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دلیل سریع لزر ضغط اإلنذار لألشخاص المحاصرین.

یجب تركیب اإلنذار وأزرار الضغط في مكان محمي من االھتزازات والمیاه والغازات المسببة للتآكل، حیث ال تتجاوز درجة 
الحرارة المحیطة القیمة المشار إلیھا في البیانات التقنیة.

تحذیرات

یجب تركیب زر الضغط داخل الغرفة الباردة، في مكان مرئي وال یزید ارتفاعھ عن 125 سم عن األرض.

نظام توصیل األسالك

محطة اإلنذار
x مدخل التیار

قم دائًما بفصل اإلمداد الكھربائي للقیام بنظام 
األسالك.

یجب أال یتم تركیب نظام األسالك بین زر الضغط والمحطة 
في قناة مع كابالت الطاقة أو التحكم أو اإلمداد الكھربائي 

أضواء المؤشر

زر  ضغط اإلنذار

AKO ELECTROMECÁNICA
شارع روكیتیس، 38-30

08812 سان بیر دي ریبیس
.Barcelona • Spain

www.ako.com

نحتفظ بحق تسلیم مواد قد تختلف قلیالً عن تلك الموضحة في أوراق 
بیاناتنا. المعلومات محّدثة على موقعنا على اإلنترنت.
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یجب تثبیت المحطة في مكان یضمن فیھ الحضور المنتظم لألشخاص الذین یمكنھم التنبیھ إلى وجود أجھزة اإلنذار.
ال یعتبر اإلنذار أو زر الضغط مناسبًا لألماكن المصنفة على أنھا قابلة لالنفجار.
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إعداد
 AKO-55424 / AKO-555241 / AKO-555242 / AKO-558241 / AKO-558242 :لالستخدام في الجھزة التالیة

الخطوة 1:
بمجرد توصیل زر الضغط، قم بتوصیل مصدر التغذیة الكھربائیة للمحطة. قبل مرور دقیقتین، اضغط على زر ضغط 

"اإلعداد الذاتي" 5 مرات متتالیة.
الخطوة 2:

اضغط على زر "اإلعداد الذاتي" لمدة 5 ثواٍن؛ سوف یرسل اإلنذار 5 نغمات قصیرة. اكتملت عملیة اإلعداد.

الكتشاف المدخالت بشكل صحیح، یجب توصیل جمیع األجھزة بشكل صحیح وفي وضع عدم اإلنذار، بما في ذلك 
األجھزة المتصلة في المدخالت الرقمیة.

بمجرد انتھاء عملیة اإلعداد، تعرض الشاشة المؤشر المقابل للجھاز المكتشف عند كل إدخال باللون األخضر:
زر ضغط مضيء

AKO-55323 / AKO-55123 / AKO-55120 :لالستخدام في األجھزة
الوحدة المزودة جاھزة لالستخدام؛ ال ضرورة لإلعدادات.

عملیة التشغیل
تفعیل اإلنذار

الضغط على زر ضغط اإلنذار
إیقاف اإلنذار

قم بتدویر زر اإلنذار قلیالً في اتجاه عقارب الساعة.

الصیانة
نظف سطح الوحدة بقطعة قماش ناعمة وماء وصابون.
ال تستخدم المنظفات الكاشطة أو البنزین أو الكحول أو 

المذیبات، حیث قد یؤدي ذلك إلى تلف المستشعر.

II s/ EN 61010-1 ...........................................تركیب الفئة الثانیة
II s / EN 61010-1 ................................................درجة التلوث
أقصى مسافة لزر ضغط نظام توصیل األسالك .............................300 م
األبعاد........... 202 مم (العرض) × 82 ملم (االرتفاع) × 84.4 مم (العمق)

المواصفات التقنیة
15 Vdc ± 3 Vdc............................................. التغذیة الكھربائیة
درجة الحرارة المحیطة.................... -50 درجة مئویة إلى 50 درجة مئویة
درجة حرارة التخزین المحیطة ...........-50 درجة مئویة إلى 70 درجة مئویة
IP 65..................................................................درجة الحمایة


