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English
FIGURE 1 CONTROLLER CONNECTIONS
1-STAGE (WA/WL, W**A/W**L SERIES AIR
CONDITIONERS – NO ECONOMIZER
FIRE / SMOKE ALARM CIRCUIT
"NC" CONTACTS - OPEN ON ALARM

Arabic

WA/WL, W**A/  ﻣرﺣﻠﺔ ) ﺳﻠﺳﻠﺔ-1  ﺗوﺻﯾﻼت اﻟﻣﺗﺣﻛم1 ﺷﻛل
( ﻣﻛﯾف اﻟﮭواء – ﻻ ﯾوﺟد ﻣﻘﺗﺻدات ﻣوﻓرةW**L

 ﻟﻠدﺧﺎن/ داﺋرة إﻧذار ﻟﻠﺟرق
اﻟﺗﻼﻣﺳﺎت "ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻛون ﻣﻐﻠﻘﺔ" – ﺗﻔﺗﺢ ﻋﻧد وﺟود إﻧذار
أزل اﻟﻘﻧطرة
48 VDC – اﺧﺗﯾﺎري
ﺗوﺻﯾل
 دﺧﺎن/ ﺣرﯾق
48 VDC
 اﻟطﺎﻗﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺔ ﻟﻠﺗﯾﺎر اﻟﺛﺎﺑت ﻟﮭﺎ ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣن: ﻣﻠﺣوظﺔ
ﺣﯾث اﻟﻘطﺑﯾﺔ وﯾﺟب ﺗوﺻﯾﻠﮭﺎ ﻣﻧﺎ ھو ﻣوﺿﺢ وإﻻ ﻓﺈن ﺟﮭﺎز
.اﻟﺗﺣﻛم ﻟن ﯾﻌﻣل ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺗﯾﺎر اﻟﺛﺎﺑت ﻓﻘط

REMOVE JUMPER
OPTIONAL - 48 VDC
CONNECTION
FIRE / SMOKE
48 VDC
NOTE: DC BACK-UP POWER IS POLARITY
SENSITIVE AND MUST BE CONNECTED AS
SHOWN OR CONTROLLER WILL NOT OPERATE
ON DC POWER ONLY
UNIT 1
UNIT 2
LOCAL
REM 1
REM 2
GEN
HUMIDITY CONTROLLER
NOTE: ALL SENSORS ARE POLARITY SENSITIVE.
COPPER LEAD MUST CONNECT TO CU, AND
SILVER LEAD TO AG
OPTIONAL ALARM BOARD CONNECTIONS FOR
REFRIGERANT LOCKOUT
A/C #1 24 V TERMINALS
LOCKOUT 1
A/C #2 24 V TERMINALS
LOCKOUT 2
COPPER
SILVER
STANDARD LOCAL SENSOR 12" LEADS
OPTIONAL FIELD INSTALLED
35 FOOT TEMPERATURE SENSORS, BARD PART
NUMBER 8612-023A
GENERATOR RUN ALARM
"NC" CONTACTS - OPEN ON ALARM

ﺗوﺻﯾﻼت ﻟﻠوﺣﺔ اﻹﻧذار اﻻﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ ﻣن أﺟل إﻏﻼف وﺳﯾط
اﻟﺗﺑرﯾد
 ﻗوﻟت24  ﺗوﺻﯾﻼت طرﻓﯾﺔA/C #1
1 إﻏﻼق
 ﻗوﻟت24  ﺗوﺻﯾﻼت طرﻓﯾﺔA/C #2
2 إﻏﻼق
ﻧﺣﺎس
ﻓﺿﺔ
"12 أطراف اﻟﻣﺟﺳﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ
ﺗرﻛﯾب ﻣﯾداﻧﻲ اﺧﺗﯾﺎري
 رﻗم اﻟﻘطﻌﺔ ﻟدى ﺑﺎرد ھو،  ﻗدم35 ﻣﺟﺳﺎت درﺟﺔ ﺣرارة
8612-023A
إﻧذار ﺗﺷﻐﯾل اﻟﻣوﻟد
اﻟﺗﻼﻣﺳﺎت "ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻛون ﻣﻐﻠﻘﺔ" – ﺗﻔﺗﺢ ﻋﻧد وﺟود إﻧذار

REMOVE JUMPER
OPTIONAL FIELD INSTALLED
HUMIDITY CONTROLLER
"NO" CONTACTS - CLOSE ON RISE

أزل اﻟﻘﻧطرة
ﺗرﻛﯾب ﻣﯾداﻧﻲ اﺧﺗﯾﺎري
وﺳﯾﻠﺔ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟرطوﺑﺔ
اﻟﺗﻼﻣﺳﺎت "ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻛون ﻣﻔﺗوﺣﺔ" – ﺗﻧﻐﻠق ﻋﻧد وﺟود ارﺗﻔﺎع

 REQUIRES ALARM RELAY IN EACH A/C UNIT,
WHICH IS PART OF "J" CONTROL MODULE.

اﻟوﺣدة اﻷوﻟﻰ
اﻟوﺣدة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﻣﺣﻠﻲ
REM 1
REM 2
GEN
وﺳﯾﻠﺔ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟرطوﺑﺔ
، ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺟﺳﺎت ﻟﮭﺎ ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻔطﺑﯾﺔ: ﻣﻠﺣوظﺔ
.AG  وطرف اﻟﻔﺿﺔ ﺑـCU ﻓﯾﺟب ﺗوﺻﯾل طرف اﻟﻧﺣﺎس ﺑـ

 ﯾﺗطﻠب ﻣرﺣل إﻧذار ﻓﻲ ﻛل وﺣدة ﻣن وﺣدات ﺗﻛﯾﯾف- 
."J"  وھذا ﺟزء ﻣن ﻧﻣط اﻟﺗﺣﻛم،اﻟﮭواء

English
FIGURE 2 CONTROLLER CONNECTIONS
1-STAGE (W**AA/W**LA SERIES AIR
CONDITIONERS – NO ECONOMIZER
FIRE / SMOKE ALARM CIRCUIT
"NC" CONTACTS - OPEN ON ALARM
REMOVE JUMPER
OPTIONAL - 48 VDC
CONNECTION
FIRE / SMOKE
48 VDC
NOTE: DC BACK-UP POWER IS POLARITY
SENSITIVE AND MUST BE CONNECTED AS
SHOWN OR CONTROLLER WILL NOT OPERATE
ON DC POWER ONLY
UNIT 1
UNIT 2
LOCAL
REM 1
REM 2
GEN
HUMIDITY CONTROLLER
NOTE: ALL SENSORS ARE POLARITY SENSITIVE.
COPPER LEAD MUST CONNECT TO CU, AND
SILVER LEAD TO AG
OPTIONAL ALARM BOARD CONNECTIONS FOR
REFRIGERANT LOCKOUT
A/C #1 24 V TERMINALS
LOCKOUT 1
A/C #2 24 V TERMINALS
LOCKOUT 2
COPPER
SILVER
STANDARD LOCAL SENSOR 12" LEADS
OPTIONAL FIELD INSTALLED
35 FOOT TEMPERATURE SENSORS, BARD PART
NUMBER 8612-023A
GENERATOR RUN ALARM
"NC" CONTACTS - OPEN ON ALARM
REMOVE JUMPER
OPTIONAL FIELD INSTALLED
HUMIDITY CONTROLLER
"NO" CONTACTS - CLOSE ON RISE
 REQUIRES ALARM RELAY IN EACH A/C UNIT,
WHICH IS PART OF "J" CONTROL MODULE.

Arabic
W**AA/  ﻣرﺣﻠﺔ ) ﺳﻠﺳﻠﺔ-1  ﺗوﺻﯾﻼت اﻟﻣﺗﺣﻛم2 ﺷﻛل
( ﻣﻛﯾف اﻟﮭواء – ﻻ ﯾوﺟد ﻣﻘﺗﺻدات ﻣوﻓرةW**LA
 ﻟﻠدﺧﺎن/ داﺋرة إﻧذار ﻟﻠﺟرق
اﻟﺗﻼﻣﺳﺎت "ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻛون ﻣﻐﻠﻘﺔ" – ﺗﻔﺗﺢ ﻋﻧد وﺟود إﻧذار
أزل اﻟﻘﻧطرة
48 VDC – اﺧﺗﯾﺎري
ﺗوﺻﯾل
 دﺧﺎن/ ﺣرﯾق
48 VDC
 اﻟطﺎﻗﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺔ ﻟﻠﺗﯾﺎر اﻟﺛﺎﺑت ﻟﮭﺎ ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث: ﻣﻠﺣوظﺔ
اﻟﻘطﺑﯾﺔ وﯾﺟب ﺗوﺻﯾﻠﮭﺎ ﻣﻧﺎ ھو ﻣوﺿﺢ وإﻻ ﻓﺈن ﺟﮭﺎز اﻟﺗﺣﻛم ﻟن
.ﯾﻌﻣل ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺗﯾﺎر اﻟﺛﺎﺑت ﻓﻘط
اﻟوﺣدة اﻷوﻟﻰ
اﻟوﺣدة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﻣﺣﻠﻲ
REM 1
REM 2
GEN
وﺳﯾﻠﺔ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟرطوﺑﺔ
 ﻓﯾﺟب، ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺟﺳﺎت ﻟﮭﺎ ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻔطﺑﯾﺔ: ﻣﻠﺣوظﺔ
.AG  وطرف اﻟﻔﺿﺔ ﺑـCU ﺗوﺻﯾل طرف اﻟﻧﺣﺎس ﺑـ
ﺗوﺻﯾﻼت ﻟﻠوﺣﺔ اﻹﻧذار اﻻﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ ﻣن أﺟل إﻏﻼف وﺳﯾط
اﻟﺗﺑرﯾد
 ﻗوﻟت24  ﺗوﺻﯾﻼت طرﻓﯾﺔA/C #1
1 إﻏﻼق
 ﻗوﻟت24  ﺗوﺻﯾﻼت طرﻓﯾﺔA/C #2
2 إﻏﻼق
ﻧﺣﺎس
ﻓﺿﺔ
"12 أطراف اﻟﻣﺟﺳﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ
ﺗرﻛﯾب ﻣﯾداﻧﻲ اﺧﺗﯾﺎري
 رﻗم اﻟﻘطﻌﺔ ﻟدى ﺑﺎرد ھو،  ﻗدم35 ﻣﺟﺳﺎت درﺟﺔ ﺣرارة
8612-023A
إﻧذار ﺗﺷﻐﯾل اﻟﻣوﻟد
اﻟﺗﻼﻣﺳﺎت "ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻛون ﻣﻐﻠﻘﺔ" – ﺗﻔﺗﺢ ﻋﻧد وﺟود إﻧذار
أزل اﻟﻘﻧطرة
ﺗرﻛﯾب ﻣﯾداﻧﻲ اﺧﺗﯾﺎري
وﺳﯾﻠﺔ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟرطوﺑﺔ
اﻟﺗﻼﻣﺳﺎت "ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻛون ﻣﻔﺗوﺣﺔ" – ﺗﻧﻐﻠق ﻋﻧد وﺟود ارﺗﻔﺎع
 ﯾﺗطﻠب ﻣرﺣل إﻧذار ﻓﻲ ﻛل وﺣدة ﻣن وﺣدات ﺗﻛﯾﯾف- 
."J"  وھذا ﺟزء ﻣن ﻧﻣط اﻟﺗﺣﻛم،اﻟﮭواء

English
FIGURE 3 CONTROLLER CONNECTIONS
2-STAGE (WA*S/WL*S SERIES) AIR
CONDITIONERS – NO ECONOMIZER
FIRE / SMOKE ALARM CIRCUIT
"NC" CONTACTS - OPEN ON ALARM

Arabic

(WA*S/WL*S  ﻣرﺣﻠﺔ ) ﺳﻠﺳﻠﺔ-2  ﺗوﺻﯾﻼت اﻟﻣﺗﺣﻛم3 ﺷﻛل
ﻣﻛﯾف اﻟﮭواء – ﻻ ﯾوﺟد ﻣﻘﺗﺻدات ﻣوﻓرة

 ﻟﻠدﺧﺎن/ داﺋرة إﻧذار ﻟﻠﺟرق
اﻟﺗﻼﻣﺳﺎت "ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻛون ﻣﻐﻠﻘﺔ" – ﺗﻔﺗﺢ ﻋﻧد وﺟود إﻧذار
أزل اﻟﻘﻧطرة
48 VDC – اﺧﺗﯾﺎري
ﺗوﺻﯾل
 دﺧﺎن/ ﺣرﯾق

REMOVE JUMPER
OPTIONAL - 48 VDC
CONNECTION
FIRE / SMOKE
48 VDC
NOTE: DC BACK-UP POWER IS POLARITY
SENSITIVE AND MUST BE CONNECTED AS
SHOWN OR CONTROLLER WILL NOT OPERATE
ON DC POWER ONLY
UNIT 1
UNIT 2
LOCAL
REM 1
REM 2
GEN
HUMIDITY CONTROLLER
NOTE: ALL SENSORS ARE POLARITY SENSITIVE.
COPPER LEAD MUST CONNECT TO CU, AND
SILVER LEAD TO AG
OPTIONAL ALARM BOARD CONNECTIONS FOR
REFRIGERANT LOCKOUT
A/C #1 24 V TERMINALS
LOCKOUT 1
A/C #2 24 V TERMINALS
LOCKOUT 2
COPPER
SILVER
STANDARD LOCAL SENSOR 12" LEADS
OPTIONAL FIELD INSTALLED
35 FOOT TEMPERATURE SENSORS, BARD PART
NUMBER 8612-023A
GENERATOR RUN ALARM
"NC" CONTACTS - OPEN ON ALARM

ﺗوﺻﯾﻼت ﻟﻠوﺣﺔ اﻹﻧذار اﻻﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ ﻣن أﺟل إﻏﻼف وﺳﯾط
اﻟﺗﺑرﯾد
 ﻗوﻟت24  ﺗوﺻﯾﻼت طرﻓﯾﺔA/C #1
1 إﻏﻼق
 ﻗوﻟت24  ﺗوﺻﯾﻼت طرﻓﯾﺔA/C #2
2 إﻏﻼق
ﻧﺣﺎس
ﻓﺿﺔ
"12 أطراف اﻟﻣﺟﺳﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ
ﺗرﻛﯾب ﻣﯾداﻧﻲ اﺧﺗﯾﺎري
 رﻗم اﻟﻘطﻌﺔ ﻟدى ﺑﺎرد ھو،  ﻗدم35 ﻣﺟﺳﺎت درﺟﺔ ﺣرارة
8612-023A
إﻧذار ﺗﺷﻐﯾل اﻟﻣوﻟد
اﻟﺗﻼﻣﺳﺎت "ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻛون ﻣﻐﻠﻘﺔ" – ﺗﻔﺗﺢ ﻋﻧد وﺟود إﻧذار

REMOVE JUMPER
OPTIONAL FIELD INSTALLED
HUMIDITY CONTROLLER
"NO" CONTACTS - CLOSE ON RISE

أزل اﻟﻘﻧطرة
ﺗرﻛﯾب ﻣﯾداﻧﻲ اﺧﺗﯾﺎري
وﺳﯾﻠﺔ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟرطوﺑﺔ
اﻟﺗﻼﻣﺳﺎت "ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻛون ﻣﻔﺗوﺣﺔ" – ﺗﻧﻐﻠق ﻋﻧد وﺟود ارﺗﻔﺎع

 REQUIRES ALARM RELAY IN EACH A/C UNIT,
WHICH IS PART OF "J" CONTROL MODULE.

 اﻟطﺎﻗﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺔ ﻟﻠﺗﯾﺎر اﻟﺛﺎﺑت ﻟﮭﺎ ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣن: ﻣﻠﺣوظﺔ
ﺣﯾث اﻟﻘطﺑﯾﺔ وﯾﺟب ﺗوﺻﯾﻠﮭﺎ ﻣﻧﺎ ھو ﻣوﺿﺢ وإﻻ ﻓﺈن ﺟﮭﺎز
.اﻟﺗﺣﻛم ﻟن ﯾﻌﻣل ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺗﯾﺎر اﻟﺛﺎﺑت ﻓﻘط
اﻟوﺣدة اﻷوﻟﻰ
اﻟوﺣدة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﻣﺣﻠﻲ
REM 1
REM 2
GEN
وﺳﯾﻠﺔ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟرطوﺑﺔ
، ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺟﺳﺎت ﻟﮭﺎ ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻔطﺑﯾﺔ: ﻣﻠﺣوظﺔ
.AG  وطرف اﻟﻔﺿﺔ ﺑـCU ﻓﯾﺟب ﺗوﺻﯾل طرف اﻟﻧﺣﺎس ﺑـ

 ﯾﺗطﻠب ﻣرﺣل إﻧذار ﻓﻲ ﻛل وﺣدة ﻣن وﺣدات ﺗﻛﯾﯾف- 
."J"  وھذا ﺟزء ﻣن ﻧﻣط اﻟﺗﺣﻛم،اﻟﮭواء

Figure 4 CONTROLLER CONNECTIONS
1-STAGE (WA/WL, W**A/W**L SERIES) AIR
CONDITIONERS – NO ECONOMIZER
WITH ALARM BOARD & CB4000
COMMUNICATION BOARD
FIRE / SMOKE ALARM CIRCUIT
"NC" CONTACTS - OPEN ON ALARM

WA/WL, W**A/  ﻣرﺣﻠﺔ ) ﺳﻠﺳﻠﺔ-1  ﺗوﺻﯾﻼت اﻟﻣﺗﺣﻛم4 ﺷﻛل
&  ﻣﻊ ﻟوح اﻧذارEcon ( ﻣﻛﯾف اﻟﮭواء – ﻻ ﯾوﺟدW**L

 ﻟﻠدﺧﺎن/ داﺋرة إﻧذار ﻟﻠﺟرق
اﻟﺗﻼﻣﺳﺎت "ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻛون ﻣﻐﻠﻘﺔ" – ﺗﻔﺗﺢ ﻋﻧد وﺟود إﻧذار
أزل اﻟﻘﻧطرة
48 VDC – اﺧﺗﯾﺎري
ﺗوﺻﯾل
 دﺧﺎن/ ﺣرﯾق

REMOVE JUMPER
OPTIONAL - 48 VDC
CONNECTION
FIRE / SMOKE
48 VDC
NOTE: DC BACK-UP POWER IS POLARITY
SENSITIVE AND MUST BE CONNECTED AS
SHOWN OR CONTROLLER WILL NOT OPERATE
ON DC POWER ONLY
UNIT 1
UNIT 2
LOCAL
REM 1
REM 2
GEN
HUMIDITY CONTROLLER
NOTE: ALL SENSORS ARE POLARITY SENSITIVE,
COPPER LEAD MUST CONNECT TO CU, AND
SILVER LEAD TO AG.
OPTIONAL ALARM BOARD CONNECTIONS FOR
REFRIGERANT LOCKOUT
A/C #1 24 V TERMINALS
LOCKOUT 1
A/C #2 24 V TERMINALS
LOCKOUT 2
CB4000 AUX LOCKOUT DAMPER
COPPER
SILVER
STANDARD LOCAL SENSOR 12" LEADS
OPTIONAL FIELD INSTALLED
35 FOOT TEMPERATURE SENSORS, BARD PART
NUMBER 8612-023A
GENERATOR RUN ALARM
NC" CONT ACTS – OPEN ON ALARM
REMOVE JUMPER
OPTIONAL FIELD INSTALLED
HUMIDITY CONTROLLER
"NO" CONTACTS - CLOSE ON RISE

ﺗوﺻﯾﻼت ﻟﻠوﺣﺔ اﻹﻧذار اﻻﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ ﻣن أﺟل إﻏﻼف وﺳﯾط
اﻟﺗﺑرﯾد
 ﻗوﻟت24  ﺗوﺻﯾﻼت طرﻓﯾﺔA/C #1
1 إﻏﻼق
 ﻗوﻟت24  ﺗوﺻﯾﻼت طرﻓﯾﺔA/C #2
2 إﻏﻼق
4000 ﻣﺛﺑط إﻏﻼق ﺳﻲ ﺑﻲ
ﻧﺣﺎس
ﻓﺿﺔ
"12 أطراف اﻟﻣﺟﺳﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ
ﺗرﻛﯾب ﻣﯾداﻧﻲ اﺧﺗﯾﺎري
 رﻗم اﻟﻘطﻌﺔ ﻟدى ﺑﺎرد ھو،  ﻗدم35 ﻣﺟﺳﺎت درﺟﺔ ﺣرارة
8612-023A
إﻧذار ﺗﺷﻐﯾل اﻟﻣوﻟد
ﺗﻼﻣﺳﺎت "داﺋﻣﺎ ً ﻣﻐﻠﻘﺔ" – ﺗﻔﺗﺢ ﻋﻧد وﺟود إﻧذار
أزل اﻟﻘﻧطرة
ﺗرﻛﯾب ﻣﯾداﻧﻲ اﺧﺗﯾﺎري
وﺳﯾﻠﺔ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟرطوﺑﺔ
اﻟﺗﻼﻣﺳﺎت "ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻛون ﻣﻔﺗوﺣﺔ" – ﺗﻧﻐﻠق ﻋﻧد وﺟود ارﺗﻔﺎع

 REQUIRES ALARM RELAY IN EACH A/C UNIT,
WHICH IS PART OF "J" CONTROL MODULE.

 ﯾﺗطﻠب ﻣرﺣل إﻧذار ﻓﻲ ﻛل وﺣدة ﻣن وﺣدات ﺗﻛﯾﯾف- 
."J"  وھذا ﺟزء ﻣن ﻧﻣط اﻟﺗﺣﻛم،اﻟﮭواء

 اﻟطﺎﻗﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺔ ﻟﻠﺗﯾﺎر اﻟﺛﺎﺑت ﻟﮭﺎ ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣن: ﻣﻠﺣوظﺔ
ﺣﯾث اﻟﻘطﺑﯾﺔ وﯾﺟب ﺗوﺻﯾﻠﮭﺎ ﻣﻧﺎ ھو ﻣوﺿﺢ وإﻻ ﻓﺈن ﺟﮭﺎز
.اﻟﺗﺣﻛم ﻟن ﯾﻌﻣل ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺗﯾﺎر اﻟﺛﺎﺑت ﻓﻘط
اﻟوﺣدة اﻷوﻟﻰ
اﻟوﺣدة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﻣﺣﻠﻲ
REM 1
REM 2
GEN
وﺳﯾﻠﺔ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟرطوﺑﺔ
، ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺟﺳﺎت ﻟﮭﺎ ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻔطﺑﯾﺔ: ﻣﻠﺣوظﺔ
.AG  وطرف اﻟﻔﺿﺔ ﺑـCU ﻓﯾﺟب ﺗوﺻﯾل طرف اﻟﻧﺣﺎس ﺑـ

Figure 5 CONTROLLER CONNECTIONS
1-STAGE (W**AA/W**LA SERIES) AIR
CONDITIONERS – NO ECONOMIZER
WITH ALARM BOARD & CB4000
COMMUNICATION BOARD
FIRE / SMOKE ALARM CIRCUIT
"NC" CONTACTS - OPEN ON ALARM
REMOVE JUMPER
OPTIONAL - 48 VDC
CONNECTION
FIRE / SMOKE
48 VDC
NOTE: DC BACK-UP POWER IS POLARITY
SENSITIVE AND MUST BE CONNECTED AS
SHOWN OR CONTROLLER WILL NOT OPERATE
ON DC POWER ONLY
UNIT 1
UNIT 2
LOCAL
REM 1
REM 2
GEN
HUMIDITY CONTROLLER
NOTE: ALL SENSORS ARE POLARITY SENSITIVE,
COPPER LEAD MUST CONNECT TO CU, AND
SILVER LEAD TO AG.
OPTIONAL ALARM BOARD CONNECTIONS FOR
REFRIGERANT LOCKOUT
A/C #1 24 V TERMINALS
LOCKOUT 1
A/C #2 24 V TERMINALS
LOCKOUT 2
AUX LOCKOUT DAMPER
COPPER
SILVER
STANDARD LOCAL SENSOR 12" LEADS
OPTIONAL FIELD INSTALLED
35 FOOT TEMPERATURE SENSORS, BARD PART
NUMBER 8612-023A
GENERATOR RUN ALARM
NC" CONT ACTS – OPEN ON ALARM
REMOVE JUMPER
OPTIONAL FIELD INSTALLED
HUMIDITY CONTROLLER
"NO" CONTACTS - CLOSE ON RISE
 REQUIRES ALARM RELAY IN EACH A/C UNIT,
WHICH IS PART OF "J" CONTROL MODULE.

(W**AA/ W**LA  ﻣرﺣﻠﺔ ) ﺳﻠﺳﻠﺔ-1  ﺗوﺻﯾﻼت اﻟﻣﺗﺣﻛم5 ﺷﻛل
&  ﻣﻊ ﻟوح اﻧذارEcon ﻣﻛﯾف اﻟﮭواء – ﻻ ﯾوﺟد

 ﻟﻠدﺧﺎن/ داﺋرة إﻧذار ﻟﻠﺟرق
اﻟﺗﻼﻣﺳﺎت "ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻛون ﻣﻐﻠﻘﺔ" – ﺗﻔﺗﺢ ﻋﻧد وﺟود إﻧذار
أزل اﻟﻘﻧطرة
48 VDC – اﺧﺗﯾﺎري
ﺗوﺻﯾل
 دﺧﺎن/ ﺣرﯾق
 اﻟطﺎﻗﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺔ ﻟﻠﺗﯾﺎر اﻟﺛﺎﺑت ﻟﮭﺎ ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻘطﺑﯾﺔ: ﻣﻠﺣوظﺔ
وﯾﺟب ﺗوﺻﯾﻠﮭﺎ ﻣﻧﺎ ھو ﻣوﺿﺢ وإﻻ ﻓﺈن ﺟﮭﺎز اﻟﺗﺣﻛم ﻟن ﯾﻌﻣل ﺑطﺎﻗﺔ
.اﻟﺗﯾﺎر اﻟﺛﺎﺑت ﻓﻘط
اﻟوﺣدة اﻷوﻟﻰ
اﻟوﺣدة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﻣﺣﻠﻲ
REM 1
REM 2
GEN
وﺳﯾﻠﺔ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟرطوﺑﺔ
 ﻓﯾﺟب ﺗوﺻﯾل، ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺟﺳﺎت ﻟﮭﺎ ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻔطﺑﯾﺔ: ﻣﻠﺣوظﺔ
.AG  وطرف اﻟﻔﺿﺔ ﺑـCU طرف اﻟﻧﺣﺎس ﺑـ
ﺗوﺻﯾﻼت ﻟﻠوﺣﺔ اﻹﻧذار اﻻﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ ﻣن أﺟل إﻏﻼف وﺳﯾط اﻟﺗﺑرﯾد
 ﻗوﻟت24  ﺗوﺻﯾﻼت طرﻓﯾﺔA/C #1
1 إﻏﻼق
 ﻗوﻟت24  ﺗوﺻﯾﻼت طرﻓﯾﺔA/C #2
2 إﻏﻼق
ﻣﺛﺑط إﻏﻼق ﺳﻲ ﺑﻲ
ﻧﺣﺎس
ﻓﺿﺔ
"12 أطراف اﻟﻣﺟﺳﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ
ﺗرﻛﯾب ﻣﯾداﻧﻲ اﺧﺗﯾﺎري
8612-  رﻗم اﻟﻘطﻌﺔ ﻟدى ﺑﺎرد ھو،  ﻗدم35 ﻣﺟﺳﺎت درﺟﺔ ﺣرارة
023A
إﻧذار ﺗﺷﻐﯾل اﻟﻣوﻟد
ﺗﻼﻣﺳﺎت "داﺋﻣﺎ ً ﻣﻐﻠﻘﺔ" – ﺗﻔﺗﺢ ﻋﻧد وﺟود إﻧذار
أزل اﻟﻘﻧطرة
ﺗرﻛﯾب ﻣﯾداﻧﻲ اﺧﺗﯾﺎري
وﺳﯾﻠﺔ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟرطوﺑﺔ
اﻟﺗﻼﻣﺳﺎت "ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻛون ﻣﻔﺗوﺣﺔ" – ﺗﻧﻐﻠق ﻋﻧد وﺟود ارﺗﻔﺎع
 وھذا، ﯾﺗطﻠب ﻣرﺣل إﻧذار ﻓﻲ ﻛل وﺣدة ﻣن وﺣدات ﺗﻛﯾﯾف اﻟﮭواء- 
."J" ﺟزء ﻣن ﻧﻣط اﻟﺗﺣﻛم

FIGURE 6 CONTROLLER CONNECTIONS
2-STAGE (WA*S/WL*S SERIES) AIR
CONDITIONERS – NO ECONOMIZER
WITH ALARM BOARD & CB4000
COMMUNICATION BOARD
FIRE / SMOKE ALARM CIRCUIT
"NC" CONTACTS - OPEN ON ALARM

(WA*S/WL*S  ﻣرﺣﻠﺔ ) ﺳﻠﺳﻠﺔ-2  ﺗوﺻﯾﻼت اﻟﻣﺗﺣﻛم6 ﺷﻛل
 ﻣﻊ ﻟوح اﻻﻧذار & ﻟوح اﻟﺗوﺻﯾلEcon ﻣﻛﯾف اﻟﮭواء – ﻻ ﯾوﺟد
CB4000

 ﻟﻠدﺧﺎن/ داﺋرة إﻧذار ﻟﻠﺟرق
اﻟﺗﻼﻣﺳﺎت "ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻛون ﻣﻐﻠﻘﺔ" – ﺗﻔﺗﺢ ﻋﻧد وﺟود إﻧذار
أزل اﻟﻘﻧطرة
48 VDC – اﺧﺗﯾﺎري
ﺗوﺻﯾل
 دﺧﺎن/ ﺣرﯾق

REMOVE JUMPER
OPTIONAL - 48 VDC
CONNECTION
FIRE / SMOKE
48 VDC
NOTE: DC BACK-UP POWER IS POLARITY
SENSITIVE AND MUST BE CONNECTED AS
SHOWN OR CONTROLLER WILL NOT OPERATE
ON DC POWER ONLY
UNIT 1
UNIT 2
LOCAL
REM 1
REM 2
GEN
HUMIDITY CONTROLLER
NOTE: ALL SENSORS ARE POLARITY SENSITIVE.
COPPER LEAD MUST CONNECT TO CU, AND
SILVER LEAD TO AG
OPTIONAL ALARM BOARD CONNECTIONS FOR
REFR IGERANT LOCKOUT
A/C #1 24 V TERMINALS
LOCKOUT 1
A/C #2 24 V TERMINALS
LOCKOUT 2
CB4000 AUX LOCKOUT DAMPER
COPPER
SILVER
STANDARD LOCAL SENSOR 12" LEADS
OPTIONAL FIELD INSTALLED
35 FOOT TEMPERATURE SENSORS, BARD PART
NUMBER 8612-023A
GENERATOR RUN ALARM
"NC" CONTACTS - OPEN ON ALARM

ﺗوﺻﯾﻼت ﻟﻠوﺣﺔ اﻹﻧذار اﻻﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ ﻣن أﺟل إﻏﻼف وﺳﯾط
اﻟﺗﺑرﯾد
 ﻗوﻟت24  ﺗوﺻﯾﻼت طرﻓﯾﺔA/C #1
1 إﻏﻼق
 ﻗوﻟت24  ﺗوﺻﯾﻼت طرﻓﯾﺔA/C #2
2 إﻏﻼق
4000 ﻣﺛﺑط إﻏﻼق ﺳﻲ ﺑﻲ
ﻧﺣﺎس
ﻓﺿﺔ
"12 أطراف اﻟﻣﺟﺳﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ
ﺗرﻛﯾب ﻣﯾداﻧﻲ اﺧﺗﯾﺎري
 رﻗم اﻟﻘطﻌﺔ ﻟدى ﺑﺎرد ھو،  ﻗدم35 ﻣﺟﺳﺎت درﺟﺔ ﺣرارة
8612-023A
إﻧذار ﺗﺷﻐﯾل اﻟﻣوﻟد
اﻟﺗﻼﻣﺳﺎت "ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻛون ﻣﻐﻠﻘﺔ" – ﺗﻔﺗﺢ ﻋﻧد وﺟود إﻧذار

REMOVE JUMPER
OPTIONAL FIELD INSTALLED
HUMIDITY CONTROLLER
"NO" CONTACTS - CLOSE ON RISE

أزل اﻟﻘﻧطرة
ﺗرﻛﯾب ﻣﯾداﻧﻲ اﺧﺗﯾﺎري
وﺳﯾﻠﺔ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟرطوﺑﺔ
اﻟﺗﻼﻣﺳﺎت "ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻛون ﻣﻔﺗوﺣﺔ" – ﺗﻧﻐﻠق ﻋﻧد وﺟود ارﺗﻔﺎع

 REQUIRES ALARM RELAY IN EACH A/C UNIT,
WHICH IS PART OF "J" CONTROL MODULE.

 اﻟطﺎﻗﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺔ ﻟﻠﺗﯾﺎر اﻟﺛﺎﺑت ﻟﮭﺎ ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣن: ﻣﻠﺣوظﺔ
ﺣﯾث اﻟﻘطﺑﯾﺔ وﯾﺟب ﺗوﺻﯾﻠﮭﺎ ﻣﻧﺎ ھو ﻣوﺿﺢ وإﻻ ﻓﺈن ﺟﮭﺎز
.اﻟﺗﺣﻛم ﻟن ﯾﻌﻣل ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺗﯾﺎر اﻟﺛﺎﺑت ﻓﻘط
اﻟوﺣدة اﻷوﻟﻰ
اﻟوﺣدة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﻣﺣﻠﻲ
REM 1
REM 2
GEN
وﺳﯾﻠﺔ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟرطوﺑﺔ
، ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺟﺳﺎت ﻟﮭﺎ ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻔطﺑﯾﺔ: ﻣﻠﺣوظﺔ
.AG  وطرف اﻟﻔﺿﺔ ﺑـCU ﻓﯾﺟب ﺗوﺻﯾل طرف اﻟﻧﺣﺎس ﺑـ

 ﯾﺗطﻠب ﻣرﺣل إﻧذار ﻓﻲ ﻛل وﺣدة ﻣن وﺣدات ﺗﻛﯾﯾف- 
."J"  وھذا ﺟزء ﻣن ﻧﻣط اﻟﺗﺣﻛم،اﻟﮭواء

FIGURE 7 CONTROLLER CONNECTIONS
1-STAGE (WA/WL, W**A/W**L SERIES) AIR
CONDITIONERS WITH OLDER STYLE EIFM
ECONOMIZERS
NOTE: FACTORY INSTALLED ECONOMIZERS
HAVE WIRES SHOWN AS SOLID LINES____
ARE ALREADY LANDED ON 24V TERMINAL
BLOCK. FIELD INSTALLED MUST BE CONNECTED.
EIFM ECONOMIZER #1
FIRE / SMOKE ALARM CIRCUIT
"NC" CONTACTS - OPEN ON ALARM
REMOVE JUMPER
OPTIONAL - 48 VDC
CONNECTION
FIRE / SMOKE
48 VDC
NOTE: DC BACK-UP POWER IS POLARITY
SENSITIVE AND MUST BE CONNECTED AS
SHOWN OR CONTROLLER WILL NOT OPERATE
ON DC POWER ONLY
UNIT 1
UNIT 2
LOCAL
REM 1
REM 2
GEN
HUMIDITY CONTROLLER
NOTE: ALL SENSORS ARE POLARITY SENSITIVE.
COPPER LEAD MUST CONNECT TO CU, AND
SILVER LEAD TO AG
BLACK
YELLOW
PURPLE
PINK
ORANGE
BLUE
A/C #1
ECON 1
LOCKOUT 1
 ALARM BOARD
LOCKOUT 2
COPPER
SILVER
ECON 2
BLUE
BLACK
YELLOW
PURPLE
PINK
ORANGE
EIFM ECONOMIZER #2

WA/WL, W**A/  ﻣرﺣﻠﺔ ) ﺳﻠﺳﻠﺔ-1  ﺗوﺻﯾﻼت اﻟﻣﺗﺣﻛم7 ﺷﻛل
EIFM  اﻷﻗدمEcono EIFM – ( ﻣﻛﯾف اﻟﮭواءW**L

 اﻟﻣوﻓرات اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗرﻛﯾﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﻣﻊ ﻟﮭﺎ أﺳﻼك: ﻣﻠﺣوظﺔ
____ ﻣوﺿﺣﺔ ﺑﺧطوط ﻣﺗﺻﻠﺔ
. ﻓوﻟت24 ﺗم وﺿﻌﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌل ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗوﺻﯾل اﻟطرﻓﻲ
.وﯾﺟب ﺗوﺻﯾﻠﮭﺎ ﻋﻧد اﻟﺗرﻛﯾب اﻟﻣﯾداﻧﻲ
EIFM ﻣوﻓر
 ﻟﻠدﺧﺎن/ داﺋرة إﻧذار ﻟﻠﺟرق
اﻟﺗﻼﻣﺳﺎت "ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻛون ﻣﻐﻠﻘﺔ" – ﺗﻔﺗﺢ ﻋﻧد وﺟود إﻧذار
أزل اﻟﻘﻧطرة
48 VDC – اﺧﺗﯾﺎري
ﺗوﺻﯾل
 دﺧﺎن/ ﺣرﯾق
48 VDC
 اﻟطﺎﻗﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺔ ﻟﻠﺗﯾﺎر اﻟﺛﺎﺑت ﻟﮭﺎ ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣن: ﻣﻠﺣوظﺔ
ﺣﯾث اﻟﻘطﺑﯾﺔ وﯾﺟب ﺗوﺻﯾﻠﮭﺎ ﻣﻧﺎ ھو ﻣوﺿﺢ وإﻻ ﻓﺈن ﺟﮭﺎز
.اﻟﺗﺣﻛم ﻟن ﯾﻌﻣل ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺗﯾﺎر اﻟﺛﺎﺑت ﻓﻘط
اﻟوﺣدة اﻷوﻟﻰ
اﻟوﺣدة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﻣﺣﻠﻲ
REM 1
REM 2
GEN
وﺳﯾﻠﺔ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟرطوﺑﺔ
، ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺟﺳﺎت ﻟﮭﺎ ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻔطﺑﯾﺔ: ﻣﻠﺣوظﺔ
.AG  وطرف اﻟﻔﺿﺔ ﺑـCU ﻓﯾﺟب ﺗوﺻﯾل طرف اﻟﻧﺣﺎس ﺑـ
أﺳود
أﺻﻔر
أرﺟواﻧﻲ
وردي
ﺑرﺗﻘﺎﻟﻲ
أزرق
A/C #1
ECON 1
1 إﻏﻼق
 ﻟوﺣﺔ اﻹﻧذار
2 إﻏﻼق
ﻧﺣﺎس
ﻓﺿﺔ
ECON 2
أزرق
أﺳود
أﺻﻔر
أرﺟواﻧﻲ
وردي
ﺑرﺗﻘﺎﻟﻲ
2# EIFM ﻣوﻓر

A/C #2
STANDARD LOCAL SENSOR 12" LEADS
OPTIONAL FIELD INSTALLED
35 FOOT TEMPERATURE SENSORS, BARD PART
NUMBER 8612-023A
GENERATOR RUN ALARM
"NC" CONTACTS - OPEN ON ALARM

A/C #2
"12 أطراف اﻟﻣﺟﺳﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ
ﺗرﻛﯾب ﻣﯾداﻧﻲ اﺧﺗﯾﺎري
 رﻗم اﻟﻘطﻌﺔ ﻟدى ﺑﺎرد ھو،  ﻗدم35 ﻣﺟﺳﺎت درﺟﺔ ﺣرارة
8612-023A
إﻧذار ﺗﺷﻐﯾل اﻟﻣوﻟد
اﻟﺗﻼﻣﺳﺎت "ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻛون ﻣﻐﻠﻘﺔ" – ﺗﻔﺗﺢ ﻋﻧد وﺟود إﻧذار

REMOVE JUMPER
OPTIONAL FIELD INSTALLED
HUMIDITY CONTROLLER
"NO" CONTACTS - CLOSE ON RISE

أزل اﻟﻘﻧطرة
ﺗرﻛﯾب ﻣﯾداﻧﻲ اﺧﺗﯾﺎري
وﺳﯾﻠﺔ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟرطوﺑﺔ
اﻟﺗﻼﻣﺳﺎت "ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻛون ﻣﻔﺗوﺣﺔ" – ﺗﻧﻐﻠق ﻋﻧد وﺟود ارﺗﻔﺎع

 CONNECT E AND F IF EMERGENCY
VENTILATION ON HIGH TEMP ALARM
CONDITION IS DESIRED.
 REFRIGERANT PRESSURE LOCKOUT ALARM REQUIRES "J" CONTROL MODULE IN A/C UNITS.
 THE "E" AND "F" CONNECTIONS FOR
EMERGENCY VENTILATION ARE AVAILABLE
ONLY ON THE -B ALARM BOARD

 إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺗﮭوﯾﺔ اﻟطﺎرﺋﺔ ﻣرﻏوب ﻓﯾﮭﺎF  ﻗم ﺑﺎﻟﺗوﺻﯾل و- 
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود إﻧذار ﻋﻧد ارﺗﻔﺎع درﺟﺔ اﻟﺣرارة
 إﻧذار إﻏﻼف ﺿﻐط وﺳﯾط اﻟﺗﺑرﯾد – ﯾﺗطﻠب ﻧﻣط اﻟﺗﺣﻛم- 
." ﻓﻲ وﺣدات اﻟﺗﻛﯾﯾفJ"
" ﻣن أﺟل اﻟﺗﮭوﯾﺔ اﻟطﺎرﺋﺔ ﻣﺗﺎﺣﺔF" " وE"  اﻟﺗوﺻﯾﻼت- 
B ﻓﻘط ﻋﻠﻰ ﻟوﺣﺔ اﻹﻧذار

FIGURE 8 CONTROLLER CONNECTIONS
2-STAGE (WA*S/WL*S SERIES) AIR
CONDITIONERS WITH OLDER STYLE EIFM
ECONOMIZERS
NOTE: FACTORY INSTALLED ECONOMIZERS
HAVE WIRES SHOWN AS SOLID LINES____
ARE ALREADY LANDED ON 24V TERMINAL
BLOCK. FIELD INSTALLED MUST BE CONNECTED.
EIFM ECONOMIZER #1
FIRE / SMOKE ALARM CIRCUIT
"NC" CONTACTS - OPEN ON ALARM
REMOVE JUMPER
OPTIONAL - 48 VDC
CONNECTION
FIRE / SMOKE
48 VDC
NOTE: DC BACK-UP POWER IS POLARITY
SENSITIVE AND MUST BE CONNECTED AS
SHOWN OR CONTROLLER WILL NOT OPERATE
ON DC POWER ONLY
UNIT 1
UNIT 2
LOCAL
REM 1
REM 2
GEN
HUMIDITY CONTROLLER
NOTE: ALL SENSORS ARE POLARITY SENSITIVE.
COPPER LEAD MUST CONNECT TO CU, AND
SILVER LEAD TO AG
BLACK
YELLOW
PURPLE
PINK
ORANGE
BLUE
A/C #1
ECON 1
LOCKOUT 1
 ALARM BOARD
LOCKOUT 2
COPPER
SILVER
ECON 2
BLUE
BLACK
YELLOW
PURPLE
PINK
ORANGE
EIFM ECONOMIZER #2

(WA*S/WL*S  ﻣرﺣﻠﺔ ) ﺳﻠﺳﻠﺔ-2  ﺗوﺻﯾﻼت اﻟﻣﺗﺣﻛم8 ﺷﻛل
 اﻷﻗدمEIFM  طراز ﻣوﻓر-ﻣﻛﯾف اﻟﮭواء

 اﻟﻣوﻓرات اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗرﻛﯾﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﻣﻊ ﻟﮭﺎ أﺳﻼك: ﻣﻠﺣوظﺔ
____ ﻣوﺿﺣﺔ ﺑﺧطوط ﻣﺗﺻﻠﺔ
. ﻓوﻟت24 ﺗم وﺿﻌﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌل ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗوﺻﯾل اﻟطرﻓﻲ
.وﯾﺟب ﺗوﺻﯾﻠﮭﺎ ﻋﻧد اﻟﺗرﻛﯾب اﻟﻣﯾداﻧﻲ
1# EIFM ﻣوﻓر
 ﻟﻠدﺧﺎن/ داﺋرة إﻧذار ﻟﻠﺟرق
اﻟﺗﻼﻣﺳﺎت "ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻛون ﻣﻐﻠﻘﺔ" – ﺗﻔﺗﺢ ﻋﻧد وﺟود إﻧذار
أزل اﻟﻘﻧطرة
48 VDC – اﺧﺗﯾﺎري
ﺗوﺻﯾل
 دﺧﺎن/ ﺣرﯾق
48 VDC
 اﻟطﺎﻗﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺔ ﻟﻠﺗﯾﺎر اﻟﺛﺎﺑت ﻟﮭﺎ ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣن: ﻣﻠﺣوظﺔ
ﺣﯾث اﻟﻘطﺑﯾﺔ وﯾﺟب ﺗوﺻﯾﻠﮭﺎ ﻣﻧﺎ ھو ﻣوﺿﺢ وإﻻ ﻓﺈن ﺟﮭﺎز
.اﻟﺗﺣﻛم ﻟن ﯾﻌﻣل ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺗﯾﺎر اﻟﺛﺎﺑت ﻓﻘط
اﻟوﺣدة اﻷوﻟﻰ
اﻟوﺣدة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﻣﺣﻠﻲ
REM 1
REM 2
GEN
وﺳﯾﻠﺔ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟرطوﺑﺔ
، ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺟﺳﺎت ﻟﮭﺎ ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻔطﺑﯾﺔ: ﻣﻠﺣوظﺔ
.AG  وطرف اﻟﻔﺿﺔ ﺑـCU ﻓﯾﺟب ﺗوﺻﯾل طرف اﻟﻧﺣﺎس ﺑـ
أﺳود
أﺻﻔر
أرﺟواﻧﻲ
وردي
ﺑرﺗﻘﺎﻟﻲ
أزرق
A/C #1
ECON 1
1 إﻏﻼق
 ﻟوﺣﺔ اﻹﻧذار
2 إﻏﻼق
ﻧﺣﺎس
ﻓﺿﺔ
ECON 2
أزرق
أﺳود
أﺻﻔر
أرﺟواﻧﻲ
وردي
ﺑرﺗﻘﺎﻟﻲ
#2 EIFM ﻣوﻓر

A/C #2
STANDARD LOCAL SENSOR 12" LEADS
OPTIONAL FIELD INSTALLED
35 FOOT TEMPERATURE SENSORS, BARD PART
NUMBER 8612-023A
GENERATOR RUN ALARM
"NC" CONTACTS - OPEN ON ALARM

A/C #2
"12 أطراف اﻟﻣﺟﺳﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ
ﺗرﻛﯾب ﻣﯾداﻧﻲ اﺧﺗﯾﺎري
 رﻗم اﻟﻘطﻌﺔ ﻟدى ﺑﺎرد ھو،  ﻗدم35 ﻣﺟﺳﺎت درﺟﺔ ﺣرارة
8612-023A
إﻧذار ﺗﺷﻐﯾل اﻟﻣوﻟد
اﻟﺗﻼﻣﺳﺎت "ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻛون ﻣﻐﻠﻘﺔ" – ﺗﻔﺗﺢ ﻋﻧد وﺟود إﻧذار

REMOVE JUMPER
OPTIONAL FIELD INSTALLED
HUMIDITY CONTROLLER
"NO" CONTACTS - CLOSE ON RISE

أزل اﻟﻘﻧطرة
ﺗرﻛﯾب ﻣﯾداﻧﻲ اﺧﺗﯾﺎري
وﺳﯾﻠﺔ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟرطوﺑﺔ
اﻟﺗﻼﻣﺳﺎت "ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻛون ﻣﻔﺗوﺣﺔ" – ﺗﻧﻐﻠق ﻋﻧد وﺟود ارﺗﻔﺎع

 CONNECT E AND F IF EMERGENCY
VENTILATION ON HIGH TEMP ALARM
CONDITION IS DESIRED.
 REFRIGERANT PRESSURE LOCKOUT ALARM REQUIRES "J" CONTROL MODULE IN A/C UNITS.
 THE "E" AND "F" CONNECTIONS FOR
EMERGENCY VENTILATION ARE AVAILABLE
ONLY ON THE -B ALARM BOARD

 إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺗﮭوﯾﺔ اﻟطﺎرﺋﺔ ﻣرﻏوب ﻓﯾﮭﺎF  ﻗم ﺑﺎﻟﺗوﺻﯾل و- 
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود إﻧذار ﻋﻧد ارﺗﻔﺎع درﺟﺔ اﻟﺣرارة
 إﻧذار إﻏﻼف ﺿﻐط وﺳﯾط اﻟﺗﺑرﯾد – ﯾﺗطﻠب ﻧﻣط اﻟﺗﺣﻛم- 
." ﻓﻲ وﺣدات اﻟﺗﻛﯾﯾفJ"
" ﻣن أﺟل اﻟﺗﮭوﯾﺔ اﻟطﺎرﺋﺔ ﻣﺗﺎﺣﺔF"" وE"  اﻟﺗوﺻﯾﻼت- 
B ﻓﻘط ﻋﻠﻰ ﻟوﺣﺔ اﻹﻧذار

FIGURE 9 CONTROLLER CONNECTIONS
1-STAGE (WA/WL, W**A/W**L SERIES) AIR
CONDITIONERS WITH OLDER STYLE EIFM
ECONOMIZERS AND WITH ALARM BOARD &
CB4000 COMMUNICATION BOARD
EIFM ECONOMIZER #1
FIRE / SMOKE ALARM CIRCUIT
"NC" CONTACTS - OPEN ON ALARM
REMOVE JUMPER
OPTIONAL - 48 VDC
CONNECTION
FIRE / SMOKE
48 VDC
NOTE: DC BACK-UP POWER IS POLARITY
SENSITIVE AND MUST BE CONNECTED AS
SHOWN OR CONTROLLER WILL NOT OPERATE
ON DC POWER ONLY
UNIT 1
UNIT 2
LOCAL
REM 1
REM 2
GEN
HUMIDITY CONTROLLER
NOTE: ALL SENSORS ARE POLARITY SENSITIVE.
COPPER LEAD MUST CONNECT TO CU, AND
SILVER LEAD TO AG
BLACK
YELLOW
PURPLE
PINK
ORANGE
BLUE
BROWN/WHITE
A/C #1
ECON 1
LOCKOUT 1
 ALARM BOARD
LOCKOUT 2
RELAY KIT PART #8620-221
CB4000 AUX LOCKOUT DAMPER
COPPER
SILVER
ECON 2
BLUE
BLACK
YELLOW
PURPLE
PINK
ORANGE
EIFM ECONOMIZER #2

WA/WL, W**A/  ﻣرﺣﻠﺔ ) ﺳﻠﺳﻠﺔ-1  ﺗوﺻﯾﻼت اﻟﻣﺗﺣﻛم9 ﺷﻛل
 اﻷﻗدم & ﻣﻊ ﻟوحEIFM ( ﻣﻛﯾف اﻟﮭواء ﻣﻊ طراز ﻣوﻓرW**L
CB4000  ﻟوح اﻟﺗوﺻﯾل/ اﻻﻧذار

EIFM ﻣوﻓر
 ﻟﻠدﺧﺎن/ داﺋرة إﻧذار ﻟﻠﺟرق
اﻟﺗﻼﻣﺳﺎت "ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻛون ﻣﻐﻠﻘﺔ" – ﺗﻔﺗﺢ ﻋﻧد وﺟود إﻧذار
أزل اﻟﻘﻧطرة
48 VDC – اﺧﺗﯾﺎري
ﺗوﺻﯾل
 دﺧﺎن/ ﺣرﯾق
48 VDC
 اﻟطﺎﻗﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺔ ﻟﻠﺗﯾﺎر اﻟﺛﺎﺑت ﻟﮭﺎ ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣن: ﻣﻠﺣوظﺔ
ﺣﯾث اﻟﻘطﺑﯾﺔ وﯾﺟب ﺗوﺻﯾﻠﮭﺎ ﻣﻧﺎ ھو ﻣوﺿﺢ وإﻻ ﻓﺈن ﺟﮭﺎز
.اﻟﺗﺣﻛم ﻟن ﯾﻌﻣل ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺗﯾﺎر اﻟﺛﺎﺑت ﻓﻘط
اﻟوﺣدة اﻷوﻟﻰ
اﻟوﺣدة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﻣﺣﻠﻲ
REM 1
REM 2
GEN
وﺳﯾﻠﺔ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟرطوﺑﺔ
، ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺟﺳﺎت ﻟﮭﺎ ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻔطﺑﯾﺔ: ﻣﻠﺣوظﺔ
.AG  وطرف اﻟﻔﺿﺔ ﺑـCU ﻓﯾﺟب ﺗوﺻﯾل طرف اﻟﻧﺣﺎس ﺑـ
أﺳود
أﺻﻔر
أرﺟواﻧﻲ
وردي
ﺑرﺗﻘﺎﻟﻲ
أزرق
 أﺑﯾض/ ﺑﻧﻲ
A/C #1
ECON 1
1 إﻏﻼق
 ﻟوﺣﺔ اﻹﻧذار
2 إﻏﻼق
8620-221 ﺟزء ﻋدة اﻟﺗﻧﺎوب رﻗم
4000 ﻣﺛﺑط إﻏﻼق ﺳﻲ ﺑﻲ
ﻧﺣﺎس
ﻓﺿﺔ
ECON 2
أزرق
أﺳود
أﺻﻔر
أرﺟواﻧﻲ
وردي
ﺑرﺗﻘﺎﻟﻲ
#2 EIFM ﻣوﻓر

A/C #2
NOTE: FACTORY INSTALLED ECONOMIZERS
HAVE WIRES SHOWN AS SOLID LINES____
ARE ALREADY LANDED ON 24V TERMINAL
BLOCK. FIELD INSTALLED MUST BE CONNECTED.
STANDARD LOCAL SENSOR 12" LEADS
OPTIONAL FIELD INSTALLED
35 FOOT TEMPERATURE SENSORS, BARD PART
NUMBER 8612-023A
GENERATOR RUN ALARM
"NC" CONTACTS - OPEN ON ALARM

A/C #2
 اﻟﻣوﻓرات اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗرﻛﯾﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﻣﻊ ﻟﮭﺎ أﺳﻼك: ﻣﻠﺣوظﺔ
____ ﻣوﺿﺣﺔ ﺑﺧطوط ﻣﺗﺻﻠﺔ
. ﻓوﻟت24 ﺗم وﺿﻌﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌل ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗوﺻﯾل اﻟطرﻓﻲ
.وﯾﺟب ﺗوﺻﯾﻠﮭﺎ ﻋﻧد اﻟﺗرﻛﯾب اﻟﻣﯾداﻧﻲ
"12 أطراف اﻟﻣﺟﺳﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ
ﺗرﻛﯾب ﻣﯾداﻧﻲ اﺧﺗﯾﺎري
 رﻗم اﻟﻘطﻌﺔ ﻟدى ﺑﺎرد ھو،  ﻗدم35 ﻣﺟﺳﺎت درﺟﺔ ﺣرارة
8612-023A
إﻧذار ﺗﺷﻐﯾل اﻟﻣوﻟد
اﻟﺗﻼﻣﺳﺎت "ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻛون ﻣﻐﻠﻘﺔ" – ﺗﻔﺗﺢ ﻋﻧد وﺟود إﻧذار

REMOVE JUMPER
OPTIONAL FIELD INSTALLED
HUMIDITY CONTROLLER
"NO" CONTACTS - CLOSE ON RISE

أزل اﻟﻘﻧطرة
ﺗرﻛﯾب ﻣﯾداﻧﻲ اﺧﺗﯾﺎري
وﺳﯾﻠﺔ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟرطوﺑﺔ
اﻟﺗﻼﻣﺳﺎت "ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻛون ﻣﻔﺗوﺣﺔ" – ﺗﻧﻐﻠق ﻋﻧد وﺟود ارﺗﻔﺎع

 CONNECT E AND F IF EMERGENCY
VENTILATION ON HIGH TEMP ALARM
CONDITION IS DESIRED.
 REFRIGERANT PRESSURE LOCKOUT ALARM REQUIRES "J" CONTROL MODULE IN A/C UNITS.
 THE "E" AND "F" CONNECTIONS FOR
EMERGENCY VENTILATION ARE AVAILABLE
ONLY ON THE -B ALARM BOARD

 إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺗﮭوﯾﺔ اﻟطﺎرﺋﺔ ﻣرﻏوب ﻓﯾﮭﺎF  ﻗم ﺑﺎﻟﺗوﺻﯾل و- 
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود إﻧذار ﻋﻧد ارﺗﻔﺎع درﺟﺔ اﻟﺣرارة
 إﻧذار إﻏﻼف ﺿﻐط وﺳﯾط اﻟﺗﺑرﯾد – ﯾﺗطﻠب ﻧﻣط اﻟﺗﺣﻛم- 
." ﻓﻲ وﺣدات اﻟﺗﻛﯾﯾفJ"
" ﻣن أﺟل اﻟﺗﮭوﯾﺔ اﻟطﺎرﺋﺔ ﻣﺗﺎﺣﺔF"" وE"  اﻟﺗوﺻﯾﻼت- 
B ﻓﻘط ﻋﻠﻰ ﻟوﺣﺔ اﻹﻧذار

FIGURE 10 CONTROLLER CONNECTIONS
2-STAGE (WA*S/WL*S SERIES) AIR
CONDITIONERS WITH OLDER STYLE EIFM
ECONOMIZERS AND WITH ALARM BOARD &
CB4000 COMMUNICATION BOARD
EIFM ECONOMIZER #1
FIRE / SMOKE ALARM CIRCUIT
"NC" CONTACTS - OPEN ON ALARM
REMOVE JUMPER
OPTIONAL - 48 VDC
CONNECTION
FIRE / SMOKE
48 VDC
NOTE: DC BACK-UP POWER IS POLARITY
SENSITIVE AND MUST BE CONNECTED AS
SHOWN OR CONTROLLER WILL NOT OPERATE
ON DC POWER ONLY
UNIT 1
UNIT 2
LOCAL
REM 1
REM 2
GEN
HUMIDITY CONTROLLER
NOTE: ALL SENSORS ARE POLARITY SENSITIVE.
COPPER LEAD MUST CONNECT TO CU, AND
SILVER LEAD TO AG
BLACK
YELLOW
PURPLE
PINK
ORANGE
BLUE
BROWN/WHITE
A/C #1
ECON 1
LOCKOUT 1
 ALARM BOARD
LOCKOUT 2
RELAY KIT PART #8620-221
CB4000 AUX LOCKOUT DAMPER
COPPER
SILVER
ECON 2
BLUE
BLACK
YELLOW
PURPLE
PINK
ORANGE
EIFM ECONOMIZER #2

(WA*S/WL*S  ﻣرﺣﻠﺔ ) ﺳﻠﺳﻠﺔ-2  ﺗوﺻﯾﻼت اﻟﻣﺗﺣﻛم10 ﺷﻛل
 ﻟوح/  اﻷﻗدم & ﻣﻊ ﻟوح اﻻﻧذارEIFM ﻣﻛﯾف اﻟﮭواء ﻣﻊ طراز ﻣوﻓر
CB4000 اﻟﺗوﺻﯾل

EIFM ﻣوﻓر
 ﻟﻠدﺧﺎن/ داﺋرة إﻧذار ﻟﻠﺟرق
اﻟﺗﻼﻣﺳﺎت "ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻛون ﻣﻐﻠﻘﺔ" – ﺗﻔﺗﺢ ﻋﻧد وﺟود إﻧذار
أزل اﻟﻘﻧطرة
48 VDC – اﺧﺗﯾﺎري
ﺗوﺻﯾل
 دﺧﺎن/ ﺣرﯾق
 اﻟطﺎﻗﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺔ ﻟﻠﺗﯾﺎر اﻟﺛﺎﺑت ﻟﮭﺎ ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣن: ﻣﻠﺣوظﺔ
ﺣﯾث اﻟﻘطﺑﯾﺔ وﯾﺟب ﺗوﺻﯾﻠﮭﺎ ﻣﻧﺎ ھو ﻣوﺿﺢ وإﻻ ﻓﺈن ﺟﮭﺎز
.اﻟﺗﺣﻛم ﻟن ﯾﻌﻣل ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺗﯾﺎر اﻟﺛﺎﺑت ﻓﻘط
اﻟوﺣدة اﻷوﻟﻰ
اﻟوﺣدة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﻣﺣﻠﻲ
REM 1
REM 2
GEN
وﺳﯾﻠﺔ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟرطوﺑﺔ
، ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺟﺳﺎت ﻟﮭﺎ ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻔطﺑﯾﺔ: ﻣﻠﺣوظﺔ
.AG  وطرف اﻟﻔﺿﺔ ﺑـCU ﻓﯾﺟب ﺗوﺻﯾل طرف اﻟﻧﺣﺎس ﺑـ
أﺳود
أﺻﻔر
أرﺟواﻧﻲ
وردي
ﺑرﺗﻘﺎﻟﻲ
أزرق
 أﺑﯾض/ ﺑﻧﻲ
A/C #1
ECON 1
1 إﻏﻼق
 ﻟوﺣﺔ اﻹﻧذار
2 إﻏﻼق
8620-221 ﺟزء ﻋدة اﻟﺗﻧﺎوب رﻗم
4000 ﻣﺛﺑط إﻏﻼق ﺳﻲ ﺑﻲ
ﻧﺣﺎس
ﻓﺿﺔ
ECON 2
أزرق
أﺳود
أﺻﻔر
أرﺟواﻧﻲ
وردي
ﺑرﺗﻘﺎﻟﻲ
#2 EIFM ﻣوﻓر

A/C #2
NOTE: FACTORY INSTALLED ECONOMIZERS
HAVE WIRES SHOWN AS SOLID LINES____
ARE ALREADY LANDED ON 24V TERMINAL
BLOCK. FIELD INSTALLED MUST BE CONNECTED.
STANDARD LOCAL SENSOR 12" LEADS
OPTIONAL FIELD INSTALLED
35 FOOT TEMPERATURE SENSORS, BARD PART
NUMBER 8612-023A
GENERATOR RUN ALARM
"NC" CONTACTS - OPEN ON ALARM

A/C #2
 اﻟﻣوﻓرات اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗرﻛﯾﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﻣﻊ ﻟﮭﺎ أﺳﻼك: ﻣﻠﺣوظﺔ
____ ﻣوﺿﺣﺔ ﺑﺧطوط ﻣﺗﺻﻠﺔ
. ﻓوﻟت24 ﺗم وﺿﻌﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌل ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗوﺻﯾل اﻟطرﻓﻲ
.وﯾﺟب ﺗوﺻﯾﻠﮭﺎ ﻋﻧد اﻟﺗرﻛﯾب اﻟﻣﯾداﻧﻲ
"12 أطراف اﻟﻣﺟﺳﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ
ﺗرﻛﯾب ﻣﯾداﻧﻲ اﺧﺗﯾﺎري
 رﻗم اﻟﻘطﻌﺔ ﻟدى ﺑﺎرد ھو،  ﻗدم35 ﻣﺟﺳﺎت درﺟﺔ ﺣرارة
8612-023A
إﻧذار ﺗﺷﻐﯾل اﻟﻣوﻟد
اﻟﺗﻼﻣﺳﺎت "ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻛون ﻣﻐﻠﻘﺔ" – ﺗﻔﺗﺢ ﻋﻧد وﺟود إﻧذار

REMOVE JUMPER
OPTIONAL FIELD INSTALLED
HUMIDITY CONTROLLER
"NO" CONTACTS - CLOSE ON RISE

أزل اﻟﻘﻧطرة
ﺗرﻛﯾب ﻣﯾداﻧﻲ اﺧﺗﯾﺎري
وﺳﯾﻠﺔ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟرطوﺑﺔ
اﻟﺗﻼﻣﺳﺎت "ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻛون ﻣﻔﺗوﺣﺔ" – ﺗﻧﻐﻠق ﻋﻧد وﺟود ارﺗﻔﺎع

 CONNECT E AND F IF EMERGENCY
VENTILATION ON HIGH TEMP ALARM
CONDITION IS DESIRED.
 REFRIGERANT PRESSURE LOCKOUT ALARM REQUIRES "J" CONTROL MODULE IN A/C UNITS.
 THE "E" AND "F" CONNECTIONS FOR
EMERGENCY VENTILATION ARE AVAILABLE
ONLY ON THE -B ALARM BOARD

 إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺗﮭوﯾﺔ اﻟطﺎرﺋﺔ ﻣرﻏوب ﻓﯾﮭﺎF  ﻗم ﺑﺎﻟﺗوﺻﯾل و- 
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود إﻧذار ﻋﻧد ارﺗﻔﺎع درﺟﺔ اﻟﺣرارة
 إﻧذار إﻏﻼف ﺿﻐط وﺳﯾط اﻟﺗﺑرﯾد – ﯾﺗطﻠب ﻧﻣط اﻟﺗﺣﻛم- 
." ﻓﻲ وﺣدات اﻟﺗﻛﯾﯾفJ"
" ﻣن أﺟل اﻟﺗﮭوﯾﺔ اﻟطﺎرﺋﺔ ﻣﺗﺎﺣﺔF"" وE"  اﻟﺗوﺻﯾﻼت- 
B ﻓﻘط ﻋﻠﻰ ﻟوﺣﺔ اﻹﻧذار

FIGURE 11 CONTROLLER CONNECTIONS
1-STAGE (WA/WL, W**A/W**L SERIES) AIR
CONDITIONERS WITH (ECONWMT)
ECONOMIZERS
NOTE: FACTORY INSTALLED ECONOMIZERS
HAVE WIRES SHOWN AS SOLID LINES____
ARE ALREADY LANDED ON 24V TERMINAL
BLOCK. FIELD INSTALLED MUST BE CONNECTED.
FIRE / SMOKE ALARM CIRCUIT
"NC" CONTACTS - OPEN ON ALARM
REMOVE JUMPER
FIRE / SMOKE
JADE ECONOMIZER #1
A/C #1
OPTIONAL - 48 VDC
CONNECTION
48 VDC
NOTE: DC BACK-UP POWER IS POLARITY
SENSITIVE AND MUST BE CONNECTED AS
SHOWN OR CONTROLLER WILL NOT OPERATE
ON DC POWER ONLY
UNIT 1
UNIT 2
LOCAL
REM 1
REM 2
GEN
HUMIDITY CONTROLLER
NOTE: ALL SENSORS ARE POLARITY SENSITIVE.
COPPER LEAD MUST CONNECT TO CU, AND
SILVER LEAD TO AG
BLACK
YELLOW
PURPLE
PINK
RED
YELLOW/RED
BROWN/WHITE
ORANGE
BLUE
YELLOW/WHITE
ECON 1
LOCKOUT 1
 ALARM BOARD
LOCKOUT 2
ECON 2
JADE ECONOMIZER #2
COPPER
SILVER
BLACK
YELLOW

WA/WL, W**A/  ﻣرﺣﻠﺔ ) ﺳﻠﺳﻠﺔ-1  ﺗوﺻﯾﻼت اﻟﻣﺗﺣﻛم11 ﺷﻛل
( ﻣوﻓرECONWMT) ( ﻣﻛﯾف اﻟﮭواء ﻣﻊW**L

 اﻟﻣوﻓرات اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗرﻛﯾﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﻣﻊ ﻟﮭﺎ أﺳﻼك: ﻣﻠﺣوظﺔ
____ ﻣوﺿﺣﺔ ﺑﺧطوط ﻣﺗﺻﻠﺔ
. ﻓوﻟت24 ﺗم وﺿﻌﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌل ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗوﺻﯾل اﻟطرﻓﻲ
.وﯾﺟب ﺗوﺻﯾﻠﮭﺎ ﻋﻧد اﻟﺗرﻛﯾب اﻟﻣﯾداﻧﻲ
 ﻟﻠدﺧﺎن/ داﺋرة إﻧذار ﻟﻠﺟرق
اﻟﺗﻼﻣﺳﺎت "ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻛون ﻣﻐﻠﻘﺔ" – ﺗﻔﺗﺢ ﻋﻧد وﺟود إﻧذار
أزل اﻟﻘﻧطرة
 دﺧﺎن/ ﺣرﯾق
1 ﯾﺷم ﻣﻘﺗﺻد رﻗم
A/C #1
48 VDC – اﺧﺗﯾﺎري
ﺗوﺻﯾل
48 VDC
 اﻟطﺎﻗﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺔ ﻟﻠﺗﯾﺎر اﻟﺛﺎﺑت ﻟﮭﺎ ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣن: ﻣﻠﺣوظﺔ
ﺣﯾث اﻟﻘطﺑﯾﺔ وﯾﺟب ﺗوﺻﯾﻠﮭﺎ ﻣﻧﺎ ھو ﻣوﺿﺢ وإﻻ ﻓﺈن ﺟﮭﺎز
.اﻟﺗﺣﻛم ﻟن ﯾﻌﻣل ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺗﯾﺎر اﻟﺛﺎﺑت ﻓﻘط
اﻟوﺣدة اﻷوﻟﻰ
اﻟوﺣدة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﻣﺣﻠﻲ
REM 1
REM 2
GEN
وﺳﯾﻠﺔ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟرطوﺑﺔ
، ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺟﺳﺎت ﻟﮭﺎ ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻔطﺑﯾﺔ: ﻣﻠﺣوظﺔ
.AG  وطرف اﻟﻔﺿﺔ ﺑـCU ﻓﯾﺟب ﺗوﺻﯾل طرف اﻟﻧﺣﺎس ﺑـ
أﺳود
أﺻﻔر
أرﺟواﻧﻲ
وردي
أﺣﻣر
أﺣﻣر/أﺻﻔر
 أﺑﯾض/ ﺑﻧﻲ
ﺑرﺗﻘﺎﻟﻲ
أزرق
 أﺑﯾض/أﺻﻔر
ECON 1
1 إﻏﻼق
 ﻟوﺣﺔ اﻹﻧذار
2 إﻏﻼق
ECON 2
2 ﯾﺷم ﻣﻘﺗﺻد رﻗم
ﻧﺣﺎس
ﻓﺿﺔ
أﺳود
أﺻﻔر

PURPLE
PINK
RED
YELLOW/RED
BROWN/WHITE
ORANGE
BLUE
YELLOW/WHITE
A/C #2
STANDARD LOCAL SENSOR 12" LEADS
OPTIONAL FIELD INSTALLED
35 FOOT TEMPERATURE SENSORS, BARD PART
NUMBER 8612-023A
GENERATOR RUN ALARM
"NC" CONTACTS - OPEN ON ALARM

أرﺟواﻧﻲ
وردي
أﺣﻣر
أﺣﻣر/أﺻﻔر
 أﺑﯾض/ ﺑﻧﻲ
ﺑرﺗﻘﺎﻟﻲ
أزرق
 أﺑﯾض/أﺻﻔر
A/C #2
"12 أطراف اﻟﻣﺟﺳﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ
ﺗرﻛﯾب ﻣﯾداﻧﻲ اﺧﺗﯾﺎري
 رﻗم اﻟﻘطﻌﺔ ﻟدى ﺑﺎرد ھو،  ﻗدم35 ﻣﺟﺳﺎت درﺟﺔ ﺣرارة
8612-023A
إﻧذار ﺗﺷﻐﯾل اﻟﻣوﻟد
اﻟﺗﻼﻣﺳﺎت "ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻛون ﻣﻐﻠﻘﺔ" – ﺗﻔﺗﺢ ﻋﻧد وﺟود إﻧذار

REMOVE JUMPER
OPTIONAL FIELD INSTALLED
HUMIDITY CONTROLLER
"NO" CONTACTS - CLOSE ON RISE

أزل اﻟﻘﻧطرة
ﺗرﻛﯾب ﻣﯾداﻧﻲ اﺧﺗﯾﺎري
وﺳﯾﻠﺔ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟرطوﺑﺔ
اﻟﺗﻼﻣﺳﺎت "ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻛون ﻣﻔﺗوﺣﺔ" – ﺗﻧﻐﻠق ﻋﻧد وﺟود ارﺗﻔﺎع

 FOR EMERGENCY VENTILATION ADD A
JUMPER FROM THE A TO F TERMINAL ON THE
UNIT LOW VOLTAGE BLOCK IN THE UNIT. IN THE
JADE ECONOMIZER CONTROLLER SET THE
ECONOMIZER MINIMUM POSITION TO 10
VOLTS.
 REFRIGERANT PRESSURE LOCKOUT ALARM REQUIRES "J" CONTROL MODULE IN A/C UNITS.
 THE "E" AND "F" CONNECTIONS FOR
EMERGENCY VENTILATION ARE AVAILABLE
ONLY ON THE -B ALARM BOARD

 فلا نم رورملا ةلصو ةفاضا ةئراطلا ةيوهت- 
ىبرهكلا دهجلا تاذ ةيفرطلا ةدحولا ىف واو ىلا
ةدحولا ىف ةياغلل ضفخنملا. مكحتلا عضو ىف
ECONOMIZER  بشيلاECONOMIZER دحلا
 ىندالا10 تلوف.
 إﻧذار إﻏﻼف ﺿﻐط وﺳﯾط اﻟﺗﺑرﯾد – ﯾﺗطﻠب ﻧﻣط اﻟﺗﺣﻛم- 
." ﻓﻲ وﺣدات اﻟﺗﻛﯾﯾفJ"
" ﻣن أﺟل اﻟﺗﮭوﯾﺔ اﻟطﺎرﺋﺔ ﻣﺗﺎﺣﺔF"" وE"  اﻟﺗوﺻﯾﻼت- 
B ﻓﻘط ﻋﻠﻰ ﻟوﺣﺔ اﻹﻧذار

FIGURE 12 CONTROLLER CONNECTIONS
1-STAGE (W**A/W**L SERIES) AIR
CONDITIONERS WITH (WECOP) ECONOMIZERS
FIRE / SMOKE ALARM CIRCUIT
"NC" CONTACTS - OPEN ON ALARM
REMOVE JUMPER
FIRE / SMOKE
A/C #1
OPTIONAL - 48 VDC
CONNECTION
48 VDC
NOTE: DC BACK-UP POWER IS POLARITY
SENSITIVE AND MUST BE CONNECTED AS
SHOWN OR CONTROLLER WILL NOT OPERATE
ON DC POWER ONLY
UNIT 1
UNIT 2
LOCAL
REM 1
REM 2
GEN
HUMIDITY CONTROLLER
NOTE: ALL SENSORS ARE POLARITY SENSITIVE.
COPPER LEAD MUST CONNECT TO CU, AND
SILVER LEAD TO AG
ECON 1
LOCKOUT 1
 ALARM BOARD
LOCKOUT 2
ECON 2
COPPER
SILVER
A/C #2
STANDARD LOCAL SENSOR 12" LEADS
OPTIONAL FIELD INSTALLED
35 FOOT TEMPERATURE SENSORS, BARD PART
NUMBER 8612-023A
GENERATOR RUN ALARM
"NC" CONTACTS - OPEN ON ALARM
REMOVE JUMPER
OPTIONAL FIELD INSTALLED
HUMIDITY CONTROLLER
"NO" CONTACTS - CLOSE ON RISE
 JADE CONTROLLER MUST BE SET TO 10V ON
MINIMUM POSITION TO WORK AS EMERGENCY
VENTILATION.
 REFRIGERANT PRESSURE LOCKOUT ALARM REQUIRES "J" CONTROL MODULE IN A/C UNITS.
 THE "E" AND "F" CONNECTIONS FOR
EMERGENCY VENTILATION ARE AVAILABLE
ONLY ON THE -B ALARM BOARD

(W**AA/ W**LA  ﻣرﺣﻠﺔ ) ﺳﻠﺳﻠﺔ-1  ﺗوﺻﯾﻼت اﻟﻣﺗﺣﻛم12 ﺷﻛل
( ﻣوﻓرWECOP) ﻣﻛﯾف اﻟﮭواء ﻣﻊ
 ﻟﻠدﺧﺎن/ داﺋرة إﻧذار ﻟﻠﺟرق
اﻟﺗﻼﻣﺳﺎت "ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻛون ﻣﻐﻠﻘﺔ" – ﺗﻔﺗﺢ ﻋﻧد وﺟود إﻧذار
أزل اﻟﻘﻧطرة
 دﺧﺎن/ ﺣرﯾق
A/C #1
48 VDC – اﺧﺗﯾﺎري
ﺗوﺻﯾل
48 VDC
 اﻟطﺎﻗﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺔ ﻟﻠﺗﯾﺎر اﻟﺛﺎﺑت ﻟﮭﺎ ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻘطﺑﯾﺔ: ﻣﻠﺣوظﺔ
وﯾﺟب ﺗوﺻﯾﻠﮭﺎ ﻣﻧﺎ ھو ﻣوﺿﺢ وإﻻ ﻓﺈن ﺟﮭﺎز اﻟﺗﺣﻛم ﻟن ﯾﻌﻣل ﺑطﺎﻗﺔ
.اﻟﺗﯾﺎر اﻟﺛﺎﺑت ﻓﻘط
اﻟوﺣدة اﻷوﻟﻰ
اﻟوﺣدة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﻣﺣﻠﻲ
REM 1
REM 2
GEN
وﺳﯾﻠﺔ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟرطوﺑﺔ
 ﻓﯾﺟب ﺗوﺻﯾل، ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺟﺳﺎت ﻟﮭﺎ ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻔطﺑﯾﺔ: ﻣﻠﺣوظﺔ
.AG  وطرف اﻟﻔﺿﺔ ﺑـCU طرف اﻟﻧﺣﺎس ﺑـ
ECON 1
1 إﻏﻼق
 ﻟوﺣﺔ اﻹﻧذار
2 إﻏﻼق
ECON 2
ﻧﺣﺎس
ﻓﺿﺔ
A/C #2
"12 أطراف اﻟﻣﺟﺳﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ
ﺗرﻛﯾب ﻣﯾداﻧﻲ اﺧﺗﯾﺎري
8612-  رﻗم اﻟﻘطﻌﺔ ﻟدى ﺑﺎرد ھو،  ﻗدم35 ﻣﺟﺳﺎت درﺟﺔ ﺣرارة
023A
إﻧذار ﺗﺷﻐﯾل اﻟﻣوﻟد
اﻟﺗﻼﻣﺳﺎت "ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻛون ﻣﻐﻠﻘﺔ" – ﺗﻔﺗﺢ ﻋﻧد وﺟود إﻧذار
أزل اﻟﻘﻧطرة
ﺗرﻛﯾب ﻣﯾداﻧﻲ اﺧﺗﯾﺎري
وﺳﯾﻠﺔ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟرطوﺑﺔ
اﻟﺗﻼﻣﺳﺎت "ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻛون ﻣﻔﺗوﺣﺔ" – ﺗﻧﻐﻠق ﻋﻧد وﺟود ارﺗﻔﺎع

 ﻓﻲ ﻋﻠﻰ أﻗل10  ﯾﺟب ﺿﺑط ﺟﮭﺎز اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﯾﺷم ﻋﻠﻰ- 
وﺿﻊ ﻟﻠﻌﻣل ﻛﺗﮭوﯾﺔ طوارئ
" ﻓﻲJ"  إﻧذار إﻏﻼف ﺿﻐط وﺳﯾط اﻟﺗﺑرﯾد – ﯾﺗطﻠب ﻧﻣط اﻟﺗﺣﻛم- 
.وﺣدات اﻟﺗﻛﯾﯾف
" ﻣن أﺟل اﻟﺗﮭوﯾﺔ اﻟطﺎرﺋﺔ ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻓﻘط ﻋﻠﻰF"" وE"  اﻟﺗوﺻﯾﻼت- 
B ﻟوﺣﺔ اﻹﻧذار

FIGURE 13 CONTROLLER CONNECTIONS
2-STAGE (WA*S/WL*S SERIES) AIR
CONDITIONERS WITH (ECONWMT)
ECONOMIZERS
NOTE: FACTORY INSTALLED ECONOMIZERS
HAVE WIRES SHOWN AS SOLID LINES____
ARE ALREADY LANDED ON 24V TERMINAL
BLOCK. FIELD INSTALLED MUST BE CONNECTED.
FIRE / SMOKE ALARM CIRCUIT
"NC" CONTACTS - OPEN ON ALARM
REMOVE JUMPER
FIRE / SMOKE
JADE ECONOMIZER #1
A/C #1
OPTIONAL - 48 VDC
CONNECTION
48 VDC
NOTE: DC BACK-UP POWER IS POLARITY
SENSITIVE AND MUST BE CONNECTED AS
SHOWN OR CONTROLLER WILL NOT OPERATE
ON DC POWER ONLY
UNIT 1
UNIT 2
LOCAL
REM 1
REM 2
GEN
HUMIDITY CONTROLLER
NOTE: ALL SENSORS ARE POLARITY SENSITIVE.
COPPER LEAD MUST CONNECT TO CU, AND
SILVER LEAD TO AG
BLACK
YELLOW
PURPLE
ORANGE
PINK
YELLOW/RED
RED
BROWN/WHITE
BLUE
YELLOW/WHITE
ECON 1
LOCKOUT 1
 ALARM BOARD
LOCKOUT 2
ECON 2
JADE ECONOMIZER #2
COPPER
SILVER

(WA*S/WL*S  ﻣرﺣﻠﺔ ) ﺳﻠﺳﻠﺔ-2  ﺗوﺻﯾﻼت اﻟﻣﺗﺣﻛم13 ﺷﻛل
( ﻣوﻓرECONWMT) ﻣﻛﯾف اﻟﮭواء ﻣﻊ

 اﻟﻣوﻓرات اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗرﻛﯾﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﻣﻊ ﻟﮭﺎ أﺳﻼك: ﻣﻠﺣوظﺔ
____ ﻣوﺿﺣﺔ ﺑﺧطوط ﻣﺗﺻﻠﺔ
. ﻓوﻟت24 ﺗم وﺿﻌﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌل ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗوﺻﯾل اﻟطرﻓﻲ
.وﯾﺟب ﺗوﺻﯾﻠﮭﺎ ﻋﻧد اﻟﺗرﻛﯾب اﻟﻣﯾداﻧﻲ
 ﻟﻠدﺧﺎن/ داﺋرة إﻧذار ﻟﻠﺟرق
اﻟﺗﻼﻣﺳﺎت "ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻛون ﻣﻐﻠﻘﺔ" – ﺗﻔﺗﺢ ﻋﻧد وﺟود إﻧذار
أزل اﻟﻘﻧطرة
 دﺧﺎن/ ﺣرﯾق
1 ﯾﺷم ﻣﻘﺗﺻد رﻗم
A/C #1
48 VDC – اﺧﺗﯾﺎري
ﺗوﺻﯾل
 اﻟطﺎﻗﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺔ ﻟﻠﺗﯾﺎر اﻟﺛﺎﺑت ﻟﮭﺎ ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣن: ﻣﻠﺣوظﺔ
ﺣﯾث اﻟﻘطﺑﯾﺔ وﯾﺟب ﺗوﺻﯾﻠﮭﺎ ﻣﻧﺎ ھو ﻣوﺿﺢ وإﻻ ﻓﺈن ﺟﮭﺎز
.اﻟﺗﺣﻛم ﻟن ﯾﻌﻣل ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺗﯾﺎر اﻟﺛﺎﺑت ﻓﻘط
اﻟوﺣدة اﻷوﻟﻰ
اﻟوﺣدة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﻣﺣﻠﻲ
REM 1
REM 2
GEN
وﺳﯾﻠﺔ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟرطوﺑﺔ
، ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺟﺳﺎت ﻟﮭﺎ ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻔطﺑﯾﺔ: ﻣﻠﺣوظﺔ
.AG  وطرف اﻟﻔﺿﺔ ﺑـCU ﻓﯾﺟب ﺗوﺻﯾل طرف اﻟﻧﺣﺎس ﺑـ
أﺳود
أﺻﻔر
أرﺟواﻧﻲ
ﺑرﺗﻘﺎﻟﻲ
وردي
أﺣﻣر/أﺻﻔر
أﺣﻣر
 أﺑﯾض/ ﺑﻧﻲ
أزرق
 أﺑﯾض/أﺻﻔر
ECON 1
1 إﻏﻼق
 ﻟوﺣﺔ اﻹﻧذار
2 إﻏﻼق
ECON 2
2 ﯾﺷم ﻣﻘﺗﺻد رﻗم
ﻧﺣﺎس
ﻓﺿﺔ

BLACK
YELLOW
PURPLE
ORANGE
PINK
YELLOW/RED
RED
BROWN/WHITE
BLUE
YELLOW/WHITE
A/C #2
STANDARD LOCAL SENSOR 12" LEADS
OPTIONAL FIELD INSTALLED
35 FOOT TEMPERATURE SENSORS, BARD PART
NUMBER 8612-023A
GENERATOR RUN ALARM
"NC" CONTACTS - OPEN ON ALARM

أﺳود
أﺻﻔر
أرﺟواﻧﻲ
ﺑرﺗﻘﺎﻟﻲ
وردي
أﺣﻣر/أﺻﻔر
أﺣﻣر
 أﺑﯾض/ ﺑﻧﻲ
أزرق
 أﺑﯾض/أﺻﻔر
A/C #2
"12 أطراف اﻟﻣﺟﺳﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ
ﺗرﻛﯾب ﻣﯾداﻧﻲ اﺧﺗﯾﺎري
 رﻗم اﻟﻘطﻌﺔ ﻟدى ﺑﺎرد ھو،  ﻗدم35 ﻣﺟﺳﺎت درﺟﺔ ﺣرارة
8612-023A
إﻧذار ﺗﺷﻐﯾل اﻟﻣوﻟد
اﻟﺗﻼﻣﺳﺎت "ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻛون ﻣﻐﻠﻘﺔ" – ﺗﻔﺗﺢ ﻋﻧد وﺟود إﻧذار

REMOVE JUMPER
OPTIONAL FIELD INSTALLED
HUMIDITY CONTROLLER
"NO" CONTACTS - CLOSE ON RISE

أزل اﻟﻘﻧطرة
ﺗرﻛﯾب ﻣﯾداﻧﻲ اﺧﺗﯾﺎري
وﺳﯾﻠﺔ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟرطوﺑﺔ
اﻟﺗﻼﻣﺳﺎت "ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻛون ﻣﻔﺗوﺣﺔ" – ﺗﻧﻐﻠق ﻋﻧد وﺟود ارﺗﻔﺎع

 FOR EMERGENCY VENTILATION ADD A
JUMPER FROM THE A TO F TERMINAL ON THE
UNIT LOW VOLTAGE BLOCK IN THE UNIT. IN THE
JADE ECONOMIZER CONTROLLER SET THE
ECONOMIZER MINIMUM POSITION TO 10
VOLTS.
 REFRIGERANT PRESSURE LOCKOUT ALARM REQUIRES "J" CONTROL MODULE IN A/C UNITS.
 THE "E" AND "F" CONNECTIONS FOR
EMERGENCY VENTILATION ARE AVAILABLE
ONLY ON THE -B ALARM BOARD

 فلا نم رورملا ةلصو ةفاضا ةئراطلا ةيوهت- 
ىبرهكلا دهجلا تاذ ةيفرطلا ةدحولا ىف واو ىلا
ةدحولا ىف ةياغلل ضفخنملا. مكحتلا عضو ىف
ECONOMIZER  بشيلاECONOMIZER دحلا
 ىندالا10 تلوف.
 إﻧذار إﻏﻼف ﺿﻐط وﺳﯾط اﻟﺗﺑرﯾد – ﯾﺗطﻠب ﻧﻣط اﻟﺗﺣﻛم- 
." ﻓﻲ وﺣدات اﻟﺗﻛﯾﯾفJ"
" ﻣن أﺟل اﻟﺗﮭوﯾﺔ اﻟطﺎرﺋﺔ ﻣﺗﺎﺣﺔF"" وE"  اﻟﺗوﺻﯾﻼت- 
B ﻓﻘط ﻋﻠﻰ ﻟوﺣﺔ اﻹﻧذار

FIGURE 14 CONTROLLER CONNECTIONS
1-STAGE (WA/WL, W**A/W**L SERIES) AIR
CONDITIONERS WITH (ECONWMT)
ECONOMIZERS AND WITH ALARM BOARD &
CB4000 COMMUNICATION BOARD
FIRE / SMOKE ALARM CIRCUIT
"NC" CONTACTS - OPEN ON ALARM
REMOVE JUMPER
FIRE / SMOKE
JADE ECONOMIZER #1
A/C #1
OPTIONAL - 48 VDC
CONNECTION
48 VDC
NOTE: DC BACK-UP POWER IS POLARITY
SENSITIVE AND MUST BE CONNECTED AS
SHOWN OR CONTROLLER WILL NOT OPERATE
ON DC POWER ONLY
UNIT 1
UNIT 2
LOCAL
REM 1
REM 2
GEN
HUMIDITY CONTROLLER
NOTE: ALL SENSORS ARE POLARITY SENSITIVE.
COPPER LEAD MUST CONNECT TO CU, AND
SILVER LEAD TO AG
BLACK
YELLOW
PURPLE
PINK
RED
YELLOW/RED
BROWN/WHITE
ORANGE
BLUE
YELLOW/WHITE
ECON 1
LOCKOUT 1
 ALARM BOARD
LOCKOUT 2
ECON 2
JADE ECONOMIZER #2
CB4000 AUX LOCKOUT DAMPER
COPPER
SILVER
BLACK
YELLOW
PURPLE
PINK

WA/WL, W**A/  ﻣرﺣﻠﺔ ) ﺳﻠﺳﻠﺔ-1  ﺗوﺻﯾﻼت اﻟﻣﺗﺣﻛم14 ﺷﻛل
/ (ﻣوﻓر & ﻣﻊ ﻟوح اﻻﻧذارECONWMT) ( ﻣﻛﯾف اﻟﮭواء ﻣﻊW**L
CB4000 ﻟوح اﻟﺗوﺻﯾل

 ﻟﻠدﺧﺎن/ داﺋرة إﻧذار ﻟﻠﺟرق
اﻟﺗﻼﻣﺳﺎت "ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻛون ﻣﻐﻠﻘﺔ" – ﺗﻔﺗﺢ ﻋﻧد وﺟود إﻧذار
أزل اﻟﻘﻧطرة
 دﺧﺎن/ ﺣرﯾق
1 ﯾﺷم ﻣﻘﺗﺻد رﻗم
A/C #1
48 VDC – اﺧﺗﯾﺎري
ﺗوﺻﯾل
48 VDC
 اﻟطﺎﻗﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺔ ﻟﻠﺗﯾﺎر اﻟﺛﺎﺑت ﻟﮭﺎ ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣن: ﻣﻠﺣوظﺔ
ﺣﯾث اﻟﻘطﺑﯾﺔ وﯾﺟب ﺗوﺻﯾﻠﮭﺎ ﻣﻧﺎ ھو ﻣوﺿﺢ وإﻻ ﻓﺈن ﺟﮭﺎز
.اﻟﺗﺣﻛم ﻟن ﯾﻌﻣل ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺗﯾﺎر اﻟﺛﺎﺑت ﻓﻘط
اﻟوﺣدة اﻷوﻟﻰ
اﻟوﺣدة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﻣﺣﻠﻲ
REM 1
REM 2
GEN
وﺳﯾﻠﺔ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟرطوﺑﺔ
، ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺟﺳﺎت ﻟﮭﺎ ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻔطﺑﯾﺔ: ﻣﻠﺣوظﺔ
.AG  وطرف اﻟﻔﺿﺔ ﺑـCU ﻓﯾﺟب ﺗوﺻﯾل طرف اﻟﻧﺣﺎس ﺑـ
أﺳود
أﺻﻔر
أرﺟواﻧﻲ
وردي
أﺣﻣر
أﺣﻣر/أﺻﻔر
 أﺑﯾض/ ﺑﻧﻲ
ﺑرﺗﻘﺎﻟﻲ
أزرق
 أﺑﯾض/أﺻﻔر
ECON 1
1 إﻏﻼق
 ﻟوﺣﺔ اﻹﻧذار
2 إﻏﻼق
ECON 2
1 ﯾﺷم ﻣﻘﺗﺻد رﻗم
4000 ﻣﺛﺑط إﻏﻼق ﺳﻲ ﺑﻲ
ﻧﺣﺎس
ﻓﺿﺔ
أﺳود
أﺻﻔر
أرﺟواﻧﻲ
وردي

RED
YELLOW/RED
BROWN/WHITE
ORANGE
BLUE
YELLOW/WHITE
A/C #2
NOTE: FACTORY INSTALLED ECONOMIZERS
HAVE WIRES SHOWN AS SOLID LINES____
ARE ALREADY LANDED ON 24V TERMINAL
BLOCK. FIELD INSTALLED MUST BE CONNECTED.
STANDARD LOCAL SENSOR 12" LEADS
OPTIONAL FIELD INSTALLED
35 FOOT TEMPERATURE SENSORS, BARD PART
NUMBER 8612-023A
GENERATOR RUN ALARM
"NC" CONTACTS - OPEN ON ALARM

أﺣﻣر
أﺣﻣر/أﺻﻔر
 أﺑﯾض/ ﺑﻧﻲ
ﺑرﺗﻘﺎﻟﻲ
أزرق
 أﺑﯾض/أﺻﻔر
A/C #2
 اﻟﻣوﻓرات اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗرﻛﯾﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﻣﻊ ﻟﮭﺎ أﺳﻼك: ﻣﻠﺣوظﺔ
____ ﻣوﺿﺣﺔ ﺑﺧطوط ﻣﺗﺻﻠﺔ
. ﻓوﻟت24 ﺗم وﺿﻌﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌل ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗوﺻﯾل اﻟطرﻓﻲ
.وﯾﺟب ﺗوﺻﯾﻠﮭﺎ ﻋﻧد اﻟﺗرﻛﯾب اﻟﻣﯾداﻧﻲ
"12 أطراف اﻟﻣﺟﺳﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ
ﺗرﻛﯾب ﻣﯾداﻧﻲ اﺧﺗﯾﺎري
 رﻗم اﻟﻘطﻌﺔ ﻟدى ﺑﺎرد ھو،  ﻗدم35 ﻣﺟﺳﺎت درﺟﺔ ﺣرارة
8612-023A
إﻧذار ﺗﺷﻐﯾل اﻟﻣوﻟد
اﻟﺗﻼﻣﺳﺎت "ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻛون ﻣﻐﻠﻘﺔ" – ﺗﻔﺗﺢ ﻋﻧد وﺟود إﻧذار

REMOVE JUMPER
OPTIONAL FIELD INSTALLED
HUMIDITY CONTROLLER
"NO" CONTACTS - CLOSE ON RISE

أزل اﻟﻘﻧطرة
ﺗرﻛﯾب ﻣﯾداﻧﻲ اﺧﺗﯾﺎري
وﺳﯾﻠﺔ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟرطوﺑﺔ
اﻟﺗﻼﻣﺳﺎت "ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻛون ﻣﻔﺗوﺣﺔ" – ﺗﻧﻐﻠق ﻋﻧد وﺟود ارﺗﻔﺎع

 FOR EMERGENCY VENTILATION ADD A
JUMPER FROM THE A TO F TERMINAL ON THE
UNIT LOW VOLTAGE BLOCK IN THE UNIT. IN THE
JADE ECONOMIZER CONTROLLER SET THE
ECONOMIZER MINIMUM POSITION TO 10
VOLTS.
 REFRIGERANT PRESSURE LOCKOUT ALARM REQUIRES "J" CONTROL MODULE IN A/C UNITS.
 THE "E" AND "F" CONNECTIONS FOR
EMERGENCY VENTILATION ARE AVAILABLE
ONLY ON THE -B ALARM BOARD

 فلا نم رورملا ةلصو ةفاضا ةئراطلا ةيوهت- 
ىبرهكلا دهجلا تاذ ةيفرطلا ةدحولا ىف واو ىلا
ةدحولا ىف ةياغلل ضفخنملا. مكحتلا عضو ىف
ECONOMIZER  بشيلاECONOMIZER دحلا
 ىندالا10 تلوف.
 إﻧذار إﻏﻼف ﺿﻐط وﺳﯾط اﻟﺗﺑرﯾد – ﯾﺗطﻠب ﻧﻣط اﻟﺗﺣﻛم- 
." ﻓﻲ وﺣدات اﻟﺗﻛﯾﯾفJ"
" ﻣن أﺟل اﻟﺗﮭوﯾﺔ اﻟطﺎرﺋﺔ ﻣﺗﺎﺣﺔF"" وE"  اﻟﺗوﺻﯾﻼت- 
B ﻓﻘط ﻋﻠﻰ ﻟوﺣﺔ اﻹﻧذار

FIGURE 15 CONTROLLER CONNECTIONS
1-STAGE (W**AA/W**LA SERIES) AIR
CONDITIONERS WITH (ECONWMT)
ECONOMIZERS AND WITH ALARM BOARD &
CB4000 COMMUNICATION BOARD
FIRE / SMOKE ALARM CIRCUIT
"NC" CONTACTS - OPEN ON ALARM
REMOVE JUMPER
FIRE / SMOKE
A/C #1
OPTIONAL - 48 VDC
CONNECTION
48 VDC
NOTE: DC BACK-UP POWER IS POLARITY
SENSITIVE AND MUST BE CONNECTED AS
SHOWN OR CONTROLLER WILL NOT OPERATE
ON DC POWER ONLY
UNIT 1
UNIT 2
LOCAL
REM 1
REM 2
GEN
HUMIDITY CONTROLLER
NOTE: ALL SENSORS ARE POLARITY SENSITIVE.
COPPER LEAD MUST CONNECT TO CU, AND
SILVER LEAD TO AG
ECON 1
LOCKOUT 1
 ALARM BOARD
LOCKOUT 2
ECON 2
CB4000 AUX LOCKOUT DAMPER
COPPER
SILVER
A/C #2
STANDARD LOCAL SENSOR 12" LEADS
OPTIONAL FIELD INSTALLED
35 FOOT TEMPERATURE SENSORS, BARD PART
NUMBER 8612-023A
GENERATOR RUN ALARM
"NC" CONTACTS - OPEN ON ALARM
REMOVE JUMPER
OPTIONAL FIELD INSTALLED
HUMIDITY CONTROLLER
"NO" CONTACTS - CLOSE ON RISE
 JADE CONTROLLER MUST BE SET TO 10V ON
MINIMUM POSITION TO WORK AS EMERGENCY
VENTILATION.
 REFRIGERANT PRESSURE LOCKOUT ALARM REQUIRES "J" CONTROL MODULE IN A/C UNITS.

(W**AA/ W**LA  ﻣرﺣﻠﺔ ) ﺳﻠﺳﻠﺔ-1  ﺗوﺻﯾﻼت اﻟﻣﺗﺣﻛم15 ﺷﻛل
 ﻟوح/ (ﻣوﻓر & ﻣﻊ ﻟوح اﻻﻧذارECONWMT) ﻣﻛﯾف اﻟﮭواء ﻣﻊ
CB4000 اﻟﺗوﺻﯾل

 ﻟﻠدﺧﺎن/ داﺋرة إﻧذار ﻟﻠﺟرق
اﻟﺗﻼﻣﺳﺎت "ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻛون ﻣﻐﻠﻘﺔ" – ﺗﻔﺗﺢ ﻋﻧد وﺟود إﻧذار
أزل اﻟﻘﻧطرة
 دﺧﺎن/ ﺣرﯾق
A/C #1
48 VDC – اﺧﺗﯾﺎري
ﺗوﺻﯾل
48 VDC
 اﻟطﺎﻗﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺔ ﻟﻠﺗﯾﺎر اﻟﺛﺎﺑت ﻟﮭﺎ ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻘطﺑﯾﺔ: ﻣﻠﺣوظﺔ
وﯾﺟب ﺗوﺻﯾﻠﮭﺎ ﻣﻧﺎ ھو ﻣوﺿﺢ وإﻻ ﻓﺈن ﺟﮭﺎز اﻟﺗﺣﻛم ﻟن ﯾﻌﻣل ﺑطﺎﻗﺔ
.اﻟﺗﯾﺎر اﻟﺛﺎﺑت ﻓﻘط
اﻟوﺣدة اﻷوﻟﻰ
اﻟوﺣدة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﻣﺣﻠﻲ
REM 1
REM 2
GEN
وﺳﯾﻠﺔ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟرطوﺑﺔ
 ﻓﯾﺟب ﺗوﺻﯾل، ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺟﺳﺎت ﻟﮭﺎ ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻔطﺑﯾﺔ: ﻣﻠﺣوظﺔ
.AG  وطرف اﻟﻔﺿﺔ ﺑـCU طرف اﻟﻧﺣﺎس ﺑـ
ECON 1
1 إﻏﻼق
 ﻟوﺣﺔ اﻹﻧذار
2 إﻏﻼق
ECON 2
4000 ﻣﺛﺑط إﻏﻼق ﺳﻲ ﺑﻲ
ﻧﺣﺎس
ﻓﺿﺔ
A/C #2
"12 أطراف اﻟﻣﺟﺳﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ
ﺗرﻛﯾب ﻣﯾداﻧﻲ اﺧﺗﯾﺎري
8612-  رﻗم اﻟﻘطﻌﺔ ﻟدى ﺑﺎرد ھو،  ﻗدم35 ﻣﺟﺳﺎت درﺟﺔ ﺣرارة
023A
إﻧذار ﺗﺷﻐﯾل اﻟﻣوﻟد
اﻟﺗﻼﻣﺳﺎت "ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻛون ﻣﻐﻠﻘﺔ" – ﺗﻔﺗﺢ ﻋﻧد وﺟود إﻧذار
أزل اﻟﻘﻧطرة
ﺗرﻛﯾب ﻣﯾداﻧﻲ اﺧﺗﯾﺎري
وﺳﯾﻠﺔ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟرطوﺑﺔ
اﻟﺗﻼﻣﺳﺎت "ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻛون ﻣﻔﺗوﺣﺔ" – ﺗﻧﻐﻠق ﻋﻧد وﺟود ارﺗﻔﺎع

 ﻓﻲ ﻋﻠﻰ أﻗل10  ﯾﺟب ﺿﺑط ﺟﮭﺎز اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﯾﺷم ﻋﻠﻰ- 
وﺿﻊ ﻟﻠﻌﻣل ﻛﺗﮭوﯾﺔ طوارئ
" ﻓﻲJ"  إﻧذار إﻏﻼف ﺿﻐط وﺳﯾط اﻟﺗﺑرﯾد – ﯾﺗطﻠب ﻧﻣط اﻟﺗﺣﻛم- 
.وﺣدات اﻟﺗﻛﯾﯾف

 THE "E" AND "F" CONNECTIONS FOR
EMERGENCY VENTILATION ARE AVAILABLE
ONLY ON THE -B ALARM BOARD

" ﻣن أﺟل اﻟﺗﮭوﯾﺔ اﻟطﺎرﺋﺔ ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻓﻘط ﻋﻠﻰF"" وE"  اﻟﺗوﺻﯾﻼت- 
B ﻟوﺣﺔ اﻹﻧذار

FIGURE 16 CONTROLLER CONNECTIONS
2-STAGE (WA*S/WL*S SERIES) AIR
CONDITIONERS WITH (ECONWMT)
ECONOMIZERS AND WITH ALARM BOARD &
CB4000 COMMUNICATION BOARD
FIRE / SMOKE ALARM CIRCUIT
"NC" CONTACTS - OPEN ON ALARM
REMOVE JUMPER
FIRE / SMOKE
JADE ECONOMIZER #1
A/C #1
OPTIONAL - 48 VDC
CONNECTION
48 VDC
NOTE: DC BACK-UP POWER IS POLARITY
SENSITIVE AND MUST BE CONNECTED AS
SHOWN OR CONTROLLER WILL NOT OPERATE
ON DC POWER ONLY
UNIT 1
UNIT 2
LOCAL
REM 1
REM 2
GEN
HUMIDITY CONTROLLER
NOTE: ALL SENSORS ARE POLARITY SENSITIVE.
COPPER LEAD MUST CONNECT TO CU, AND
SILVER LEAD TO AG
BLACK
YELLOW
PURPLE
ORANGE
PINK
YELLOW/RED
RED
BROWN/WHITE
BLUE
YELLOW/WHITE
ECON 1
LOCKOUT 1
 ALARM BOARD
LOCKOUT 2
ECON 2
JADE ECONOMIZER #2
CB4000 AUX LOCKOUT DAMPER
COPPER
SILVER
BLACK
YELLOW

(WA*S/WL*S  ﻣرﺣﻠﺔ ) ﺳﻠﺳﻠﺔ-2  ﺗوﺻﯾﻼت اﻟﻣﺗﺣﻛم16 ﺷﻛل
 ﻟوح/ ( ﻣوﻓر & ﻣﻊ ﻟوح اﻻﻧذارECONWMT) ﻣﻛﯾف اﻟﮭواء ﻣﻊ
CB4000 اﻟﺗوﺻﯾل

 ﻟﻠدﺧﺎن/ داﺋرة إﻧذار ﻟﻠﺟرق
اﻟﺗﻼﻣﺳﺎت "ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻛون ﻣﻐﻠﻘﺔ" – ﺗﻔﺗﺢ ﻋﻧد وﺟود إﻧذار
أزل اﻟﻘﻧطرة
 دﺧﺎن/ ﺣرﯾق
1 ﯾﺷم ﻣﻘﺗﺻد رﻗم
A/C #1
48 VDC – اﺧﺗﯾﺎري
ﺗوﺻﯾل
48 VDC
 اﻟطﺎﻗﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺔ ﻟﻠﺗﯾﺎر اﻟﺛﺎﺑت ﻟﮭﺎ ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣن: ﻣﻠﺣوظﺔ
ﺣﯾث اﻟﻘطﺑﯾﺔ وﯾﺟب ﺗوﺻﯾﻠﮭﺎ ﻣﻧﺎ ھو ﻣوﺿﺢ وإﻻ ﻓﺈن ﺟﮭﺎز
.اﻟﺗﺣﻛم ﻟن ﯾﻌﻣل ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺗﯾﺎر اﻟﺛﺎﺑت ﻓﻘط
اﻟوﺣدة اﻷوﻟﻰ
اﻟوﺣدة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﻣﺣﻠﻲ
REM 1
REM 2
GEN
وﺳﯾﻠﺔ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟرطوﺑﺔ
، ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺟﺳﺎت ﻟﮭﺎ ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻔطﺑﯾﺔ: ﻣﻠﺣوظﺔ
.AG  وطرف اﻟﻔﺿﺔ ﺑـCU ﻓﯾﺟب ﺗوﺻﯾل طرف اﻟﻧﺣﺎس ﺑـ
أﺳود
أﺻﻔر
أرﺟواﻧﻲ
ﺑرﺗﻘﺎﻟﻲ
وردي
أﺣﻣر/أﺻﻔر
أﺣﻣر
 أﺑﯾض/ ﺑﻧﻲ
أزرق
 أﺑﯾض/أﺻﻔر
ECON 1
1 إﻏﻼق
 ﻟوﺣﺔ اﻹﻧذار
2 إﻏﻼق
ECON 2
2 ﯾﺷم ﻣﻘﺗﺻد رﻗم
4000 ﻣﺛﺑط إﻏﻼق ﺳﻲ ﺑﻲ
ﻧﺣﺎس
ﻓﺿﺔ
أﺳود
أﺻﻔر

PURPLE
ORANGE
PINK
YELLOW/RED
RED
BROWN/WHITE
BLUE
YELLOW/WHITE
A/C #2
NOTE: FACTORY INSTALLED ECONOMIZERS
HAVE WIRES SHOWN AS SOLID LINES____
ARE ALREADY LANDED ON 24V TERMINAL
BLOCK. FIELD INSTALLED MUST BE CONNECTED.
STANDARD LOCAL SENSOR 12" LEADS
OPTIONAL FIELD INSTALLED
35 FOOT TEMPERATURE SENSORS, BARD PART
NUMBER 8612-023A
GENERATOR RUN ALARM
"NC" CONTACTS - OPEN ON ALARM

أرﺟواﻧﻲ
ﺑرﺗﻘﺎﻟﻲ
وردي
أﺣﻣر/أﺻﻔر
أﺣﻣر
 أﺑﯾض/ ﺑﻧﻲ
أزرق
 أﺑﯾض/أﺻﻔر
A/C #2
 اﻟﻣوﻓرات اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗرﻛﯾﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﻣﻊ ﻟﮭﺎ أﺳﻼك: ﻣﻠﺣوظﺔ
____ ﻣوﺿﺣﺔ ﺑﺧطوط ﻣﺗﺻﻠﺔ
. ﻓوﻟت24 ﺗم وﺿﻌﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌل ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗوﺻﯾل اﻟطرﻓﻲ
.وﯾﺟب ﺗوﺻﯾﻠﮭﺎ ﻋﻧد اﻟﺗرﻛﯾب اﻟﻣﯾداﻧﻲ
"12 أطراف اﻟﻣﺟﺳﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ
ﺗرﻛﯾب ﻣﯾداﻧﻲ اﺧﺗﯾﺎري
 رﻗم اﻟﻘطﻌﺔ ﻟدى ﺑﺎرد ھو،  ﻗدم35 ﻣﺟﺳﺎت درﺟﺔ ﺣرارة
8612-023A
إﻧذار ﺗﺷﻐﯾل اﻟﻣوﻟد
اﻟﺗﻼﻣﺳﺎت "ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻛون ﻣﻐﻠﻘﺔ" – ﺗﻔﺗﺢ ﻋﻧد وﺟود إﻧذار

REMOVE JUMPER
OPTIONAL FIELD INSTALLED
HUMIDITY CONTROLLER
"NO" CONTACTS - CLOSE ON RISE

أزل اﻟﻘﻧطرة
ﺗرﻛﯾب ﻣﯾداﻧﻲ اﺧﺗﯾﺎري
وﺳﯾﻠﺔ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟرطوﺑﺔ
اﻟﺗﻼﻣﺳﺎت "ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻛون ﻣﻔﺗوﺣﺔ" – ﺗﻧﻐﻠق ﻋﻧد وﺟود ارﺗﻔﺎع

 FOR EMERGENCY VENTILATION ADD A
JUMPER FROM THE A TO F TERMINAL ON THE
UNIT LOW VOLTAGE BLOCK IN THE UNIT. IN THE
JADE ECONOMIZER CONTROLLER SET THE
ECONOMIZER MINIMUM POSITION TO 10
VOLTS.
 REFRIGERANT PRESSURE LOCKOUT ALARM REQUIRES "J" CONTROL MODULE IN A/C UNITS.
 THE "E" AND "F" CONNECTIONS FOR
EMERGENCY VENTILATION ARE AVAILABLE
ONLY ON THE -B ALARM BOARD

 فلا نم رورملا ةلصو ةفاضا ةئراطلا ةيوهت- 
ىبرهكلا دهجلا تاذ ةيفرطلا ةدحولا ىف واو ىلا
ةدحولا ىف ةياغلل ضفخنملا. مكحتلا عضو ىف
ECONOMIZER  بشيلاECONOMIZER دحلا
 ىندالا10 تلوف.
 إﻧذار إﻏﻼف ﺿﻐط وﺳﯾط اﻟﺗﺑرﯾد – ﯾﺗطﻠب ﻧﻣط اﻟﺗﺣﻛم
." ﻓﻲ وﺣدات اﻟﺗﻛﯾﯾفJ"
" ﻣن أﺟل اﻟﺗﮭوﯾﺔ اﻟطﺎرﺋﺔ ﻣﺗﺎﺣﺔF"" وE"  اﻟﺗوﺻﯾﻼت
B ﻓﻘط ﻋﻠﻰ ﻟوﺣﺔ اﻹﻧذار

FIGURE 17 CONTROLLER CONNECTIONS
HEAT PUMPS – NO ECONOMIZER
FIRE / SMOKE ALARM CIRCUIT
"NC" CONTACTS - OPEN ON ALARM
REMOVE JUMPER
OPTIONAL - 48 VDC
CONNECTION
FIRE / SMOKE
48 VDC
NOTE: DC BACK-UP POWER IS POLARITY
SENSITIVE AND MUST BE CONNECTED AS
SHOWN OR CONTROLLER WILL NOT OPERATE
ON DC POWER ONLY
UNIT 1
UNIT 2
LOCAL
REM 1
REM 2
GEN
HUMIDITY CONTROLLER
NOTE: ALL SENSORS ARE POLARITY SENSITIVE.
COPPER LEAD MUST CONNECT TO CU, AND
SILVER LEAD TO AG
OPTIONAL ALARM BOARD CONNECTIONS FOR
REFRIGERANT LOCKOUT
HEAT PUMP#1 24 V TERMINALS
LOCKOUT 1
HEAT PUMP#2 24 V TERMINALS
LOCKOUT 2
COPPER
SILVER
STANDARD LOCAL SENSOR 12" LEADS
OPTIONAL FIELD INSTALLED
35 FOOT TEMPERATURE SENSORS, BARD PART
NUMBER 8612-023A
GENERATOR RUN ALARM
"NC" CONTACTS - OPEN ON ALARM
REMOVE JUMPER
THIS FUNCTION NOT AVAILABLE FOR HEAT
PUMP APPLICATIONS
 FIELD INSTALLED 8201-062 RELAYS
REQUIRED TO UTILIZE REFRIGERANT LOCKOUT
FEATURE OF ALARM BOARD

 ﻻ ﯾوﺟد ﻣﻘﺗﺻدات-  ﺗوﺻﯾﻼت ﻣﺗﺣﻛم ﻣﺿﺧﺎت اﻟﺣرارة17 ﺷﻛل
ﻣوﻓرة

 ﻟﻠدﺧﺎن/ داﺋرة إﻧذار ﻟﻠﺟرق
اﻟﺗﻼﻣﺳﺎت "ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻛون ﻣﻐﻠﻘﺔ" – ﺗﻔﺗﺢ ﻋﻧد وﺟود إﻧذار
أزل اﻟﻘﻧطرة
48 VDC – اﺧﺗﯾﺎري
ﺗوﺻﯾل
 دﺧﺎن/ ﺣرﯾق
48 VDC
 اﻟطﺎﻗﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺔ ﻟﻠﺗﯾﺎر اﻟﺛﺎﺑت ﻟﮭﺎ ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣن: ﻣﻠﺣوظﺔ
ﺣﯾث اﻟﻘطﺑﯾﺔ وﯾﺟب ﺗوﺻﯾﻠﮭﺎ ﻣﻧﺎ ھو ﻣوﺿﺢ وإﻻ ﻓﺈن ﺟﮭﺎز
.اﻟﺗﺣﻛم ﻟن ﯾﻌﻣل ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺗﯾﺎر اﻟﺛﺎﺑت ﻓﻘط
اﻟوﺣدة اﻷوﻟﻰ
اﻟوﺣدة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﻣﺣﻠﻲ
REM 1
REM 2
GEN
وﺳﯾﻠﺔ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟرطوﺑﺔ
، ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺟﺳﺎت ﻟﮭﺎ ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻔطﺑﯾﺔ: ﻣﻠﺣوظﺔ
.AG  وطرف اﻟﻔﺿﺔ ﺑـCU ﻓﯾﺟب ﺗوﺻﯾل طرف اﻟﻧﺣﺎس ﺑـ
ﺗوﺻﯾﻼت ﻟﻠوﺣﺔ اﻹﻧذار اﻻﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ ﻣن أﺟل إﻏﻼف وﺳﯾط
اﻟﺗﺑرﯾد
 ﻓﻲ24  ﻣﺣطﺎت24 1 ﻣﺿﺧﺔ ﺣرارة رﻗم
1 إﻏﻼق
 ﻓﻲ24  ﻣﺣطﺎت24 2 ﻣﺿﺧﺔ ﺣرارة رﻗم
2 إﻏﻼق
ﻧﺣﺎس
ﻓﺿﺔ
"12 أطراف اﻟﻣﺟﺳﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ
ﺗرﻛﯾب ﻣﯾداﻧﻲ اﺧﺗﯾﺎري
 رﻗم اﻟﻘطﻌﺔ ﻟدى ﺑﺎرد ھو،  ﻗدم35 ﻣﺟﺳﺎت درﺟﺔ ﺣرارة
8612-023A
إﻧذار ﺗﺷﻐﯾل اﻟﻣوﻟد
اﻟﺗﻼﻣﺳﺎت "ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻛون ﻣﻐﻠﻘﺔ" – ﺗﻔﺗﺢ ﻋﻧد وﺟود إﻧذار
أزل اﻟﻘﻧطرة
ھذه اﻟوظﯾﻔﺔ ﻏﯾر ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت ﻣﺿﺧﺔ اﻟﺣرارة
 واﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻻﺳﺗﺧدام8201-062  اﻟﺗﺑدﯾﻼت اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ ﻋﻠﻰ
ﺧﺎﺻﯾﺔ ﻟوﺣﺔ اﻹﻧذار ﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺛﻼﺟﺔ

FIGURE 18 CONTROLLER CONNECTIONS
HEAT PUMPS – NO ECONOMIZER
WITH OPTIONAL ALARM BOARD & CB4000
COMMUNICATION BOARD
FIRE / SMOKE ALARM CIRCUIT
"NC" CONTACTS - OPEN ON ALARM
REMOVE JUMPER
OPTIONAL - 48 VDC
CONNECTION
FIRE / SMOKE
48 VDC
NOTE: DC BACK-UP POWER IS POLARITY
SENSITIVE AND MUST BE CONNECTED AS
SHOWN OR CONTROLLER WILL NOT OPERATE
ON DC POWER ONLY
UNIT 1
UNIT 2
LOCAL
REM 1
REM 2
GEN
HUMIDITY CONTROLLER
NOTE: ALL SENSORS ARE POLARITY SENSITIVE.
COPPER LEAD MUST CONNECT TO CU, AND
SILVER LEAD TO AG
OPTIONAL ALARM BOARD CONNECTIONS FOR
REFRIGERANT LOCKOUT
HEAT PUMP#1 24 V TERMINALS
LOCKOUT 1
HEAT PUMP#2 24 V TERMINALS
LOCKOUT 2
CB4000 AUX LOCKOUT DAMPER
COPPER
SILVER
STANDARD LOCAL SENSOR 12" LEADS
OPTIONAL FIELD INSTALLED
35 FOOT TEMPERATURE SENSORS, BARD PART
NUMBER 8612-023A
GENERATOR RUN ALARM
"NC" CONTACTS - OPEN ON ALARM
REMOVE JUMPER
THIS FUNCTION NOT AVAILABLE FOR HEAT
PUMP APPLICATIONS
 FIELD INSTALLED 8201-062 RELAYS
REQUIRED TO UTILIZE REFRIGERANT LOCKOUT
FEATURE OF ALARM BOARD

 ﻻ ﯾوﺟد ﻣﻘﺗﺻدات-  ﺗوﺻﯾﻼت ﻣﺗﺣﻛم ﻣﺿﺧﺎت اﻟﺣرارة18 ﺷﻛل
CB4000 ﻣوﻓرة ﻣﻊ ﻟوح اﻧذار اﺧﺗﯾﺎري & ﻟوح اﻟﺗوﺻﯾل

 ﻟﻠدﺧﺎن/ داﺋرة إﻧذار ﻟﻠﺟرق
اﻟﺗﻼﻣﺳﺎت "ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻛون ﻣﻐﻠﻘﺔ" – ﺗﻔﺗﺢ ﻋﻧد وﺟود إﻧذار
أزل اﻟﻘﻧطرة
48 VDC – اﺧﺗﯾﺎري
ﺗوﺻﯾل
 دﺧﺎن/ ﺣرﯾق
48 VDC
 اﻟطﺎﻗﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺔ ﻟﻠﺗﯾﺎر اﻟﺛﺎﺑت ﻟﮭﺎ ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣن: ﻣﻠﺣوظﺔ
ﺣﯾث اﻟﻘطﺑﯾﺔ وﯾﺟب ﺗوﺻﯾﻠﮭﺎ ﻣﻧﺎ ھو ﻣوﺿﺢ وإﻻ ﻓﺈن ﺟﮭﺎز
.اﻟﺗﺣﻛم ﻟن ﯾﻌﻣل ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺗﯾﺎر اﻟﺛﺎﺑت ﻓﻘط
اﻟوﺣدة اﻷوﻟﻰ
اﻟوﺣدة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﻣﺣﻠﻲ
REM 1
REM 2
GEN
وﺳﯾﻠﺔ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟرطوﺑﺔ
، ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺟﺳﺎت ﻟﮭﺎ ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻔطﺑﯾﺔ: ﻣﻠﺣوظﺔ
.AG  وطرف اﻟﻔﺿﺔ ﺑـCU ﻓﯾﺟب ﺗوﺻﯾل طرف اﻟﻧﺣﺎس ﺑـ
ﺗوﺻﯾﻼت ﻟﻠوﺣﺔ اﻹﻧذار اﻻﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ ﻣن أﺟل إﻏﻼف وﺳﯾط
اﻟﺗﺑرﯾد
 ﻓﻲ24  ﻣﺣطﺎت24 1 ﻣﺿﺧﺔ ﺣرارة رﻗم
1 إﻏﻼق
 ﻓﻲ24  ﻣﺣطﺎت24 2 ﻣﺿﺧﺔ ﺣرارة رﻗم
2 إﻏﻼق
4000 ﻣﺛﺑط إﻏﻼق ﺳﻲ ﺑﻲ
ﻧﺣﺎس
ﻓﺿﺔ
"12 أطراف اﻟﻣﺟﺳﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ
ﺗرﻛﯾب ﻣﯾداﻧﻲ اﺧﺗﯾﺎري
 رﻗم اﻟﻘطﻌﺔ ﻟدى ﺑﺎرد ھو،  ﻗدم35 ﻣﺟﺳﺎت درﺟﺔ ﺣرارة
8612-023A
إﻧذار ﺗﺷﻐﯾل اﻟﻣوﻟد
اﻟﺗﻼﻣﺳﺎت "ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻛون ﻣﻐﻠﻘﺔ" – ﺗﻔﺗﺢ ﻋﻧد وﺟود إﻧذار
أزل اﻟﻘﻧطرة
ھذه اﻟوظﯾﻔﺔ ﻏﯾر ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت ﻣﺿﺧﺔ اﻟﺣرارة
 واﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻻﺳﺗﺧدام8201-062  اﻟﺗﺑدﯾﻼت اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ ﻋﻠﻰ
ﺧﺎﺻﯾﺔ ﻟوﺣﺔ اﻹﻧذار ﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺛﻼﺟﺔ

ﺷﻛل 19
ً
ﺗوﺻﯾﻼت ﻟوﺣﺔ اﻟﺗﺣﻛم ﻣن أﺟل داﺋﻣﺎ ﻣﻐﻠق ""NC
واﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻔﺗﺢ ﻋﻧد وﺟود إﻧذار
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠوﺣدات اﻟﻣزودة ﺑﻣوﻓرات ،اﺟﻌل ھذه اﻟﺗوﺻﯾﻠﺔ ﻣن
أﺟل اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﮭوﯾﺔ اﻟطوارئ
ﯾﺗطﻠب ﻧﻣط اﻟﺗﺣﻛم " "Jﻓﻲ وﺣدات اﻟﺗﻛﯾﯾف .ﻗم ﺑﻌﻣل ھذا
اﻟﺗوﺻﯾل ﻣن أﺟل إﻧذار اﻟﺿﻐط اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﻣﻧﺧﻔض ﻟوﺳﯾط
اﻟﺗﺑرﯾد.
ﻣﻠﺣوظﺔ 1
اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
أﻧظر اﻟﻘﺳم ﻋﻠﻰ إﻧذار ﺗﺑرﯾد اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ECON 1
ECON 2
إﻏﻼق 1
إﻏﻼق 2
ﺣرﯾق  /دﺧﺎن
ﻓﻘد اﻟطﺎﻗﺔ 1
ﻓﻘد اﻟطﺎﻗﺔ 2
درﺟﺔ ﺣرارة ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ
درﺟﺔ ﺣرارة ﻋﺎﻟﯾﺔ 1
درﺟﺔ ﺣرارة ﻋﺎﻟﯾﺔ 2
وﺳﯾﻠﺔ ﺗﺣﻛم
اﺳﺗﺧدم اﻟوﺣدات اﻟطرﻓﯾﺔ اﻟﻣظﻠﻠو ﻣن أﺟل اﻹﻧذارات
اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﺣﺳب اﻟرﻏﺑﺔ ،وﺑﻌض اﻟﻣرﺣﻼت ﻣﻧﺷطﺔ ﺑطؤﯾﻘﺔ
ﻋﻛﺳﯾﺔ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ " "NCﺑﺗﺳﻠﺳل ﻓﺗﺢ – ﺗﺷﻐﯾل – إﻧذار ،
وﻛل ﻣرﺣل ﻣن اﻟﻣﻣﻛن اﺳﺗﺧداﻣﮫ ﺑﺻﻔﺔ ﻓردﯾﺔ إذا ﻛﺎﻧت ھﻧﺎك
ﻧﻔﺎط ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻹﻧذارات اﻟﻣﺑﻧﻰ ﻣﺗﺎﺣﺔ أو ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ﺗرﺗﯾﺑﮭﺎ ﻓﻲ
ﻣﺟﻣوﻋﺎت أﺻﻐر أو ﺣﺗﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ وﺣﯾدة ﺑﺣﯾث ﻣن اﻟﻣﻣن
اﺳﺗﻐﻼل طﺎﻗﺎت اﻹﻧذار ،وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ "ﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﻛون
ﻣﻐﻠف" ﻣﻔﺗﺢ – ﺗﺷﺷﻐﯾل  0إﻧذار ﻹﻧذارات اﻟﻣﺗﻌددة ﻓﻲ
ﻣﺟﻣوﻋﺔ واﺣدة ﯾﺗم ﺗوﺻﯾﻠﮭﺎ ﺑﺎﻷﺳﻼك ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ.

ﻣﺛﺎل:
ﻣﻠﺣوظﺔ رﻗم  :1اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ،إﻗﺗﺻﺎدي  ،1إﻗﺗﺻﺎدي ،2
درﺟﺔ ﺣرارة ﻣرﺗﻔﻌﺔ  2و ﺗﺣذﯾرات ﺟﮭﺎز اﻟﻣراﻗﺑﺔ ﻣﺿﺑوطﺔ
ﻋﻠﻰ ﻟوﺣﺔ اﻹﻧذار ﺑﻲ ﻓﻘط .ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺗﺣذﯾرات اﻷﺧرى ﻣﺿﺑوطﺔ
ﻋﻠﻰ ﻟوﺣﺎت اﻹﻧذار "أﯾﮫ" و "ﺑﻲ"
ھﺎم! ﯾﺗم ﺷﺣن ﻟوﺣﺔ ﺷﺎﺷﺔ "ﻟﯾد" ﺑدون ﺗﻧظﯾم ﻟﺣﻣﺎﯾﺗﮭﺎ ﻣن
اﻷﺿرار اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ أﺛﻧﺎء ﺗرﻛﯾب اﻷﺳﻼك ﺑﻠوﺣﺔ ﺟﮭﺎز اﻟﻣراﻗﺑﺔ
اﻟرﺋﯾﺳﻲ و/أو ﻟوﺣﺔ اﻹﻧذار .ﻛﻣﺎ أﻧﮭﺎ ﺣﺳﺎﺳﺔ ﻟﻠﻘطﺑﯾﺔ وھﻲ
ﻣﺗﻧﺎﻏﻣﺔ ﺑﺣﯾث ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗرﻛﯾﺑﮭﺎ إﻻ ﻓﻲ اﻟوﺿﻊ اﻟﺻﺣﯾﺢ ﻓﻘط.

Figure 19
ALARM BOARD CONNECTIONS FOR NORMALLY
CLOSED "NC" OPEN-ON-ALARM STRATEGY
FOR UNITS WITH ECONOMIZERS, MAKE THIS
CONNECTION FOR EMERGENCY VENTILATION
STRATEGY
REQUIRES 'J" CONTROL MODULE IN A/C UNITS.
MAKE THIS CONNECTION FOR HIGH &LOW
PRESSURE REFRIGERANT ALARM
NOTE 1
2ND STAGE
SEE SECTION ON 2ND STAGE COOLING ALARM
ECON 1
ECON 2
LOCKOUT 1
LOCKOUT 2
FIRE / SMOKE
POWER LOSS 1
POWER LOSS 2
LOW TEMP.
HIGH TEMP 1
HIGH TEMP 2
CONTROLLER
USE SHADED  TERMINALS FOR DESIGNATED
ALARMS AS DESIRED. SOME RELAYS ARE
REVERSE ACTIVATED TO ACHIEVE "NC" OPENON-ALARM SEQUENCE. EACH CAN BE USED
INDIVIDUALLY IF THERE ARE ENOUGH BUILDING
ALARM POINTS AVAILABLE OR CAN BE
ARRANGED INTO SMALLER GROUPS OR EVEN A
SINGLE GROUP SO THAT ALL ALARM
"CAPABILITIES CAN BE UTILIZED. FOR "NC
OPEN-ON-ALARM STRATEGY MULTIPLE ALARMS
IN A GROUP ARE WIRED IN SERIES.
EXAMPLE:
Note 1: 2nd Stage, Econ 1, Econ 2, High Temp 2
and Controller alarms are only on -B alarm
board. All other alarms are on both -A and -B
alarm boards.
IMPORTANT! LED display board is shipped
loose to protect it from possible damage during
installation of the wiring to main controller
board and/or the alarm board. It is polarity
sensitive and is keyed so it can only be installed
in correct position.

ﺷﻛل  20ﺗوﺻﯾﻼت ﻟوح اﻻﻧذار ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻐﻠق -ﻋﻧد-
اﻻﻧذار اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ طﺑﯾﻌﯾﺎ

ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠوﺣدات اﻟﻣزودة ﺑﻣوﻓرات ،اﺟﻌل ھذه اﻟﺗوﺻﯾﻠﺔ ﻣن
أﺟل اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﮭوﯾﺔ اﻟطوارئ
ﯾﺗطﻠب ﻣرﺣل إﻧذار ﻓﻲ وﺣدات ( ،Alﻗم ﺑﻌﻣل ھذا اﻟﺗوﺻﯾل
ﻣن أﺟل إﻧذار اﻟﺿﻐط اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﻣﻧﺧﻔض ﻟوﺳﯾط اﻟﺗﺑرﯾد
ﻣﻠﺣوظﺔ 1
اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
أﻧظر اﻟﻘﺳم ﻋﻠﻰ إﻧذار ﺗﺑرﯾد اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ECON 1
ECON 2
إﻏﻼق 1
إﻏﻼق 2
ﺣرﯾق  /دﺧﺎن
ﻓﻘد اﻟطﺎﻗﺔ 1
ﻓﻘد اﻟطﺎﻗﺔ 2
درﺟﺔ ﺣرارة ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ
درﺟﺔ ﺣرارة ﻋﺎﻟﯾﺔ 1
درﺟﺔ ﺣرارة ﻋﺎﻟﯾﺔ 2
وﺳﯾﻠﺔ ﺗﺣﻛم
اﺳﺗﺧدم اﻟوﺣدات اﻟطرﻓﯾﺔ اﻟﻣظﻠﻠو ﻣن أﺟل اﻹﻧذارات
اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﺣﺳب اﻟرﻏﺑﺔ ،وﺑﻌض اﻟﻣرﺣﻼت ﻣﻧﺷطﺔ ﺑطؤﯾﻘﺔ
ﻋﻛﺳﯾﺔ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ " "NCﺑﺗﺳﻠﺳل ﻓﺗﺢ – ﺗﺷﻐﯾل – إﻧذار ،
وﻛل ﻣرﺣل ﻣن اﻟﻣﻣﻛن اﺳﺗﺧداﻣﮫ ﺑﺻﻔﺔ ﻓردﯾﺔ إذا ﻛﺎﻧت ھﻧﺎك
ﻧﻔﺎط ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻹﻧذارات اﻟﻣﺑﻧﻰ ﻣﺗﺎﺣﺔ أو ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ﺗرﺗﯾﺑﮭﺎ ﻓﻲ
ﻣﺟﻣوﻋﺎت أﺻﻐر أو ﺣﺗﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ وﺣﯾدة ﺑﺣﯾث ﻣن اﻟﻣﻣن
اﺳﺗﻐﻼل طﺎﻗﺎت اﻹﻧذار ،وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ "ﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﻛون
ﻣﻐﻠف" ﻣﻔﺗﺢ – ﺗﺷﺷﻐﯾل  0إﻧذار ﻹﻧذارات اﻟﻣﺗﻌددة ﻓﻲ
ﻣﺟﻣوﻋﺔ واﺣدة ﯾﺗم ﺗوﺻﯾﻠﮭﺎ ﺑﺎﻷﺳﻼك ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ.

ﻣﺛﺎل:
ﻣﻠﺣوظﺔ رﻗم  :1اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ،إﻗﺗﺻﺎدي  ،1إﻗﺗﺻﺎدي ،2
درﺟﺔ ﺣرارة ﻣرﺗﻔﻌﺔ  2و ﺗﺣذﯾرات ﺟﮭﺎز اﻟﻣراﻗﺑﺔ ﻣﺿﺑوطﺔ
ﻋﻠﻰ ﻟوﺣﺔ اﻹﻧذار ﺑﻲ ﻓﻘط .ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺗﺣذﯾرات اﻷﺧرى ﻣﺿﺑوطﺔ
ﻋﻠﻰ ﻟوﺣﺎت اﻹﻧذار "أﯾﮫ" و "ﺑﻲ"
ھﺎم! ﯾﺗم ﺷﺣن ﻟوﺣﺔ ﺷﺎﺷﺔ "ﻟﯾد" ﺑدون ﺗﻧظﯾم ﻟﺣﻣﺎﯾﺗﮭﺎ ﻣن
اﻷﺿرار اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ أﺛﻧﺎء ﺗرﻛﯾب اﻷﺳﻼك ﺑﻠوﺣﺔ ﺟﮭﺎز اﻟﻣراﻗﺑﺔ
اﻟرﺋﯾﺳﻲ و/أو ﻟوﺣﺔ اﻹﻧذار .ﻛﻣﺎ أﻧﮭﺎ ﺣﺳﺎﺳﺔ ﻟﻠﻘطﺑﯾﺔ وھﻲ
ﻣﺗﻧﺎﻏﻣﺔ ﺑﺣﯾث ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗرﻛﯾﺑﮭﺎ إﻻ ﻓﻲ اﻟوﺿﻊ اﻟﺻﺣﯾﺢ ﻓﻘط.

Figure 20
ALARM BOARD CONNECTIONS FOR NORMALLY
OPEN "NO" CLOSE-ON-ALARM STRATEGY
FOR UNITS WITH ECONOMIZERS, MAKE THIS
CONNECTION FOR EMERGENCY VENTILATION
STRATEGY
REQUIRES 'J" CONTROL MODULE IN A/C UNITS.
MAKE THIS CONNECTION FOR HIGH &LOW
PRESSURE REFRIGERANT ALARM
NOTE 1
2ND STAGE
SEE SECTION ON 2ND STAGE COOLING ALARM
ECON 1
ECON 2
LOCKOUT 1
LOCKOUT 2
FIRE / SMOKE
POWER LOSS 1
POWER LOSS 2
LOW TEMP.
HIGH TEMP 1
HIGH TEMP 2
CONTROLLER
USE SHADED  TERMINALS FOR DESIGNATED
ALARMS AS DESIRED. SOME RELAYS ARE
REVERSE ACTIVATED TO ACHIEVE "NO" CLOSEON-ALARM SEQUENCE. EACH CAN BE USED
INDIVIDUALLY IF THERE ARE ENOUGH BUILDING
ALARM POINTS AVAILABLE OR CAN BE
ARRANGED INTO SMALLER GROUPS OR EVEN A
SINGLE GROUP SO THAT ALL ALARM
"CAPABILITIES CAN BE UTILIZED. FOR "NO
CLOSE -ON-ALARM STRATEGY MULTIPLE
ALARMS IN A GROUP ARE WIRED IN PARALLEL.
EXAMPLE:
Note 1: 2nd Stage, Econ 1, Econ 2, High Temp 2
and Controller alarms are only on -B alarm
board. All other alarms are on both -A and -B
alarm boards.
IMPORTANT! LED display board is shipped
loose to protect it from possible damage during
installation of the wiring to main controller
board and/or the alarm board. It is polarity
sensitive and is keyed so it can only be installed
in correct position.

ُتركت هذه الصفحة خالية عن عمد

الحصول على معلومات ومطبوعات أخرى
أن تساعدك في تركيب مكيف الهواء أو المضخة
طبوعاتالم
يمكن لهذه
ويمكنك العثور على هذه المطبوعات عادة في المكتبة المحلية
الح
رارية.
تأكد ومن مراجعة الطبعة الحالية من كل
ناشر.
مباشرة من ال
أو شراء ها
معيار.

لمزيد من المعلومات ،قم باالتصال
بهؤالء الناشرين:
ACCA

مقاولو تكييف الهواء األمريكيون
New Hampshire Avenue, NW 1712
Washington, DC 20009
الهاتف483-9370 )202( :
الفاكس234-4721 )202( :

ANSI

المعهد الوطني األمريكي للمعايير
West Street, 13th Floor 11
New York, NY 10036
الهاتف642-4900 )212( :
الفاكس302-1286 )212( :

المعلتركيبANSI/NFPA 90A..........................................
يار
أن تكييف
منظمة
الهواء والتهوية
المع للهواء الساخن ANSI/NFPA 90B.................................
يار
التدفئة وتكييف الهواء
ظمة من أن

		
 ASHRAEالمجتمع األمريكي لمهندسي التدفئة
والتبريد وتكييف الهواء.
.Tullie Circle, N.E 1791
Atlanta, GA 30329-2305
الهاتف636-8400 )404( :
الفاكس321-5478 )404( :
BARD

Bard Manufacturing Company, Inc.
Randolph Drive 1914
Bryan, OH 43506
الهاتف636-1194 )419( :
الفاكس636-2640 )419( :
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** هام **

تي يتم تغطيتها في هذا الدليل يتم تركيبها من قبل فنيون مربون،
لديهم خبرة في الخدمة و التركيب .برجاء قراءة الدليل بالكامل
قبل المواصلة.

الت التسابق/
بالنسبة لتسل
يمكن ان يتم ضبط المتحكم MC4002
االعدادات االفتراضية .يمكن ان
تالحق البديلة ،ايه
تالحق/التسابق /ا
ا
تالحق غير بديل ك ما هو
تسابتساب /تالحق/
ق/
تغييرتسلسل
يتم ها الى
اخت المستخدم.
للتطبيقات الخاصة أو يار
طلوب
بالنسبة
م
بواحدة من لوحين االنذار ،و هذا يمكن ان
يمكن ان يتم اعداد MC4002
المو اذا رغب في ذلك.
في قع
بالمصنع أو يركب في اي وقت
يركب

ديثه
ب ان يتم تركيب المتحكم االساسي وحده اوال ،و هو من السهل تح
سطة االطباق ،تركيب مجال التوصيلالي واحدة من الواح االنذار،
االنذار .يتم استخدام الشكل
مبنى
بالواح
توصيل دارة انذار ال
طلبةطفق
مت
التلف من جراء الشحن
التب بين كال من  NOو
االنذار التماسية الجافة ،مقدمة يل
التCلم
حص العالمات الخارجية على
الي المعدة ،يجب ان يتم
فقاصال
كاملة لتتواءم
NCمع بروتوكول االنذار المحدد ،و توفر مرونة
لتتواءم
شحن .اذا وجد تلف ،فان الطرف
بالتلف من جراء ال
الكرتونة و الخاصة
مستخدم .جميع محفزات االنذار يتم االشارة اليها بشكل
ات ايمع متط
كتابتا،
ستلم يجب ان يتصل بحامل الشحنة االخير في الحال ،و يفضل
فردي على مقدمة لوحة المتحكم.
لطلب الفحص من قبل وكيل حامل الشحنة.
لتي يمكن ان
بعد يعتمد على شبكة اإليثرنت و ا
لالت
خيارعن
وجد ال
المصنع أو في الموقع .انظر للقسم الخاص بوحدة
تركيب
اما في
يتم
ها
عام
التصال.
لتعليمات تشرح التشغيل ،التركيب و استكشاف األخطاء وإصالحها
لمتحكم .MC4002
بتركيب توصيالت ذات مجال
كاملة.مفقط
ميع التوصيالت الداخلية
نخفض الجهد لشرائط االطراف المعنية.

شهادات المتحكم

الواح االنذار االختيارية،
وح المتحكم االساسي الخاص ب MC4002
االختيارية ،و الحساسات التي تعمل عن بعد جميعهم
الحدة االت
مع وحدات ذات مقتصدات و بدون و يمكن تشكيلها
MC4002
يستخدم
عاثية .هذا النظام يتواءم مع ،FCC
اية و االنب
خضعوا الختبار شامل للح
فيف الرطوبة
لتستخدم مع مضخات الحرارة ،و بها خاصية التحكم في تج
لتالية:
مع المقاييس ا
يتطاب
 CEق
لبات و
تج الرطوبة ال يمكن بما يتوافق مع متط
اختياري .التحكم فييف
اذا تم توصيل متحكم رطوبة
ان يستخدم مع مضخة الحرارة.
جب ان يتميتحجيم كل وحدة من اجل استعمال الحمل الكامل للهيكل اذا
كان مطلوب 100%تكرار.
للكفيلزم تركيب مرحل
باس،
تباطؤ
صى بوجود ( )5دقائق كزمن
يو
في كل وحدة اذا لم تكن معدة لذلك
بائيكهر
 MC4002لكال من التشغيل عند  50و 60هيرتز ،و هو
المتحكم ناسب
انه يمكن ان يستخدم في اي تركيب وهمي .انظر
شكلي ك
يعتبر بحيث
ليا
واالعدادات االفتراضية للمتحكم القابل للبرمجة.
الخ
ئص

سلسلة MC4002
المتحكم الرئيسي

 1الجزء
االت الفيدرالية الجزء ، 5
نون لجنة اإلت
هذا الجهاز يتواءم مع ق
لتاليين:
الفرعي ب ،فئة أ .التشغيل يخضع للشرطيين ا
نظرية التشغيل
الجهاز قد ال يسبب تداخل ضار
ذا .1
يجب ان يقبل اى تداخل مستقبل ،شامال تلك الذي قد
في اثنين من مكيفات الهواء التي تم تركيبها على ذا الجهاز 	.2
يستخد
لمتحكم للتحكم
يسبب تشغيل غير مرغوب فيه.
تآكل متساو
كامل للهيكل و
نظام تحكم واحد .فنه يوفر تكرار
الحائ
ط من
يمكن ان يستخدم مع الوحدات التي بها او بدون
الوح
دتين .و
لتا
في ك
بالمثل.
دتين
لتا الوح
صىيتم تجهيز ك
بان
فرة و يو
المقتصدات المو

هذا الجهاز يتواءم مع مقاييس  CE EN55011/EN50081و
الفئة أ
ISM
EN55024لمعدة ،
الكندي
يتواءم ايضا مع ICES – 001
جهاز ISM
Bard Manufacturing Company, Inc.
Bryan, OH 43506

يتطابق مع UL STD 916
معتمد من
CSA STD C22.2 NO. 205
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مواصفات /خصائص المتحكم االساسي

حساسات الحرارة

المتحكم االساسي MC4002-
تي مركب من
حساس درجةالحرارةالمحلىالقياسيلديه "12سلك موصل ويأ
من
المزودة
القدرة
هرتز،
60/50
متردد،
جهد
تيار المدخلة18-32 :
•قدرة ال
لمصنع.
ا
مكيف الهواء رقمأو 1مكيف الهواء رقم 2
ئيسي ويخدم كمرجع و
لمتحكم الر
خلياعلىلوح ا
حساسثانوي موضوع دا
طلوب طور خطي أو طور منخفض الجهد
•دارة العزل :غير م
فاضلية،
فرقبينالحساسيناقل مننقطة العدادالت
جهد ثابت (-20الى  56كحساس احتياطي .اذاكانال
جهد ثابت أو -48
قدرة•االحتياطية :الوصالت ل -24
يتم
لمتحكم المرجعية.
كنقطة درجة حرارة ا
يستخدم
لمحليسوف
لحساس ا
فان ا
لت) يحافظ على التشغيل الدقيق ،مؤشرات اللوحة االمامية وتشغيل مرحل
النذار اثناء مخرجات قدرة التيار التجارية.
ضلي من 12-20فهرنهايت 12 .درجةف هرنهايت هو العداد
لتفا
لحساس ا
ضبط ا
•شاشة رقمية – 4 :حروف LCD
فاضلية،فان
فرقبينالحساسيناكبر مننقطة العدادالت
الفتراضي .اذاكانال
سيلسيوس
فهرن أو
رجة الحرارة :هايت
•شاشة د
يقرأ درجة
لسطح
لحساس الذيعلى ا
لتحديد ما اذاكان ا
يفحص
لمتحكمسوف
ا
فولت
24
@
امبير
(1
عيا)
ي
طب
(مفتوحة
الت
مر
أ
شكل
HVAC
:
•مخرجات
فاضلي ونقطة العدادناقص DB
الحرارةالتيبيننقطة العداد،بالضافةالىالت
متردد)
فاضلي.لوكانكذلك،فان حساسالسطحسوفيصبح
(النطاقال هامد)ناقصالت
•مراحل التحكم في التبريد:
قراءةالحساسالمتاحة وسوفيقومالمتحكمبتج اهلقراءةالحساسالمحلي .اذالم
ضبللمقتصدات
اجمالي) عندما يتم طها
لكل 2وحدة تكييف (4
يكنكذلك،فانالمتحكم،سوفيظليستخدمقراءةالحساسالمحلي .و هذا الضافة
ضبفي حالة عدم وجود مقتصدات
اجمالي) عندما يتم طها
لكل 1وحدة تكييف (2
•مراحل التحكم في التدفئة:
لحساس
فيها ا
يخفق
لتي
لنادرة ا
لتشغيليةفي االحداث ا
لقدرة ا
فية من ا
مستويات اضا
اثنين لكل مضخة حرارة اذا تم ضبطها كذلك.
تكيي
لكل 1وحدةف،
المحلي .اذاكانالمتحكميديرفي هذاالوضع،فانذلكيتضح من خاللالنقطة
مدخلة.
كاشارة
تياري
اخ
رطوبة
متحكم
طلب
تت
فيف:
•دائرة التج
فلاليسارالتيتومضفيالشاشة .اذاكانت هذهالخاصية غير مرجوة،
العشريةاس
سيلسيوس)
•نطاق درجة حرارة التشغيل0 :الى 120فهرنهايت (-18الى 49
لسطح.
فاضليةفيوضعاليقاف  .OFFهذايعطلحساس ا
اجعلنقطة العدادالت
طاق درجة حرارة التخزين-20 :الى 140فهرنهايت (-29الى 60
•ن
رفة واحدة والحساسالمحلي
فديكون هذاضروريا اذاكانالمتحكم موضوعفي غ
سيلسيوس)
مختلفة .مالحظة :الهداف االختبار اذا كان الحساس المحلي
نقله الى غرفة
قدتم
قة•ددرجة الحرارة -/+ :فهرنهايت من 60-85فهرنهايت (16-30
قد تم توجيهه يدويا لمرتفع او منخفض بواسطة استخدام مياه باردة أو ساخنة
سيلسيوس)
 1% -/+خارج 60-85فهرنهايت
على المجس فان الحساس السطحي سوف يتم تثبيطه لمدة اول  30دقيقة تلي
الكلّ
للتسابق /اتالحق0 :الى 30يوم
•زمن التغيير ي
ارتفاع قدرة التيار ،او عندما تتوقف دورة قدرة التيار و تعود للتشغيل.
1%
-/+
التزامن:
•د
قة
ليقبل  1أو  2حساساضافي و ه الءلدي هم 35قدم منالسالك
لمتحكم مصمم
ا
ثواني بين المراحل
المرحلة البينية10 :
تبا
•زمن
طؤ
الموصلة .رقمقطعة Bardللحساس الختياري ذات ال 35قدم منالسالكالموصلة
•المرحلة االتفاضلية:
لبينية
لعنونة
كيب
لتر
كيبهمكما هومطلوبفي ا
يتمتر
هو  .8612-023Aهؤالءيمكن ان
ايت ،االفتراضي 4
المرحلة من 1الى  – 2نطاق من 2-6فهرن
نقاطالتصال ،حواجز مساراتال هواء،الخ .اذاتماستخدام حساس(حساسات) عن
ايت ،االفتراضي 2
المرحلة من 2الى  – 3نطاق من 2-3فهرن
يبقىنشط.
لمحليسوف
لحساس ا
تعطيله .و ا
يتم
لسطحيسوف
لحساس ا
بعد،فان ا
ايت ،االفتراضي 2
المرحلة من 3الى  – 4نطاق من 2-3فهرن
سيلسيوس) هو القياسي4 ،
فهرنهايت (1
التشغيل – االيقاف التفاضلي2 :
منالموصى انيتمتركيباسالكالحساسالنحاسيةفي ماسورةبغرضالحماية.
تفعيل وضع "الدوران الزائد"
يتمعند
سيلسيوس)
فهرنهايت ( 3ما
سيلسيوس)
ضبط التبريد65 :الى 90فهرنهايت (18.3الى 32.2
قا نق
طة
•نط
مالحظة :جميع الحساسات حساسة للقطبية .السلك الموصل النحاسي
التدفئة 68فهرنهايت
سيلسيوس)،
التبريد 72فهرنهايت (22
•اعداداتالراحة –
يجب ان يتصل بالطرف  ،CUو السلك الموصل الفضي الى .AG
سيلسيوس) ،لمدة ساعة
(20
الحساسات تعتبر في حالة صلبة ،ليست  .RTDاستخدم فقط الحساسات
هايت الى 40
•النطابين نقاط ضبط التدفئة و التبريد(2فهرن
ق الهامد (الفرق
سيلسيوس)
سيلسيوس الى 22.2
فهرنهايت (1.1
الموردة من  .BARDسلك الحساس الموصل يمكن ان يمتد حتى 200
خان /الحريق :قفاز الدائرة المغلقة طبيعيا القياسي ،يتم ازالته للتوصيل
قدم .استخدم زوج مجدول مقياس 18 -مع وصالت ملحومة.
تحكم نظام المبنى ،يغلق المخرجات الى كلتا وحدتي التكييف مباشرة.
المعامالت المتغيرة (الحفاظ على
الضب
لنقطة و
•الذاكرةEEPROM :
لتيار)
العدادات في حالة فقدات قدرة ا
منطق حساس درجة الحرارة
يعتبر قياسي ،و الذي
حساسات درجة الحرارة في الفراغ :حساس محلي 1
•
لقياسي ()LSEnيتابع درجةالحرارةفي موقعالمتحكم .اذاكان هذا
لمحلي ا
لحساس ا
ا
هي
Bard
قطعة
رقم
بعد،
عن
35
’
اختياري
حساس
2
حتى
يقبل
سوف
لمستخرجة
لتحكمفي درجة الحرارة ا
لمتصل،فانهسوفيقومبا
لحساس الوحيد ا
هو ا
استخدام حساسات متعددة ،فان درجات الحرارة
يتمعند
8. 612-023A
ما
منالذاكرة ،درجة حرارةالمساحة(المبنى) ،وايضاسوفيستخدمبالنسبةلوظائف
تصبح في المتوسط.
انذار درجةالحرارةالمرتفعة والمنخفضة.
المتحكم :الصلب مسبق الالء مقياس x 13.50"H x 9.25"W ،20 -
طة •احا
اذاتمتركيب وتوصيل حساس واحد اواكثر عن بعد ( REM 1أو )REM 2فان
مفصالت ،ثالثة عشر (875" . )13رقاالزالة الكهربية.
 ،3.00"Dغطاء
تسمراحل التبريد  1الل  ،4مراحل
للمتحكم الرئيسي :وحدةابق،
•LED
المبنى
التحكمفي
يتم
المستخرجة منالذاكرةسوفتظهر وسوف
درجةالحرارة
عملية التجفيف.
التدفئة 1-4
،
فهرنهايت
المتصلة .اذا كان هناكاكثر من 10
الحساسات
حتى متوسطجميع
التسابق-
وحدة
تغيير
–
ايقاف
تشغيل/
مفتاح
د
ازرار
تحكمية:
()6
•ستة
فع
للحساس
الفعليسوفيكون
التحكم
ختالف مناعلى القلحساسمتصل،فان
االعداد – البرمجة /الحفظ -الراحة
يادةز و خفض نقا
للبرودة وابردحساسللحرارة.
الكثرسخونة
تركيب المتحكم
اذاتماستخدامالواحالنذار،فان اعلىقراءة الي حساس متصلسوفتستخدم النذار
شمول في كرتونة المتحكم ،المتحكم و تعليمات التركيب
فعة والحساسالقلقراءةسوفيستخدم النذار درجةالحرارة
درجةالحرارةالمرت
اقدام اعلى من االرض
يجب ان يتم تركيب المتحكم على حائط رأسي حوالي 4
متصلين
ثنين
لسطحي اذا كان هناكحساس او ا
لحساس ا
يتم ا همال ا
لمنخفضة.
ا
ثقوب
اربع
تجهيز
يدا عن تيار الهواء و خارج االبواب أو الشبابيك .يتم
لحساس  Rem 1أو .Rem 2
لمحلي ،مد الت ا
با
لقنوات التوصيالت في كال من
قوب"7/8
للتركيب على الحائط و تجهيز
القاعدة ،الجوانب و اعلى المتحكم.
2100A614H
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متحكم  MC4002الرئيسي
مواصفات المدخالت /المخرجات
المتحكم MC4002
صالت

يوجد على لوحة المتحكم الرئيسي

مواصفات /خصائص الواح االنذار

 MC4002-Aذات لوح انذار بقاعدة اختيارية
(المدخالت /المخرجات)

بالمصنع،
تركيبهفي الصل
يتم
الحظة :اذا كانلوح النذار هذالم
تركيبهفيالموقعفي ايوقت.رقمقطعة  Bardهو
يتم
فيمكن ان
AB3000-A

C – 24فولتمترددمشترك
الوحدة رقم 1
R – 24 VACساخن
		
مفتوح طبيعيا)
 – Gمروحة (،من A
		
مفتوح طبيعيا)
تبريد(من A
،
Y1اول مرحلة
–
		
طبيعيا)
مفتوح
A
تبريد(من
،
مرحلة
ثاني
Y2
–
		
المدخالت
مفتوح طبيعيا)
 - Wحرارة (،من A
		
 – 2,3مدخل من HVACرقم 1
		
الغلق 1
مشترك
متردد
ولت
ف
C
–
24
2
الوحدة رقم
		
 – 2,3مدخل من HVACرقم 2
الغلق 2
ساخن
R
–
24
VAC
		
المخرجات
مفتوح طبيعيا)
 – Gمروحة (،من A
		
الدخان /الحريق من )SPDT( C
طبيعيا)
مفتوح
A
تبريد(من
،
مرحلة
اول
Y1
–
		
من )SPDT( C
		
الغلق 1
طبيعيا)
مفتوح
A
تبريد(من
،
مرحلة
ثاني
Y2
–
		
انذار المبرد HVACرقم 1
		
مفتوح طبيعيا)
 -Wحرارة (،من A
		
من )SPDT( C
		
الغلق 2
 F1-F2واجهة بينية للحريق/للدخان
انذار المبرد HVACرقم 2
		
مشحون بقفاذ مركب (أ)
من )SPDT( C
		
الفقد في قدرة التيار رقم 1
االحتياطية
ثابتقدرة التيار
48فولتخل
		 الفقد من قدرة التيار HVACرقم 1
فولت ثابت
فولت ثابت أو -48
-24
من )SPDT( C
		
الفقد في قدرة التيار رقم 2
فولت الى -56
النطاق من -20
فولت
		 الفقد من قدرة التيار HVACرقم 2
ملحوظة:
موصل
سلك
بوصة
12
الرئيسي،
المحلي الحساس
من )SPDT( C
		
درجة حرارة منخفضة
AGفضي الحساساتفيالحالة
وحدة التحكم  -نحاس- ،
		
انذار درجة الحرارة المنخفضة
وليست
الصلبة،
حساسية القطبية
من )SPDT( C
		
درجة حرارة مرتفعة
كواشف درجة
بعد
عن
اختياري
 Rem 1حساس داخلي
		 انذار درجة الحرارة المرتفعة رقم 1
حرارةالمقاومة
AGفضي
وحدة التحكم  -نحاس- ،
استخدمحساسات
حساسية القطبية
 MC4002-Bذات االصدار المحسن للوح االنذار (مخرجات اضافية)
.
فقط
"بارد"
بعد
عن
اختياري
 Rem 2حساس داخلي
زائد مدخالت /مخرجات MC4002-A
AGفضي
وحدة التحكم  -نحاس- ،
بالمصنع،
تركيبهفي الصل
يتم
الحظة :اذا كانلوح النذار هذالم
حساسية القطبية
 Genواجهة المولد البينية G1-G2
تركيبهفيالموقعفي ايوقت.رقمقطعة  Bardهو
يتم
فيمكن ان
مشحون بقفاذ مركب (أ)
AB3000-B
 H1-H2مدخل المتحكم بالرطوبة
يتطلب متحكم اختياري
درجة حرارة مرتفعة  2من )SPDT( C
تم تركيب الحقل
		 انذار درجة الحرارة المرتفعة رقم 2
عيا ()NC
مغلطبي
ربائي ق
طلب اما قفاذ أو تماس مرحل كه
التوصيالت تت
ذه(	)a
من )SPDT( C
المتحكم		
المولد من اجل قيام المتحكم بوظيفته.
للحريق /ال
لبينية دخان و
عند الواجهة ا
		 انذار اخفاق المتحكم
انظر الحاشية (ا)
		
 – E ،Fمن )NO( A
		
Econ 1
نظر مالحظة (ب)
		
 – E،Fمن )NO( A
		
Econ 2
نظر مالحظة (ب)
		
من )SPDT( C
المرحلة الثانية ()c
ربائية
بائيةالنذارية و الم حالتالكه
مالحظة:جميع الم حالتالكهر
المرحلة الثانية من انذار التبريد
		
فولتمتردد
امبير @ 24
يتعلق ب 1
تعتبر ذاتتماس جاف
المخرجة
انذار االمان فى حالة فشل اللوحة الرئيسية المعالج او لوحة
تم تنشيط ()a
النذار لوحة الرئيسى تالفا.
الكهربي النذاريلديها 10ثواني
مالحظة:جميع مخرجاتالمرحل
تباعا اذا كان
	 هذه التوصيالت للنهايات  Eو Fفي  HVAC1و 2
بعمل
م ()b
المزعجة
النذار
اشارات
التحريرللحمايةضد
قبل
تباطؤ
هناك رغبة للحصول على مقتصدات موفرة مفتوحة للتهوية في حالة
الخاصة بانذار درجة الحرارة
لطوارئ عند شرط نقطة االعداد رقم 2
المرتفعة.
	 ذات الكباسات ذات المرحلتين ،انذار التبريد ذات المرحلة 2
للوحدات
()c
بالنسبة
ينشط عند بدء مرحلة التبريد .3

(مفتوحفي حالة النذار).
طبيعيا NC
طبيعيا (NOمغلقفي حالة النذار) أومغلق
لمفتوح
استراتيجيةا
توصيلسالكها
يتم
الكهربيةيمكن ان
رحالت النذار
ترتيبهافي مجموعاتاصغر أوحتىفي مجموعة واحدة
كافية ،او امكن
بالمبنى
توافرتنقاطانذار
بشكلمنفرد اذا
الكهربائية
استخدام لمرحالت
يتم
يمكن ان
فبالتاليلنيكون هناك مؤشر اليمشكلة محددةقد
يتم جمع مجموعة من النذارات معا وتصدركانذار واحد
استخدامجميعقدرات النذار .عندما
نتمكن من
بحيث
للمتحكم.
الفرديةسوفت ظهرعلىشاشة  LEDالمواجهة
التي قامت النذاراتالمجمعةببدءها.مشكلة النذار
فقطتلك
تكون ظهرت خارجالموقع،
Manual 2100A614H
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توصيالت االسالك في المجال منخفض الفولطية
لتي ايتحكم بها،
تياره من مكيفات الهواء
يحصل علىقدرة
MC4002
(18-32فولت منخفض فقط.
فولت مترددفولت)
24

المنفاخسوف
تباطؤفياليقاف ،و محرك
يتوقفبدون اي
يعمل و
تنشيطدائرة اخمادالحريق
يتم
التشغيلفيالحال عندما
يتوقف عن
(مفتوحة).
F1-F2

مبرالهواء بحيث ال ت ظهر
تعزل مصدرطاقةين
الدارة في MC4002
فقد مبرد هواء واحد
ضافة الى ذلك ،اذا
ذية مرتدة أو مطاورة .ا
مشاكل تغ
لتباطؤات التالية تعتبر داخلية لكال من التبريد و التدفئة.
سوف يستكملون
لثاني و
تأثر MC4002و مبرد الهواء ا
طاقة ،لن ي
للمنفاخ(0اذا لم تكن مشغلة بالفعل بشكل مستمر)
المرحلة – 1
ثواني
التشغيل بشكل طبيعي.

فترات التباطؤ على مراحل

وصل اسالك مجال الجهد المنخفض من كل وحدة لكل رسم لتوصيالت
الك المتحكم".
القسم على "توصيل ا
المنخفض
في
لتيار
ا الك مجال ا
استخدام
يستخدم سالكتحكممقياس 18بحداقصى.
الحظة:يجب ان
يتم
التحكممثلما
ينشئ اجهادزائدعلىلوح
اثقل من االسالكقد
مقياس
فتح وغلقالباببدون
يتم
بحيث
فتحالباب .عملحلقة سالك
غلق و
النهايات.
اجهادعلى دعامات

تأريض المتحكم
تأريض من
فة الى اي
يجب ان يتم توصيل ارضيباالرض مؤمنباالضا
لتأريض تم توريدها لهذا الغرض.
الماسورة .عروات ا

تشغيل قدرة تيار المتحكم

لنتيجة التبريد أو التدفئة
10
ثواني
ثواني بعد مرحلة 1
المرحلة 10 – 2
للمنفاخ
10لنتيجة التبريد أو التدفئة
ثواني اضافية
المرحلة 10 – 3
ثواني بعد مرحلة 2
ثواني بعد مرحلة 3
المرحلة 10 – 4

بالنسبة لمراحل التبريد  1و  ،2مرحلة LEDسوف تومض
مالحظة:
تباطأيبعد ان يتم استدعاء هذه
بينما خرج التبريدسوف
ثواني10
لمدة
عن الوميض ،المرحلة
تباطؤ بعد ان تتوقف LED
المرحلة .يوجد ايضا
تباطؤ بين المرحلة  ،3 & 2و
ثواني
ف .يوجد على االقل 10
سوف تتو
متباطئ عندما تعمل او تتوقف
لكن لن يكون هناك خرج
4 &، 3
سوف لن تومض.
المرحلة ،و LEDلهذه المراحل

ثانية
تطبيالكهربية الول مرة على المتحكم ،يوجد 20
عندما يتم القدرة
لتباطؤ هذا
عالة (غير الشاشة) .زمن ا
قبل اي وظيفة تصيرف
تبا
زمن
طؤ
دورةلتشغيل و ايقاف لمنفاخ
ليكون
المتحكم ديه
يمكن ان يتمطضب
بالمتحكم مستخدم
صبح مؤثر اذا كان زر التشغيل /االيقاف الخاص
في حالة الطلب ،كون ان تصير جميع المراوح تعمل
HVAC
24متردد من مكيفات الهواء حاضرة ،و ايضا اذا كانالرئيسي
فولت
عندما يكون
منفاخلوحدة التسابق يعمل بشكل مستمر
ديك يكون
متردد قد تم ازالته من مكيفات بشكل مستمر ،او ان
فوت 24
المتحكم في وضع "التشغيل" و
الحق عند الطلب .االعدادات االفتراضية هي
مع دورة منفاخ وحدة ال
الهواء ثم استعيدت.
ضا ان يكون دورة
اختيار اي
تشغيل و ايقاف المنفاخ عند الطلب .هناك
جميع المراوح في حالة التشغيل اذا تم توصيل حساس واحد عن بعد ،و
دائرة اخماد الحريق
5Fاي حساسين هذا يساعد
بين
ي درجة الحرارة الكثر من
فرق ملحوظ
كال مكيفات الهواء ،قد يتم استخدام االطراف
MC4002
لتعطيل لغلق
التركيب و يجب ان يقلل زمن
الحرارة
على اعادة توزيع حمل الل
يتم تقفيذهما معا للتشغيل
يجبF1انو F2
 F1و  F2و االطراف
تشغيل الكباس.
الت الجافة يمكن ان يتم
ماسات
عيا من
الطبيعي .المجموعة المغلقة طبي

تشغيل المنفاخ

ازالة قفاز المصنع ليتم استخدامة عند
االطرا
يتم
عبر
توصي الف و
تركيب نظام اخماد الحريقفي الموقع .التماسات يجب ان تفتح اذا تم
ناسب – االشكال  1,2و3
ططمخالتوصيل ال
اكتشاف حريق .انظر الى
خاصية وحدة التسابق /التالحق (التبادلية) المتقدمة
التلعملية تغيير االحمال عند 2
اسات
لهذا التوصيل .يجب ان يتم تقييم
يجب
دنى)
ا
بحد
22
(مقياس
محمي
سلك
فولت24متردد بحد ادنى.
امبير
واحدةيتسبب في جعل
ثانيةسوف
الضغط على زر Advanceلمدة
المتحكم.
طة
باحا
تأريضها
يتم
ان
يجب
والح
ماية
يستخدم،
ان
تغير مواضعهما .قد يكون هذا مفيد
وحدات التسابق وقالتالح
صيانة.
اثناءخطوات الخدمة و ال
تستخدممتحكممنفاخ
القديمة
الحظة هامة :وديالت BARD R-22

سوف تومض مرحلة LEDلمدة عشر
تتحقق اي من المراحل،
عند
ما
ليا.
تتو المرحلة فع
انيثوقبل ان قف

ثانية.انتاج
المنفاختساوي 60
تباطؤفيايقاف
والتيلديها
الكتروني
المنفاخ و
تباطؤايقاف
يستخدم جاهز
بالنسبةلطراز R-410Aال
التيار
ينشط وضع التسريع،
ثواني
سوف
غ على زر مؤشر UPلمدة 5
الضط
(الفقرة) اليطبق .من اجلالحصولعلىايقافلمحرك
المتبقي من هذه
سوف تقل الى ثواني.
لتي
تغير كلي طبيعي لزيادات زمن االيام و ا
م
ببا
لمكيفات الهواء و
التشغيل
وظيفة
المنفاخفيالحال،االضافةالىتعطيل
"ACCاترك الزر .ايهما
"،
ثواني .عندما ي ظهر
ايام تصبح 7
مثال7 :
المنفاخ و
توصيل االسالكفيمتحكم
بسيطفي
تعديل
تتطلب
التيسوف
ثانية الى
سوف تومض لكل
 LEDمشغلة ،وحدة التسابق المذكورة
تصبح
التحكمبها
يتم
التي
لمكيفات الهواء و
الكهربية
التحكم
الموجودفي لوحة
قاتي.
فحص لوظيفة المي
ان يتبدل المتحكم .هذا يعتبر
المنفاخ
تباطؤايقاف
التسابق/لتالحق .من اجل ازالة
من اللمتحكم
توصيلهفي
السلكالذيتم
افصل و اعزل
ثانية،
الذييساوي 60
بتوصيل
اللكتروني،ثمقم
المنفاخ
المصنعالىالطرف""Rعلىمتحكم
المنفاخالىالطرف""Rعلىمتحكم
قفاز منالطرف""Gعلىمتحكم
وظيفته كمرحلكهربي
اللكترونيسوفيؤدي
المنفاخ
المنفاخ.متحكم

خاصية تسريع الميقاتي
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نظرة شاملة على البرمجة العامة
ازرار متحكم  MC4002و وظيفة
زر التشغيل  /االيقاف

سوف تضئ.
تضئ و وحدة التسابق LED
حروف سو
اترك زر التشغيل /االيقاف لتشغيل المتحكم ،شاشة ذات  4ف
ضغط و .1
التكييف سوف تتوقف.
يطفئ و و
التشغيل /االيقاف اليقاف المتحكم .المتحكم سوف حدة
ط و اترك.2زر ا

زر الراحة

لفترة ساعة.
دفئة الى 68F
اضغط و.1اترك زر الراحة لتغيير نقطة اعداد التبريد الى 72و Fنقطة اعداد الت
االعداد سوف تعود الى االعدادات المبرمجة تلقائيا بعد ساعة.
اط .2
ط زر.3الراحة خالل فترة الساعة سوف يوقف تغيير نقطة االعداد.
اشة.4درجة الحرارة سوف تومض درجة الحرارة الحالية اثناء وضع االبطال.

زر البرمجة

"Progعلى الشاشة.
اضغط زر البرمجة و اتركه عندما تظهر رسالة "
.1
نعليمات البرمجة و اتبع هذه االوامر لتغير من االعدادات االفتراضية.
ع الى .2

زر متقدم /التغير /الحفظ

 .1زر متقدم للتبديل بين اوضاع وحدة التسابق و التالحق.
ضغط و اترك
خال خطوات البرمجة.
في وضع البرمجة يتم استخدام ازرار االعلى و االسفل لالنتقال ل
ا يكون .2
الشاشة سوف تبدل بين الدالة الدرجية و االعدادات
"تم وتعين
المحددة لمرحلة البرمجة هذه هي ا"،
ان الو
ظيفة
الشاشة التي تومض تعني
.3
االعدادات اضغط زر التغير و الشاشة سوف تتوقف عن الوميض ،للسما
تغيير
بالتغيير لالعدادات.
.4
فظالح
أعلى أو اسفل لتغيير االعدادات حسب الرغبة ،و اضغط زر
االسهم اس
واستكمل حسب الرغبة.
دم .5
لوميض وتظهر درجة حرارة الغرفة.
االنتهاء البرمجة اضغط زر برمجة الى ان تتوقف الشاشة عن ا
ندتغيرات
 .6من

ازرار االعلى و االسفل

زرار تستخدم لتغيير اعدادات االتصال مع زر متقدم /تغيير /حفظ عندما تكون في وضع البرمجة

خصائص المتحكم القابلة للبرمجة و االعدادات االفتراضية
األمر/
الشاشة

الوصف

LSEn

(الرئيسي)
درجةالحرارةعندالحساسالمحلي

المعدل /الخيار

افتراضي

—

—

من 65إلى  90ف (من 18إلى  32س)

)77F (25C

من 2إلى  40ف (من 1إلى  24س)

)17F (9.4C

r1

درجةالحرارةعندموضعالحساس
البعيدرقم  ،1اذا كان موصل

—

—

r2

البعيدرقم  ،2اذا كان موصل
درجةالحرارةعندموضعالحساس

—

—

تسابق ،الهما
اليوجد،

اليوجد

F or C

F

نعم أو ال

نعم

للتعطل
بالنسبة
من 1-30يوم ،أو 0

7

SP
db

التبريد
درجة حرارةنقطة اعداد
التدفئة
التبريد ونقطة اعداد
بيننقطة اعداد
النطاق الهامد

للمنفاخ
المستمر
 cFAnالتشغيل
deg

المتحكميعملبال  Fأو C
نظام

تبادل
تسابق -الحق-الحق---نعم =
تسابق-
متبادل
الغير
التسلسل
تسابق – الحق أو
تسابق -الحق-
المتبادل
 Altالتسلسل
LLCO

للتسابق-لتالحقبااليام)
التغيرالكامل
زمن

التسابق –لتالحق(ابطال العدادات
تسلسل
تفرض
التي
بالنسبةلمرحلة واحدة من مضخاتالحرارة و
فقط
تفعيل منطق مضخةالحرارة –
HP
تبادلية)
الغير
Cbd5

موصلين
حساسين
بين اي
تلقائيا معا اذاكانتدلتا T> 5F
المنفاخرقم  1و 2
تعمل وحدة

نعم أو ال

ال

نعم أو ال

نعم

التسابق 3دقائق ووحدةلتالحق 4دقائق
تباطؤ وحدة
 OFdeتفعيلايقاف

نعم أو ال

ال

الكباسعلىالقل 3دقائق
تشغيل
 crunتفعيل زمن

نعم أو ال

ال

LoAL

المنخفضة
نقطة اعدادانذار درجةالحرارة

من 28إلى  65ف (من 2-إلى  18س)

)45F (7.2C

HAL1

المستوىرقم 1
المرتفعة
نقطة اعدادانذار درجةالحرارة

من 70إلى  120ف (من 21إلى  49س)

)90F (32C

HAL2

المستوىرقم 2
المرتفعة
نقطة اعدادانذار درجةالحرارة

من 70إلى  120ف (من 21إلى  49س)

)95F (35C

اذااغلقت،فانالشاشةسوفتظهر
للتغييرات
 Locdاذاتم عمل محاولة

فتحالغلق

Locd

المبنى
استشرسلطة
تغييرات.
المتحكممغلق و اليمكن عمل اي

المفصل بين المراحل
ISd2

من مرحلة 1الى مرحلة 2

 5 ،4 ،3 ،2أو 6F

4

ISd3

من مرحلة 2الى مرحلة 3

 2أو 3F

2

ISd4

من مرحلة 3الى مرحلة 4

 2أو 3F

2

مفصل التشغيل واإليقاف (التخلفية)
CSon

التبريدرقم 1
شغل SPالعلويلمرحلة

 +1أو 2F

2

CSoF

التبريدرقم 1
السفليلمرحلة
اوقف SP

 3 ،2 ،-1أو 4F

-2

HSoo

التفاضلي
التشغيل واليقاف
متساوية +/-في
التدفئة
جميع مراحل

 +1/-1أو +2/-2

-2/+2

CoPr

الثانية
التبريدرقم  ،2اذاتمجعلهفي 2المرحلة
ينشطفي حالةنداء
التبريد
الثانيةفانانذار
كباسالمرحلة  1او  ،2اذاتمجعلهفي 1المرحلة
التبريدرقم ،3
ينشطفي حالةنداء
التبريد
فانانذار

 1أو 2

1

ob5d

بينالحساسالمحلي والحساسالسطحي
مفاضلة

12الى ،20ايقاف

12

تلقائيامثلهامثلقراراتالمرحلة 1
التبريد  3 ،2و 4تعد
مراحل
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خيار التحكم في الرطوبة
المتحكملمضخةالحرارة
ظيفةغيرمتاحة اذاتمضبط
مالحظة :هذهالو

تسلسالت تشغيل التبريد لشكل التسابق /التالحق/التسابق/
التالحق المتبادل
.1

وحدات كباس المرحلة االولى بدون مقتصدات موفرة

نظام تكيف الهواء القياسي يمكن ان يتم مالءمته ليؤدي التحكم في
في المتحكم.
نقطة اعداد تبريد اول مرحلة ي دخل االعدادات )(SP
بسيالرطوبة و الذي ينغلق عند
ط في
ضافةا متحكم
فيف بواسطة
التج
التبريد ،فان المنفاخ
 .77Fعن
ضي المصنع هو ) (25Cطلب
افترا
لوح المتحكم الرئيسي.
علىH2
الرتفاع ،و يتصل االطراف  H1و
بالفعل –
تعمل في الحال (اذا لم تكن تعمل
التسابق
سوف
الخاص بوحدة
لتا
ذات رقم القطعة  .)H600A 1014( 8403-038ك
يوصى Bard
سوف تومض لمدة 10ثواني
تشغيل المنفاخ) ،وLEDالمرحلة 1
ظر ان
بالحرارة
يجب ان
وحدتين HVAC
كباس.
سوف يبدأ ال
تجهزالكهربية لهذا التسلسل لكي قبل ان تتصلب ،و في هذا الوقت
 1-12التوصيل:
مناسب – شكل لهذا
التوصيل ال
يعمل جيدا .انظرطمخط
اختيار
االعدادات االفتراضية ،تسمح ب
ثانية هي 4F
اعداد التبريد ال
طةنق
عن تبريد المرحلة
طلب
اكثر سخونة من المرحلة .1
2-6F
المستخدم )
فيف .اذا
الحرارة دائما يكون له اولوية على التج
رجةفي د
التحكم
	.1
التالحقتعمل في الحال (اذا لم تكن
المنف الخاصة بوحدة سوف
اخ
فان
2 ،
فيف
تتطلب التنشيط ،فان تسلسل التج
هناك اي م
تبريد
رحلة كان
تشغيل المنفاخ) ،و LEDالمرحلة 2سوف تومض
ظر– ان
بالفعل
تعمل
سوف ينغلق.
سوف يبدأ الكباس.
قبل ان تتصلب ،و في هذا الوقت
لمدة 10
ثواني
جميع مراحل التبريد ،و الرطوبة النسبية اعلى من نقطة
اذا تحققت 	.2
وظيفية لكن ال يوجد شئ ليتم التحكم به.
مخرجاتو 4
المراحل 3
هي
العداد الخاصة بمتحكم الرطوبة:
 .2وحدات الكباس ذات المرحلتين بدون مقتصدات موفرة
		 .a
سويعمل ،و كباس وحدة
فيف ف
لضوء	 االخضر لعملية التج
في المتحكم.
قطة اعداد تبريد اول مرحلة هي دخل االعدادات )(SP
والمنفاخ سوف يعمالن الى ان تتحق نق ة االعداد
لتالحق
 77Fالتبريد ،فان المنفاخ الخاص
)(25Cطلب
افتراضي المصنع هو  .عن
مننداء للتبريد).
خالل
الخاصة بمتحكم الرطوبة (او يتم الغاؤ ها
بوحدة التسابق سوف تعمل في الحال (اذا لم تكن تعمل بالفعل – انظر
		اذا 	.b
فان السخان
انخفضت درجة حرارة الفراغ الة F ،67
ثواني قبل ان
سوف تومض لمدة 10
تشغيل المنفاخ) ،وLEDالمرحلة 1
التسابقيدور للمساعدة في الحفاظ على
الكهربي لوحدةسوف
التسابق مرحلة الكباس
تتصلب ،و في هذا الوقت سوف يبدأ كباس وحدة في
تشغيل السعة الجزئية.
رقم 1
ذات
قف عن الدوران عند F 69
سوف يتو
مبنى .و
درجة حرارة ال
 4Fاالفتراضية ،تسمح باختيار
االعدادات
فانFضوء التدفئةنقطة اعداد التبريد الثانية هي
اذا 	.c
انخفضت درجة حرارة الفراغ الى64 ،
عن 1طلب تبريد المرحلة ،2
المرحلة
.
اكثر سخونة من
2-6F
المستخدم )
لثانية
بالمرحلة ا
الخاص
سوف يضئ و تشغيلكباس وحدة
تعمل في الحال (اذا لم تكن تعمل
لتالحق
عن الدوران الى ان ترتفع فان المنفاخ الخاص بوحدةسوف
يتو
قف
سوف
فيف
لوضع التج
لتالح
ق
سوف تومض لمدة 10
بالفعل – انظر تشغيل المنفاخ) ،و LEDالمرحلة 2
من اول مرحلة للحرارة و
بنى اعلى من 65F
درجة حرارة الم
ثواني قبل ان تتصلب ،و في هذا الوقت سوف يبدأ كباس وحدةلتالحقفي
اثناء
ضئ
م
يبقى
فيف"
التج
"لعملية
االخضر
الضوء
حمل ال
بنى.
تشغيل السعة الجزئية.
رقم 1
مرحلة الكباسذات
ينضوء تدفئة المرحلة  2،يعمل
طفئ
هذا التسلسل ،و عندما
 2Fاالفتراضية ،تسمح باختيار
االعدادات
نقطة اعداد التبريد الثالثة هي
يغلفي وضع
السخان الكهربي في وحدة التالحق ق
باس .ال
عن 2طلب تبريد المرحلة ،3
المرحلة
.
اكثر سخونة من
2-3F
المستخدم )
التجفيف.
تعمل (بدون تباطؤ) ،و سوف يبدأ كباس وحدة
المرحلة 3
فان LEDسوف
للكباس2ذات تشغيل السعة الكلي.
التسابقينتقل الى المرحلة
سوف
اثناء تسلسل
يعملونعاجمي
خرجات وحدة التالحق  Y1 ،Gو Y2
 2Fاالفتراضية ،تسمح باختيار
االعدادات
تبادلي .نقطة اعداد التبريد الرابعة هي
لتبادلي و الغير
بالنسبة لتكوين المتحكم ا
فيف .هذا صحيح
التج
المرحلة3طلب تبريد المرحلة ،4
 .عن
اكثر سخونة من
2-3F
المستخدم )
تعمل (بدون تباطؤ) ،و سوف يبدأ كباس وحدة
المرحلة 4
فان LEDسوف
للكباس2ذات تشغيل السعة الكلي.
لتالحقينتقل الى المرحلة
سوف

تحذير

 .3وحدات الكباس ذات المرحلة الواحدة بمقتصدات  EIFMاقدم
(حساس  ODللسخونة)

في المتحكم.
نقطة اعداد تبريد اول مرحلة ي دخل االعدادات )(SP
التبريد ،فان المنفاخ
 .77Fعن
افتراضي المصنع هو ) (25Cطلب
نقطة اعدادمتحكمالرطوبةيجب انيكونفي  50-60%مساحةالرطوبة
بالفعل –
تعمل في الحال (اذا لم تكن تعمل
ابق
سوف
التس
الخاص بوحدة
يتسببفيوقت
المنخفضةسوف
المتحكمفي العدادات
النسبية .جعل
سوف تومض لمدة 10ثواني
تشغيل المنفاخ) ،وLEDالمرحلة 1
تشغيل ظر ان
الكهربائية ،وفيلحاالت
التدفئة
تشغيل العادة
تكاليف
زائد و
التسابق
سوف تعمل مخرج تبريد وحدة
القصوىقد قبل ان تتصلب ،و في هذا الوقت
كانت ظروف درجة الحرارة الخارجية و الرطوبة اقلمن نقطة
 .Y1اذا
منتحميل
فترات
يتجمد اذا كان هناك
المبخر(الداخلي)
يتسببفي جعل ملف
للضوء
الداخلية
(حرارة)المعدة
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تعمل
سوف
التسابق
عداد التحكم في مقتصدات التوفير ،فان مقتصد وحدة
قائي على كمبرسور
للتبريد الحر سيعمل الكمبرسور على نحو تل
مقبولة
الخارجية
انت
اذا ك
كباس .ط
دال من ال
ينتقل إلى تشغيل المرحلة األولى
جزئية و
الشروغير مقبولة للتبريد الحر فان لمرحلة األولى بقدرةوف
ائياتبدال من المقتصد.
سوف يعمل
كباس
ال
بقدرة كلية.

قبل
ختياره من
لقياسي ،ممكن ا
لضبط ا
نية ( 4Fا
لتبريد الثا
ضبط ا
أمانقطة
اختياره من
القياسي ،ممكن
(الضب
التبريد الرابعة  2Fط
طةط ضب
أما نق
ا
رحلة الرابعة ة .وعندما
فهي أكثر دفئا من الم
لمستخدم )2-6Fف هيأكثردفئا منالمرحلةألولى .وعندمايتطلب ألمر قبل المستخدم)2-3F
(إذا
الحرارة
افظ
بح
الخاص
بالور
ال
يل
شغ
ت
تم
ي
ية،
ان
ث
ال
لة
المرح
ند
ع
ريد
ب
ت
ال
التبريد عند المرحلة الرابعة ،سيستمر موفر الطاقة بوحدة
لب األمر يت
لفعل – انظر
لميكنيعملبا
طالما الظروف الخارجية مقبولة
تشغيل ابالور) وسوفيومضضوء  LEDفظحاالحرارة في العملكانت
فيه
لصلبة ،و هو الوقت الذييعمل
لتحول إلى الحالة ا
قبل ا
لمدة 10ثواني
 .5وحدات كمبرسور المرحلة الثانية ذات موفرات الطاقة األقدم
فظالحرارة .وإذاكانت ظروفالحرارة
تبريد Y1الخاصبوحدة حا
منفذ
EIFM
فر الطاقة الخاص
سيعمل مو
فر الطاقة
ضبط مو
والرطوبة اقل مننقطة
افظالحرارةب ال منالكمبرسور .أما إذاكانتالظروفالخارجية
بوحدة ح
لتحكم.
نقطةضبطتبريدالمرحلةألولى هي مدخل إلعداد ()SPفي جهاز ا
تلقائيعلى
لكمبرسورعلىنحو
سيعمل ا
للتبريد الحر
مقبولة
غير
تشغيل
يتم
لتبريد،
يتطلب األمر ا
لمصنعفهو ) .77F (25Cوعندما
ضبط ا
أما
.
اقة
ط
ال
وفر
م
من
ال
ب
ية
زئ
ج
قدرة
ب
ألولى
لة
المرح
رسور
كمب
تشغيل
لفعل – انظر
صيل (إذالميكنيعملبا
لتو
ابالور الخاصبوحدة ا
قبل
البالور)وسوفيومضضوء LEDالمرحلةألولىلمدة 10ثواني
اختياره من قبل
القياسي ،ممكن
(الضب
ثالثة  2Fط
التبريد ال
طة طضب
أما نق
تبريد  Y1الخاص
منفذ
فيه
لصلبة ،و هو الوقت الذييعمل
لتحولإلى الحالة ا
ا
وعنديت لب األمر
لثانية .ما
 2-6Fأكثر دفئا من المرحلة ا
المستخدم) فهي
فظالحرارة .وإذاكانت ظروفالحرارةوالرطوبةاقل مننقطة
بوحدة حا
موفر الطاقة بوحدة التوصيل
سيتو
لثالثةقف
التبريد عند المرحلة ا
افظالحرارةب ال من
وفرالطاقةالخاصبوحدة ح
وفرالطاقةسيعمل م
ضبط م
ويستعمل الكمبرسور.
سيعمل
للتبريدالحر
مقبولة
لكمبرسور .أما إذاكانت الظروفالخارجيةغير
ا
اختياره من
القياسي ،ممكن
(الضب
التبريد الرابعة  2Fط
طةط ضب
أما نق
ئيةبدال
بقدرة جز
تلقائيعلىكمبرسور المرحلة األولى
لكمبرسورعلىنحو
ا
وعنديتطلب
أكثر دفئا من المرحلة الثالثة .ما
فهي2-3F
المستخدم
)
قبل
وفرالطاقة.
من م
موفر وحدة حافظ الحرارة
ينغل
ألمر التبريد عند المرحلة الرابعة ،ق
اختياره من قبل
القياسي ،ممكن
(الضب
لثانية  4Fط
التبريد ا
ضب
طة ط
أما نق
ويعمل الكمبرسور.
وعنديت لب األمر
لثانية .ما
ئا من المرحلة ا
فهي أكثر دف
2-6F
المستخدم )
 .4وحدات ضاغط المرحلة الثانية ذات موفرات الطاقة األحدث
فظ الحرارة (إذا
يتما تشغيل البالور الخاص بحا
ثانية،رحلة
التبريد عند الم
( ECONWMT/WECOPانظر الملحوظة أ)
يعملانظر تشغيل البالور) وسوف يومض ضوء LED
الفعل –
لم يكن
التحول إلى الحالة الصلبة ،وهو الوقت
10ثو
قبل
لمدة
اني
ثانية
المرحلة ال
( SPفي جهاز
ضبط تبريد المرحلة األولى ي مدخل اإلعداد )
ة نق
الخاص بوحدة حافظ الحرارة .وإذاكانت
منفذ تبريد Y1
يعمل
الذيفيه
وعنديت لب األمر
ضبالمصنعفهو ) 7. 7F (25Cما
التحكم .أما ط
الطاسيعمل موفر
ظروف الحرارة والرطوبة اقل من نقطة ضبط موفر قة
يد ،يتم تشغيل البالور الخاص بوحدة التوصيل (إذا لم يكن يعمل
الحرارة بدال من الكمبرسور .أما إذاكانت
الطاقة الخاص بوحدة حاف
سوف يومض ضوء LEDالمرحلة
الفعل – انظر تشغيل البالور) و
غير مقبولة للتبريد الحر سيعمل الكمبرسور على نحو
ظروف الخارجية ال
10التحول إلى الحالة الصلبة ،وهو الوقت الذي
قبل
ثوانيلمدة
ألولى
فر الطاقة .
كمبرسور المرحلة األولى بقدرة جزئية بدال من مو
ئي علىتل
الخاص بوحدة حافظ الحرارة .وإذاكانت ظروف
منفذ تبريد Y1
يعمل
فيه
فر
فرموالطاقة سيعمل مو
طة ضبط
الحرارة والرطوبة اقل من نق
2Fالقياسي ،ممكن اختياره من قبل
(الضبط
الطاقةنقطة ضبط التبريد الثالثة
أما
كانت الظروف
لخاص بوحدة حافظ الحرارة بدال من الكمبرسور  .أما إذا
2-6Fدفئا من المرحلة الثانية .وعندما يتطلب األمر
أكثر
المستخدم
فهي
التبريدتل
جية غير مقبولة للتبريد الحر سيعمل الكمبرسور على نحو
قائيالمرحلة الثالثة  .سيتوقف موفر الطاقة بوحدة التوصيل ويستعمل
عند
ى كمبرسور المرحلة األولى بقدرة جزئية بدال من موفر الطاقة .
الكمبرسور بقدرة كاملة على كمبرسور المرحلة الثانية. .
قبل
ختياره من
لقياسي ،ممكن ا
لضبط ا
نية ( 4Fا
لثا
لتبريد ا
ضبط ا
أمانقطة
فئا منالمرحلةألولى .وعندمايتطلب ألمر
لمستخدم )2-6Fف هيأكثر د
ا
فظالحرارة (إذالم
التبريد عندالمرحلةالثانية،يتمتشغيلالبالورالخاصبحا
تشغيل ابالور) وسوفيومضضوء LED
لفعل – انظر
يكنيعملبا
نيةلمدة 10ثوانيقبلالتحولإلىالحالةالصلبة ،وهوالوقت
المرحلة الثا
افظالحرارة .وإذاكانت
تبريد Y1الخاصبوحدة ح
منفذ
فيه
الذييعمل
 .6وحدات كمبرسور المرحلة الثانية ذات موفرات الطاقة األحدث
فر
سيستمر مو
فر الطاقة
ضبط مو
ظروف الحرارة والرطوبة اقل مننقطة
( ECONWMT/WECOPانظر الملحوظة أ)
فظ
لكمبرسور الطاقة الخاصبوحدة حا
سيعمل ا
فظ الحرارةفيالعمل و
حا
( SPفي جهاز
ضبط تبريد المرحلة األولى ي مدخل اإلعداد )
الحرارةب ال منالكمبرسور .أما إذاكانتالظروفالخارجية غير مقبولة ة نق
تلقائيعلىكمبرسور المرحلة
لكمبرسورعلىنحو
سيعمل ا
للتبريد الحر
التحكم .أما ط
وعنديت لب األمر
ضبالمصنعفهو ) .77F (25Cما
وفرالطاقة .
ألولىبقدرة جزئيةب ال من م
لتبريد ،يتم تشغيل البالور الخاص بوحدة التوصيل (إذا لم يكن يعمل
سوف يومض ضوء LEDالمرحلة
تشغيل البالور) و
بالفعل ر– ان
اختياره من قبل
القياسي ،ممكن
(الضب
ثالثة  2Fط
التبريد ال
طة طضب
أما نق
10التحول إلى الحالة الصلبة ،وهو الوقت الذي
قبل
ثوانيلمدة
ألولى
وعنديت لب األمر
لثانية .ما
 2-6Fأكثر دفئا من المرحلة ا
المستخدم) فهي
الخاص بوحدة حافظ الحرارة .وإذاكانت
منفذ تبريد Y1
يعمل
فيه
سيستمر موفر الطاقة في العمل طالماكانت
المرحلة ا
لثالثة
التبريد عند
الحرارة والرطوبة اقل من نقطة ضبط موفر الطاقة سيعمل موفر
ظ
روف
الخارجية مقبولة كما سيعمل الكمبرسور على كمبرسور
الظ
روف
الحرارة بدال من الكمبرسور  .أما إذاكانت
الطاقة الخاص بوحدة حاف
روف الخارجية غير
كانت الظ
لمرحلة األولى بقدرة جزئية  .أما إذا
قبل
ختياره من
لقياسي ،ممكن ا
لضبط ا
بعة ( 2Fا
لتبريد الرا
ضبط ا
أمانقطة
يتطلب األمر
لثة .وعندما
لثا
فئا من المرحلة ا
كثر د
لمستخدم )2-3Fفهي أ
ا
افظالحرارة
وفرالطاقةبوحدة ح
التبريد عندالمرحلةالرابعة،يتوقف م
بقدرةكاملةعلى
لكمبرسور
سيعمل ا
صيل و
لتو
فر الطاقةبوحدة ا
سيتوقف مو
نية.
لثا
كمبرسور المرحلة ا
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غير مقبولة للتبريد الحر سيعمل الكمبرسور على نحو
روف الخارجية الظ
الخارجية مقبولة كما سيعمل الكمبرسور على كمبرسور
الظ
روف
كمبرسور المرحلة األولى بقدرة جزئية بدال من مو
ئي علىتل
الظالخارجية غير مقبولة
كانتروف
الماألولى بقدرة جزئية .أما إذا
فر الطاقة  .حلة
تلعلى كمبرسور المرحلة
قائي
للتبريد الحر سيعمل الكمبرسور على نحو
اختياره من قبل
القياسي ،ممكن
(الضب
لثانية  4Fط
التبريد ا
ضب
طة ط
أما نق
إلى تشغيل المرحلة األولى بقدرة كلية.
جزئية و
بقدرةينتقل
ألولى وف
وعنديت لب األمر
أكثر دفئا من المرحلة األولى .ما
2-6F
فهي
المستخدم
فظ الحرارة (إذا
يتما تشغيل البالور الخاص بحا
ثانية،رحلة
التبريد عند الم
اختياره من
القياسي ،ممكن
(الضب
التبريد الرابعة  2Fط
طةط ضب
أما نق
الفعل –
لم يكن
وعنديتطلب
أكثر دفئا من المرحلة الثالثة .ما
فهي2-3F
المستخدم
)
يعملانظر تشغيل البالور) وسوف يومض ضوء  LEDقبل
التحول إلى الحالة الصلبة ،وهو الوقت الذي يعمل فيه
لمدة 10
ثواني قبل
LEDالحالة الصلبة (دون
ألمر التبريد عند المرحلة الرابعة ،يتحول إلى
كانت ظروف الحرارة
الخاص بوحدة حافظ الحرارة .وإذا
منفذ تبريد Y2
لثانية
تأخير) سيعمل كمبرسور حافظ الحرارة على كمبرسور المرحلة ا
موفرضب
طة
من نق
والرطوبة اقل ط
الطاقة سيستمر موفر وحدة التوصيلبقدرة تشغيل كلية.
وسيعمل الكمبرسور الطاقة الخاص بوحدة حافظ الحرارة بدال من
العمل في
 .2وحدات كمبرسور المرحلة األولى ذات موفرات الطاقة األقدم EIFM
الظروف الخارجية غير مقبولة للتبريد الحر
الكمبرسور .أما إذا
كانت
تلقعلى كمبرسور الم
سيعمل الكمبرسور على نحو ائي
( SPفي جهاز
ضبط تبريد المرحلة األولى ي مدخل اإلعداد )
حلة األولى بقدرة ة نق
زئية بدال من موفر الطاقة .
وعنديت لب األمر
ضبالمصنع فهو ) 7. 7F (25Cما
التحكم.ماأ ط
لتبريد ،يتم تشغيل البالور الخاص بوحدة التوصيل (إذا لم يكن يعمل
اختياره من قبل
القياسي ،ممكن
(الضب
لثالثة  2Fط
التبريد ا
ضب
أما نقطة ط
سوف يومض ضوء LEDلمدة 10
الفعل – انظر تشغيل البالور) و
وعنديت لب األمر
لثانية .ما
ئا من المرحلة ا
فهي أكثر دف
2-6F
المستخدم )
تبريد
منفذ
فيه
الصلبة ،وهوالوقتالذييعمل
التحولإلىالحالة
قبل
ثواني
سيستمر موفر الطاقة في العمل طالماكانت
المرحلة ا
لثالثة
التبريد عند
روف الحرارة والرطوبة
فظ الحرارة .وإذا كانت ظ
الخاص بوحدة حا
Y1
الخارجية مقبولة كما سيعمل الكمبرسور على كمبرسور المرحلة
ال
ظروف
الطاالخاص بوحدة حافظ
الطاقة سيعمل موفر قة
ضبط مو
طة فر
اقل من نق
الخارجية غير مقبولة للتبريد
كانت ال
ظروف
ألولى بقدرة جزئية  . .اما إذا
الظالخارجية غير مقبولة
كانتروف
لحرارة بدال من الكمبرسور  .أما إذا
تل على كمبرسور المحلة األولى
قائي
الحر سيعمل الكمبرسور على نحو
تلعلى كمبرسور المرحلة
قائي
للتبريد الحر سيعمل الكمبرسور على نحو
لثانيةا بقدرة كلية.
ينتقل إلى تشغيل المرحلة
جزئية وسو
بقدرة ف
األولى بقدرة جزئية بدال من موفر الطاقة.
اختياره من قبل
القياسي ،ممكن
(الضب
التبريد الرابعة  2Fط
أما نقطةط ضب
اختياره من قبل
القياسي ،ممكن
(الضب
ثانية  4Fط
التبريد ال
طة طضب
أما نق
وعنديت لب األمر
لثالثة  .ما
 2-3Fأكثر دفئا من المرحلة ا
المستخدم) فهي
وعنديت لب األمر
أكثر دفئا من المرحلة األولى .ما
)2-6F
المستخدم هي
الطاقة بوحدة حافظ الحرارة
قف مو
التبريد عند المرحلة الرابعة ،يتوفر
تشغيل البالور الخاص بحافظ الحرارة
المرحلة ال
انية ،يتم
التبريد عند
حلة األولى بقدرة
وسيعمل الكمبرسور على نحو تلقائي على كمبرسور الم
سوف يومض ضوء
تشغيل البالور) و
بالفعل ر– ان
(إذا لم يكن يعمل
الخارجية غير مقبولة للتبريد الحر سيعمل
كانت ال
إذا
ظروف
جزئية .أما
10التحول إلى الحالة الصلبة ،وهو الوقت الذي
قبل
ثوانيلمدة
LED
تلكمبرسور المرحلة األولى بقدرة جزئية
على
نحو
ائي
الكمبرسور على
الخاص بوحدة حافظ الحرارة .وإذاكانت
منفذ تبريد Y1
يعمل
فيه
الماألولى بقدرة كلية.
حلة
ينتقل إلى تشغيل
سوف و
الطاسيعمل موفر
الحرارة والرطوبة اقل من نقطة ضبط موفر قة
روف ظ
الحرارة بدال من الكمبرسور .أما إذاكانت
الطاقة الخاص بوحدة حاف
متواليات تشغيل التبريد للتهيئة غير المترددة LEAD/LEAD/
غير مقبولة للتبريد الحر سيعمل الكمبرسور على نحو
روف الخارجية الظ
LAG/LAG
فر الطاقة .
كمبرسور المرحلة األولى بقدرة جزئية بدال من مو
ئي علىتل
متوالية
تشغيل مضخاتالحرارةفي
ملحوظة  :اليمكن
اختياره من قبل
القياسي ،ممكن
(الضب
ثالثة  2Fط
التبريد ال
طة طضب
أما نق
سيتم
اختيار مضخةالحرارة=نعم
.LEAD/lead/LAG/LAGويعادل
وعنديت لب األمر
لثانية .ما
 2-6Fأكثر دفئا من المرحلة ا
المستخدم) فهي
متوالية
الختيارغيرالمترددوإجبارالنظامعلى
التغلبعلى
تشغيل البالور الخاص بحافظ الحرارة
المرحلة ا
ثالثة ،يتم
التبريد عند
LEAD/lead/LAG/LAG
سوف يومض ضوء
تشغيل البالور) و
بالفعل ر– ان
(إذا لم يكن يعمل
قبل التحول إلى الحالة الصلبة ،وهو
لمدة 10
ثواني
ثالثة
المرحلة ال
LED
 .1وحدات الكمبرسور المرحلة الثانية بدون موفر طاقة
الخاص بوحدة حافظ الحرارة .وإذا
الوقت الذي يعمل فيه ،منفذ تبريد Y1
( SPفي جهاز
ضبط تبريد المرحلة األولى ي مدخل اإلعداد )
ة نق
ضبط موفر الطاقة سيعمل
من نق
قل طة
ظروف الحرارة والرطوبة ا
كانت
وعنديت لب األمر
ضبط المصنع فهو ) 7. 7F (25Cما
التحكم .أ
ما
الحرارة بدال من الكمبرسور .أما إذا
موفر الطاقة الخاص بوحدة حاف
تبريد ،يتم تشغيل البالور الخاص بوحدة التوصيل (إذا لم يكن يعمل
الخارجيةالغير مقبولة للتبريد الحر سيعمل الكمبرسور
انت
ك
ظروف
سوف يومض ضوء LEDالمرحلة
تشغيل البالور) و
بالفعل ر– ان
كمبرسور المرحلة األولى بقدرة جزئية بدال من
علىتل
ئي نحو
على
التحول إلى الحالة الصلبة ،سيعمل كمبرسور
لمدة 10ثو
ألولىقبل
اني
فر الطاقة .
مو
حدة التوصيل في كمبرسور المرحلة األولى بقدرة جزئية.
اختياره من
القياسي ،ممكن
(الضب
التبريد الرابعة  2Fط
طةط ضب
أما نق
اختياره من قبل
القياسي ،ممكن
(الضب
ثانية  2Fط
التبريد ال
طة طضب
أما نق
وعنديتطلب
أكثر دفئا من المرحلة الثالثة .ما
فهي2-3F
المستخدم
)
قبل
أكثر دفئا من المرحلة االولى  .وهو الوقت الذي
فهي2-6F
المستخدم
فظ
يتوموفر الطاقة بوحدة حا
الم الرابعة ،قف
رحلة
ألمر التبريد عند
لثانية
سيعمل فيه كمبرسور وحدة التوصيل على على كمبرسور المرحلة ا
تلعلى كمبرسور المرحلة
قائي
الحرارة وسيعمل الكمبرسور على نحو
بقدرة كلية.
الخارجية غير مقبولة للتبريد
كانت ال
ظروف
ألولى بقدرة جزئية .أما إذا
سيعمل الكمبرسور على نحو تلقائي على كمبرسور المرحلة األولى
لحرمن قبل
اختياره
القياسي ،ممكن
(الضب
ثالثة  2Fط
التبريد ال
طة طضب
أما نق
إلى تشغيل المرحلة األولى بقدرة كلية.
جزئية و
بقدرةينتقل
وف
وعنديت لب األمر
لثانية .ما
 2-6Fأكثر دفئا من المرحلة ا
المستخدم) فهي
سيستمر موفر الطاقة في العمل طالماكانت
المرحلة ا
لثالثة
التبريد عند
2100A614H
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4Fالقياسي ،ممكن اختياره من قبل
(الضبط
	.3وحدات كمبرسور المرحلة الثانية ذات موفرات الطاقة األحدثأما /نقطة ضبط التبريد الثانية
( WECOP/ECONWMTانظر الملحوظة أ)
أكثر دفئا من المرحلة األولى .وعندما يتطلب األمر
المستخدم 2-6F
فهي
لتبريد عند المرحلة الثانية ،يتم تشغيل البالور الخاص بحافظ الحرارة (إذا
( SPفي جهاز
ضبط تبريد المرحلة األولى ي مدخل اإلعداد )
ة نق
م يكن يعمل بالفعل – انظر تشغيل البالور) وسوف يومض ضوء LED
وعنديت لب األمر
ضبالمصنع فهو ) 7. 7F (25Cما
التحكم.ماأ ط
التحول إلى الحالة الصلبة ،وهو الوقت الذي يعمل فيه
لمدة 10
ثواني قبل
يد ،يتم تشغيل البالور الخاص بوحدة التوصيل (إذا لم يكن يعمل
الخاص بوحدة حافظ الحرارة .وإذا كانت ظروف الحرارة
منفذ تبريد Y2
سوف يومض ضوء LEDالمرحلة
الفعل – انظر تشغيل البالور) و
والرطوبة اقل من نقطة ضبط موفر الطاقة سيعمل موفر الطاقة الخاص
10التحول إلى الحالة الصلبة ،وهو الوقت الذي
قبل
ثوانيلمدة
ألولى
وحدة حافظ الحرارة بدال من الكمبرسور .اما إذا كانت الظروف الخارجية
فظ الحرارة .وإذاكانت ظروف
الخاص بوحدة حا
منفذ تبريد Y1
يعمل
فيه
غير مقبولة للتبريد الحر سيعمل الكمبرسور على نحو تلقائي على كمبرسور
الطاقة سيعمل موفر الطاقة
ضبط مو
طة فر
الحرارة والرطوبة اقل من نق
لمرحلة الثانية بقدرة جزئية بدال من موفر الطاقة
كانت الظروف
لخاص بوحدة حافظ الحرارة بدال من الكمبرسور  .أما إذا
قائي
جية غير مقبولة للتبريد الحر سيعمل الكمبرسور على نحو تل
اختياره من قبل
القياسي ،ممكن
(الضب
ثالثة  2Fط
التبريد ال
أما نقطة طضب
فر الطاقة .
ى كمبرسور المرحلة األولى بقدرة جزئية بدال من مو
وعنديت لب األمر
لثانية  .ما
 2-6Fأكثر دفئا من المرحلة ا
المستخدم) فهي
تشغيل البالور الخاص بحافظ الحرارة
المرحلة ا
ثالثة ،يتم
التبريد عند
اختياره من قبل
القياسي ،ممكن
(الضب
ثانية  4Fط
التبريد ال
طة طضب
أما نق
سوف يومض ضوء
تشغيل البالور) و
بالفعل ر– ان
(إذا لم يكن يعمل
وعنديت لب األمر
أكثر دفئا من المرحلة األولى .ما
)2-6F
المستخدم هي
قبل التحول إلى الحالة الصلبة ،وهو
لمدة 10
ثواني
ثالثة
المرحلة ال
LED
تشغيل البالور الخاص بحافظ الحرارة
المرحلة ال
انية ،يتم
التبريد عند
الخاص بوحدة حافظ الحرارة .وإذا
الوقت الذي يعمل فيه ،منفذ تبريد Y1
سوف يومض ضوء
تشغيل البالور) و
بالفعل ر– ان
(إذا لم يكن يعمل
ضبط موفر الطاقة سيعمل
من نق
قل طة
ظروف الحرارة والرطوبة ا
كانت
10التحول إلى الحالة الصلبة ،وهو الوقت الذي
قبل
ثوانيلمدة
LED
الحرارة بدال من الكمبرسور .أما إذا
موفر الطاقة الخاص بوحدة حاف
الخاص بوحدة حافظ الحرارة .وإذاكانت
يعمل فيه منفذ تبريد Y2
الخارجيةالغير مقبولة للتبريد الحر سيعمل الكمبرسور
انت
ك
ظروف
الطاقة سيستمر
ضبط مو
طة فر
روفظ الحرارة والرطوبة اقل من نق
كمبرسور المرحلة األولى بقدرة جزئية بدال من
علىتل
ئي نحو
على
الطا الخاص بوحدة
موفر وحدة التوصيل في العمل وسيعمل الكمبرسور قة
فر الطاقة .
مو
روف الخارجية غير
كانت الظ
الحرارة بدال من الكمبرسور .أما إذا
حاف
كمبرسور
على
قائي
تل
نحو
على
الكمبرسور
سيعمل
الحر
بولة للتبريد
اختياره من
القياسي ،ممكن
(الضب
التبريد الرابعة  2Fط
طةط ضب
أما نق
فر الطاقة .
مرحلة األولى بقدرة جزئية بدال من مو
وعنديتطلب
لثالثة  .ما
 2-3Fأكثر دفئا من المرحلة ا
قبل المستخدم) فهي
فظ
يتوموفر الطاقة بوحدة حا
الم الرابعة ،قف
رحلة
ألمر التبريد عند
2Fالقياسي ،ممكن اختياره من قبل
(الضبط
أما نقطة ضبط التبريد الثالثة
تلعلى كمبرسور المرحلة
قائي
الحرارة وسيعمل الكمبرسور على نحو
2-6Fدفئا من المرحلة الثانية .وعندما يتطلب األمر
أكثر
المستخدم
فهي
الخارجية غير مقبولة للتبريد
كانت الظ
روف
لثانية بقدرة جزئية .أما إذا
ا
ريد عند المرحلة الثالثة سيستمر موفر الطاقة في العمل طالما كانت
لحر سيعمل الكمبرسور على نحو تلقائي على كمبرسور المرحلة األولى
لظروف الخارجية مقبولة كما سيعمل الكمبرسور على كمبرسور المرحلة
لثانيةا بقدرة كلية.
ينتقل إلى تشغيل المرحلة
جزئية و
بقدرةسوف
ولى بقدرة جزئية  . .اما إذا كانت الظروف الخارجية غير مقبولة للتبريد
ر سيعمل الكمبرسور على نحو تلقائي على كمبرسور المرحلة األولى
	.5وحدات كمبرسور المرحلة الثانية ذات موفرات الطاقة األحدث
رة جزئية وسوف ينتقل إلى تشغيل المرحلة األولى بقدرة كلية.
( WECOP/ECONWMTانظر الملحوظة أ)

القياسي ،ممكن
(الضب
التبريد الرابعة  2Fط
طةط ضب
أما نق
( SPفي جهاز
ضبط تبريد المرحلة األولى ي مدخل اإلعداد )
اختياره من ة نق
وعنديتطلب
لثالثة  .ما
 2-3Fأكثر دفئا من المرحلة ا
قبل المستخدم) فهي
وعنديت لب األمر
ضبط المصنع فهو ) 7. 7F (25Cما
التحكم .أ
ما
موفر الطاقة بوحدة
يتو
الم الرابعة،قف
رحلة
ألمر التبريد عند
حافظيتم تشغيل البالور الخاص بوحدة التوصيل (إذا لم يكن يعمل
لتبريد،
المرحلة
كمبرسور
على
تل
قائي
نحو
على
الكمبرسور
الحرارة وسيعمل
سوف يومض ضوء LEDالمرحلة
الفعل – انظر تشغيل البالور) و
الخارجية غير مقبولة للتبريد
كانت ال
ظروف
ألولى بقدرة جزئية .إما إذا
10التحول إلى الحالة الصلبة ،وهو الوقت الذي
قبل
ثوانيلمدة
ألولى
فظ الحرارة .وإذاكانت ظروف
الخاص بوحدة حا
منفذ تبريد Y1
يعمل
ر سيعمل الكمبرسور على نحو تلقائي على كمبرسور المرحلة األولى فيه
إلى تشغيل المرحلة األولى بقدرة كلية.
جزئية و
بقدرةينتقل
وف
الطاقة سيعمل موفر الطاقة
ضبط مو
طة فر
الحرارة والرطوبة اقل من نق
كانت الظروف
لخاص بوحدة حافظ الحرارة بدال من الكمبرسور .أما إذا
	.4وحدات كمبرسور المرحلة األولى ذات موفرات الطاقة األقدم EIFM
قائي
الخارجية غير مقبولة للتبريد الحر سيعمل الكمبرسور على نحو تل
ضبط تبريد المرحلة األولى ي مدخل اإلعداد )
ة نق
فر الطاقة .
( SPفي جهاز ى كمبرسور المرحلة األولى بقدرة جزئية بدال من مو
وعنديت لب األمر
ضبط المصنع فهو ) 7. 7F (25Cما
التحكم .أ
ما
4Fالقياسي ،ممكن اختياره من قبل
(الضبط
أما نقطة ضبط التبريد الثانية
يد ،يتم تشغيل البالور الخاص بوحدة التوصيل (إذا لم يكن يعمل
أكثر دفئا من المرحلة األولى .وعندما يتطلب األمر
المستخدم 2-6F
فهي
سوف يومض ضوء LEDالمرحلة
الفعل – انظر تشغيل البالور) و
الخاص بوحدة التوصيل .وإذا كانت ظروف
التبريد يعمل منفذ تبريد Y2
10التحول إلى الحالة الصلبة ،وهو الوقت الذي
قبل
ثوانيلمدة
ألولى
الحرارة والرطوبة اقل من نقطة ضبط موفر الطاقة سيستمر موفر وحدة
الخاص بوحدة حافظ الحرارة .وإذاكانت
يعمل فيه منفذ تبريد Y1
التوصيل في العمل وسيعمل الكمبرسور الطاقة الخاص بوحدة حافظ
الطاسيعمل موفر
ضب موفر قة
الحرارة والرطوبة اقل من نقطة ط
روف ظ
لحرارة بدال من الكمبرسور .أما إذا الكمبرسور يعمل بالفعل عند المرحلة
الحرارة بدال من الكمبرسور .أما إذاكانت
الطاقة الخاص بوحدة حاف
األولى بقدرة جزئية بسبب معدل التبريد الحر الخارجي ألن كانت الظروف
غير مقبولة للتبريد الحر سيعمل الكمبرسور على نحو
وف الخارجية الظ
الخارجية غير مقبولة للتبريد الحر سيعمل الكمبرسور على نحو تلقائي على
كمبرسور المرحلة األولى بقدرة جزئية بدال من موفر الطاقة.
ئي على تل
مبرسور المرحلة الثانية بقدرة جزئية بدال من موفر الطاقة .
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اختياره من قبل
القياسي ،ممكن
(الضب
ثالثة  2Fط
التبريد ال
أما نقطة طضب
وعنديت لب األمر
لثانية .ما
 2-6Fأكثر دفئا من المرحلة ا
المستخدم) فهي
كهربائية أو
لمكيفات الهواء المزودةبحرارة
التدفئة
ملحوظة:كافةسالسل
الطاقة في العمل طالماكانت
فر مو
لثالثة سيستمر
التبريد عند المرحلة ا
التقدم /
المتغيرة
السلسلة
تلقائيفي
بشكل
بمضخات حرارةسوفتعمل
الخارجية مقبولة كما سيعمل الكمبرسور على كمبرسور
الظ
روف
للتبريد
التغيير
التحكممضبوطا ًعلى عدم
التأخر/التقدمحتى إذا كان جهاز
كانتروف
لمرحلة األولى بقدرة جزئية .اما إذا
الظالخارجية غير مقبولة بموفرات أوبدونموفرات.
تلعلى كمبرسور المرحلة
قائي
للتبريد الحر سيعمل الكمبرسور على نحو
 .1مكيفات الهواء ذات الحرارة الكهربائية
إلى تشغيل المرحلة األولى بقدرة كلية.
جزئية و
بقدرةينتقل
ألولى وف
الفرقة الميتة (دي بي) تحت نقطة
للتدفئة
المرحلة األولى هي
طة ضب
نق
اختياره من
القياسي ،ممكن
(الضب
التبريد الرابعة  2Fط
طةط ضب
أما نق
دخالها إلى البرنامج).
الضبالتي تم إ
(نق ط
تبريد المرحلة األولى طة
ضب
وعنديتطلب
لثالثة  .ما
 2-3Fأكثر دفئا من المرحلة ا
قبل المستخدم) فهي
فهرن و الوضع االفتراضي
ويمكن ضبط الفرقة الميتة من 2-40ايت،
للمصنع هو 17فهرنهايت.
ألمر التبريد عند المرحلة الرابعة ،يعمل منفذ التبريد Y2مشغال
طة ضبط
روفظ الحرارة والرطوبة اقل من نق
الكمبرسور .وإذاكانت
التفاضلي
الفار
للتدفئة في نفس ق
المرحلة ا
لثانية
نق ضبط
سوف تعمل طة
التوصيل في العمل وسيعمل الكمبرسور
سيستمر مو
الطاقة فر وحدة
فر مو
بالنسبة لوضع التبريد.
لبينية المضبوط
للمرحلة ا
الحرارة بدال من الكمبرسور .أما إذا
الطاقة الخاص بوحدة حاف
 .2مضخات التدفئة ذات الحرارة الكهربائية
األولى بقدرة جزئية بسبب معدل
عند الم
بالفعلحلة
الكمبرسور يعمل
لتر
الخارجية غير مقبولة للتبريدعندما يتم تكوين جهاز التحكم MC4001
كيبات مضخة الحرارة
كانت الظ
روف
لتبريد الحر الخارجي ألن
كلمن الوحة األولى
ثانية) (Y2
المرحلة ال
يتم إعادة تحديد مخرجات ٍ
لثانية
الحر سيعمل الكمبرسور على نحو تلقائي على كمبرسور المرحلة ا
عاكسة ،والتي يتم
وا استخدامهما للتحكم في الصمامات ال
لثانية ويتم
قدرة جزئية بدال من موفر الطاقة.
تنشيطها في وضع التدفئة.

سلسلة تدفئة التشغيل

الفرقة الميتة (دي بي) تحت نقطة
للتدفئة
المرحلة األولى هي
طة ضب
نق
دخالللبرنامج).
التي يتم إ ها
الضب
(نق ط
تبريد المرحلة األولى طة
ضب
فهرنوالوضع االفتراضي
الفرالميتة من 2-40ايت
ضب قة
ويمكن ط
رجة فهرنهايت.
لضب المصنع هو  17د
ط

ملحوظة  : 1انموفراتالطاقة المدرجةبمجموعة WECOP/
فقط" "Tتوحساس
ECONWMTمتواقرة امابحساس حرارة خارجي
فسيكون لها درجة
لقياس (درجةالحرارةوالرطوبة) .امانسخ""T
خارجي
للتدفئة من منفاخ الوحدة المتقدمة يتم توفير ها (إذا
تتكون الم
رحلة المتقدمة
سيعومقرار درجةالحرارة
بينما
اختيارية)
ثابتة(ولكنها
حرارةخارجية
تشغيل المنفاخ) ،ويتم تنشيط صمام التشغيل
توفير ها
يتم– أنظر
بالفعل
لم
الخارجيةبناءاعلى درجةالحرارةالخارجيةومنحنىالرطوبةفي وحدة
ثواني،
تدفئة المرحلة األولى لمدة 10
لمبة
سوف تومضيان
العكسي .و
تحكمموفرالطاقة
الفترة الزمنية يحدث تشغيل للضاغط.
الل هذه و
االفتراضي ،الضبط
(الضب
ثانية هي 4F
لتدفئة المرحلة ال
الضب
ونقطة ط
حلة األولى .وعند استدعاء
يختاره المستخدم) أبرد من الم
2-5Fالذي
بالفعل
تشغيلالوحدة المتأخرة (إذا لم يكن
لثانية ،ايتم نافح
تسحين المرحلة
في حالة تشغيل – أنظر تشغيل المنفاخ) ،ويتم تنشيط صمام التشغيل
ثواني قبل أن
لثانية لمدة 10
بيان المرحلة ا
سوف تومض لمبة
العكسي ،و
الوقت الذي يتم فيه تشغيل الضاغط.
مست
بصفةوهو
تضيء ديمة،
كه (إذا تم توفيره)
ربائي
طريق سخان
لثالثة سيكون عن
وتدفئة المرحلة ا
لثالثة بصفة
لمبةتدفئة المرحلة ا
ضيءبيان
سوف ت
في الوحدة المتقدمة .و
دون وميض متقطع.
مستديمة وب
كه (إذا تم توفيره)
ربائي
طريق سخان
وتدفئة المرحلة الرابعة سيكون عن
رحلة الرابعة
لمبة تدفئة الم
سوف تضيءبيان
في الوحدة المتأخرة .و
بصفة مستديمة وبدون وميض متقطع.
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الخاصة بالكمبيوتر قبل إجراء أي
إعدادات IP
ملحوظة  :1دوّنالحالية
مواصفات لوحة اتصاالت عن بعد اختيارية
هذه اإلعدادات األصلية بمجرد تعيين
علىمجد ًد
تغييرات .أعد التعيين
لوحة االتصاالت CB5000
عنوان IPللوحة .CB5000
 CB5000مركبة
)
تكن لوحة االتصاالت (قطعة بارد رقم
ملحوظة:
ذا لم
لنظام التشغيل  XPأو :Windows 2000
لصل بالمصنع ،فيمكن تركيبها في الموقع في أي وقت .وهي تسمح
فتح (لوحة.1التحكم) ،انقر مرتين على (اتصاالت الشبكة).
يّ إليها،
على ًءمستوى السيطرة الُعم ن
التصال عن بعد عبر اإليثرنت ،بنا
تم
حيث
المبنى
داخل
الشخص
تما ًمكان
كما لو
التحكم
ا
بكل وظائف نظام
مرتين على (االتصال المحلي) الموجود ضمن عالمة التبويب
.2
قر
ًا.
ي
ماد
التحكم
تركيب نظام
(عام) وحدد (خصائص).

وصالت اإلدخال الالزمة لـ ( CB5000كل هذه الوصالت داخلية تأتي إ ّما
عالمة التبويب (عام) ،قم بالتمرير لتصل إلى (بروتوكول
باستخدام .3
من لوحة اإلنذار أو لوحة جهاز التحكم الرئيسي):
إلنترنت) (.)TCP/IP
وصلة.1الحريق/الدخان من لوحة جهاز التحكم الرئيسي .MC4002
(TCP/IPوحدد (خصائص).
)
( .4بروتوكول اإلنترنت)
دد
دخالت غلق سائل التبريد.
.2

استخدام المقتصدات ،فهناك حاجة إلى سلك إشارة إضافي بقدرة
.3
إذا تم
24من كل مكيف هواء إلى نظام التحكم.
فولت
CB5000وصلة اإليثرنت
إلى
.4م إدخال كابل االتصاالت من
الموجودة على لوحة التحكم الرئيسية .MC4002
نظام التشغيل
ليست هناك حاجة إلى برنامج خاص للدخول إلى النظام .للوحة CB5000
نوان افتراضي ،عليك ببساطة اتباع هذه اإلرشادات.
للدخول إلى النظام
 .1لو ّ
الكمبيوتر إلى
CAT
كابل إيثرنت من نوع  CAT 5أو  6من
ص
نفذ اإليثرنت في لوحة .CB5000

 .5رغيّ
العنوان كما يلي:
192.168.1.50

			
عنوان :IP
		
قناع الشبكة الفرعية:

255.255.255.0

		
لبوابة االفتراضية:

192.168.1.1

		
المفضّل:
خادم DNS

192.168.1.10

		
البديل:
خادم DNS

192.168.1.11

 .6على (موافق) وأغلق كل النوافذ.
انقر
االفتراضي الخاص بلوحة
المستعر ،وأدخل عنوان IP
 .7لش ّغ
واضغط على زر (إدخال).
CB5000 192.168.1.67
.8
ينبغي أن تظهر صفحة تسجيل دخول .MC4000
لنظام التشغيل  Vistaأو :Windows 7

بالكمبيوتر كما هو موضح أدناه للتمكن من
عنوان IP
 .2غيرالخاص
الدخول إلى لوحة .CB5000
فتح (لوحة.1التحكم) ،وانقر مرتين على (الشبكة واإلنترنت).
 .2على (الشبكة ومركز المشاركة).
انقر

لوحة االتصاالت CB5000
فتراضيةلوحدةالتحكم
زر إعادةالضبط،للعودةإلى إلعدادات ال



انقر على (خصائص).
.4
د(.5بروتوكول اإلنترنت اإلصدار  )TCP/IP( )4وحدد
(خصائص).
 .6رغيّ
العنوان كما يلي:
			
عنوان :IP



وصلةمقبس
هاتف،إلى
التحكم
لوحة
الرئيسية

انقر.3على رابط (الشبكة المحلية).




إعادةضبطالعنوان
ايثرنت
الفتراضي منفذ
إلنترنت
لبروتوكول

192.168.1.50

		
قناع الشبكة الفرعية:

255.255.255.0

		
لبوابة االفتراضية:

192.168.1.1

المفضّل:
خادم DNS

192.168.1.10

		
البديل:
خادم DNS

192.168.1.11

 .7على (موافق) وأغلق كل النوافذ.
انقر
االفتراضي الخاص بلوحة
المستعر ،وأدخل عنوان IP
 .8لش ّغ
واضغط على زر (إدخال).
CB5000 192.168.1.67
ينبغي أن تظهر صفحة تسجيل دخول .MC4000
.9
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صفحة تسجيل الدخول
MC4000 HVAC Monitor / Controller

.2
الحالة العامة لما يلي:
أ.ذا كانت إزالة الرطوبة نشطة أم ال
كنت مرتب اطًبمولد
ال (إ
كان المولد االحتياطي نشطً أم ذا
ذاب.
لتمنع تأخير تشغيل الوحدة أثناء تشغيل المولد)
فش ّغ
ل وسائل التحكم
ج.كانت لوحة اإلنذار متصلةً أم ال
ذا
ذاد.كان نظام التحكم مقفاأملًغير مقفل
هـ.إذا كان وضع الراحة نشطً أم ال
 .3درجات الحرارة:

مستشعر واحد،
من
متوسط درجة الحرارة (إذا تم استخدام أكثر
أ.
ٍ
و" Bardككلمة مرور .هاتان
"
كاسم مستخدم
"Admin
"
 .1اكتب
إال فستظهر القراءة مثل تلك الموجودة على المستشعر المحلي)
لكلمتان حساستان لحالة األحرف .اضغط على "تسجيلالدخول" “Log
المستشعر المحلي في نظام التحكم
ب.
وستظهر (صفحة حالة النظام) .System Status Page
”In .
جهاز التحكم عن بعد أو 1جهاز التحكم عنبعد  2إذا كان
ج.
صفحة حالة النظام
تصالً
MC4000 HVAC Monitor / Controller

 .4الة اإلنذار العام:
أ .حريق/الدخان ،وضع األمان أم اإلنذار
درجة الحرارة المنخفضة ،و
ب.

األمان أم اإلنذار

درجة الحرارة المرتفعة رقم  ،1و
ج.

األمان أم اإلنذار

درجة الحرارة المرتفعة رقم  ،2و
د.

األمان أم اإلنذار

فاق نظام التحكم ،وضع األمان أم اإلنذار
هـ.
"IPالجانب األيسر من الصفحة.
على
انقر على زر "إعداد “IP Setup

MC4000 HVAC Monitor / Controller

تُ (صفحة حالة النظام) System Status Pageما يلي:
ظهر
وس
التدفئة والتهوية والتكييف الشاملة لما يلي:
.1
حالة
زالة الرطوبة
مراحب أ.التبريد أو التدفئة النشطة أو وضع إ
(يتطلب مستشعر رطوبة)
روحة ،مرحلة التبريد  1أو ،2
مخرجات نظام التحكم (الم
ب.
التدفئة) لكل مكيف هواء
ج .وحدة هي الوحدة الرئيسية
أي
ريد لكل مكي ف هواء
فقدان الطاقة أو غلق سائل التب
د.

المستخدم عن بعد على شبكة فرعية مختلفة عن لوحة
إذا كانملحوظة:
الساكنة) بدالً من .DHCP
فيوصى باستخدام (عنونة IP
CB5000
،

شغيل أو قيد إيقاف
المقتصدات قيد االستخدام أو قيد الت
ذا كانت هـ.
شغيل (ملحوظة :تتطلب مقتصدات اإلمارات إلدارة المرافق الدولية األقدم
ترحيل بسيطة حتى تعمل هذه الخاصية ،رقم قطعة بارد
ا مجموعةطرا ًز
)8620-221
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صفحة نقاط البداية

إذا كانت الشبكة تستخدم (عنونة  IPالساكنة)
تكنولوجيا
وفرهامقس
أدخل.1معلومات العنوان الصحيحة التي ي
المعلومات وانقر على زر "حفظ التكوين" “ .”Save Confi

MC4000 HVAC Monitor / Controller

بالفعل في الشبكة
تم تكو
الجديد قدينه
.2الفتراض هو أن عنوان IP
لتجاوز أي جدار (جدران) حماية.
الكمبيوووصله بالموجه.
تر
فصل.3كابل اإليثرنت من
الخاص بنظام الكمبيوتر مرة أخر إلى اإلعدادات
 .4غيّر عنوان IP
السابقة المسجلة في ملحوظة .1
تغييرات على نظام
وأجر أي
الجديد في المستعرض
 .5اكتب عنوان IP
ِ
MC4000تسجيل الدخول.
قبل
إذا كانت الشبكة تستخدم DHCP
.1حدد خانة "تمكين .”DHCP" “Enable DHCP
سيستغرق
Save
اضغط على خانة "حفظ التكوين" “ .” Confi
.2
استالم رسالة مفادها أنها اآلن غير متصلة .عند هذه
ثوان
بل
عدة
ألمر
ٍ
المرحلة تعمل الوحدة على وضع .DHCP
الخاص بنظام الكمبيوتر مرة أخر إلى اإلعدادات
 .3غيّر عنوان IP
السابقة من ملحوظة .1
الخابالمستعرض
CB5000شريط عناوين URLص
في
 .4اكتب
للدخول إلى .CB5000

االفتراضي الخاص بـ ،CB5000
للعودة إلى ضبط IP
ملحوظة :2
ط ببساطة مع االستمرار على زر إعادة التعيين بجانب مقبس اإليثرنت
ثوانثم اتركه.
لمدة أكثر من ٍ ، 5
االتصال بالشبكة

المبدئي باستخدام كمبيوتر نقال ،افصل كابل الكمبيوتر من
عد اإلعداد
.1
نفذ اإليثرنت ووصل كابل الشبكة من نوع  CAT 5أو .CAT 6

مستوى السيطرة يمكنه أن يعرض هذه
ملحوظة" :قراءة"”“Read
عيّ
.2الدخول عن بعد متا ٌ
واسم المستخدم
ح باستخدام عنوان IPالن ُم
اآلن
لصفحة ولكن ال يمكنه إجراء أي تغييرات" .المسؤول" “”Admin
كلمة المرور الصحيحين (الحساسين لحالة األحرف).
السيطرة يمكنهما إجراء التغييرات.
و"كتابة"” “Write
نقاط البداية العامة
.1
السمات القابلة
تكون ك
ل
عند التثبيتأ .وبدء التشغيل المبدئيين،
تحديد مضبوطة على اإلعدادات االفتراضية.
النقاط به قائمة منسدلة لتسهيل االستخدام.
من هذهب .ك ٌل
.2قاط بداية لوحة اإلنذار
نقطة بداية إنذار درجة الحرارة المنخفضة
أ.
حرارة المرتفعة رقم 1
نقطة بداية إنذار درجة ال
ب.
حرارة المرتفعة رقم 2
نقطة بداية إنذار درجة ال
ج.
.3تجاوزات النظام
تجاوز تبريد النظام 1
أ.
تجاوز تدفئة النظام 1
ب.
تجاوز تبريد النظام 2
ج.
تجاوز تدفئة النظام 2
د.
التحكم
إيقاف تشغيلنظام
هـ.تشغيل طاقةالنظام (ملحوظة :اليمكن
من على بعد)
قفل/فتح قفل نظام التحكم
و.
Manual 2100A614H
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صفحة إعداد اإلشعارات

الريادة المتقدمة للوحدة المتأخرة
ز.
ح .وضع الراحة
استعادة افتراضيات النظام
ط.

MC4000 HVAC Monitor / Controller

ت مدمجة لمنع نظام
ضبط نظام التحكم .توجد روتينا
إعادة ي.
"مقفالً
بإعادة الضبط يدويًا
ض
لتحكم من أن يصبح "،
ولكن هذا يسمحا أي ً
عن بعد كإجراء احتياطي قبل استدعاء الصيانة للموقع.
صفحة المالحظات
مكانًمالحظات عن الموقع للفني أو المهندس.
لترك
توفر هذه الصفحة
صفحة المستخدمين
MC4000 HVAC Monitor / Controller

تُ
صفحة إعداد اإلشعارات لتحديد أي اإلنذارات يتصل عن بعد
خدم
إشعارات البريد
بأنظمة المراقبة خارج الموقع .كما تدعم لوحة CB5000
وبروتوكول
لكتروني وتدعم كذلك بروتوكول اإلنترنت اإلصدار 4
SNMPفخان.
.
اإلنترنت اإلصدار  6وVer
بعد وعنوان بريد إلكتروني
SMTP
من المطلوب وجود معلومات خادمعن
صحيح.

كلّ
تعيين حتى تسعة مستخدمين
"المسؤول" ال ُم
ف
يمكن للشخص
.1
"قراءة"
أو
Write
"كتابة"
أو
Admin
،
"المسؤول"
بصفة
اإلعداد
ي
وقد يتم إرسال فخاخ SNMP
لكلمن عنوان ّ
إلى أربعة عناوين ٍ IP
السيطرة.
Read
بروتوكول اإلنترنت اإلصدار6 .ويتم
وتوكول اإلنترنت اإلصدار 4
العنوانين عن بعد بواسطة محترفي تكنولوجيا المعلومات المراقبين
تكوين
أال تقل ك ٌل منهما
تعيين اسم المستخدم وكلمة المرور .ويجب
ينبغي .2
باستخدام مستعرض
في ملف MIB
لهذه الفخاخ .يتم تكوين عناوين IP
ثالثة أحرف وهما حساستان لحالة األحرف.
ينبغي تمكين كل فخ من الفخاخ وحفظ عنوان IPصحيح
المعياريMIB.
يمكنه إضافة أو تغيير أو حذف
“Admin
 .3وحده "المسؤول" ”
موقع (بارد) اإللكتروني على
MIB
على
تتوفر ملفات
في ملفMIB .
المستخدمين ويمكنه الدخول إلى كل صفحات نظام التحكم.
الرابط .http://bardhvac.com/software-download
عدادات نظام التحكم
إجراء تغييرات على إ
“Write
يمكن لـ "كتابة" ”
.4
وسمات تشغيله ،ويمكنها الدخول فقط إلى صفحات (تسجيل الدخول) Log
(نقاط البداية)  Setpointsو النقر .1
صية الدخول إلى
على هذا الزر سيسجل الخروج تلقائيًا من خا
System
و
In،و(حالة النظام) Status
نظام التحكم عن بعد.
(تسجيل الدخول) .Log Out
زر تسجيل الخروج

يّ في
سيتطلب إدخال عنوان IPالُعم ن
.2تسجيل الدخول امجد ًد
تي (الحالة) Status
فقط عرض صفح
“Read
يمكن لخيار "قراءة" ”
.5
مستعرضك وإدخال اسم مستخدم وكلمة مرور صحيحين.
يمكنه إجراء أي تغييرات.
Setpoints
وال
و(نقاط البداية)

2100A614H
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توصيالت وحدة التحكم

ميزة تشغيل المولد

رغبة في ذلك ،يمكن إرسال إشارة إلى وحدة التحكم
إذاكانت
جهاز تكييف ،مع أو بدون هناك
عدد (2
للتحكم في )
مكن استخدام MC4002
ي
لفتح (عملية التعطيل) لنظام تأخر
حتيا
المولد اال
من نظام طي
MC4002
الموفرات .كما يمكن تهيئته ليعمل مع عدد )(2مضخة حرارية ،بدون
كافيا للتعامل
التكليف بذلك إذا لم يكن حجم المولد
الهواء .يتم أ
يتم توصيلها بشكلتكييف حيانا
موفرات،
تحتوي على سوف
الوحدات ا
الموفرات .لتي
الكهر ومع كل من أنظمة تكييف الهواء.
بائي)،
لتيار
مبنى (قوة ا
مع حمل ال
بدون موفرات؛ لذا ،فإنه من األهمية بمكان
الوحدات ا
مختلف عن تي
الصحيح للتوصيل.
استخدامطالمخط
كجأدوات التحكم في المولد يكون
عادةمن
صال الجاف المغلق زء
الت
يبدأ تشغيل المولد ،وهذا
تفتح عند
ما
التوصيالت يجب أن
وبا .هذه مط
 EIFMوطراز أحدث من موفرات
،
هناك طراز أقدم من موفرات
في هذه الحالة،
بإرسال إشارة إلى وحدة التحكم MC4001
إلجراء يقوم
والتي يمكن لنظام التحكم MC4002العمل معها ،كما
ECONWMT
،
على تعطيل وظيفة تشغيل تأخر تكييف الهواء.
ويعمل
فإنه
بااليثرنت عن بعد .لذا،
يوجد اأيخيار للوحة االت االت الخاصة
متابعة مع الجهد
الصحيح لربط ال
المخط
اختيار ط
من المهم أن يتم
 G2لوحة التحكم
دتين  G1و  ،أو
رابط السلك مركب بالمصنع بين الوح
ابعة ،صفحة .19
مخطربط المت
تيار ط
المنخفض .انظر الجدول  ،1اخ
لالستفادة من ميزة تشغيل المولد ،قم بنزع الرابط من كل من
ال
ئيسية.
لتي
والخاصة بالمولد ،وا
المغلقة عادة
بتوصيللوصالت
 G1و ،G2وقم
ميزة التأمين (الغلق)
سوف تفتح وضع تشغيل المولد إلى كل من المحطتين  G1و .G2

MC4002ال يستطيع أي شخص غير
إغالوحدة التحكم بحيث
مكن ق
نقادرجات الحرارة المضبوطة ،أو أي
مفوض إجراء أي تغييرات على ط
معلمات مختارة أخرى في نظام وحدة التحكم .أزرار التشغيل والفصل
فولت أو
لتيار مستمر 24
تياطي
وصالت دخل متاحة للتوصيل االح
ك ه
منويبقى زر
بالكامل من أجل الهدف الطبيعيها.
والراحة ،تبقىفعالة
سوف يحافظ
فولت) .إجراء هذه التوصيالت
فولت (320إلى -56
48
والتي تسمح لوضع التبديل
التقدم فق
لميزة ط،
/الحفظف
التقدم /التغيير اال
مايكروبروسيسور) ،وشاشة اللوحة
عامل المصغر (
على تشغيل الم
والتأخر لمكيفات الهواء (عكس االتجاه) .يبقى زر البرنامج
بي
التقدم
تيار
وتشغيل مرحل اإلنذار أثناء انقطاع
ألمامية ،وإشارات LED
باستعراض القراءة الفعلية لدرجة الحرارة
وب يسمح
عاال بشكل جزئي ،ما
متاحا .هذه الدائرة محمية
وعندما ال يكون المولد االحتياطي
نة ،الم
خاللمنمستشعر (مستشعرات) دجة الحرارة ،واإلعدادات /
أمبير) يمكن استبداله.
(500
مللي
أمبير
طع دائرة 5
بقا
اختيارها .ومع ذلكال يمكن إجراء أي
الختيارات الحالية التي تم
التحكم،
بالسقيفة،إلى وحدة
المستمر
تيارالبطارية
توصيل
هام:يجب
ال وإذا ما تم الضغط
تكون وحدة التحكم في حالة اإل ق،
تغييرات عند
ا
توصيل سالك وحدة
وتوصيل األسالك كما هو موضحفي مخططات
ظهر على الشاشة
على زر التغيير عندما يكون في وضع البرنامج ،ست
ختيارات المختارة لهذه المعلمة .التحكم.
لمة "مغلق" ،بدال من حوث وميض لال
ضي عندما تكون
إعادة تعيين الوضع االفترا
تعطيل إم
ضا انية
يتم أي
طبية،
القطبية .إذاتم عكسالق
الحتياطيحساس
المستمر
التيار
توصيل
حدة التحكم في وضع اإل الق.
الحتياطي،ولنتكون أي منوظائف
التيار
التحكمعلى
فلنتعمل وحدة
العرض أو إلنذار واضحة.
فتحو وحدة التحكم :MC4002
إ الق

التوصيل االحتياطي للتيار المستمر

عند تكون وحدة
وحدة التحكم استخدام 3أزرار ما
تطلبقإغال
.1
عتاد.
التحكم في وضع التشغيل الم
الضغالتقدم /التغيير /الحفظ ،وأزرار
على زر
في
واستمر ط
طاضغ
.2
ثانية إلى
قت لمدة 20
تزافي نفس الو
منيا
تحريك ألعلى وألسفل،
ظهرتعلى الشاشة كلمة "مغلق".
أن
التحكم ،اضغط في نفس الوقت على أزرار التغيير،
لفتح وحدة .3
ظهر على الشاشة
ثانية إلى أن ت
لتحريك ألعلى وألسفل لمدة 20
كلمة "غير مغلق".
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جدول 1
جدول اختيار مخطط ربط المتابعة – الشكل المرجعي  1موضح
 – MC4002أ ،أو MC4002
الموفر األقدم  – EIFMال الموفر األقدم  EIFMمع
– ب ،مع لوحة اتصاالت – ال يوجد
لوحة اتصاالت
توجد لوحة اتصاالت
موفر

الموفر األحدث – ال
توجد لوحة اتصاالت

الموفر األحدث مع لوحة
اتصاالت CB5000

1

4

7

9

11
ECONWMT

14
ECONWMT

تيارمتردد ،معضاغط
أحاديالمرحلة

W**AA /
W**LA

2

5

ينطبق
ال

ينطبق
ال

12
WECOP

15
WECOP

تيارمتردد ،معضاغط
مرحلتين
ذو

WA*S /
WL*S

3

6

8

10

13
ECONWMT

16
ECONWMT

WH / W**H
SH / S**H

17

18

ينطبق
ال

ينطبق
ال

ينطبق
ال

ينطبق
ال

نوع النظام

سلسلة الطراز

WA / WL
تيارمتردد ،مع ضاغط
W**A / W**L
أحاديالمرحلة

مضخةحرارية

ال يوجد موفر

شكل 1
توصيالت المتحكم
مكيفات الهواء أحادية المرحلة (المجموعة  – )WA/WL, W**A/W**Lال يوجد موفر
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2 شكل
توصيالت المتحكم
) – ال يوجد موفرW**AA/W**LA مكيفات الهواء أحادية المرحلة (المجموعة

FIRE/SMOKE ALARM CIRCUIT
"NC" CONTACTS - OPEN ON ALARM

REMOVE JUMPER

CB

C

LOCKOUT 1

A/C #2
24V TERMINALS

B/W1

W

Y1

Y1

Y2

Y2

G

G

3

3

R

R

C

C

B/W1

W

Y1

Y1

Y2

Y2

2

2

G

G

3

3

R

R

STANDARD LOCAL
SENSOR 12" LEADS

OPTIONAL FIELD INSTALLED
35 FOOT TEMPERATURE
SENSORS, BARD PART
NUMBER 8612-023A

GENERATOR RUN ALARM
"NC" CONTACTS - OPEN ON ALARM

COPPER

CU

SILVER

AG

COPPER

CU

SILVER

AG

COPPER

CU

SILVER

AG

REMOVE JUMPER

OPTIONAL FIELD INSTALLED
HUMIDITY CONTROLLER
"NO" CONTACTS - CLOSE ON RISE

FIRE/SMOKE

48 VDC

C

2

A/C #2
24V TERMINALS

1

-

2

1

LOCKOUT 2

F2
+

OPTIONAL - 48 VDC
CONNECTION

OPTIONAL ALARM BOARD
CONNECTIONS FOR
REFRIGERANT LOCKOUT

F1

G1
G2

NOTE: DC BACK-UP POWER
IS POLARITY SENSITIVE AND
MUCT BE CONNECTED AS SHOWN
OR CONTROLLER WILL NOT
OPERATE ON DC POWER ONLY

UNIT 1

UNIT 1

LOCAL

REM 1

REM 2

NOTE: ALL SENSORS ARE
POLARITY SENSITIVE. COPPER
LEAD MUST CONNECT TO
CU, AND SILVER LEAD TO AG.

GEN

H1 HUMIDITY
H2

CONTROLLER

REQUIRES ALARM RELAY IN EACH A/C UNIT,
WHICH IS PART OF "J" CONTROL MODULE.
MIS-3827
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شكل 3
توصيالت المتحكم
 - 2مرحلة (سلسلة  )WA*S/WL*Sمكيف الهواء – ال يوجد مقتصدات موفرة
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شكل 4
توصيالت المتحكم
 - 1مرحلة (سلسلة  )WA/WL, W**A/ W**Lمكيف الهواء – ال يوجد ECONO
مع لوح انذار و لوح التوصيل CB5000
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5 شكل
توصيالت المتحكم
ECONO ) مكيف الهواء – ال يوجدW**AA/ W**LA  مرحلة (سلسلة- 1
CB5000 مع لوح انذار و لوح التوصيل

FIRE/SMOKE ALARM CIRCUIT
"NC" CONTACTS - OPEN ON ALARM

REMOVE JUMPER

OPTIONAL - 48 VDC
CONNECTION

NO

A
U C
X

NC

LOCKOUT 1

L
O 1-3
C
K
O 2-3
U
T 3-3
D
A
M
P
E
R

3

A/C #2
24V TERMINALS

B/W1

W

Y1

Y1

Y2

Y2

G

G

3

3

R

R

C

C

B/W1

W

Y1

Y1

Y2

Y2

A/C #2
24V TERMINALS
2

2

G

G

3

3

R

R

STANDARD LOCAL
SENSOR 12" LEADS

OPTIONAL FIELD INSTALLED
35 FOOT TEMPERATURE
SENSORS, BARD PART
NUMBER 8612-023A
GENERATOR RUN ALARM
"NC" CONTACTS - OPEN ON ALARM

COPPER

CU

SILVER

AG

COPPER

CU

SILVER

AG

COPPER

CU

SILVER

AG

REMOVE JUMPER

OPTIONAL FIELD INSTALLED
HUMIDITY CONTROLLER
"NO" CONTACTS - CLOSE ON RISE
1

FIRE/SMOKE

48 VDC

C

2

1

LOCKOUT 2

CB

-

2

1
2

F2

+
C

OPTIONAL ALARM BOARD
CONNECTIONS FOR
REFRIGERANT LOCKOUT

F1

G1

NOTE: DC BACK-UP POWER
IS POLARITY SENSITIVE AND
MUCT BE CONNECTED AS SHOWN
OR CONTROLLER WILL NOT
OPERATE ON DC POWER ONLY

UNIT 1

UNIT 1

LOCAL

REM 1

REM 2

NOTE: ALL SENSORS ARE
POLARITY SENSITIVE. COPPER
LEAD MUST CONNECT TO
CU, AND SILVER LEAD TO AG.

GEN

G2
H1 HUMIDITY
H2

CONTROLLER

REQUIRES ALARM RELAY IN EACH A/C UNIT,
WHICH IS PART OF "J" CONTROL MODULE.
MIS-3828
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شكل 6
توصيالت المتحكم
 2مرحلة (سلسلة  )WA*S/WL*Sمكيف الهواء – ال يوجد ECONOمع لوح االنذار و لوح التوصيل CB5000
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شكل 7
توصيالت المتحكم
 - 1مرحلة (سلسلة  )WA/WL, W**A/ W**Lمكيف الهواء
مع طراز  EIFM ECONOاألقدم EIFM
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شكل 8
توصيالت المتحكم
 - 2مرحلة (سلسلة  )WA*S/WL*Sمكيف الهواء
مع طراز  EIFM ECONOاألقدم EIFM
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شكل 9
توصيالت المتحكم
 - 1مرحلة (سلسلة  )WA/WL, W**A/ W**Lمكيف الهواء
مع طراز  EIFM ECONOاألقدم  EIFMو مع لوح االنذار و لوح التوصيل CB5000
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شكل 10
توصيالت المتحكم
 - 2مرحلة (سلسلة  )WA*S/WL*Sمكيف الهواء
مع طراز  EIFM ECONOاألقدم  EIFMو مع لوح االنذار و لوح التوصيل CB5000
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شكل 11
توصيالت المتحكم
 - 1مرحلة (سلسلة  )WA/WL, W**A/ W**Lمكيف الهواء مع ECONWMT ECONO
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12 شكل
توصيالت المتحكم
WECOP ECONO ) مكيف الهواء معW**AA/ W**LA  مرحلة (سلسلة- 1

FIRE/SMOKE ALARM CIRCUIT
"NC" CONTACTS - OPEN ON ALARM

REMOVE JUMPER

OPTIONAL - 48 VDC
CONNECTION
A/C #1

CB

C

2

F2

+
-

FIRE/SMOKE
NOTE: DC BACK-UP POWER
IS POLARITY SENSITIVE AND
MUCT BE CONNECTED AS SHOWN
OR CONTROLLER WILL NOT
OPERATE ON DC POWER ONLY

48 VDC

C
W

B/W1

A

F1

Y1

Y1

Y2

Y2

G

G

R

R

UNIT 1

3

1

2
E

ECON 1

F
2

LOCKOUT 1

3
ALARM
3
BOARD

3

LOCKOUT 2

2
F

ECON 2

E
1

2
A

2

3
C

C

B/W1

W

Y1

Y1

Y2

Y2

G

G
R

R
A/C #2

UNIT 1

STANDARD LOCAL
SENSOR 12" LEADS

OPTIONAL FIELD INSTALLED
35 FOOT TEMPERATURE
SENSORS, BARD PART
NUMBER 8612-023A
GENERATOR RUN ALARM
"NC" CONTACTS - OPEN ON ALARM
OPTIONAL FIELD INSTALLED
HUMIDITY CONTROLLER
"NO" CONTACTS - CLOSE ON RISE

COPPER

CU

SILVER

AG

COPPER

CU

SILVER

AG

COPPER

CU

SILVER

AG

REMOVE JUMPER

G1

LOCAL

REM 1

REM 2

NOTE: ALL SENSORS ARE
POLARITY SENSITIVE. COPPER
LEAD MUST CONNECT TO
CU, AND SILVER LEAD TO AG.

GEN

G2
H1 HUMIDITY
H2 CONTROLLER

1 JADE CONTROLLER MUST BE SET TO 10V ON MINIMUM PSOTION TO WORK AS EMERGENCY VENTILATION
2 REFRIGERANT PRESSURE LOCKOUT ALARM - REQUIRES "J" CONTROL MODULE IN A/C UNITS
3 THE "E" AND "F" CONNECTIONS FOR EMERGENCY VENTILARTION ARE AVAILABLE ONLY ON THE -B ALARM BOARD
MIS-3829
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شكل 13
توصيالت المتحكم
 - 2مرحلة (سلسلة  )WA*S/WL*Sمكيف الهواء
مع ECONWMT ECONO
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شكل 14
توصيالت المتحكم
 - 1مرحلة (سلسلة  )WA/WL, W**A/ W**Lمكيف الهواء
مع  ECONWMT ECONOو مع لوح االنذار
و لوح التوصيل CB5000
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15 شكل
توصيالت المتحكم
) مكيف الهواءW**AA/ W**LA  مرحلة (سلسلة- 1
 و مع لوح االنذارWECOP ECONO مع
CB5000 و لوح التوصيل

FIRE/SMOKE ALARM CIRCUIT
"NC" CONTACTS - OPEN ON ALARM

REMOVE JUMPER

OPTIONAL - 48 VDC
CONNECTION
A/C #1

CB

C

NC

L
O 1-3
C
K
O 2-3
U
T 3-3
D
A
M
P
E
R

1

Y1

Y2

Y2

G

G

R

R

UNIT 1

2
E

ECON 1

F
2

LOCKOUT 1

3
ALARM
3
BOARD

3

LOCKOUT 2

2
F
E
1

3

48 VDC

NOTE: DC BACK-UP POWER
IS POLARITY SENSITIVE AND
MUCT BE CONNECTED AS SHOWN
OR CONTROLLER WILL NOT
OPERATE ON DC POWER ONLY

3

1

ECON 2

2

FIRE/SMOKE

C

Y1

2

A
U C
X

+
W

A OR E

NO

F2

B/W1

6 OR F

CB4000

F1

2
A

2

3
C

C

6

B/W1

W

Y1

Y1

Y2

Y2

G

G
R

R
A/C #2

UNIT 1

STANDARD LOCAL
SENSOR 12" LEADS

OPTIONAL FIELD INSTALLED
35 FOOT TEMPERATURE
SENSORS, BARD PART
NUMBER 8612-023A
GENERATOR RUN ALARM
"NC" CONTACTS - OPEN ON ALARM
OPTIONAL FIELD INSTALLED
HUMIDITY CONTROLLER
"NO" CONTACTS - CLOSE ON RISE

COPPER

CU

SILVER

AG

COPPER

CU

SILVER

AG

COPPER

CU

SILVER

AG

REMOVE JUMPER

G1

LOCAL

REM 1

REM 2

NOTE: ALL SENSORS ARE
POLARITY SENSITIVE. COPPER
LEAD MUST CONNECT TO
CU, AND SILVER LEAD TO AG.

GEN

G2
H1 HUMIDITY
H2 CONTROLLER

1 JADE CONTROLLER MUST BE SET TO 10V ON MINIMUM PSOTION TO WORK AS EMERGENCY VENTILATION
1 REFRIGERANT PRESSURE LOCKOUT ALARM - REQUIRES "J" CONTROL MODULE IN A/C UNITS
1 THE "E" AND "F" CONNECTIONS FOR EMERGENCY VENTILARTION ARE AVAILABLE ONLY ON THE -B ALARM BOARD
MIS-3830 A
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شكل 16
توصيالت المتحكم
 - 2مرحلة (سلسلة  )WA*S/WL*Sمكيف الهواء
مع  ECONWMT ECONOو مع لوح
االنذار و لوح التوصيل CB5000
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شكل 17
توصيالت المتحكم
مضخات الحرارة  -ال يوجد مقتصدات موفرة
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شكل 18
توصيالت المتحكم
مضخات الحرارة  -ال يوجد مقتصدات
موفرة مع لوح انذار اختياري و لوح التوصيل CB5000
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إنذار تبريد المرحلة الثانية

توصيل أسالك اإلنذار

هناك رغبة في ذلك .من
تاحا لالستخدام إذاكانت
رج هذا اإلنذار يكون
(مفتوح على
يمكن توصيل مرحالت اإلنذار مع إستراتيجية NO
ونظرا لتحجيم نظام تكييف الهواء
الترك
يبات،
الحظة أنه في بعض
المهم
(مغلق على اإلنذار).
إلنذار) ،أو NC
لتأخير) تكييف الهواء
انوية (
يمكن استخدام مرحالت اإلنذار بشكل منفرد ،إذاكانتهناك نقاط إنذار والحمل الحراري الداخلي ،فإن الوحدة الث
قت .إذا كان
في تقديم تكييف الهواء لبعض الو
استدعاؤ
للمساعدة
يمكن
ها
بالكان من الممكن ترتيبها في مجموعات اصغر ،أو حتى
كافيةأو
مباني،
ضافي ،فإن
ضافة حمل حراري إ
لوضع كذلك ،أو كان محتمال عند إ
ي مجموعة واحدة ،بحيث يمكن االستفادة من جميع إمانات اإلنذار.
سوف يتسبب في حاالت اإلنذار
المرحلة ا
استخدام إنذار تبريد انية
كإنذار واحد ،لن تكون
عندما يتم تجميع عدة أجهزة إنذار معا ،وتصدر
المزعجة.
لتي
ناك إشارة إلى خارج الموقع تبين حدوث مشكلة معينة ،إال تلك ا
رحلتين ،فإن إنذار تبريد
بالنسبة للوحدات ذات ضواغط الم
ملحوظة:
فيأجهزة اإلنذار في المجموعة .المشكلة الفردية لإلنذار
واحد من
تسبب
للتبريد .الخطوة 23
المرحلة المزدوج سوف ينشط عند تشغيل المرحلة 3
في واجهة وحدة التحكم.
LED
سوف تظهر على شاشة ،
لحدوث ذلك ،وإال فإن اإلنذارسوف
من القائمة يجب ضبطها على "2
(SPDTمصنفة
)
ملحوظة:جميع مرحالت اإلنذار والخرج نموذج ج
مسببا إنذارا مزعجا.
التبريد 2
،
ينشطمرحلة
في
فولت.
تيار متردد 24
فة إلى
توصيالت جا
وفرة (وحدة تكييف
للتركحيث يكون معروفا وجود 100%
بالنسبة يبات
بماإلنذار يكون ذو تأخير بمقدار
جميع الخرج الخاصالت
ملحوظة:
 100%الحمل طوال الوقت) فإن
من
هواء واحدة يمكنها التعامل مع
للحم من إشارات اإلنذار المزعجة.
في اإلصدار الفعلي ،وذلك ية
ثواني 10
بأن تقدم
،2طريقة إلصدار إشارة إنذار
استخدام إنذار تبريد المرحلة ي
لتيار2 ،ووحدة التحكم،
تيار 1،وانقطاع ا
مرالت إنذار انقطاع ال
يتم اإلرسال بكامل السعة) ،وأن تأخر تكييف
قد تو
(أو ال
تكييف الهواء
(وصلة
باستمرار
تنشيطها
يتم
أنه
ي
ما
ب
عني
عكسي"،
جميعها "ذات دفع
ليا.
الهواء يعمل حا
بناءا على حالة اإلنذار .لذا،
 NOويتم التحويل إلى وضع NC
مغلقة)،
إنذارات ضغط المبرد
لمخ التوصيالت لوحة اإلنذار عن
متابعة عن كثب ات
إنه من المهم ال
ف
قرب.
تكون مزودة بمرحل إنذار يتم
التحكم "J
"،
مكيفات الهواء ذات وحدة
المبرد .توصيل
في تجاهلها ببساطة (غير متصلة).فعيله عند ارتفاع أو انخفاض حاالت إالق طضغ
يمكن
مرغوب
أي ميزة إنذار غير ها،
 24للتكييف،
فولت
طرفية
طرفية  2و 3من مجموعة الوحدة ال
الوحدات ال
سوف يتيح لهذه
في لوحة اإلنذار؛
ابقة  2و 3
إلى المحطات المط
إلنذارات أن تعمل.
ملحوظة :لوحة شاشة اإلنذار  LEDيتم إرسالها غير مثبتة في مكانها،

تسلسل تهوية الطوارئ

وذلك لحمايتها من الضرر المحتمل أثناء تركيب األسالك بلوحة التحكم
نوعان من تسلسل تهوية الطوارئ
الموفرات،
هناك
الرئيسية ،و /أو لوحة اإلنذار .وهي حساسة للقطبية ،وذات مفتاح ،لذا بالنسبة للوحدات مع
يت لوحة إنذار -ب وتوصيل
طلب
كاله
مصمم داخل وحدة التحكم .ما
(2
فإنه يمكن تركيبها فقط في وضعها الصحيح.
فولت إ الق طف لألطراف
ف هـ ،و من مكيف الهواء 24
أطرا
لتنبيه.
ملحوظة :يمكن استبدال لوحة شاشة  LEDعند الحاجة إلى ذلك ،بشكل المتطابقة على لوحة ا
مستقل عن لوحة اإلنذار .رقم الجزء للوحة هو8612-022 :
الطداخل وحدات تكييف الهواء
مالحظة:وصيالت أالك هـ ،و فيرف

لوحة شاشة اإلنذار LED

األقدم من الموفرات من طراز
فرة EIFM
مختلفة عن طراز المو
باإلشارة إلى مخططات توصيل وحدة
.WECOP/ECONWMT
ناسبة  -انظر جدول .1
التحكم الم

التبريد ،إلى جانب جهاز إنذار
تسلسل واحد جهاز إنذارطلضغ
يت
طلب
طة ضبط  .)HALإذا حثت كال
الرتفاع درجة الحرارة حالة رقم (1نق
لتي أصدرت إنذار
الحالتين ،فإن الموفرات في أجهزة تكييف الهواء ا
تعمل مفتوحة لتهوية المبنى.
التبريد
سوف



MIS-2042

خالل إنذار ارتفاع
HALتفعيلها من
ثاني (نقطة ضبط  )2يتم
التسلسل ال
وسوف يبدأ حتى من دون إشارة إنذار ضغط
درجة الحرارة ،رقم 2
لتقتهوية للطوارئ.سوف
تفعيلديم
ها
الموفراتيتم
التبريد .كل سوف
مبنى إذا
الحضد ارتفاع درجة حرارة ال
ساعد هذه اإلستراتيجية فيماية
ضاغسيئ ،مقاول،
مكيفات الهواء ألسباب تتعلق بعدم الضغط ( ط
تع
لت
تشغيل مكثف ،الخ).

فقطفياتجاه
تصلح
مستقطبةوسوف
ملحوظة :لوحة عرض إل إي دي
التحكملكيتعمل
بالكامل من أجل جهاز
واحد كما موضح.يجب إدراجها
بشكلصحيح.
2100A614H
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شكل 19
توصيالت لوح االنذار
بالنسبة الستراتيجية الفتح -عند -االنذار المغلقة طبيعيا

وإنذارات جهاز التحكم فقط على لوحة إنذار ب .كل
الحرارة 2
ارتفاع درجة ،
إيكون 2
،
المرحلة الثانية ،إيكون 1،
ملحوظة :1
اإلنذارات األخرى هي على لوحات إنذار أ و ب

الرئيسية و/أو
التحكم
تثبيتألسالكعلى لوحة
التلفالمحتمل الل
لحمايتها من
مفككة
هام :لوحة عرض إل إي ديمشحونة
الصحيح.
تثبيتهاإلىعلىالوضع
مفتاح اليمكن
الستقطاب وذات
لوحة إلنذار .وهيحساسةتجاه
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شكل 20
توصيالت لوح االنذار
بالنسبة الستراتيجية الغلق  -عند  -االنذار المفتوحة طبيعيا

وإنذارات جهاز التحكم فقط على لوحة إنذار ب .كل
الحرارة 2
ارتفاع درجة ،
إيكون 2
،
المرحلة الثانية ،إيكون 1،
ملحوظة :1
اإلنذارات األخرى هي على لوحات إنذار أ و ب

الرئيسية و/أو
التحكم
تثبيتألسالكعلى لوحة
التلفالمحتمل الل
لحمايتها من
مفككة
هام :لوحة عرض إل إي ديمشحونة
الصحيح.
تثبيتهاإلىعلىالوضع
مفتاح اليمكن
الستقطاب وذات
لوحة إلنذار .وهيحساسةتجاه
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سوف تتوقف
غيير اإلعدادات ألي خطوة ،اضغط على زر تغيير و
تعليمات البرمجة
باستخدام
يسمح بتغيير اإلعدادات
الوميض ،م
ا
شاشة العرض عن
الوحدة المتقدمة والوحدة المتأخرة ،اضغط على زر
مبادلة أو
ضاع
ل
طلوبة ،اضغط
سهم ألعلى وأسفل .عند الوصول إلى اإلعدادات الم
.ADVANCE
لى زر حفظ ،واستمر على النحو المرغوب .عند االنتهاء من تغيرات
للدخول إلى وضع البرنامج ،اضغط على زر البرنامج وأ
يتو وميض شاشة العرض
طلقه عندما البرمجة ،اضغط على زر برنامج حتى قف
تظهر رسالة البرمجة على الشاشة .عندما تكون في وضع البرنامج،
حرارة الغرفة .إذا لم يتم دفع أي أزرار خالل 30
عرض د
ويظهر رجة
دم األسهم ألعلى وألسفل للتمرير خالل خطوات البرمجة.
"التشغيل".
ط نم
ائي إلى
التحكم بشكل تلق
يرجع ج
سوف هاز
انية،
ث
سوف تب ّدل
شاشة عرض الوميض تعني أن الوظيفة أو الخيار "محدد" ،و
شاشة العرض بين وظيفة الخطوة والضبط.

إلعادة ضبط إعدادات لوحة التحكم على إعدادات المصنع ،اضغط على
قف العرض.
ثواني حتى يتو
زر برنامج لمدة 10

التلقائي.يمكن
الضبطعلىالوضع
ويتمأيضا ً غالقخاصية إعادة
تغيرات،
القيامبأي
التحكم ،اليمكن
قفل ألمانبجهاز
تفعيلخاصية
ملحوظة:عند
باستخدام زر
تغيير إلعدادات
العديد من حاوالت
باستخدام زربرنامج األسهم ألعلى أو ألسفل،ولكن
إل الععلى كل إعدادات /خصائصالبرمجة
"القفل".
التحكم وعرض" "Locdإلشارةإلىذلك.أنظرقسم ألمان،خاصية
"قفل" جهاز
تنتج عن
التغييرسوف
انظر الصفحة التالية لخصائص البرمجة ،اإلعدادات االفتراضية ومخطط ملصق اللوحة األمامية MC4002

تتم
تقريبا ً أوحتى
ثانية واحدة
بتغيرات،ادفع وامسك ألزرار لمدة
القيام
التحكملمراجعة إلعدادات أو
استخدام أزرار جهاز
	عند
ملحوظة:
تغيراتالعرض
التحكماإلجابة
السريع ألزرارلنيسمح لجهاز
الدفع أوالوخز
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 MC4000ﺳﻲ
 MCﺳﻠﺴﻠﺔ إم

ﺳﻠﺴﻠﺔ إم ﺳﻲ

ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ

ﺧﺎﻓﺾ ﺣﺮارة اﻟﺮﺻﺎص /ﺿﺎﺑﻂ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻤﺰدوﺟﺔ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ اﻟﺼﻠﺒﺔ
ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
 .1ﻟﻤﺒﺎدﻟﺔ وﺣﺪات اﻟﺮﺻﺎص وﺣﺎﻓﻆ اﻟﺤﺮارة اﺿﻐﻂ
""ADVANCE
 .2ﻟﻠﺪﺧﻮل إﻟﻰ وﺿﻊ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ زر ""Program
واﻃﻠﻘﮫ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻈﮭﺮ رﻣﺰ "  ."Pro9اﺳﺘﺨﺪم ﺳﮭﻢ
"أﺳﻔﻞ  "DOWNأو "أﻋﻠﻰ  "UPﻟﻠﺘﻨﻘﻞ ﺧﻼل اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ.
 .3ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻈﮭﺮ ﺷﺎﺷﺔ "واﻣﻀﺔ" ﻓﮭﺬا ﯾﻌﻨﻲ أن اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ أو
اﻟﺨﯿﺎر "ﻣﻀﺒﻮط" ،وﺳﻮف ﺗﺒﺪل اﻟﺸﺎﺷﺔ ﺑﯿﻦ وﻇﯿﻔﺔ
اﻟﺨﻄﻮة واﻟﻀﺒﻂ.
 .4ﻟﺘﻐﯿﯿﺮ ﺿﺒﻂ أﯾﺔ ﺧﻄﻮة ،اﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ زر "ﺗﻐﯿﯿﺮ"
وﺳﻮف ﺗﺘﻮﻗﻒ اﻟﺸﺎﺷﺔ ﻋﻦ اﻟﻮﻣﯿﺾ ،ﻣﻤﺎ ﯾﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﻐﯿﯿﺮ
ﻟﻠﻀﺒﻂ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﺳﮭﻢ "أﺳﻔﻞ" أو "أﻋﻠﻰ" .وﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﻢ
اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻤﺮﻏﻮب ،اﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ زر "ﺣﻔﻆ"،
واﺳﺘﻤﺮ ﺣﺴﺐ رﻏﺒﺘﻚ.

ﺣﻠﻮل ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎخ

اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ

اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺮاﺑﻌﺔ

اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ

اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻷوﻟﻰ

اﻟﺘﺴﺨﯿﻦ

اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺮاﺑﻌﺔ

اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ

اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻷوﻟﻰ

ﺇﻧﺬﺍﺭﺍﺕ

اﻟﺸﺎﺷﺔ
اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ
ﺗﺸﻐﯿﻞ ﻧﺰع
اﻟﺮﻃﻮﺑﺔ

اﻟﻮﺣﺪة
رﻗﻢ 2

اﻟﻮﺣﺪة
رﻗﻢ 1

وﺣﺪة
اﻟﺮﺻﺎص

ﻧﻈﺎم ﻓﻘﺪان اﻟﻄﺎﻗﺔ رﻗﻢ 1

أﯾﮫ  3000-وﻇﺎﺋﻒ ﻟﻮﺣﺔ اﻹﻧﺬار

ﺗﺸﻐﯿﻞ
ﻋﺪم ﺗﺸﻐﯿﻞ

ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺮﺍﺣﺔ

اﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ زر "راﺣﺔ" ﻣﺮة واﺣﺪة ﻹﻋﺎدة اﻟﻀﺒﻂ إﻟﻰ وﺿﻊ
اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﻋﻨﺪ درﺟﺔ  72ﻓﮭﺮﻧﮭﺎﯾﺖ  2 /درﺟﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ و اﻟﺘﺴﺨﯿﻦ ﻋﻨﺪ
درﺟﺔ  68ﻓﮭﺮﻧﮭﺎﯾﺖ 20/درﺟﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ ﻟﻤﺪة ﺳﺎﻋﺔ واﺣﺪة .1
ﺳﻮف ﺗﻮﻣﺾ اﻟﺸﺎﺷﺔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺠﺎوز .اﺿﻐﻂ ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ
ﻟﻺﻟﻐﺎء ﺣﻼل اﻟﺘﺠﺎوز إذا ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻣﺮﻏﻮﺑﺎً ،وإﻻ ﻓﺈن اﻟﻀﺎﺑﻂ
ﺳﻮف ﯾﻌﻮد ﺗﻠﻘﺎﺋﯿﺎً إﻟﻰ اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﻤﻀﺒﻮﻃﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎً ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺔ واﺣﺪة.

اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

ﺣﻔﻆ
اﻟﺘﻐﯿﯿﺮات
اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ

اﻟﺮاﺣﺔ

ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :اﺿﻐﻂ واﺳﺘﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺳﮭﻢ "أﻋﻠﻰ" أو ﺳﮭﻢ
"أﺳﻔﻞ" ﻟﻤﺪة ﺛﺎﻧﯿﺔ واﺣﺪة ﺣﺘﻰ ﺗﻔﺮغ اﻟﺸﺎﺷﺔ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻦ اﻟﺨﻄﻮات
12

ﺗﻤﻜﯿﻦ وﺣﺪة اﻟﺮﺻﺎص  3دﻗﺎﺋﻖ و وﺣﺪة ﺣﺎﻓﻆ اﻟﺤﺮارة  4دﻗﺎﺋﻖ ﻓﻲ وﺿﻊ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻋﺪم اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ

)ﻧﻌﻢ أو ﻻ -اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ ﻻ(

13

ﺗﻤﻜﯿﻦ وﻗﺖ ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﻀﺎﻏﻂ ﺑﺤﺪ أدﻧﻰ  3دﻗﺎﺋﻖ

)ﻧﻌﻢ أو ﻻ -اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ ﻻ(

14

اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﻤﻀﺒﻮﻃﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎً ﻹﻧﺬار إﻧﺨﻔﺎض اﻟﺤﺮارة )  28إﻟﻰ  65درﺟﺔ ﻓﮭﺮﻧﮭﺎﯾﺖ أو  21.1إﻟﻰ  48.8درﺟﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ -اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ ھﻮ  45درﺟﺔ ﻓﮭﺮﻧﮭﺎﯾﺖ 7.2 /درﺟﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ(

15

إﻧﺬار ارﺗﻔﺎع درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة اﻟﻤﺴﺘﻮى  1اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﻤﻀﺒﻮﻃﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎً

اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ اﻟﺘﻔﺎﺿﻠﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ  1إﻟﻰ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ 2

17

) 5 ،4 ،3 ،2أو  6ﻓﮭﺮﻧﮭﺎﯾﺖ -اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ ھﻮ (4

ﻧﻈﺎم إﻧﺬار اﻟﺜﻼﺟﺔ رﻗﻢ 1
ﻧﻈﺎم إﻧﺬار اﻟﺜﻼﺟﺔ رﻗﻢ 2
إﻧﺬار اﻟﺤﺮﯾﻖ /اﻟﺪﺧﺎن
إﻧﺬار اﻧﺨﻔﺎض درﺟﺔ
اﻟﺤﺮارة
إﻧﺬار ارﺗﻔﺎع درﺟﺔ
اﻟﺤﺮارة 1
إﻧﺬار ارﺗﻔﺎع درﺟﺔ
اﻟﺤﺮارة 2
إﻧﺬار ﻓﺸﻞ ﺟﮭﺎز اﻟﺘﺤﻜﻢ
اﻟﺮﺻﺎص /ﺣﺎﻓﻆ اﻟﺤﺮارة

1

درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺴﺎس اﻟﻤﻮﺿﻌﻲ )اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ(

2

درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺤﺴﺎس ﻋﻦ ﺑﻌﺪ رﻗﻢ *1

3

درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺤﺴﺎس ﻋﻦ ﺑﻌﺪ رﻗﻢ *2

4

ﺗﺒﺮﯾﺪ درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻀﺒﻮﻃﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎً
) 65إﻟﻰ  90ﻓﮭﺮﻧﮭﺎﯾﺖ أو  18.3إﻟﻰ  32.2درﺟﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ -درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة
اﻻﻓﺘﺮاﺿﯿﺔ ھﻲ  77درﺟﺔ ﻓﮭﺮﻧﮭﺎﯾﺖ 25/درﺟﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ(

) 70درﺟﺔ ﻓﮭﺮﻧﮭﺎﯾﺖ إﻟﻰ  120درﺟﺔ ﻓﮭﺮﻧﮭﺎﯾﺖ أو  21.1إﻟﻰ  48.8درﺟﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ -اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ ھﻮ  90درﺟﺔ ﻓﮭﺮﻧﮭﺎﯾﺖ 32.2 /درﺟﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ(
إﻧﺬار ارﺗﻔﺎع درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة اﻟﻤﺴﺘﻮى  2اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﻤﻀﺒﻮﻃﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎً )  70درﺟﺔ ﻓﮭﺮﻧﮭﺎﯾﺖ إﻟﻰ  120درﺟﺔ ﻓﮭﺮﻧﮭﺎﯾﺖ
أو  21.1إﻟﻰ  49درﺟﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ -اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ ھﻮ  95درﺟﺔ ﻓﮭﺮﻧﮭﺎﯾﺖ 35/درﺟﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ(

ﻧﻈﺎم ﻓﻘﺪان اﻟﻄﺎﻗﺔ رﻗﻢ 2

وﻇﺎﺋﻒ ﻟﻮﺣﺔ اﻹﻧﺬار أﯾﮫ ﺑﻲ 300

 .5ﻋﻨﺪ إﺗﻤﺎم اﻟﺒﺮﻣﺠﺔ اﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ زر "ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ" ﺣﺘﻰ
ﺗﺘﻮﻗﻒ اﻟﺸﺎﺷﺔ ﻋﻦ اﻟﻮﻣﯿﺾ وﺗﻈﮭﺮ درﺟﺔ ﺣﺮارة
اﻟﻐﺮﻓﺔ .ﻓﺈذا ﻟﻢ ﯾﺘﻢ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ أﯾﺔ أزرار ﺧﻼل
 30ﺛﺎﻧﯿﺔ ﻓﺴﻮف ﯾﻌﻮد اﻟﻀﺎﺑﻂ ﺗﻠﻘﺎﺋﯿﺎً إﻟﻰ
وﺿﻊ "ﺗﺸﻐﯿﻞ".

16

ﻟﻮﺣﺎت اﻹﻧﺬار اﺧﺘﯿﺎرﯾﺔ وﯾﻤﻜﻦ
ﺗﺮﻛﯿﺒﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﻨﻊ أو ﻓﻲ
اﻟﺤﻘﻞ .اﻧﻈﺮ داﺧﻞ اﻟﻤﺮاﻗﺐ
ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ أﯾﺔ وﻇﺎﺋﻒ إﻧﺬار.

5

اﻟﻨﻄﺎق اﻟﮭﺎﻣﺪ ﺑﯿﻦ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ واﻟﺘﺴﺨﯿﻦ اﻟﻤﻀﺒﻮﻃﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎً
) 2إﻟﻰ  40درﺟﺔ ﻓﮭﺮﻧﮭﺎﯾﺖ أو  1.1إﻟﻰ  22.2درﺟﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ -اﻟﺪرﺟﺔ
اﻻﻓﺘﺮاﺿﯿﺔ ھﻲ  17ﻓﮭﺮﻧﮭﺎﯾﺖ 9.4 /درﺟﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ(

6

اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﻤﻨﻔﺎخ
)ﻻ ﯾﻮﺟﺪ ،رﺻﺎص ،ﻛﻼھﻤﺎ -اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ ھﻮ ﻻ ﯾﻮﺟﺪ(
ﺷﺎﺷﺔ ﻋﺮض اﻟﺪرﺟﺔ )ﻓﮭﺮﻧﮭﺎﯾﺖ أو درﺟﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ -اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ ھﻲ ﻓﮭﺮﻧﮭﺎﯾﺖ(

18

اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ اﻟﺘﻔﺎﺿﻠﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ  2إﻟﻰ 3

)  2أو  3ﻓﮭﺮﻧﮭﺎﯾﺖ -اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ ھﻮ (2

19

اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ اﻟﺘﻔﺎﺿﻠﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ  3إﻟﻰ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ 4

) 2أو  3ﻓﮭﺮﻧﮭﺎﯾﺖ -اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ ھﻮ (2

7

) + 1أو  -+ 2اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ ھﻮ (+ 2

8

ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺮﺻﺎص -ﺣﺎﻓﻆ اﻟﺤﺮارة -اﻟﺮﺻﺎص -ﺣﺎﻓﻆ اﻟﺤﺮارة أو
ﻋﺪم ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺮﺻﺎص -اﻟﺮﺻﺎص -ﺣﺎﻓﻆ اﻟﺤﺮارة -ﺣﺎﻓﻆ اﻟﺤﺮارة
)ﻧﻌﻢ أم ﻻ -اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ ھﻮ ﻧﻌﻢ ﻟﻠﺘﺒﺪﯾﻞ(

9

وﻗﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﺮﺻﺎص -ﺣﺎﻓﻆ اﻟﺤﺮارة )ﺑﺎﻷﯾﺎم(
) 1إﻟﻰ  30ﯾﻮﻣﺎً أو  0ﻟﻠﻤﺘﻌﻄﻠﺔ -اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ ھﻮ (7

10

ﻣﻨﻄﻖ ﻣﻀﺨﺔ اﻟﺤﺮارة اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻤﻜﯿﻨﮭﺎ -ﻟﻤﻀﺨﺎت ﺗﺴﺨﯿﻦ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ

20

ﻗﻢ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ زر "ﺗﺸﻐﯿﻞ" أﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﻤﻀﺒﻮﻃﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎً ﻟﺘﺒﺮﯾﺪ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ

21

ﻗﻢ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ زر "إﯾﻘﺎف ﺗﺸﻐﯿﻞ" أﺳﻔﻞ اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﻤﻀﺒﻮﻃﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎً ﻟﺘﺒﺮﯾﺪ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ
) -3 ،-2 ،-1أو  -4درﺟﺔ ﻓﮭﺮﻧﮭﺎﯾﺖ -اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ ھﻮ (-2
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ وإﯾﻘﺎف ﺗﺸﻐﯿﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ  2،3و  4ﯾﻜﻮن اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ ﺗﻠﻘﺎﺋﯿﺎً ھﻮ ﻧﻔﺴﮫ ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ.

22

ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﺴﺨﯿﻦ ﻣﺘﺴﺎوﯾﺔ  +/ -ﺗﺸﻐﯿﻞ و إﯾﻘﺎف ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﺘﻔﺎﺿﻠﻲ ) +1/-1أو  – +2 /-2اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ ھﻮ (+2/-2

23

ﺿﺎﻏﻂ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ أو اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ،إذا ﺗﻢ ﺿﺒﻄﮫ ﻋﻠﻰ إﻧﺬار ﺗﺒﺮﯾﺪ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻨﺸﻂ ﻋﻨﺪ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ 2
إذا ﺗﻢ ﺿﺒﻄﮫ ﻋﻠﻰ  ،2ﻓﺈن إﻧﺬار ﺗﺒﺮﯾﺪ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﯾﻨﺸﻂ ﻋﻨﺪ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ  1 ) .3أو  2-اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ ھﻮ (1

24

اﻟﻀﺎﺑﻂ ﻣﻐﻠﻖ .ﻋﻠﯿﻚ ﺑﺎﺳﺘﺸﺎرة ھﯿﺌﺔ اﻟﺒﻨﺎء ﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﺎت.
*

ﻓﻘﻂ ودﻓﻊ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺮﺻﺎص -ﺣﺎﻓﻆ اﻟﺤﺮارة وﺗﺠﺎوز وﺿﻊ ﻋﺪم اﻟﺘﺒﺪﯾﻞ
) ﻧﻌﻢ أم ﻻ -اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ ھﻮ ﻻ(
11

ﻟﻦ ﺗﻌﺮض آر  1و آر  2درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة إﻻ إذا ﺗﻢ ﺗﺮﻛﯿﺐ ﺣﺴﺎﺳﺎت اﺧﺘﯿﺎرﯾﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ.
ﺳﻮف ﺳﻮف
إذا ﻟﻢ ﯾﺘﻢ ﺗﺮﻛﯿﺐ اﻟﺤﺴﺎﺳﺎت ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺘﻢ ﺣﺬف ھﺬه اﻟﻌﻼﻣﺎت ﻓﻲ ﺗﺴﻠﺴﻞ اﻟﻌﺮض .وإذا ﺗﻢ ﺗﺮﻛﯿﺐ آر 1و/أو آر  ،2إن إم ﺳﻲ 4000
ﯾﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺤﺴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ.
ﻋﻠﯿﻚ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺘﺮﻛﯿﺐ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ إﺿﺎﻓﯿﺔ.

ﻣﻨﻔﺎخ اﻟﻮﺣﺪة رﻗﻢ  1و  2ﯾﻌﻤﻞ ﺗﻠﻘﺎﺋﯿﺎً إذا ﻛﺎﻧﺖ دﻟﺘﺎ ﺗﻲ <  5إف ﺑﯿﻦ أي
ﻣﺴﺘﺸﻌﺮﯾﻦ اﺛﻨﯿﻦ ﻣﺘﺼﻠﯿﻦ
)ﻧﻌﻢ أم ﻻ -اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ ﻧﻌﻢ(
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شكل 21
مخطط وصف قائمة االجزاء
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7

الئحة األجزاء
رقم
الرسم

رقم القطعة

1

التحكم
 127-343-4علبة

الوصف

2

8612-043

التحكم
لوحة جهاز

3

8612-049

لوحة إلنذار *1

3

8612-050

لوحة إلنذار *2

4

8612-022

شاشة عرض إلنذار

CB5000 AB3000-B AB3000-A MC4002-BC MC4002-B MC4002-AC MC4002-A MC4002
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

5

 113-430-4شريحةالدعم

X

X

X

X

X

6

التحكم
 152-625-4بابعلبة

X

X

X

X

X

7

 8611-099تركيب LTF

X

X

X

X

X

8

 5400-002المفصل

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2

2

2

2

2

الستشعار
جهاز

9

8612-023A

10

المفاتيح
 7961-731الملصق  /لوحة

11

8611-006

التوصيلألرضي
طرف

12

8612-047

لوحةالتصال

13

8607-030

غالقالطرف

14

113-588

15

8614-056

X
X

X

X

X

الفتيل
قوس

X

X

X

X

X

الفتيل
حامل

X

X

X

X

X

16

 1171-023مقبس ¼ دورة

X

X

X

X

X

17

 1171-022قفل ¼ دورة

X

X

X

X

X

18

8615-057الفتيل

X

X

X

X

X

NS

 8612-039كابل االتصاالت

NS

8612-051

إنذارمجلسكابل

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

*  8612-051يتم تضمين مع هذه المجالس إنذار
:NSغير ظاهر
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