 9اعوال کٌیذ طزف دیگز ٍلتاص  -ٍلت را بِ سین + ٍ 9ٍلتاص  -

 گیزی گزدد.اًذاسُ  Eبیي + ٍ  در جْت صحیحٍلت 9اعوال کٌیذ طزف دیگز ٍلتاص  Eٍلت را بِ سین + ٍ 9ٍلتاص  -

 گیزی گزدد.اسُاًذ  Eٍ  -بیي  در جْت صحیحٍلت 9اعوال کٌیذ طزف دیگز ٍلتاص  Eٍ  -ٍلت را بِ سین 9ٍلتاص  -

 یابی گزدد.در صَرتیکِ آسهَى فَق تائیذ ًبَد، هسیز بزرسی ٍ عیب

 .ًواییذًصب را ٍ آصیزّا تَاًیذ ّذ دتکتَرّا هی 8پس اس اًجام تست سالهت در هزحلِ  -9

 در ایي هزحلِ ّوشهاى سزبٌذی لطعات شاسی ٍ هاصٍل را ًیش اًجام دّیذ. -11

 ٍ خزٍجی کابل بزای شاسی ٍ هاصٍل الشاهی ًیست. تَجِ: در ًظز داشتِ باشیذ رعایت ٍرٍدی

 راه انداسی دستگاه اعالم حزیق 

ٍجِ بِ تزهیٌال دستگاُ هتصل ّای پزٍصُ آًْا را در هحل دستگاُ کاهالً هحکن کٌیذ لیکي بِ ّیچبزای توام لَپ 11الی  1پس اس اًجام هزاحل   -11

 ًکٌیذ.

 .هزکشی شزکت جْت راُ اًذاسی تواس بگیزیذ با دفتز -12



 

 



 

 


