
3له ها    5 ضربه 2   3له ها   بر2   فن0  2طالعا8 
ضربه Changeover   2 ۱۶، ۳۲ /مپر: 

 طو  ضربه: ۵۰ms (مقد%� توص+ه شد' بر%$ "نتر  
 (۲۰۰ms :>+تومات%

 حد%"ثر فر"انس سوئ+چ+نگ: ۵ عملCرA / Aق+قه) 
 :PستA  نتر" ▪

 %UلوWت "نتر  AستU� P$ صفحه جلو با Aستگ+ر' 
 (toggle) ON-OFF صلU U قطع
 قطع %�UA '%� f به Uس+له سوئ+چ 

Uس+له  به  جلو  صفحه   $U�  PC+انCم نشانگر   ▪
(toggle) 'ستگ+رA ضع+تU

 :Pط مح+طW%شر ▪
 Aما$ "ا�: C°۵۰+ تا ۲۰- 

 �A  ٪۹۵ Pنسب (�طوبت   ۲ نو%حP گرمس+ر$: طرf عمل   
 (55°c+

به  %تصا   قابل  ها$  نشانگر  Uس+له  به   PWشناسا  
.PWصفحه جلو

 سطح نوWز سوئ+چ+نگ ۶۰dBA ≥  (�A ۱ متر$) 

2طالعا8 فن0 
▪ تغذWه مد%�

In ۱۶ A, p.f.= ۰٫۶ :ا�Wنج جر� 
۱P U ۲P ۲۵۰ V, ۵۰-۶۰ Hz :لتا�U 

TL ۳P U ۴P (TL + ETL) : ۴۱۵ V, ۵۰-۶۰ Hz
 PCWترCتحمل %ل 

(p.f. = ۰٫۶) AC۲۲ لC+ـ  ۲۰۰۰۰ س
(p.f. = ۱) AC۲۱ لC+ـ  ۴۰۰۰۰ س

▪ مد%� "نتر  
 ۱۲    ۲۴۰ V AC, :(UC)  لتا� "نترU 

V DC ۱۱۰ تا ۶ 
Uc +۶ ٪ -۱۵ ٪ :۵۰HZ �A ـ تولر%نس

Uc ±۶ ٪  :۶۰HZ �A ـ تولر%نس
+۶ ٪ -۱۰ ٪ :DC �A ـ تولر%نس

 Pتو%� هجوم 

۱P U ۲P : ۱۹ VA ـ
۳P U ۴P (TL + ETL): ۳۸ VA ـ

▪ %تصا  (پ+چ ها$ قابل چرخش با پ+چ گوشتUA P سو U چها� سو) 
ترم+نا  تونلP بر%$ "ابلها$ ۰٫۵ تا ۶ م+لP متر$

▪ %ستاند%�A: ساfگا� با: 

 تائ+د شد' توسط: 

2طالعا8 فن0 
▪ تغذWه مد%� 

In ۳۲ A, p.f.= ۰٫۶ :ا�Wنج جر� 
۱P ۲۵۰ V, ۵۰-۶۰ Hz :لتا�U 

TL ۲P, TL ۳P U ۴P (TL + ETL) : ۴۱۵ V,
۵۰-۶۰ Hz

 PCWترCتحمل %ل 
۱P : ۲۰۰ ۰۰۰ لC+س AC۲۲ (p.f. = ۰٫۶)

۲P, ۳P, ۴P : ۱۰۰ ۰۰۰ لC+س AC۲۲ (p.f. = ۰٫۶)
▪ مد%� "نتر  

 (UC)  لتا� "نترU 
۲۳۰    ۲۴۰ V AC, ۱۱۰ V DC

Uc +۶ ٪ -۱۵ ٪ :۵۰HZ �A ـ تولر%نس
Uc ±۶ ٪  :۶۰HZ �A ـ تولر%نس

Uc +۶ ٪ -۱۰ ٪ :DC �A ـ تولر%نس
 Pتو%� هجوم 

۱P: ۱۹ VA, ۲P: ۳۸ VA ـ
۳P: ۵۷ VA, ۴P: ۷۶ VA ـ

▪  %تصا  (پ+چ ها$ قابل چرخش با پ+چ گوشتUA P سو U چها� سو) 
 تغذWه مد%�: 

حد%"ثر  با   PWابل ها" بر%$   Pتونل  $ ترم+نا  ها  ـ 
 ۱۰mm۲ ضخامت

 مد%� "نتر : 
 ۶ تا   ۰٫۵ "ابل ها$  بر%$   Pتونل ترم+نا  ها$  ـ 

م+لP متر$ 

 TL  2 3له ها  ضربه
 TLI Changeover  2 3له ها  ضربه

 :HرIعمل

توضMحا8: 

نو¢ 3فرنس:  Uلتا� "وWل  پهنا، 
 f% Pمضرب

 ۹mm

تعد%�A A هر 
بسته 

3له ضربه 2  

�له ها$ ضربه %$ %مCا� "نتر  %�UA '%� f مد%� �% مA Pهند: 
ـ به Uس+له Aستو�%¥ ضربه %$ 

 ¥Uمتفا Pنقا¦ "نترل f% ـ
�له ها$ ضربه %$ بر%$ "نتر  مد%�ها$ مقاUمتP (المپ ها$ %لتهابP (معمولP)، المپ ها$ هالو��، Uلتا� پائ+ن 

U (....U مد%� ها$ سلفP (المپ ها$ فلو� سنت، المپ ها$ تخل+ه) %ستفاA' مP شوند.

*نتر& فرما" / 
1له ها� ضربه +� 

�فرنس 

تا

تا

۱/۲۹



3له ضربه 2 

 TL  2 3له ها  ضربه
 TLI Changeover  2 3له ها  ضربه

نو¢   Pلتا� س+م پ+چU �فرنس  پهنا، 
 f% Pمضرب

 ۹mm

3له ضربه 2  (2H2مه)

3له ها 

 16A TL,TLI  2بر ETL  0قطعه 2لحاق

*نتر& فرما" / 
1له ها� ضربه +� 

۱/۳۰



قطعه 2لحاق0  

3فرنس: 

 Pلتا� س+م پ+چU �فرنس پهنا، 
 f% Pمضرب

 ۹mm

3له ضربه 2  (2H2مه)

نو\

۱/۳۱



لو2`_ جانب0 
ATLt, ATLz, ATLc+s, ATLc+c, ATL4

 :HرIعمل

ATLt 0Iمg 0ر `مانMتاخ
 Hا3برg

 Pمانf تاخ+ر f% به طو� %تومات+< �له ضربه %$ �% بعد
 fبا  «% %Uل+ه  حالت  به  ساعت   ۱۰ تا  ثان+ه   ۱ ب+ن 

مP گرA%ند. 
 ¢Uشر قطعه  شد�  بسته  با   Pمانf تاخ+ر  س+Cل   ▪
مP شوA >W .Aستو� ضربه %$ جدWد، �له ضربه %$ �% 

باf م+Cند �A U س+Cل عملCرU ،Aقفه %WجاA م+Cند.
.Aشو Pضافه م% TLI,TL به سمت چپ ▪

 ATLZ 0Iمg 0شاس lنترg
 Hا3برg

 �Uبد  Pسل+ه شاسU به   %� �له ضربه %$  "نتر   %مCا� 
خطا مA Pهد: 

 (۱۳۰-۲۴۰ VAC)  نتر"
▪ هنگام+Cه جرWا� شاسP مضربf% P ۳ م+لP ®مپر باشد 
نگه  شا��  بر%$  جرWا�  (%Wن   .Aشو Pم  'Aستفا%  ATLZ

A%شتن س+م پ+چها "افP مP باشد.)
 ATLZ  ۲  f% م+لP ®مپر   ۷ جرWا�  بر%$  مثا   طو�  به 

.Aشو Pم 'Aستفا%
 .Aشو Pضافه م% TLI,TL به سمت چپ ▪

 ATLC + S   شpز  + نماgمر lنترg
 Hا3برg

%مCا� "نتر  مر"ز$ �% بر%$ تعد%A$ �له ضربه %$ "ه 
 Pحال �A ،هدA Pنند مC+نتر  م" %� PW%ه ها$ مجزCشب
�له ها$ ضربه %$   f%  >W هر Pا� "نتر  محلCم% "ه 
 �UA  '%�  f% نماWش  %مCا�  همچن+ن  مP ماند.   Pباق

.Aشو Pله ها فر%هم م� f% >W هر PC+انCضع+ت مU
 TLM,TLC.TLS,ETL,TLI,TL �%ست  سمت  به   ▪

.Aشو Pضافه م%
p.f. = ۱   ۶ A - ۲۴۰ V :PCسوئ+چ "م ▪

 ATLC+C   شpز  + نماgمر lنترg
Hا3برg

▪ %مCا� "نتر  مر"ز$ چندWن �له ضربه %$ �% مA Pهد 
 U ±%جد%گانه هر "د Pا� "نتر  محلCه %م" Pحال �A
"نتر  مر"ز$ چند سطحP (mvltilevel) �% باقP نگه 

.A�%A Pم

 ATL4  2 مرحله lنترg
Hا3برg

%مCا� "نتر  مرحله %$ �% �A ۲ مد%� مA Pهد.
▪ س+Cل به صو�¥ Wfر مP باشد: 

 fبا TL2 ،بسته TL1 - ل+ن پالسU% 
 UAم+ن پالس - TL1 باTL2 ،f  بسته.

 سوم+ن پالس - TL2,TL1 بسته.
.fبا TL2,TL1 - چها�م+ن پالس 

.fبا TL2 U بسته TL1 - پنجم+ن پالس 
.Aشو Pله ضربه %$ %ضافه م� UA ب+ن ▪

توضMحا8: 

نو¢ 3فرنس:  Uلتا� "وWل  �فرنس  پهنا، 
 f% Pمضرب

 ۹mm

مP شوند،  %ضافه  تجه+ز%¥  به  "ه   Pجانب  ±f%لو
عملCرA هاPW ب+شتر$ �% فر%هم م�U® Pند.

 :Aشو Pن مCر ممWf A�%مو
 Pمانf ـ "نتر  با تاخ+ر
Pس+له شاسU ـ "نتر  به

ـ "نتر  مر"ز$ + نماWش 

ـ "نتر  مر"ز$ �A چند سطح.
ـ "نتر  مرحله %$ 

*نتر& فرما" / 
1له ها� ضربه +� 

۱/۳۲



3فرنس: 

نو¢   Pلتا� س+م پ+چU �فرنس  پهنا، 
 f% Pمضرب

 ۹mm

لو2`_ جانب0 
ATLt, ATLz, ATLc+s, ATLc+c, ATL4

*نتر& فرما" / 
1له ها� ضربه +� 

۱/۳۳


