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1) For installing discerpancy switch on the panel, there is no need to separate the On-Off knob  1 .  
2) First, open the 4 screws no. 2  of the faceplate  3 , and separate it. 
3) Then, open the 4 screws no. 4  of the plastic frontplate  5 , and separate it. 
4) Place the discrepancy switch inside the panel where was drilled (    =40 mm) before.
5) Put the plastic frontplate on its place and fasten its screws. 
6) In the end, put the faceplate on the plastic frontplate and fasten its screws.  

Installation Guide 

9   Revmovable Terminal Cover
     protection degree IP 20

8   Contact Stages

7   Switch \operating Mechanism Cover
     protection degree IP 20

5   Plastic Frontplate

 3   Face plate

 1   ON-OFF Knob 

 2   M3*6.5 Screw
      (4-pcs)

4   M4*12 Screw
     (4-pcs)

6  LED Pilot Lamp

Exploded Drawing and installation Guide
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As it has been said before, for installing discrepancy switch on the panel, there is no need to separate the On-Off knob. 
However, in case of checking the LED pilot lamp, the On-Off knob should be removed. For this purpose, take the upper and lower part of
the knob tightly, put pressure on the upper part, and pull out the knob toward yourself with 45°angle to the bottom, and separate the knob
from the switch. 

For putting back the On-Off knob to the discrepancy switch, rst it is necessary to notice the two grooves with two sizes in front of each 
other on the steel ring around the plastic plate. Also, there are two bumps with two sizes on knob's surface body. To put the on-off knob
back in its place, the grooves and bumps should be aligned together and respectively put into each other. 

In case of need for changing the LED pilot lamp,
the switch operating mechanism should be opened
compeletly and lamp would be replaced. 

How to remove the discerpancy switch knob and put it back? 
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همانطور که بیان شد، جهت نصب کلید مغایرتی نیاز به جدا نمودن دکمه قطع و وصل نمی باشد.

برای بررسی المپ سیگنال       ، ضروری است دکمـه را جدا سازیم. بدین منظـور قسمت تحتـانی و فوقانی دکمه را محکـم گرفته و با 

اعمال فشار بر روی قسمت فوقانی، دکمه را از این قسمت به سمت خود و با زاویه ۴۵ درجه به طرف پا�ن، بیرون می کشیم.

در صورت نیاز به تعویض المپ سیگنال       

الزم است مکانیزم عملکرد کلید کامال باز و المپ جایگزین گردد.

 LED

 LED

راهنمای برداشتن و جایگذاری مجدد دکمه قطع و وصل کلید دیسکرپنسی

۶

جهت جاگذاری مجدد دکمه قطع و وصل کلیـد دیسکرپنسی، ابتـدا الزم است توجـه گردد که بر روی حلقـه فلـزی دور سـوراخ صفحـه

پالستیکی دو شیار کوچک و بزرگ رو به روی هم تعبیه شده است. همچنین بر روی بدنه دکمـه قطـع و وصـل کلیـد دو زائده کوچک و

بزرگ رو به روی هم وجود دارد. برای جاگذاری دکمه در جای خود، باید زائده کوچک داخل شیار کوچک و زائده بزرگ داخل شیـار بزرگ 

قرار گرفته، و با فشار اندکی دکمه در جای خود مینشیند.



 IP 20

 M3*6.5 ۲  پیچ

    ۴ عدد

M4*12 ۴  پیچ

    ۴ عدد  

LED۶  المپ سیگنال

۹  درپوش محافظ ترمینال 

    با درجه حفاظت

۸  محفظه کنتاکت

۷  درپوش مکانیزم عملکرد

IP 20     با درجه حفاظت

 ۵  صفحه پالستیکی

۳  صفحه شاخص استیل

    چهارگوش/گرد

۱  دکمه قطع و وصل

   کلید مغایرتی

نقشه انفجاری کلید دیسکرپنسی و راهنمای نصب

۱) برای نصب کلید بر روی تابلو نیازی به جدا کردن دکمه قطع و وصل  ۱  نمی باشد.

۲) ابتدا ۴ پیج شماره  ۲  مربوط به صفحه شاخص را باز کرده و صفحه شاخص  ۳  را جدا می نما�م.

۳) سپس ۴ پیچ شماره   ۴  مربوط به صفحه پالستیکی مشکی رنگ  ۵  را باز کرده و صفحه پالستیکی را جدا می کنیم.

۴) در مرحله بعد کلید را از داخل تابلو به صفحه روی آن که قبال سوراخ ۴۰= ∅ میلیمتر در آن ایجاد شده است هدایت می نما�م.

۵) صفحه پالستیکی را در جای آن مستقر نموده و پیچ های مربوطه را می بندیم.

۶) در آخر صفحه شاخص را درجای خود قرار داده و پیچ های مربوط به آن را می بندیم.

راهنمای نصب
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شرایط استاندارد عملکردی

مشخصات

دمای محیط

رطوبت

ارتفاع

کالس اضافه ولتاژ

درجه آلودگی

ولتاژ عایق نامی

ولتاژ ضربه ای قابل تحمل

کالس بار نامی

جریان عملکرد نامی

ولناژ عملکرد نامی

عمر الکتریکی 

فرکانس نامی

جریان در هوای آزاد

حداکثر حفاظت کوتاه نامی

جریان اتصال کوتاه نامی

عمر مکانیکی

نامکالس بار

مشخصات
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ولتاژ عایقی نامی

ظرفیت جریان حامل نامی

اندازه سیم ( ماکزیمم )

اندازه پیچ

مقاومت در برابر ولتاژ

ولتاژ ضربه ای قابل تحمل نامی

مقاومت کنتاکت

عمر مکانیکی

عمر الکتریکی

مقاومت ضربه ای

مقاومت لرزشی

حداقل بار قابل اجرا

دمای عملکرد

دمای انبار

ارتفاع

بار عملکرد و بیشتر

بار عملکرد و بیشتر

و بیشتر

رنج لرزش: ۱۰ تا ۱۵۰ هرتز ، شتاب: ۲۰ متر بر مجذور ثانیه ، زمان: ۱ ساعت

مشخصات فنی

ولتاژ عملکرد نامی جریان عملکرد نامی

با مقاومتی

جریان عملکرد نامی

بار القایی

جریان عملکرد نامی

بار القایی

ولتاژ عملکرد نامی جریان عملکرد نامی

با مقاومتی

۲ کنتاکت در اتصال سری

جریان عملکرد نامی

با مقاومتی

۲ کنتاکت در اتصال سری

جریان عملکرد نامی

بار القایی

مشخصات

۳



طرح مربعی

طرح دایره ای

نقشه مکانیکی و الگوی سوراخکاری

تعداد طبقات

۲



طراحی مدوالر با قابلیت افزایش تعداد طبقه کنتاکت ها

ساخت محفظه کنتاکت با استفاده از پلی آمید ضد شعله ( با درجه         در کالس      )

درجه حفاظت ترمینال الکتریکی 

درجه حفاظت قسمت فرمان

مطابقت با استاندارد 

دارای تا�دیه از پژوهشگاه نیرو شرکت توانیر

استفاده از تکنولوژی کنتاکت دوبل (دو طرف قطع و وصل)

استفاده از کنتاکت با الیه نقره با آلیاژ مخصوص

استفاده از پیچ های واشر سرخود به عنوان سیم گیر

استفاده از       سفید پشت دکمه قطع و وصل کلید

نصب و مونتاژ آسان

قابلیت بهره برداری در مدارهای فرمان ۲۴، ۴۸، ۱۱۰ و ۲۲۰ ولت

ابعاد مناسب با طراحی کامال فشرده

قیمت بسیار مناسب

زمان تحویل کوتاه

قابلیت تغ�ر و سفارشی سازی طراحی و عملکرد کلید مطابق با نیاز مشتری. برای طراحی های سفارشی با ما تماس بگیرید.

VL 94V-0

IP 20

IP 40

IEC60947

LED

ویژگی ها

۱



دفتر مرکزی: تهران- خیابان بخارست- خیابان دهم- پالک ۲۲- طبقه سوم

فکس: ۸۸۷۳۳۰۴۸-۰۲۱تلفن: ۰۲۱-۸۸۵۰۴۴۹۰



کلیـدهاي دیسکرپنسی

TAVAN RAHE SANAT(مغـایرتی) سری      
(TRS) Manufacturing Company
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