
 (IP40) 3تو'ا Mini Pragma 13تابلوها5 'ل:د م:ن:اتو
30 �02فه، ۴ تا ۱۲ +'حد (پل)

۲ + ۳ �02فه، ۱۲ +'حد (پل) بر'7 هر �02ف 

نصب / تابلو ها� 
0ل,د م,ن,اتو+� 

0ا   + (تاس=سا; جد0د  بخشها7 مسBون?   �2 Gه  'ست  Jمپر  تا ۶۳  م=ن=اتو�7  Gل=د  تابلو7   30 Mini Pragma 
باZسا7Z) 'ستفاX2 م? شو2. 

Bطالعا< فن; 
▪ مجهز به 30 �2_ خم=دX، شفا\ 0ا سف=د (غ=ر 

شفا\) 
 30 �02فه: 0�2چه °۹۰ به سمت باال باZ م? شو2.

 ۲+۳ �02فه: 0�2چه °۱۸۰ �2جه به سمت �'ست + به 
سمت چپ باZ م? شو2.

▪ جر0اl مجاZ بر'7 تابلو: 
 ۵۰A :۴ پل 

 ۶۳A :۶ تا ۳۶ پل 
 :Xل 2هند=Bمو'2 تش ▪

 مو'2 عا0ق، خو2 خفه Gن 
 RAL۹۰۰۳ نگ: سف=د� 

▪ مطابق با 'ستاند'�2 ها7: 
 IEC439.3 (EN60-439-3) 

 IEC23-3 (Italy) مطابق با Xتصو0ب شد IMQ 
▪ �2جه حفاظت: 

بر'بر   �2 (حفاظت   IEC 529: IP 40 با  مطابق   
جامدها + ما0ع ها) 

بر'بر   �2 (حفاظت   EN 50-102: IK 07 با  مطابق   
 (?B=انBفشا� + ضربه م

 حفاظت Gال� ۲ �2 بر'بر تما� غ=ر مستق=م.
 Z' تش + حر'�; ب=شJ ظرف=ت '0ستا2گ? �2 بر'بر ▪

 :Zحد مجا
 IEC 695-2-1 2�'۶۵ �2 'ستاند°C/۳۰S

(فقط بر'7 تابلو ها7 تو Gا�) 

ساخت
تو Gا� Mini Pragma تشB=ل شدX 'ست  تابلو ها_ 

 :Z'
 l30 پا0ه متقا� ▪

 محBم 
 �2 30 عمق مناسب �2 02و'� با ضخامت Gم 

لوله   7Zجاسا بر'7  منگنه   Xجا0گا چند   7'�'2  
خرطوم? �2 چها� طر\ 

▪ ۱ تا ۳ �0ل متقا�l با تنظ=م حالت عمو72 
 ۱ �02فه: عمق �0ل متقا�l تنظ=م پذ0ر 

 l+ش? ب=رG س=م lاBه 'مBالبد 30 تG :۲+۳ �02فه 
تB=ه گاX �' '0جا2 م? Gند. 

▪ 30 صفحه جلو0? محBم + 2+�+: 
 Xبا 30 �2_ خم=د 

 مجهز به صفحه ها7 سف=د جهت پر Gرl2 فضا7 
خال? Gه به �'حت? نصب شوند.

لوNOB جانب; B3Bئه شدE همرEB تابلو 
 X'همر به   Mini Pragma Gا�  تو  م=ن=اتو�7  تابلو ها7 

لو'0Z £Zر '�'ئه م? شو2: 
▪ 30 نو'� شناسه بر'7 هر �02ف: 

 (Gه �+7 صفحه جلو0? چسباندX شو2)

تعد'2 �02ف ها  ظرف=ت �2 
 ۹mm 7حدها'+

ظرف=ت �2 
 mm ۱۸ 7حدها'+

�فرنس 

تابلو با R3S سف:د 

 Tشفا R3S تابلو با

5+4 شفا1 

 :SرVعمل

توض:حا<:

3فرنس: 

۱/۳۹



 :SرVعمل

توض:حا<:

5+4 شفا1 

تعد'2 �02ف ها 3فرنس:  ظرف=ت �2 
 ۹mm 7حدها'+

ظرف=ت �2 
 mm ۱۸ 7حدها'+

�فرنس 

تابلو با R3S مسطح 

 Tشفا R3S تابلو با

0ا   + (تاس=سا; جد0د  بخشها7 مسBون?   �2 Gه  'ست  Jمپر  تا ۶۳  م=ن=اتو�7  Gل=د  تابلو7   30 Mini Pragma 
باZسا7Z) 'ستفاX2 م? شو2. 

Bطالعا< فن; 
▪ مجهز به 30 �2_ خم=دX، شفا\ 0ا سف=د (غ=ر 

شفا\) 
 30 �02فه: 0�2چه °۹۰ به سمت باال باZ م? شو2.

 ۲+۳ �02فه: 0�2چه °۱۸۰ �2جه به سمت �'ست + به 
سمت چپ باZ م? شو2.

▪ جر0اl مجاZ بر'7 تابلو: 
 ۵۰A :۴ پل 

 ۶۳A :۶ تا ۳۶ پل 
 :Xل 2هند=Bمو'2 تش ▪

 مو'2 عا0ق، خو2 خفه Gن 
 RAL۹۰۰۳ نگ: سف=د� 

▪ مطابق با 'ستاند'�2 ها7: 
 IEC439.3 (EN60-439-3) 

 IEC23-3 (Italy) مطابق با Xتصو0ب شد IMQ 
▪ �2جه حفاظت: 

بر'بر   �2 (حفاظت   IEC 529: IP 40 با  مطابق   
جامدها + ما0ع ها) 

بر'بر   �2 (حفاظت   EN 50-102: IK 07 با  مطابق   
 (?B=انBفشا� + ضربه م

 حفاظت Gال� ۲ �2 بر'بر تما� غ=ر مستق=م.
 Z' تش + حر'�; ب=شJ ظرف=ت '0ستا2گ? �2 بر'بر ▪

 :Zحد مجا
 IEC 695-2-1 ۶۵ �2 'ستاند'�2 با°C/۳۰S

ساخت
 :Z' ست' Xل شد=Bتش Mini Pragma ا�G+� 7تابلوها

▪ 30 تB=ه گاX با: 
 30 0�2چه �2 +سط بر'7 سهولت نصب 

 حفرX ها 'مBاl تنظ=م حالت عمو72 �' '0جا2 م? Gند
 G=ت جاساG 7Zابل 

 ۱ تابلو ها7  بر'7  طر\   ۴  �2 منگنه  جا0گاX ها7  ـ 
�02فه 

ـ 30 سطح بز�§ بر'7 منگنه Gرl2 �2 باال + پا0=ن 
چا� چو_ ها7 ۲ + ۳ �02فه 

 7+� Xپ=چ شد lتا ۳ �0ل فلز7، به طو� متقا�  ۱ ▪ 
 Xه گا=Bت

▪ 30 پوشش: 
 صفحه جلو0? 2+ �+

 مجهز به صفحه ها7 سف=د جهت پر Gرl2 فضا7 خال? 
Gه م? تو'نند به Jسان? نصب شوند.

لوNOB جانب; B3Bئه شدE همرEB تابلو 
 £Z'لو  X'به همر  Mini Pragma ا�G+� م=ن=اتو�7  تابلو 

0Zر '�'ئه م? شو2:
XنندG ها7 عا0ق Plug ▪

 + م? گ=ر2  قر'�   XنندG ثابت  پ=چها7  پشت  Gه   
عا0ق بندG 7ال� ۲ �' فر'هم م? Gند.

▪ 30 نو'� شناسه مد'� بر'7 هر �02ف:
 (Gه �+7 صفحه جلو0? چسباندX شو2.)

نصب / تابلو ها� 
0ل,د م,ن,اتو+� 

 (IP40) 33['ا Mini Pragma 13تابلوها5 'ل:د م:ن:اتو
30 �02فه، ۴ تا ۱۲ +'حد (پل)

۲ + ۳ �02فه، ۱۲ +'حد (پل) بر'7 هر �02ف 

۱/۴۰



 Mini 535 تابلوها5 م:ن:اتوBجانب; بر NOBلو
 Pragma

توض:حا<: 

 NتماB 5Bبر
 Eنند'S]صفحه مسد

فضاهاG ?0ه J �2نها قطعه '0? +جو2 ند'�2 �' مسد+2 
م? Gند

قفل 
طبق قو'ن=ن �2 بعض? 'Z ساختماl ها 'Z 2سترس? به 

Gل=دها7 �2 حا عملBر2، جلوگ=ر7 م? Gند
 Eق 'نندbت عا:'

با عا0ق بند7 پا0ه با 30 پوشش 'Z 2سترس? به بخش 
ها7 �2 حا Gا� جلوگ=ر7 م? Gند

صفحه نشانه ها 
عالئم تصو0ر7 چسبد'� Gه 'مBاl شناسا0? خر+ج? ها 

�' '0جا2 م? Gند. 
برچسب bا ل:بل 

 '� برچسب ها   7+� 'طالعا; شخص?  'مBاl چا® 
'0جا2 م? Gند.

بر5B نصب 
G=ت توGا� حائل 

 30  7+�  '� Gا�  تو  تابلو7  پا0ه   lشد ثابت   lاBم'
حائل '0جا2 م? Gند.

 gتصاB 5Bبر
▪ تB=ه گاX بلو¯ ترم=نا (تB=ه گاX شمشها) 

'مBاl نصب بلو¯ ها7 ترم=نا ها (شمشها) �' '0جا2 
م? Gند 

▪ بلو¯ ترم=نا (شمش)
س=م Gش? �' Jساl م? Gند 

 XنندG پوشش عا0ق ▪
بلو¯ ها7 ترم=نا �' بر'7 حفاظت ب=شتر عا0ق بند7 

م? Gند.

 NتماB 5Bبر
صفحه مسد[S 'نندE فضا5 خال;

▪ ۵+'حد تقس=م پذ0ر 
 RAL 9003 نگ: سف=د� ▪

▪ �2 2سته ها7 ۱۰ عد72 '�'ئه م? شو2. 

قفل 
▪ با G +2ل=د فلز7 '�'ئه م? شو2.

با  مطابق   lشد سو�'°   Z' بعد   _�2  + تابلو   7+�  ▪
نقشه، ثابت م? شو2. 

 Eق 'نندbت عا:'
▪ جاZ' ?B0 7 پ=چ ها7 ثابت GنندX صفحه جلو0? 

�' 'شغا م? Gند. 

 صفحه نشانه ها (سمبلها)
▪ نشانه ها7 معمو 

 با�ها:
ـ سوGت 

ـ �+شنا0? 
ـ ها72 
ـ سا0ر 

 جا0گاX ها: 
ـ 'تا² خو'_ 

ـ حما£ 
ـ سا0ر 

 jنشانه ها5 مخصو
 با�ها: 

ـ مو³ گ=ر 
 XZ'+�2 + ـ مدخل

ـ 'ستخر 
ـ سا0ر 

▪ جا0گاX ها: 
ـ 'تا² فن? 

ـ 'تاG ²امپ=وتر 
ـ سا0ر

 برچسب bا ل:بل
برچسب ها   7+� شخص?  'طالعا;  چا®   lاBم'  ▪

�' '0جا2 م? Gند. 

بر5B نصب 
':ت تو'ا3 حايل

▪ 2سته 'Z' 7 ۴ قال_ + پ=چ 

 gتصاB 5Bبر
 gترم:نا nبلو Eه گا:Vت

▪ ۱ 0ا ۲ تB=ه گاX بلو¯ ترم=نا بر'7 هر تابلو 
▪ ۲×۱۲ شمش مسطح 

▪ م? تو'ند به پشت تابلو، �2 باال 0ا پائ=ن گ=رX شو2.
▪ ش=ب 2'� به منظو�:

 Gم3 به جاساG 7Zابل 
 l22سترس? ب=شتر هنگا£ قفل بو lاBم' 

 gترم:نا nبلو
تابلوها7   �2  l'م? تو  '� ترم=نـا  بلو¯ هـا7  '0ن   ▪

Mini Pragma نصب Gر2.
▪ 'طالعا; فن? 

 Xعا0ق شد 
 ۸۰A تا 
▪ نصب: 

 Gل=دها به تB=ه گاX بلو¯ ترم=نا 0ا �+7 �0ل نصب 
م? شو2.

 به قسمت پشت تابلو محBم + ثابت م? شو2.
▪ ساخت: 

 X2'2 تحو0ل   Zبا صو�;  به  گ=ر   �2 پ=چ ها7   
م? شوند.

 X2سا تابلوها   �2  '� Gابل ها   7Zجاسا �'هنما،   
.2Zم? سا

 بلو¯ ها7 ترم=نا متعد2

 Eق 'نندbپوشش عا
▪ �نگ بند7: سبز، قرمز، 0ا Jب? 

ممBن   '�  IP۲ حفاظت   X2� به  0اب?  2ست   ▪
.2Zم? سا

▪ ۲ عرµ منطبق با عرµ بلوGها7 ترم=نال? Gه با0د 
عا0ق بند7 شوند.

نصب  سفا�ش?  ترم=نا  بلو¯ ها7   7+� فقط   ▪
(Pragma بلو¯ ها7 ترم=نا) .م? شو2

نصب / تابلو ها� 
0ل,د م,ن,اتو+� 

 :SرVعمل

۱/۴۱



لوNOB جانب; بر5B تابلوها5 م:ن:اتو53 
Mini Pragma

نو¶ 3فرنس:  µعر تعد'2 +'حدها ۱۸ م=ل? متر7

تB=ه گاX بلو¯ 
ترم=نا 

نو¶   µعر تعد'2 
حفرX ها 

ساخت 

نو¶   µعر

بلو¯ ترم=نا 

بلو¯ ترم=نا 

نو¶   µعر �نگ 

تعد'2 
حفرX ها 

پوشش عا0ق بند7  سبز 
قرمز 
Jب? 
سبز 
قرمز 
Jب? 

صفحه ها7 مسد+2 
GنندX فضا7 خال?   IP40 X�'سف=د بر'7 02و

نو¶ 
قفل 

2+ + سه �02ف 

عا72 
مخصو· 

نصب / تابلو ها� 
0ل,د م,ن,اتو+� 

�فرنس 

�فرنس 

ترG=ب  �فرنس 

�فرنس 

G=ت Z�2گ=ر 

صفحه نشانه ها 

نو¶ 

نو¶ 

نو¶ 

 XنندG نم? تو'ند با پوشش عا0ق)
مجهز شو2.)

'طالعا; فن? 

تابلو
30 �02ف 

+�قه ل=بل بر'7 چا® 
نو¶ 

۱/۴۲


