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العربية 1

تأكد من قراءة هذا الدليل قبل التركيب واتبع التعليمات. 

الملحقات
تحقق من إرفاق الملحقات التالية:

دعم لوحة المحولاالسم
الدائرة 

المطبوعة

مجموعة دليل التركيبمشبك
األسالك

الشكل

1x4x3x1x1xالكمية

سلك كهربائي
عند توصيل األسالك، تأكد من عدم مرور األسالك المؤدية إلى الوحدات فوق لوحة الدائرة المطبوعة.	 
قم بتوصيل المحول بالوحدة الداخلية كما هو موضح أدناه.	 

لوحة الدائرة المطبوعة 
للوحدة الداخلية

X40A

X5A



العربية 2

استقبال إشارة عملية التشغيل
إرفاق إنذار

A

A: إنذار (تتم إضافته أثناء التركيب)

تيار متردد 220 ~ 240 فولت
X11

X12

مثال:

إرفاق نظام التهوية 

V

V: نظام تهوية (تتم إضافته أثناء التركيب)

تيار متردد 220 ~ 240 فولت
X13

X14

مثال:

عند تركيب جهاز األمان الخارجي )إنذار، تهوية( عن طريق إضافته أثناء التركيب، قم بتوصيله عبر 
لوحة الدائرة المطبوعة للمرحل هذه.

 تنبيه
فيما يتعلق باختيار اإلنذار والتهوية، حدد مواصفاتهما طبقًا للوائح المحلية

يتم إخراج إشارة تشغيل العملية فقط من الوحدة الداخلية.	 
عندما يحدث خلل، يبدأ تشغيل جهاز األمان الخارجي ويستمر في العمل. وفر وسيلة أخرى إليقاف 	 

جهاز األمان الخارجي )ال يتم توفير إشارة توقف من الوحدة الداخلية(.
مواصفات اتصال لوحة الدائرة المطبوعة للمرحل: تيار الحالة المستقرة 1 أمبير )RMS(، تيار 	 

التدفق 3 أمبير )الذروة(.



العربية 3

إذا كان المثبت بحاجة إلى توصيل جهاز خارجي بتيار كهربائي أكبر من 1 أمبير، فيوصى بتوصيل 
الجهاز وفقًا للرسم البياني أدناه.

لوحة الدائرة المطبوعة للمرحل
X1M

مرحل كهرومغناطيسي

تيار متردد 220 - 240 فولت

جهاز خارجي مع تيار 
تيار متردد 220 - 240 فولتأكثر من 1 أمبير

اإلعداد المحلي
من الضروري تغيير اإلعدادات في جهاز التحكم عن بُعد.

إذا كنت تريد تغيير الزيادات 
إلى...

ثم

MSW–

قابل للتعطيل
15 )25(15

01 )اإلعداد االفتراضي(

02تمكين

التركيب
ال تجمع أسالك منخفضة وعالية الجهد معًا. 	 
قم بتجميع أي أسالك زائدة باستخدام روابط الكابالت المرفقة لعدم ارتخاء األسالك على لوحة الدائرة 	 

المطبوعة للوحدة الداخلية.
مالحظة: يلزم وجود صندوق تركيب للوحة الدائرة المطبوعة للمحول لتركيب المحول. للحصول على 
تفاصيل التركيب المتعلقة بإرفاق الصندوق بالوحدة، راجع دليل التركيب المرفق مع صندوق التركيب.
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