
 

التركيب وتعليمات التشغيل

نظام االتصال الداخلي بالفيديو — محطة الردھة/الموزع

VL-VM / VL-VM701السلسلة رقم الموديل 
.Panasonicشكًرا لك لشرائك منتج 
يرجى اتباع التعليمات الموجودة كافة في ھذه الوثيقة وحفظھا للرجوع إليھا في المستقبل.

" على وجه الخصوص بعناية.معلومات مھمة حول السالمة١. ٢اقرأ المعلومات الموجودة في القسم الذي بعنوان "
، وال تتوفر أسالك الناقل.VL-VM701في الھند، ال ُيباع موديل ١*

 

محطة الردھة
 زًرا لالتصال)١٦( 

محطة الردھة
  زًرا لالتصال)٨( 

الموزع
)VL-VM701(*١

 المسؤولية في حال الخسائر في الممتلكات Panasonicھذا النظام ھو نظام مساعد؛ لم يتم تصميمه لتوفير الحماية الكاملة من خسائر الممتلكات. لن تتحمل 
التي تحدث بينما يكون النظام مشغالً.

مالحظة لفني التركيب
R"لالطالع على تعليمات التركيب.التركيب٤تتضمن ھذه الوثيقة تعليمات تتعلق بكل من التركيب والتشغيل. انظر القسم الذي بعنوان "
R.ُيرجى قراءة ھذه الوثيقة بتمعن وتركيب المنتج بأمان وبشكل صحيح باتباع التعليمات
R.ال تستخدم سوى المرفقات/اإلكسسوارات المحددة من جانب الشركة المصنعة
R.يجب القيام بالتركيب وفًقا لكل قواعد التركيب المعمول بھا
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المقدمة.١
المقدمة. ١

نظرة عامة حول النظام ١. ١
.VL-VMتوضح ھذه الوثيقة كيفية تركيب وتھيئة نظام االتصال الداخلي بالفيديو الخاص في مجمعات الشقق التي تتألف من أجھزة السلسلة 

باإلضافة إلى ذلك، يتم توفير معلومات عامة لتوصيل أجھزة أخرى إلى النظام.

المميزات الرئيسية ١. ١. ١

سھولة التركيب
 غرفة من خالل الجمع بين وحدات زر االتصال.٣٢يمكن تصميم نظام مرن يستوعب ما يصل إلى –
 وأسالك الناقل).starتدعم محطة الردھة اثنتين من طرق توصيل األسالك الرئيسية (أسالك –

سھولة الصيانة
يتم تغيير لوحات األسماء األمامية المميزة بسھولة الوصول، حتى بعد تركيب محطة الردھة.–
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المقدمة.١
تكوين النظام ٢. ١. ١

Starمثال على أسالك 
 زًرا لالتصال في محطة الردھة٣٢مثال: 

مثال على أسالك الناقل
 زًرا لالتصال في محطة الردھة١٦: ١مثال رقم 
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المقدمة.١
مثال على أسالك الناقل
 محطات للردھة٦ زًرا لالتصال في محطة الردھة/٣٢: ٢مثال رقم 

أجھزة النظام
R لالطالع على معلومات بشأن توصيالت وحدات إمداد الطاقة.٢٣صفحةانظر 

 لالطالع على المواصفات والمعلومات بشأن الموديالت المدعومة.١٨صفحةانظر ١*
، يتم تشغيل الصوت عند الضغط على جرس الباب، ولكن يتم VL-MWD501 أجراس الباب. بالنسبة لموديل VL-MWD501 وVL-MV10تدعم موديالت ٢*

 على الشاشة (ھذا أمر طبيعي).“Doorphone unavailable”عرض 
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أسالك الناقلStarأسالك العنصرالرقم

A محطة الردھة (سلسلةVL-VM( ٦ما يصل إلى ١ما يصل إلى

B(اعتماًدا على تكوين وحدات محطة الردھة)٣٢ما يصل إلى ٢* ،١*وحدة التحكم الرئيسية 

C) وحدة إمداد الطاقةVL-PS240(.يختلف عدد وحدات إمداد الطاقة المطلوبة وفًقا لعدد األجھزة المستخدمة

D) وحدة إمداد الطاقةVL-PS2410(.يختلف عدد وحدات إمداد الطاقة المطلوبة وفًقا لعدد األجھزة المستخدمة

E) موزعVL-VM701(– ٨ما يصل إلى

F) صندوق االمتدادVL-V703(– ١ما يصل إلى

G
 (مثال: جھاز التحكم في K-INجھاز توصيل 

الدخول و/أو مستشعر فتح الباب، وغير ذلك)
٢ما يصل إلى ٢ما يصل إلى 

Hلكل محطة ردھة١ لكل محطة ردھة١قفل كھربائي 
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المقدمة.١
مكّونات محطة الردھة ٣. ١. ١

 لالطالع على معلومات بشأن التجميع.٢٦صفحةتتكون محطة الردھة من الوحدات التالية وفًقا لعدد الغرف. انظر 

مالحظة:
R أزرار كحد أقصى في محطة ردھة واحدة.٨بغض النظر عن عدد مجموعات وحدات األزرار، يمكن استخدام وحدات ذات 

مثال على محطة الردھة للنوع الكبير

مثال على محطة الردھة للنوع الصغير

ال يمكن تركيب غطاء التركيب السطحي عندما تكون محطة الردھة مركبة تركيًبا مستوًيا. ومع ذلك، تأكد من استخدام غطاء التركيب السطحي عندما تكون ١*
محطة الردھة مركبة تركيًبا سطحًيا.

الوحدة

عدد أزرار االتصال (وحدة: رقم الموديل
قطع)

٣٢٢٨١٦١٣

VL-VM101١١١١وحدة الكاميرا

VL-VM301١–––وحدة بزر واحد

VL-VM302وحدة ذات زرين––––

VL-VM303 أزرار٣وحدة ذات ––––

VL-VM304 ٨٧٤٣ أزرار٤وحدة ذات

VL-VM901٢٣لوحة فارغة––

VL-VM801١١كابل تمديد––

VL-VM603٢٢١١الصندوق الخلفي

VL-VM503*١٢٢١١*غطاء التركيب السطحي١

الوحدة

٢٤١٦٨٧٦رقم أزرار الغرف (وحدة: قطع)رقم الموديل

VL-VM101١١١١١وحدة الكاميرا

VL-VM301وحدة بزر واحد–––––

VL-VM302١––––وحدة ذات زرين

VL-VM303 ١––– أزرار٣وحدة ذات–

VL-VM304 ٦٤٢١١ أزرار٤وحدة ذات

VL-VM901٢–لوحة فارغة–––

VL-VM801١١كابل تمديد–––

VL-VM602٢٢١١١الصندوق الخلفي

VL-VM502*١٢٢١١١*غطاء التركيب السطحي١
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معلومات مھمة.٢
معلومات مھمة. ٢

معلومات مھمة حول السالمة ١. ٢
لتفادي اإلصابة بجروح بالغة وفقدان الحياة أو الملكية، ولضمان تشغيل المنتج 

الخاص بك بشكٍل صحيح وآمن، اقرأ ھذا القسم بعناية قبل استخدام المنتج.

تجنب الحرائق والصدمات الكھربائية والدوائر القصيرة
R اترك عمل التركيب إلى الوكيل. عمل التركيب يتطلب المعرفة التقنية

والخبرة. يجب تنفيذ عمل التوصيل الكھربائي من قبل أشخاص مرخص 
لھم فقط. قد يسبب عدم مراعاة ھذا حريًقا أو صدمة كھربائية أو إصابة أو 

ضرًرا للمنتج. قم باستشارة الوكيل.
R:ألستراليا/نيوزيالندا فقط

VL-PS240 أو VL-PS2410 فقط: يجب أال يتم التركيب إال بواسطة 
عامل كھربائي مسجل فقط. يجب إجراء توصيالت األسالك وفًقا لقواعد 

.AS/NZS 3000توصيل األسالك 
R استخدم وحدة إمداد الطاقة فقط منVL-PS240 أو VL-PS2410.
R ال تضع أجساًما على كابالت الطاقة. قم بتركيب المنتج بحيث ال يطأ أحد

كابالت الطاقة أو يتعثر بھا.
R ال تسمح بسحب كابالت الطاقة بشكل مفرط أو تقوم بثنيھا أو وضعھا تحت

أجسام ثقيلة.
R تأكد من أن التوصيالت من مأخذ التيار الكھربائي إلى وحدة إمداد الطاقة

آمنة كافة.
R.ال تلمس أبًدا وحدة إمداد الطاقة وكابالت الطاقة بيدين مبللتين
R ال تستخدم وحدة إمداد الطاقة للتركيبات الخارجية (إنھا لالستخدام الداخلي

فقط).
R ال تعمد إلى تفكيك المنتج أو تعديله. فيما يخص أعمال الصيانة قم بالرجوع

إلى مركز الخدمة المخول حين تعد الخدمة ضرورية. القيام بتفكيك المنتج 
أو معالجة المنتج بطريقة غير مذكورة في الوثائق قد يعرضك إلى فولطية 

خطيرة ومخاطر أخرى.
R ال تلمس المنتج أو وحدة إمداد الطاقة أثناء العواصف الكھربائية. قد يكون

ھناك خطر ضئيل في حدوث صدمة كھربائية بسبب الرعد.
R.ال تقم مطلًقا بتركيب األسالك أثناء العاصفة الرعدية
R.ال تقم بتوصيل األجھزة غير الُمحددة
R.ال تقم بتوصيل كبل طاقة إلى طرف توصيل غير محدد في ھذه الوثيقة
R عند فتح ثقوب في الجدران للتركيب أو لألسالك، أو عند تأمين كابالت

الطاقة، تأكد من عدم إلحاق ضرر باألسالك ومجاري الھواء الموجودة.
R ال تقم بأي توصيالت سلكية عندما يكون مأخذ التيار الكھربائي في وضع

التشغيل.
R:ال تقم بتركيب المنتج ووحدة إمداد الطاقة في األماكن التالية

أماكن قد يتعرض فيھا المنتج ووحدة إمداد الطاقة للرش بالماء أو –
المواد الكيميائية

أماكن يوجد فيھا تركيز مرتفع من الغبار أو رطوبة مرتفعة–

R.ال تعمد إلى دفع أي أجسام من خالل فتحات المنتج
R،فافصل وحدة إمداد الطاقة عن مأخذ ?إذا حدثت أي من الحاالت التالية

التيار الكھربائي، ثم قم بالرجوع فيما يخص أعمال الصيانة إلى مركز 
الخدمة المخول.

ينبعث دخان من المنتج أو رائحة غير طبيعية أو ضجيج غير عادي–
كابالت الطاقة تالفة أو مھترئة–
تم إسقاط األجسام المعدنية داخل المنتج–

R عند استخدام األسالك الموجودة، من الممكن أنھا تحتوي على فولطية تيار
متردد. اتصل بمركز خدمة معتمد.

تفادي وقوع الحوادث
R قد تتسبب أزرار لوحة االسم في ضرر االختناق. احرص على االحتفاظ

بأزرار لوحة االسم بعيًدا عن متناول األطفال. إذا ساورتك الشكوك حول 
ابتالع أحد األطفال زر لوحة االسم، فاطلب المشورة الطبية على الفور.

تفادي وقوع الحوادث واإلصابة بجروح وتلف الملكية
R ال تستعمل المنتج في المناطق غير المستقرة أو المناطق المعرضة

الھتزازات قوية. قد يتسبب ھذا في سقوط المنتج، مما يؤدي إلى تلف 
المنتج أو وقوع إصابة.

R احرص على إيقاف الطاقة من القاطع الكھربائي قبل القيام بتنفيذ أي أعمال
خاصة باألسالك.

R قم دائما بتوصيل كابالت الطاقة بأطراف التوصيل المناسبة. التوصيل غير
الصحيح لكابالت الطاقة قد يعرض وحدة إمداد الطاقة للتلف.

R لمنع كابالت الطاقة من االنفصال وللحيلولة دون التعرض للصدمات
الكھربائية، قم بتأمين كابل الطاقة باستخدام مشدات الكابل المتضمنة وثبت 

أغطية الكابل.
R أدخل كابالت التيار بإحكام للنھاية في أطراف التوصيل. إذا لم يتم إدخال

الكابالت للنھاية، فقد تتولد حرارة.
R إذا تم تمديد األسالك إلى الخارج، فقم باستخدام ماسورة وجھاز حماية ضد

التيار المتغير.
R إذا تم تمديد األسالك تحت األرض، فقم باستخدام ماسورة وال تقم بأي

توصيالت تحت األرض.
R قم بتركيب المنتج بإحكام وفًقا للتعليمات في ھذه الوثيقة لتجنبه السقوط من

على الجدار. تجنب التركيب على جدران غير قوية، مثل لوحة الجبس، 
ALC (خرسانة مشبعة خفيفة الوزن)، كتلة خرسانية أو جدران فنير 

).مم ١٨(سمكھا أقل من 
R يتم استخدام وحدة إمداد الطاقة كجھاز فصل رئيسي. تحقق من تركيب

مأخذ التيار الكھربائي بالقرب من المنتج وأنه يمكن الوصول إليه بسھولة.
R ال تضع أذنك (أذنيك) بالقرب من السماعة، بما أن األصوات العالية

المنبعثة من السماعة قد تسبب ضعف السمع.
٧ (7)



معلومات مھمة.٢
تعليمات السالمة الھامة ٢. ٢
عند استخدام ھذا المنتج، يجب دائما اتباع احتياطات السالمة األساسية للحد من 

خطر الحريق أو الصدمة الكھربائية أو اإلصابة الشخصية.
استخدم وحدة إمداد الطاقة المشار إليھا فقط في ھذه الوثيقة.

احفظ ھذه التعليمات

الخصوصية والحقوق المتعلقة بالصور ٣. ٢
عند تركيب المنتج أو استخدامه، يرجى مراعاة حقوق اآلخرين فيما يتعلق 

بالخصوصية.
R يقال عادة إن "الخصوصية" تعني قدرة الفرد أو المجموعة لوقف

المعلومات المتعلقة بھم من أن تصبح معروفة ألشخاص آخرين غير أولئك 
الذين اختاروھم إلعطاء المعلومات. "حقوق الصورة الشخصية" تعني 
الحق في أن تكون في مأمن من أخذ الصورة الخاصة بك واستخدامھا 

عشوائّيًا من دون موافقة.
R يرجى مراعاة اللوائح القانونية (حماية البيانات، والمراقبة بالفيديو) في

دولتك أثناء االستخدام.

إخالء المسؤولية ٤. ٢
R ،إلى الحد األقصى الذي يسمح به القانونPanasonic ال تتحمل أي 

مسؤولية عن وقوع إصابات أو أضرار في الممتلكات الناجمة عن األعطال 
بسبب تركيب خاطئ أو عملية تتعارض مع ھذه الوثيقة.

معلومات مھمة أخرى ٥. ٢
R عندما تترك المنتج دون استخدام لفترة زمنية طويلة، افصل المنتج عن

مأخذ التيار الكھربائي.
R.إذا توقفت عن استخدام المنتج، فقم بنزعه عن الجدران لتفادي سقوطه
R.عند انقطاع التيار، يتعذر استعمال ھذا المنتج
RPanasonic غير مسؤولة عن األضرار الناجمة عن العوامل الخارجية 

مثل انقطاع التيار الكھربائي.

معلومات عامة ٦. ٢
R تختلف المنتجات المتاحة اعتماًدا على منطقتك. للحصول على المزيد من

المعلومات، يرجى استشارة الوكيل لديك.
R في حال حدوث مشكالت، ينبغي عليك االتصال بمورد المعدات الخاصة

بك أوالً.
R بعد نزع المنتج وأي عناصر متضمنة من العلب، قم بتخزين العلب حسب

الضرورة أو التخلص منھا أو إعادة تدويرھا. الحظ أن بعض أنواع العلب 
قد تتسبب في وقوع خطر انعدام التنفس أو االختناق.

الرموز البيانية الخاصة باالستخدام والموجودة على المعدات وأوصافھا

الشرحالرمز

مرجع (ب)

)D.Cالتيار المباشر (.

التأريض الوقائي

موصل التأريض الوقائي

التأريض الوظيفي

لالستخدام الداخلي فقط

 (المعدات التي تعتمد فيھا الوقاية من Pالمعدات من الفئة 
الصدمة الكھربائية على العزل المزدوج أو العزل المعزز)

"تشغيل" (التيار)

"إيقاف" (التيار)

استعداد (التيار)

"تشغيل"/"إيقاف" (التيار؛ الدفع-الدفع)

تنبيه، خطر حدوث صدمة كھربائية
٨(8)



معلومات مھمة.٢
التخلص من األجھزة القديمة (لالتحاد األوروبي والدول ذات أنظمة إعادة 
التدوير فقط)

) على المنتجات، العلب و/أو الوثائق المتضمنة تعني أنه ال يجب Aھذا الرمز (
خلط المنتجات الكھربائية واإللكترونية المستعملة مع النفايات المنزلية العامة.

لمعالجة المنتجات القديمة المستعملة بشكل مناسب وتصليحھا وإعادة تدويرھا، 
يرجى نقلھا إلى مراكز التجميع المناسبة وفقا للتشريع الوطني.

بالتخلص منھا بشكل صحيح، سوف تساعد على توفير موارد قيمة ومنع أي آثار 
سلبية محتملة على صحة اإلنسان والبيئة.

للمزيد من المعلومات حول الجمع وإعادة التدوير، يرجى االتصال بالبلدية 
المحلية.

قد تكون ھناك عقوبات عند التخلص من ھذه النفايات بشكل غير صحيح وفقا 
للتشريعات الوطنية.

للمستخدمين في األعمال في االتحاد األوروبي
إذا كنت ترغب في التخلص من المعدات الكھربائية واإللكترونية، يرجى 

االتصال بالوكيل أو الموزع للمزيد من المعلومات.

معلومات حول التخلص من المنتج في مناطق أخرى خارج االتحاد األوروبي
) سار فقط في االتحاد األوروبي. إذا كنت ترغب في التخلص Aھذا الرمز (

من ھذا المنتج، فالرجاء االتصال بالسلطات المحلية التابع لھا أو الوكيل الذي 
تتعامل معه واالستفسار بشأن الطريقة الصحيحة للتخلص منه.

للھند فقط ٧. ٢

إعالن المطابقة مع المتطلبات الخاصة بقواعد النفايات اإللكترونية (اإلدارة)
يتوافق ھذا المنتج مع المتطلبات الخاصة بقواعد الحد من المواد الخطرة الناتجة 

عن النفايات اإللكترونية.
محتوى المواد الخطرة مع االستثناءات الخاصة بالتطبيقات مدرجة في الجدول 

الثاني من قواعد النفايات اإللكترونية:
 بالوزن؛٪٠٫١ ال يزيد عن –) Pbالرصاص (.١
 بالوزن؛٪٠٫٠١ ال يزيد عن –) Cdالكادميوم (.٢
 بالوزن؛٪٠٫١ ال يزيد عن –) Hgالزئبق (.٣
 بالوزن؛٪٠٫١ ال يزيد عن –)  +Cr6 الكروم سداسي التكافؤ (.٤
 بالوزن؛٪٠٫١ ال يزيد عن –) PBBsثنائي الفينيل متعدد البروم (.٥
 ٪٠٫١ ال تزيد عن –) PBDEsاإليثرات ثنائية الفينيل متعددة البروم (.٦

بالوزن.

معلومات حول التخلص

بغرض إعادة التدوير لتسھيل االستخدام الفعال للموارد، يرجى إعادة ھذا المنتج 
إلى أقرب مركز تجميع معتمد، أو شخص مسجل ومعتمد للقيام بالتفكيك أو إعادة 

 عند التخلص من ھذا المنتج.Panasonicالتدوير أو مركز خدمة 
 للحصول على المزيد Panasonicُيرجى االطالع على موقع الويب الخاص بـ 

من المعلومات حول مراكز التجميع، إلخ، أو االتصال بالرقم المجاني أدناه.

موقع الويب:
http://www.panasonic.com/in/corporate/sustainability/

panasonic-india-i-recycle-program.html
١٨٠٠ ١٠٨ ١٣٣٣ أو ١٨٠٠ ١٠٣ ١٣٣٣خط المساعدة الخاص بالخدمة: 

ألوروبا ٨. ٢

الحصول على المعلومات حول االمتثال لتوجيھات االتحاد األوروبي التنظيمية،
االتصال بالممثل المعتمد:

Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH

Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
http://www.ptc.panasonic.eu/doc

معلومات حول التصميم الصديق للبيئة
 EU (EC)المعلومات حول التصميم الصديق للبيئة تحت الئحة االتحاد األوروبي 

)EU والتي تم تعديلھا من الئحة (١٢٧٥/٢٠٠٨رقم 
.٢٠١٥ يناير ١ من ٨٠١/٢٠١٣رقم 

http://www.ptc.panasonic.eu/erpيرجى زيارة: 
 Downloads  [←] Energy related productsانقر فوق [

information)   Public[(
يتم ذكر استھالك التيار في االستعداد الشبكي والتوجيه في موقع اإلنترنت 

المذكور أعاله.
 (المعدات الخاصة بالربط الشبكي مع توفر HiNAيصنف ھذا الجھاز كجھاز 

الربط الشبكي العالي)، وفًقا للمتطلبات الخاصة بالتصميم الصديق للبيئة.

A
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االستعداد.٣
االستعداد. ٣

أجھزة النظام ١. ٣
ُتباع الوحدات التالية أو األجھزة بشكٍل منفصل. يرجى االتصال بأقرب وكيل 

Panasonic.للحصول على معلومات عن البيع 
)٢٠١٨أجھزة نظام متوافقة (ابتداًء من يوليو 

محطة الردھة ١. ١. ٣

تتكون محطة الردھة من مجموعات من الوحدات. ترفق العناصر التالية مع 
الوحدات.

VL-VM101

VL-VM301

الكميةالعنصر

١وحدة الكاميرا

كابل مسطح
يستخدم لتوصيل الوحدات.

١

 دبابيس٣كتلة طرفية ذات 
تستخدم لتوصيل األسالك بأطراف 

.K-OUTتوصيل 

١

 دبابيس٦كتلة طرفية ذات 
 دبابيس) ٤  ( K-INتستخدم لتوصيل األسالك بـ 

وأطراف التوصيل عند استخدام أسالك الناقل 
(دبوسين).

١

DCالمجموعة الطرفية 
تستخدم لتوصيل األسالك من وحدة إمداد الطاقة 

إلى محطة الردھة.

١

الكميةالعنصر

١وحدة بزر واحد

كابل مسطح
يستخدم لتوصيل الوحدات.

١

كتلة طرفية ذات دبوسين
.Starتستخدم عند استخدام أسالك 

١

زر احتياطي
يستخدم كقطعة غيار عند استبدال لوحات االسم.

١

لوح االسم
يستخدم كقطعة غيار عند استبدال لوحات االسم.

٢

)مم٣×مم٢برغي (
تستخدم لمنع إزالة لوحات االسم.

٢
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االستعداد.٣
VL-VM302VL-VM303

الكميةالعنصر

١وحدة ذات زرين

كابل مسطح
يستخدم لتوصيل الوحدات.

١

كتلة طرفية ذات دبوسين
.Starتستخدم عند استخدام أسالك 

٢

زر احتياطي
يستخدم كقطعة غيار عند استبدال لوحات االسم.

١

لوح االسم
يستخدم كقطعة غيار عند استبدال لوحات االسم.

٢

)مم٣×مم٢برغي (
تستخدم لمنع إزالة لوحات االسم.

٣

الكميةالعنصر

١ أزرار٣وحدة ذات 

كابل مسطح
يستخدم لتوصيل الوحدات.

١

كتلة طرفية ذات دبوسين
.Starتستخدم عند استخدام أسالك 

٣

زر احتياطي
يستخدم كقطعة غيار عند استبدال لوحات االسم.

٢

لوح االسم
يستخدم كقطعة غيار عند استبدال لوحات االسم.

٤

)مم٣ × مم٢برغي (
تستخدم لمنع إزالة لوحات االسم.

٥
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االستعداد.٣
VL-VM304

VL-VM901

VL-VM801

VL-VM602(النوع الصغير) 

الكميةالعنصر

١ أزرار٤وحدة ذات 

كابل مسطح
يستخدم لتوصيل الوحدات.

١

كتلة طرفية ذات دبوسين
.Starتستخدم عند استخدام أسالك 

٤

زر احتياطي
تستخدم لمنع إزالة لوحات االسم.

٢

لوح االسم
يستخدم كقطعة غيار عند استبدال لوحات االسم.

٤

)مم٣ × مم٢برغي (
تستخدم لمنع إزالة لوحات االسم.

٦

الكميةالعنصر

١لوحة فارغة

الكميةالعنصر

كابل تمديد
ُتستخدم لتوصيل إطارين لمحطة الردھة مًعا.

١

الكميةالعنصر

١الصندوق الخلفي

إطار
يستخدم لتجميع الوحدات.

١

لوح جانبي
يستخدم لتثبيت الجانب األيسر واأليمن من 

الوحدات وتركيبھا.

٢

)مم٥ × مم٣برغي (
يستخدم لتركيب الوحدات باللوحات الجانبية.

١٠

لوح علوي/سفلي
يستخدم لتركيب الصندوق الخلفي بالجدار.

٢
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االستعداد.٣
VL-VM603(النوع الكبير) 

)مم٢٥ × مم٤برغي (
يستخدم لتثبيت اللوحات العلوية والسفلية.

٤

برغي سداسي
)مم١٢×مم٣(

يستخدم إلحكام تثبيت محطة الردھة بالصندوق 
الخلفي.

١

١مفتاح سداسي

الكميةالعنصر

١الصندوق الخلفي

إطار
يستخدم لتجميع الوحدات.

١

لوح جانبي
يستخدم لتثبيت الجانب األيسر واأليمن من 

الوحدات وتركيبھا.

٢

الكميةالعنصر

)مم٥ × مم٣برغي (
يستخدم لتركيب الوحدات باللوحات الجانبية.

١٤

لوح علوي/سفلي
يستخدم لتركيب الصندوق الخلفي بالجدار.

٢

)مم٢٥ × مم٤برغي (
يستخدم لتثبيت اللوحات العلوية والسفلية.

٤

برغي سداسي
)مم١٢×مم٣(

يستخدم إلحكام تثبيت محطة الردھة بالصندوق 
الخلفي.

١

١مفتاح سداسي

الكميةالعنصر
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االستعداد.٣
VL-VM502(النوع الصغير) VL-VM503(النوع الكبير) 

الكميةالعنصر

١غطاء التركيب السطحي

دعامة
تستخدم لتركيب غطاء التركيب السطحي 

بالصندوق الخلفي.

٤

)مم٥ × مم٣برغي سداسي الرأس (
يستخدم لتركيب الدعامة بالصندوق الخلفي.

يستخدم لتركيب غطاء التركيب السطحي 
بالدعامة.

٨

١مفتاح سداسي

لوح مضاد لألتربة
يستخدم لتركيب اللوح بالجزء السفلي من 

الصندوق الخلفي.

١

الكميةالعنصر

١غطاء التركيب السطحي

دعامة
تستخدم لتركيب غطاء التركيب السطحي 

بالصندوق الخلفي.

٤

)مم٥ × مم٣برغي سداسي الرأس (
يستخدم لتركيب الدعامة بالصندوق الخلفي.

يستخدم لتركيب غطاء التركيب السطحي 
بالدعامة.

٨

١مفتاح سداسي

لوح مضاد لألتربة
يستخدم لتركيب اللوح بالجزء السفلي من 

الصندوق الخلفي.

١
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االستعداد.٣
موزع ٢. ١. ٣

VL-VM701(أسالك الناقل) 

وحدة إمداد الطاقة ٣. ١. ٣

VL-PS240 أمبير)٠٫٦ (نوع

VL-PS2410 أمبير)٢٫٥ (نوع

الكميةالعنصر

١الموزع

)مم٢٠×مم٣٫٨برغي (
تستخدم إلحكام تثبيت الموزع على الحائط.

٢

مشد الكابل
يستخدم إلحكام تثبيت األسالك الموصلة.

٢

الكميةالعنصر

١وحدة إمداد الطاقة

)مم٤٠ × مم٤برغي (
تستخدم إلحكام تثبيت وحدة إمداد الطاقة على 

الجدار.

٢

مشد الكابل
يستخدم إلحكام تثبيت أسالك التيار المتردد 

والتيار المباشر.

٢

الكميةالعنصر

١وحدة إمداد الطاقة

)مم٢٠ × مم٣٫٨برغي (
تستخدم إلحكام تثبيت وحدة إمداد الطاقة على 

الجدار.

٢

مشد الكابل
يستخدم إلحكام تثبيت أسالك التيار المتردد 

والتيار المباشر.

٢
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االستعداد.٣
الرسوم التخطيطية للجھاز ٢. ٣

محطة الردھة ١. ٢. ٣

المنظر األمامي
 زًرا لالتصال في محطة الردھة١٢مثال: 

المنظر الخلفي
مثال: محطة الردھة عند إزالة غطاء طرف التوصيل





























 





















Aغطاء العدسة

Bاإلضاءة

Cالسماعة

Dأزرار االتصال
).٤٠صفحة (DIPتنير في البيئات المظلمة وفًقا إلعدادات مفتاح 

Eميكروفون

F) ؛ أزرق)مؤشر إلغاء القفل

G) ؛ كھرماني)مؤشر التحدث

H) ؛ أحمر)مؤشر االتصال

Iلوحة فارغة

Jمؤشر الكابل المسطح
يستخدم لتوصيل الوحدات مًعا.

K مفاتيحDIP
.٤٠صفحةانظر 

L أطراف توصيلK-OUT(خرج) 
تستخدم إلرسال اإلشارات إلى القفل الكھربائي.

M أطراف توصيلK-IN(دخل) 
تستخدم الستقبال اإلشارات من جھاز التحكم في الدخول و/أو مستشعر 

فتح الباب، وغير ذلك.

Nأطراف توصيل الخط ألسالك الناقل
تستخدم لتوصيل الموزعات أو صناديق االمتداد عند استخدام أسالك 

الناقل.

ODC INتوصيل أطراف التوصيل الخاصة في اإلمداد بالتيار 
يستخدم لتوصيل محطة الردھة بوحدة إمداد الطاقة.

P أطراف توصيل الخط ألسالكStar
.Starتستخدم لالتصال بوحدة التحكم الرئيسية عند استخدام أسالك 

Qلالستخدام الداخلي فقط

Rمفتاح الطاقة
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االستعداد.٣
الموزع ٢. ٢. ٣

مثال: الموزع مع إزالة غطاء الكابل

Aتوصيل أطراف التوصيل (خرج) الخاصة بالموزع التالي

B ،أطراف توصيل (دخل) الخاصة بمحطة الردھة، أو صندوق االمتداد
أو الموزع السابق

C مفاتيحDIPالخاصة بإعداد موزع الھوية 
.٤١صفحةانظر 

DDC INتوصيل أطراف التوصيل الخاصة في اإلمداد بالتيار 
يستخدم لتوصيل الموزع بوحدة إمداد الطاقة.

E مؤشرPOWER
.٤٣صفحةانظر 

F مؤشرACCESS
.٤٣صفحةانظر 

Gخطاف لربط الكابالت بمشد الكابل

Hمفتاح الطاقة

Iتوصيل أطراف التوصيل الخاصة في وحدات التحكم الرئيسية

J مفاتيحDIPالخاصة بإعداد ھوية رقم الغرفة 
.٤٢صفحةانظر 

K) زر الوظيفة(
لالستخدام الداخلي فقط.

L) زر إعادة الضبط(
يستخدم عند إعادة تشغيل الموزع.
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االستعداد.٣
المواصفات ٣. ٣
سعة النظام بالكامل

R محطة الردھة (سلسلةVL-VM :(
١: تصل إلى Starأسالك 

٦أسالك الناقل: تصل إلى 

R١*وحدة التحكم الرئيسية) VL-MV10 و ،VL-MWD501 ،
، VL-MWD273، و VL-MWD272، و VL-MVN511و 

٢*٣٢): تصل إلى VL-MV72، و VL-MV71و 

R) موزعVL-VM701 ٣*٨): تصل إلى

R) صندوق االمتدادVL-V703 ٤*١): تصل إلى

؛ ُتباع بشكٍل منفصل)VL-VMمحطة الردھة (سلسلة 

تختلف المنتجات المتاحة اعتماًدا على منطقتك. للحصول على المزيد من ١*
المعلومات، يرجى استشارة الوكيل لديك.

اعتماًدا على تكوين وحدات محطة الردھة.٢*
مطلوب عند استخدام أسالك الناقل.٣*
مطلوب عند توسيع محطات الردھة بأسالك الناقل.٤*
استثناء األقسام المدخلة في الجدار.٥*
) + (قطعتين من VL-VM101يتضمن (قطعة واحدة من ٦*

VL-VM304 +  (VL-VM602(النوع الصغير) 
) VL-VM304 قطع من ٤)  + (VL-VM101يتضمن (قطعة واحدة من ٧*

 +VL-VM603(النوع الكبير) 
) VL-VM304) + (قطعتين من VL-VM101يتضمن (قطعة واحدة من ٨*

 + VL-VM602 +  VL-VM502(النوع الصغير) 
) VL-VM304 قطع من ٤)  + (VL-VM101يتضمن (قطعة واحدة من ٩*

 +VL-VM603 +  VL-VM503(النوع الكبير) 
مقاومة الماء مضمونة فقط إذا تم تثبيت المنتج بشكل صحيح وفًقا ١٠*

للتعليمات، وتم اتخاذ تدابير مناسبة للحماية من المياه.

وحدة إمداد الطاقةمصدر التيار
VL-PS240 فولت٢٤: تيار مباشر ،

 أمبير٠٫٦
أو

VL-PS2410 فولت٢٤: تيار مباشر ،
 أمبير٢٫٥

VL-VM101استھالك التيار
واط١٫٨االستعداد:  

واط٩٫٩تشغيل: 
شروط القياس:

 VL-VM101تتكون محطة الردھة من –
 VL-VM301(قطعة واحدة) و
(قطعة واحدة).

 (قطعة واحدة) VL-MV10توصل –
بمحطة الردھة.

 بمثابة وحدة VL-PS240يستخدم –
إمداد الطاقة.

 ×) (االرتفاع مماألبعاد (
 العمق)×العرض 

(باستثناء األقسام 
البارزة)

تركيب مستٍو (النوع الصغير):

٦* ،٥*٩×١٣٠×٢٢٦حوالي 

تركيب مستٍو (النوع الكبير):

٧* ،٥*٩×١٣٠×٣١٥حوالي 

تركيب سطحي (النوع الصغير):

٨*٨٩×١٣٥×٢٣٣حوالي 

تركيب سطحي (النوع الكبير):

٩*٨٩×١٣٥×٣٢٢حوالي 

تركيب مستٍو (النوع الصغير):الكتلة (الوزن)

٦*كجم١٫٣تقريًبا أقل من 

تركيب مستٍو (النوع الكبير):

٧*كجم١٫٨تقريًبا أقل من 

تركيب سطحي (النوع الصغير):

٨*كجم١٫٧تقريًبا أقل من 

تركيب سطحي (النوع الكبير):

٩*كجم٢٫٢تقريًبا أقل من 

درجة الحرارة المحيطة: حوالي البيئة التشغيلية
م°٥٥ إلى +م°١٥من -

الرطوبة النسبية (بدون تكاثف): ما يصل إلى 
٩٠٪ 

تركيب مستٍو (باستخدام صندوق خلفي، ُيباع طريقة التركيب
بشكٍل منفصل)

تركيب سطحي (باستخدام صندوق خلفي، 
وغطاء التركيب السطحي؛ ُيباع بشكٍل 

منفصل)

فوالذ مقاوم للصدأ (غطاء التركيب السطحي)المواد الخارجية
األلومينيوم (بشكٍل جزئي بولي كربونات 

)ABSو

بدون استخدام اليدينطريقة التحدث

 (حوالي CMOS بوصة لمستشعر ١/٤مستشعر الصور
 ميجابكسل)١

°١٧٠أفقًيا: حوالي زاوية الرؤية
°١١٠عمودّيًا: حوالي 

الحد األدنى من اإلضاءة 
المطلوبة

 تقريًبا من سم٥٠لكس واحد (في نطاق 
عدسة الكاميرا)

 باللون األبيضLEDأضواء طريقة اإلضاءة

١٠*IPIP55تصنيف 

IK08متوافق مع IKتصنيف 

لغات التوجيه الصوتي 
(عند إلغاء قفل الباب)

اإلنجليزية/األلمانية/الفرنسية/اإليطالية/
اإلسبانية/الھولندية/العربية/الفارسية

HAC توافق أجھزة) 
السمع)

غير متوافقة
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االستعداد.٣
؛ ُيباع بشكٍل منفصل)VL-VM701الموزع (
موزع لالستخدام الداخلي فقط.

؛ ُتباع بشكٍل منفصل)VL-PS240 وحدة إمداد الطاقة (
وحدة إمداد الطاقة لالستخدام الداخلي فقط.

؛ ُتباع بشكٍل منفصل)VL-PS2410وحدة إمداد الطاقة (
وحدة إمداد الطاقة لالستخدام الداخلي فقط.

وحدة إمداد الطاقةمصدر التيار
VL-PS240 فولت٢٤: تيار مباشر ،

 أمبير٠٫٦
أو

VL-PS2410 فولت٢٤: تيار مباشر ،
 أمبير٢٫٥

واط١٫٦االستعداد: استھالك التيار
واط٩٫٠التشغيل: 

شروط القياس:
 VL-VM701 ١االستھالك لجھاز –

 VL-VM701عندما ال تقوم أجھزة 
األخرى بإمداد الطاقة.

 (قطعة واحدة) VL-MV10توصل –
.VL-VM701بـ 

 بمثابة وحدة VL-PS240يستخدم –
إمداد الطاقة.

 ×) (االرتفاع مماألبعاد (
 العمق) ×العرض 

(باستثناء األقسام 
البارزة)

١٣٣ x ٢١٠  x تقريًبا٥١ 

جم٤٤٠حوالي الكتلة (الوزن)

درجة الحرارة المحيطة: حوالي البيئة التشغيلية
م°٥٥ إلى +م°١٠من -

الرطوبة النسبية (بدون تكاثف): ما يصل إلى 
٩٠٪

DINقم بالتثبيت على سكة طريقة التركيب
التركيب على الجدار (باستخدام البراغي 

المتضمنة)

 مانع للھب)ABS (راتنج ABSالمواد الخارجية

 تيار متردد، فولت٢٤٠–٢٢٠الدخل: مصدر التيار
ھرتز٥٠/٦٠أمبير، ٠٫٢

 أمبير٠٫٦، فولت٢٤الخرج: تيار مباشر 

 ×) (االرتفاع مماألبعاد (
 العمق) ×العرض 

(باستثناء األقسام 
البارزة)

٥٤×١٠٠×١١٦حوالي 

جم٢٣٠حوالي الكتلة (الوزن)

 إلى م°٠درجة الحرارة المحيطة: حوالي البيئة التشغيلية
م°٥٠+

الرطوبة النسبية (بدون تكاثف): ما يصل إلى 
٩٠٪

DINقم بالتثبيت على سكة طريقة التركيب
التركيب على الجدار (باستخدام البراغي 

المتضمنة)

 مانع للھبABSراتنج بولي كربونات+المواد الخارجية

 تيار متردد، فولت٢٤٠–٢٢٠الدخل: مصدر التيار
ھرتز٥٠/٦٠أمبير، ١

 أمبير٢٫٥، فولت٢٤الخرج: تيار مباشر 

 ×) (االرتفاع مماألبعاد (
 العمق) ×العرض 

(باستثناء األقسام 
البارزة)

٥٨×٢١٠×١١٦حوالي 

جم٥٣٠حوالي الكتلة (الوزن)

 إلى م°٠درجة الحرارة المحيطة: حوالي البيئة التشغيلية
م°٥٠+

الرطوبة النسبية (بدون تكاثف): ما يصل إلى 
٩٠٪

DINقم بالتثبيت على سكة طريقة التركيب
التركيب على الجدار (باستخدام البراغي 

المتضمنة)

 مانع للھبABSراتنج بولي كربونات+المواد الخارجية
١٩ (19)



التركيب.٤
التركيب. ٤

تنبيھات التركيب ١. ٤
) قبل تركيب ٧صفحةاطلع على المعلومات الموجودة في معلومتين مھمتين (

المنتج.

R قم دائما بتوصيل كابالت الطاقة بأطراف التوصيل المناسبة. التوصيل غير
الصحيح لكابالت الطاقة قد يعرض وحدة إمداد الطاقة للتلف.

R لمنع كابالت الطاقة من االنفصال وللحيلولة دون التعرض للصدمات
الكھربائية، قم بتأمين كابالت الطاقة باستخدام مشدات الكابل المتضمنة 

وثبت أغطية الكابل.
R إذا تم تمديد األسالك إلى الخارج، فقم باستخدام ماسورة وجھاز حماية ضد

التيار المتغير.
R إذا تم تمديد األسالك تحت األرض، فقم باستخدام ماسورة وال تقم بأي

توصيالت تحت األرض.
R قم بتركيب المنتج بإحكام وفًقا للتعليمات في ھذه الوثيقة لتجنبه السقوط من

على الجدار. تجنب التركيب على جدران غير قوية، مثل لوحة الجبس، 
ALC (خرسانة مشبعة خفيفة الوزن)، كتلة خرسانية أو جدران فنير 

).مم١٨(سمكھا أقل من 

تركيب وحدة إمداد الطاقة (ُتباع بشكٍل منفصل) ٢. ٤

العناصر المطلوبة
؛ ُتباع بشكٍل VL-PS2410 أو VL-PS240وحدة إمداد الطاقة (–

منفصل)
مشّدات الكابل (متضمن مع وحدة إمداد الطاقة)–
البراغي (متضمن مع وحدة إمداد الطاقة)–
أسالك لتوصيل التيار المتردد والتيار المباشر (تزويد المستخدم)–

".)٣٩ (صفحةنوع األسالك والحد األقصى لطول األسالك٢. ٦. ٤انظر "

موقع التركيب
R.يجب تركيب الجھاز داخل اللوحة الكھربائية أو الكابينة
R.يجب دمج جھاز فصل يمكن الوصول إليه بسھولة خارج المعدات

يجب أن يكون جھاز الفصل الخارجي مصدًقا عليه، وتكون له مسافة 
 أو أكثر.مم٣تسرب وخلوص تبلغ 

طرق التركيب
يمكن استخدام الطريقتين التاليتين لتركيب وحدة إمداد الطاقة.

 (تزويد المستخدم)DINالتركيب على سكة –
التثبيت بشكٍل مباشر على الجدار–
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التركيب.٤
توصيل أسالك التيار المتردد وأسالك التيار المباشر  ١. ٢. ٤
 (VL-PS240) 

انزع نھايات األسالك المتصلة بوحدة إمداد الطاقة كما ھو موّضح أدناه.١

قم بإزالة براغي غطاء الكابل ثم قم بنزع أغطية الكابل.٢

 الموجودة AC INقم بتوصيل أسالك التيار المتردد إلى أطراف التوصيل ٣
على الجزء العلوي لوحدة إمداد الطاقة، ثم وصل أسالك التيار المباشر 

 الموجودة على الجزء السفلي لوحدة إمداد DC OUTبأطراف التوصيل 
الطاقة.

R في أسالك التيار المباشر، السلك األسود ھو السالب (-) والسلك باللون
اآلخر ھو الموجب (+). الحظ لون كل سلك من أسالك التيار المباشر 
وأي طرف من األطراف يجب أن يكون السلك متصاًل به، ثم أدخل 

أسالك التيار المباشر كما ھو موّضح.

R أدخل كابالت التيار بإحكام للنھاية في أطراف التوصيل. إذا لم يتم
إدخال الكابالت للنھاية، فقد تتولد حرارة.

أحكم إغالق براغي أطراف التوصيل إلحكام ربط أسالك التيار المتردد ٤
وأسالك التيار المباشر (منطقة األسالك المكشوفة) بأطراف التوصيل، ثم 

استخدم مشّدات الكابل إلحكام ربط أسالك التيار المتردد وأسالك التيار 
المباشر (المنطقة المغلفة) بفتحات مشّدات الكابل في أعلى وحدة إمداد 

الطاقة وأسفلھا.

R:عزم الدوران الموصى به
 جرام كيلو ٥٫١ {م· نيوتن٠٫٥: AC INأطراف توصيل –

}سم·ثقلي
 جرام كيلو ٤٫٦ {م· نيوتن٠٫٤٥: DC INأطراف توصيل –

}سم·ثقلي

تأكد من إعادة تركيب أغطية الكابل ثم قم بتثبيت براغي أغطية الكابل ٥
بإحكام.

أسالك التيار المباشرأسالك التيار المتردد

Aبراغي 

Bأغطية الكابل 

المنظر العلوي
(أسالك التيار المتردد)

منظر سفلي
(أسالك التيار المباشر)

٤٥ مم

۷ مم

 

 

۲٥ مم

۷ مم





تیار مباشر + تیار مباشر -

Aبراغي أطراف التوصيل

Bمشّدات الكابل المتصلة بثقوب مشّدات الكابل

Cإلى محطة الردھة

Dإلى مأخذ التيار المتردد
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التركيب.٤
توصيل أسالك التيار المتردد وأسالك التيار المباشر  ٢. ٢. ٤
 (VL-PS2410) 

انزع نھايات األسالك المتصلة بوحدة إمداد الطاقة كما ھو موّضح أدناه.١

قم بإزالة براغي غطاء الكابل ثم قم بنزع أغطية الكابل.٢

 الموجودة AC INقم بتوصيل أسالك التيار المتردد إلى أطراف التوصيل ٣
على الجزء العلوي لوحدة إمداد الطاقة، ثم وصل أسالك التيار المباشر 

 الموجودة على الجزء السفلي لوحدة إمداد DC OUTبأطراف التوصيل 
الطاقة.

R في أسالك التيار المباشر، السلك األسود ھو السالب (-) والسلك باللون
اآلخر ھو الموجب (+). الحظ لون كل سلك من أسالك التيار المباشر 

وأي طرف من األطراف يجب أن يكون السلك متصاًل به، ثم أدخل 
أسالك التيار المباشر كما ھو موّضح.

R أدخل كابالت التيار بإحكام للنھاية في أطراف التوصيل. إذا لم يتم
إدخال الكابالت للنھاية، فقد تتولد حرارة.

أحكم إغالق براغي أطراف التوصيل إلحكام ربط أسالك التيار المتردد ٤
وأسالك التيار المباشر (منطقة األسالك المكشوفة) بأطراف التوصيل، ثم 

استخدم مشّدات الكابل إلحكام ربط أسالك التيار المتردد وأسالك التيار 
المباشر (المنطقة المغلفة) بفتحات مشّدات الكابل في أعلى وحدة إمداد 

الطاقة وأسفلھا.
 مستخدم.١مثال: طرف توصيل التيار المباشر رقم 

 مستخدمة.٦ إلى ١مثال: أطراف توصيل التيار المباشر من 

R:عزم الدوران الموصى به
 كيلو ٥٫١ {م· نيوتن٠٫٥: AC INأطراف توصيل –

}سم·ثقليجرام
 كيلو ٤٫٦ {م· نيوتن٠٫٤٥:  DC INأطراف التوصيل –

}سم·ثقليجرام

تأكد من إعادة تركيب أغطية الكابل ثم قم بتثبيت براغي أغطية الكابل ٥
بإحكام.

R.بعد إعادة تركيب أغطية الكابل، قم بربط الكبل بخطاف الكبل

بعد توصيل األسالك بكل جھاز، شّغل مفتاح اإلخراج.٦

R يضيء مؤشرOUTPUT.عندما يتم تشغيل مفتاح اإلخراج 

أسالك التيار المباشرأسالك التيار المتردد

Aبراغي 

Bأغطية الكابل 

٤٥ مم

۷ مم

 

 

۲٥ مم

۷ مم







(أسالك التیار المباشر)
منظر سفلي

تیار 
مباشر + تیار مباشر -

المنظر العلوي
(أسالك التیار

المتردد)
Aبراغي أطراف التوصيل

Bمشّدات الكابل المتصلة بثقوب مشّدات الكابل

Cإلى محطة الردھة أو الموزع

Dإلى مأخذ التيار المتردد
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التركيب.٤
معلومات حول وحدة إمداد الطاقة ٣. ٢. ٤

بعد توصيل وحدات إمداد الطاقة، قم بإعداد التوصيالت الخاصة بكل جھاز.

مالحظة:
R وحدة إمداد الطاقةVL-PS2410 مزّودة بستة من أطراف التوصيل DC OUT استخدم وحدة) .VL-PS2410 بحيث ال يتجاوز اإلخراج المجّمع 

 أمبير. تحقق من استھالك التيار لكل جھاز للمزيد من المعلومات.)٢٫٥
R باستثناء وحدات التحكم الرئيسية التي تعمل بالناقل والخاصة بوحدةVL-MV10 استخدم وحدات إمداد الطاقة المتضمنة مع وحدات التحكم الرئيسية أو توصيل ،

سلك الطاقة الخاص بوحدات التحكم الرئيسية.
R تحصل وحدات التحكم الرئيسية التي تعمل بالناقل والخاصة بوحدةVL-MV10 على الطاقة من محطة الردھة (عند استخدام أسالك Star أو الموزع (عند (

.VL-PS2410، ننصح باستخدام VL-MV10استخدام أسالك الناقل)، ولِذا ال تحتاج إلى وحدة إمداد الطاقة. عند استخدام 

إمداد الطاقة للموزعات وأسالك وحدات إمداد الطاقة

 في أحد الترتيبات التالية.VL-PS2410 أو VL-PS240 بحٍد أقصى)؛ التي تستخدم أسالك الناقل، استخدم وحدة إمداد الطاقة ٨)؛ لبدء تشغيل الموزعات ((

 (موزعات) عدد VL-VM701القابلة للتشغيل 

التوصيل عند استخدام وحدة واحدة من وحدات إمداد الطاقة: الموزع األول١*
التوصيل عند استخدام وحدتين من وحدات إمداد الطاقة: الموزع األول والموزع الخامس

VL-PS2410 باستخدام وحدة واحدة من وحدات إمداد الطاقة VL-MV10مثال: عند توصيل 
 بالموزع األول والموزع VL-PS2410 موزعات أو أكثر، فوّصل األسالك من ٥ وتم استخدام VL-PS2410إذا كان النظام مكّوًنا من وحدة واحدة من وحدات 

الخامس.

A

عدد الموزعات القابلة للتوصيل

بواسطة وحدات التحكم الرئيسية األخرىVL-MV10بواسطة وحدة التحكم الرئيسية 

وحدة إمداد 
الطاقة

VL-PS240  نوع)
أمبير)٠٫٦

ما يصل إلى موزع واحد (يمكن استخدام 
VL-PS240 فقط في األنظمة المزّودة بموزع 

واحد)

 موزعات (لكل وحدة من وحدات ٤ما يصل إلى 

١*إمداد الطاقة)

VL-PS2410  نوع)

١*أمبير)٢٫٥
 موزعات (لكل وحدة من وحدات ٨ما يصل إلى 
إمداد الطاقة)

 موزعات (لكل وحدة من وحدات ٨ما يصل إلى 
إمداد الطاقة)

٤#

۳#

۲#

۱#

۸#

۷#

٦#

٥#

1
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التركيب.٤
VL-PS2410 باستخدام وحدتين من وحدات إمداد الطاقة VL-MV10مثال: عند توصيل 
.VL-PS2410يتكون النظام من وحدتين من وحدات إمداد الطاقة 

DINالتركيب على سكة  ٤. ٢. ٤

 بحيث يكون الخطاف السفلي في أسفل وحدة إمداد الطاقة.DINوّصل وحدة إمداد الطاقة بسكة 

.DIN) الخاصة بوحدة إمداد الطاقة بأعلى سكة Aعلّق الخطافات العلوية (١

R عند تلك النقطة سوف تكون وحدة إمداد الطاقة متدلية من سكةDIN.ولكن لن تكون مثبتة 

، ثم حّرر الرافعة.DIN) ألسفل، وتأكد من أن الجزء السفلي لوحدة إمداد الطاقة متساٍو مع سكة Bاسحب الرافعة (٢

R) سيرتفع الخطاف السفليC ألعلى، بحيث ُيحكم اتصال أسفل وحدة إمداد الطاقة بسكة (DIN.

التركيب بشكٍل مباشر على الجدار ٥. ٢. ٤

).Aثّبت وحدة إمداد الطاقة على الحائط بإحكام باستخدام برغيين من براغي التركيب (

٤#

۳#

۲#

۱#

۸#

۷#

٦#

٥#

1





VL-PS240




VL-PS2410



VL-PS240VL-PS2410
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التركيب.٤
تركيب محطة الردھة ٣. ٤

العناصر المطلوبة
طقم أجزاء النموذج (ُيباع بشكل منفصل) مع مجموعة محطة الردھة–
طقم أجزاء الصندوق الخلفي (ُيباع بشكٍل منفصل)–

١*طقم أجزاء غطاء التركيب السطحي (ُيباع بشكٍل منفصل)–

كابل التمديد (ُيباع بشكٍل منفصل) المستخدم في توصيل اثنين من إطارات –
محطة الردھة مًعا

األسالك التي تقوم بتوصيل محطة الردھة بالقفل الكھربائي، وجھاز –
 (مثال: جھاز التحكم في الدخول و/أو مستشعر فتح الباب، K-INتوصيل 

إلخ.)
".)٣٩ (صفحةنوع األسالك والحد األقصى لطول األسالك٢. ٦. ٤انظر "

يلزم وجود غطاء التركيب السطحي عند التركيب السطحي لمحطة الردھة.١*

موقع التركيب
R ال تعمد إلى تركيب المنتج في المواقع التالية. قد يكون بھا خطر حدوث

عطل أو اضطرابات في االتصال.
األماكن التي يحدث بھا اھتزازات أو صدمات أو صدى.–
األماكن قريبة من تركيز مرتفع للغبار أو كبريتيد الھيدروجين أو –

األمونيا أو الكبريت أو األبخرة السامة.
األماكن التي يوجد بھا دخان مفرط وغبار ودرجة حرارة عالية.–
األماكن المعرضة ألشعة الشمس المباشرة.–
األماكن التي تشكل فيھا السماء معظم الخلفية.–
األماكن التي تكون فيھا الخلفية حائًطا أبيض تنعكس عنه أشعة الشمس –

المباشرة.
بالقرب من السواحل حيث يكون المنتج عرضة لھواء البحر بشكل –

مباشر، أو بالقرب من ينابيع المياه الحارة الكبريتية (التعرض لألمالح 
يمكن أن يقصر من عمر المنتج المتوقع).

R قم بتركيب المنتج بعيًدا عن األجھزة اإللكترونية مثل أجھزة التلفزيون
وأجھزة الراديو وجھاز الكمبيوتر الشخصي ومكيفات الھواء ولوحات 

التحكم في تسخين الماء مع ھاتف داخلي ومعدات أمن المنزل واألجھزة 
الالسلكية والھواتف الالسلكية الرقمية.

R الحماية من الغبار/الحماية من المياه ھيIP55 فقط عند تنفيذ أعمال .
التركيب المحددة في ھذه الوثيقة بشكل صحيح وتنفيذ الحماية من المياه 

بشكل مناسب.
R.تأكد من عدم تعرض الجزء الخلفي من المنتج للمياه
R اعتماًدا على موقع التركيب، قد يتشكل التكاثف على غطاء عدسة المنتج. قد

يتسبب ھذا في أن تصبح الصور معتمة. سوف يتبدد التكثف مع ارتفاع 
درجة الحرارة.

موضع التركيب الخاص في محطة الردھة ونطاق الكاميرا ١. ٣. ٤

اطلع على األمثلة التالية وتأّكد من أن المنطقة في محيط رؤية الكاميرا. في جميع 
" Aاألشكال التوضيحية، ُيشار إلى المنطقة التي يمكن عرضھا بواسطة "

".Bوُيشار إلى مركز عدسات الكاميرا بواسطة "

المنظر الجانبي

المنظر العلوي

مالحظة:
R القياسات والزوايا الموضحة ھنا مخصصة ألھداف مرجعية وقد تختلف

تبًعا للبيئة.
R .قم بتركيب محطة الردھة بحيث ال تتعرض محطة الردھة إلى ضوء قوي

إذا كان ھناك ضوء قوي ساطع على محطة الردھة، فقد ال يتم تمييز وجه 
الزائر.

مم١٥٠٠ارتفاع الكاميرا: 

°٠زاوية عدسة الكاميرا: 

 تقریًبا ۲۱٥۰ مم 
تقریًبا °۱۱۰ 

تقریًبا ٥۰۰ مم

تقریًبا ۱٥۰۰ مم 

تقریًبا ۱٤۰۰ مم

تقریًبا ۷٥۰ مم





تقریًبا ٥۰۰ مم 

تقریًبا °۱۷۰
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التركيب.٤
تجميع وحدات محطة الردھة ٢. ٣. ٤

تتكّون محطة الردھة من مجموعة من الوحدات وفًقا لعدد الغرف المتصلة بھا.
 للحصول على معلومات حول تكوين كل وحدة.٦صفحةانظر –
 للحصول على معلومات حول العناصر المتضمنة مع كل ١٠صفحةانظر –

وحدة.
 × قطعة واحدة + وحدة بزر ×مثال: محطة الردھة الخاصة بوحدة الكاميرا 

 قطعة واحدة× قطع + لوحة فارغة ٣

) كما ھو موّضح أدناه.A) باإلطار (Bوّصل كل وحدة (١

R .بدًءا من وحدة الكاميرا، وّصل كل وحدة بالترتيب من األعلى
)B-١—B-٥(

R) الموجودة على جانبي ) في الفتحات (أدخل الحوامل (
اإلطار.

R.تتغّير مجموعة الوحدات وفًقا لعدد الغرف المتصلة بھا

)، Cاضغط مع االستمرار على اللوحين الجانبيين األيسر واأليمن (٢
). تأّكد من أن كل وحدة مثّبتة Dوثّبتھما بإحكام باستخدام البراغي (

بإحكام.
R يختلف عدد البراغي المتضمنة حسب نوع الصندوق الخلفي (كبير أم

صغير) المتصل بھا.

توصيل الكابالت المسطحة ٣. ٣. ٤

).١-A) من كل وحدة (Aأِزل أغطية أطراف التوصيل (١

R.أزل غطاء طرف التوصيل من الوحدة المتضمنة

) من وحدة الكاميرا بوحدة الزر التالي.Bوّصل الكبل المسطح (٢

R.بدًءا من وحدة الكاميرا، وّصل كل وحدة بالترتيب من األعلى

) بجميع الوحدات المتبقية.Bوّصل الكابالت المسطحة (٣

) بجميع Aبعد انتھاء التوصيالت، أعد تثبيت أغطية طرف التوصيل (٤
). تأّكد من أن كل وحدة مثّبتة بإحكام.٢-Aأطراف التوصيل (

RCلن يتم استخدام أحد الكابالت المسطحة المتضمنة :
 × قطعة واحدة + وحدة بزر ×مثال: محطة الردھة الخاصة بوحدة الكاميرا 

 قطعة واحدة× قطع + لوحة فارغة ٣
12

۱ -

۲ -

۳ - 

٤ -  

٥ -  















2

1

 













۱ -

۲ -
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التركيب.٤
توصيل إطارين من محطة الردھة باستخدام كابل تمديد ٤. ٣. ٤

عند توصيل إطارين من محطة الردھة مًعا، وّصلھما باستخدام كابل تمديد 
VL-VM801 ُيباع بشكٍل منفصل؛) A.كما ھو موّضح أدناه (

 × قطعة واحدة + وحدة بزر ×مثال: محطة الردھة الخاصة بوحدة الكاميرا 
 قطعتين× قطع + لوحة فارغة ٨

(لن يتم استخدام اثنين من الكابالت المسطحة المتضمنة)
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التركيب.٤
تركيب محطة الردھة على الجدار ٥. ٣. ٤

يمكن استخدام الطريقتين التاليتين لتركيب محطة الردھة.
التركيب المستوي باستخدام الصندوق الخلفي (ُيباع بشكٍل منفصل)–
التركيب السطحي باستخدام الصندوق الخلفي وغطاء التركيب السطحي –

(ُيباع بشكٍل منفصل)

أبعاد الصندوق الخلفي وإعداده
اصنع فتحة في الحائط من أجل الصندوق الخلفي..١

R.انتبه ألبعاد الصندوق الخلفي

VL-VM603(النوع الكبير: الصندوق الخلفي) 

VL-VM602(النوع الصغير: الصندوق الخلفي) 

افتح الثقوب المختومة في الصندوق الخلفي، ثم مرر جميع الكابالت .٢
الضرورية واألسالك التالية من خالل الثقوب المختومة.

األسالك من وحدة إمداد الطاقة–
 (مثال: جھاز K-INاألسالك من القفل الكھربائي، وجھاز توصيل –

التحكم في الدخول و/أو مستشعر فتح الباب، إلخ.)
األسالك من كل وحدة تحكم رئيسية، أو األسالك من الموزع، أو –

األسالك من صندوق االمتداد

المنظر الجانبيالمنظر األمامي

۲۹٥ مم

۱۱۰ مم ٥۰ مم

المنظر الجانبيالمنظر األمامي

۲۰٦ مم

۱۱۰ مم ٥۰ مم
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التركيب.٤
التركيب المستوي باستخدام صندوق خلفي ٦. ٣. ٤

افتح الثقوب المختومة في الصندوق الخلفي ومّرر الكابالت من خاللھا.١

R" ٢٨ (صفحةأبعاد الصندوق الخلفي وإعدادهانظر التعليمات في(."

قم بتركيب الصندوق الخلفي على الحائط.٢

) بالصندوق B براغي (٤) باستخدام Aوّصل اللوحين العلوي والسفلي (٣
الخلفي.

.DIPاضبط مفاتيح ٤

R للحصول على معلومات حول مفاتيح ٤٠صفحةانظر DIP الخاصة 
بمحطة الردھة.

R للحصول على معلومات حول مفاتيح ٤١صفحةانظر DIP الخاصة 
بالموزع عند استخدام أسالك الناقل.

قم بتوصيل األسالك والكابالت إلى محطة الردھة.٥

R نوع األسالك والحد األقصى لطول األسالك٢. ٦. ٤انظر 
.)٣٩(صفحة

وّصل محطة الردھة بالصندوق الخلفي، ثم استخدم مفتاح الربط السداسي ٦
إلحكام ربط محطة الردھة بالصندوق الخلفي باستخدام برغي سداسي واحد 

)A.(
R) ال تقم بتغطية فتحات تصريف المياهB.(

مالحظة:
R ثقلي} أو جرامكيلو٣٠ نيوتن {٢٩٤قدرة الشد المطلوبة لكل برغي ھي

أكثر. إذا لم تتم تلبية ھذه المعايير، عليك باتخاذ إجراءات إضافية لزيادة 
القوة.

تثبيت إطارين من محطة الردھة
عند توصيل إطارين من محطة الردھة مًعا، استخدم كابل تمديد (ُيباع بشكٍل 

منفصل)، وثّبته على الجدار كالتالي.









Aالجدار

Bالصندوق الخلفي

C) كابل تمديدVL-VM801(؛ ُيباع بشكٍل منفصل
)م١(حوالي 

Dثقوب

E.مّرر كابالت التمديد من خالل الثقب الموجود خلف الجدار
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التركيب.٤
التركيب السطحي باستخدام الصندوق الخلفي وغطاء  ٧. ٣. ٤
التركيب السطحي

افتح الثقوب المختومة في الصندوق الخلفي ومّرر الكابالت من خاللھا.١

R" ٢٨ (صفحةأبعاد الصندوق الخلفي وإعدادهانظر التعليمات في(."

 مناطق ٤استخدم المفتاح السداسي إلحكام ربط الصندوق الخلفي في ٢
)، ثم رّكب الصندوق A براغي سداسية الرأس (٤ أقواس و٤باستخدام 

الخلفي على الحائط.

).B براغي (٤) باستخدام Aوّصل اللوحين العلوي والسفلي (٣

.DIPاضبط مفاتيح ٤

R للحصول على معلومات حول مفاتيح ٤٠صفحةانظر DIP الخاصة 
بمحطة الردھة.

R للحصول على معلومات حول مفاتيح ٤١صفحةانظر DIP الخاصة 
بالموزع عند استخدام أسالك الناقل.

قم بتوصيل األسالك والكابالت إلى محطة الردھة.٥

R" نوع األسالك والحد األقصى لطول األسالك٢. ٦. ٤انظر 
".)٣٩(صفحة

وّصل محطة الردھة بالصندوق الخلفي، ثم استخدم مفتاح الربط السداسي ٦
إلحكام ربط محطة الردھة بالصندوق الخلفي باستخدام برغي سداسي واحد 

)A.(
R) ال تقم بتغطية فتحات تصريف المياهB.(

) بالصندوق الخلفي.Aوّصل غطاء التركيب السطحي (٧

استخدم المفتاح السداسي إلحكام ربط غطاء التركيب السطحي فيأ .
).B براغي سداسية الرأس (٤ مناطق باستخدام ٤

)، ثم ألصق Cأِزل الشريط من كال جانبي الورقة المضادة للغبار (ب .
الورقة المضادة للغبار بالجانب السفلي من الصندوق الخلفي. ألصق 

).Dالورقة المضادة للغبار بحيث تكون بمحاذاة الجدار (
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التركيب.٤
بعد إحكام ربط غطاء التركيب السطحي بالصندوق الخلفي، ُسّد أعلى غطاء ٨
التركيب السطحي وجانبه بواسطة سدادة مانعة لتسرب المياه. ال تُسّد 

الجانب السفلي.

مالحظة:
R ثقلي} أو جرامكيلو٣٠ نيوتن { ٢٩٤قدرة الشد المطلوبة لكل برغي ھي

أكثر. إذا لم تتم تلبية ھذه المعايير، عليك باتخاذ إجراءات إضافية لزيادة 
القوة.

تثبيت إطارين من محطة الردھة
عند توصيل إطارين من محطة الردھة مًعا، استخدم كابل تمديد (ُيباع بشكٍل 

منفصل)، وثّبته على الجدار كالتالي.
المنظر األمامي

المنظر الجانبي

Aالمنطقة المسدودة بسدادة مانعة لتسرب المياه 

Bالمنطقة التي يجب عدم سّدھا بسدادة مانعة لتسرب المياه 





Aالجدار

Bالصندوق الخلفي

C) كابل تمديدVL-VM801(؛ ُيباع بشكٍل منفصل
)م١(حوالي 

Dثقوب

E.مّرر كابالت التمديد من خالل الثقب الموجود خلف الجدار

F يلزم وجود مسافة لربط البراغي عند توصيل غطاء التركيب
السطحي بالصندوق الخلفي. عند وجود إطارين لمحطة الردھة، تأّكد 

 أو أكثر بين الصناديق الخلفية.سم٦من وجود مسافة قدرھا 

G.الشكل التوضيحي لغطاء التركيب السطحي المتضمن
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التركيب.٤
توصيل األسالك ٨. ٣. ٤

ھام:
R احرص على فصل الكھرباء عن كافة األجھزة من القاطع الكھربائي قبل

القيام بتنفيذ أي أعمال خاصة باألسالك. قد يسبب عدم مراعاة ھذا 
ضرًرا للمنتج.

أزل غطاء طرف التوصيل من وحدة الكاميرا.١

أِزل األسالك من جميع األجھزة كما ھو موّضح أدناه.٢

، DCأدخل األسالك الموجودة بوحدة إمداد الطاقة إلى المجموعة الطرفية ٣
ثم أحكم ربط براغي الكتلة الطرفية، ثم وّصل الكتلة الطرفية بأطراف 

.DCالتوصيل 
R.وّصل األسالك كالتالي

DC INوحدة إمداد الطاقة :

أدخل األسالك الموجودة بالقفل الكھربائي إلى الكتلة الطرفية ذات ٤
 دبابيس، ثم أحكم ربط براغي الكتلة الطرفية، ثم وّصل الكتلة الطرفية ٣

.K-OUT دبابيس بأطراف التوصيل ٣ذات 
R وّصل األسالك طبًقا لمواصفات القفل الكھربائي. تحتاج إلى اثنتين

فقط من توصيالت األسالك.
NCو COM ألنواع القفل الكھربائي ذي الدائرة التي تفتح بشكٍل :
عادي

COMو NO ألنواع القفل الكھربائي ذي الدائرة التي تغلق بشكٍل :
عادي

 إلى الكتلة الطرفية ذات K-INأدخل األسالك من أجھزة التوصيل ٥
 دبابيس، ثم أحكم ربط براغي الكتلة الطرفية، ثم وّصل الكتلة الطرفية ٦

.K-INبأطراف التوصيل 
R.وّصل األسالك كالتالي

 K-IN 1 C1و C2/K-IN 2 C1و C2:
 (مثال: جھاز التحكم في الدخول و/أو مستشعر K-INجھاز توصيل 

فتح الباب، إلخ.)

وحدة الكاميرا

:Starعند استخدام أسالك ٦

أدخل األسالك من وحدة التحكم الرئيسية إلى الكتلة الطرفية ذات الدبوسين، 
ثم أحكم ربط براغي الكتلة الطرفية، ثم وّصل الكتلة الطرفية بأطراف 

توصيل الخط.
R.وّصل األسالك من وحدة التحكم الرئيسية
R عند استخدام أسالكStar ٨، انتقل إلى الخطوة.

 أزرار٤مثال: وحدة ذات 

 أسالك من القفل الكھربائي۷A مم
Bأسالك من جھاز التحكم في الدخول 
Cاألسالك من مستشعر فتح الباب 
Dأسالك التيار المباشر من وحدة إمداد الطاقة 
E دبابيس٣ كتلة طرفية ذات 
F دبابيس٦ كتلة طرفية ذات 
G المجموعة الطرفية DC

Aالكتلة الطرفية ذات دبوسين 
B األسالك من وحدة التحكم الرئيسية (أسالك Star(

  

 



۷ مم

۷ مم

۷ مم

 

 
٣٢(32)



التركيب.٤
عند استخدام أسالك الناقل:٧

أدخل األسالك من الموزع أو صندوق االمتداد إلى الكتلة الطرفية ذات 
 دبابيس، ثم أحكم ربط براغي الكتلة الطرفية، ثم وّصل الكتلة الطرفية ٦

بأطراف توصيل الخط.
R.وّصل األسالك كالتالي

L1و L2الموزع أو صندوق االمتداد :

وحدة الكاميرا

تأّكد من إعادة تركيب غطاء طرف التوصيل بطرف التوصيل الموجود ٨
بوحدة الكاميرا.

:VL-V703عند استخدام أسالك الناقل وصندوق االمتداد ٩

أجِر التوصيالت التالية بصندوق االمتداد. راجع العناصر التالية من وثائق 
 (بما في ذلك صندوق االمتداد VL-V900/VL-V901سلسلة 

VL-V703.للحصول على تفاصيل التركيب (
العناصر المتضمنة–
الرسوم التخطيطية للجھاز–
كيفية توصيل األسالك (تعرية األسالك والكابالت، أو زر تحرير –

السلك، أو زر تحرير الكابل)
قم بتنزيل الوثائق من الموقع اإللكتروني أدناه.

 https://panasonic.net/cns/pcc/support/intercom/
v900 

توصيل األسالك من وحدة إمداد الطاقة.أ .
R.وّصل األسالك كالتالي

DC INوحدة إمداد الطاقة :
أدخل األسالك من محطة الردھة.ب .

R.وّصل األسالك كالتالي
L1و L2محطة الردھة :

أدخل األسالك من الموزع.ج .
R.وّصل األسالك كالتالي

V700/VM701 L1و L2الموزع :

:VL-VM701عند استخدام أسالك الناقل وموزع ١٠

أجِر التوصيالت التالية بالموزع.
قم بإزالة براغي غطاء الكابل ثم قم بنزع أغطية الكابل.أ .

أدخل األسالك الموجودة بوحدة إمداد الطاقة إلى المجموعة الطرفية ب .
DC ثم أحكم ربط براغي الكتلة الطرفية، ثم وّصل الكتلة الطرفية ،

.DCبأطراف التوصيل 
R.وّصل األسالك كالتالي

DC INوحدة إمداد الطاقة :
أدخل األسالك من محطة الردھة، أو صندوق االمتداد، أو الموزع ج .

السابق إلى الكتلة الطرفية ذات دبوسين، ثم أحكم ربط براغي الكتلة 
الطرفية، ثم وّصل الكتلة الطرفية بأطراف التوصيل.

R.وّصل األسالك كالتالي
IN VM101/VM701 L1و L2 محطة الردھة، أو صندوق :
االمتداد، أو الموزع السابق

أدخل األسالك من الموزع التالي إلى الكتلة الطرفية ذات دبوسين، ثم د .
أحكم ربط براغي الكتلة الطرفية، ثم وّصل الكتلة الطرفية بأطراف 

التوصيل.
R.وّصل األسالك كالتالي

OUT VM701 L1و L2الموزع :
أدخل األسالك من وحدة التحكم الرئيسية إلى الكتلة الطرفية ذات ھـ.

الدبوسين، ثم أحكم ربط براغي الكتلة الطرفية، ثم وّصل الكتلة 
الطرفية بأطراف توصيل الخط.

R.وّصل األسالك كالتالي
D1و D2وحدة التحكم الرئيسية :

بعد توصيل أسالك جميع أطراف التوصيل بالموزع، استخدم مشّدات و .
الكابل إلحكام ربط األسالك بثقوب مشّدات الكابل في أعلى الموزع 

وأسفله.
تأكد من إعادة تركيب أغطية الكابل ثم قم بتثبيت براغي أغطية الكابل ز .

بإحكام.

A دبابيس٦كتلة طرفية ذات 

B(أسالك الناقل) األسالك من الموزع أو صندوق االمتداد



۷ مم

الموزع

Aبراغي 
Bأغطية الكابل 
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التركيب.٤
الموزع

مالحظة:
R تأّكد من إدخال األسالك بالكامل في الكتلة الطرفية، ومن أن براغي الكتلة

الطرفية محكمة الربط بشكٍل تاٍم لمنع األسالك من االنسحاب.
R.تأّكد من أن كل كتلة طرفية متصلة بإحكام بأطراف التوصيل
R" ٣٩ (صفحةنوع األسالك والحد األقصى لطول األسالك٢. ٦. ٤راجع( "

لالطالع على الرسوم التخطيطية للتوصيل.
R" ٣٩ (صفحةنوع األسالك والحد األقصى لطول األسالك٢. ٦. ٤راجع( "

للحصول على المعلومات الخاصة بنوع األسالك التي يمكن استخدامھا 
وطول ھذه األسالك.

تركيب صندوق االمتداد (ُيباع بشكٍل منفصل) ٤. ٤
 (بما في ذلك VL-V900/VL-V901راجع العناصر التالية من وثائق سلسلة 

) للحصول على تفاصيل التركيب للتثبيت على VL-V703صندوق االمتداد 
الجدار.

العناصر المتضمنة–
الرسوم التخطيطية للجھاز–
المواصفات–
 أو التثبيت بشكٍل مباشر على الجدارDINالتركيب على سكة –

تنزيل الوثائق من الموقع اإللكتروني أدناه.
https://panasonic.net/cns/pcc/support/intercom/

v900

Aأسالك التيار المباشر من وحدة إمداد الطاقة

B األسالك من محطة الردھة، أو صندوق االمتداد، أو الموزع
السابق

Cاألسالك من الموزع التالي

Dاألسالك من وحدة التحكم الرئيسية

Aمشّدات الكابل المتصلة بثقوب مشّدات الكابل











۷ مم

۷ مم
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التركيب.٤
تركيب الموزع (ُيباع بشكٍل منفصل) ٥. ٤

العناصر المطلوبة
؛ ُيباع بشكٍل منفصل)VL-VM701الموزع (–
مشّدات الكابل (متضمنة مع الموزع)–
البراغي (متضمنة مع الموزع)–
نوع ٢. ٦. ٤األسالك الخاصة بتوصيل الموزع (تزويد المستخدم) انظر –

.)٣٩ (صفحةاألسالك والحد األقصى لطول األسالك

مالحظة:
R للمزيد من المعلومات حول توصيالت موزعVL-VM701 راجع ،

.٣٣صفحة في ١٠الخطوة رقم 

طرق التركيب
يمكن استخدام الطريقتين التاليتين للتركيب.

 (تزويد المستخدم)DINالتركيب على سكة –
التثبيت بشكٍل مباشر على الجدار–

DINالتركيب على سكة  ١. ٥. ٤

 بحيث يكون الخطاف السفلي في أسفل الموزع.DINوّصل الموزع بسكة 

.DIN) الخاصة بالموزع بأعلى سكة Aعلّق الخطافات العلوية (١

R عند تلك النقطة سوف يكون الموزع متدلًيا من سكةDIN ولكن لن 
يكون مثبًتا.

) ألسفل، وتأكد من أن الجزء السفلي للموزع متساٍو مع Bاسحب الرافعة (٢
، ثم حّرر الرافعة.DINسكة 
R) سيرتفع الخطاف السفليC ألعلى، بحيث ُيحكم اتصال أسفل(

.DINالموزع بسكة 

التركيب بشكٍل مباشر على الجدار ٢. ٥. ٤

).Aثّبت الموزع على الجدار بإحكام باستخدام البرغيين المتضمنة (
R.وّصل غطاء الكابل السفلي بعد تثبيت الموزع على الجدار
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التركيب.٤
توصيالت األسالك ٦. ٤

الرسم التخطيطي لألسالك ١. ٦. ٤

مالحظة:
R لالطالع على معلومات بشأن توصيالت وحدات إمداد الطاقة.٢٣صفحةانظر 
R للحصول على معلومات حول إعدادات مفتاح ٤٠صفحةانظر DIP.الموجود في محطة الردھة 
R للحصول على معلومات حول مفاتيح ٤١صفحةانظر DIP.الخاصة بالموزع عند استخدام أسالك الناقل 
R.أدخل األسالك بالكامل في أطراف التوصيل. بعد إدخال األسالك، اسحب كل سلك قليالً وذلك للتأكد من أنه موصل بإحكام

Starمثال على أسالك 
الحد األقصى لعدد األجھزة

R ١محطة الردھة: ما يصل إلى
R (يعتمد ذلك على تكوين وحدات محطة الردھة)٣٢وحدة التحكم الرئيسية: ما يصل إلى 

ھام:
R عند استخدام أسالكStar ال تقم بتوصيل األسالك من وحدات التحكم الرئيسية بـ ،L1و L2.
R.األسالك غير مستقطبة

DIP SW

K-OUT
C1NO COM NC C2C1C2 L1 L2 DC IN
K-IN1/K-IN2

D1
D2
IN1

1
2
1
2
1
2

IN2
OUT1
OUT2

D1
D2
IN1

1
2
1
2
1
2

IN2
OUT1
OUT2

D1
D2
IN1

1
2
1
2
1
2

IN2
OUT1
OUT2

D1
D2
IN1

1
2
1
2
1
2

IN2
OUT1
OUT2

القفل 
الكھربائي 

(خرج)

وحدة إمداد 
الطاقة

تیار مباشر ۲٤ فولت
۱۲ فولت

تیار متردد / تیار مباشر

 مأخذ التیار المتردد

مستشعر فتح 
الباب (دخل)

جھاز التحكم في 
الدخول (دخل)

 إمداد 
الطاقة

٦#

۸#

۱۰#

۱۲#

۱٤#

۱٦#

٥#

۷#

۹#

۱۱#

۱۳#

۱٥# وحدة التحكم الرئیسیة

۲#

۳#

محطة الردھة

٤#

۱#
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التركيب.٤
أمثلة على أسالك الناقل
الحد األقصى لعدد األجھزة

R ٦محطة الردھة: ما يصل إلى
R (يعتمد ذلك على تكوين وحدات محطة الردھة)٣٢وحدة التحكم الرئيسية: ما يصل إلى 
R ٨الموزع: ما يصل إلى
R(مطلوب عند توسيع محطات الردھة) صندوق االمتداد: ما يصل إلى صندوق واحد

استخدام الموزع

ھام:
R.عند استخدام أسالك الناقل، ال تقم بتوصيل األسالك من وحدات التحكم الرئيسية بأطراف التوصيل الموجودة خلف وحدات أزرار محطة الردھة
R.األسالك غير مستقطبة

محطة الردھة

DIP SW

K-OUT
C1NO COM NC C2C1C2 L1 L2 DC IN
K-IN1/K-IN2

القفل 
الكھربائي 

(خرج) وحدة إمداد 
الطاقة

تیار مباشر ۲٤ فولت

۱۲ فولت
تیار متردد / تیار مباشر

 مأخذ التیار المتردد
مستشعر فتح 
الباب (دخل) جھاز التحكم في

الدخول (دخل)

 إمداد
الطاقة

۳#

۲#

۱#

٤#

D1
D2
IN1

1
2
1
2
1
2

IN2
OUT1
OUT2

٦#

D1
D2
IN1

1
2
1
2
1
2

IN2
OUT1
OUT2

٥#

DIP SW

DIP SW

DC IN

1 D1
ROOMOUT

VM701

VM701

IN
VM101/

L1

NOT
FOR
AC

DIP SW

DIP SW

DIP SW

D2

2 D1
D2

3 D1
D2

4 D1
D2

L2

L1
L2

۷#

۸#

موزع رقم ۲#
إلى الموزع 

الثالث

من محطة الردھة

D1
D2
IN1

1
2
1
2
1
2

IN2
OUT1
OUT2

۲#

D1
D2
IN1

1
2
1
2
1
2

IN2
OUT1
OUT2

DIP SW

DIP SW

DC IN

1 D1
ROOMOUT

VM701

VM701

IN
VM101/

L1

NOT
FOR
AC

DIP SW

DIP SW

DIP SW

D2

2 D1
D2

3 D1
D2

4 D1
D2

L2

L1
L2

۳#

٤#

موزع رقم ۱#

وحدة 
إمداد الطاقة*۱

تیار مباشر ۲٤ فولت

إلى مأخذ التیار المتردد

*۱: من وحدة إمداد الطاقة ذات تیار مباشر ۲٤ فولت

۱*

وحدة التحكم الرئیسیة رقم ۱#
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التركيب.٤
استخدام صندوق االمتداد والموزع

ھام:
R.عند استخدام أسالك الناقل، ال تقم بتوصيل األسالك من وحدات التحكم الرئيسية بأطراف التوصيل الموجودة خلف وحدات أزرار محطة الردھة
R:عند التوصيل بصندوق االمتداد

) على إيقاف.VL-V703 بصندوق االمتداد (DIPاضبط جميع مفاتيح –
).VL-V703 في صندوق االمتداد (V700/VM701 في ٤ إلى ٢ال تقم بتوصيل األسالك بالموصالت من –
تتعذر المراقبة من وحدة التحكم الرئيسية.–

).٤٠صفحة" الموجود بمحطة الردھة على وضع "تشغيل" (منع المراقبة؛ ٨ رقم "DIPاضبط مفتاح 
R.األسالك غير مستقطبة

DIP SW

K-OUT
C1NO COM NC C2C1C2 L1 L2 DC IN
K-IN1/K-IN2

وحدة 
إمداد الطاقة

تیار مباشر ۲٤ فولت

إلى مأخذ التیار المتردد

جھاز التحكم في 
الدخول (دخل)

مستشعر فتح 
القفل الباب (دخل)

الكھربائي 
(خرج)

۱۲ فولت 
 تیار متردد / تیار مباشر

إمداد
الطاقة

محطة الردھة

D1
D2
IN1

1
2
1
2
1
2

IN2
OUT1
OUT2

٦#

D1
D2
IN1

1
2
1
2
1
2

IN2
OUT1
OUT2

٥#

DIP SW

DIP SW

DC IN

1 D1
ROOMOUT

VM701

VM701

IN
VM101/

L1

NOT
FOR
AC

DIP SW

DIP SW

DIP SW

D2

2 D1
D2

3 D1
D2

4 D1
D2

L2

L1
L2

۷#

۸#

موزع رقم ۲#

من صندوق 
االمتداد

إلى الموزع 
الثالث

D1
D2
IN1

1
2
1
2
1
2

IN2
OUT1
OUT2

۲#

D1
D2
IN1

1
2
1
2
1
2

IN2
OUT1
OUT2

DIP SW

DIP SW

DC IN

1 D1
ROOMOUT

VM701

VM701

IN
VM101/

L1

NOT
FOR
AC

DIP SW

DIP SW

DIP SW

D2

2 D1
D2

3 D1
D2

4 D1
D2

L2

L1
L2

۳#

٤#

موزع رقم ۱#

وحدة 
إمداد 

الطاقة*۱

تیار مباشر 
۲٤ فولت

إلى مأخذ 
التیار المتردد

٥#

۱* ۱*

*۱: من وحدة إمداد الطاقة ذات تیار مباشر ۲٤ فولت

۳#

۲#

۱#

٤#

۷#

٦#

۸#

وحدة التحكم الرئیسیة رقم ۱#

L1

V700/
VM701

1
L2

L1
2

L2

L1
3

L2

L1
4

L2

L1

Lobby
Station

L2
1

L1
L2

3

L1
L2

4

L1
L2

5

L1
L2

6

L1
L2

2

صندوق االمتداد

DC INوحدة إمداد الطاقة
إلى مأخذ التیار المتردد

محطة الردھة 
الثانیة
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التركيب.٤
نوع األسالك والحد األقصى لطول األسالك ٢. ٦. ٤

)VL-MV10الموزع متصل بوحدة إمداد الطاقة (عند استخدام وحدات التحكم الرئيسية ١*
)VL-MV10وحدة التحكم الرئيسية األبعد (عند استخدام وحدات التحكم الرئيسية ٢*

الحظ ما يلي عند اختيار األسالك
R استخدم سلكين موصلين (صلب نحاسي) معPE (البولي إثيلين)-غطاء PVC.عازل 

يوصى بكابل ذي سعة متوسطة وغير محمي.
R ًقا عليھا مع ھذا الجھاز. كما يجب األخذ بعين االعتبار اللوائح الوطنية للتركيب و/أو للمعدات ذات الصلة. يجب استخدام يجب استخدام أسالك إمداد طاقة مصدَّ

.IEC 60227أسالك إمداد طاقة مصادق عليھا ليست أخف وزًنا من أسالك بوليفينيل كلوريد المرنة العادية وفقا لمعيار 
R.عندما يتم توصيل صندوق امتداد، ال يتغير الحد األقصى لطول األسالك من محطة الردھة إلى الموزع

الحد األقصى للطولقطر األسالكاتجاه األسالك

Starأسالك 

وحدة التحكم الرئيسية↔محطة الردھة
م١٠٠حوالي )AWG 22  (مم٠٫٦٥

م٢٠٠حوالي )AWG 17  (مم١٫٢

وحدة إمداد الطاقة 
)VL-PS240(

محطة الردھة↔
م١٠حوالي )AWG 22  (مم٠٫٦٥

م٢٠حوالي )AWG 12  (مم٢

وحدة إمداد الطاقة 
)VL-PS2410(

محطة الردھة↔
م٥٠حوالي )AWG 22  (مم٠٫٦٥

م١٠٠حوالي )AWG 12  (مم٢

أسالك الناقل

الموزع↔محطة الردھة
الموزع األبعد

م١٠٠حوالي )AWG 22  (مم٠٫٦٥

م٢٠٠حوالي )AWG 17  (مم١٫٢

٢*وحدة التحكم الرئيسية↔١*الموزع
م١٠٠حوالي )AWG 22  (مم٠٫٦٥

م٢٠٠حوالي )AWG 17  (مم١٫٢

وحدة إمداد الطاقة 
)VL-PS240(

محطة الردھة↔
م١٠حوالي )AWG 22  (مم٠٫٦٥

م٢٠حوالي )AWG 12  (مم٢

وحدة إمداد الطاقة 
)VL-PS2410(

محطة الردھة↔
م٥٠حوالي )AWG 22  (مم٠٫٦٥

م١٠٠حوالي )AWG 12  (مم٢

وحدة إمداد الطاقة 
)VL-PS240(

وحدة إمداد الطاقة 
)VL-PS2410(

الموزع↔

م١٠حوالي )AWG 22  (مم٠٫٦٥

م٢٠حوالي )AWG 12  (مم٢

مصدر التيار المتردد↔وحدة إمداد الطاقة
)AWG 17  (مم١٫٢

ال توجد متطلبات
)AWG 12  (مم٢

↔محطة الردھة

قفل كھربائي
K-INجھاز توصيل 

(مثال: جھاز التحكم في الدخول و/أو 
مستشعر فتح الباب، إلخ.)

وفًقا لمواصفات جھاز )AWG 24  (مم٠٫٥
موصول. )AWG 17  (مم١٫٢
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التركيب.٤
DIPإعدادات مفتاح  ٧. ٤

 الموجود في محطة الردھةDIPإعدادات مفتاح  ١. ٧. ٤

 التالية لمحطة الردھة عند تركيب محطة الردھة.DIPيتطلب استخدام إعدادات مفتاح 

DIP SW

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

DIPمفتاح اإلعدادالعنصرDIPمفتاح اإلعدادالعنصر

طريقة توصيل 
األسالك

لغة التوجيه Starأسالك 
الصوتي (عند 

إلغاء قفل الباب)

ال يوجد توجيه 
صوتي

اإلنجليزيةأسالك الناقل

اإلضاءة الخلفية 
ألزرار االتصال 

في وضع 
االستعداد

تضيء في حالة 
اإلضاءة المظلمة

األلمانية

الفرنسيةتضيء دائًما

اإلسبانيةتنطفئ دائًما

منع المراقبة من وحدة التحكم الرئيسية
R عند استخدامVL-V703 صندوق) 

 DIPاالمتداد)، اضبط مفتاح 
" على وضع "تشغيل" ٨رقم "

(منع المراقبة).

اإليطالية

الھولنديةالسماح بالمراقبة من وحدة التحكم الرئيسية

العربية

الفارسية

1 2 3 4 5 6 7 8

ON
OFF

1 2 3 4 5 6 7 8

ON
OFF

1 2 3 4 5 6 7 8

ON
OFF

1 2 3 4 5 6 7 8

ON
OFF

1 2 3 4 5 6 7 8

ON
OFF

1 2 3 4 5 6 7 8

ON
OFF

1 2 3 4 5 6 7 8

ON
OFF

1 2 3 4 5 6 7 8

ON
OFF

1 2 3 4 5 6 7 8

ON
OFF

1 2 3 4 5 6 7 8

ON
OFF

1 2 3 4 5 6 7 8

ON
OFF

1 2 3 4 5 6 7 8

ON
OFF

1 2 3 4 5 6 7 8

ON
OFF

1 2 3 4 5 6 7 8

ON
OFF

1 2 3 4 5 6 7 8

ON
OFF

1 2 3 4 5 6 7 8

ON
OFF
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التركيب.٤
 الموجود في الموزعDIPإعدادات مفتاح  ٢. ٧. ٤

 التالية عند تركيب الموزع باستخدام أسالك الناقل.DIPيتطلب استخدام إعدادات مفتاح 
) لكل موزع.A المناسبة (DIP: تجب تھيئة مفاتيح ٨ رقم #– ١إعدادات معرف الموزع رقم #–
) وفًقا لكل رقم زر يخص محطة الردھة والغرف.B المناسبة (DIP: تجب تھيئة مفاتيح A – fإعدادات معرف رقم الغرفة –

: لغرض اإليضاح، ُتكتب األرقام على لوحات األسماء الخاصة بكل زر اتصال بمحطات الردھة.

.T الخاص بالموزعات المناسبة DIP، اضبط مفتاح ٢٠مثال: عند تھيئة غرفة رقم 

Aإعدادات معرف الموزع 

A

۸#

۷#

٦#

٥#

٤#
 

 

 

 

 

 

 

 

۳#

۲#

۱#

 

 

 

 

 





































1 2
3 4

5 6
7 8

9 10
11 12

13 14
15 16

17 18
19 20

21 22
23 24

25 26
27 28

29 30
31 32

1



DIP SW

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

DIPمفتاح اإلنھاءDIPمفتاح اإلعدادDIPمفتاح اإلعداد

معرف الموزع 
١#رقم 

معرف الموزع 
٥#رقم 

موزع الطرف األبعد

معرف الموزع 
٢#رقم 

معرف الموزع 
٦#رقم 

معرف الموزع 
٣#رقم 

معرف الموزع 
٧#رقم 

موزع الطرف غير 
البعيد

معرف الموزع 
٤#رقم 

معرف الموزع 
٨#رقم 

1 2 3 4 5 6 7 8

ON
OFF

1 2 3 4 5 6 7 8

ON
OFF

1 2 3 4 5 6 7 8

ON
OFF

1 2 3 4 5 6 7 8

ON
OFF

1 2 3 4 5 6 7 8

ON
OFF

1 2 3 4 5 6 7 8

ON
OFF

1 2 3 4 5 6 7 8

ON
OFF

1 2 3 4 5 6 7 8

ON
OFF

1 2 3 4 5 6 7 8

ON
OFF

1 2 3 4 5 6 7 8

ON
OFF
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التركيب.٤
Bإعدادات معرف رقم الغرفة 

DIPمفتاح اإلعدادDIPمفتاح اإلعداد

Qالزر Aالزر 

Rالزر Bالزر 

Sالزر Cالزر 

Tالزر Dالزر 

Uالزر Eالزر 

Vالزر Fالزر 

Wالزر Gالزر 

Xالزر Hالزر 

Yالزر Iالزر 

Zالزر Jالزر 

aالزر Kالزر 

bالزر Lالزر 

cالزر Mالزر 

dالزر Nالزر 

eالزر Oالزر 

fالزر Pالزر 

1 2 3 4 5 6 7 8

ON
OFF

1 2 3 4 5 6 7 8

ON
OFF

1 2 3 4 5 6 7 8

ON
OFF

1 2 3 4 5 6 7 8

ON
OFF

1 2 3 4 5 6 7 8

ON
OFF

1 2 3 4 5 6 7 8

ON
OFF

1 2 3 4 5 6 7 8

ON
OFF

1 2 3 4 5 6 7 8

ON
OFF

1 2 3 4 5 6 7 8

ON
OFF

1 2 3 4 5 6 7 8

ON
OFF

1 2 3 4 5 6 7 8

ON
OFF

1 2 3 4 5 6 7 8

ON
OFF

1 2 3 4 5 6 7 8

ON
OFF

1 2 3 4 5 6 7 8

ON
OFF

1 2 3 4 5 6 7 8

ON
OFF

1 2 3 4 5 6 7 8

ON
OFF

1 2 3 4 5 6 7 8

ON
OFF

1 2 3 4 5 6 7 8

ON
OFF

1 2 3 4 5 6 7 8

ON
OFF

1 2 3 4 5 6 7 8

ON
OFF

1 2 3 4 5 6 7 8

ON
OFF

1 2 3 4 5 6 7 8

ON
OFF

1 2 3 4 5 6 7 8

ON
OFF

1 2 3 4 5 6 7 8

ON
OFF

1 2 3 4 5 6 7 8

ON
OFF

1 2 3 4 5 6 7 8

ON
OFF

1 2 3 4 5 6 7 8

ON
OFF

1 2 3 4 5 6 7 8

ON
OFF

1 2 3 4 5 6 7 8

ON
OFF

1 2 3 4 5 6 7 8

ON
OFF

1 2 3 4 5 6 7 8

ON
OFF

1 2 3 4 5 6 7 8

ON
OFF
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التركيب.٤
 للموزعACCESS وPOWERمؤشرات  ٨. ٤
 وذلك للتحقق من حالة األجھزة.ACCESS وPOWERيمكنك استخدام المؤشرين 

R.تضيء الموزعات كافة باللون األخضر لإلشارة إلى عدم وجود مشكلة
R.يشير المؤشر الذي يومض باللون األحمر إلى أن ھناك خطأ ما

توصيل أجھزة أخرى ٩. ٤

األقفال الكھربائية ١. ٩. ٤

. يتم استخدام القفل الكھربائي لفتح باب المدخل بالتزامن مع عملية أخرى، مثل K-OUTيمكنك توصيل القفل الكھربائي بكل محطة ردھة عبر أطراف التوصيل 
الضغط على زر، أو تمرير بطاقة الدخول، أو إدخال المفتاح، أو إدخال كلمة مرور فتح الباب، وغير ذلك.

R.يمكن توصيل قفل كھربائي واحد لكل محطة ردھة
R.عند تحديد القفل الكھربائي، قم باختيار الجھاز الذي يستوفي اإلرشادات التالية

N/O أو N/Cاتصال إغالق جاف –
 أمبير١ تيار متردد/تيار مباشر، أقل من فولت١٢–

R بعد توصيل القفل الكھربائي بمحطة الردھة، تأكد من أن القفل الكھربائي يمكنه قفل األبواب بشكل صحيح، وما إذا كان يمكن استخدام وحدة التحكم الرئيسية إللغاء
قفل األقفال الكھربائية.

) باستخدام وحدة التحكم الرئيسية.K-OUTيمكنك أيًضا اختيار طول الفترة الزمنية التي يتم فيھا إرسال إشارات التحكم إللغاء قفل األقفال الكھربائية (تشغيل 
(يعتمد وقت إلغاء القفل المتبقي لباب المدخل على مواصفات كل قفل كھربائي.)

للحصول على معلومات مفصلة حول إعداد تھيئة األقفال الكھربائية، راجع الوثائق المتضمنة مع القفل الكھربائي.
R.تختلف عمليات تھيئة القفل الكھربائي وفًقا لموديل وحدة التحكم الرئيسية

 للحصول على معلومات بشأن "تھيئة األقفال الكھربائية".١*راجع الوثائق المتضمنة مع وحدة التحكم الرئيسية
ُيرجى المالحظة أن اسم اإلعداد "ھاتف الباب" الذي يظھر في شاشة المنتج ووثائق وحدة التحكم الرئيسية يدل على "محطة الردھة".١*

K-INأجھزة التوصيل  ٢. ٩. ٤

 لتحديد K-IN. ُتستخدم أطراف توصيل K-INيمكنك توصيل جھاز التحكم في الدخول و/أو مستشعر فتح الباب، وغير ذلك لكل محطة ردھة عبر أطراف التوصيل 
ما إذا كان ُيسمح للمستخدم بفتح الباب باستخدام زر الضغط، ومفتاح الوصل، وقارئ البطاقة، وغير ذلك.

.K-IN مقترًنا بالقفل الكھربائي. يتم ضبط إشارة القفل الكھربائي إللغاء القفل فقط في الوقت الذي يكون به دخل في K-INيعمل جھاز التوصيل 
 ٥ مضاًفا إليه K-IN) ھي عبارة عن وقت الدخل الخاص بـ K-OUTطول الفترة الزمنية التي يتم فيھا إرسال إشارات التحكم إللغاء قفل األقفال الكھربائية (تشغيل 

ثواٍن.
R يمكن توصيل جھاز اتصال K-IN 1 واحد وجھاز اتصال  K-IN 2.واحد لكل محطة ردھة 
R للحصول على معلومات مفصلة حول إعداد تھيئة أجھزة االتصالK-IN راجع الوثائق المتضمنة مع أجھزة االتصال ،K-IN.

 (أحمر)ACCESS (أخضر)POWERالمعنىالفئة

إيقافمضاءخمولتشغيل عادي

مضاءمضاءاالتصال أو المراقبة جارية

تومض ببطءمضاء كافة في الوضع "إيقاف"DIPتكون مفاتيح خطأ

 المستخدمة إلعدادات DIPال ُيسمح باستخدام أوضاع مفتاح 
معرف الموزع

تومض ببطءمضاء

R تكون مفاتيحDIP" إلعدادات معرف ٧" و "٦" و"٥ رقم "
الموزع في الوضع "تشغيل"

R تكون مفاتيحDIP" إلعدادات معرف رقم ٨" و"٧ رقم "
الغرفة في الوضع "تشغيل"

تومض ببطءمضاء
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التركيب.٤
لوحات اسم الغرفة ١٠. ٤
يمكن تركيب لوحات اسم الغرفة لمحطة الردھة على النحو التالي.

تركب بحيث يمكن تركيب لوحات اسم الغرفة وإزالتھا بسھولة من أجل تغيير أسماء المقيمين.–
تركب بحيث ال يمكن تركيب لوحات اسم الغرفة وإزالتھا بسھولة (لمنع العبث بھا). بعد استشارة المتعاقدين وطاقم موظفي المنشأة، استخدم البراغي إلحكام تثبيت –

كل وحدة لزر االسم بمحطة الردھة.

إزالة/تركيب لوحات اسم الغرفة
) أدناه.B) و(Aأزل زر لوحة االسم كما ھو موضح في (.١
).Cأزل لوحة االسم من على الزر من خالل زلقھا كما ھو موضح في (.٢
) أدناه وغّير محتويات لوحة االسم.Dأزل لوحة االسم كما ھو موضح في (.٣
) أدناه.Eأعد تركيب زر لوحة االسم كما ھو موضح في (.٤

R.تأكد من أن زر لوحة االسم مثبت بإحكام

تركيب لوحات اسم الغرفة بحيث ال يمكن إزالتھا بسھولة
) من الجانب األيسر واأليمن لوحدة الزر واللوحة، ومن ثم أزل وحدة الزر واللوحة.Aأزل البراغي (.١
كما ھو موضح في األشكال التوضيحية التالية، ومن الجزء الخلفي لوحدة األزرار، قم بإحكام تثبيت الجانبين األيمن واأليسر من وحدة الزر باستخدام البراغي .٢

)B.(
R للحصول على المعلومات.١٠صفحةيختلف عدد البراغي المتضمنة المستخدمة حسب وحدة الزر المستخدمة. راجع 

) في الجھة اليسرى واليمنى لوحدة الزر واللوحة. تأّكد من أن اللوحة مثّبتة بإحكام.Cأعد تركيب وحدة الزر واللوحة من خالل تثبيت البراغي (.٣
 أزرار٤مثال: وحدة ذات 
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عمليات التشغيل األساسية.٥

(45)٤٥

عمليات التشغيل األساسية. ٥

الشروط والقيود الخاصة بالنظام ١. ٥
يرجى مالحظة الشروط والقيود التالية الخاصة بالنظام.

R.يمكن التعامل مع اتصال واحد أو جلسة مراقبة في وقت واحد
إذا تم الضغط عدة مرات على زر االتصال لمحطة الردھة نفسھا، فإن آخر زر اتصال تم الضغط عليه تكون له األولوية.–
إذا تم الضغط على زر االتصال لمحطات الردھة المتعددة، فإن أول زر اتصال تم الضغط عليه يكون له األولوية.–
ال يمكن لوحدة التحكم الرئيسية المراقبة بواسطة محطة الردھة عندما تكون محطة الردھة قيد االستخدام (المراقبة بواسطة األجھزة األخرى، عند الطلب).–

R.عندما تكون محطات الردھة متصلة بصناديق االمتداد، ال يمكن لوحدات التحكم الرئيسية مراقبة الخارج بواسطة أي من محطات الردھة

R لجميع محطات الردھة (باستثناء حتى عندما يتم توصيل محطات الردھة المتعددة بصندوق االمتداد، يتم عرض VL-MV10 وحدة التحكم الرئيسية التي) 
تعمل بطاقة األسالك الناقلة)).

R ثانية للمراقبة.١٨٠ ثانية لالتصاالت و٩٠يتم فصل جلسات االتصاالت والمراقبة كافة بعد انقضاء وقت "الخروج". الوقت ھو 

عمليات تشغيل محطة الردھة ٢. ٥

االتصال بالمقيم ١. ٢. ٥

أدخل زر اتصال المقيم لالتصال.

R باللون األحمر أثناء اتصال المقيم. يومض المؤشر 

R باللون الكھرماني.بعد أن يجيب المقيم على االتصال، يضيء المؤشر 

R باللون األزرق.عند إلغاء قفل الباب، سيعمل التوجيه الصوتي من محطة الردھة، ويضيء المؤشر 



معلومات أخرى.٦
معلومات أخرى. ٦

تحري الخلل األساسي وإصالحه ١. ٦
لمعرفة تحري الخلل المتقدم وإصالحه، قم بالرجوع إلى المعلومات الموجودة على موقع الويب التالي.

https://panasonic.net/cns/pcc/support/intercom/vl-vm

إذا لم يعمل النظام بشكل صحيح، على وجه التحديد بعد تثبيت أو تعديل النظام، تحقق أوالً من النقاط التالية.
Rتم إمداد الطاقة لكل جھاز
R ٣٩ إلى ٣٦صفحةتم توصيل الكابالت كافة بشكل صحيح وإدخالھا بالكامل في أطراف التوصيل (انظر الصفحات من(
R ٣٨ إلى ٣٦صفحةالتوصيالت الداخلية/الخارجية بين الوحدات صحيحة (انظر الصفحات من(
R إعدادات مفتاحDIP ٤٠صفحة الخاصة بمحطة الردھة صحيحة (انظر (
R إعدادات مفتاحDIP ٤٢ إلى ٤١صفحة الخاصة بالموزع صحيحة (انظر الصفحات من(

المؤشرات التي تضيء أو تومض باللون األحمر الخاصة بالموزع
" للمزيد من )٤٣ (صفحة للموزعACCESS وPOWERمؤشرات ٨. ٤تشير المؤشرات التي تضيء أو تومض باللون األحمر إلى أن ھناك خطأ ما. انظر "

المعلومات.

مسائل عامة

مسائل خاصة بشاشة وحدة التحكم الرئيسية

الصفحةالسبب والحلالمشكلة

ُيجرى االتصال ذو األولوية القصوى من خالل الضغط على أحد األزرار في محطة Rيتم فصل المكالمات.
ردھة أخرى، مما يتسبب في قطع االتصال الحالي.

انتظر ثم حاول مرة أخرى في وقٍت الحق.←
R.الخروج من المكالمة الحالية وفصلھا

للحفاظ على موارد النظام، يتم الخروج من المكالمات كافة ويتم فصلھا بعد مقدار ←
مبرمج من الوقت.

٤٥

ال يمكن مراقبة محطات الردھة من وحدة 
التحكم الرئيسية.

R قد ال تكون محطات الردھة المتصلة بصناديق االمتداد قابلة للمراقبة من وحدات التحكم
الرئيسية.

R.توجد محطة ردھة أخرى ووحدة التحكم الرئيسية أثناء المكالمة

٣٨

ال يمكن مراقبة محطة الردھة المحددة 
من الئحة المراقبة الموجودة في وحدة 

التحكم الرئيسية.

R إذا كانت محطة الردھة متصلة بصندوق امتداد، فقد ال يمكن مراقبتھا من وحدات التحكم
الرئيسية.

٣٨

الصفحةالسبب والحلالشاشةصورة من

لم يتم عرض أي Rمحطة الردھة
صورة.

R جودة الصور
منخفضة.

R.الكابالت غير موصلة بشكل صحيح
تحقق من توصيالت الكابالت وتأكد من أن الكابالت كافة مدخلة بالكامل ←

في أطراف التوصيل.
R.لم يتم توصيل الطاقة للوحدات كافة

تحقق من توصيل الطاقة وقم بتوصيل الطاقة إلى الوحدات كافة.←

٣٩، ٣٦

R هاتف "يتم عرض
الباب غير 

."متاح

R.ُتعرض الرسالة عند قطع اتصال المكالمات من محطة الردھة
وھذا ليس عطالً بالجھاز. انتظر حتى تختفي الرسالة من على الشاشة.←

R يتم عرض الرسالة عند مراقبة محطة الردھة أثناء وجود وحدة تحكم رئيسية
أخرى بالفعل بصدد المكالمة أو مراقبة محطة الردھة.

وھذا ليس عطالً بالجھاز. يمكنك االنتظار حتى تختفي الرسالة من على ←
.OFFالشاشة أو الضغط على زر 

–

(46) ٤٦



معلومات أخرى.٦
التنظيف ٢. ٦
امسح المنتج بقطعة قماش ناعمة وجافة.

R.ًلألوساخ العنيدة، امسح المنتج بقطعة قماش رطبة قليال
R أشھر.٣عندما يتم تركيب المنتج بالقرب من سواحل المحيط، امسح المنتج بقطعة قماش مبللة قليالً مرة كل شھرين أو 

ھام:
R .ال تستعمل أي منتجات تنظيف تحتوي على الكحول أو مسحوق التلميع أو صابون مسحوق أو البنزين أو الثنر أو الشمع أو المنتجات النفطية أو الماء المغلي

ال تعمد أيًضا إلى رش المنتج بالمبيد الحشري أو منظف الزجاج أو مثبت الشعر. قد يؤدي ذلك إلى حدوث تغير في لون المنتج أو جودته.

األحكام واألشكال التوضيحية في ھذه الوثيقة ٣. ٦
R" ،يتم حذف الحقات رقم الموديل (مثالEX" في "VL-VM101EX.ما لم تكن ضرورية ("
R.التصميم والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار
R.قد تختلف األشكال التوضيحية قليالً عن المنتج الفعلي
(47)٤٧
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