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 باتاب الکتروویک پارس وویه

 تَلف : 4هٌطك عولکرد برًاهِ باالبر 

LEFِسٌسَر لَل طبم : 

SLFِسٌسَر ضوارًذُ طبم : 

CA1هیکرٍ سَئیچ برای پاییي تریي ضٌاسایی : 

CANهیکرٍ سَئیچ برای باالتریي ضٌاسایی : 

 : دٍ ضاخ درب طبمِ 66

 لفل درب طبمِ: 68

 TP3 سری ایوٌی باالبر : 

RVUحالت رٍیسیَى ٍ جْت باال : 

RVD: حالت رٍیسیَى ٍ جْت پاییي 

REV حالت اًتخاب رٍیسٍى ٍ یا ًرهال : 
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 ٍ هی باضذ .44لتاش سری ایوٌی + 

  ٍرٍدی برای احضار داخل ٍ خارج کابیيGND . هی باضذ 

 

 ضٌاسایی)کالیبرُ باالبر(:

،  در حالت ًرهال باضذ REVٍ ٍرٍدی رٍیسٍى  زهاًی کِ باالبر رٍضي هی ضَد ، ٍ یا برق تابلَ لطع ٍ ٍصل هی ضَد

رٍضي ٍ (DM)( رلِ فرهاى درب دٍ ضاخ درب طبمِ) 66ٍ بستِ ضذى درب لَالیی  17بعذ از کاهل ضذُ سری ایوٌی 

سری ایوٌی  17)لفل درب طبمِ( ٍ  66)دٍ ضاخ درب طبمِ( 66ٍبعذ از بستِ ضذى درب ٍ کاهل ضذى سری ایوٌی 

طبمِ ّوکف یا اٍل  CA1ییي حرکت هی کٌذ ٍ بعذ از برخَرد بِ ، رلِ جْت پاییي رٍضي ضذُ ٍ کابیي بِ سوت پا

 ًوایص دادُ هی ضَد .  P ضٌاسای ضذُ ٍ بررٍی سگوي ًیس عذد

 

 ًحَُ احضار گرفتي کابیي :

عولل   C2 ,C3,C4عول ًوی کٌذ ٍ فمط احضار ّای  C1لرار دارد کلیذ احضار  Pتا زهاًی کِ کابیي در طبمِ ّوکف 

ًرهال بلَدى   کابیي تطخیص دادُ ٍ با کٌترل C2,C3,C4احضار کابیي از طریك کلیذ ّای احضار هی کٌٌذ ، بعذ از 

صادر ضذُ ٍ بعلذ از   DMفرهاى رلِ  درب  ،  66بستِ ضذُ دٍ ضاخ درب طبمِ  ،  17سری ایوٌی  ٍ  REVرٍیسیَى 

  SLFبستِ ضذى درب داخل ، لفل درب طبمِ رلِ فرهاى باال ٍصل ضذُ ٍ کابیي حرکت هی کٌذ ، با آهذى دٍ پالس 

را لطع کردُ ٍ سپس فرهاى رلِ درب   UPکابیي هتَلف ضذُ ٍ فرهاى رلِ  LEFضوارش طبمِ اًجام ضذُ ٍ با دیذیي 

 را لطع هی کٌذ .

 سری ایوٌی تابلَ :

)لفل درب طبمِ( باز ضَد ، کابیي  66)دٍ ضاخ درب طبمِ( ٍ 66باز ضَد ٍ یا  17در ّر حالتی سری ایوٌی اگر 

 هتَلف ٍ سپس بعذ از بستِ ضذى هذار سری ایوٌی کابیي هجذدا اداهِ حرکت هی کٌذ. 
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 حالت رٍیسٍى ٍ ًرهال :

بیي هتَلف است هی تَاى با استفادُ از کابیي بایذ برای عولکرد ًرهال خَد در رٍیسٍى ًباضذ ، در حالتی کِ کا

ٍ  17ٍ سپس با بررسی سری ایوٌی  ,کابیي را از حالت هذ ًرهال بِ هذ دستی ) رٍیسٍى( ببرین  REVٍرٍدی رٍیسٍى

کابیي بِ سوت پاییي حرکت  RVD کابیي بِ سوت باال حرکت هی کٌذ  ٍ بازدى RVUٍ با اعوال ٍرٍدی بِ  66ٍ  66

 هی کٌذ.

 

 ( :ALC-104تَلف ) 4باالبر  PCBهذار 

  

 


