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Ver: 02

اتلد زارف ناکسا

اتلد زارف ناکسا

 هرفن  8  فقوت  10 رثکادح یاه هژورپ رد هدافتسا تهج هاگتسد نیا هک دیش اب هتشاد هجوت
 اب رتالاب تیفرظ و فقوت دادعت اب ییاه هژورپ یارب نزو روسنس باختنا تهج .دشاب یم
.دیئامرف لصاح سامت تکرش ینف ناسانشراک

MM M

: هناخراک ضرف شیپ ریداقم هب هاگتسد ددجم میظنت ای تسیر هوحن *

 هبترم 7 ار همکد
دیهد راشف

 هبترم 2 ار همکد
دیهد راشف

 هیناث 2 ار همکد
دیهد راشف

Made in SPAINاهاطخ )14

لیالدمزال تامادقا

ERR 1

ERR 2

ERR 3

ERR 4

ERR 5

ERR 6

اطخ

 بیسآ لاصتا لباک ای هابتشا یشک میس
هدید

.دینک یسررب ار تالاصتا و یشک میس

 یاه هشقن قبطرب هاگتسد تالاصتا
.دوش یسررب یکیرتکلا و یکیناکم

 کیرحت سوکعم تروص هب نزو روسنس
هدش

هاگتسد ناوت هدودحم زا شیب نزو رادقم .دوش نیزگیاج رتالاب تیفرظ اب یهاگتسد

ERR 7

 ارجا یهابتشا صخشم نزو اب میظنت هلحرم
.تسا هدش میظنت نزو نودب هاگتسد ای هدش

 ًاددجم صخشم نزو اب میظنت هلحرم
.دوش ماجنا

  نیباک رگشیامن یجورخ رد یعطق ای یلاصتا
.دراد دوجو

 یسررب ار نیباک رگشیامن یجورخ تالاصتا
 .دینک *تسیر ار هاگتسد ای دینک

.تسا هدش کاپ هظفاح زا یمیظنت تاعالطا .هاگتسد ددجم میظنت و تسیر

 ای تسا نییاپ رایسب هاگتسد تیساسح
.هدش میظنت مک یلیخ نزو اب هاگتسد

 صخشم نزو اب میظنت و رفص میظنت
هاگتسد ضیوعت ای دوش ماجنا ًاددجم

.دنک یم یریگولج روسناسآ تکرح زا و هدرک لمع اه هلر ،دهد یم خر ییاطخ هک یتقو:هجوت
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1----------------------------------------------------------یکیناکم بصن و ژاتنوم )1

2------------------------------------یزادنا هار و بصن عورش زا شیپ هجوت لباق دراوم )2

2-------------------------------------------------------------یکیرتکلا تالاصتا )3

 3-----------------------------------------------------------اهدیلک درکلمع هوحن )4

3----------------------------------------------------------اهرتماراپ یلک راتخاس )5

4-------------------------------------------------------------هاگتسد تاصخشم )6

4--------------------------------------------------------------هاگتسد تامیظنت )7

5-----------------------------------------راب هفاضا و لماک تیفرظ یاه هلر تامیظنت )8

5---------------------------------------------------------ناربج ریجنز تامیظنت )9

6--------------------------------------------------هاگتسد میظنت لحارم تایئزج )10

HOLD ----------------------------------------------7  میظنت و درکلمع یگنوگچ )11

8---------------------------------------------هارمه نفلت هلیسو هب هاگتسد میظنت )12

9-------------------------------------------- تاقبط رد نزو فالتخا حیحصت شور )13

  10--------------------------------)هاگتسد ددجم میظنت ای تسیر هوحن( اهاطخ یفرعم )14
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تاقبط رد نزو فالتخا حیحصت شور )13هحفص هرامش

40 =120-80 

40- =40-80

الاب نزو فالتخا = هقبط نیرتالاب هدش هدیجنس نزو – طسو هقبط یعقاو نزو

نییاپ نزو فالتخا = هقبط نیرت نییاپ هدش هدیجنس نزو – طسو هقبط یعقاو نزو

80 =40+40

40 = 2 ÷ 80

لک فالتخا = نییاپ نزو فالتخا  + الاب نزو فالتخا

فالتخا نیگنایم = لک فالتخا  ÷ 2

 یروط هب )دیا هداد ماجنا ار رفص میظنت هک یتیعقوم نامه رد(هداد رارق مه یوربور ار هنزو رداک و نیباک
 ینزو چیه نیباک لخاد و نیباک یور دینک تقد ،دینک زاب ار هقبط برد دیشاب طلسم هاگتسد هب هک
.دشابن
)مرگ ولیک ±5 اطخ سنارلت( .دهد ناشن ار رفص دودح هاگتسد رگشیامن دیاب تلاح نیا رد
 طسوت هدش هدیجنس نزو رادقم و هتشاذگ نیباک یور ار دینادیم قیقد ار نآ نزو هک رفن کی ای هنزو کی
.دشاب رتشیب مرگ ولیک ±5 زا فالتخا دیابن دینک هسیاقم صخش قیقد نزو اب ار هاگتسد
 اب میظنت هلحرم رد و دیهد ماجنا یرشیب تقد اب ادتبا زا ار تامیظنت رگید راب کی تسا دایز فالتخا رگا(
).دینک هدافتسا یرتشیب نزو رادقم زا صخشم نزو
 هنزو نامه ،دشابن ینزو چیه نیباک لخاد و نیباک یور ،هدرب هقبط نیرتالاب ار نیباک دیاب دعب هلحرم رد
 رگید راب کی .دینک تشاددای ار هاگتسد طسوت هدش هدیجنس نزو رادقم و هتشاذگ نیباک یور ار رفن ای
.دینک تشاددای ار هاگتسد هدش هدیجنس نزو رادقم و هدرب هقبط نیرت نییاپ ار نیباک
 ار لصاح و مینک یم ود رب میسقت و هدرک عمج ار یعقاو نزو هب تبسن ،نییاپ و الاب نزو فالتخا رادقم
.دینک دراو            رتماراپ             ناربج ریجنز تمسق رد

 نکمم اطخ نیا ندرک فرطرب ناکما تروص نیا ریغ رد ،دوش لصتم HoLd لانگیس دیاب امتح :هجوت
)7 هحفص(.دشاب یمن

 میظنت لحارم مامت نداد ماجنا زا دعب .میراد فقوت جنپ ینامتخاس رد ،یمرگ ولیک 80 یصخش لاثم یارب
 ار مرگولیک  40 هقبط نیرت نییاپ رد و 120 هقبط نیرتالاب رد ، 80 طسو هقبط رد هاگتسد رگشیامن

 .دشاب یم ±40 فالتخا رادقم تسا هدیجنس

)2 هحفص(.دینک لصاح نانیمطا  اه کشفک ندوب دازآ و اهلسکب نیب ششک ندوب ناسکی تحص زا ادتبا
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 هارمه نفلت هلیسو هب هاگتسد میظنت )12

  App Store تیاس زا و دیوردنا همانرب تهج Google Play تیاس زا دیناوت یم ار Dinacell Tools همانرب
 .دینک دولناد  iOSیاه هاگتسد یارب

              WRCT – NG  روتپادآ دیاب هاگتسد هتفرشیپ تاناکما زا هدافتسا یارب

)Wireless Remote ConTrol – New Generation( هب LCKNG  همانرب و دوش لصو Dinacell Tools 
 .دوش بصن پات پل ای یشوگ یور

نیالنآ تروصب هاگتسد یاهرتماراپ رادقم هدهاشم )1

رود هار زا هاگتسد ندرک هربیلاک و میظنت )2
رود هار زا بصن درکلمع و ییاراک تست و ناحتما )3
نیباک تکرح لاح رد یکیناکم تالکشم صیخشت )4
دنک تبث Pdf تمرف اب دناوت یم ار اهرتماراپ و تامیظنت مامت )5
Email قیرط زا تامیظنت و درکلمع شرازگ یاه لیاف لاسرا )6

هارمه نفلت رد فلتخم یاهژورپ تامیظنت ندرک هریخذ )7
موادم تروص هب Dinacell Tools همانرب یناسر زورب )8

.دومن هدافتسا T2و T1 نامز زا ناوت یم )نزو یریگ هزادنا( هاگتسد ندوب لاعف رد ریخأت داجیا تهج
)هیناث مهد بسح رب(

 : t_1لانگیس ندش لاعف زا سپ هاگتسد هکینامز تدمHold دهد ماجنا ار نزو یریگ هزادنا ات دنک یم یرپس.

 t_2: لانگیس نتشادرب زا سپ هاگتسد هکینامز تدم  Holdدهد ماجنا ار یریگ هزادنا ات دنک یم یرپس.
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: Dinacell Tools همانرب و  WRTC – NG روتپادآ تاناکما 

WRTC – NG

WRCT - NG

Google Play
ANDROID APP ON

APP Store
Available on the

: درک حالصا ار نزو شجنس ناوت یم ناربج ریجنز تمسق رد دوجومرتماراپ 2 هلیسو هب
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1 2 3 4

1 2 3 4 5

هرایش 7 تسب رد اهلسکب میس نتفرگ رارق هوحن

    فقوت 10 رثکادح تیفرظ اب ییاه هژورپ رد هدافتسا تهج بسانم LCK _ 2RM روسنس هک دیشاب هتشاد تقد:هجوت

    ینف ناسانشراک اب رتالاب تیفرظ و فقوت دادعت اب ییاه هژورپ یارب نزو روسنس باختنا تهج . دشاب یم هرفن  8         

.دیئامرف لصاح سامت تکرش         
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   راب هفاضا و لماک تیفرظ یاه هلر میظنت              رتماراپ دراو صخشم نزو اب میظنت زا دعب ·
 : دینک ارجا تقد هب ار ریز لحارم دیاب هک دیوش

 کاکطصا و هقبط ره رد یریگراب لیلد هب نزو صیخشت نییاپ و الاب تمس هب روسناسآ تکرح تدم رد
.تسا یریگ هزادنا لباق یتخس هب یکیناکم تاکرحت و لیر
 راک هب Hold یدورو رد یرتسکاخ و دیفس یاه میس هلیسوب ) AC ایDC  - 230ات 24 (ژاتلو هک یتقو
 دنک یم تبث ار هدش هداد صیخشت نزو نیرخآ و دنک یمن یریگ هزادنا ار نزو هاگتسد ،دوش یم هتفرگ
 .دوش هتشادرب Hold یدورو ژاتلو هک ینامز ات

 دیابن یتقو و تسا تکرح هدامآ و هدش هتسب نیباک برد هک دشاب هتشاد ژاتلو Hold یدورو دیاب یتقو
 یم امش روظنم نیمه هب .دوش یم زاب نیباک برد و هدیسر هقبط رس هب نیباک هک دشاب هتشاد ژاتلو
.دیریگب نیباک برد خاش ود تکاتنک زا ار Hold یدورو دیناوت
 ناشن ار HoLD ترابع نز کمشچ تروص هب شیامن هحفص ،دوش یم لاعف Hold لانگیس هکینامز
 .دهدیم

یزادنا هار و بصن عورش زا شیپ هجوت لباق دراوم )2

)1 هحفص لکش(.درک بصن نیباک یالاب لسکب میس یادتبا رد دیاب ار روسنس 1:1 یاه متسیس رد )1
.درک بصن )ینوتب لاد( هاچ فقس ریز لسکب میس یادتبا رد دیاب ار روسنس 2:1 یاه متسیس رد )2
.دینک لصاح نانیمطا اه کشفک ندوب دازآ زا و دینک میظنت ناسکی روط هب ار اهلسکب نیب ششک نازیم )3
.دینک مکحم ربارب و ناسکی تروصب ار لسکب هدنرادهگن رادرایش تسب یاه چیپ )4
.دنکن دروخرب هاچ فقس هب رخآ فقوت رد هک دینک بصن اهلسکب هب یتیعقوم رد ار روسنس )5
.دینک هدافتسا تسب ای و هدنرادهگن هریگ زا لسکب میس لوط رد روسنس تکرح تروص رد )6
.دینک هدامآ هنزو ای تارفن نیباک تیفرظ فصن زا شیب ،صخشم نزو اب هاگتسد میظنت روظنم هب )7
تارفن ای هنزو مرگولیک 375 هزادنا هب لقادح ،دشاب هرفن 8 امش نیباک تیفرظ رگا ،لاثم ناونع هب    
.تسا جایتحا    

                                      یکیرتکلا تالاصتا )3
 یاه میس و هاگتسد هیذغت یارب زمرق و یکشم یاهمیس هک دیشاب هتشاد تقد ،یکیناکم بصن زا دعب

 شفنب یاه میس زا لماک تیفرظ هلر هب زاین تروص رد و هدوب راب هفاضا هلر هب طوبرم یا هوهق و یتروص
).دینک راهم بسچ اب هناگادج روط هب ار یفاضا یاه میس ،یلاصتا زا یریگشیپ تهج(.دینک هدافتسا یبآ و

اتلد زارف ناکسا اتلد زارف ناکسا

) یا هوهق و یتروص یاه میس لاصتا تروصرد(.دینک            رتماراپ دراو ار راب هفاضا نزو رادقم )2 
همکد ندز راب کی اب راب هفاضا رادقم ندرک دراو زا دعب هلر نیا هغیت ندوب هتسب ای زاب باختنا یارب
.دینک هریخذ ار هاوخلد تلاح رتماراپ نیا کمک هب ،دوش یم هداد شیامن             رتماراپ         M

)یبآ و شفنب لاصتا تروص رد (.دیوش           رتماراپ دراو لماک تیفرظ نزو رادقم ندرک تبث یارب )1
        همکد ندز راب کی اب لماک تیفرظ رادقم ندرک دراو زا دعب هلر نیا هغیت ندوب هتسب ای زاب باختنا یارب

M .دینک هریخذ ار هاوخلد تلاح رتماراپ نیا کمک هب ،دوش یم هداد شیامن             رتماراپ        

 Hold میظنت و درکلمع یگنوگچ )11

 .دشاب یم) V DC 48 ~ 24 ( هاگتسد هیذغت عبنم.دینکن لصتم VAC 220 قرب هب ار هاگتسد زگره:هجوت

 ریجنز میظنت              رتماراپ دراو )ناربج ریجنز دوجو تروص رد(اه هلر تامیظنت زا دعب ·
 : دینک ارجا تقد هب ار ریز لحارم دیاب هک دیوش ناربج

.دینک باختنا ار             هنیزگ نیا و دیوش              رتماراپ دراو )2

.دینک دراو              رتماراپ رد ار ریجنز نزو رثکادح )3

.دوش ارجا یتسرد هب HoLd ( HolD )  یشک میس دیاب ادتبا ناربج ریجنز تامیظنت ندرک لاعف یارب )1

میس گنر

زمرق

یتروص

یا هوهق

دیفس

یرتسکاخ

زبس

درز

 هغیت تلاح

لرتنک راپروسناسآ نایرآزارف نامرآاتلد زارف ناکسادربراک
GNDGND

+24 V-DC

Over Load

Hold +

Hold -

Cabin Display

Cabin Display

NC NO  ای

Over Load

GND

24 V

OVL

24 V

G22

+24

OVL

G22

80/51/G22

VLL

51

OVL

+24

+24

OVL

-
-
-
-

NC

-
-
-
-
NO

-
-
-
-

     NO

-
-
-
-

     NO

یکشم

شفنب

Full  Loadیبآ

Full  LoadFUL

24 V

FUL

G22

FUL

51

FL

+24

LCK
/NG

_2RM   لانیمرت یربارب لودج
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اهرتماراپ یلک راتخاس )5

 تروص هب ،دوشن لامعا هاگتسد یور یرییغت هنوگ چیه هقیقد1زا دعب رگا هاگتسد اب راک ماگنه :هجوت
.دهد یم ناشن ار هدش هداد صیخشت نزو رادقم و جراخ اه رتماراپ زا کیتاموتا

 اهدیلک درکلمع هوحن )4

M

M

M

M

M

M

M

 )دهد یم ناشن ار هدش هداد صیخشت نزو رادقم( نزو رگشیامن

هاگتسد تاصخشم

هاگتسد تامیظنت

راب هفاضا و لماک تیفرظ یاه هلر تامیظنت

ناربج ریجنز تامیظنت

لانگیس تامیظنت

نیباک رگشیامن یجورخ تامیظنت

دیرادهگن هیناث 2 یلصا یاهرتماراپ هب ندش دراو یارب

 هاگتسد تامیظنت لحارم تایئزج )10

 .دینکرپ صخشم نزو رادقم اب ار نیباک یور ای لخاد ،تیعقوم نیمه رد و نیباک ییاجباج نودب )1
.دیهد رارق هنزو ای تارفن نیباک یور ای لخاد رد نیباک تیفرظ  % 60 زا شیب دوش یم هیصوت

 نیباک یور ای لخاد هک هدش صخشم نزو رادقم  .دیوش LoAd   رتماراپ دراو       همکد ندرشف اب )2
.دینک دراو و هبساحم ار هدش هتشاذگ

.دنک یم ندز کمشچ هب عورش هیناث 10 تدم هب رگشیامن تلاح نیا رد،دینزب ار      همکد )3 M

 مامتا زا سپ  .دنک یم سوکعم شرامش هب عورش شیامن هحفص ،دیهد راشف ار      همکد ًاددجم )4
.دوش یم هدهاشم هحفص یوررب LoAd رتماراپ سوکعم شرامش

 هریخذ رتماراپ رادقم ، دوشن هدز هرابود       همکد)هیناث 10(نز کمشچ تلاح رد رگا دیشاب هتشاد هجوت
    .دش دهاوخن

M

 ار ریز لحارم دیاب هک دیسر یم صخشم نزو اب میظنت              رتماراپ هب رفص میظنت زا دعب ·
 : دینک ارجا تقد هب

M

 دیاب تلاح نیا رد .دریگ رارق هنزو رداک یوربور هک یا هنوگ هب هدرک لقتنم تاقبط طسو هب ار نیباک )1
 نیباک یاه کشفک ندوب دازآ و نیباک ندوب یلاخ زا .دیشاب هتشاد ار نیباک یور زا نتفر رانک ناکما
.دینک لصاح نانیمطا

متسیس عون و              نزو یریگ هزادنا دحاو باختنا ،               رتماراپ هب ندش دراو زا دعب ·
 :دینک ارجا تقد هب ار ریز لحارم دیاب هک دیسر یم رفص میظنت             رتماراپ هب             قیلعت

.دینک صخشم ار سوکعم شرامش نامز رادقم ،دیوش  ZEro  رتماراپ دراو        همکد ندرشف اب )2
) هیناث 10 الومعم (
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دیرادهگن هیناث 2 یلصا یاهرتماراپ زا ندش جراخ یارب

دیآرد نز کمشچ تلاح هب ات دوش هدز       همکد دیاب ،رتماراپ ای رادقم ندومن هریخذ تهج :هجوت
 جراخ یارب .دیهد راشف ًاددجم ار       همکد تسیاب یم نز کمشچ تلاح مامتا زا لبق )هیناث 10(
  .دیرادهگن ار       همکد هیناث 2 نزو هدهاشم و اهرتماراپ زا ندش
   

M

M

M

M

M

  .دنک یم هدش نییعت سوکعم شرامش هب عورش شیامن هحفص ،دیهد راشف ار      همکد ًاددجم )4
 .دوش یم هدهاشم هحفص یوررب            رتماراپ سوکعم شرامش مامتا زا سپ

 هریخذ رتماراپ رادقم ،دوشن هدز هرابود       همکد)هیناث 10(نز کمشچ تلاح رد رگا دیشاب هتشاد هجوت
    .دش دهاوخن

.دنک یم ندز کمشچ هب عورش هیناث 10 تدم هب رگشیامن تلاح نیا رد،دینزب ار       همکد )3 M

M M M

 هب ندش دراو یارب
 هین اث 2 اهرتماراپ
دیرادهگن

 ندرک ادیپ یارب
 دنچ رظن دروم رتماراپ

دیهد راشف راب

 ندش جراخ یارب
 دیرادهگن هیناث 2

 یسررب
ریداقم

 ای ندش دراو
نداد رییغت

 رییغت
ماقرا

 باختنا
مقر

 هریخذ یارب
 راب 2 رادقم
دیهد راشف



 (ALAr) راب هفاضا و لماک تیفرظ یاه هلر تامیظنت )8

 (CHAIn) ناربج ریجنز تامیظنت )9

M

M

M

لماک تیفرظ رادقم تبث
       AL  1 هلر

:LEvEL

rStA:
 هتسب ای زاب تلاح میظنت
لماک تیفرظ هلر هغیت ندوب

M

:LEvEL

rStA:

راب هفاضا رادقم تبث
  AL  2             هلر

 هتسب ای زاب تلاح میظنت
راب هفاضا هلر هغیت ندوب

M

M

M

مقر باختنا و اهرتماراپ هب ندش دراو همکد دنزیم کمشچ هک یمقر رییغت همکد Mدیهد راشف راب 2 رادقم هریخذ یارب

M
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LCK نزو روسنس یزادنا هار و بصن یامنهار
/NG

_2RMLCK
/NG

_2RM   نزو روسنس یزادنا هار و بصن یامنهار 

.دنشاب یم یزیر همانرب لباق اهنآ یشک میس هوحن هب هجوت اب هاگتسد هلر 2 زا مادک ره هک دیشاب هتشاد تقد :هجوت

مقر باختنا و اهرتماراپ هب ندش دراو همکد دنزیم کمشچ هک یمقر رییغت همکد Mدیهد راشف راب 2 رادقم هریخذ یارب

M

M

M

M

M

 ناربج رتماراپ ندرک لاعف
ریجنز

VALUE:

:SOF -C 

:1time 

:tyPE

 ناربج ریجنز نزو رثکادح
) 600 ات 0 (

 رادقم یرازفا مرن هبساحم
 *ریجنز راب

:2time 

 زا لبق نزو یرادهگن نامز
HOLD ندش لاعف

 زا سپ نزو یرادهگن نامز
HOLD ندش لاعف ریغ

M

M

M

M

رد.دش دهاوخ میظنت راکدوخ تروص هب رتماراپ نیا (ناربج ریجنز راکدوخ یرازفا مرن میظنت *
) دوش میظنت هرابود دیاب و هتفر نیب زا تامیظنت هیلک رتماراپ نیا یتسد رییغت تروص   

:InFo )    (هاگتسد تاصخشم  

4

InFo )    (هاگتسد تاصخشم )6

 ( CALib ) هاگتسد تامیظنت )7

M

M

M

M

M

       )دنوپ ای مرگولیک ( نزو یریگ هزادنا دحاو باختنا

   :SuSPE 

 رارق مه یوربور ار هنزو رداک و نیباک( رفص میظنت
 هیناث رادقم و دینک یلاخ ار نیباک یور و لخاد ،هداد
    ).دینک باختنا سوکعم شرامش یارب ار

 تیفرظ   % 60  زا شیب( صخشم نزو اب میظنت
).دوش هتشاذگ نیباک یور ای لخاد نزو،نیباک

 میظنت راکدوخ تروص هب رتماراپ نیا( راکدوخ میظنت
 هیلک رتماراپ نیا یتسد رییغت تروص رد.دش دهاوخ
).دوش میظنت هرابود دیاب و هتفر نیب زا تامیظنت

:ZEro

:LoAd

:CELL

:UnitS

) 4:1 ، 3:1 ، 2:1 ، 1:1 ( قیلعت متسیس عون باختنا

مقر باختنا و اهرتماراپ هب ندش دراو همکد دنزیم کمشچ هک یمقر رییغت همکد Mدیهد راشف راب 2 رادقم هریخذ یارب

M

M

M

M

مقر باختنا و اهرتماراپ هب ندش دراو همکد دنزیم کمشچ هک یمقر رییغت همکد Mدیهد راشف راب 2 رادقم هریخذ یارب

M

M

M

M

M

M

M

M

  : Add    

   :Id  no 

   :Equip    

   :VEr

   :HAr -V 

   :Api

   :VOLt

   :rESEt

هاگتسد هکبش سردآ

هاگتسد ییاسانش دک

هاگتسد لدم

هاگتسد یرازفا مرن هخسن

هاگتسد یرازفا تخس هخسن

هاگتسد هکبش هخسن

هاگتسد یدورو هیذغت ژاتلو رادقم

)ددرگیم زاب هیلوا ریداقم هب تامیظنت(هاگتسد تسیر
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 ارجا یتسرد هب HoLd ( HolD )  یشک میس دیاب ناربج ریجنز تامیظنت ندرک لاعف یارب هک دیشاب هتشاد تقد :هجوت
)7 هحفص رتشیب تاحیضوت(. دشاب هدش
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