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 تَجِ 

 
 دلیك الىتزًٍیىی دستگبُ اًذاسُ گیزییه  دستگبُ فَق

ایي دفتزچِ را بِ دلت  دستگبُببضذ. لطفبً لبل اس وبر بب هی

 هطبلؼِ ًوبییذ.

ٍ تٌظین ضخصی ًبَدُ ٍ در صَرت  دستگبُ لببل تؼویز

 گبراًتی آى ببطل هیگزدد. ،ببس ضذى ٍ دستىبری

ضوب هیتَاًیذ در صَرت بزٍس ّزگًَِ اضىبل بب بخص 

 پطتیببًی ضزوت توبس بگیزیذ.
 



 کپوياانديش الکتروني
 

2 
 

 فْزست
 

 صفحِ        بخص
 3         دستگبُهؼزفی  – 1

 5        ًصب ٍ راُ اًذاسی – 2
 6        اتصبالت الىتزیىی – 3

  8         فٌیهطخصبت  – 4
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   ُهؼزفی دستگب – 1بخص 

آضىبر سبسی ًمطِ ای سطح هبیؼبت دارای  یبزا  ELSهذلسَییچ ّذایتی 

 سبختِ ضذُ است.طزاحی ٍ در هخبسى ّذایت الىتزیىی 
ٍ  سمف هخبسى در یجْت ًصب ػوَد ELS-Vدر دٍ هذل ایي دستگبُ  

ELS-H ،گزدیذُ است یطزاح جْت ًصب افمی در دیَارُ هخبسى. 

 .بؼبد دستگبُ را ًطبى هیذّذا (1)ضىل 

 
 (1ضىل )

ًیش هی ببضذ لببل ًصب بزرٍی ریل ایي دستگبُ ضبهل یه وٌتزلز ٍ جؼبِ رلِ 

ٍ بزای ضبرص یب دضبرص اتَهبتیه هخبسى بب یه رلِ  AVCوِ در دٍ هذل 

CLLD  ِارائِ هیطَد، هبیغ اس بزای تطخیص حذاوثز دٍ سطحبب دٍ رل. 
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 CLLDبزای آضىبرسبسی بیص اس دٍ سطح، هیتَاى اس دٍ یب چٌذ وٌتزلز 

ایي وٌتزلز ّیچ تبثیزی بزرٍی هبیغ داخل هخشى ٍ الىتزٍدّب  استفبدُ ًوَد.

را وٌتزلز ابؼبد  (2)ضىل  ًذاضتِ ٍ هبًغ اس یًَیشاسیَى ٍ خَردگی آًْب هیگزدد.

 ًطبى هیذّذ.

 
 (2ضىل )
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 دستگبُ ًصب – 2بخص 

سمف هخشى ًصب  یبز رٍ یبِ طَر ػوَد ELS-Vسطح سٌج  یبذًِ اصل

ضذُ وِ  تؼبیِ یدر سیز جؼبِ اصل یٌچیا 5/1 رسٍُ هیطَد. بذیي هٌظَر یه 

( طزیمِ ًصب را ًطبى 3ًوبیذ ضىل ) یذیز هپاهىبى  گیػول ًصب را بِ سبد

 ّذ.هیذ

 
 (3ضىل )

ELS-H  ًصب ل یب هبیًیش در ًمبط دلخَاُ در جذارُ هخشى بِ ضىل افمی

بَدُ ٍ در بَضي هتٌبظز در دیَارُ هخشى پیچ  ”3/8آى هیگزدد ٍ اًذاسُ رسٍُ

 در هخبسى فلشی هیتَاى اس بذًِ بِ ػٌَاى اتصبل هطتزن استفبدُ ًوَد. هیگزدد.
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 دستگبُ اتصبالت الىتزیىی – 3بخص 

ُ را ًطبى هی دّذ. اتصبالت الىتزیىی ضبهل گبدست تزهیٌبلْبی( 4ضىل ضوبرُ )

اس آًْب تَضیحبت هزبَط بِ ّزیه ٍ رلِ ّب هیببضذ.  ، ٍرٍدیْبغذیِتص سِ بخ

 است:دادُ ضذُ  سیزدر 

 
 (4ضىل )

 :POWER ْبیتزهیٌبل

ٍلت هستمین در  30الی  15ْب جْت اتصبل دستگبُ بِ ٍلتبص تغذیِ ایي تزهیٌبل

 تِ ضذُ است. فًظز گز

 ْبی ٍرٍدی:تزهیٌبل

ٍ دٍ  COMMONتزهیٌبلْب ضبهل یه تزهیٌبل سیگٌبل خزٍجی هطتزن ایي 

 هیببضٌذ. START ٍSTOPیب  L1 ٍ L2 سیگٌبل ٍرٍدی
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هطتزن  الىتزٍد ٍ L2 یبL1 ّبیالىتزٍدٍجَد هبیغ بیي بب CLLD در هذل 

 رلِ هزبَطِ فؼبل هیگزدد.

  بزای وٌتزل خَدوبر پز یب خبلی ضذى هخشى طزاحی ضذُ است. AVCهذل 

 ّبی الىتزٍد رٍضي ضذى دستگبُ ٍ آساد بَدى  پس اس ،خَدوبر پزوي هَددر 
START )پبییي هخشى(  ٍSTOP  )بب ببال ضذرلِ آى فؼبل خَاّذ )ببالی هخشى .

در ٍ  ذرس هی STARTسطح آى بِ الىتزٍدآهذى سطح هبیغ داخل هخشى ابتذا 

سطح هبیغ بِ الىتزٍد یببذ. بب رسیذى  ػول ضبرص ووبوبى اداهِ هیایي حبل 

STOP  پس اس  ضذى هتَلف هیطَد.رلِ دستگبُ غیز فؼبل ضذُ ٍ ػول پز

هجذدا رلِ دستگبُ START الىتزٍد  تخلیِ هخشى ٍ پبییي رفتي سطح هبیغ اس 

 ُ ٍ سیىل پز ضذى اداهِ هییببذ.فؼبل ضذ

 رٍضي ضذى دستگبُ ٍ آساد بَدى  پس اس ،خَدوبر وي تخلیِ هَددر 

فؼبل غیزرلِ آى  )پبییي هخشى( STOPٍ )ببالی هخشى(  START ّبی الىتزٍد

سطح آى بِ . بب ببال آهذى سطح هبیغ داخل هخشى ابتذا ضذخَاّذ 

ووبوبى اداهِ هی ببیست  پز ضذىػول در ایي حبل ٍ  رسیذُ  STOPالىتزٍد

فؼبل ضذُ ٍ ػول رلِ دستگبُ  STARTسطح هبیغ بِ الىتزٍد یببذ. بب رسیذى 

 الىتزٍد  پس اس تخلیِ هخشى ٍ پبییي رفتي سطح هبیغ اس  هیطَد. ضزٍع تخلیِ
STOP  ُدستگبُ هٌتظز پوپ تخلیِ خبهَش ضذُ ٍ ُ ٍ فؼبل ضذغیزرلِ دستگب

 د.ضَ هیپز ضذى هجذد هخشى 
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 تزهیٌبلْبی رلِ ّبی دستگبُ:

رلِ ّبی دستگبُ دارای یه سز هطتزن ٍ یه وٌتبوت ببس ٍ یه وٌتبوت بستِ 

ًَسبى در صَرت ٍجَد تالطن هبیغ درٍى  پبیذاری رلِ ّب ٍ ػذمهیببضٌذ. بزای 

 در ًظز گزفتِ ضذُ است.آًْب بزای فؼبلیت ثبًیِ ای  1هخشى، یه تبخیز 

  هطخصبت دستگبُ -5 بخص

 

طَل حذاوثز    3 هتز 

 10 ببر حذاوثز فطبر هخشى

هخشى یحذاوثز دهب  درجِ سبًتیگزاد 150 

وبر یدهب سبًتیگزاددرجِ     60تب   -10   

 3/8"ذُدً ًحَُ اتصبل 
یخبرج پَستِجٌس   آلَهیٌیَم 

 SS316-SS304 جٌس هیلِ راٌّوب

یخبرج پَستِحفبظت   IP65 

یخزٍج  رلِ 

 ٍلت هستمین 30تب   15  تغذیِ
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 یهیباًذیص الىتزًٍَپ هٌْذسی ضزوت
 14ٍاحذ 3طبمِ  8 نالپبؼذ اس هفتح  یتْزاى خ دوتز بْطت

   88536841: فىس  88752274-5 :تلفي   

 

 Website: www.PAEsensor.com 
Email: info@PAEsensor.com 

http://www.paesensor.com/
http://www.paesensor.com/

