
Бехатарӣ

Хатар!

Нерӯи барқ
Ҷароҳатҳои вобаста ба нерӯи барқ
имконпазиранд.
Ҳангоми насб кардани маҳсулот тамоми
барқро хомӯш кунед.
Маҳсулотро ба кор надароред ва онро
тағйир надиҳед, ба ҷуз он ҳолатҳое, ки дар
ин дастур оварда шудаанд.

Олатҳои кӯҳнаи электрикӣ ва электронӣ

Олатҳои электрикӣ ё электроние, ки дигар истифода
бурда намешаванд, бояд алоҳида нигоҳ дошта
шаванд ва барои коркарди дубораи мувофиқи муҳит
равона карда шаванд (мувофиқи Директиваи
Аврупоии Олатҳои Кӯҳнаи Электрикӣ ва Электронӣ)
Барои нест кардани олатҳои кӯҳнаи электрикӣ ё
электронӣ, шумо бояд системаҳои баргардонидан ва
ҷамъ карданро истифода бурда, онҳоро дар ҷойҳои
мувофиқи шаҳр гузоред.

Маълумоти мухтасар
Дастгоҳи иловагии сахтафзор як Bosch Data Bus
(BDB)-ро ба ду пояҳои мустақил ва ҷудошуда барои
пайваст кардани клавиатура, дарвозаҳо ва
таъминоти минбаъдаи барқ тақсим мекунад.

Тафсири система
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Сурати 1: Тафсири система

1 Пайвасткунаки Bosch Data Bus (BDB)

2 Пайвасткунаки Bosch Data Bus (BDB)

3 Пайвасткунаки Bosch Data Bus (BDB А)

4 Пайвасткунаки Bosch Data Bus (BDB В)

Шарҳи нишондод

Ҳолати
нишондод

Намуна Тавсиф

Сабз, доимо
даргиронда
мешавад

-------------
-

Дастурамали истифода

Сабз, зуд
дурахшон
мешавад

- - - - - - - Танзими пайвастшавӣ

Зард, оҳиста
дурахшон
мешавад

-- -- -- -- -- Хатоӣ дар BDB A, нокомии
қувват ё маълумот, мадори
кӯтоҳ

Такони зард,
дароз ва кӯтоҳ

-- - -- - -- - Хатоӣ дар BDB B, нокомии
қувват ё маълумот, мадори
кӯтоҳ

Зард, доимо
даргиронда
мешавад

-------------
-

Хатоӣ дар BDB A ва BDB
B, нокомии тақсимкунандаи
CAN

Насбкунӣ
Ҷойгиркунии модул дар лавҳаи насби болопӯш
ҷойгир аст.
Дар тасвири зерин шарҳи лавҳаи насбкардашуда ва
ҷойгоҳҳои таъиншудаи васлкунии модул нишон дода
шудааст.

Маълумоти мухтасар дар бораи лавҳаи васлкунӣ.
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ICP-MAP0012

ICP-MAP0007

ICP-MAP0025

ICP-MAP5000

1. Модулро ба лавҳаи насбкардашуда бароред.
2. Боварӣ ҳосил кунед, ки клипҳои қулфшуда

дар як қатори сӯрохҳои росткунҷа дар роҳи
оҳан ҷойгиранд.

Гузаронидани модул ба лавҳаи насбкардашуда

1

2

3

Пайвастшавӣ
1. Сими берунаи Bosch Data Bus - ро ба яке аз

ду пайвасткунандаи (BDB) дар қафои модул
пайваст кунед.

2. Сими кабели 1-ро ба пайвасткунаки BDB A
дар болои модул пайваст кунед.

3. Сими кабели 2-ро ба пайвасткунаки BDB B
дар болои модул пайваст кунед.

Нигоҳдорӣ
Корҳои хизматрасонӣ ва тафтишӣ бояд дар
фосилаҳои муайян ва аз ҷониби мутахассисони
дахлдори корӣ анҷом дода шаванд. Қоидаҳои DIN
VDE 0833 барои ҳамаи ин корҳо ба таври иловагӣ
татбиқ карда мешаванд.

Огоҳӣ!

Хизматрасонии техникӣ ва корҳои
тафтиширо бо ҷалби мутахассисони
ботаҷриба мунтазам гузаронед. Bosch
Sicherheitssysteme GmbH тавсия медиҳад,
ки тафтиши функсионалӣ ва визуалӣ на
камтар аз як маротиба дар як сол
гузаронида шавад.

Хатар!

Хатари зарбаи барқ ҳангоми расонидани
қисмҳои зинда. Барои бехатарии худ,
ҳангоми иҷрои корҳои техникӣ ва васлкунӣ
шумо бояд вуруди қувваи барқ ба системаи
бехатариро хомӯш кунед!

Бекоркунӣ

Олатҳои кӯҳнаи электрикӣ ва электронӣ

Олатҳои электрикӣ ё электроние, ки дигар истифода
бурда намешаванд, бояд алоҳида нигоҳ дошта
шаванд ва барои коркарди дубораи мувофиқи муҳит
равона карда шаванд (мувофиқи Директиваи
Аврупоии Олатҳои Кӯҳнаи Электрикӣ ва Электронӣ)
Барои нест кардани олатҳои кӯҳнаи электрикӣ ё
электронӣ, шумо бояд системаҳои баргардонидан ва
ҷамъ карданро истифода бурда, онҳоро дар ҷойҳои
мувофиқи шаҳр гузоред.

Маълумоти техникӣ

Электрикӣ

Волтожи кории минималӣ бо VDC 16

Волтожи кории максималӣ бо VDC 29

Волтожи номиналӣ бо VDC 28

Ҷарраёни номиналӣ бо mA 50

Ҷарраёни хориҷшавандаи
максималӣ бо mA дар 1 харҷ

900

Механикӣ

Андоза бо см (Б x Б x Д) 15,9 x 8,3 x 6,4

Вазн бо г 168

Маводи манзилӣ ABS пластик

Ранг аз сафед

Муҳитзистӣ

Ҳарорати кории минималӣ бо °C -10

Ҳарорати кории максималӣ бо °C 55

Ҳарорати нигоҳдории минималӣ бо
°C

-20

Ҳарорати нигоҳдории максималӣ
бо °C

60

Намнокии нисбии минималӣ бо % 5

Намнокии нисбии максималӣ бо % 95

Истифодабарӣ дарунӣ

Синфи муҳофизӣ IP30

Сатҳи бехатарӣ IK04

Синфи муҳитизистӣ II



Ариза барои гирифтани иҷозатномаи тарафи

сеюм
Ҳуқуқи муаллифӣ (C) 2010-2014 ARM Limited. Ҳамаи
ҳуқуқҳо ҳифз шудаанд.
Азнавтақсимкунӣ ва истифода дар шаклҳои манбаӣ
ва дуӣ, бо ё бе тағйирот, бо шарте иҷозат дода
мешавад, агар шартҳои зерин дода мешавад:
– Азнавтақсимкунии коди сарчашма бояд огоҳии

дар боло зикршудаи ҳуқуқи муаллиф, ки ин
рӯйхати шартҳо ва масъулияти зеринро дошта
бошад.

– Азнавтақсимкунӣ дар шакли дуӣ бояд эъломияи
дар боло зикршуда дар бораи ҳуқуқи муаллифӣ,
ин рӯйхати шартҳо ва масъулияти зеринро дар
ҳуҷҷатҳо ва / ё дигар маводҳои тақсимотӣ
пешниҳод кунанд.

– На номи ARM LIMITED ва на номи саҳмдорони он
барои дастгирӣ ё пешбурди маҳсулоти аз ин
нармафзор бидуни иҷозати пешакии хаттӣ
истифода намешавад.

ИН НАРМАФЗОР АЗ ҶОНИБИ ДОРАНДАГОНИ
ҲУҚУҚИ МУАЛЛИФ "Чӣ ТАВРЕ КИ ҲАСТ"
ПЕШНИҲОД ШУДААСТ ВА ҲАМА ГУНА
КАФОЛАТҲОИ МУСТАҚИМ Ё ДАР НАЗАР
ДОШТАШУДА, АЗ ҶУМЛА КАФОЛАТҲОИ
ЭҲТИМОЛИЯТИ ФУРӯШ ВА МУТОБИҚАТ БО
МАҚСАДҲОИ МУШАХХАС РАД КАРДА МЕШАВАНД.
ҲЕҶ ГУНА ҲОЛАТ СОҲИБИ ҲУҚУҚИ МУАЛЛИФ Ё
САҲМДОРОН БАРОИ ЗАРАРИ МУСТАҚИМ,
ҒАЙРИМУСТАҚИМ, ТАСОДУФӣ, МАХСУС,
НАМУНАВӣ Ё ОҚИЛОНА БА ҶАВОБГАРӣ КАШИДА
НАМЕШАВАНД (АЗ ҶУМЛА ХАРИДУ ФУРӯШИ
МОЛҲО Ё ХИДМАТҲОИ ИВАЗКУНАНДА;
ИСТИФОДА, МАЪЛУМОТ Ё ФОИДА; Ё ҚАТЪ
ШУДАНИ ТИҶОРАТ) ВАЛЕ БА ҲАР ГУНА НАЗАРИЯИ
ҶАВОБГАРӣ, ХОҲ ДАР ШАРТНОМА, ҲАМ БА
ҶАВОБГАРИИ ҚАТЪӣ Ё БАДРАФТОРӣ (АЗ ҶУМЛА,
ХУНУКНАЗАРӣ Ё УСУЛИ ДИГАР), КИ ДАР ҲАМА
ГУНА РОҲИ БЕРУН АЗ ИСТИФОДАИ ИН
НАРМАФЗОР БА ВУҶУД ОМАДААСТ, ҲАТТО АГАР
ДАР БОРАИ ЭҲТИМОЛИЯТИ ЧУНИН ЗАРАР ОГОҲ
ШУДА БОШАД.

CAN‑splitter module
ICP‑MAP0012

tg Quick installation guide
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