
SƠ ĐỒ NỐI DÂY VAN ĐIÊN TỪ

Các bình Stat-X mắc nối tiếp nhau, tối đa 12 bình cho mỗi ngõ ra Exting
24V - 1A. Sau khi đấu các bình Stat-X, nếu tủ báo lỗi Exting. Fault, chỉnh
biến trở Exting. Mon. (dưới chìa khóa Enable Control) cho đến khi hết lỗi.
Lưu ý: bình Stat-X không phân cực.

SƠ ĐỒ NỐI DÂY KÍCH HOẠT BÌNH STAT-X
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Sau khi nối dây van điện từ vào chân Exting,
nếu tủ báo lỗi Exting. Fault, chỉnh biến trở
Exting. Mon. (dưới chìa khóa Enable Control)
cho đến khi hết lỗi.
Van điện từ nên gắn thêm 1 diode chống xung
ngược do điện cảm khi tủ điều khiển ngắt dòng
cung cấp. Diode mắc nối tiếp với van điện từ.
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Trường hợp có nhiều hơn 12 bình Stat-X cho 1 khu vực (phòng), 
cần thêm bộ nguồn phụ và chia thành các cụm tối đa 12 bình 
mắc song song. Công suất bộ nguồn phụ tùy thuộc vào số bình 
Stat-X.
Cài đặt LOCAL FIRE relay:
- Bật chìa khóa Enable Control sang level 2, LCD hiển thị “Ad”
- Gạt nút Write Enable nhẹ sang phải
- Nhấn nút Lamp Test (+100) đến khi hiện C00
- Nhấn nút Mode (+10) đến khi hiện C21
- Nhấn nút Select (+1) đến khi hiện C2A
- Nhấn nút Enter, dấu chấm bên phải nhấp nháy như hình dưới
- Gạt nút Write Enable nhẹ sang trái để thoát chế độ lập trình
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Các chân giám sát như: Mode select; Rel Press. 
Switch (giám sát xả khí trên đường ống) và Low 
Pres. Switch (giám sát áp lực thấp bình khí) đấu 
dây như dưới đây.

Các VCV có công suất khác nhau, lưu ý công suất 
ngõ ra lớn nhất của AUX 24V là 0.5A. Đối với 
VCV và các phụ tải có công suất tiêu thụ lớn hơn 
0.5A, cần sử dụng thêm bộ nguồn phụ, tủ chỉ 
cấp các tiếp điểm khô để điều khiển.
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• Tháo bo mạch và bảo quản cẩn thận trước khi lắp vỏ tủ lên tường.

• Tháo trở EOL trên tủ ở các chân có nối dây, đưa về cuối thiết bị để giám sát hở mạch.

• Các chân không nối dây, cần luồn co nhiệt hoặc cắt ngắn chân trở để tránh chạm chập gây hư hỏng. Khi
tuốt/cắt dây điện, tránh làm rớt lõi đồng vào mặt sau bo mạch gây chạm chập.

• Các chân có nối dây, yêu cầu bấm cos hoặc tuốt dây vừa đủ nối vào board mạch. Đảm bảo không để hở
dây gây chạm chập hư hỏng.

• Hãy kiểm tra cẩn thận trước khi cấp nguồn cho tủ.

• Tủ được lập trình sẵn. Nếu có yêu cầu thay đổi chương trình, vui lòng xem manual kèm theo tủ hoặc
liên hệ Hồng Thuyên.

• Che, quấn tủ và các thiết bị sau khi lắp đặt để tránh bụi, nước vào bo mạch gây hư hỏng. Các hư hỏng
do việc đấu nối sai, chạm chập, va đập trong quá trình bảo quản, lắp đặt và sử dụng không thuộc phạm
vi bảo hành.

• Số điện thoại hỗ trợ kỹ thuật: 079 459 3788; 0914173439 hoặc 0918134763.
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HONG THUYEN TRADING & SERVICE COMPANY LIMITED
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sales@pcccsaigon.com
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