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تازَجِ تِ خیشزفر صٌؼر الکسزًٍیک درخَدرٍ  ٍکارتزد آى درایي صٌؼر ػالقِ هٌذاى ٌٍّز جَیاى ٍزؼویز کاراى خَدرٍ 

راهغسلشم تِ فزاگیزی داًش اعسفادُ اس دیاگزام ًٍقشِ ّای الکسزًٍیکی ًوَدُ اعر  

. ًوَدُ اعر درراعسای ایي اهز هْن شزکر هَزَر اعکاى خَدرٍ اقذام تِ رعن ٍززعین ایي ًقشِ ّا

درصَرذ هغایزذ داشسي ایي ًقشِ ّا تاعین .فایل ایي ًقشِ ّا اسهٌاتغ  کوداًی ّای خَدرٍعاسی ایزاى زْیِ شذُ اعر

. کشی خَدرٍّا هیسَاًیذ اس جذاٍل اصالح شذُ  اعسفادُ کٌیذ ٍیا تاشزکر هَزَر اعکاى خَدرٍ  زواط تگیزیذ 

. تزخی اسایي ا صالحیِ ّا تِ شزح سیز هیثاشذ

 هَقؼییر خایِ ّای رلِ دٍتل   

تزق  15-8-11-2اسکاتل هثثر تاطزی تِ خایِ ّای  .خایِ زشکیل شذُ اعر کِ ایي  شوارُ گذاری رٍی آى ًوایاى هیثاشذ 15رلِ دٍتل اس 

آى تزق  14خایِ .ل هیشَدآى اس ایغیَ هٌفی تزای رلِ دٍم ارعا 7آى اس ایغیَ هٌفی تزای رلِ اٍل ٍتِ خایِ   10تِ خایِ . ٍلر ارعال هیشَد 12

 12رلِ تزق  14تِ عَییچ ایٌزعی ٍاس آى تِ خایِ  9خایِ .ٍلسی فزعسادُ هیشَد 12اى تِ ایغیَ تزق   1اس خایِ .ٍلر  تؼذ اس رلِ اٍل هیثاشذ 12

هیثاشذ  کِ تِ  ٍلسی رلِ دٍم12تزق  13-5-4-6خایِ ّای . ٍلسی ارعال هیشَد 12تِ رلِ ّای في تزق   9ٍلر ارعال هیشَد اس خایِ 

 عٌغَرّا ٍػولگزّا ارعال هیشَد  

: ایزاى خَدرٍ SL96در ًقشِ 

ٍلر هیثاشذ  12تزق  قزهش تِ رًگ 13خایِ 

زغییز کٌذ  55تایذ تِ  1ٍ4تِ کَیل  53خایِ 

تذًِ هیثاشذ   36خایِ  

 ٍلر هسصل هی تاشذ 12ایغیَ تزق  35رلِ دٍتل تِ خایِ  1خایِ 

هسصل هیثاشذ  1ٍ4تِ اًضکسَر  2 خایِ ٍ – 2ٍ3خایِ ا تِ اًضکسَر 

زغییز یاتذ  28کِ تِ عٌغَر عزػر رفسِ اعر تِ  27خایِ 

زغییز یاتذ  49کِ تِ عٌغَر دٍر هَزَر رفسِ اعر تِ  48خایِ 

زغییز یاتذ  16کِ تِ عٌغَر دریچِ گاس رفسِ تِ  18خایِ 

عٌغَر اکغیضى هیثاشٌذ    1ٍ2گزهکي عٌغَر اکغیضى  خایِ ّای 

عٌغَر اکغیضى هیثاشٌذ  3ٍ4ی عٌغَر اکغیضى خایِ ّایعیگٌالْا
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شوار ُ   
 خایِ

 

 ٍضؼیر   ػولکزد  

1 
 

 خزٍجی 2ٍ3ارعال خالظ هٌفی تزای خاشش اًضکسَر 

2 
 

 خزٍجی  1ٍ4ارعال خالظ هٌفی تزای خاشش اًضکسَر 

3 
 

خزٍجی  اعسدز هَزَر 4خایِ 

4 
 

 : آساد

5 
 

 : آساد

6 
 

ٍرٍدی   COًظین هقذار عیگٌال خساًغیَهسز ذ

7 
 

 خزٍجی -ٍرٍدی   عیگٌال عَییچ ایٌزعی تزای ارعال هٌفی رلِ خوح تٌشیي

8 
 

 : آساد

9 
 

 خزٍجی  چزاؽ چک

10 
 

 : آساد

11 
 

 : آساد

12 
 

 خزٍجی -ٍرٍدی  کاًکسَر ارزثاط تا دیاگ

13 
 

 ٍرٍدی تزای زشخیص عَییچ تاس+ دریافر عیگٌال 

14 
 

 : آساد

15 
 

 : آساد

16 
 

 خزٍجی ٍلر خساًغیَهسز دریچِ گاس5
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17 
 

 خزٍجی عٌغَر فشار ٍدهای َّای ٍرٍدی

18 
 

 : آساد

19 
 

 : آساد

20 
 

 خزٍجی 3اعسدز هَزَر خایِ 

21 
 

 خزٍجی 2اعسدز هَزَر خایِ 

22 
 

 : آساد

23 
 

 ٍرٍدی خساًغیَهسز دریچِ گاس

24 
 

 : آساد

25 
 

 : آساد

26 
 

 خزٍجی قطغ کي کَلز

27 
 

 : آساد

28 
 

 ٍرٍدی دریافر عیگٌال عٌغَر عزػر

29 
 

 ٍرٍدی دریافر عٌغَر  دهای َّای ٍرٍدی

30 
 

 ٍرٍدی دریافر  عیگٌال کَلز

31 
 

 خزٍجی -ٍرٍدی  کاًکسَر ػیة یاتی

32 
 

 : آساد

33 
 

 : آساد

34 
 

 خزٍجی عٌغَر فشار َّای ٍرٍدی

35 
 

 ٍرٍدی +دریافر تزق 

36 
 

 یٍرٍد هٌفی اس تذًِ

37 
 

 خزٍجی 2ٍ3کَیل دٍتل 

38 
 

 : آساد

39 
 

 : آساد

40 
 

 خزٍجی 1اعسدز هَزَر خایِ 
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41 
 

 ٍرٍدی عٌغَر فشار َّای ٍرٍدی

42 
 

 خزٍجی ارعال تزای دٍر عٌج هَزَر خشر آهدز

43 
 

 : آساد

44 
 

 : آساد

45 
 

 : آساد

46 
 

 : آساد

47 
 

 ٍرٍدی ٍرٍدی عٌغَر دهای آب

48 
 

 : آساد

49 
 

 ٍرٍدی ریافر عیگٌال عٌغَر دٍر هَزَرد

50 
 

 : آساد

51 
 

 : آساد

52 
 

 ٍرٍدی زغذیِ ًگْذارًذُ حافظِ ایغیَ

53 
 

 خزٍجی دهای آب–هٌفی خساًغیَهسز دریچِ گاس 

54 
 

 ٍرٍدی هٌفی ایغیَ

 خزٍجی 1ٍ4ارعالی تزای کَیل  55

 

: درًقشِ ایزاى خَدرٍ خضٍ اٍهگاس لٌذی رًشٍ

زغییز یاتذ  M2D3تِ  M2D2 ٍM2O3تِ   M2O2ززهیٌال   

تِ سًگ عثش ازصال تذًِ هیثاشذ  M2E1 ٍM2A2ٍلر عٌغَر فشار َّا 5

هیثاشذ  M2H2-M2G3-M2H3-M2G2  زز هیٌالْای اًضکسَرّا   

. زغییز یاتذ 3-2تزای کَیل  M1H3تِ  M1M3ززهیٌال  

تزای الهح اخطار اعسح زغییز یاتذ  CPK3تِ   CPC2ززهیٌال 

تزق عَییچ زغییز یاتذ  CPB4تِ  CPS4ززهیٌال 
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زغییز یاتذ  CPD3تِ  M2P2ززهیٌال 

زغذیِ هیشَد  6ٍلر عٌغَر عزػر کِ اس عَییچ آهذُ اشسثاُ هیثاشذ اس رلِ دٍتل هؼوَال خایِ 12

عین عثش رًگی کِ تِ عٌغَر اکغیضى ٍصل شذُ اضافِ هیثاشذ 

 شَدخایِ ّای رلِ دٍتل اشسثاُ هیثاشذ تِ خیَعر ّا هزاجؼِ 

 :عاصم 405درًقشِ ایزاى خَدرٍ خضٍ 

ٍلر عٌغَر دریچِ گاس تِ رًگ سرد تاشذ M2C3 5ززهیٌال  

عیگٌال عٌغَر دریچِ گاس تِ رًگ آتی هیثاشذ  M1B4ززهیٌال  

: SLC  405در ًقشِ ایزاى خَدرٍ خشٍ 

. هیثاشذ 1ٍ4کَیل  M1G3ززهیٌال 

رًگ هیثاشذ ّوا ى کاًکسَر قَُْ ای   CLCدرایي ًقشِ هٌظَر اس   

ٍلر هیثاشذ 5تِ رًگ سرد  M2E1ززهیٌال  

عیگٌال دریچِ گاس تِ رًگ آتی هیثاشذ  M1B4ززهیٌال 

 هٌفی دریچِ گاس تِ رًگ عثش هیثاشذ M2A2ززهیٌال    

ٍلر هیثاشٌذ 5خایِ ای ّز دٍ خایِ ٍعط  4هح عٌغَر

: سیوٌظ گاس عَس 405درًقشِ ایزاى خَدرٍ خضٍ

ها ٍفشار گاس تِ رًگ آتی  عیگٌال عٌغَر د  A1خایِ  

ٍلر  5تِ رًگ سرد  B2خایِ  –

عثش رًگ ازصال تذًِ  B4خایِ  -

آتی رًگ عیگٌال   B3خایِ  -

. ٍلر  هیثاشذ 5سرد رًگ  C2خایِ -
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M2E3  هٌفی هثثر لحظِ ای خزٍجیتِ خایِ اعسدز هَزَر 

M2D2 هٌفی هثثر لحظِ ای خزٍجی تِ خایِ اعسدز هَزَر 

M2D3 هٌفی هثثر لحظِ ای خزٍجی ایِ اعسدز هَزَرتِ ج 

M2D1 هٌفی هثثر لحظِ ای خزٍجی تِ خایِ اعسدز هَزَر 

M2H2  هٌفی خزٍجی 1تِ خایِ اًضکسَر 

M2G3  هٌفی خزٍجی 2تِ خایِ اًضکسَر 

M2G2  هٌفی خزٍجی 3تِ خایِ اًضکسَر 

M2H3  هٌفی خزٍجی 4تِ خایِ اًضکسَر 

M2B1    ِعیگٌال ٍرٍدیٍر هَزَر عٌغَر د  1تِ خای 

M2B2    ِعیگٌال ٍرٍدی عٌغَر  هَزَر  2تِ خای 

M2A2    ِهٌفی خزٍجی عٌغَر فشار َّا  تذًِ 1تِ خای 

M2C1   ِعیگٌال ٍرٍدیعٌغَر فشار َّا   4تِ خای 
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M1A2 خزٍجی دهای َّا 

M2C3 5 ٍلر خزٍ جی5 ٍلر عٌغَر فشار َّا 

M2E1 5  رٍجیٍلر خ5ٍلر عٌغَر فشار َّا 

M1A3 هٌفی خزٍجی تِ عٌغَر هٌفی عٌغَر دریچِ گاس 

M1B4  عیگٌال ٍرٍدی تِ ایغیَدریچِ گاس 

M2C3 عٌغَر ٍلر خزٍجی  تِ 5      دریچِ گاس 

M1G3    هٌفی خزٍجی اسایغیَ 1ٍ4تِ کَیل 

M1H3    هٌفی خزٍجی اسایغیَ 2ٍ3تِ کَیل 

M1E4 ٍلر خزٍجی5 عٌغَر دهای آب 

M1D4 ٍرٍدی آب هٌفی عٌغَر دهای 

 ٍلر تزق گزهگي12 رلِ دٍتل 6عٌغَر اکغیضى تِ    1خایِ  

M1E2  هٌفی گزهکيهٌفی  گزهکي عٌغَر اکغیضى 

M2B3 هٌفی ٍرٍدی هٌفی عٌغَر اکغیضى 

M2A3   ِعیگٌال خزٍجی عٌغَر اکغیضى  4خای 

M2F3 هٌفی رلِ اٍل رلِ دٍتل 

M1F2 هٌفی رلِ خوح تٌشیي رلِ دٍتل 

CPK4 هٌفی خزٍجی رلِ في دٍر کٌذ 

CPJ4 هٌفی خزٍجی رلِ في دٍرزٌذ 

CPG2 عیگٌال ٍرٍدی عٌغَر  عزػر 

 
 هٌفی ٍرٍدی عٌغَر  عزػر

 
ٍلر تزق ٍرٍدی  12 رلِ دٍتل 6عٌغَر عزػر تِ   1خایِ 

M1B3 ِخزٍجی عٌغَر ضزت 
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M1C3 ِعیگٌال ٍرٍدی عٌغَر ضزت 

CPC3 کودزعَر کلز  

 
  رلِ دٍتل 4ٍلر اسخای12ِکَیل دٍتل تزق  3خایِ 

 
  ٍلر 12رلِ دٍتل تزق  13یا5خوح تٌشیي اسخایِ 

 
  رلِ دٍتل 13یا5ااسخایِ ٍلر ر12اًضکسَر ّا تزق 

M2F2 هٌفی خزٍجی شیز تزقی کٌیغسز 

CPH2  خزٍجیعَکر ارزثاط تادیاگ 

CPB3  خزٍجیعَکر ارزثاط تادیاگ 

CPF2  ٍرٍدیتزگشسی اسفي 

M2H1  ٍَرٍدیهٌفی ایغی 

M1H4 ٍَرٍدی هٌفی ایغی 

CPH4  ٍَرٍدیهٌفی ایغی 

M2C2 یگٌال ٍرٍدیط عٌغَر دهای َّا 

M1A2 خزٍجی زغذیِ عٌغَر دهای َّا 

CPB4 12  ٍرٍدیٍلر تزق عَییچ 

M1A4 12 ٍرٍدیٍلر تزق تاطزی 

CPj2  خزٍجیتِ دٍر عٌج هَزَر خشر آهدز 

CPC4  خزٍجیتِ  الهح چک خشر آهدز 

CPK3  خزٍجیتِ الهح خطز اعسح خشر آهدز 

CPC3 خزٍجی هٌفی ارعالی  تِ رلِ کَلز 

CPA3 خزٍجیفی عٌغَر فشار گاس کَلز هي 

CPD4 5 خزٍجیٍلر تِ عٌغَر فشار گاس کَلز 

CPE4  ٍرٍدیعیگٌال تزگشسی ا سعٌغَر فشار گاس کَلز 
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: درًقشِ عایدا خزایذ سیوٌظ ضذ عزقر

زغییز یاتذ  54تِ 45خایِ 

زغییز یاتذ   51تِ  61-

ر یاتذ زغیی 64تِ 18-

زغییز یاتذ  71تِ    89 -

زغییز یاتذ  52رفسِ تِ کَلزتِ  62-

هسصل هیثاشذ   29ٍتزق عَییچ تِ–

تِ رًگ آتی عیگٌال دریچِ گاس  74خایِ -ٍلر دریچِ گاس5تِ رًگ سرد  21خایِ 

 3-2تِ کَیل  31ٍخایِ   4-1تِ کَیل  32خایِ 

  :درًقشِ عایدا خزاد سیوٌظ 

. ارزثاط دارد 56ایغیَ هسصل شذُ اعر درحالی کِ تِ خیي  66ّا تِ خیي عَکر ارزثاط تادیاگ اشسثا

 

CPH3  شثکِ کي 

CPH4  شثکِ کي 
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A1   اعسدز هَزَرB16    عٌغَر اکغیضى

A2   اعسدز هَزَرB17    هٌفی عٌغَر هیل عَخاج

A3   تذًِ کَیل دٍتلB18  :

A4  :B19    هٌفی عٌغَر دهای آب

A5  :B20  :

A6   هٌفی رلِ خوح تٌشیيB21  5 ٍر دریچِ گاس طٍلر  عي

A7   اٍل -هٌفی رلِ اصلیB22   عیگٌال عٌغَر هیل عَخاج

A8  :B23  

A9   هٌفی رلِ دٍرکٌذ فيB24   َهٌفی ایغی

A10   هٌفی رلِ دٍر زٌذ فيB25   تذًِ عٌغَر دٍر هَزَر

A11   ِتذًِ عٌغَر ضزتB26  :

A12   ِهٌفی عٌغَر ضزتB27  :

A13   هٌفی عٌغَر  فشار هاًیفَلذB28   َهٌفی ایغی

A14  :B29  12 ٍلر تزق عَییچ

A15   هٌفی عٌغَر دریچِ گاسB30  12 ٍلر تزق هغسقین

A32   1ٍ4هٌفی کَیل A31   2ٍ3هٌفی کَیل 

A33    هٌفیA61   اعسدز هَزَر

A34     :A62   اعسدز هَزَر

A35    هٌفی گزهکي عٌغَر اکغیضىA63  :

A36  :A64  :

A37  :A65  :

A38  :A66 12  ٍلر کَیل دٍتل

A39   چزاؽ اخطار دهای آبA67    هٌفی
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A40    :A68   دٍر هَزَر خشر آهدز

A41    رلِ کَلزA69  :

A42   ِعیگٌال عٌغَر ضزتA70  :

A43  :A71   چزاؽ چک

A44   عیگٌال عٌغَر اکغیضىA72  :

A45  A73  :

B46  :A74   عیگٌال عٌغَر دریچِ گاس

B47  :A75  یگٌال  هح ط

B48  :B76   عیگٌال دهای آب

B49  :B77  :

B50 5 ٍلر عٌغَر هحB78   عٌغَر دهای  َّا

B51   ٍعیگٌال عٌغَر عزػر خَدرB79  :

B52   کلیذ کَلزB80  :

B53  :B81  :

B54   عیگٌال عٌغَر دٍر هَزَرB82  

B55  :B83  :

B56   عَکر ارزثاط تا دیاگB84  :

B57 تا دیاگ  عَکر ارزثاطB85   عیگٌال عٌغَر دٍر هَزَر

B58  :B86  :

B59   1هٌفی اًضکسَر B87  

B60   4هٌفی اًضکسَر B88  :

B89   2هٌفی اًضکسَر B90   3هٌفی اًضکسَر 
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: درًقشِ ایزاى خَدرٍ زٌذرًَد

تِ رًگ 82سرد رًگ ٍ 83اشذ ٍخایِ تِ رًگ  سرد هیثاشذ درحالی کِ ایي خایِ عیگٌل هیثاشذ تایذ تِ رًگ آتی ب 18خایِ 

عثش رًگ  15آتی رًگ ٍ 16سرد رًگ ٍ 78خایِ .تِ رًگ عثش هیثاشذ 75آتی رًگ ٍ 43سرد رًگ ٍ 74خایِ . عثش هیثاشذ

. هیثاشذ

 

 کانکتور ایسیو زیمنس ال نود
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A1  3-2هٌفی کَیل B16  عیگٌال عٌغَر فشار هاًیفَلذ

A2  :B17  :

A3  هٌفیB18 فشار گاس کَلز  عیگٌال عٌغَر

A4  هٌفی شیز تزقی کٌیغسزB19  ًَِیش گیز عٌغَر ضزت

A5  :B20   ِعیگٌال عٌغَر ضزت +

A6  :B21  :

A7  :B22  :

A8  هٌفی رلِ فيB23  :

A9  چزاؽ اخطار دهای آب خشر آهدزB24  عیگٌال عٌغَر هیل لٌگ دٍر هَزَر

A10  فزهاى زَْیِ هطثَعB25  :

A11  عَخر خشر آهدز عیگٌال  جزیاىB26  عَکر ارزثاط تا دیاگ

A12  فزهاى زٌظین دٍر آرام اعسدزB27  :

A13  عیگٌال عٌغَر دهای آبB28  هٌفی

A14  :B29  ٍلر عَییچ 12تزق

A15  هٌفی عٌغَر فشار هاًیفَلذB30  ٍلر تاطزی  12تزق

A31  :B46  فزهاى رٍشي شذى زَْیِ هطثَع خشر آهدز

A32  4-1هٌفی کَیل B47  :

A33  هٌفیB48  :

A34  ًشاًگز ضذ آالیٌذگی خشر آهدزB49   عیگٌال عٌغَر دهای َّا +

A35  :B50  :

A36  :B51  :

A37  :B52  :

A38  هٌفی رلِ في دٍمB53  ٍعیگٌال عٌغَر عزػر خَدر

A39  هٌفی رلِ اًضکسَرB54  عیگٌال عٌغَر دٍر هَزَر

A40  :B55  :
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A41  اعسدز هَزَرB56 َکر ارزثاط تا دیاگ ع

A42  اعسدز هَزَرB57  :

A43 5 ٍلر عٌغَر دریچِ گاسB58  عیگٌال چزاؽ ایوَتالیشر خشر آهدز

A44  عیگٌال عٌغَر اکغیضىB59  1هٌفی اًضکسَر 

A45  عیگٌال عٌغَر اکغیضىB60  3هٌفی اًضکسَر 

A61  :B76  هٌفی عٌغَر اکغیضى دٍم

A62  :B77  هٌفی عٌغَر دهای َّا

A63  هٌفی  گزهکي عٌغَر اکغیضىB78 5 ٍلر عٌغَر فشار هاًیفَلذ

A64  :B79  ِهٌفی عٌغَر ضزت

A65  هٌفی گزهکي عٌغَر اکغیضىB80  هٌفی عٌغَر اکغیضى اٍل

A66 12 ٍلر تزگشسیB81  :

A67  :B82  هٌفی عٌغَر فشار گاس کَلز

A68  هٌفی رل خوح تٌضیيB83 5 ٍلر عٌغَر فشار گاس کَلز

A69  :B84  :

A70  عیگٌال درٍ شوار خشر آهدزB85  + عٌغَر فشار فزهاى ّیذرٍلیکی

A71  :B86  :

A72  اعسدز هَزَرB87  :

A73  هٌفی عٌغَر دهای آبB88  :

A74 5 ٍلر عٌغَر دریچِ گاسB89  4هٌفی اًضکسَر 

A75  هٌفی عٌغَر دریچِ گاسB90  2هٌفی اًضکسَر 
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