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گرامي  مصرف كننده   

راهنماي   حتماً رگوالتوراندازي  قبل ازنصب و راه لطفاً . متشكريم بانك خازني خود بسيار  كنترل  جهت    PKCاز انتخاب رگوالتور

  .  نصب را به دقت مطالعه فرماييد

  : اتتوضيح - 1

در اين رگوالتور تعداد پله هاي قابل كنترل  ورايه شده ميلي متر ا 144×144در سايز  PRA جديد    مدل  PKCرگوالتورهاي هوشمند شركت 

 دارند كه قابليت كنترل دقيق مقدار ضريب قدرت را هستند  كنترل كننده هاي ديجيتالي در حقيقت  ها اين رگوالتورپله است    12-8- 6 -4 ها 

ها با توجه به به طوريكه همواره از تمام پله  ا مي باشددار به صورت هوشمند را توسط كاربر پله هاي تعريف شده سويچينگت ليقاب آن پردازنده  و

در . شوند و يا از مدار خارج گردند اراين مسئله باعث مي شود كه تمامي پله ها بدون توجه به ترتيب چينش وارد مداستفاده مي كند  مقدار نياز 

در اين   ،شدند وارد مدار مي پله ها  را به ترتيب چينش خازنها همواره   ورگوالتورهاي آنالوگ وجود داشت  در  مشكلي كه قبالًاين صورت 

    .همچنين اين رگوالتور قابليت كاركرد به صورت دستي را دارد .رگوالتورها كامالً حل شده است 

  : راهنماي نصب  -2 

كه مربوط  به ورودي ولتاژ است    MEASURE , 0V    , 230V  ,  V 415پين وجود دارد كه به ترتيب از باال 4در قسمت تغذيه رگوالتور 

اين رگوالتور قابليت كار در شبكه سه فاز و تك فاز را دارد براي نصب در شبكه سه .كه مربوط به ورودي ترانس جريان است   S1   , S2دو پين  

را به ترتيب به    L , Nز بايدپل زد براي نصب در شبكه تك فا MEASUREبه  415Vنصب كرد و از  415Vو  0Vرا به    L1 , L2فاز بايد 

0V  230وV  230متصل نمود  و ازV  بهMEASURE البته بايد دراين حالت تنظيمات نرم افزاري الزمه صورت گيرد اين رگوالتورها . زد  پل

يان روي فازي قرار گيرد كه براي نمونه برداري از جريان شبكه بايد ترانس جر. در تنظيمات كارخانه ايي  براي سه فاز برنامه ريزي  شده است  

همچنين از اين  فاز )) .به نقشه مراجعه شود((و طوري نصب شود كه تمام جريان شبكه و جريان خازن را ببيند  ((L3))تغذيه رگوالتور نباشد 

) متصل شود   L3بايد فاز  C2  -C1-1 2پله به  12- 8-6و در رگوالتور هاي  12و   C1پله به  4در رگوالتور ( براي تغذيه رله استفاده مي شود 

  . نيز براي تغذيه كنتاكتورها استفاده شود از خروجي هاي رله ها 

و طوري  ((L3))قرار گيرد كه تغذيه رگوالتور نباشد  ))تابلوي اصلي ((در شبكه  روي فازي ترانس جريان الزاماً براي نمونه برداري از جريان شبكه 

 هاي خروجي رگوالتور  تغذيه رلهاين  فاز براي  همچنين از)) به نقشه مراجعه شود((خازن را ببيند  بانك ننصب شود كه تمام جريان شبكه و جريا

براي ارتباط رگوالتور با  ))باشدآمپر 5 خروجي ترانس جريان (( كار مي كنندآمپر  x/5 با ترانس جريان PKCهاي رگوالتور .استفاده مي شود

ميلي متر   4متر سيم نمره  5براي فواصل باالتر از و استفاده شود  ميلي متر     2.5بايد از سيم نمره  )) S1  , S2ورودي به ((ترانس جريان 

استفاده  از ترانس جريان مناسب بايد براي صحت عملكرد جريان مي باشد مراجع تصميم گيري رگوالتور ترانس چون يكي از پيشنهاد مي شود  

   . برق دار نشود چون اين موضوع باعث سوختن مدارداخلي رگوالتور مي شود S1  , S2كه به اشتباه  در هنگام نصب بايد توجه داشت. گردد

  :تنظيم رگوالتور  - 3

وقتي . داده شود  رگوالتور به  با توجه به اندازه و ظرفيت پله هاي بانك خازن  براي كار كرد مناسب رگوالتور بايد تنظيمات و برنامه مناسب

اين عالمت نشانه دهنده نبودن برنامه در حافظه رگوالتور است وقتي  .ظاهر خواهد شد ) 0 0 0( مي شود عالمت  روشنلين بار رگوالتور براي او

رگوالتور   يتعداد خروجي ها در هر بار   روشن شدن رگوالتور هنگام . كه يك بار برنامه ريزي صورت گرفت ديگر اين عالمت ظاهر نخواهد شد 

  :شد براي تنظيم رگوالتور و دادن برنامه به شرح زير عمل مي كنيمنشان داده خواهد 

  گيرد قرار  MANدر اين حالت بايد چراغ نشانگر روي  ) دستي (  MANرگوالتور را درحالت   MAN / AUTبا فشار دادن دكمه :   الف

  .دارد  را  دراين صورت رگوالتور قابليت برنامه ريزيتنها 

و     MANروي صفحه نمايش ظاهر شود در اين حالت چراغ هاي SETثانيه نگاه مي داريم تا حرف  5به مدت را    MODE  دكمه    :ب

AUT    د نشروع به چشمك زدن مي كن .  

) DOWN(  ▼يا )  UP(  ▲دكمه  سپس ظاهر شود    P.01تا روي صفحه نمايش حرف  مي دهيم فشار  را   MODE  دكمه  مجدداً :ج 

 P.01بايد  5/600ترانس جريان براي  ا اعداد ظاهر شود در اين قسمت طرف اوليه ترانس جريان را وارد ميكنيم به عنوان مثال را فشار ميدهيم ت

نشان داده  2.00به صورت  5/2000عنوان مثال يان به صورت ضريب مشخص مي شود بترانس جر،  1000براي اعداد باالي  دهيمقرار   600را 

  .مي شود 

يا )  UP(  ▲ظاهر شود سپس دكمه     P.02را فشار داده تا روي صفحه نمايش حرف   MODE  مجدداً دكمه P.01تنظيم پس از   :د**

▼  )DOWN (را وارد مي كنيم بانك خازندر د را فشار ميدهيم تا اعداد ظاهر شود در اين قسمت كوچكترين پله موجو  
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دكمه  سپس ظاهر شود    P.03داده تا روي صفحه نمايش حرف  فشار را   MODEدكمه  مجدداً    P.02پس از تنظيم  :ه 

▲  )UP  (يا▼   )DOWN (مقدار ولتاژ خازنها وارد مي شود كه بايد از روي مقدار خازن  را فشار ميدهيم تا اعداد ظاهر شود در اين قسمت

  . خوانده شود 

 ▼يا  )  UP(  ▲دكمه  سپس ظاهر شود    P.04فحه نمايش حرف فشار داده تا روي ص را  MODE دكمه  مجدداً  P.03پس از تنظيم   : :و

 )DOWN ( ولت است كه به  50را فشار ميدهيم تا اعداد ظاهر شود در اين قسمت عددي را وارد ميكنيم  كه مدت زمان دشارژ خازنها تا ولتاژ

رگوالتور  تنظيمي را مي توان از روي پالك خازن خواند  زمان دشارژ  زمان. ثانيه است  60اين زمان برابر  استاندارد طور معمول براي خازنهاي 

  .صورت عدم تنظيم صحيح اين عدد خازنها آسيب مي بيند در.باشد  دشارژ خازن زمان ز نبايد كمتر ا

) P U(  ▲ظاهر شود سپس دكمه     P.05را فشار ميدهيم تا روي صفحه نمايش حرف   MODE مجدداً دكمه   P.04پس از تنظيم   :ز**

روي آن  حسب كيلووار بر ظرفيت خازن  نصب شده مقداررا فشار ميدهيم تا چراغ پله ها به ترتيب روشن  شود هر پله بر ) DOWN(  ▼يا 

 زير پله باشد پله ها به صورت  6كيلووار باشد  و رگوالتور  15  -  5/12 – 10 – 5/7 – 5پله صورت مي گيرد به عنوان مثال پله ها به ترتيب  

   .جايگذاري شود 0 عدد  يددر پله هايي كه خازن نصب نشده با    0-15.0-12.5-10.0-7.50-5 نظيم مي شود   ت

 جدول زير نشان دهنده تنظيمات رگوالتور است

  

تر
رام
 پا

رح
ش

 
 

ده
دو
ح
 م

ت
ما
ظي
 تن

ت 
ما
ظي
تن

نه
خا
ار
 ك

P01 10000تا5 مقدار  طرف اوليه ترانس جريان  5 

P02 كيلووار( در بانك خازنشده  مقدار كوچكترين پله نصب( 300تا  1/0   1 

P03 750تا  80 ولتاژ نامي خازنها نوشته شده بر روي پالك خازن  400 

P04  مدت دشارژ خازن ( زمان وصل مجدد پله ها( 240تا  5   30 
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اين پله مي تواند فعال كننده پله خازني باشد  و همچنين مي   

فعال   fanو نمايش ) DOWN(  ▼توان با زدن دكمه

 كننده فن باشد

300تا 0  
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n
اين پله مي تواند فعال كننده پله خازني باشد  و همچنين مي    

 -  NCAو نمايش ) DOWN(  ▼توان با زدن دكمه

NOA فعال كننده االرم  باشد  

 300تا  0

NCA 

NOA 

0 

  

مي شوند و صفحه با هم روشن و خاموش  رگوالتور  همه چراغ هاي شدمترها برنامه ريزي او تمامي پار گرفتپس از اينكه تنظيمات الزمه انجام 

  . شروع به شمارش مي كند به صورت نزولي ثانيه  5نمايش به مدت 

  

  تند كار استفاده شود      Bآمپر  نوع  2ميناتوري براي ورودي قسمت تغذيه از فيوز هاي   حتماً پيشنهاد مي گردد: توجه  •
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 تنظيمات اندازه گيري 

در حالت دستي چراغ نشانگر روي    MODE  با فشار مكرردكمه  نشان مي دهد  در حالت معمول صفحه نمايش مقدار ضريب قدرت را

VOLTAGE - CURRENT - KVAR∆ -  SET COSф -THD SENSIVITY-  - TEMP  به ترتيب شروع به چشمك زدن  

  .كه برخي قابل تنظيم بوده و بايد تنظيم شوند داد مي كندوصفحه نمايش اين پارامترها  را نمايش خواهد

VOLTAGE   وقتي كه چراغ ولتاژ روشن است مقدار ولتاژ شبكه روي صفحه نشان داده مي شود.  

CURRENT  فازي كه ترانس جريان روي آن قرار دارد نشان داده مي شودروشن مي شود مقدار جريان  جريانوقتي چراغ .  

KVAR∆  نشان داده خواهدشد حسب كيلووار بر از جهت اصالح ضريب قدرتيمقدار خازن مورد ن اين چراغ روشن است وقتي.   

SET COSф  در اين قسمت با فشار▲  )UP  ( يا▼  )DOWN ( شما توانايي تنظيم مقدار ضريب قدرت مورد نياز را داريد كه محدوده

  .سلفي تنظيم شود  95/0سلفي تا /. 92خازني است پيشنهاد مي شود ضريب قدرت بين /. 95سلفي تا  85/0تنظيمات از 

 THD  مشخص مي شود  ولتاژ هارمونيككلي در صد  وقتي اين چراغ روشن است روي صفحه نمايشگر مقدار.   

SENSIVITY با  فشار  در اين قسمت حساسيت رگوالتور نسبت به تغييرات بار تنظيم مي شود▲  )UP  ( يا▼  )DOWN ( شما قابليت

  .است  60يا  40تنظيم اين عدد را داريد  كه به طور معمول 

TEMP را نشان مي دهد داخل تابلو  مقدار دما  

  عملكرد رگوالتور 

  اين رگوالتور در دو حالت دستي و اتوماتيك قابل راه اندازي است كه به صورت زير مي باشد 

  حالت دستي : الف 

در  چشمك زدن مي كندشروع به   MANبه حالت كنترل دستي ميرويم در اين حالت چراغ  ،رگوالتور    MAN / AUTدادن دكمه با فشار 

روي خروجي ) DOWN(  ▼يا )  UP(  ▲براي انتخاب پله مورد نظربا دكمه هاي  آماده است دستي رگوالتور براي كار درحالت  اين زمان 

 .04pو پس از سپري شدن زمان تنظيم شده در  مدت  ثانيه ، خروجي فعال مي شود5به    MODE مورد نظر رفته وبا نگه داشتن دكمه) پله(

  . پله مورد نظر وارد مدار مي شود براي خارج كردن پله نيز به همين روش عمل مي كنيم 

  :دو نكته بايد دراين روش مورد توجه باشد 

  خازني نشود  COSфيعني دقت شود خازن بيشتر از حد مورد نياز وارد مدار نشود  -1

مشخص شده زمان بگذرد تا  پله وارد   P04ا زمان دشارژ خازن كه در پس از قطع بالفاصله دوباره همان پله وارد مدار نمي شود و بايد ت -2

 .مدار شود 

  حالت اتوماتيك : ب 

شروع به چشمك زدن مي كند و   AUTدر اين حالت چراغ  درگوالتور به حالت كنترل اتوماتيك ميرو    MAN / AUTبا فشار دادن دكمه 

در اين حالت نيز پس از .را براي رسيدن به مقدار ضريب قدرت تنظيمي وارد و خارج مي كند رگوالتور به صورت اتوماتيك  مقدار خازن مورد نياز

رگوالتور نسبت به تغييرات  SENSIVITYقطع خازن ازمدار رگوالتور تا زمان دشارژ خازن صبر مي كند با تنظيم مناسب حساسيت در قسمت  

  خازن بر روي و اين مورد باعث مي شود كه سوييچينگ ها بي مورد داد  پاسخ نخواهد داشت و نسبت به تغييرات زود گذر بار رفتار مناسبي خواهد

اين رگوالتور همواره سعي ميكند با كمترين سوييچينگ و با وارد كردن نزديكترين پله به مقدار خازن مورد  ميكرو پرسسور هوشمند .انجام نگيرد 

كه از تمامي خازنها به بهترين نحوه ممكن استفاده شود كه اين موضوع باعث مي شود  . آوردبهترين ضريب قدرت را براي شبكه فراهم ، نياز شبكه 

 .باعث افزايش عمر خازنها خواهد شد 

  در مدار طريقه نصب رگوالتور 
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رگوالتور جدول پيغام هاي خطا  

 

پيغام  شرح خطا نحوه برطرف كردن خطا

 خطا

 A.HU  )ولت 400(تنظيمي ولتاژ% 10از افزايش ولتاژ بيش  بررسي ولتاژشبكه 

)ولت  400(تنظيمي ولتاژ% 15كاهش ولتاژ بيش از  بررسي ولتاژ شبكه  A.LU 

 P01 A.HIتنظيمي % 10افزايش جريان بيش از  بررسي ترانس جريان و جريان شبكه 

 P01 A.LIتنظيمي % 5/2كاهش جريان كمتر از  1*    بررسي ترانس جريان و جريان شبكه 

 A.HC وجود خازن بيشتر ازحد مورد نيازدر شبكه CT*2   نصب اشتباه  ,اشتباه در تنظيمات 

 A.LC وجود خازن كمتر ازحد مورد نيازدر شبكه 3*     خرابي خازن ها ,اشتباه در تنظيمات 

نصب فن در تابلو  -اشتباه در تنظيمات   A.OT افزايش دما بيش ازحد تنظيمي شده  

ونيك نصب فيلتر هارم  A.TH افزايش مقدار هارمونيكهاي غير مجاز 

 A.PS خطا سيتمي در رگوالتور تماس با خدمات پس ازفروش

 A.PC خطا سيتمي در رگوالتور تماس با خدمات پس ازفروش

 A.PU خطا سيتمي در رگوالتور تماس با خدمات پس ازفروش

 A.EE خطا سيتمي در رگوالتور تماس با خدمات پس ازفروش

 

هيچ باري وجود ندارد اتفاق بيافتد كه امري بديهي است و بايد جريان وجود  كه  اين حالت ممكن است پس از نصب بانك خازن و هنگامي -  1*

ه ترانس ر درمدار وجود دارد ابتدا بايد مقدار جريان  فازي ككه با افتد  داشته باشد تا خازن مورد نياز وارد مدار شود اما اگر اين حالت زماني اتفاق

  .جريان روي آن قرار داده شده اندازه گيري شود ودر صورت وجود جريان در آن  اتصاالت و ترانس جريان مورد بررسي قرار گيرد 

  .بر طرف خواهد شد  داين مور )L-K(در مدار به طور معمول با تغيير خروجي ترانس جريان زمان رخ دادن خطاي وجود خازن بيش از حد  -*2

اين مورد را  شبكه ام خراب شدن خازنها با توجه به مقدار تنظيم شده ضريب قدرت رگوالتور سعي مي كند با وارد كردن خازن به در هنگ -*3

رگوالتور پيغام كمبود خازن در  ،حل كند ولي چون خازنها خراب هستند و هيچ گونه جبران سازي انجام نميگيرد با وارد كردن همه پله ها به مدار

 .دهد  شبكه را مي

 

  جدول اطالعات فني 

  

ميلي متر 144*144*60 )ارتفاع *عرض * عمق (ابعاد    

ولت  230 -ولت 415  ولتاژ تغذيه  

هرتز 60 – 50  فركانس كاري  

ولت آمپر 4/5  حداكثر مصرف توان  

 تلفات يك كنتاكت خروجي  وات 5/0

ي تغذيه زمان تدوام به كار دستگاه در قطع لحظه اي ميكرو ثانيه 6كمتر   

 نوع و محدوده ولتاژ قابل خواندن  ولتاژ موثر+  10در صد تا  - 15از 

خازني 95/0سلفي تا  85/0قابل تنظيم از   تنظيمات ضريب قدرت  

ولت 250آمپر در 8  جريان نامي قابل تحمل كنتاكتهاي خروجي  

درجه + 60الي  -10  دماي محيط كار  

  

  EN50082-2 , EN50081-1 , IEC60068-2-6 , IEC60068-261, IEC60255-6 ,IEC60255-5: استاندارد هاي مرجع 

  تماس حاصل فرماييد  02165432138 - 02165432137 – 02165436151با شماره هاي تماس  نياز در صورت                  
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