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 OCALL-Sبرد نمایشگر طبقات 

. این برد برای سهولت ارتباط با نمایشگر های طبقات و شستی احضار به صورت سریال  می باشد

های  رشته سیم انجام می شود  و دیگر الزم نیست که سیم 4ارتباط آن با برد اصلی از طریق 

  .شستی ها و نمایشگرها تا تابلو فرمان کشیده شود و در همان پشت شستی سیم کشی می شود

در ضمن خروجی های این کارت قابل تغییر می باشد و برای حالت های مختلف قابل استفاده 

 ... (خروجی سون سگمنت، باینری ، دسیمال ، گری و .) است
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 :دتنظیم بر

 .ابتدا باید ورودی ها و خروجی ها را مطابق تقشه باال وصل نمایید

در این حالت در نمایشگر . را وصل نمایید  S1سپس برای تنظیم برد برای طبقات، ابتدا جمپر 

در این حالت با زدن شستی طبقات به جهت باال و یا پایین . طبقه یک شاخص نشان داده می شود

 .این کار را با برای تمام طبقات تکرار کنید. ه تنظیم نماییداین شاخص را برای آن طبق

را نشان می  7استفاده نمایید و نمایشگر  4به طور مثال اگر می خواهید این برد را برای طبقه 

حاال این . قطع نمایید  S1سپیس جمپر . رسانید 4با زدن شستی جهت پایین این عدد را به . دهد

 .تنظیم شده است 4برد برای طبقه 

برای تنظیم در درب دو باید شماره . از این برد برای دو درب ، مجزا از هم نیز  استفاده می شود

 .طبقه و جهت رو به باال در نمایشگر دیده شود

با زدن . ه نماییددرب دوم استفاد 4برای همان مثال باال اگر می خواهید این برد را برای طبقه 

حاال . قطع نمایید  S1سپیس جمپر . و جهت رو به باال می رسید 4شستی جهت باال دوباره به  عدد  

 .و درب دوم تنظیم شده است 4این برد برای طبقه 

 .ارتباط شستی با برد باید حتماٌ مانند نقشه باشد: توجه


