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رلرتنک داعبا )1

RCU-205

رادشه گنز

USB لاصتا اب روسنس یدورو
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 لرتنک هاگتسد میظنت یامنهار

USB لاصتا اب نزو روسنس

Dimensions in mm.
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)24    230 V DC or AC ( ~
HOLD

V-DC 24هیذغت ژاتلو

تیفرظ لیمکت هلر

راب هفاضا هلر
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اتلد زارف ناکسا
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میظنتن عورش زا شیپ هجوت لباق دراوم )2  

 نزو اب هاگتسد میظنت روظنم هب و دیهد رارق مه یور هب ور ار هنزو رداک و نیباک ،روسنس یکیناکم بصن زا دعب

.دینک هدامآ هنزو ای تارفن ،نیباک تیفرظ فصن زا شیب دادعت هب ،صخشم

.تسا جایتحا تارفن ای هنزو مرگولیک 400 هزادنا هب لقادح ،دشاب )Kg 600( هرفن 8 امش نیباک تیفرظ رگا :لاثم

اهرتماراپ یلک راتخاس )3

0350
M

AL 1

AL 2

CERo

M

M

M

M

M

M

PESO

CELL

CADE

SON1

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

لماک تیفرظ نزو هدودحم میظنت

ناربج ریجنز تامیظنت

رادشه گنز یجورخ تامیظنت

دینزب ار M همکد یلصا یاهرتماراپ هب ندش دراو یارب

راب هفاضا نزو هدودحم میظنت

رفص میظنت

صخشم نزو اب میظنت

راکدوخ میظنت

RCU-205  لرتنک هاگتسد میظنت یامنهار

.دشاب یم USB طقف هاگتسد لدم نیا روسنس یدورو دیشاب هتشاد تقد

 راب رد تیدودحم تهج دوش یم بصن یلصا ولبات رانک هناخروتوم لخاد  RCU-205 لرتنک هاگتسد رگا :هجوت

.دوش ینیب شیپ لماک تیفرظ و راب هفاضا یاه نامرف یشک میس یلصا ولبات رد دیاب یراذگ
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3

 رفص میظنت )4  

نیا رد .دریگ رارق هنزو رداک یوربور هک یا هنوگ هب دینک لقتنم تاقبط طسو هب ار نیباک -1-4

.دیشاب هتشاد ار نیباک یور زا نتفر رانک ناکما دیاب تلاح        

تلاح نیا رد .دیهد راشف ار        همکد و هتفر رانک نیباک یور زا و هدرک یلاخ ار نیباک -3-4

.دشاب نز کمشچ تروصب               تسیاب یم        

.دوش هداد ناشن هحفص یور             رتماراپ ات دیهد راشف راب  هس ار          همکد -2-4

                     زا سوکعم شرامش هب عورش شیامن هحفص .دیهد راشف ار         همکد -4-4

      .دوش یم هدهاشم هحفص یوررب               رتماراپ سوکعم شرامش مامتا زا سپ.دنک یم              ات       

   

سوکعم شرامش دینک ربص 

هیناث دنچ زا سپ

M
M

MM

M M

M

M

)  هیناث 10 ( ندز کمشچ تلاح

RCU-205  لرتنک هاگتسد میظنت یامنهار

1:1 2:1

M
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صخشم نزو اب میظنت )5  

.دیهد رارق هنزو ای تارفن ،نیباک یور ای لخاد رد نیباک تیفرظ فصن زا رتشیب -2-5

M .دینک هدهاشم ار نزو ات هدمآ نوریب میظنت یونم زا           همکد ندرشف اب -4-5

M .دیوش              رتماراپ دراو           و           همکد ندز اب ، هاگتسد رفص میظنت زا سپ -1-5

M

M

 دنچ زا سپ
هیناث

M

M

M M

M M M
2 ×

RCU-205

دراو             رتماراپ رد         و         یاه همکد هلیسو هب ار نیباک یور یاه هنزو رادقم ایو تارفن نزو عومجم -3-5 

یوررب             رتماراپ سپس .دنک سوکعم شرامش هب عورش هاگتسد ات دیهد راشف راب 2 ار        همکد و دینک         

.دوش یم هدهاشم هاگتسد          

 لرتنک هاگتسد میظنت یامنهار

سوکعم شرامش دینک ربص 

)  هیناث 10 ( ندز کمشچ تلاح

1:1 2:1
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اتلد زارف ناکسا
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 (ALAr) راب هفاضا و لماک تیفرظ یاه هلر تامیظنت )6  

.دشاب یم رییغت لباق                و                رتماراپ ره نایاپ رد اه هلر هغیت ندوب هتسب لامرن ای زاب لامرن تلاح

   )              = هتسب ،                = زاب ( 

.دیوش               و              رتماراپ دراو         همکد نداد راشف اب 

، 7 و 6 لانیمرت یشک میس تروص رد و AL 1 هلر یارب لماک تیفرظ ، 5 و 4 لانیمرت یشک میس تروص رد 

.دش دهاوخ باختنا AL 2 هلر یارب راب هفاضا

 .دنوش هریخذ ریداقم نیا ات دیهد راشف ار         همکد و دراو ار نزو هاوخلد رادقم         و          همکد طسوت

M

M

 میظنت ماگنه رد .دنتسه یزیر همانرب لباق امش زاین هب هجوت اب هلر 2 زا مادک ره هک دیشاب هتشاد تقد :هجوت

.دیرادن صخشم نزو هب یزاین اه هلر

.دوش هدافتسا راب هفاضا تهج Al  2 ی هلر یتسیاب یم امتح ،رادشه گنز زا هدافتسا تروص رد :هجوت
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اتلد زارف ناکسا
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 راکدوخ میظنت )7  

.دیوش               رتماراپ دراو           سپس و           همکد نداد راشف اب 

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

اهروسنس رانک بسچرب ای هندب یور رب هتفرگ رارق بسچرب یور زا دیناوت یم ار            رتماراپ رادقم

.دینک هاگتسد  دراو          و          یاه همکد هلیسوب و هدهاشم )… ,TCA800 , BPP لیبق زا(

M

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

M

M

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

.تسین راکدوخ میظنت هلحرم ماجنا هب       

 ناربج ریجنز رتماراپ تامیظنت )8 

 نیا.دنک یم ناربج روسناسآ تکرح ریسم لوط رد ار نزو فالتخا هک تسا یرازفا مرن متیروگلا کی ناربج ریجنز رتماراپ

.ددرگ یم لاعف اهبرد ندش هتسب زا دعب لانگیس نیا هک،دوش یم لاعف HOLD لانگیس لاصتا اب رتماراپ

 تبث رادقم نیرتشیب هک دیشاب هتشاد هجوت دیاب .دش دهاوخ لاعف ریغ رتماراپ نیا دینک میظنت رفص ار CAdE رادقم رگا

.دنک ناربج ار فالتخا مرگولیک 100 ات دوش یم ثعاب هک دشاب یم 50 رتماراپ نیا رد هدش

M
M M M  2 × 

Hold میظنت و درکلمع یگنوگچ )9

 ماگنه رد HOLD یدورو ندرک لاعف اب .دنک یم راک هب عورش )AC ایDC  - 230یلا 24( ژاتلو لاصتا اب رتماراپ نیا

 لانیمرت یور زا یدورو هک ینامز ات ،دننک یم ظفح ار دوخ تیعضو اه هلر و هداتفا راک زا نزو شجنس ،روسناسآ تکرح

HOLD دوش عطق نیباک فقوت نامزرد یدورو نیا هک تشاد هجوت دیاب هتبلا .دوش تشادرب.

 .دهدیم ناشن ار HoLD ترابع نز کمشچ تروص هب شیامن هحفص ،دوش یم لاعف Hold لانگیس هک ینامز

RCU-205  لرتنک هاگتسد میظنت یامنهار
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اهاطخ )10

ERR 7

یلرتنک یاه هاگتسد هسیاقم )11

.دنک یم یریگولج روسناسآ تکرح زا و هدرک لمع اه هلر ،دهد یم خر ییاطخ هک یتقو:هجوت

RCU-205

.دنک یم دیلوت یفنم لانگیس نزو روسنس
)هدش کیرحت سوکعم تروص هب(

هاگتسد  ناوت هدودحم زا شیب نزو رادقم

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

.دینک یسررب ار تالاصتا و یشک میس

 و یکیناکم یاه هشقن قبطرب هاگتسد تالاصتا
.دوش یسررب یکیرتکلا

.دوش نیزگیاج رتالاب تیفرظ اب یهاگتسد

 ماجنا ًاددجم صخشم نزو اب میظنت هلحرم
.دوش

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

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

لیالدمزال تامادقا

ERR 1

ERR 2

ERR 3

ERR 4

اطخ

هدید بیسآ لاصتا لباک ای هابتشا یشک میس

RCU&VK-SERIES 

Models Relay 
Analog 

Output 

Power 

Supply 

Display 

Output 

Buzzer 

Output 

RCU-205 2 Contacts --------- 24 VDC ------ Yes 

VK-30C 3 Contacts --------- 220 VAC ------ Yes 

VK-3i 3 Contacts 4-20mA 220 VAC Yes ------- 

VK-3V 3 Contacts 0-10V 220 VAC Yes ------- 

VK-OMEGA ------------- ---------- 220 VAC ------ ------- 

VK-3SV 3 Contacts 
Used only for 

sensor SV 
220 VAC Yes ------- 
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