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Platinum Pro/Platinum Touch/ 
One Controller/One Pro  
Installation Manual 
Rev 1.3  07/20 

This manual for use and maintenance is an integral part of the apparatus together with the attached 
technical documentation. 

This document is destined for the user of the apparatus: it may not be reproduced in whole or in part, 
committed to computer memory as a file or delivered to third parties without the prior authorization of the 
assembler of the system. 

Munters reserves the right to effect modifications to the apparatus in accordance with technical and legal 
developments. 
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1 Introduction 

1.1 Disclaimer 

Munters reserves the right to make alterations to specifications, quantities, dimensions etc. for production or 
other reasons, subsequent to publication. The information contained herein has been prepared by qualified 
experts within Munters. While we believe the information is accurate and complete, we make no warranty 
or representation for any particular purposes. The information is offered in good faith and with the 
understanding that any use of the units or accessories in breach of the directions and warnings in this 
document is at the sole discretion and risk of the user. 

1.2 Introduction 

Congratulations on your excellent choice of purchasing a Platinum Pro/Touch , One Pro, or One Controller. 

In order to realize the full benefit from this product it is important that it is installed, commissioned and 
operated correctly. Before installation or using the fan, this manual should be studied carefully. It is also 
recommended that it is kept safely for future reference. The manual is intended as a reference for installation, 
commissioning and day-to-day operation of the Munters Controllers. 

1.3 Notes 

Date of release: July 2010 

Munters cannot guarantee to inform users about the changes or to distribute new manuals to them. 

All rights reserved. No part of this manual may be reproduced in any manner whatsoever without the 
expressed written permission of Munters. The contents of this manual are subject to change without notice. 
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 احتیاطات 2

 التأریضا 

 الترشیح 

 البطاریة مستوى من التحقق 

 التردد عاكسات 

 التأریض 2.1

 ستشعرالم مع الجھد عالیة األسالك خلط تجنب .باألرض والمستشعرات الحرارة درجة دروع توصیل على دائًما احرص 
  .المنخفض الجھد وأسالك

  .األخرى الكھربي التیار ومصادر الثقیلة التالمس صنادیق عن اإلمكان قدر بعیدًا التحكم جھاز على أبق 

 قم لكنو  الطرفین، كال عند أخرى إلى حظیرة من تنتقل والتي باالتصال، الخاصة الھوائي التأریض أسالك توصل ال 
 ألرضیة،ا اإلطاریة التیارات تدفق إلى یؤدي قد الطرفین كال عند التوصیل أن وذلك .فقط واحد طرف عند بتوصیلھما

  .االعتمادیة مستوى من یقلل مما

 عضھابب واالستقبال واإلرسال COM سلوك تتصل أن یجب إذ  ،COM اتصال إلنشاء الھوائي التأریض سلك یُستخدم ال 
  .التحكم أجھزة جمیع في البعض

  الترشیح 2.2

 وفقًا العاكس، أمام EMI مرشح تثبیت علیك عندئذ المتغیرة، السرعة مراوح لتشغیل للطاقة عاكًسا التركیب ھذا تضمن إذا
  .العاكس وثائق إلى الرجوع یُرجى .للعاكس المصنعة الشركة قبل من المقدمة للمواصفات

 البطاریة مستوى من التحقق 2.3

 الموظفین بلق من البطاریة استبدال ویجب .(األدنى الحد) فولت 7 .2 اإلخراج یكون أن ویجب .السنة في مرة البطاریة من تحقق
  .سنوات خمس كل أو المطلوب األدنى الحد من أقل اإلخراج كان إذا فقط المعتمدین

 التردد عاكسات 2.4

 أن رددت عاكس استخدام عند المھم فمن لذلك .شدید وكھرومغناطیسي كھربائي تداخل حدوث في التردد عاكسات تتسبب أن یمكن
   .المصنعة الشركة من الواردة التركیب تعلیمات بعنایة تتبع

 :یلي مما التحقق علیك خاص وبوجھ

 الصناعیة المعاییر مستوفیًا محرك وأي العاكس بین الكابل درع یكون أن 

 المحرك طاقة وكابل العاكس لھیكل الصحیح التأریض 

  المنخفض الجھد ذات الھوائي التأریض ألسالك الصحیح التأریض 
 أسالك حزم أو منفصلة قنوات في والعاكس التحكم جھاز بكابالت االحتفاظ 
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  التحكم جھاز .1
  العاكس .2
 العاكس من األقل على أمتار خمسة بعد على التحكم جھاز ضع .3
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 االستخدام قبل 3

 المواصفات 
 التخطیط 
 الملحقات النمطیّة 
 رموز المنتج 

  المواصفات 3.1

 Platinum Pro  المواصفات 

 One Controller  المواصفات 

3.1.1  PLATINUM PRO  المواصفات  

 اإلدخال طاقة جھد
 

 متردد تیار فولت 240 – 100 •
• Platinum Touch 30: 1A, 50/60 Hz 
• Platinum Pro 30: 0.6A, 50/60 Hz 

-C-P3 الریلیھ لبطاقات مصھر دون فولت، 240 حصان، 2 حثي حمل • الریلیھ أحمال
NO-RC-30A 

-C-P3 الریلیھ لبطاقات مصھر دون فولت، 240 حصان، 1 حثي حمل •
NC-RC-30A 

-C-P3 الریلیھ لبطاقات مصھر دون فولت، 240 حصان، 1 حثي حمل •
WC-RC-30A 

 أقصى بحد أمبیر میللي 20 فولت، 5-0 • التناظریة اإلدخاالت
 أمبیر میللي 20 حمل أقصى فولت؛ 10-0 • التناظري اإلخراج

 جاف اتصال أمبیر، میللي 5 .1 فولت، 5 • الرقمیة اإلدخاالت
 درجة 14) مئویة درجة 50 + مئویة درجة:Platinum Touch 30 0  • التشغیل حرارة درجة نطاق

 (فھرنھایت درجة 125 إلى فھرنھایت
• Platinum Pro 30 :0  + درجة  14درجة مئویة ( 40درجة مئویة

 درجة فھرنھایت) 104فھرنھایت إلى 
•  

 %10 -تقلبات اإلمداد الرئیسي: +/ • الشروط البیئیة المقدّرة
 فئة الجھد الزائد: الثانیة •
 2درجة التلوث:  •
 قدم) 6500(متر  2000أقصى ارتفاع  •
 الرطوبة النسبیة •

o  :Platinum Touch 3080%  درجة  31الحرارة حتى لدرجات
% رطوبة نسبیة 16.7درجة فھرنھایت) تنخفض خطیاً إلى  88مئویة (

 درجة فھرنھایت) 122درجة مئویة ( 50عند درجة حرارة أكثر من 
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• Platinum Pro 30  :80%  88درجة مئویة ( 31الحرارة حتى لدرجات 
% رطوبة نسبیة عند درجة حرارة 50درجة فھرنھایت) تنخفض خطیاً إلى 

 درجة فھرنھایت) 104درجة مئویة ( 40أكثر من 
 واألتربة للماء مقاوم • الخارجي الھیكل

 فقط الداخلي لالستخدام •
 فولت 250 أمبیر، 3 • المصھرات
 االعتمادات

    

 

3.1.2  ONE CONTROLLER  المواصفات  

 اإلدخال طاقة جھد
 

 متردد تیار فولت 240 – 100 •
• 0.6A, 50/60 Hz 

-C-P4 الریلیھ لبطاقات مصھر دون فولت، 240 حصان، 2 حثي حمل • الریلیھ أحمال
NO5-RC 

-C-P4 الریلیھ لبطاقات مصھر دون فولت، 240 حصان، 1 حثي حمل •
NC5-RC  

-C-P4-WC الریلیھ لبطاقات مصھر دون فولت، 240 حصان، 1 حثي حمل •
RC  

 أقصى بحد أمبیر میللي 20 فولت، 5-0 • التناظریة اإلدخاالت
 أمبیر میللي 20 حمل أقصى فولت؛ 10-0 • التناظري اإلخراج

 جاف اتصال أمبیر، میللي 5 .1 فولت، 5 • الرقمیة اإلدخاالت
 درجة فھرنھایت) 104درجة فھرنھایت إلى  14درجة مئویة ( 40درجة مئویة +  0  التشغیل حرارة درجة نطاق

 %10 -تقلبات اإلمداد الرئیسي: +/ • الشروط البیئیة المقدّرة
 الزائد: الثانیةفئة الجھد  •
 2درجة التلوث:  •
 قدم) 6500(متر  2000أقصى ارتفاع  •
 الرطوبة النسبیة •

o  :Platinum Touch 3080%  درجة  31الحرارة حتى لدرجات
% رطوبة نسبیة 16.7درجة فھرنھایت) تنخفض خطیاً إلى  88مئویة (

 درجة فھرنھایت) 122درجة مئویة ( 50عند درجة حرارة أكثر من 
• Platinum Pro 30  :80%  88درجة مئویة ( 31الحرارة حتى لدرجات 

% رطوبة نسبیة عند درجة حرارة 50درجة فھرنھایت) تنخفض خطیاً إلى 
 درجة فھرنھایت) 104درجة مئویة ( 40أكثر من 

 واألتربة للماء مقاوم • الخارجي الھیكل
 فقط الداخلي لالستخدام •

 فولت 250 أمبیر، 3 • المصھرات
 االعتمادات
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 التخطیط 3.2

 عدد التبدیالت 
 Platinum Proالتخطیط 

 One Controllerالتخطیط 

 التبدیالت عدد 3.2.1

 مرحل Platinum Pro  30یدعم 
 مرحل One Controller  50یدعم  
 مرحل 50أو  Panel Mounts 30یدعم   

3.2.2  PLATINUM PROالتخطیط 

  .Platinum Touch و Platinum Pro وحدات في الرئیسیة العناصر التالي التوضیحي الرسم یعرض

 

  Platinum Pro /Platinum Touch تخطیط 1: الشكل

 مفتاح 1: الشكل

 بطاقة االتصال 6 فقط) Touchشاشة للنسخ االحتیاطي ولوحة مفاتیح (  1

 مزود الطاقة 7 الرئیسیة المركزیة المعالجة وحدة بطاقة 2

بشكل مفتوح بشكل طبیعي ومعلق  Expansion unit/RLED 8 بطاقة االتصال 3
 طبیعي ورافعة ومستشعر تیار)

 تبدیل البطاقة 9 اإلخراج الرقمي / التناظري -بطاقات اإلدخال  4

   بطاقة اإلنذار 5
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 Platinum Pro 30 في الریلیھ تخطیط یوضح ال
 

3.2.3  ONE CONTROLLERالتخطیط 

 

  One Pro  /One Controller تخطیط :2 الشكل

 مفتاح 1: الشكل

 بطاقة االتصال 6 فقط) Touchشاشة للنسخ االحتیاطي ولوحة مفاتیح (  1

 مزود الطاقة 7 الرئیسیة المركزیة المعالجة وحدة بطاقة 2

مفتوح بشكل طبیعي ومعلق بشكل  8 مقیاس الضغط 3
 ومستشعر تیار)طبیعي ورافعة 

 تبدیل البطاقة 9 اإلخراج الرقمي / التناظري -بطاقات اإلدخال  4

 بطاقة االتصال الداخلیة  بطاقة اإلنذار 5

 
  .اآلخر عن تركیب كل یختلف أن ویمكن التخطیطات، على مثاالن2 الشكل و  الو 1: الشكلال
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  One Controller األجزاء الخارجیة :3الشكل 
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 الملحقات النمطیّة 3.3

 :One Controller Platinum Pro/یدعم

 التناظري اإلخراج وبطاقات الرقمي واإلدخال التناظري اإلدخال 

 واحدة Platinum Pro Expansion وحدة 

 (Farm Light/RLED 2 .0 )ضوء معتمات4  
  144-HUB 

 صةالخا الكتیبات إلى الرجوع یُرجى .بالبطاقات الخاصة األسالك توصیل تعلیمات الدلیل ھذا یوفر ملحوظة
  .التركیب إرشادات على للحصول منتج بكل

 

 

 RLED 2. 0 :5 الشكل Platinum Pro Expansion :4 الشكل

  

  الملحقات :7 الشكل HUB :6 الشكل
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 رموز المنتج 3.4

 وحدة التحكم:تظھر العالمات التالیة على 

 : تنبیھ! جھد كھربائي خطر   

 : تنبیھ: ارجع إلى الدلیل   

 : طرف التأریض الوقائي الرئیسي  
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 الموقع تجھیز 4

  .Platinum Pro/One Controller التحكم أجھزة وضع عند المطلوبة األولیة الخطوات بالتفصیل التالیة األقسام توضح
 المعدني جمیع، یُرجى الرجوع إلى الملحق (ب): التPanel Mountsللمستخدمین الذین یقومون بتركیب 

 

  Platinum Pro التركیب 4.1

 التثبیت 
 الثقب 

  التثبیت 4.1.1

 من (x8) والمسامیر (x4) التركیب لوحات أخرج .1
  .البالستیكي الكیس

   

 باستخدام التحكم جھاز بأركان التركیب لوحات اربط .2
  .األربعة المسامیر

 

  .(ماء میزان استخدم) مستوٍ  أنھ من وتأكد الحائط على التحكم جھاز صندوق ضع .3
  .الحائط على التحكم جھاز بتثبیت قم المتبقیة، البراغي باستخدام .4

 الثقب 4.1.2

 المنخفض الجھد تكابال لتوجیھ الثقوب ھذه استخدم  .أدناه المحددة للخطوات وفقًا التحكم جھاز صندوق وأسفل جانب على ثقوب احفر
  .والعالي

CAUTION حفرھا قبیل جیدًا الثقوب موقع حدد  .الثقب أثناء بالبطاقات ضرر أي إلحاق عدم من تأكد تنبیھ! 
  .صحیح كلبش الثقب من المنخفض الجھد كابالت مرور من تأكد  .تحكم جھاز صندوق من األیمن الجانب على ثقبًا احفر .1
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  الجانب على الثقب حفر :8 الشكل
  .صحیح بشكل الثقب من العالي الجھد كابالت مرور من تأكد  .تحكم جھاز صندوق أسفل ثقبًا احفر .2

 قدر األمامیة الحافة من مقربة على موضعھما یكون ،(2) ثقبین عن یقل ال ما بحفر Munters توصي ملحوظة
  .(األسالك ازدحام لتجنب) اإلمكان

 

 السفلي الجانب في الثقب حفر :9 الشكل
  .الثقوب حواف نعومة من تأكد  .البالستیكیة القطع من الثقوب نّظِف .3
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 الثقب مواضع :10 الشكل

4.2 One Controller  

 العبوة علیھ تحتوي الذي ما 4.2.1

 One Controller Touchوحدة  •

 حامال تعلیق •

 مسمار 12 •

 القواطع  4.2.2

 ي والمنخفض.، وتُستخدم لتوجیھ مسارات كابالت الجھد العالOne Controller Touchتوجد قواطع في الجزء السفلي والجانبي من 

 

 

 : قواطع الجھد المرتفع12 الشكل : قواطع الجھد المنخفض11 الشكل
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 باستخدام مفك أو مطرقة، اضغط بلطف على القواطع.  •

 افتح الفتحات التي تحتاجھا فقط.  •

 توصي مونتیرز بإزالة القواطع قبل تركیب الوحدة.   •

 الثبیت 4.2.3

 بحاملي تعلیق.  One Controller Touchیأتي 

  قم بتعلیقOne Controller Touch !على جدار یمكنھ تحمل وزن الوحدة 
 استخدم المسامیر المرفقة لتثبیت الحامل على الجدار.   -1

 

 : حامل جداري13 الشكل
 :One Controller Touchثبت ما یلي في  -2

o حامل التعلیق الثاني 
o حوامل التثبیت 

 

 : حوامل الوحدة14 الشكل
 على الحامل الجداري وقم بتثبیت حوامل التثبیت بمسمار في الجدار.  One Controllerقم بتعلیق  -3
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 : اكتمل التثبیت 15 الشكل
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 العالي الجھد سلوك 5

  :التحكم جھاز في العالي الجھد ذات األسالك توصیل كیفیة بالتفصیل القسم ھذا یوضح
WARNING! الطاقة مزود افصل البدء، قبل تحذیر! 

CAUTION مؤھل كھربائي فني عدا الكھربائیة التركیب بأعمال بالقیام شخص ألي مسموح غیر تنبیھ! 
 20 صفحة , 

 21 صفحة ,الریلیھ أسالك توصیل 

   23 صفحة ، الرافعة بطاقة ریلیھ أسالك توصیل •

CAUTION  تنبیھ تجنب خلط األسالك عالیة الجھد مع المستشعر وأسالك الجھد المنخفض.  أبق على جھاز التحكم بعیًدا قدر
 . ىألخرا لكھربيا رلتیاا درمصاو لثقیلةا لتالمسا یقدصنااإلمكان عن 

 الطاقة مزود 5.1

  )1( .التأریض بطرف األساسي التأریض سلك توصیل یجب 
o (2) التحكم بجھاز الخاص الطاقة لمزود الكھرباء بتوصیل قم.  

o (3) التأریض بقضیب التأریض شریحة بتوصیل قم.  

 (4) محاید ،ROW خط ؛2 الخط ،1 الخط :األمریكیة المتحدة الوالیات ھیرتز؛ 50/60 ،مستمر تیار فولت 230 

 

  طاقة مزود أسالك مخطط :16 الشكل

 RPLP أسالك توصیل 5.2

  .الطاقة بمزود RPLPصواعق مانع وحدة أسالك توصیل كیفیة التالي القسم یوضح
CAUTION بتركیب قم تنبیھ RPLP،  230 فقط فولت (القطعة رقم P-RPLP-1-V2)! 

 :RPLP من المحمي الجانب على
  .Platinum Pro في التأریض طرف مع RPLP تأریض سلك بتوصیل قم .1

  .Platinum Pro في 1 الخط طرف مع RPLP في المحاید الطرف بتوصیل قم .2

  .Platinum Pro (4) في 2 الخط طرف مع RPLP في الخط طرف بتوصیل قم .3

o 230 ھیرتز 50/60 مستمر، تیار فولت 

o 2 الخط ،1 الخط أرضي، :األمریكیة المتحدة الوالیات 

o أرضي ROW، ،محاید خط  
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 RPLP أسالك توصیل :17 الشكل

  الریلیھ أسالك توصیل 5.3

  PLATINUM PRO الریلیھ أسالك توصیل 5.3.1

  .الدواجن حظیرة بأجھزة اإلخراج ریلیھ توصیل كیفیة بالتفصیل اإلجراء ھذا یوضح
  .(ذاتھا ةالوظیف تؤدي التي الریلیھ أنواع بجمیع المشترك سلك) الریلیھ بموصالت التحكم طور مشتركات بتوصیل قم .1

 

 التحكم طور مشتركات :18 الشكل

 18 الشكل مفتاح

 الطور مشترك  1
   .جھاز/ستارة/تھویة فتحة بكل الریلیھ كابالت بتوصیل قم .2



 

© Munters AB, 2018  22 

 

 الریلیھ كابل توصیالت :19 الشكل

 19 الشكل مفتاح

 الطور مشتركات 2 بجھاز كابل  1
 

  ONE CONTROLLER الریلیھ أسالك توصیل 5.3.2

  .(اتھاذ الوظیفة تؤدي التي الریلیھ أنواع بجمیع المشترك سلك) الریلیھ بموصالت التحكم طور مشتركات بتوصیل قم

 

 التحكم طور مشتركات :20 الشكل

 18 الشكل مفتاح

 الطور مشترك  1
  .جھاز/ستارة/تھویة فتحة بكل الریلیھ كابالت بتوصیل قم .3
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 الریلیھ كابل توصیالت :21 الشكل

 19 الشكل مفتاح

 الطور مشتركات 2 بجھاز كابل  1
 

 

 النھائیة الخطوات 5.3.3

  .Platinum Pro باب داخل الموضوعة الملصقات حقیبة مكان حدد ..1

  .بالریلیھ المتصل الجھاز اسم اكتب ریلیھ، كل أسفل الملصق وعلى .2
 

 

 

 التحكم جھاز ملصقات :22 الشكل
 

  .يالكھربائ اإلعداد مع یتوافق الذي المفتاح فوق المناسب الملصق ضع التحكم، وحدة من األمامي الجزء على .3

  الرافعة بطاقة ریلیھ أسالك توصیل 5.4

 فتح) الدعم ةعملی تبسیط على الرافعة بطاقات تعمل .التھویة بفتحات الرافعة بطاقات توصیل كیفیة بالتفصیل اإلجراء ھذا یوضح
  .التسخین/الطاقة حدث في (التھویة فتحات مثل الھواء مصادر

 تبطاقا إلى RBU - 27 دعم وحدة یستعملون الذین المستخدمون یحتاج ال .اختیاریة الرافعة بطاقات ملحوظة
 بطاقات بتركیب RBU -3 دعم أو RBU -5 دعم یستعملون الذین المستخدمین Munters توصي .رافعة

  .الرافعة

  PLATINUM PRO  الرافعة بطاقة ریلیھ أسالك توصیل 5.4.1

  .طبیعي لبشك إغالق ریلیھ باثنین مجھزة الرافعة بطاقات .الرافعة بطاقة لریلیھ 10 - 7 الریلیھ استخدم ملحوظة

  .ستارة أو تھویة فتحة لكل التحكم طور مشتركات  بتوصیل قم .1
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 الرافعة لبطاقة التحكم طور مشتركات :23 الشكل

 23 الشكل مفتاح

 (طبیعي بشكل إغالق ریلیھ) الستارة إغالق 2 (طبیعي بشكل فتح ریلیھ) الستارة فتح  1
  .المطلوب للجھاز اإلخراج أسالك بتوصیل قم .2

 

 الستائر / التھویة بفتحات اإلخراج سلك توصیل :24 الشكل

 24 الشكل مفتاح

 :یلي بما التحكم طور سلك بتوصیل قم 3 (الفتح بترس متصل طبیعي بشكل اإلغالق ریلیھ) الستارة فتح  1
 الطاقة منفذ أو 2 الخط أو 1 الخط •

  أو
 المزرعة دعم وحدة جھاز •

   (الفتح بترس متصل طبیعي بشكل الفتح ریلیھ) الستارة إغالق 2
 

  ONE CONTROLLER  الرافعة بطاقة ریلیھ أسالك توصیل 5.4.2

 ین.استخدم المرحالت على الجانب األیمن فقط. وبطاقات وینش مجھزة بمرحلي إغالق عادیت ملحوظة: ملحوظة

  .ستارة أو تھویة فتحة لكل التحكم طور مشتركات  بتوصیل قم
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 الرافعة لبطاقة التحكم طور مشتركات :25 الشكل

 23 الشكل مفتاح

 (طبیعي بشكل إغالق ریلیھ) الستارة إغالق 2 (طبیعي بشكل فتح ریلیھ) الستارة فتح  1
  .المطلوب للجھاز اإلخراج أسالك بتوصیل قم .3

 

 الستائر / التھویة بفتحات اإلخراج سلك توصیل :26 الشكل

 24 الشكل مفتاح

 :یلي بما التحكم طور سلك بتوصیل قم 3 (الفتح بترس متصل طبیعي بشكل اإلغالق ریلیھ) الستارة فتح  1
 الطاقة منفذ أو 2 الخط أو 1 الخط •

  أو
 المزرعة دعم وحدة جھاز •

   (الفتح بترس متصل طبیعي بشكل الفتح ریلیھ) الستارة إغالق 2

 األسالك توصیل إتمام 5.5

 المحفورة العالي الجھد أسالك ثقوب خالل من) موضح ھو كما بتوجیھھا قم ثم ربط، لفات باستخدام معًا الكابالت اربط 
  .(15الصفحة ،الثقب في موضح ھو كما
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 المنخفض الجھد سلوك توصیل 6

 :یلي ما بالتفصیل التالیة األقسام توضح

 اإلدخال أسالك توصیلالتناظری اإلدخال أسالك توصیل •
 التناظري

 الطقس محطة أسالك توصیل •

 التناظري اإلخراج أسالك توصیل، •  الرقمي اإلدخال أسالك توصیل •

 االتصال بطاقة أسالك توصیل • اإلنذار بطاقة أسالك توصیل •

 التناظري اإلدخال أسالك توصیل 6.1

 :تناظریًا جھاًزا 12 إلى یصل ما )C-P3-RAIC12 :القطعة رقم ( Platinum Proبـ الخاصة التناظري اإلدخال بطاقة تدعم
 بطاقات وتتضمن  .الجھد ومقاییس الریح اتجاه وكاشفات والرطوبة، الكربون أكسید وثاني والضوء الحرارة درجة مستشعرات

  .إضافیة خارجیة حمایة تتطلب وال المتغیر والتیار الصواعق ضد حمایة دوائر التناظري اإلدخال

   !أقل أو AWG 22 مقاس مدرًعا كابالً  إال تستخدم ال 

 !التحكم جھاز أمان بأرضي التناظري اإلدخال لجھاز درع كل بتوصیل قم 
  .COM بإدخال واحد مستشعر من أكثر توصیل ویمكن صحیح، COM إدخال كل 

 التناظریة للبطاقة المزدوجة المزدوجة المفاتیح 6.1.1

 :التالیة المنافذ 12-التناظري اإلدخال بطاقة تتضمن

 T1 – T8: إدخاالت ثمانیة 
 درجة لمستشعر مخصصة

 الحرارة

 IN1 – IN4: منافذ أربعة 
 المفاتیح باستخدام محددة إدخال

   المزدوجة

 COM منافذ أربعة 

 +12V: مخصصان منفذان 
 (فولت 12) الرطوبة لمستشعر

 3. 3V: مخصصان منفذان 
 (فولت 3 .3) الجھد لمقیاس

 

  .منافذ مجموعة كل في التشغیل وضع إلى واحد مزدوج مفتاح انقل IN1 – IN4 المنافذ لتكوین
CAUTION مجموعة أي في التشغیل وضع في مفتاح من أكثر وضع أو التشغیل إیقاف وضع في المفاتیح جمیع ترك یؤدي 

 !! الوظائف ھذه إلغاء إلى منافذ
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 أمبیر میللي 20 – 4 :1 المزدوج المفتاح •
 (والضوء الكربون أكسید ثاني مستشعرات)

 (الرطوبة) فولت 5 – 0 :2 المزدوج المفتاح •
 الجھد مقیاس مستشعرات :3 المزدوج المفتاح •

 الریاح واتجاه
 الحرارة درجة مستشعر :4 المزدوج المفتاح •

 

 الحرارة درجة لمستشعرات التناظري اإلدخال أسالك مخطط 6.1.2

 جةدر مستشعرات تدعم اإلدخاالت ھذه :8-1 األطراف .COM ومنفذ إدخال بمنفذ الحرارة درجة مستشعر بتوصیل قم 
  .فقط الحرارة

 IN1 – IN4: 4 المزدوج المفتاح بتشغیل قم) الحرارة درجة لمستشعر اختیاریة إدخاالت عن عبارة ھذه (T) كل ىعل 
  .المطلوب النحو على مجموعة

  .الحرارة درجة مستشعر أسالك لتوصیل مثاالً  یوضح 27 الشكل

 

 الحرارة درجة مستشعر أسالك توصیل :27 الشكل

 27 الشكل مفتاح

 IN4 إدخال T1 4 إدخال 1
 تأریض بشریحة متصل ھوائي تأریض سلك T3 5 إدخال 2

   IN2 إدخال 3

 والضوء الكربون أكسید ثاني لمستشعرات التناظري اإلدخال أسالك مخطط 6.1.3

   .COM ومنفذ إدخال بمنفذ مستشعر كل بتوصیل قم .1

2. IN1 – IN4: المطلوب النحو على مجموعة كل على 1 المزدوج المفتاح بتشغیل قم.  

  .والضوء الكربون أكسید ثاني مستشعرات أسالك لتوصیل مثاالً  یوضح 28 الشكل
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  .والضوء الكربون أكسید ثاني مستشعرات مستشعرات أسالك توصیل :28 الشكل

 28 الشكل مفتاح

 IN 1 – IN 4بـ األبیض السلك IN 1 – IN 4 4بـ األسود السلك 1
  COMبـ األخضر السلك 5 +12بـ األحمر السلك 2
   الھوائي التأریض سلك 3

 الجھد لمقاییس التناظري اإلدخال أسالك مخطط 6.1.4

   .فولت 3 .3 ومنفذ ،COM ومنفذ إدخال، بمنفذ (أوم كیلو 20 - 10) جھد مقیاس كل بتوصیل قم .1

2. IN1 – IN4: . 3 المزدوج المفتاح بتشغیل قم (POT) المطلوب النحو على مجموعة كل على.  

  .الجھد مقیاس أسالك لتوصیل مثاالً  یوضح 29 الشكل
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 الجھد مقیاس أسالك توصیل :29 الشكل

 29 الشكل مفتاح

 تأریض بشریحة متصل ھوائي تأریض سلك 3 فولت 3 .3 1
2 IN2   

 الرطوبة لمستشعرات التناظري اإلدخال أسالك مخطط 6.1.5

   .فولت 12+ ومنفذ ،COM ومنفذ إدخال، بمنفذ رطوبة مستشعر كل بتوصیل قم .1

2. IN1 – IN4: المطلوب النحو على مجموعة كل على 2 المزدوج المفتاح بتشغیل قم.  

 الرطوبة مستشعر أسالك لتوصیل مثاالً  یوضح 30 الشكل

 

 الرطوبة مستشعر أسالك توصیل :30 الشكل

 30 الشكل مفتاح

 فولت IN2 3 +12 إدخال 1

 تأریض بشریحة متصل ھوائي تأریض سلك IN1 4 إدخال 2
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صیل 6.2     

 :التالیة األسالك توصیل (الریاح واتجاه المطر مستشعر) الطقس محطة إعداد یتطلب
   :RAIC-12بـ (P-WS-WDS) الریاح اتجاه مستشعر .1

   .POT ومنفذ ،COM ومنفذ إدخال، بمنفذ الریاح اتجاه مستشعرات من مستشعر كل بتوصیل قم .أ

  .المطلوب النحو على مجموعة كل على 3 المزدوج المفتاح بتشغیل قم . :IN1 – IN4 .ب

 :RDIC-12بـ الریاح اتجاه مستشعر .2
o ومنفذ إدخال، بمنفذ الریاح اتجاه مستشعرات من مستشعر كل بتوصیل قم COM.  

 :RDIC-12بـ (P-WS-WRS) المطر مستشعر .3
o ومنفذ إدخال بمنفذ مستشعر كل بتوصیل قم COM.  

  .أكبر بتفصیل األسالك توصیل عملیة یوضح 34 الشكلو 33 الشكل بالمكونات؛ متصلین البطاقتین یوضح 32 الشكل

 

 الطقس محطة أسالك توصیل :32 الشكل

 

 الطقس لمحطة التناظري اإلدخال بطاقة :33 الشكل
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 الطقس لمحطة الرقمي اإلدخال بطاقة :34 الشكل
 اإلدخال بطاقة في COM بمدخل األحمر السلك بتوصیل قم السرعة، مستشعر استخدام عدم حالة في ملحوظة

  .التناظري

 34 الشكل / 33 الشكل / 32 الشكل مفتاح

1 IN3 4 IN1 

 التأریض شریحة 5 فولت 3 .3 2
3 COM   

 

 الرقمي اإلدخال أسالك توصیل 6.3

 عراتالمستش لقیاس تُستخدم إدخاالً  12 مع (C-P3-RDIC12 :القطعة رقم) رقمي إدخال بطاقة على Platinum Pro یحتوي
  .COM ومنفذ إدخال منفذ إدخال كل ویتطلب  .الرقمیة

 ةبطریق المشتركات بنشر توصي Munters أن غیر .الموصل بنفس المتعددة المستشعرات في المشترك توصیل ویمكن 
  .متساویة

  .ةإضافی خارجیة حمایة تتطلب وال المتغیر والتیار الصواعق ضد حمایة دوائر الرقمي اإلدخال بطاقة وتتضمن 
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 C-P3-RDIC12 أسالك توصیل :35 الشكل

 35 الشكل مفتاح

 الرقمي اإلدخال ألجھزة أمثلة  1 اإلدخال إشارة 1
 الدعم إنذار  2 اإلدخال إشارة 2
 الماء عداد  3 اإلدخال إشارة 3
 للمثقب اإلضافي الوقت   
 التغذیة عداد   

   

  التناظري اإلخراج أسالك توصیل 6.4

 الخارجیة الوحدات لتشغیل تُستخدم إدخاالت 10 مع (C-P3-RAOC10) تناظري إخراج بطاقة على Platinum Pro یحتوي
 تتطلب ال وھي الصواعق، من الحمایة دوائر من التناظري اإلخراج بطاقة وتتألف .مباشر تیار فولت 10 - 0بـ للتحكم الخاضعة

  .خارجیة حمایة
CAUTION التحكم جھاز أمان بأرضي التناظري اإلخراج لجھاز درع كل بتوصیل قم! 
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 C-RAOC12 أسالك توصیل :36 الشكل

 36 الشكل مفتاح

 التأریض شریحة 3 الضوء معتم :1 اإلخراج 1
   المتغیرة السرعة مروحة :8 اإلخراج 2
 :التناظري اإلخراج ألجھزة أمثلة

 المتغیرة السرعة مراوح 

 الھواء تقلیب مراوح 

 الضوء معتم 

 عملیة تكون قد إذ الممكنة، األسالك توصیل مخططات من للعدید مثال فقط ھو أعاله الوارد الرسم ملحوظة
  .مختلفة بك الخاصة التركیب

 اإلنذار بطاقة أسالك توصیل 6.5

 من متكاملة حمایة Munters (C-PP-P3-ALARM) من اإلنذار بطاقة توفر
 إذاف  .مباشر تیار فولت 430 إلى جھدھا یصل التي اإلنذار أجھزة من جھاز لكل الصواعق

 لحمایة Munters' P-RLVP  استخدم واحد، جھاز من أكثر حمایة إلى بحاجة كنت
   .الخطي الجھد ألجھزة RPLP أو المنخفض الجھد ذات األجھزة

 :لإلنذار الصواعق من الحمایة لتوفیر :المقترح اإلنذار نظام اتصال
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  ."المحمیة اإلدخاالت" اسم تحمل التي بالمنافذ الحمایة تتطلب التي المنتجات أسالك بتوصیل قم 

  ."المحمیة غیر اإلدخاالت" اسم تحمل التي بالمنافذ الحمایة تتطلب ال التي المنتجات أسالك بتوصیل قم 

 

 محمي إدخال/محمي غیر إدخال :37 الشكل
   .مستقلتین طرفین على "طبیعي بشكل مغلق" و "طبیعي بشكل مفتوح" اتصاالت اإلنذار بطاقة توفر

  مفتوحة "طبیعي بشكل مغلق" اتصاالت تكون 
 فقد حالة في قةالطا لفشل تلقائیة إنذارات اإلنذار لبطاقة المیزة ھذه وتوفر مغلقة "طبیعي بشكل مفتوح" اتصاالت تكون 

  .للطاقة النظام

 

 "طبیعي بشكل مغلق" إنذار نظام أسالك توصیل :38 الشكل

 38 الشكل مفتاح

 فولت 12 اتصال جھاز 1
   .البسیطة اإلنذار صفارات مثل األخرى لألجھزة الحمایة استخدام یمكنك
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 C-P3 اإلنذار صفارة أسالك مخطط :39 الشكل

 39 الشكل مفتاح

 فولت 12 بطاریة 1

 ذات األجھزة لحمایة Munters' P-RLVP  استخدم واحد، جھاز من أكثر حمایة إلى بحاجة كنت فإذا ملحوظة
  .الخطي الجھد ألجھزة RPLP أو المنخفض الجھد

 االتصال بطاقة أسالك توصیل 6.6

 جھاز عبر بالحاسوب االتصال ویكون .المودم بواسطة بُعد عن أو محلیًا شخصي حاسوب لتوصیل وسیلة االتصال خیار یوفر
  .االتصال بطاقة مكان یوضح (10 الصفحة) 1: الشكل .اتصال

-RS-232: 900-99 بطاقة •
00112 

 

-RS-485: 900-99 بطاقة •
00101 

 

 األسالك توصیل 6.6.1

 

 RS-232 أسالك توصیل :40 الشكل

CAUTION أسالك بتوصیل قم تنبیھ TX-RX تقاطعیًا! 
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 RS-485 أسالك توصیل :41 الشكل

CAUTION توصل ال !فقط واحد جانب على التأریض درع بتوصیل قم تنبیھ COM أبدًا الطاقة بأرضي االتصال!  

 األطراف توصیل 6.6.2

 :شائعان تكوینان یلي وفیما .النھائیة الوحدات في األطراف توصیل RS-485 یتطلب
 طرف في Platinum Pro / طرف في الخارجي االتصال صندوق •
  .الوسط في المزرعة لحراسة الخارجي الصندوق مع الطرفین كال على Platinum Pro تحكم أجھزة •

 

 التحكم جھاز/الخارجي الصندوق أطراف توصیل :42 الشكل

 

 التحكم جھاز أطراف توصیل :43 الشكل
 



 

© Munters AB, 2018  37 

 تركیب اللوح  A:المساعد  7

 :من عنصرین متصلین بشرائط Platinum Touch Panel Mountو  Platinum Proتتكون مجموعة 
 الباب األمامي 
 لوحة ترحیل / بطاقة 

 
 احتیاطات تجمیع المعادن 
 وحات 
 أبعاد اللوحة الخلفیة 
 تركیب األلواح 
 وصیل األلواح المعدنیة 

 احتیاطات تجمیع المعادن 7.1

 :تأكد مما یلي

 .المتطلبات الكھربائیة والمیكانیكیة ومتطلبات احتواء النیران یلبي أن اإلعداد •

 .الحفاظ على مسافاتي الخلوص والزحف •

 .التأریض یلبي معاییر الصناعةأن  •
 ).درجة مئویة 50(رة المحیطة ال تتجاوز متطلبات المنتج درجات الحراأن  
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 وحات 7.2

 

 

 اللوحة االمامیة  Platinum Touch 50  :45الشكل اللوحة االمامیة  Platinum Touch 50   :44الشكل
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 أبعاد اللوحة الخلفیة 7.3

 

  Platinum Touch 30 األبعاد و Platinum Pro 30   :46 الشكل

 

  Platinum Touch 50 األبعاد و Platinum Pro 50   :47 الشكل



 

© Munters AB, 2018  40 

 تركیب األلواح 7.4

 

 تركیب اللوح، خزانة مغلقة: 48 الشكل 
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 تركیب اللوح، خزانة مفتوحة: 49 الشكل
ب الباب األمامي للّوح المعدني على الباب األیسر    ).بحیث تكون المفصلة  على الجانب األیسر(رّكِ
 .57والشكل  56مللیمتر من األبعاد الموضحة في الشكل  20اقطع فتحة في الباب أكبر بمقدار  

o  أبعادPlatinum Pro 30  وPlatinum Touch 30 :480  ×380 ملم 

o   أبعادPlatinum Pro 50 و Platinum Touch 50 :580  ×380 ملم 

ربائیة أو معدات اإلخراج وأي موصالت كھ/بوصات بین المرحل ولوحة القاعدة المعدنیة لإلدخال 8 /سم  20تأكد من وجود ما ال یقل عن  
 .معدنیة أخرى

 .ة أمتار على األقل من وحدة التحكمیجب أن یكون أي عاكس على بعد خمس 
 .DINلمنع تعطل اإلشارة، ال تقم بتمریر أسالك المستشعر عبر قضبان  

 .اإلخراج/ال تقم بتشغیل أسالك الكھرباء عبر المرحل ولوحة القاعدة المعدنیة لإلدخال  
  

 وصیل األلواح المعدنیة 7.5

 :ملحقة بكل لوحالباب األمامي ولوح التقویة الكابالت واألسالك ال یأتي مع لوح.  یوضح ھذا القسم كیفیة توصیل لوحین معدنیین
 الطاقة الداخلي/كابل التأریض وكابل االتصال: لوح الباب األمامي 
 كابالت مسطحة: لوح الترحیل 
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 الترحیل والكابالت المسطحةلوح : 51الشكل  اللوح األمامي والكابالت: 50الشكل 

 Platinum Pro 30مرحل. إجراء توصیل  Platinum Touch، 30اإلجراء موضح باستخدام  ملحوظة
 ھو نفسھ بالضبط. ولكن عدد الكابالت المسطحة قد یختلف: Platinum Touch 5 0و Platinum Pro 50و
o  مرحالتPlatinum Pro 30 : كابالت مسطحة 4حتى 

o  مرحالتPlatinum Pro/Touch 50 : كابالت مسطحة 6حتى 

 االحتیاطات  7.5.1

 !تأكد من أن الكھرباء مفصولة قبل البدء 
التناظري واإلدخال  اإلخراج /اإلدخال (عند توصیل الكابالت، تحقق من عدم وجود كابالت طاقة عالیة قریبة من بطاقات الطاقة المنخفضة   

 )الرقمي
 .صحیح ومحمیة على النحو المفصل في الدلیلتحقق من أن جمیع االتصاالت مؤرضة بشكل  

 اللوح تركیب كابل توصیالت  7.5.2

 .قم بإزالة الغطاء من لوح الباب األمامي .1

  

 الغطاء مزال: 52الشكل  
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 .وصل الكابالت المسطحة بالباب األمامي. 2

 

 الكابالت المسطحة موصولة: 53الشكل  
 .وصل كابل التأریض بلوح الترحیل.  3
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 كابل التأریض: 54الشكل 

 :االتصال الداخلي بلوح الترحیل/وصل كابل الطاقة. 4

 

 

 كابل الطاقة/االتصال الداخلي: 55الشكل 
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 .وصل كابل الطاقة الرئیسي بلوح الترحیل. 5

 

 

 : كابل الطاقة الرئیسي56الشكل  
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لملحق (د): إبدال مجموعة بطاقات  ا B: المساعد 8
 One Controllerوینش لـ 

 

 One Controller بطاقات ومفاتیح: )1الشكل (

 عام 8.1

 محوالت) مما یلي: One Controller )10 مجموعة بطاقات وینش لـتتكون 
 بطاقة مرحل وینش واحدة (خمسة مرحالت) •
 بطاقة مفتاح واحدة •
 واحدة (خمسة مرحالت)بشكل عادي  ةبطاقة مرحل مفتوح •

o  .تُثبت بطاقة مرحل وینش عادةً على الجانب األیمن 
o  جانب األیسر.عادةً على ال المفتوحة بشكل عاديتُثبت بطاقة مرحل 

بطاقات المرحل  بطاقات المفاتیح
 المفتوحة بشكل عادي

 بطاقات مرحل وینش
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 ): وصالت بطاقة المحول2الشكل (
 في حالة عدم وجود وصالت مثبتة على البطاقة، تعمل البطاقة باعتبارھا بطاقة مفتوحة بشكل عادي. 

 ادي.عفیما یتعلق ببطاقة وینش المثبتة لتعمل كبطاقة وینش، یجب تركیب وصلة بشكل مناسب على البطاقة المفتوحة بشكل 

 العملیةفي الممارسة  8.2

وب، النحو المطل التي تتضمن بطاقة وینش، تكون البطافة المفتوحة بشكل عادي مثبتة على One Controllerعندما یطلب العمیل وحدة  •
وفقاً  One Controllerباإلضافة إلى ذلك، تأتي البطاقة في مكانھا إذا قام فني تاجر بتجمیع وحدة و بما في ذلك الوصلة المطلوبة.

 لعمیل. لمواصفات ا
ة بشكل عادي (قبل إذا طلب أي فرد مجموعة بطاقات وینش (بدیلة)، یجب أن یضع العمیل/ التاجر الوصلة بشكل مناسب في البطاقة المفتوح •

 تثبیت البطاقة) لبطاقة وینش لتعمل بشكل مناسب.
o  ثبت الوصلة بـJ3 

o .ارجع إلى الرسم التالي 

 

 ): وضع الوصالت3الشكل (
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 بطاقة المرحلاعتبارات مخطط  8.3

 ة بشكل عادي. عند تثبیت أو إبدال البطاقات المغلقة بشكل عادي، یجب أن تكون جمیع المرحالت العشرة في أي صف محدد بطاقات مغلق •
فتوحة بشكل معند تثبیت أو إبدال البطاقات المفتوحة بشكل عادي، یجب أن تكون جمیع المرحالت العشرة في أي صف محدد بطاقات 

 تُستخدم بطاقات مرحل وینش المفتوحة بشكل عادي. ما لمعادي 

 One Pro مؤشرات لید 8.4

ات المرحل بمؤشرات لید على كل لوحة مرحل. تتحول مؤشرات اللید ھذه إلى اللون األحمر على كافة بطاق One Proیتمیز جھاز 
رئیسیة لعرض ات.  ارجع إلى الشاشة الفي حالة وجود تنبیھ فعال (جتى لو تنبیھ واحد)، وتصبح بیضاء في حالة عدم وجود تنبیھ

 التنبیھات. 
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 الكھربائي التأریض C: المساعد 9

تشعر تنبیھ احرص دائًما على توصیل دروع درجة الحرارة والمستشعرات باألرض. تجنب خلط األسالك عالیة الجھد مع المس
 .ىألخرا ھربيلكا رلتیاا درمصاو لثقیلةا لتالمسا یقدصناوأسالك الجھد المنخفض. أبق على جھاز التحكم بعیًدا قدر اإلمكان عن 

 التأریض قضبان 9.1

  .التربة في التیار یتبدد قد حیث األرض إلى بكفاءة النظام لتوصیل التأریض قضبان تستخدم
  .المجلفن الصلب أو بالنحاس مكسوة التأریض قضبان تكون أن یجب :المادة .1

  .ارالتی لتدفق مقاومتھ انخفضت أكبر، القضیب قطر كان كلما عام بشكل .”3/4 والمفضل ،"5/8 أدنى حد :القطر .2

 ازدادت أطول، التأریض قضیب كان كلما  .(أقدام 10) أمتار 3 والمفضل ،(أقدام 8) متر 5 .2 األدنى الحد :الطول .3
  .الجافة التربة من أفضل التیار تحمل الرطبة التربة إن إذ أعلى، رطوبتھا تربة إلى وصولھ إمكانیة

 نم سلسلة أو قضیب توصیل یتم حیث فقط واحد تأریض موقع ھناك یكون أن بمكان األھمیة من :الفردي التأریض .4
  .أرضي سلك باستخدام البعض ببعضھا القضبان

 واحد بقضی خالل من المثال، سبیل على صاعقة ضربة من ،التیار یتبدد أن خطر من المستقلة التأریض قضبان ستزید .5
  .مجاور قضیب خالل من النظام دخول ویعاود

 من رطبة تكون ام عادة منطقة في المثال، سبیل على .الرطبة التربة وفي الرئیسیة التیار قاطع لوحة من بالقرب :الموقع .6
 جزازات فیھا بتتسب التي األضرار من .7 جیدًا محمیة المنطقة أن من تأكد .إلیھ المیاه تصریف یتم منخفض مكان أو التقطر
  .ذلك إلى وما والجرارات العشب

 من نكا وإذا  .التربة مستوى فوق (بوصات 4) سم 10 حوالي ترك یتم حتى األرض في القضیب ادفع :القضیب تركیب .8
  .تربةال مستوى تحت (قدم 5 .2) سم 80 ا،أفقیً  القضیب وضع المقبول فمن الصحیح، العمق إلى القضیب دفع المستحیل

 حوالي قبعم حفرة، في تركیبھ یمكن عندئذ الجرارات، أو العشب جزازات جانب من مثالً  للضرر، معرًضا القضیب كان حال وفي
  .سم 10 بـ الحفرة مستوى وفوق سم 10 بحوالي التربة مستوى تحت القضیب یكون بحیث (بوصات 8) سم 20

 قلأ مقاومة إثبات من تتمكن لم ما أرضیین قضیبین باستخدام (NEC) الوطني الكھربائي القانون یلزم ملحوظة
  .واحد قضیب مع أوم 10 من

 التأریض سلك 9.2

  .التأریض بقضیب الرئیسیة التیار قاطع لوحة یربط كبیر نحاسي سلك عن عبارة ھو التأریض سلك
  .المجلفن الصلب أو بالنحاس مكسوة التأریض قضبان تكون أن یجب :المادة .1

 استخدام یجب ندئذع قدًما، 20 من أكبر السلك طول كان إذا .كافیًا (6 عیار) ملم 16 النحاسي السلك یكون ما عادةً  :القطر .2
  .(4 عیار) ملم 20 بقطر سلك

 ازدادت أطول، التأریض قضیب كان كلما  .(أقدام 10) أمتار 3 والمفضل ،(أقدام 8) متر 5 .2 األدنى الحد :الطول .3
  .الجافة التربة من أفضل التیار تحمل الرطبة التربة إن إذ أعلى، رطوبتھا تربة إلى وصولھ إمكانیة

 لتربةا مستوى تحت دفنھ یجب إذ .ذلك إلى وما والجرارات العشب جزازات فیھ تتسبب قد ضرر أي من التأریض سلك حمایة یجب
 بأي سلكال یُصاب أال المھم ومن .ممكن وقت بأسرع للحظیرة إدخالھ ثم ومن حمایتھ، أجل من األقل على (بوصات 6) سم 15بـ

  .متصالً  یظل وأن قطع،

 لألرض الموصلة المشابك 9.3

 بقضیب األرضي السلك لتثبیت لألرض الموصلة المشابك تستخدم لذا .تأریض قضیب حول ملفوفة األرضیة األسالك تكون أال ینبغي
 مصنفة تحددھا التي لألرض الموصلة المشابك أن من وتأكد .البلوطي المشبك باسم معروف شیوًعا األكثر المشبك ولعل .التأریض
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 السلك لتوصیل الخرطومیة المشابك أو المیاه خطوط داخل لالستخدام المصنفة األنابیب مشابك تستخدم وال .الخارجي لالستخدام
  .األرضي

 باألرض؟ توصیلھ ینبغي الذي ما 9.4

 البرق من لمنبعثةا التیارات أن ذلك .عارضة بصورةٍ  ولو بالطاقة تتأثر أن یمكن أو بالطاقة تتأثر التي المعدات من أي تأریض یجب
  .بھا التنبؤ معظمنا یستطیع ال سیناریوھات عن الصواعق ضربات تقاریر وتكشف .عشوائیة بصورةٍ  األشیاء تضرب
 سلك لتوصی یجب .وأرضیة ومحایدة ساخنة أسالك من یتألف األسالك ثالثي بموصل موصلة الكھربائیة الدوائر تكون أن ویجب

 على أرضي عمومي بموصل توصیلھ فیجب التأریض سلك من اآلخر الطرف أما .وآمن نظیف بشكل األنظمة أو باألجھزة التأریض
  .الرئیسیة اللوحة

 الصواعق من الحمایة 9.5

 مزود من كل في الصواعق من الحمایة بتوفیر Munters توصي اإللكترونیة، باألجھزة ضرًرا الصواعق تلحق أن الحتمال انظرً 
  .(استخدامھا حالة في) االتصال ومحطات الطاقة

 الطاقة خط حمایة 9.5.1

 شأنب المفصلة التعلیمات من لمزید RPLP-1 وثائق إلى الرجوع یُرجى  .التحكم ألجھزة الصواعق من حمایة RPLP-1 یوفر
 لحمایةا موثوقیة من كبیر بشكل یعزز RPLP-1 أن إال الصواعق، من مثلى حمایة وجود عدم من الرغم وعلى  .األسالك توصیل

 الصواعق منع في للمساعدة RPLP-1 أمام العزل محول باستخدام Munters توصي ذلك إلى إضافة .المدمجة الصواعق من
  .العابرة األحداث من وغیره

  .داع بال تخطئ قد ولكنھا بسیطة، إضافیة حمایة الشائعة الصواعق من الحمایة أجھزة توفر ملحوظة

  .الصواعق ضد كبیرة إضافیة حمایة RPLP-1 أمام الموضوع العزل محول یوفر لذا

 االتصال خط حمایة 9.5.2

 وصیلت بشأن المفصلة التعلیمات من لمزید RCLP-1 وثائق إلى الرجوع یُرجى .التحكم لجھاز االتصال حمایة RCLP-1 یوفر
 یسبب مما مالتحك أجھزة إلى قویة كھرومغناطیسیة نبضات وتوصل تستقبل أن یمكن الخارجیة االتصال خطوط ألن ونظًرا .األسالك

  .للوحدات ضرر حدوث لمنع RCLP-1 باستخدام Munters توصي كبیًرا، تلفًا
 داع بال تخطئ قد ولكنھا بسیطة، إضافیة حمایة الشائعة الصواعق من الحمایة أجھزة توفر ملحوظة
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 دائرة كبح الضوضاء الكھرومغناطیسیة . 10

 فقط. One Proو  One Controllerیرتبط القسم التالي بوحدات  ملحوظة
دد دائرة كبح تعمل دائرة امتصاص الصدمات على كبح التداخل الكھرومغناطیسي أثناء تبدیل المرحل. كل مرحل في بطاقة المرحالت بھ وصلة تح 

 ضوضاء المرحل.
 :1.1.0بـ اإلصدار  1.02في التركیبات الجدیدة أو عند استبدال أي بطاقة مرحل من اإلصدار  
 ي مكانھا).فاء أحادیة الطور، لألجھزة ذات التحریك المباشر، قم بتثبیت البطاقة كما ھي (اترك الوصالت في المنشآت التي تستخدم كھرب  •
 لمقابل.في المنشآت التي تستخدم كھرباء ثالثیة الطور، من خالل الموصالت الكھربائیة أو المرحالت، قم بإزالة الوصلة من المرحل ا •

 

 إزالة الوصلة :57الشكل 
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11 Warranty 

Warranty and technical assistance 

 

Munters products are designed and built to provide reliable and satisfactory performance but cannot be 
guaranteed free of faults; although they are reliable products they can develop unforeseenable defects and 
the user must take this into account and arrange adequate emergency or alarm systems if failure to operate 
could cause damage to the articles for which the Munters plant was required: if this is not done, the user is 
fully responsible for the damage which they could suffer. 

Munters extends this limited warranty to the first purchaser and guarantees its products to be free from 
defects originating in manufacture or materials for one year from the date of delivery, provided that suitable 
transport, storage, installation and maintenance terms are complied with. The warranty does not apply if 
the products have been repaired without express authorisation from Munters, or repaired in such a way 
that, in Munters’ judgement, their performance and reliability have been impaired, or incorrectly installed, 
or subjected to improper use. The user accepts total responsibility for incorrect use of the products. 

The warranty on products from outside suppliers fitted to the controller, (for example Platinum Pro’s 
antennas, power supplies, cables, etc.) is limited to the conditions stated by the supplier: all claims must be 
made in writing within eight days of the discovery of the defect and within 12 months of the delivery of the 
defective product. Munters has thirty days from the date of receipt in which to take action, and has the right 
to examine the product at the customer’s premises or at its own plant (carriage cost to be borne by the 
customer). 

Munters at its sole discretion has the option of replacing or repairing, free of charge, products which it 
considers defective, and will arrange for their despatch back to the customer carriage paid. In the case of 
faulty parts of small commercial value which are widely available (such as bolts, etc.) for urgent despatch, 
where the cost of carriage would exceed the value of the parts, Munters may authorise the customer 
exclusively to purchase the replacement parts locally; Munters will reimburse the value of the product at its 
cost price. 

Munters will not be liable for costs incurred in demounting the defective part, or the time required to travel 
to site and the associated travel costs. No agent, employee or dealer is authorised to give any further 
guarantees or to accept any other liability on Munters’ behalf in connection with other Munters products, 
except in writing with the signature of one of the Company’s Managers. 

 

WARNING: In the interests of improving the quality of its products and services, Munters reserves the right 
at any time and without prior notice to alter the specifications in this manual. 

The liability of the manufacturer Munters ceases in the event of: 

• dismantling the safety devices; 
• use of unauthorised materials; 
• inadequate maintenance; 
• use of non-original spare parts and accessories. 

Barring specific contractual terms, the following are directly at the user’s expense: 
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• preparing installation sites; 
• providing an electricity supply (including the protective equipotential bonding (PE) conductor, in 

accordance with CEI EN 60204-1, paragraph 8.2), for correctly connecting the equipment to the 
mains electricity supply; 

• providing ancillary services appropriate to the requirements of the plant on the basis of the 
information supplied with regard to installation; 

• tools and consumables required for fitting and installation; 
• lubricants necessary for commissioning and maintenance. 

 

It is mandatory to purchase and use only original spare parts or those recommended by the manufacturer. 

Dismantling and assembly must be performed by qualified technicians and according to the manufacturer’s 
instructions. 

The use of non-original spare parts or incorrect assembly exonerates the manufacturer from all liability. 

Requests for technical assistance and spare parts can be made directly to the nearest Munters office. A full 
list of contact details can be found on the back page of this manual. 

Munters USA 
2691 Ena Drive 
Lansing, MI  48917-8521 
United States 
Tel: +1 517 676 7070 
Toll Free: +1 800 227 2376 
Fax: +1 517 676 7078 
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www.munters.com 

Australia Munters Pty Limited, Phone +61 2 8843 1594, Brazil Munters Brasil Industria e Comercio Ltda, Phone +55 41 3317 5050, 
Canada Munters Corporation Mason, Phone +1 517 676 7070, China Munters Air Treatment Equipment (Beijing) Co. Ltd, Phone 
+86 10 80 418 000, Denmark Munters A/S, Phone +45 9862 3311, India Munters India, Phone +91 20 3052 2520, Indonesia 
Munters, Phone +62 818 739 235, Italy Munters Italy S.p.A., Chiusavecchia, Phone +39 0183 52 11, Japan Munters K.K., Phone 
+81 3 5970 0021, Korea Munters Korea Co. Ltd., Phone +82 2 761 8701, Mexico Munters Mexico, Phone   +52 818 262 54 00, 
Russia Munters AB, Phone +7 812 448 5740, Singapore Munters Pte Ltd., Phone +65 744 6828, South Africa and Sub-Sahara 
Countries Munters (Pty) Ltd., Phone +27 11 997 2000, Spain Munters Spain S.A., Phone +34 91 640 09 02, Sweden Munters AB, 
Phone +46 8 626 63 00, Thailand Munters Co. Ltd., Phone +66 2 642 2670, Turkey Munters Form Endüstri Sistemleri A.Ş, Phone 
+90 262 751 37 50, USA Munters Corporation Mason, Phone   +1 517 676 7070, Vietnam Munters Vietnam,  Phone +84 8 3825 
6838, Export & Other countries  Munters Italy S.p.A., Chiusavecchia  Phone +39 0183 52 11 
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