
 راهنمای نصب پنل 

 نحوه نصب و سیم کشی پنل آیفون های صوتی و تصویری
 

بعد  دیپنل با یدر ساختمان نصب شود. نصب قوط ییپنل در قسمت جلو یقوط دینصب پنل ابتدا با یبرا

به  ی. مرحله لوله کشردیگ یساختمان قرار م یرونیقسمت ب یبر رو رایانجام شود ز یاز اتمام نماکار

پنل در  یها یاز قوط یپنل صورت گرفته باشد. انواع متنوع یب قوطقبل از نص دیبا زیهمراه کابل ن

 دیخود انتخاب کن ازیاز انواع آن را متناسب با ن یکی دیتوان یبازار موجود است و شما م

 

 . دیینما یجاساز واریرا در داخل د یآورده و بطر رونیب یکیپالست یطقوها را ازپشت  میابتدا س

 

 

را به  یبدنه اصل یلوال . ردیقرار گ واریپنل کامال همسطح د لبه بیرونی قوطیق یدر زمان نصب قوط

را انجام  یبند میه سنقش.سپس طبق  دییمتصل نما یقوط یبه محل مشخص شده بر رو چیعدد پ ۶ لهیوس

 .بازو بسته کرد گریتوان پنل را از سمت د یم گریکدیلوله ها و بستن آنها به  دنبا باز نمو دیده

 

 



 

 تجها یدر تمام نیدورب میتنظ

 

را  نیدورب هیو زاو دیحرکت نما نیکه دورب دیباز کن یرا تا حد نیدورب میتنظ چیپ یریدر محصول تصو

 .دیینما محکم چ رایکرده و پ میپشت محصول تنظ ییبا توجه به برچسب راهنما

 

را از در  پنلپیچ عدد  ۴سپس با  دیشدن آن مطمئن شو چفتپنل را مطابق شکل بسته و از  انیدر پا 

 .(دییعمل نما بیترت نیبه هم یریو تصو ی) در هر دو محصول صوتدییمحل خود محکم نما



 

 نقشه سیم بندی پنل صوتی

 



 

 سیم های زنگ هر طبقه به شماره های مربوط به ترمینال زنگ همان طبقه نصب گردد.()

 نقشه سیم بندی پنل تصویری

 



 

زنگ همان طبقه نصب گردد در محصول  یها نالیمربوط به ترم یزنگ هر طبقه به شماره ها یمهایس

 یصورت م میرشته س ۴ قیاز طر یدر گوشدم پنل  نیارتباط ب باشدینم میبه نصب س یازین یواحد 1

 .ردیپذ

 

 واحدی 7نقشه مدار سوئیچر 



 

 گردد. یارائه م گانیبه باال به صورت را یواحد 7 یساختمان ها یکش میجهت مصرف در سسوئیچر

شده  میترس یواحد 7 چریموجود بوده و در نقشه مقابل فقط نقشه سوئ یواحد 7و۵و۴ یچهایانواع سوئ

استفاده نمود الزم به ذکر  یواحد 7و۵و۴ یها چریسوئ بیاز ترک دیواحد با 7از  شیتعداد ب یبرا .است

 .گردند ینصب م نیبا دورب یبه صورت مواز یبعد سوئیچرهایاست 

که در معرض تابش  دیریدر نظر بگ یمکان نصب را طور دیکن ینکته مهم مکان نصب است، سع نیاول

 باران هم نباشد میمستق زشیممکن در معرض ر یتا جا زینباشد و ن دینور خورش میمستق



 

باشد که عالوه بر درب  ییجا فونیآن است که مکان آ فونیآل نصب آ دهیاست که حالت ا نیدوم ا نکته

 کرد تیروئ زیرا ن نگیآدم رو بتوان درب پارک

 

 یو نه خود قوط فونیآ نیمد نظر قرار داد ارتفاع لنز دورب دیاست که با یگرینصب از نکات د ارتفاع

 باشد. متریسانت 1۵۰تا  1۴۰ نیاز کف تمام شده ب دیبا

 

با لبه سنگ  دیبا فونیآ یو لبه خارج دیکار بگذار یرا هنگام سنگ کار یریتصو فونیآ یقوط دیکن یسع

 مماس باشد نه داخل تر و نه به سمت خارج

 

که داخل تر از سنگ  یسانت ۵ یاست )مثل وجود نوارها یطرح یدرب دارا یجلو یسنگ کار اگر

( که امکان نفوذ یا شهیت یو سنگ ها کیاست )سنگ آنت ینوع سنگ طور ایشوند( و  ینصب م یاصل

از آن ممانعت به عمل آورد اگر در مرحله سنگ  دیسازد با یآب و قطرات باران را بداخل پنل فراهم م

سانت سنگ اطراف پنل و اگر هنگام نصب است توسط چسب  ۵کردن حداقل  بهیاست با کت یکار

 شود یریداخل پنل جلوگتا از نفوذ آب به  میکن یم قیپنل را عا یسانت اطراف قوط 1حداقل  ومیآکوار

 

پنل که محل نصب  یقوط یداخل و پشت مهره ها دیگذار یکار م یرا در هنگام سنگ کار یقوط اگر

تا دوغ آب سنگ  دیحفاظت کن یگرید لهیو هر وس یباشد را توسط چسب کاغذ یبستن پنل م یبرا چیپ

 .آنها را مسدود نکند یبند کش مانیس ایو  یکار

 


