رگَالتَر اصالح ضریب تَاى
هذل ّای

:

DCRK5-DCRK7-DCRK8-DCRK12

ّطذار:
ایي تدْیض هی ثبیست تَسط ضخص هتخصص ثِ هٌظَس تطبثك ثب همشسات سیستن ّبی الىتشیىی  ٍ ،خلَگیشی اص خسبست ٍ خطشات
ایوٌی ًصت گشدد .هحصَالتی وِ دس ایي ثخص تَظیح دادُ هی ضَد  ،هوىي است دس ّش صهبًی تغییشپیذا وٌذ ،لزا هطخصبت فٌی ٍ
تَظیحبت هٌذسج دس ایي ثخص فبلذ ّشگًَِ اسصش لشاسدادی هی ثبضذ.

ضرح:
-

وٌتشل وٌٌذُ ی ظشیت تَاى هیىشٍپشٍسسَسی

-

ًوبیطگشسِ سلوی ثِ هٌظَس ًوبیص اػذاد

-

 4ػذد ولیذ

-

داسای پَست سشیبل  ، RS 232ثِ هٌظَس اًدبم تٌظیوبت ٍ تست اتَهبتیه اص طشیك وبهپیَتش

-

سٌسَس دسخِ حشاست داخلی

-

داسای حبلت تٌظیوبت پیطشفتِ خْت اًذاصُ گیشی خشیبى اظبفِ ثبس خبصى ) ، (Overload currentهیبًگیي ّفتِ ای هیضاى
ظشیت تَاى ٍ . ...

-

دٍ سلِ ی لبثل ثشًبهِ سیضی ،ثِ هٌظَس آالسم یب وٌتشل في
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هذل ّای هَجَد:


هذل  ،DCRK5داسی  5پلِ  ٍ ،ثِ اثؼبد  96x96هیلی هتش



هذل  ،DCRK7داسی  7پلِ  ٍ ،ثِ اثؼبد  96x96هیلی هتش



هذل  ،DCRK8داسی  8پلِ  ٍ ،ثِ اثؼبد  144x144هیلی هتش



هذل  ،DCRK12داسی  12پلِ  ٍ ،ثِ اثؼبد  144x144هیلی هتش

رٍش ًصب :
-

سگَالتَس سا هطبثك ًمطِ سین ثٌذی اسائِ ضذُ دس صفحِ ی ً22، 21صت ًوبییذ .

-

ثشای اتصبالت سِ فبص تشاًس خشیبى ) (Current Transformerهی ثبیست ثِ فبصی وِ آصاد است ًصت گشدد  ،ثذیي هؼٌب وِ
ثِ دٍ فبصی وِ تغزیِ ی سگَالتَس اص آى تبهیي هی گشدد ٍصل ًطَدّ ،وبًطَس وِ دس ًمطِ ی صفحِ ی  22 ٍ 21ثِ ٍظَح لبثل
هطبّذُ است.

-

سگَالتَس ثِ صَست اتَهبتیه خْت خشیبى تشاًس خشیبى سا تطخیص هی دّذ  ،دس حبلتی وِ ضجىِ هدْض ثِ طًشاتَس هی ثبضذ،
سگَالتَس سا اص حبلت تطخیص اتَهبتیه( ثب استفبدُ اص دستَسالؼولْبی هشثَطِ وِ دس ثخص هٌَی پیطشفتِ تَظیح دادُ خَاّذ
ضذ) خبسج وشدُ ٍ تشاًس خشیبى سا ثِ دسستی ًصت ًوبییذ.

-

ثبًَیِ ی تشاًس خشیبى دس صهبى ًصت هی ثبیست صهیي ثبضذ.

کٌترل اتصاالت :
-

ٌّگبهیىِ سگَالتَس سٍضي هی ضَد اثتذا ًوبیطگش " "----سا دس صفحِ ی ًوبیص ًطبى هیذّذ  ٍ ،ایي ثذاى هؼٌی است وِ
ٌَّص ّیچگًَِ تٌظیوبتی سٍی آى صَست ًگشفتِ است.

-

دس ایي صهبى هیتَاى ثِ صَست دستی پلِ ّب سا ٍاسد هذاس وشدُ ٍ اتصبالت هشثَطِ سا چه ًوَد.

-

ثب استفبدُ اص ولیذ ّبی ↑ٍ یب↓ هی تَاى پلِ ّب سا ٍاسد ٍ یب اص هذاس خبسج ًوَد.

ّطذار:
دس ایي صهبى وٌتشل پلِ ّب ثِ صَست وبهالً دستی ثَدُ ٍ لزا سیستن ّیچگًَِ وٌتشلی ًسجت ثِ ػذم ٍصل هدذد خبصى لجل اص
اتوبم صهبى دضبسط ًذاسد.

تٌظین پاراهترّا :
سٍش ّبی هختلفی ثِ هٌظَس تٌظین پبساهتشّب ٍ ساُ اًذاصی صحیح سگَالتَس ٍخَد داسد:
 .1تٌظین دستی ثب استفبدُ اص صفحِ ولیذ
 .2تٌظین سشیغ اص طشیك وبهپیَتش
 .3تٌظین خَدوبس

 .8تٌظین دستی با استفادُ از صفحِ کلیذ
-

دستگبُ سا دس حبلت تٌظین دستی لشاس دادُ ٍ ولیذ ” “MODEسا ثِ هذت  5ثبًیِ ًگْذاسیذ ( ،Fig1دس تصبٍیش فَق).

-

صفحِ ی ًوبیطگش "  " SEtسا ًطبى هی دّذ ٍ ایي ثذاى هؼٌب است وِ دستشسی ثِ هٌَی  Basicصَست پزیشفتِ است.
)،Fig2دس تصبٍیش فَق).

-

ثب استفبدُ اص ولیذ” ”Man/Autهی تَاى پبساهتش ثؼذی سا ٍاسد وشد.

-

ثب استفبدُ اص ولیذ ” “Modeثِ پبساهتش لجلی ثبص خَاّیذ گطت.

-

ثب استفبدُ اص ولیذ ّبی ↑ٍ یب↓ هی تَاى پبساهتش سا هطبّذُ ٍ همذاس آًشا تغییش داد  .اگش ّیچ ولیذی ثشای چٌذ ثبًیِ
فطشدُ ًطَد  ،صفحِ ی ًوبیص پبساهتش اًتخبثی سا هدذداً ًوبیص هی دّذ.

-

خشٍخی تٌظیوبت پس اص ٍاسد وشدى پبساهتش آخش ثِ صَست اتَهبتیه صَست هی پزیشد .
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جذٍل پاراهترّای هٌَی اٍلیِ
پاراهترّا

ضرح

رًج

پیص فرض اٍلیِ

P.01

خشیبى اٍلیِ CT

OFF... 10.000

OFF

P.02

وَچىتشیي پلِ ثش اسبس ویلَ ٍاس

0.10...300

1

P.03

ٍلتبط ًبهی خبصى

80...750

400

P.04

صهبى تخلیِ

5...240 Sec

60

P.05

تبخیش دس ٍصل

5...600 Sec

60

P.06 LED1

ظشیت پلِ اٍل

0...16

0

P.06 LED2

ظشیت پلِ دٍم

0...16

0

P.06
❶LED...

ظشیت پلِ یىی هبًذُ ثِ آخش

❷ 0-16
❷ noA
❷ ncA
❷ Fan

0

P.06
❶LED...

ظشیت پلِ آخش

❷ 0-16

❸ تٌظین ظشیت تَاى هطلَة

❷ noA

❷ ncA
❷ Fan
0.80 ind to 0.80 cap

❶ تؼذاد پلِ ّبی وٌتشلش
❷
-

 :noAوٌتبوت Normally open

-

:nCAوٌتبوت Normally close

-

ٍ :Fanظؼیت في

❸ اًذاصُ گیشی ٍ تٌظیوبى ظشیت تَاى سا دس صفحِ  9خَاّیذ دیذ.

0

0.95

ضرح پاراهترّای هٌَی ( اٍلیِ) :Basic
 ، P.01جریاى اٍلیِ : CT
ثشای همبدیش ثبالی  ، 1000یه ًمطِ ی چطوه صى ًوبیطگش " ّضاس " هی ثبضذ.
خشیبى ثبًَیِ ّ CTویطِ هی ثبیست  5Aاًتخبة گشدد.
 ، P.02کَچکتریي پلِ بر اساس کیلَ ٍار :
تٌظین لذست ًبهی وَچىتشیي پلِ ی خبصًی ثش اسبس ویلَ ٍاس .
ثِ ػٌَاى هثبل :ثشای خبصى  10Kvarػذد  10.0سا لشاس هی دّین.
ٍ ، P.03لتاژ ًاهی خازى :
ٍلتبط ًبهی خبصى ( ٍلتبط هٌذسج ثش سٍی پالن هطخصبت خبصى).
ثِ ػٌَاى هثبل :ثشای خبصى  440Vػذد  440سا لشاس هی دّین.
 ، P.04زهاى تخلیِ:
حذالل صهبًیىِ خبصى ( ثِ هٌظَس تخلیِ ٍ آهبدگی خْت ٍصل هدذد) ًیبص داسد تب هدذداً ٍاسد هذاس ضَد .
ثِ ػٌَاى هثبل :ثشای  60ثبًیِ ػذد  60سا لشاس هی دّین.
 ،P.05تاخیر در ٍصل:
ایي لسوت دس ٍالغ استجبط هستمین ثب هیضاى سشػت تٌظیوبت سگَالتَس داسد  .ثب اًتخبة هیضاى حسبسیت پبییي تش ،
اصالح ظشیت تَاى دس هذت صهبى ووتش ٍ ،لی ثب تؼذاد سَییچیٌگ ثبالتشی اًدبم هی ضَد .
ثب اػوبل حسبسیت ثبالتش اصالح ظشیت تَاى دس صهبى ثیطتش ٍ ثب تؼذاد سَییچیٌگ پبییي تشی صَست خَاّذ
پزیشفت .ایي فبوتَس دس حمیمت ثِ صهبى تبخیشوٌتشلش لجل اص ٍاسد وشدى تَاى ساوتیَی هؼبدل وَچىتشیي پلِ ی خبصًی
هشثَط هی ضَد  ،ثشای همبدیش تَاى ساوتیَ ثیطتش اص پلِ اٍل ثِ تٌبست ایي همذاس وبّص هی یبثذ .ثشای همبدیش ثیطتش
صهبى ثِ ًسجت هؼىَس وبّص هی یبثذ.
ثِ ػٌَاى هثبل ثشای  ، 60s/Stepػذد ” “060تٌظین هی گشدد  ٍ ،چٌبًچِ وَچىتشیي پلِ خبصًی  10ویلَ ٍاس
ثبضذ ( ٍ )P.02:10.0هیضاى تَاى ساوتیَ هَسد ًیبص خْت سسیذى ثِ ظشیت تَاى هطلَة  20ویلَ ٍاس ثبضذ  ،وٌتشلش
 60/2=30ثبًیِ لجل اص ضشٍع اتصبالت خبصى صجش هی وٌذ .

 ،LED 1 ... n P.06ضریب پلِ ّا:
ظشیت پلِ ّب ًطبى دٌّذُ ی ًسجت تَاى ساوتیَ ّش پلِ ثِ وَچىتشیي پلِ  ،وِ دس پبساهتش  P.02هطخص ضذُ است
،هی ثبضذ  .اگش تَاى ساوتیَ پلِ ای هؼبدل پلِ اٍل ثبضذ  ،لزا ظشیت هشثَطِ ” “01خَاّذ گشدیذ ،اگش دٍ ثشاثش ثبضذ ،
ایي ظشیت ” “02خَاّذ ثَد ٍ ّویٌطَس ایي سًٍذ تب ” “16هی تَاًذ ٍخَد داضتِ ثبضذ .چٌبًچِ ظشیت پلِ سا
” “00لشاس دّین  ،ایي پلِ غیش فؼبل ضذُ ٍ وٌتشلش اص آى استفبدُ ًوی وٌذّ .وچٌیي اص دٍ پلِ ی آخش هی تَاى ثِ
ػٌَاى پلِ ّبی خبصًی ،سلِ آالسم ٍ یب وٌتشل في استفبدُ ًوَد.
الصم ثِ روش است  ،اگشاص پلِ ی یىی هبًذُ ثِ آخش ثشای اخشای ػولىشد ی استفبدُ ضَد  ،اص پلِ ی آخش ًوی تَاى ثِ
ػٌَاى یه پلِ ی خبصًی استفبدُ ًوَد.
ثشای اًتخبة ایي تَاثغ دووِ ی" ↓" سا ًگْذاضتِ تب هَاسد صیش دس صفحِ ی ًوبیص پذیذاس گشدد.
” : :“noAآالسم  ( Normally openصهبًیىِ آالسهی ٍخَد ًذاسد وٌتبوت ثبص است)
”:“nCAآالسم  (Normally closeصهبًیىِ آالسهی ٍخَد ًذاسد وٌتبوت ثستِ است)
” :“Fanوٌتشل في
تَخِ  :ثشای تَظیحبت ثیطتش دس ساثطِ ثب آالسم ثِ خذٍل هشثَطِ ٍالغ دس صفحِ ضوبسُ  ٍ 13ثِ هٌظَس وٌتشل في ثِ
صفحِ ی  12ٍ10هشاخؼِ ضَد.
ثِ ػٌَاى هثبل  :ثِ هٌظَس وٌتشل یه ثبًه خبصًی  6پلِ ثب استفبدُ اص سگَالتَس هذل  DCRK7ثب خبصى ّبی440
ٍلتی ٍ ثب آسایص پلِ ای  5،10،20،20،20،20 :ویلَ ٍاسی ٍ استفبدُ اص وٌتبوت آخش ثِ هٌظَس آالسم هی تَاى اص
تٌظیوبت صیش استفبدُ ًوَد.

(وَچىتشیي پلِ ; 5ویلٍَاس)5.00=P.0
(ٍلتبط ًبهی ٍ 440لت)440=P.03
) 5ویلَ ٍاس; 1ثشاثش پلِ ی اٍل هطخص ضذُ دسP.06 LED1:001(P.02
) 5ویلَ ٍاس; 2ثشاثش پلِ ی اٍل هطخص ضذُ دسP.06 LED2:002(P.02
) 5ویلَ ٍاس; 4ثشاثش پلِ ی اٍل هطخص ضذُ دسP.06 LED3:004(P.02
) 5ویلَ ٍاس; 4ثشاثش پلِ ی اٍل هطخص ضذُ دسP.06 LED4:004(P.02
) 5ویلَ ٍاس; 4ثشاثش پلِ ی اٍل هطخص ضذُ دسP.06 LED5:004(P.02
) 5ویلَ ٍاس; 4ثشاثش پلِ ی اٍل هطخص ضذُ دسP.06 LED6:004(P.02
)آالسم P.06 LED7:noA(Normally Open
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 .0تٌظیوات سریغ با استفادُ از کاهپیَترّای ضخصی
ثِ هٌظَس اػوبل تٌظیوبت اص طشیك  PCهی ثبیست اص تست اتَهبتیه ٍ ًشم افضاس وٌتشلی اص ساُ دٍس ),DCRKSW )Remote
وِ ضبهل ًشم افضاس وبهپیَتشی ٍ وبثل استجبطی ( ثب وذ  )51 C11هی ثبضذ استفبدُ ًوَد  .ثذیي ػلت ولیِ ی هذل ّبیDCRK
داسای پَست استجبطی دس لسوت پطتی هی ثبضٌذ.
-

توبهی پبساهتشّب دس صفحِ ًوبیطگش وبهپیَتش ًطبى دادُ هی ضًَذ .تٌظیوبت هی تَاًذ ثب استفبدُ اص ولیه
سبدُ هَس اػوبل ٍ رخیشُ گشدد.

-

چٌبًچِ تؼذادی اص وٌتشلشّب ًیبص ثِ اػوبل تٌظیوبت هطبثِ داضتِ ثبضٌذ هی تَاى تٌظیوبت سا داًلَد وشدُ ٍ
ثشای وٌتشلش دیگش ثِ صَست ثسیبس سبدُ ٍ هطوئي استفبدُ ًوَد.
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تٌظین سریغ تراًس جریاى):(CT
 صهبًیىِ ظشیت CTهطخص ًجَدُ ٍ دس صهبى ًصت تؼییي هی گشدد ،پبساهتش ” ، "P.01وِ خْت تٌظین خشیبى اٍلیِ CTهی ثبضذ هی تَاًذ دس صهبى تؼییي ولیِ ی پبساهتشّب ” “OFFثوبًذ.
 دس ایي حبلت  ،دس صهبى ًصت ٍ صهبًیىِ وٌتشلش سٍضي هی ضَد ،ػالهت ” “Ctثِ صَست چطوه صى دس صفحِ یًوبیص ظبّش هی ضَد  ،وِ ثب استفبدُ اص ولیذ ّبی ↑ ٍ یب ↓ هی تَاى اٍلیِ ی  CTسا تٌظین ًوَد.
 صهبًیىِ همذاس هَسد ًظش ٍاسد ضذ دووِ ی ” “MAN/AUTسا ثِ هٌظَس تبییذ فطبس دّیذ  .دس ایي حبلت تٌظیوبترخیشُ ضذُ ٍ سیستن هستمیوبً ثِ حبلت اتَهبتیه هی سٍد.

 .6تٌظیوات اتَهاتیک:
-

تٌظین اتَهبتیه ثشای یًَیت ّبیی استفبدُ هی ضَد  ،وِ ثشًبهِ سیضی ّیچ یه اص پبساهتش ّب صَست ًپزیشفتِ است .

-

ثشای فؼبل وشدى ایي حبلت صهبًیىِ سیستن دس حبلت ”ٍ “MANیب“ ”---هی ثبضذ ،دووِ ی ”ٍ “MODE
” “MAN/AUTسا ثِ صَست ّوضهبى ثشای  5ثبًیِ ًگْذاسیذ( هطبثك ضىل صیش ثِ ضوبسُ . )Fig.1

-

ػجبست” )Automatic Set-up( ”ASEثِ صَست چطوه صى ظبّش هی ضَد  ،وِ ًطبى هی دّذ تٌظین اتَهبتیه
دس حبل اًدبم است ( .هطبثك ضىل صیش ثِ ضوبسُ . )Fig.2

-

ایي سًٍذ چٌذ دلیمِ ای ثِ طَل هی اًدبهذ وِ دس طَل ایي هذت وٌتشلش هیضاى لذست ساوتیَ ّش پلِ سا اًذاصُ گیشی
هی وٌذ ٍ ایي همبدیش دس طَل ػولىشد ػبدی خَد ثِ خَد ثِ سٍص هی ضَد.

-

اگش ثبس سیستن هتٌبٍثبً تغییش وٌذ ،اًذاصُ گیشی یه پلِ هوىي است چٌذیي ثبس صَست پزیشد وِ دس ًتیدِ تطخیص
لذست ساوتیَ پلِ ّب دس هذت صهبى طَالًی تشی صَست خَاّذ پزیشفت.

-

دس پبیبى تٌظیوبت اتَهبتیه  ،سیستن آهبدُ ػولىشد اتَهبتیه هی گشدد.
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ًکتِ هْن :
تَصیِ هی ضَد اص تغییشات لبثل تَخِ خشیبى تب خبیی وِ اهىبى داسد دس صهبى تٌظین اتَهبتیه خلَگیشی ضَد .دس طَل
تٌظیوبت اتَهبتیه تطخیص ثشخی دادّب ثشای وٌتشلش ّ ،وبًٌذ اٍلیِ تشاًس خشیبىٍ ،لتبط ًبهی خبصى ،اهىبى پزیش ًوی
ثبضذً .تیدتبً هَاسد صیش لبثل تَخِ هی ثبضذ:
-

خشیبى ًوی تَاًذ ثِ صَست همذاس ٍالؼی اًذاصُ گیشی ضَد ثلىِ ثِ صَست دسصذی اصهمذاس ٍالؼی است .

-

هیضاى  ٍ ∆Kvarیب  ∑Kvarلبثل اًذاصُ گیشی ًوی ثبضذ.

-

اًذاصُ گیشی ٍ یب حفبظت خبصى اص اظبفِ ثبس ) (Over Loadاهىبى پزیش ًوی ثبضذ.

-

توبهی سلِ ّب ثِ ػٌَاى سلِ خبصًی دس ًظش گشفتِ هی ضَد ،لزا ًوی تَاى اص آًْب ثِ ػٌَاى آالسم ٍ یب وٌتشل في
استفبدُ ًوَد.

-

ظشفیت خبصى ًصت ضذُ هی ثبیست ظشیجی اص  1تب  16ثشاثش وَچىتشیي پلِ ثبضذ.

-

پلِ ّبی خبصًی استفبدُ ًطذُ  ،هی ثبیست ثبالتشیي پلِ ّبی خبصًی ثبضٌذ  ( .ثِ ػٌَاى هثبل اگش سِ پلِ ی خبصًی
اص ّفت پلِ هَسد استفبدُ لشاس گشفتِ است چْبس پلِ ی آخش  7 ٍ4،5،6هیتَاًذ خبلی اص خبصى ثبضذ ًِ چْبس پلِ ی
اٍل 1تب  ٍ 4یب ٍسط)
ًکتِ :صهبًیىِ تٌظین اتَهبتیه صَست پزیشفت،هیتَاى ثب تٌظین دستی پبساهتشّب  ،ثشًبهِ سیضی ولیِ ی هَاسد سا
اًدبم داد ٍ لزا ولیِ ی اًذاصُ گیشی ّب ٍ ػولىشدّب هدذداً لبثل اًدبم هی ثبضذ.

هطاّذُ هقادیراًذازُ گیری ٍ تٌظیوات : Cosɸ
-

ثِ طَس هؼوَل صفحِ ًوبیطگش هیضاى ظشیت تَاى سا ثب چشاؽ )ٍ IND, (LEDیب ً CAPطبى هیذّذ .دس صَستیىِ
یه ًمطِ چطوه صى سٍضي ضَد  ،ثِ هؼٌبی ػالهت هٌفی هی ثبضذ( خْت خشیبى ثشػىس).

-

ثب فطشدى ولیذ ” LED ، “MODEهشثَط ثِ .. ٍ V,I ,∆Kvarیىی پس اص دیگشی سٍضي ضذُ ٍ ػذد اًذاصُ گیشی
ضذُ ّش یه دس صفحِ ًوبیص ظبّش هی گشدد.

-

ثشای ّشیه اص ّ LEDب یه ػولىشد اختیبسی دیگشی ًیض ٍخَد داسد  ،وِ ثب فطشدى ولیذ↓  LED،ضشٍع ثِ چطوه
صدى وشدُ ٍ لبثل هطبّذُ دس صفحِ ی ًوبیص هی ثبضذ.

-

ثشای ثشخی اص اًذاصُ گیشی ّب یه تبثغ اختیبسی ثبًَیِ ًیض ثب فطشدى ولیذ ↑ لبثل هطبّذُ است.

-

ٌّگبهیىِ  LEDهشثَط ثِ  SET Cosɸسٍضي است  ،ظشیت تَاى هَسد ًیبصسا هی تَاى تٌظین ًوَد .دس ایي حبلت
ثب استفبدُ اص ولیذ ّبی ↑ ٍ یب↓ هی تَاى همذاس آًشا افضایص ٍ یب وبّص داد .هیضاى ظشیت تَاى هی تَاًذ اص
 0.80 INDتب  0.8 CAPتغییش وٌذ.

-

خذٍل صیش خالصِ ای اص توبهی همبدیشلبثل اًذاصُ گیشی سا ثِ طَس خالصِ ًطبى هیذّذ.
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خذٍل ػالئن ٍ تٌظیوبت هَسد ًیبص Cosɸ
فطار دادى ↑

LED

ضرح

فطار دادى ↓

V

ٍلتبط هَثش ()RMS

حذاوثش هیضاى ٍلتبط

A

خشیبى هَثش ()RMS

حذاوثش هیضاى خشیبى

∆Kvar

هیضاى تَاى ساوتیَ هَسد ًیبص ثشای سسیذى ثِ ظشیت تَاى
ثشًبهِ سیضی ضذُ

) ∑Kvarتَاى ساوتیَ ضجىِ (

WEEK PF

ظشیت تَاى هتَسط ّفتِ ای❶

هیضاى ٍالؼی ظشیت تَاى

TEMP ⁰

دهبی پٌل الىتشیىی❸

حذاوثش هیضاى دهب

ٍاحذ اًذاصُ گیشی ٍC⁰یب F⁰

%CURR

اظبفِ ثبس خبصًی❷

حذاوثش هیضاى اظبفِ ثبس

ضوبستذُ تؼذاد دفؼبت اظبفِ ثبس پیص
آهذُ

SET Cosɸ

 Cosɸهَسد ًیبص

وبّص هیضاى Cosɸتٌظین ضذُ

افضایص  Cosɸتٌظین ضذُ

پلِ ّبیی وِ ثشای سسیذى ثِ ظشیت تَاى
ثشًبهِ سیضی ضذُ ًیبص است

❶ هیضاى ظشیت لذست ثب اًذاصُ گیشی اًشطی اوتیَ ٍ ساوتیَ دس  7سٍص گزضتِ ثذست هی آیذ ٍ تٌْب ثِ لسوت هثجت چْبس ًبحیِ ثش
هی گشدد .
❷ ٍلتبط ّبسهًَیىی دس تشهیٌبل خبصًی ثبػث ثَخَد آهذى خشیبى اظبفِ ثبس هی گشدد.
❸ تَجِ  ،هیضاى دهبی اًذاصُ گیشی ضذُ 20 ،تب  30دلیمِ ثؼذ اص سٍضي ضذى سیستن صحیح هی ثبضذ.

پاک کردى حذاکثرهقادیر :
-

همبدیش حذاوثش خشیبىٍ ،لتبط،اظبفِ ثبس ،دهب ٍ ظشیت لذست هتَسط ّفتگی ثِ طَس ّوضهبى ثب فطبس دادى ولیذ ↑ و ↓ثِ هذت
 3ثبًیِ ،پبن هی ضَد  .صهبًیىِ ولیِ ی همبدیش پبن ضذ هبًیتَس ” “CLrسا ًوبیص هی دّذ.

رٍش ػولیاتی :
-

ّLEDبی ٍ AUTیب ً MANوبیطگش ػولىشد دس حبلت اتَهبتیه ٍ یب دستی سیستن هی ثبضذ.

-

ثب ًگْذاضتي دووِ” "MAN/AUTثِ هذت  1ثبًیِ  ،حبلت ػولىشد تغییش خَاّذ وشد.

-

صهبًیىِ ”“SET Cosɸ LEDسٍضي است ّ ،یچگًَِ تغییشی دس حبلت ػولىشد دستگبُ اهىبى پزیش ًیست.

-

ًحَُ ی ػولىشد دستگبُ حتی صهبًیىِ لطغ ثشق اتفبق ثیفتذ پبثشخبست( ثِ طَس هثبل چٌبًچِ ػولىشد دستگبُ سٍی حبلت
اتَهبتیه ثبض ذ ٍ لطغ ثشق اتفبق ثیفتذ  ،دستگبُ پس اص سفغ ایي هطىل ً ،حَُ ی ػولىشد دستگبُ ثِ صَست اتَهبتیه خَاّذ
ثَد)
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ػولکرد دستی :
-

ٌّگبهیىِ وٌتشلش دس حبلت ػولىشد دستی لشاس داسد ،یىی اص پلِ ّب سا هی تَاى اًتخبة ٍ ثِ صَست دستی لطغ ٍ ٍصل
وشد.

-

اگش غیش اص  LED ، Cosɸدیگشی سٍضي ثَدُ ٍ همبدیش اًذاصُ گیشی دیگشی هطبّذُ ضذ  ،ولیذ ” “MODEسا ًگْذاسیذ تب
توبهی ّ LEDب خبهَش گشدد.

-

ثشای اًتخبة یىی اص پلِ ّب اص ولیذ ّبی ↑ ٍیب ↓ استفبدُ وٌیذ  ،ثب اًتخبة ّش پلِ  LEDهشثَطِ ضشٍع ثِ چطوه صدى
هی وٌذ.

-

ثب فطبس دادى ولیذ ” “MODEپلِ ی اًتخبثی سا ٍصل ٍ یب لطغ هی تَاى وشد.
اگش صهبى تخلیِ ی خبصى سپشی ًطذُ ثبضذ MAN LED ،ضشٍع ثِ چطوه صدى هی وٌذ  ٍ ،ایي ثذاى هؼٌب است وِ دستَس
هَسد ًظش دسیبفت ضذُ ٍ ثؼذ اص گزس صهبى تؼییي ضذُ  ،ػولیبت هَسد ًظش اًدبم خَاّذ ضذ.

-

حبلت سٍضي ٍ یب خبهَش پلِ ّب رخیشُ ضذُ ٍ پس اص لطغ ٍ یب ٍصل ثشق ایي حبلت ثشلشاس هی ثبضذ.

ػولکرد اتَهاتیک :
-

دس حبلت اتَهبتیه وٌتشلش ثِ طَس اتَهبتیه ثْتشیي اًتخبة سا ثشای سسیذى ثِ ظشیت تَاى هطلَة هحبسجِ هی وٌذ.

-

هَاسد ثسیبسی اص خولِ  :تَاى ّش پلِ،تؼذاد لطغ ٍ ٍصل ،صهبى تخلیِ تٌظین ضذُ  ....دس اصالح اتَهبتیه ظشیت تَاى
تبثیشگزاس هی ثبضذ.

-

وٌتشلش ،لطغ ٍ یب ٍصل حتوی پلِ ّبسا ثب چطوه صدى  AUT LEDهطخص هی وٌذ .ایي حبلت ( چطوه صدى )LEDتب
صهبًی وِ اتصبل یىی اص پلِ ّب ثِ دلیل صهبى تخلیِ  ،اهىبى پزیش ًوی ثبضذ  ،اداهِ پیذا هی وٌذ .

قفل صفحِ کلیذ :
-

ثب فؼبل وشدى ایي لسوت  ،تغییشولیِ پبساهتشّب هحذٍد هی گشدد.الصم ثِ روش است همبدیش اًذاصُ گیشی دس توبهی ضشایط
لبثل هطبّذُ هی ثبضذ.

-

ثِ هٌظَس لفل ٍ یب ثبص وشدى صفحِ ولیذ  ،هی ثبیست ولیذ ” “MODEسا ًگْذاضتِ ٍ ّوضهبى ولیذ ↑سا سِ هشتجِ ٍ سپس
ولیذ ↓ سا دٍ هشتجِ فطبس دادُ ٍ سپس ولیذ ” “MODEسا سّب وٌیذ ً .وبیطگش ػجبست ” “LOCسا ثشای صهبًیىِ صفحِ ولیذ
لفل ضذُ ٍ یب ” “UNLسا ثشای صهبًیىِ ثبص ضذًُ،وبیص خَاّذ داد.

-

ٌّگبهیىِ صفحِ ی ولیذ لفل ضذُ است هَاسد صیش لبثل تغییش ًیستٌذ:

88

-



تغییش حبلت اص حبلت اتَهبتیه ثِ دستی



دستشسی ثِ هٌَی تٌظیوبت



تغییش هیضاى  Cosɸهطلَة



پب ن وشدى حذاوثش همبدیش

اگش تالضی ثشای اػوبل هَاسد فَق اًدبم دّیذ  ،صفحِ ًوبیص ػجبست ” “LOCسا ًطبى هی دّذ  ،وِ ایي ثذاى هؼٌبست وِ
صفحِ ی ولیذ لفل است.

تٌضیوات هٌَی پیطرفتِ :
-

دس حبلتی وِ وٌتشلش دسحبلت ” “MANهی ثبضذ  ،ولیذ ” “MODEسا ثشا ی حذالل  5ثبًیِ ًگْذاسیذ.

-

صفحِ ی ًوبیص ػجبست ” “SEtسا ًطبى هی دّذ وِ ثِ هٌضلِ ی دستشسی اٍلیِ ثِ پبساهتشّب هی ثبضذ.

-

دس ایي لحظِ ولیذ ّبی↑ ٍ ↓ سا ثِ طَس ّوضهبى ثِ هذت  5ثبًیِ ًگْذاسیذ تب صفحِ ی ًوبیص ػجبست” ”AdSسا ًطبى

دّذ  ،وِ ایي ثِ هؼٌبی دستشسی ضوب ثِ هٌَی پیطشفتِ هی ثبضذ.

جذٍل پاراهترّای هٌَی پیطرفتِ
پاراهترّا

ضرح

رًج

پیص فرض اٍلیِ

P.11

ًَع اتصبل

سِ فبص  ، 3PHته فبص 1PH

3PH

P.12

تطخیص اتصبلCT

اتَهبتیه  ،Autهستمین  ،dirهؼىَس rEu

Aut

P.13

تطخیص فشوبًسی

 Autاتَهبتیه50Hz-60Hz ,

Aut

P.14

تٌظیوبت لذست پلِ ّب

 Onفؼبل OFF-غیش فؼبل

OFF

P.15

سٍش خجشاى سبصی

 bndثبًذ Std-استبًذاسد

Std

P.16

سٍش اتصبل پلِ ّب

 Linخطی Std-استبًذاسد

Std

P.17

تٌظین  Cosɸدس حبلتی وِ طًشاتَس ٍخَد داسد

 08خبصًی تب  0.8سلفی  /خبهَش OFF

OFF

P.18

تبخیش دس لطغ

 600...1ثبًیِOFF /

OFF

P.19

لطغ پلِ دس تغییش ثِ حبلت MAN

 Onفؼبل OFF-غیش فؼبل

OFF

P.20

آالم اظبفِ ثبس خبصًی

100 ... 150%- OFF
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P.21

داهٌِ ی اظبفِ ثبس ثشای لطغ سشیغ پلِ

P.22

صهبى پبن وشدى ضوبسًذُ ی آالسم اظبفِ ثبس

100 ...200%- OFF
 1تب  240سبػت

150

P.23

صفش وشدى آالسم اظبفِ ثبس

 1تب  30دلیمِ

P.24

ٍاحذ اًذاصُ گیشی دهب

سلسیَس ٍ Cیب فبسًْبیت F

◦

P.25

دهبی ضشٍع ػولىشد في

◦

◦

P.26

دهبی لطغ ػولىشد في

◦

◦

P.27

داهٌِ ی آالسم دهب

24
5
◦

)0....100 C(32...212 F
)0....100 C(32...212 F
◦

◦

)30....100 C(68...212 F
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◦C
55
55
55

ضرح پاراهترّای هٌَی پیطرفتِ
ًَ ، P.11ع اتصال:
لبثل ثشًبهِ سیضی ثشای اتصبالت ثِ صَست ته فبص ٍ یب سِ فبص

 ، P.12تطخیص اتصال :CT
صهبًیىِ ایي حبلت سا ثش سٍی حبلت اتَهبتیه تٌظین هی وٌین  ،سیستن تٌْب دس دٍ ًبحیِ وبسوشدُ ٍ تٌْب خشیبى ّبی هثجت  CTسا
تطخیص هی دّذٍ .لتی ایي حبلت سٍی حبلت "هستمین" تٌظین ضَد هی تَاًذ دس ّش چْبس ًبحیِ وبس وشدُ ٍ هی تَاًذ دس ّش دٍ
حبلت ػبدی ٍ یب طًشاتَسی وبس وٌذّ .وچٌیي الصم است اص صحت اتصبالت  (CTتشهیٌبل ّبی  )S2 ٍS1اطویٌبى حبصل وشد ثذیي
صَست وِ ًمطِ ی ًوبیطگش اػطبسی دس حبلت ٍسٍد اًشطی ًجبیذ چطوه صى ثبضذ .وِ دس ایي حبلت هی ثبیست اتصبالت سا
)تشهیٌبل ّبی  )S1,S2ثِ صَست هؼىَس ثشلشاس وشد.
ّطذار :لجل اص لطغ وشدى  S1,S2اص اتصبل وَتبُ ثَدى تشهیٌبل ّبی ثبًَیِ  CTاطویٌبى حبصل وٌیذ.
 ، P.13تطخیص فرکاًس اصلی :
اًتخبة اتَهبتیه ٍ یب ثِ صَست ثبثت  50Hzیب 60Hz
 ، P.14تٌظین قذرت پلِ ّا :
صهبًیىِ ایي حبلت فؼبل است ٍ دس طَل ػولىشد هؼوَل سیستن ثِ صَست اتَهبتیه لذست تٌظین ضذُ سا اًذاصُ گیشی وشدُ ٍ
ػولىشد پبساهتشّب سا دس صهبًیىِ پلِ ّب فشسَدُ ضذُ اًذ ثِ صَست ثْیٌِ اًدبم هیذّذ ( ثذیي هؼٌی وِ تٌظین ظشیت تَاى سا ثش
اسبس همبدیش ٍالؼی اًذاصُ گیشی ضذُ اًدبم هیذّذ ) .ثب اتصبل ثِ وبهپیَتش همبدیش ٍالؼی تَاى ساوتیَ ّش پلِ لبثل هطبّذ هی
ثبضذ.
 ٌّگبهیىِ ایي تبثغ فؼبل است  ،صهبى ٍصل یه پلِ ثِ پلِ ی ثؼذی  20ثبًیِ ثِ طَل هی اًدبهذ . اگش تٌظین اتَهبتیه فؼبل ثبضذ  ،ایي تبثغ ثِ خَدی خَد فؼبل هی گشدد. ، P.15حالت تٌظیوات استاًذارد ٍ یا بِ صَرت باًذی:
دس حبلت استبًذاسد  ،وٌتشلش همذاس ظشیت تَاى سا ثِ ػذد تؼییي ضذُ هی سسبًذ ،دس حبلت ثبًذی  ،وٌتشلش ٌّگبهیىِ وِ ظشیت تَاى
ضجىِ وَچىتش اص همذاس تؼییي ضذُ ثبضذ ،خبصى ّب سا ٍصل هی وٌذ ٍ دس حبلتی وِ ظشیت تَاى خبصًی ضَد  ،آًشا لطغ هی وٌذ.
حبلت تٌظیوبت ثبًذی  ،ثبػث وبّص هدذد تؼذاد دفؼبت لطغ ٍ ٍصل هی گشدد.
ًکتِ  :تٌظیوبت حبلت ثبًذی دس هَاسدی وِ ثشًبهِ سیضی ظشیت تَاى هٌفی هذ ًظش ثبضذ  ،هطلَة ًیست.
، P.16حالت اتصال استاًذارد ٍ یا بِ صَرت خطی:
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دس حبلت استبًذاسد  ،وٌتشلش ّش وذام اص پلِ ّب سا ثش اسبس هٌطمی وِ دس لسوت تٌظیوبت اتَهبتیه تَظیح دادُ ضذ اًتخبة هی
وٌذ  .اهب دس حبلت خطی پلِ ّب یىی یىی اص ساست ثِ چپ ثش اسبس هٌطك ٍ Last In/ First outاسد هذاس هی ضًَذ .وٌتشلش
دس صهبًیىِ ثب ٍسٍد یه پلِ ظشیت تَاى اص حذ تؼییي ضذُ ثبالتش سٍدّ ،یچ پلِ ای سا ٍاسد هذاس ًوی وٌذ .
 ، P.17حالت تٌظین ژًراتَری: Cosɸ
ایي پبساهتش صهبًیىِ ػولىشد دستگبُ دس ّش چْبس ًبحیِ هختصبت هَسد ًظش است  ،ثشًبهِ سیضی هی ضَد ،وِ ایي هَسد دس حبلتی
پیص هی آیذ وِ سیستن هی تَاًذ اًشطی سا تَلیذ ٍ یب هصشف وٌذ .صهبًیىِ ایي حبلت ” “OFFضَد  ،همذاس ػذدی تٌظین ظشیت
تَاى تٌْب یه همذاس داضتِ ٍ ثشاثش ثب همذاس ثشًبهِ سیضی ضذُ هطبثك ثب تٌظیوبت ظشیت تَاى( )SET Cosɸهٌذسج دس صفحِ ی 9
هی ثبضذ .اص سَی دیگش صهبًیىِ همذاس ػذدی تٌظین هی ضَد ،همذاس تؼییي ضذُ ثِ دٍ دستِ تمسین هی ضَدد  :دس حبلت ػبدی(
سیستن هصشف وٌٌذُ ی اًشطی هی ثبضذ  : Cosɸ،هثجت )ٍ همذاس تؼییي ضذُ ثب همذاسی وِ دس لسوت"تٌظیوبت “Cosɸ
ثشًبهِ سیضی ضذُ است هطبثمت هی وٌذ  .دس حبلت طًشاتَسی ( سیستن تَلیذ وٌٌذُ ی اًشطی هی ثبضذ ٍ : Cosɸهٌفی) ،اص ثشًبهِ
سیضی وِ دس P.17تَظیح دادُ ضذ استفبدُ هی ضَد.
 ، P.18حساسیت در قطغ :
صهبًیىِ ایي پبساهتش ”“OFFثبضذ ،سشػت تٌظین تَاى ساوتیَ ٍ لطغ ٍ ٍصل پلِ ّب هؼبدل همذاس ػذدی وِ دس هٌَی پبیِ دس
لسوت  P.05تؼییي ضذُ است هی ثبضذ  .چٌبًچِ دس ایي پبساهتش همذاس ػذدی هتفبٍتی دس ًظش گشفتِ ضَد  ،همذاس پبساهتش P.05
ثشای ٍصل ٍ پبساهتش  P.18ثشای لطغ پلِ ّب استفبدُ هی ضَد.
 ، P.19قطغ پلِ در زهاى تغییر ،بِ حالت دستی :
ثب فؼبل سبصی ایي پبساهتش  ،صهبًیىِ اص حبلت اتَهبتیه ثِ حبلت دستی هی سٍین  ،پلِ ّب یىی یىی ٍ ثِ تشتیت لطغ ضذُ ٍ دس
پبیبى ػولىشد دستی فؼبل هی ضَد .
 ، P.20آستاًِ آالرم اضافِ بارخازًی :
ثب استفبدُ اص ایي پبساهتش  ،آستبًِ تشیپ آالسم اظبفِ ثبس خبصًی ” “A07هی تَاًذ تٌظین ضَد  .دسصذی اص خشیبى خبصى ثشای ایي
هٌظَس دس ًظش گشفتِ هی ضَد( ایي ػذد ثیي  %100تب  %150هی ثبضذ) ،اگش همذاس آى اص حذ هدبص فشاتش سٍد ،پس اص تبخیش دس ًظش
گشفتِ ضذُ  ،آالسم پذیذاس ضذُ ٍ پلِ ّب لطغ هی ضًَذ .
 ، P.21آستاًِ ی اضافِ بار برای قطغ سریغ پلِ ّا :
صهبًیىِ همذاس اًذاصُ گیشی ضذُ ی اظبفِ ثبس اص هیضاى تؼییي ضذُ دس  P.21افضایص پیذا وٌذ  ،خبصى ّب سشیؼبً لطغ ضذُ ٍ آالسم
اظبفِ خشیبى خبصًی ” “A.07پذیذاس هی گشدد .
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ًىتِ:صهبى تبخیش آالسم اظبفِ ثبس خبصًی ” “A.07ساثطِ ی هؼىَس ثب همذاس اظبفِ ثبس تٌظین ضذُ دس پبسهتشّبی P.21 ٍP.20
داسد  .ثذیي صَست وِ چٌبًچِ اظبفِ ثبس اًذاصُ گیشی ضذُ ثشاثش ثب همذاس تؼییي ضذُ دس  P.20ثبضذ ،آالسم پذیذاس ًخَاّذ ضذ  ،اگش
ایي همذاس ثبالتش اص ػذد  P.20ثبضذ  ،صهبى تبخیش ثب صهبى تبخیش آالسم ( ثِ صَست پیص فشض ایي ػذد  3دلیمِ هی ثبضذ  ،وِ اص
طشیك وبهپیَتش هی تَاى آًشا تغییش داد) ثشاثش خَاّذ ثَد ٍ چٌبًچِ اظبفِ ثبس افضایص پیذا وٌذ  ،هیضاى تبخیش ثِ ًسجت وبّص یبفتِ
ٍ صهبًیىِ همذاس اظبفِ ثبس ثشاثش ثب ػذد تٌظین ضذُ دس  P.21ثشاثش ثبضذ ،همذاس تبخیش آى ثِ صفش خَاّذ سسیذ.
صهبًیىِ  P.20سا سٍی ” “OFFتٌظین هی وٌیذّ ،یچ اتفبلی تبصهبًیىِ ػذد اظبفِ ثبس ثِ همذاس  P.21ثشسذ ًخَاّذ افتبد ٍ ثِ
هحط افضایص آى ولیِ ی پلِ ّبی خبصًی سشیؼبً اص هذاس خبسج هی ضَد .
اگش  P.21سا سٍی ” “OFFتٌظین وٌیذ  ،صهبى تبخیشثبثت خَاّذ ثَد  ٍ .چٌبًچِ ّش دٍ پبسهتش  “OFF” P.21 ٍ P.20ضًَذ،
اًذاصُ گیشی اظبفِ ثبس خبصًی ٍ ًتیدتبً آالسم ”ً “A.07یض غیش فؼبل هی ضَد.
دس ایي حبلت  ،صفحِ ی ًوبیص ػجبست “ “----سا ثدبی اًذاصُ گیشی اظبفِ ثبس ًوبیص هی دّذّ .ش صهبى وِ ثبًه خبصًی هدْض
ثِ فیلتش ّبسهًَیه ( ساوتَس ثلَن وٌٌذُ ی ّبسهًَیه) ثشای هوبًؼت اص اظبفِ ثبس ّبی ّبسهًَیىی ثبضذ ّش دٍی ایي پبساهتش هی
ثبیست ” “OFFثبضذ.
 ، P.22هطخص کردى زهاى ًگْذاری آهار خطای اضافِ جریاى :
ّش صهبى وِ آالسم اظبفِ خشیبى خبصًی ” “A.07پذیذاس هی ضَد  ،ایي آالسم دس یه ضوبسًذُ داخلی ثجت ضذُ ٍ ثب فطشدى دووِ
ی↑ٌّگبهیىِ  LEDهشثَط ثِ

سٍضي است  ،لبثل سٍیت هی ثبضذ .ضوبسًذُ تؼذاد آالسم ّبی اظبفِ ثبس

خبصًی وِ دس دٍسُ صهبًی تؼشیف ضذُ دس پبساهتش  P.22اتفبق افتبدُ است سا ًطبى هیذّذّ .وچٌیي ایي پبساهتش طَل دٍسُ ی رخیشُ

ی آالسم سا ًیض هطخص هی وٌذ .اگش دس طَل صهبى هطخص ضذُ ّیچ اتفبلی پیص ًیبیذ  ،ضوبسًذُ خبلی هی ثبضذ.
 ، P.23زهاى فؼال ًگْذاضتي اضافِ جریاى :
دٍسُ صهبًی وِ آالسم اظبفِ ثبس خبصًی ” “A.07فؼبل ثبضذ حتی اگش همذاس اظبفِ ثبسخبصًی اص آستبًِ ی آالسم وبّص یبفتِ ثبضذ ( .
ثِ ػٌَاى هثبل اگش دس ایي پبساهتش ػذد  4سا تٌظین وٌین ؛ ٌّگبهیىِ آالسم اظبفِ ثبس خبصًی پیص ثیبیذ  ،تب صهبى تٌظین هدذد آى
) ، (Resetایي آالسم ثِ هذت  4ثبًیِ فؼبل هی هبًذ)
ٍ ، P.24احذ اًذارُ گیری دها:
اگش ٍاحذ اًذاصُ گیشی دهب سا دسخِ سلسیَس ٍ یب فبسًْبیت تؼشیف وٌین همبدیش اًذاصُ گیشی ٍ لبثل هطبّذُ ٍ حذٍد آستبًِ ی
لطغ ثش اسبس ایي ٍاحذّب هی ثبضٌذ.
، P.25دهای رٍضي ضذى في :
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آستبًِ ثبالیی دهب دس ایي لسوت لبثل ثشًبهِ سیضی است وِ ثِ ٍاسطِ ی آى اگش دهب ثبالتش اص حذ هطخص ضذُ ثبضذ في سٍضي هی
ضَد.
، P.26دهای خاهَش ضذى في :
آستبًِ ی پبییٌی دهب دس ایي لسوت لبثل ثشًبهِ سیضی است وِ ثِ ٍاسطِ ی آى اگش دهب پبییي تش اص حذ هطخص ضذُ ثبضذ ،في
خبهَش هی ضَد.
، P.27آستاًِ ی آالرم دها:
دس ایي هشحلِ هیضاى دهب ثشای فؼبل ضذى آالسم  ( A.08دهبی ثسیبس ثبال) لبثل تٌظین است .

آالرم ّا:
-

صهبًیىِ وٌتشلش ضشایط غیش ػبدیی سا دس سیستن احسبس هی وٌذ  ،یىی اص وذّبی آالسم ثِ صَست چطوه صى لبثل هطبّذُ

است .ثب فطبس دادى ّش یه اص دووِ ّبی وٌتشلش  ،آالسم هَلتبً لطغ هی ضَد تب وبسثش ثتَاًذ ولیِ ی اًذاصُ گیشی ّب سا وٌتشل ًوبیذ
.اگش ّیچ یه اص ولیذ ّب دس طی  30ثبًیِ ی فطشدُ ًطَد ٍ،ػبهل آالسم ثشلشاس ثبضذ  ،صفحِ ی ًوبیطگش وذ آالسم سا هدذاً ًوبیص
هی دّذ .
 ّش آالسم هی تَاًذ ثب تَخِ ثِ ثشًبهِ ی اص پیص تؼییي ضذُ ّوبًٌذ تشیپ سلِ ی آالسم  ،تبخیش ٍ یب لطغ سشیغ پلِ ّبٍ ً ..تبیحگًَبگًَی داضتِ ثبضذ ،هطبثك ثب ثشًبهِ اص پیص فشض ضذُ.
 خبصیت ّش آالسم هی تَاًذ تغییش وٌذ ( ّوبًٌذ غیش فؼبل ضذى  ،تغییش صهبى تبخیش ٍ یب اثشات آى)  ،ثب استفبدُ اص وبهپیَتش ًٍشم افضاس هشثَط ثِ آى (ثِ ضوبسُ سفبسش  )DCRK SWهی تَاى تٌظیوبت پبساهتشّب سا ثِ صَست سشیغ اًدبم داد.
-

خذٍل ریل وذ آالسم ّب ٍ هؼٌبی ّش یه ّوشاُ ثب تٌظیوبت پیص فشض هطخص هی وٌذ:
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ًکتِ:
ّ .8یچ یه اص آالسم ّبی فَق ثِ صَست ً Non-Volatileیستٌذ.
 .0دس حبلت دستی  ،صهبًی وِ آالسم  A09ثِ ٍخَد هی آیذ پلِ ّب لطغ هی ضَد.

ضرح آالرم ّا
 ،A01جبراى سازی کوتر از هقذار تؼییي ضذُ:
توبهی خبصى ّب ٍصل ّستٌذ ٍلی ظشیت تَاى ووتش اص همذاس هطخص ضذُ است
 ،A02جبراى سازی بیطتر از هقذار تؼییي ضذُ:
توبهی خبصى ّب لطغ ّستٌذ ٍ ،لی ظشیت تَاى ثیطتش اص همذاسی است وِ تٌظین ضذُ است.
 ،A03جریاى پاییي:
هیضاى خشیبى پبییي تش اص  2.5 %همذاس ول هی ثبضذ  ،دس حبلت اتَهبتیه خبصى ّب دٍ دلیمِ ثؼذ اص فؼبل ضذى ایي آالسم
لطغ هی ضًَذ .
 ،A04جریاى باال:
هیضاى خشیبى اص همذاس ول  %120ثیطتش هی ثبضذ.
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ٍ ،A05لتاژ پاییي:
همذاس ٍلتبط  %15پبییي تش اص ٍلتبط ًبهی هی ثبضذ .
ٍ ،A06لتاژ باال:
همذاس ٍلتبط  %10ثبالتش اص ٍلتبط ًبهی هی ثبضذ
 ،A07اضافِ بار خازًی:
همذاس خشیبى خبصى ثیطتش اصهمذاس آستبًِ ی تٌظین ضذُ است ( ثِ لسوت  P.21 ٍP.20هٌَی پیطشفتِ هشاخؼِ وٌیذ)

 ،A08دها ی باال:
همذاس دهبی داخلی ثبالتش اص هیضاى آستبًِ ی تٌظین ضذُ است ( ثِ لسوت  P.27دس هٌَی پیطشفتِ هشاخؼِ وٌیذ)
ً ،A09بَد ٍلتاژ:
دٍسُ ی صهبًی ًجَد ٍلتبط
ثیطتش اص  8هیلی ثبًیِ هی ثبضذ .
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02

اتصال سِ فاز

ًکتِ:


ثشای ٍلتبط سِ فبص ٍلتبط ٍسٍدی هی ثبیست ثِ صَست فبص ثِ فبص ٍصل ضذُ ٍ تشاًس خشیبى ثِ فبص ثبلیوبًذُ ٍصل ضَد.

08

ًقطِ سین بٌذی

ًکتِ:


خْت خشیبىٍ /لتبط ٍسٍدی فشلی ًویىٌذ.

