
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  ولت ورودی، در صورت اشتباه در اتصال  42برق  محافظتبا لحاظ

 وجود دارد.  جلوگیری ، از سوختن ماژول –قطب + یا 

 ( بر  442با لحاظ ایزوالسیون ، در صورت اتصال و عبور جریان برق )ولت

 روی سنسور طنابی، محافظت الزم از دتکتور انجام می شود.  

  دتکتور نشتی در مقابل جریانات ناپایدار وsurge شود. محافظت می 

 های آنتی استاتیک مقاومت دارد. دتکتور در مقابل شوک 

  50دتکتور در مقابل نویزهای برقHZ شود.در اطراف کابل محافظت می 

 در صورت استفاده از Repeater  در رینگ مدباس محدودیت

تکتور را بر روی د 422توان تا دتکتور حذف شده و می 24اتصال 

دتکتور در خط  22بدین منظور بعد از هر  .یک خط متصل نمود

 نصب شود. repeaterبایست یک مدباس می

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نشتیسنسور  دتکتور
 مایعات و نشتی نقطه ای نابینشتی ط

 

ماژول تشخیص نشتی آب یا دتکتور تشخیص  کی FD-MR-S900دتکتور 

ترین یکی از مهمکه مایعات تولید شده در شرکت فن تدبیر سبز ویرا است 

  هشدار ایمنی وقوع نشتی مایعات در محیط می باشد.اجزای 

ا داده و هشدار ر صیتشخ هیرا در مراحل اولو مایعات آب این دتکتور نشتی 

استفاده از این کند.  یارسال م کنترلربه  I/Oاز طریق پروتکل مدباس یا 

های اداری و های آب و مایعات در ساختمانهای عبور لولهمحلدر  زاتیتجه

به خصوص در مراکز حساس همانند اتاق های سرور و مراکز داده که تجاری 

احتمال وقوع نشتی در آن ها وجود داشته و در عین حال در صورت عدم 

 تواند منجر به بروز خسارات بسیار جبران ناپذیریتشخیص به موقع نشتی می

-در واقع تشخیص نشتی از زیرساخت شما حفاظت میاست.  یضرورگردد، 

 کند. 

در طراحی این دتکتور در صورت وقوع نشتی مایعات یا قطعی کابل و ارتباط با 

سنسور آالرم متناظری برای کنترلر ارسال شده و از طریق تشانگر در نظر گرفته 

ر دشده بر روی بدنه دتکتور نیز وضعیت هشدار برای کاربر نمایان خواهد شد. 

وانید از تور استفاده شود میصورتی که از پروتکل مدباس برای ارتباط با دتکت

رله داخلی دتکتور برای ارتباط با دیگر تجهیزات استفاده کنید. همچنین در 

 DIتوانید از ارتباط پورتهای رله با صورت عدم تمایل در بکارگیری مدباس می

 .کنترلر خود استفاده کنید

 یا¬هو نقط یطناب ینشت یدتکتور امکان اتصال به تمام سنسورها نیهر چند ا

 یطناب یشتن یسنسورها یریما بکارگ شنهادیمختلف را دارد اما پ یاستاندارد شرکتها

ر با پارت نامب ینقطه ا یسنسور نشت ای F25-SSP991شرکت با پارت نامبر  نیا

F-SP991 استفاده  یرادتکتور ب نیاست. ا ینشت صیتشخ ستمیبه عنوان مکمل س

 یتسنسور نش یادیپوشش تعداد ز ازمندیمراکز داده و اتاق سرور که ن یطهایدر مح

اطالعات مورد نظر در سامانه تواند  یداشته و م ییباال ییدر کنار هم هستند کارا

 .دیرا ارائه نما DCIMو EMS   ،BMS یطیمح نگیتوریکنترل و مان یها

 

 راهنمای برقراری اتصاالت

. 

 

 نحوه  

 :نصب و راه اندازی
 

 راتیی، تغلرزش یاحتمال راتیکه از تاث دینصب کن یدتکتور را در محل یدر ابتدا
 میآهن و نفوذ مستق یهابراده س،یدما و رطوبت، گرد و غبار، روغن، گر دیشد
رک  در داخل ایمنظور نصب دتکتور در داخل تابلو  نیدر امان باشد. بد عاتیما
  .است یمناسب اریبس نهیگز

 هایمیس دیتوانیاتصال برق م یبرا د،کنییمشاهده م ریکه در شکل ز همانطور
 نی. در ادییدتکتور متصل نما یباال ییپورت دوتارا به  24V برق  –+ و 
 .شودیچراغ نشانگر ورود برق به دتکتور به رنگ سبز روشن م طیشرا

 ریطابق تصورا م میسه رشته س دیتوان یاتصال دتکتور به شبکه مدباس م یبرا
 .دییدتکتور متصل نما یباال ییبه پورت سه تا

دتکتور  نییاپ ییبه محل پورت دوتا ستیبا یم ینقطه ا ای یطناب ینشت سنسور
ارتباط ارسالشده و  یارتباط، آالرم خطا یمتصل شود. در صورت وجود قطع

ه . از آنجا کشودیدتکتور به رنگ زرد روشن م یهمزمان نشانگر مربوطه بر رو
موجود  ییاز پورت سه تا دیتوانیلحاظ شده است، م زیبرد دتکتور رله ن یبر رو
  .دیاستفاده کن NO/NC اتصاالت یدتکتور برا نییدر پا

افزودن  یماژول، برا 422شبکه دتکتورها تا  یتوجه به امکان توسعه طول با
 یکانکشن ورود دتوانییکابل مدباس م ریدر طول مس ینشت یبعد هایزون

نتاکت رله . از کدیدتکتور را به صورت دوبل استفاده کن یباال ییمدباس سه تا
 گریبه نقطه د ایزنگ در محل  ایهشدار  ریارسال آالرم به آژ یبرا توانیم

 یبرق ریش ایولت است و توان روشن کردن موتور  442رله  نیاستفاده کرد. ا
 .... را دارد نیدر هیپمپ تخل ای

 هایکانکتور قیبا کنترلر را از طر IOدتکتور امکان ارتباط  نیتوجه به آنکه ا با
 دوانیتیم ست،یکه اتصال مدباس دتکتور مد نظرتان ن یرله دارد، در صورت

سور و ارتباط رله با کنترلر و سن یبرق ورود یبند میصرفاً س ریمطابق شکل ز
 .دییرا متصل نما

 مشخصه توضیحات

24V AC/DC A برق 

 پروتکل RTU (RS-485) مدباس

تا  1، آدرس انتخابی از  9600پیش فرض سرعت 

 Baud Rate 1 فرضمقدار پیش ، 247

NO  وNC  می تواند برای آالرم نشتی یا آالرم
 خطای سنسور انتخاب شود

 عملکرد

 جریان آمپر 4غیر مقاومتی جریان  /آمپر 02مقاومتی جریان 

FD-MR-S900 پارت نامبر 

 

 وضعیت خروجی مشخصه سیم بندی

N.O.—COM 
No alarm Open 

alarm Closed 
Lose power Open 

N.C.—COM 
No alarm Closed 

alarm Open 

Lose power Closed 

 

  

سیم بندی در نحوه   

و  پروتکل مدباس

 خروجی رله

سیم بندی نحوه   

 و رله IOارتباط 


