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LCK 4000   

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

اهاطخ )11

.دوش هتفرگ سامت تکرش اب

لیالدمزال تامادقا

ERR 1

ERR 2

ERR 3

ERR 4

ERR 5

اطخ

 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

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

 ًاددجم صخشم نزو اب میظنت هلحرم
.دوش ماجنا

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

.تسا هدش همدص راچد هاگتسد

 Hold میظنت و درکلمع یگنوگچ )10

 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 دیاب یتقو Hold یدورو
       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 یم
  ناشن ار HoLD ترابع نز کمشچ تروص هب شیامن هحفص ،دوش یم لاعف Hold لانگیس هک ینامز
 .دهد یم



 ای ) یبآ و شفنب یاه میس لاصتا تروص رد (  AL C رتماراپ دراو          همکد نداد راشف اب -1-8
AL S ) لیمکت نزو ای و راب هفاضا رادقم و هدش ) یا هوهق و یتروص یاه میس لاصتا تروصرد 

 ریداقم نیا ات دیهد راشف ار            همکد و هدرک دراو             و            یاه همکد طسوت ار تیفرظ
 .دنوش هریخذ

میظنت  هلر تلاح

CONF=0

CONF=1

CONF=2

NC

NC

NO

NOCONF=3
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لماک تیفرظ و راب هفاضا یاه هلر میظنت )8  یکیناکم بصن و ژاتنوم )1

LCK 4000   LCK 4000   

 تهج .دشاب یم هرفن 8 فقوت 10 رثکادح یاه هژورپ رد هدافتسا تهج هاگتسد نیا دیشاب هتشاد هجوت
.دیئامرف لصاح سامت تکرش ینف ناسانشراک اب رتالاب فقوت دادعت اب ییاه هژورپ یارب نزو روسنس باختنا
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.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
.تسا جایتحا تارفن ای هنزو مرگولیک 375 هزادنا هب لقادح ،دشاب هرفن 8 امش نیباک تیفرظ رگا ،لاثم ناونع هب

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

M

M

M

ناربج ریجنز رتماراپ میظنت )9

 روسناسآ تکرح ریسم لوط رد ار نزو فالتخا هک تسا یرازفا مرن متیروگلا کی ناربج ریجنز رتماراپ
 هتسب زا دعب لانگیس نیا هک،دوش یم لاعف HOLD لانگیس لاصتا اب رتماراپ نیا.دنک یم ناربج
 دیاب .دش دهاوخ لاعف ریغ رتماراپ نیا دینک میظنت رفص ار CAdE رادقم رگا.ددرگ یم لاعف اه برد ندش
 100 ات دوش یم ثعاب هک دشاب یم 50 رتماراپ نیا رد هدش تبث رادقم نیرتشیب هک دیشاب هتشاد هجوت
.دنک ناربج ار نزو فالتخا مرگولیک

 زاب لامرن تلاح دیناوت یم رتماراپ نیا رد .دیوش CoNFرتماراپ دراو            همکد نداد راشف اب  -2-8
.دییامن صخشم وربور لودج قبط ار اه هلر هغیت ندوب هتسب لامرن ای

لسکب میس لسکب میس 7

لسکب میس 6

لسکب میس 5

لسکب میس 4

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4

1 2 3 4 5

هرایش 7 تسب رد اهلسکب میس نتفرگ رارق هوحن



 رد ار هجیتن و هدرک ربارب ود ار روسنس یور رب هدش هتشون ددع 2:1 یاه متسیس رد : هجوت
.دینک دراو CELL رتماراپ

      ار نزو ات هدمآ نوریب میظنت یونم زا        همکد ندرشف اب -3-7
.دینک هدهاشم

 یور رب هتفرگ رارق بسچرب یور زا دیناوت یم ار CELL رتماراپ رادقم -2-7

 ،تسا هدش صخشم فلتخم هرمن یاه لسکب میس یارب هک ،روسنس هندب

.دینک دراو            و           یاه همکد هلیسوب و دینک هدهاشم

.دیوش CELL رتماراپ دراو           سپس و            همکد نداد راشف اب -1-7
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 راکدوخ میظنت )7
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                                      یکیرتکلا تالاصتا )3

اهرتماراپ یلک راتخاس )4

 یاه میس و هاگتسد هیذغت یارب زمرق و یکشم یاه میس 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
 .دشاب یم) V DC 48 ~ 24 ( هاگتسد هیذغت عبنم.دینکن لصتم VAC 220 قرب هب ار هاگتسد زگره:هجوت

1520  )دهد یم ناشن ار هدش هدیجنس نزو رادقم( نزو رگشیامن

لماک تیفرظ هلر میظنت

ناربج ریجنز تامیظنت

نیباک رگشیامن تامیظنت

دینزب ار Menu همکد یلصا یاهرتماراپ هب ندش دراو یارب

راب هفاضا هلر میظنت

رفص میظنت

صخشم نزو اب میظنت

راکدوخ میظنت

MENUMENU

aL C

aL S

CERo

pEsO

CELL

CADE

Conf

 

میس گنر

زمرق
یتروص

یا هوهق

دیفس

یرتسکاخ
زبس
درز

 هغیت تلاح

لرتنک راپروسناسآ نایرآزارف نامرآاتلد زارف ناکسادربراک
GNDGND

24~48 V DC

Over Load

Hold +

Hold -

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 4000   لانیمرت یربارب لودج

-
-

M

CABLE CELL

9=4176

10=4084

11=3842

12=3780

13=3657

M

 یتسرد هب صخشم نزو اب میظنت هلحرم رگا رفص میظنت هلحرم زا دعب دیشاب هتشاد تقد :هجوت
.تسین راکدوخ میظنت هلحرم ماجنا هب یزاین ،دوش ماجنا

8=4550

 روسنس هندب بسچرب یور زا .دشاب یم 8 یلسکب میس هرمن لاثم یارب
  .دینک CELL رتماراپ دراو ار 4550=8       رادقم



 زا شیب دوش یم هیصوت  .دینک رپ صخشم نزو رادقم اب ار نیباک نورد -2-6
.دیهد رارق هنزو ای تارفن نیباک یور ای لخاد رد نیباک تیفرظ فصن

.دینک هدهاشم ار نزو ات هدمآ نوریب میظنت یونم زا            همکد ندرشف اب -4-6

یاه همکد هلیسو هب ار نیباک یور یاه هنزو رادقم ای و تارفن نزو عومجم -3-6
راشف راب 2 ار            همکد و .دینک دراو  PESO رتماراپ رد           و              
 یور رب CELL رتماراپ سپس .دنک سوکعم شرامش هب عورش هاگتسد ات دیهد 
.دوش یم هدهاشم هاگتسد

.دیوش PESO رتماراپ دراو            و            همکد ندز اب ، هاگتسد رفص میظنت زا سپ -1-6  تلاح نیا رد .دریگ رارق هنزو رداک یوربور هک یا هنوگ هب ،دینک فقوتم تاقبط طسو ار نیباک -1-5
.دیشاب هتشاد ار نیباک یور زا نتفر رانک ناکما دیاب

 یور  CEroرتماراپ ات دیهد راشف راب نیدنچ ار           همکد  -2-5
.دوش هداد ناشن هحفص

M

  .دنک یم 0000 ات 9999 زا سوکعم شرامش هب عورش شیامن هحفص .دیهد راشف ار           همکد -4-5
      .دوش یم هدهاشم هحفص یوررب PESO رتماراپ سوکعم شرامش مامتا زا سپ
   

 ار          همکد و هتفر رانک نیباک یور زا و هدرک یلاخ ار نیباک -3-5
 تروصب هیناث 10 تدم هب CEro تسیاب یم تلاح نیا رد .دیهد راشف

.دشاب نز کمشچ

 هدشن هریخذ CEro رتماراپ رادقم ،دوشن هدز              همکد ، CEro نز کمشچ تلاح نایاپ زا لبق رگا : هجوت
    .دوش یم هداد شیامن CEro رتماراپً اددجم و
   

هبترم 2
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 هاگتسد رفص میظنت )5 صخشم نزو اب میظنت )6
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M

M

M

M

M

ً اددجم و هدشن هریخذ peso رتماراپ رادقم ،دوشن هدز              همکد ، نز کمشچ تلاح نایاپ زا لبق رگا : هجوت
    .دوش یم هداد شیامن peso رتماراپ
   

M
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