دستگاه مذيريت اجاقگاز الكترونيكی  ١تا  ٥مشعل
توصيف
دعتٍب PCxF ٜثزاي ٔذيزيت ٞبة ٌبسي ثب  1تب ٔ ٥ؾؼُ اعت (٘ xؾبٖدٙٞذ ٜتؼذاد ٔؾؼُ طجك عفبرػ اعت).
ايٗ دعتٍب ٜرٚي ؽيزٞبي ٘ Brahma VPC01قت ٔي ؽٛد ،و ٝثبػث تٙظيٓ جزيبٖ ٞز ٔؾؼُ ٌبس طجيؼي يب LPG
ٔيٌزدد .ثٝػال ،ٜٚايٗ دعتٍب ٜداراي يه راثط وبرثز ثب ٕ٘بيؾٍز  ٧لغٕتي  ٚففح ٝوّيذ ِٕغي اعت.

گواهیها


ٌٛاٞي ثزرعي ٘ٛع ٔ (CE PIN 0051BT3652) CE-ECطبثك ثب ثخؾٙبٌٔ ٝبس ارٚپب 2009/142/EC



عبسٌبر ثب ( EN298:2003اعتب٘ذارد ارٚپبيي عيغتٓٞبي وٙتزَ ٔؾؼُ ٌبسي اتٔٛبتيه)
عبسٌبر ثب ( EN30-1-4اعتب٘ذارد ارٚپبيي ثزاي دعتٍبٜٞبي خٛرانپشي ٌبسي خبٍ٘ي)
ٌٛاٞي آسٔٔ CB ٖٛطبثك ثب IEC60730-2-5




مشخصات كلی














ٕ٘بيؾٍز  ٧لغٕتي  LED ٚثزاي ٕ٘بيؼ ؽذت جزيبٖ ٞز ٔؾؼُ  ٚعبػت  ٚتٙظيٕبت
ففح ٝوّيذ ِٕغي ثب ٘ 1٥بحي ٝحغبط ثزاي ا٘تخبة عطح ٞز ٔؾؼُ ،تٙظيٕبت ،لفُ ففح ٝوّيذ ٚ
خبٔٛػ  ٚرٚؽٗ ٕ٘ٛدٖ
پٙج خزٚجي  24VDCثزاي ؽيزٞبي تؼذيُ Brahma VPC01
خزٚجي  24VDCثزاي ؽيز افّي ٚ Brahma VPC01الغ در ثبالدعت وّىتٛر ٌبس
خزٚجي  24VDCثزاي فٗ خٙهوٙٙذ(max. 2W) ٜ
راثط  RS232ثزاي عيغتٓ ٞؾذار
پٙج ٚرٚدي فغت ٖٛثزاي اِىتزٚدٞبي تؾخيـ ؽؼّٔ ٝؾؼُٞب
خزٚجي ثزاي فٙذن 100-240VAC
ٔذيزيت عطح تٙظيٓ ثب حبفظ ٝفّؼ
أىبٖ ٔذيزيت د ٚجذ َٚتٙظيٓ ()G30 ٚ G20
رٚػ تّفيمي ثزاي تٙظيٓ حذالُ عطح ٞز ٔؾؼُ
ثٛرد تغذي ٝثب تىِٛٛٙصي عٛئيچيًٙ
عبػت ثب فزٔت  ٤٢عبػتٝ
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مشخصات فنی
ِٚتبص تغذيٝ

100:240VAC + 10% / -15%

فزوب٘ظ

50-60Hz

ٔقزف حبِت آٔبد ٜث ٝوبر

<1W

حذاوثز ٔقزف

92VA

وٙتبوت خزٚجي ٔجذَ فٙذن

250mA @ 100:240VAC + 10% / -15%

اتقبَ اِىتزٚد تؾخيـ ؽؼّٝ

Fast-on 2.80.8 mm
Fast-on 4.80.8 mm

ٔحذٚد ٜدٔبي وبر

-10°C : +85°C

ٔيشاٖ حفبظت

IP00

حذاوثز ط َٛعيٓ لطؼبت خبرجي

<=1 m

اثؼبد

46667.544.5 mm

ٚسٖ

750 g

ٔبدٔ ٜحفظٝ

Black TPA6 V0

كذ طبقهبنذي EN 298
ٕ٘بد

ٔؼٙي

وذ

1°

ٛٞايي

A

2°

احتزاق ٔغتميٓ ٔؾؼُ افّي

M

لفُ پبيذار

L

لفُ ٘بپبيذار

V

ثبسيبفت

C

لفُ پبيذار

L

لفُ ٘بپبيذار

V

5°

تٙظيٓ عبػت

X

6°

وبروزد غيزدائٓ

N

3°

4°

طبقهبنذي IEC 60730
٘ٛع ػُٕ اتٔٛبتيه

2B – 2V – 2AC

٘ٛع احتزا

احتزاق ٔغتميٓ  ٚاحتزاق ٔتٙبٚة

رٚػ اتقبَ تزٔيٙبَ ثذ ٖٚپيچ

اتقبَ ٘ٛع Y

رٚػ سٔيٗ وزدٖ وٙتزَ

تزٔيٙبَ سٔيٗ

ٚضؼيت وٙتزَ آِٛدٌي

آِٛدٌي درج٤ ٝ

ِٚتبص اعٕي

2.5 kV

٤

زمانها
سٔبٖ ا٘تظبر )(TW

1…60 s

)(TS

1…60 s

سٔبٖ ايٕٙي

سٔبٖ پبعخ لطغ ؽؼّٝ

1…10 s

سٔبٖ ا٘تظبر ٔيب٘ي

1…60 s

سٔبٖ ا٘تظبر لفُ ٘بؽي اس ؽجيٝعبسي ؽؼّٝ

0…60 s

سٔبٖ لجُ اس فٙذن

0…60 s

تؼذاد دفؼبت فٙذن

1…10 s

كنترل شعله
دعتٍب ٜوٙتزَ ؽؼّ ٝاس خبفيت يىغٛعبسي ؽؼّ ٝاعتفبدٔ ٜيوٙذ.
حذالُ جزيبٖ ي٘ٛيشاعيٖٛ
حذاوثز جزيبٖ ي٘ٛيشاعيٖٛ

0.2ADC

ٌ ٝ٘ٛثذ ٖٚپالريشاعيٖٛ

4.6ADC

ٌ ٝ٘ٛداراي پالريشاعيٖٛ

11.5ADC

جزيبٖ ي٘ٛيشاعي ٖٛتٛفي ٝؽذٜ

3:5 times

حذاوثز ط َٛوبثُ

1m

حذالُ ٔمبٔٚت ايشٚالعي ٖٛاِىتزٚد  ٚوبثُ سٔيٗ

 50 M

حذاوثز وبپبعيتب٘ظ اِىتزٚد

1 nF

حذاوثز جزيبٖ اتقبَ وٛتبٜ

<200AAC

امكانات


حبِت آٔبد ٜث ٝوبر )(Standby



لفُ ففح ٝوّيذ ثزاي جٌّٛيزي اس تٙظيٕبت /احتزاق ٘بخٛاعتٝ
 ٩عطح تٙظيٓ ؽذت جزيبٖ ٞز ٔؾؼُ
لفُ ايٕٙي ثب ريغت دعتي ثب ففح ٝوّيذ
رٚػ تٙظيٓ حذالُ ؽذت جزيبٖ ٞز ٔؾؼُ
تٙظيٕبت ٘ٛع عٛخت
تٙظيٕبت سٔبٖ خبٔٛػ ؽذٖ ٞز ٔؾؼُ
حذاوثز دٚر ٜوبروزد ٞز ٔؾؼُ  ٢عبػت اعت و ٝدر حبفظ ٝفّؼ تٙظيٓ ؽذ ٜاعت.
تؾخيـ دٔب تٛعط يه عٙغٛر ٚالغ رٚي ثٛرد اِىتز٘ٚيه
ٔذيزيت خطب اس طزيك يه وذ رٚي ٕ٘بيؾٍز
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دستور نصب













ايٗ دعتٍب ٜثزاي وبر وٕتز اس  ٤٢عبػت طزاحي ؽذ ٜاعت (عيغتٓ وبروزد غيزدائٕي) .رعيذٖ ث ٝايٗ حذ
ثبػث خبٔٛؽي ٔىزر ٔيؽٛد تب دعتٍب ٜثتٛا٘ذ وبرايي خٛد را وٙتزَ وٙذ.
ايٗ دعتٍب ٜيه دعتٍب ٜايٕٙي اعت و٘ ٝجبيذ تغييز داد ٜؽٛد .اٌز دعتٍب ٜتٛعط وبرثز دعتىبري ؽٛد،
ضٕب٘ت ٔ ٚغئِٛيت عبس٘ذ ٜاس ثيٗ ٔيرٚد.
اعتب٘ذاردٞبي ّٔي  ٚارٚپبيي ٔزثٛط ث ٝايٕٙي ثزق (ٔثُ  )EN 60335-1 / EN 60335-2-102را ٔالحظٝ
وٙيذ.
ثبيذ ث ٝپالريت ٝفبس  ٚخٙثي تٛج ٝؽٛد ،در غيز ايٗ فٛرتٕٔ ،ىٗ اعت خطزآفزيٗ ثبؽذ.
لجُ اس رٚؽٗ وزدٖ عيغتٓ ،وبثُٞب را ثبدلت وٙتزَ وٙيذ :عيٓوؾي ٘بدرعت ثبػث خزاثي دعتٍب ٚ ٜاس
ثيٗ رفت ايٕٙي وبرخب٘ٔ ٝيؽٛد.
دعتٍب PCxF ٜرا در حبِي و ٝثزق دعتٍب ٜلطغ اعتٔ ،تقُ  ٚجذا وٙيذ.
دعتٍب ٜرا در ٔؼزك آة لزار ٘ذٞيذ.
وبثُٞبي ؽيزٞب را ثب وبثُٞبي ِٚتبص لٛي ٔجذَ احتزاق در يىجب لزار ٘ذٞيذ.
وٙتزَ وٙيذ و ٝلجُ اس احتزاق ،چيشي رٚي ٞبة ،ثٚٝيض ٜرٚي ففح ٝوٙتزَ ،لزار ٘ذاؽت ٝثبؽذ.
پظ اس رٚؽٗ وزدٖ  ، PCxFچٙذ ثب٘ي ٝفجز وٙيذ تب ثز٘بٔ ٝتٙظيٓ اتٔٛبتيه ففح ٝوّيذ وبُٔ ؽٛد.
در فٛرت اتقبَ وٛتب ٜيب ايشٚالعي٘ ٖٛبوبفي ثيٗ فبس  ٚسٔيٗٔ ،يتٛاٖ ِٚتبص اِىتزٚد آؽىبرعبسي را وبٞؼ
داد تب ثبػث لفُ ؽذٖ دعتٍب ٜثز اثز ػذْ تؾخيـ عيٍٙبَ ؽؼّ ٝؽٛد.
ٔذار ثب ِٚتبص خيّي وٓ ) (ELVثزاي ٔؾؼُ ،ايٕٗ ٘يغت (فمط ايشٚالعي ٖٛافّي ٔطبثك )EN60730-1؛
ثٙبثزايٗ٘ ،قت ثبيذ طٛري ثبؽذ و ٝدر ثزاثز ثزق ٌزفتٍي ايشٚالعي ٖٛراثط وبرثز ،حفبظت ؽٛد.

دستور طرز كار صحيح مذار تشخيص شعله
در فٛرتي و ٝؽجى ٝثزق داراي عيٓ اتقبَ سٔيٗ ٘جبؽذ ،ثزاي تؾخيـ ؽؼّ ٝدعتٍب PCxF ٜثبيذ يه دعتٍب ٜثٝ
٘بْ  RC1ثيٗ سٔيٗ  ٚپبيٙٔ َٛ٘ ٝجغ تغذيٚ ٝفُ ؽٛد.
در فٛرتي و ٝؽجى ٝاس ٘ٛع فبس -فبس ثبؽذِٚ ،تبص ثيٗ اِىتزٚد تؾخيـ ؽؼّ ٚ ٝسٔيٗ ث ٝا٘ذاس ٜوبفي ٘يغت تب ثتٛا٘ذ
درعت وبر وٙذ .ثٙبثزايٗ ،تٛفئ ٝيؽٛد اس تزا٘ظ ايشٚالعيٛ٘ ٖٛع  AR1اعتفبد ٜوٙيذ.
در فٛرتي و ٝؽجى ٝاس ٘ٛع  230Vفبس -فبس ثبؽذ (ِٚتبص فبس َٛ٘ -تمزيجبً ٔ )130Vيتٛاٖ اس دعتٍب RCxF ٜثبيبط
ؽذ ٜاعتفبد ٜوزد.
ثزاي اطالػبت ثيؾتز درثبر ٜدعتٍب AR1 ٚ RC1 ٜث ٝوبرثزي ؽٕبر 11٧٧1 ٜرجٛع وٙيذ.
ٚلتي اس تزا٘ظ ايشٛ٘ ِٝٚع  AR1اعتفبد ٜؽٛد ،عيٓ پيچ ثب٘ٛي ٝتزا٘ظ ٘يش ثزق دارد .ثٙبثزايٗٔ ،قزف ثزق تزا٘ظ
فٙذن ٘جبيذ اس تٛاٖ اعٕي خزٚجي  AR1ثيؾتز ؽٛد.
توجه :عمليات معذومسازي

ايٗ دعتٍب ٜحبٚي لطؼبت اِىتز٘ٚيه ثٛد٘ ٚ ٜجبيذ ثٝػٛٙاٖ يه سثبِ ٝخبٍ٘ي ٔؼذ ْٚؽٛد .ثزاي ايٗ وبر ثٔ ٝزوش
دفغ سثبِٔ ٝخقٛؿ ٔحُ خٛد ٔزاجؼ ٝوٙيذ.
٢
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