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 1صفحه  راهنماي سریع  - RTK3205سافت استارتر 

 سخنی با کاربران

 راهنمـاي دسـتگاه نصـب از قبـل اسـت خواهشمند ،شما انتخاب حسن از تشکر ضمن محترم کاربر
 خطـاي رفـع همچنـین و اندازي راه و نصب مراحل همه در یید.نما هعمطال کامل بطور را اندازراه از استفاده

  .کنید حاصل اطمینان تابلو تغذیه برق قطعی از شده اعالم
 

  
به دلیل نشتی سوئیچهاي قدرت و وجود اسـنابر همیشـه  ،با قطع بودن سیستم کنترلی راه انداز 

 ت.داش دخواهوجود در خروجی راه انداز برق (با جریان بسیار کم) ولتاژ 

 به هیج عنوان خازن جبران توان راکتیو را در خروجی راه انداز قرار ندهید. 

 همیشه به هنگام کار با راه انداز و یا تست موتور از قطع برق تغذیه اطمینان حاصل کنید. 

جهـت       موجب سوختن تریستورها مـی گـردد. بروز هرگونه اتصال کوتاه در خروجی راه انداز 

 نمائید. از فیوزهاي تند سوز نیمه هادي  در خروجی راه انداز استفاده جلوگیري از این امر

ولتاژ کاري سیستم قدرت و ولتاژ کاري سیستم فرمان سافت استارتر باید با توجه به مدل هاي  

مختلف و برچسب نصب شده بر روي بدنه دستگاه رعایت گردد. در غیـر اینصـورت احتمـال 

 خواهد شد. لطفاً به تصاویر نمونه زیر توجه نمایید. بروز صدمات و خرابی راه انداز

 
 

 



 2صفحه  راهنماي سریع  - RTK3205سافت استارتر 

 دستگاه عملکرد نحوه

بطوریکه ولتاژ  .جهت کاهش ولتاژ می باشد AC/ACسافت استارتر یک مبدل الکترونیک قدرت 
جریان  در زمان افزایش ولتاژ،ایش می یابد تا به ولتاژ خط برسد. خروجی مبدل با پیشرفت راه اندازي افز

 .تا از حدود تعیین شده تجاوز ننماید ندازي کنترل میگرددا راه

در نتیجه با  و مستقیم دارند با علم به این نکته که گشتاور موتورهاي القائی با  مجذور ولتاژ نسبت
داشته نیاز به گشتاور راه اندازي زیاد  الکتروموتور اگر بار ،اژ گشتاور موتور نیز کم خواهد شدکاهش ولت

(مانند  بار-اما اگر مشخصه گشتاور .اهش ولتاژ حین راه اندازي موتور به دور نامی نخواهد رسیدبا ک ،باشد
 نرم باشد بصورت کامالًداشته  کمیگشتاور راه اندازي  مقدار و غیره) نیاز به پنکه ها-فنها -الکتروپمپها

حی و بهره برداري از سافت طرا پارامترهاي راه اندازي، در نحوه تنظیمبنابراین  .خواهد شد اندازي راه
را  ستارتنوع و تیپ سافت ا ،نسبت به نوع بار و الکترو موتور بایستی به این موارد توجه کافی داشت و

 .ردانتخاب ک

 
 
 
 
 
 
 
 
 

با اعمال  را با کنترل ولتاژ بر حسب جریان موتورالکترو  RTK3205مدل استارت/ استوپ سافت
در  RTK3205مدل هاي  .می کند و متوقف راه اندازي اي نیمه هاديبا استفاده از سوئیچه پارامتر زمان

و به طور خودکار پس از راه اندازي کامل موتور و  هستندداخلی  داراي کنتاکتور باي پسبرخی موارد 
نموده و سوئیچهاي قدرت از مدار خارج عمل  ،%  ۱۰۰با توان  (قابل تنظیم) ه ايیثان 3کارکرد حدود 

ده و سپس یرس %۱۰۰به توان  سوئیچها) مجدداً Soft Stopقبل از توقف (در مرحله البته  .شوندمی
 مات انجام شود.یات توقف نرم طبق تنظیشود تا عملیپس به طور خودکار از مدار خارج م کنتاکتور باي

 



 3صفحه  راهنماي سریع  - RTK3205سافت استارتر 

 نحوه سیم بندي و اتصاالت

ي دیجیتـال و از نظر اتصاالت مـدار فرمـان و ورودي/خروجـی هـا RTK3205سافت استارتر هاي 
 هستند:نوع کلی  سهآنالوگ دقیقاً مشابه هم هستند، ولی از دیدگاه اتصاالت قدرت در 

 اتصاالت قدرت کابلی -

 اتصاالت قدرت با شمش مسی (کنتاکتور بایپس داخلی) -

 اتصاالت قدرت با شمش مسی و کنتاکتور بایپس خارجی -

 مایید.ه مطالب ذکر شده این قسمت توجه نلذا با توجه به نوع سافت استارتري که تهیه نموده اید، ب

 اتصاالت مدار فرمان

دسترسی به اتصاالت مدار فرمـان، در برخـی مـدل هـا بایـد براي 
درپوش مربوطه از قسمت پایین سافت استارتر باز گردد. پس از باز شدن 
این قسمت، ترمینال هاي مدار فرمان به شرح زیر قابل دسـترس خواهنـد 

 بود.
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براي انجام تنظیمات و مونیتورینگ سافت استارتر استفاده میشـود و بـراي ایـن منظـور  USBسوکت 

را بر روي کامپیوتر خود نصب نمایید. سـپس از طریـق  میبایست نخست درایور ارائه شده به همراه دستگاه
که در بخش هاي بعدي توضیح داده شده اسـت، وضـعیت کـارکرد دسـتگاه را  Soft Config Toolنرم افزار 

 بررسی و تنظیمات مورد نیاز را انجام دهید.
عملکـرد باشـند.  220vACیـا  24vDCبا توجه به مدل سافت اسـتارتر میتواننـد ورودي هاي دیجیتال 

هرکدام از ورودي ها توسط منوي تنظیمات یا نرم افزار ویندوز قابل تنظیم هستند و بطور پیش فـرض هـیچ 
 عملکردي براي آنها تعریف نشده است.



 4صفحه  راهنماي سریع  - RTK3205سافت استارتر 

) مشـخص KTA-3205RTKنـام مـدل دسـتگاه ( در Aورودي هاي آنالوگ در مدل هایی که با عبارت 
سیمه استفاده شـود،  2ست و در صورتی که از سنسورهاي ا 20mA-4نوع ورودي ها  شده اند، وجود دارند.

موجود در کنار ورودي ها تغذیه شود. عملکرد ورودي هاي آنالوگ قابـل برنامـه ریـزي و  24v+میتواند از 
خوانـدن «انتخاب است و بطور پیش فرض همگی غیر فعال هستند. این ورودي ها میتوانند فقـط بصـورت 

 اي تله متري مورد استفاده قرار گیرند.جهت نمایش در سیستم ه» مقدار
) مشـخص KTA-3205RTKدر نام مدل دستگاه ( Tدر مدل هایی که با عبارت  100PTورودي سنسور 

شده است، وجود دارد. این سنسور فقط براي اندازه گیري دماي الکتروموتور و نهایتاً حفاظـت آن در برابـر 
است و میتواند به عنـوان اتصـال  GNDاول در ترمینال خروجی  پایهافزایش دما مورد استفاده قرار می گیرد. 

بصورت اشکال زیر  PT100سیمه  4تا  2اتصال سنسور هاي ورودي هاي دیجیتال استفاده گردد. در مشترك 
 ممکن هستند:

   
 

 2میباشـد و از طریـق  RTK2603و  RTK2602و  RTK2601ویژه اتصال به مدل هـاي  HMIخروجی 
و اطالعات مورد نیاز براي نمایش ارسال میگردد. ترتیب اتصـال سـیم هـا  HMIغذیه الزم براي رشته سیم، ت

 داراي جهت نیست. HMIکانکتور مهم نیستند و 

 
 

داراي اتصـال  3تـا  1هسـتند. خروجـی هـاي  Normal Openخروجی هاي دیجیتال بصـورت رلـه 
اسـت و رلـه ایـن  .N.Oاتصـال  2داراي هستند. خروجی چهارم  220vACدر  1Aمشترك و حداکثر جریان 

سوئیچ نماید. خروجـی چهـارم معمـوالً بـراي کنتاکتورهـاي قـدرت  220vACرا در  3Aخروجی میتواند تا 
 خارجی، کنتاکتور خازنی، ..... Bypassاستفاده میشود. مانند 

 



 5صفحه  راهنماي سریع  - RTK3205سافت استارتر 

 مدار فرمان پیشنهادي

 



 6صفحه  راهنماي سریع  - RTK3205سافت استارتر 

 اتصاالت قدرت

داراي نـوع تولیـد میشـوند. نـوع اول  2قـدرت در  از دیدگاه اتصاالت RTK3205سافت استارترهاي 
است و مطابق شکل زیر بایـد متصـل شـود. نـوع دوم اتصـال شـمش مسـی دارد و (ترمینال) اتصال سیمی 

 خروجی هاي الکتروموتور هستند. U,V,Wورودي شبکه و اتصاالت  R,S,Tاتصاالت 
باشد.تغذیه مذکور از  245vACتا  150vACنوع ورودي برق تغذیه سافت استارتر میتواند بین  2در هر 

) و قرمز (فاز) متصل میشوند. جریان مصرفی سـافت اسـتارتر Nullترمینال به رنگ هاي آبی (براي  2طریق 
 است. 1.2Aدر بیشترین حالت 

 
 

 



 7صفحه  راهنماي سریع  - RTK3205سافت استارتر 

 راه انداز پنل روي موجود هاي LEDو کلیدها

 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

 
 

و یک  ییتا 10د یصفحه کل یک ع و بهره برداري آسان ازیجهت ارتباط سر RTK 3205در مدل 
LCD  عدد  10فارسی و التین و با قابلیت نمایش فونت   64×128گرافیکیLED .در بین  استفاده شده است

هستند و سایر کلیدها براي انجام  LCDعدد براي انجام تنظیمات و تغییر صفحات  5کلیدهاي موجود، 
 کردهاي راه اندازي و توقف استفاده می شوند.عمل

می باشد و با استفاده از دو  Status سیستم در صفحه اصلی(بالفاصله پس از اتصال برق) در ابتدا 
پارامترهاي اندازه گیري شده، فالتهاي رخ داده، تقویم، را تغییر داده و  LCDصفحه می توان  - کلید + و

وارد منوي  Menuبا فشردن کلید یت کرد. ؤهاي مختلف ر را در صفحه ساعت و وضعیت سیستم
قابل دي خروجی ها، مشخصات موتور، شبکه و حفاظت موتور وشده و تنظیمات مربوط به ور تنظیمات

 .می باشند مشاهده و تغییر

 

 
 
 
 

 سافت استارتر نلپ

صفحه نمایش و 
 کلیدهاي ویرایش

 نشان دهنده هاي وضعیت نشان دهنده هاي خطا

 نحوه فرمان راه اندازي کلیدهاي فرمان
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 صفحه کلید

 در صفحات خارج از   -،  + ايکلیدهMenu : تعویض صفحه نمایش داده شده 

 لت در حا  -،  + کلیدهايMenu : حرکت بین گزینه هاي منو 

 افزایش یا کاهش مقداري که در حال ویرایش استدر حالت ویرایش :   -،  + کلیدهاي 

 کلید Menu  : تنظیماتبراي ورود و خروج از منوي  
  کلیدSel  در حالتMenu  : تنظیمات و انجام تغییر در پارامترورود به گزینه و انتخاب 

  کلیدSel در حافظهیافته ثبت پارامتر تغییر :  شویرای در حالت 

 تنظیمات را انجام دهید. هدوبار نمایش داده شود، Errorثبت اگر با پیغام  در زمان توجه:

   کلیدEsc  :  برگشتن به یک مرحله قبل  ذخیره تنظیمات وعدم 

  کلیدStart  : اگرStart Mode  در حالتManual  باشد وLED  سبز کنار کلیدStart  بزنـد، چشمک

 شروع به راه اندازي نرم خواهد کرد.این کلید دستگاه فشار دادن با 

  کلیدStop  : اگرStart Mode  در حالتManual  باشد وLED  قرمز کنار کلیدStop  ،چشمک بزنـد

 توقف نرم را آغاز خواهد کرد.این کلید دستگاه فشار دادن با 

 کلید Reset Fault  : اگر در سیستمFault رخ دهد و LED بـا فشـار دادن  ،آن چشمک بزنـد قرمز کنار

 اصالح شده و نیازي به ادامه نمایش خطا نیست. Faultبه دستگاه اعالم می شود که عامل ایجاد د ین کلیا

  کلیدEmg Stop  :دادن این کلید سیستم به حالت  با فشارEmergency  رفتـه و چـراغLED  کنـار آن

 به هیچ وجه راه اندازي نخواهد شد. در این حالت دستگاهچشمک خواهد زد. 

  کلیدStart Mode  : به عبارت دیگر، نحوه فرمان  ر داد.ییکاري سیستم را تغ کلید می توان مداین توسط

 گرفتن دستگاه از منابع مختلف را انتخاب می نماید.
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 خروجی هاي دیجیتال

 4دارند و خروجی رله  1.5Aقدرت  3تا  1خروجی رله است. خروجی رله هاي  ٤این دستگاه داراي 

( نحوه تنظیم .   است. عملکرد هرکدام از خروجی ها میتوانند به یکی از انواع زیر تنظیم شوند 5Aبرابر 

 :) Digital Outputsاز منوي 

o Ramp Up  .زمانی که سافت در حال راه اندازي است، فعال میشود 
o Ramp Down .زمانی که سافت در حال توقف است فعال میشود 

o Running  تا اتمام راه اندازي ( %100از زمان رسیدن توان بهπ فعال میشود. این (
 شود.خروجی در زمان پیش راه اندازي فعال نمی

o By Pass پس داخلی را گزارش میدهد. زمانی که نیاز به فعال  عملکرد کنتاکتور باي
پس زي کنتاکتور بايپس باشد، فعال خواهد شد. میتواند براي راه اندايکنتاکتور باشدن

 خارجی استفاده گردد.

o Series Contact  براي فرمان به کنتاکتور سري استفاده میشود. چند ثانیه قبل از استارت
فعال میشود و چند ثانیه پس از سافت استاپ غیر فعال میشود. این کنتاکتور در زمان پیش 

 راه اندازي نیز فعال میشود.

o Alarm دار، فعال میشود. این خروجی میتواند به عنوان آژیر در صورت وقوع هر نوع هش
 دزدگیر استفاده شود.

o Fault  .در صورت وقوع خطاهایی که منجر به توقف اجباري موتور میشوند، فعال میشود
 این خروجی تا زمان انجام ریست، فعال باقی میماند.

o Capacitor روجی با توجه به براي فرمان دادن به کنتاکتور خازن استفاده میشود. این خ
Cos Phi .عمل مینماید 

o Heater  براي گرم کردن تابلو و فعال کردن گرم کن استفاده میشود. با توجه به دما سنج
 داخلی دستگاه فرمان صادر میشود و قابل تنظیم نیست.

o Cooler  ،براي خنک کردن تابلو و فعال سازي فن استفاده میشود. همانند مورد فوق
 و نیاز به تنظیم ندارد. خودکار عمل میکند

o Electric Valve  براي باز و بسته کردن شیر برقی استفاده میشود. زمان روشن و خاموش
 شدنش با توجه به درصد ولتاژ قابل تنظیم است.
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 دیجیتال ورودیهاي

می باشد که عملکرد هر کدام از ورودي هاي دیجیتال به یکی ورودي دیجیتال 5این دستگاه داراي  -
 ): Digital Inputs( نحوه تنظیم از منوي  زیر قابل تنظیم هستند: از انواع

o Start .جهت صدور فرمان شروع. در حالتی که عملکرد دستی فعال باشد 

o Stop  جهت توقف موتور و انجام سافت استوپ. در صورتی که عملکردManual  فعال
 باشد.

o Alarm ن ورودي باعث توقف براي اعالم وضعیت هشدار استفاده میشود. فعال شدن ای
عملکرد موتور نمیشود، ولی امکان اعالم هشدارهاي صوتی را فراهم میسازد. معموالٌ براي 

 دزدگیر استفاده میشود.

o Emergency  براي توقف عملکرد موتور بدون سافت استوپ استفاده میشود. همچنین
 در صورت فعال بودن، به هیچ وجه نمیتوان موتور را استارت کرد.

o By Pass Feedback  براي دریافت یک کنتاکت بسته از بایپس خارجی استفاده میشود
 که نشان دهنده عملکرد صحیح کنتاکتور بایپس خارجی است.

o Series Contactor Feedback  همانند مورد فوق و براي اطمینان از عملکرد کنتاکتور
 سري خارجی.

o Panel Door اده میشود. فعال شدن این براي اعالم هشدار بازشدن درب تابلو استف
عمل میکند، ولی در تله متري امکان اطالع از باز شدن  Alarmورودي، همانند فعال شدن 
 درب تابلو را ایجاد میکند.

o Inter Lock  به عنوان یک قفل عمل میکند که اجازه فعال شدن/غیر فعال شدن موتور را
 از طریق هیچکدام از ورودي ها نمیدهد.

o External On/Off  ًساعت فرمان یا شناور) استفاده  براي فرمان هاي خارجی (مثال
باشد تا از این ورودي  Externalمیشود. جهت کارکرد صحیح، باید دستگاه در حالت 

 فرمان بپذیرد.

o Reset Fault .براي ریست کردن خطا هاي بحرانی استفاده میشود 

o Thermo Contact .این ورودي میتواند به رله  براي اعالم گرم شدن پمپ استفاده میشود
PT100 .خارجی متصل شود و جهت توقف موتور اعمال گردد 

o Not Auto  معموالٌ توسط یک کلید گردان استفاده میشود و باعث میشود عملکرد دستگاه
 و برعکس تغییر حالت یابد. Remoteو  Externalبه حالت هاي  Manualاز حالت 
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 اي آنالوگهديوور

هرسه ورودي آنالوگ  می باشد. PT100ورودي و یک  ورودي آنالوگ 3 رايدا RTK 3205مدل 
و همچنین اعمال  دستگاه توسط توابعی از پیش تعریف شده و قابل انتخاب می توانند در استارت و استوپ

نیز براي نمایش و اعمال توابع کنترلی با تعریف  PT100فالت و آالرم مورد استفاده قرار گیرند. وردي 
 براي دماي استاتور مورد استفاده قرار گیرد. اال ، پایین و هشدار حدود ب
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 روشهاي راه اندازي نرم وتوقف نرم

 این دستگاه به روش هاي زیر قابلیت فرمان پذیري را داراست: -

o Manual  که در این صورت از روي پنل دستگاه و ورودي هاي دیجیتالStart  وStop 
 و متوقف شود. میتواند راه اندازي

o External .که مفصالٌ در بند هاي قبلی توضیح داده شد 

o Timer .که مطابق ساعت فرمان داخلی عمل مینماید 

o Remote  جهت فرمان از طریق کارت هاي ارتباطی مثلModbus 

قابل با توجه به تنظیماتی که روش هاي مجاز را مشخص میکنئد، هر کدام از روش هاي فوق  -
 ده است.انتخاب و استفا
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 ورودي خروجی سیستمهاي تله متري وکنترل ازراه دور

که براي انجام تنظیمات و عیب یابی در نظر  USBبراي هر نوع ارتباط داده اي با دستگاه (غیر از  -
 نصب گردد. CPUگرفته شده است) میبایست کارت مربوطه بر روي 

 د.میتوان فقط از یک کارت بر روي هر سافت استفاده کر جمعاً -
قابل ارائه  LANو  GSM/GPRSو  Modbusتنوع کارت ها براي ارتباطات مختلف از جمله  -

 .هستند

 
 :به شکل زیر بر روي دستگاه قرار میگیرد Modbusبراي مثال کارت 
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 نحوه ریست کردن دستگاه

کنار این  LEDچراغ  جام ریست پیش بینی شده است. ضمناًبر روي پنل دستگاه کلیدي براي ان -
کلید در صورتی که نیازي به فشار دادن آن باشد، چشمک میزند و اعالم میکند که امکان (و نیاز به) 

 ریست وجود دارد.

ورودي قابل برنامه ریزي است. میتوانید یکی از آنها را به ریست تنظیم نمایید.  5دستگاه داراي  -
دستی نباشد (فرمان از دستگاه داراي حالت ریست هوشمند است. بدین معنی که اگر در حالت 

دقیقه خود به خود  5طریق ساعت یا فلوتر یا امثال آن) پس از وقوع خطاهاي غیر بحرانی، پس از 
بار اتفاق میافتد و  10خطاي اتفاق افتاده را ریست نموده و به کارکرد عادي باز میگردد. این عمل تا 

 متوقف خواهد شد.بار، عملکرد سیستم  10در صورت وقوع خطاي مشابه به تعداد 

 زمان ریست خودکار و تعداد آن قابل تنظیم است. -

نیز امکان ریست کردن فالت ها وجود  LANو  GPRSو  SMSو  RTUاز طریق مودباس و  -
 دارد. البته اگر ماجول مربوطه نصب گردد.

تمام خطا هاي ناشی از شبکه (مثل افت ولتاژ یا قطعی یک فاز) بالفاصله پس از رفع خطا، خود به  -
 .خود ریست میشوند
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 حفاظتهاي سیستم

سیستم کنترل هوشمند سافت استارتر داراي حفاظتهاي پیشرفته و سریع تحت بار , کنترل جریان راه 
حد جریان ,حفاظتهاي قابل تنظیم عدم تعادل بار ، حفاظت اتصال  اندازي , اضافه جریان , کاهش بیش از

کوتاههاي مختلف ، افزایش و کاهش بیش ازحد ولتاژ ، حفاظتهاي عدم تعادل فازها, قطع فاز ، توالی فازها 
و نیز قادر به تست مدار قدرت و تشخیص عیبهاي مختلف آن و حفاظت موتور و سیستم راه انداز از 

تمام ، مورد حفاظت هاي هوشمند و بسیار سریع دستگاه می باشد. الزم به ذکر است که در پیامدهاي آنها 
فاز صورت  ۳نمونه در ثانیه و بطور همزمان از هر  ۲۶۰۰۰اندازه گیري هاي ولتاژ و جریان با سرعت 

د. لذا میلی ثانیه انجام میشو ۶میگیرد و اتخاذ تصمیم براي صدور خطا و توقف موتور در فواصل زمانی 
 انجام میشود.باالي  حفاظت از تریستورها و موتور، بسیار سریع و با دقت

 

گردند و در صورت وجود هر یـک از خطاهـاي زیـر ولتاژ فازهاي منبع دائماً کنترل می :ولتاژ حفاظت  

 گردد:شود و آالرم مخصوص ایجاد میموتور آناً از کار انداخته می
 فازها در صورت وجود قطعی در هر یک از .1
 با تعویض تقدم فازها .2

 اعالم در قطع دو نوع خطاي فوق بالفاصله و بدون لحاظ تایمر تاخیر در قطع انجام می گیرند.  
  در صورت وجود عدم تقارن در ولتاژ فازها .3
 افزایش و یا کاهش بیش از حد ولتاژ .4

نـین تـایمر تـاخیر در حدود باال ، پایین و عدم تقارن در دو خطاي فوق قابل تنظیم می باشند و همچ
 قطع نیز لحاظ می گردد. 

 خطاهاي مربوط به ولتاژ به طور خودکار پس از برطرف شدن توسط خود سیستم ریست می گرددند.

بهنگام بروز هر یک گردد گیري شده و پردازش می: جریان هر سه فاز موتور دائماً اندازه جریانحفاظت 

 د.کنخاموش می را موتورربوطه از خطاهاي زیر سیستم  با اعالم آالرم م
 در صورت وجود عدم تقارن در جریانها از مقدار تنظیم شده. .1

 افزایش و یا کاهش بیش از حد جریان از مقدار تنظیم شده.  .2

اعالم در قطع دو نوع خطاي فوق با لحاظ تایمر تاخیر در قطع انجام می گیرند. واگر دستگاه در 
تی نباشد (فرمان از طریق ساعت یا فلوتر یا امثال آن) پس از وقوع حالت ریست هوشمند باشد و در مد دس

دقیقه خود به خود خطاي اتفاق افتاده را ریست نموده و به کارکرد عادي باز  5خطاهاي غیر بحرانی، پس از 
 میگردد توضیح اینکه زمان ریست خودکار و تعداد آن قابل تنظیم می باشند . 
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ازه گیري توان اکتیو و راکتیو هر یک از فازها و در نهایت توان کل سه فاز دستگاه با اند حفاظت توان :

قادر است افت توان و همچنین ریپل توان را تشخیص داده و آالرم مربوطه را صادر کند. مقدار افت توان و 
 بازه زمانی ریپل توان قابل تنظیم می باشد.

 مورد استفاده قرار گیرد.  خطاي فوق جهت جلوگیري از بی آب کارکردن انواع پمپها

                  دستگاه با اندازگیري کلیه پارامترهاي الکتریکی شبکه و همچنین بار با  حفاظت قفل روتور :

    عملکرد موتور می تواند قفل روتور را تشخیص داده و فرمانهاي الزم را اتخاذ نماید.شبیه سازي 
 

براي حفاظت اتصال کوتاه عالوه بر این که از  RTK 3205سافت در  :حفاظت اتصال کوتاه

سیستم حفاظتی دیگري نیز وجود دارد  شوداستفاده  بایستیدر خروجی سافت  فیوزهاي تندسوز نیمه هادي
که بصورت هوشمند از جریان فازها نمونه برداري کرده ودر صورت وجود اتصال کوتاه در مدت زمان 

همچنین مقدار جریان اتصال کوتاه نیز بر حسب درصدي از د. دهمیلی ثانیه فرمان قطع می 6کمتر از 
 جریان نامی موتور و سافت قابل تنظیم می باشد.
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 موجودلیست خطاهاي 

 نحوه رفع توضیحات/دلیل وقوع گروه خطا LCDعنوان خطا در  شماره

1 

EEPROM Memory 
Failed System 

ــتگاه  ــی دس ــه داخل حافظ
ــره تنظیمــات  جهــت ذخی

 شده است.  خراب

با سرویس خدمات پـس 
از فـــروش و گــــارانتی 
آرازتــک تمــاس حاصــل 

 نمایید.

2 Line Fault: R Voltage  یکی از ولتاژهـاي ورودي
 قطع شده است.

ـــرل  ـــرق ورودي را کنت ب
 Line Fault: S Voltage 3 نمایید.

4 Line Fault: T Voltage 
5 

Network Lines Fault Voltage 
ــر  ــاز ورو 3ه ــع ف دي قط

 شده است.

کلیـــد اصـــلی ورودي را 
 کنترل نمایید.

6 

Cant Start Command System 

در حـــالی کـــه یکـــی از 
ــال  ــی فع ــاي بحران خطاه

صـادر  Startاست، فرمان 
 شده است.

ــود در  ــاي موج ــا ه خط
 سیستم را رفع نمایید.

7 
Already  Runing System 

در حالی که موتور در حال کار اسـت، مجـدداً فرمـان 
Start .صادر شده است 

8 Start-Test 1 System  سیســـتم انـــدازه گیـــري
پارامترهاي داخلی معیوب 

 است.

با سرویس خدمات پـس 
از فـــروش و گــــارانتی 
آرازتــک تمــاس حاصــل 

 نمایید.

9 Start-Test 2 System 
10 

Start Test 3 System 

11 SCR Fault R System  ـــتورهاي ـــی از تریس یک
یوب شده داخل دستگاه مع

 است.

با سرویس خدمات پـس 
از فـــروش و گــــارانتی 
آرازتــک تمــاس حاصــل 

 نمایید.

12 SCR Fault S System 
13 

SCR Fault T System 

14 

Load Unbalance Motor/ 
Current 

تقارن جریان هاي مصرفی 
 به هم خورده است.

 عدم تقارن/تعادل جریان

ــه  ــور متصــل ب الکتروموت
صـحت دستگاه را از نظر 

ســیم پیچــی و اتصــاالت 
 بررسی نمایید.
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 نحوه رفع توضیحات/دلیل وقوع گروه خطا LCDعنوان خطا در  شماره

15 

Sequence Error 
(RST) Voltage 

ـــوالی فازهـــاي ورودي  ت
 درست نیست.

ترتیب ولتاژهـاي ورودي 
ــد، و در  ــالح نمایی را اص
صورتی که همـین تـوالی 
صــحیح اســت، از منــوي 

Advance  ــــه ــــه گزین ب
Reverse Sequence 
 رفته و آنرا تعریف نمایید.

16 Line Fault: R Voltage  یکی از ولتاژهـاي ورودي
 قطع شده است.

ـــرل  ـــرق ورودي را کنت ب
 Line Fault: S Voltage 17 نمایید.

18 Line Fault: T Voltage 
19 

Run with Error System 

در حـــالی کـــه یکـــی از 
ــال  ــی فع ــاي بحران خطاه

صـادر  Startاست، فرمان 
 شده است.

ــود در  ــاي موج ــا ه خط
 یید.سیستم را رفع نما

20 

Run Self Fault System 

سیســـتم انـــدازه گیـــري 
پارامترهاي داخلی معیوب 

 است.

با سرویس خدمات پـس 
از فـــروش و گــــارانتی 
آرازتــک تمــاس حاصــل 

 نمایید.

21 

Load Unbalance Motor/ 
Current 

تقارن جریان هاي مصرفی 
 به هم خورده است.

 عدم تقارن/تعادل جریان

ــه  ــور متصــل ب الکتروموت
گاه را از نظر صـحت دست

ســیم پیچــی و اتصــاالت 
 بررسی نمایید.

میتوانـد لنگــی موتـور یــا 
شفت نیز دلیل وقوع خطا 

 باشد.

22 
Network Du. Start Voltage 

ولتاژهاي ورودي در حین 
راه اندازي کاهش یافته یا 

 نامتعادل شده اند.

نـــوع کابـــل ورودي از 
ترانس تا تابلو یا قطـر آن 
 را مجــــددا محاســــبه و

 بررسی نمایید.
طول کابـل ورودي را در 

23 
Network Du. Run Voltage 

ولتاژهاي ورودي پـس از 
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 نحوه رفع توضیحات/دلیل وقوع گروه خطا LCDعنوان خطا در  شماره

راه اندازي کاهش یافته یا 
 نامتعادل شده اند.

 محاسبات دخیل نمایید.
اتصاالت داخـل تـابلو را 

 آچار کشی نمایید.
Tap  ترانس بـرق ورودي

یا قدرت آن میتواند اشتباه 
 باشد.

24 

Cant Start: IO Config System 

ــات  ــه تنظیم ــه ب ــا توج ب
ــاي  ــا  Digitalورودي ه ی

Analog  بـرايExternal 

On/Off  ـــــان  Startامک
 وجود ندارد.

 تنظیمات را کنترل کنید.
ــــحت  ــــورت ص در ص
ــــرد  ــــات، عملک تنظیم
سنســـورها را بررســـی 

 نمایید.

25 Under Current: R Motor/ 
Current 

یکی از جریـان هـاي بـار 
 ت.کاهش یافته اس

الکتروموتــور و اتصــاالت 
ــــی  ــــی را بررس خروج

 نمایید.
ــا  ــیچ ه ــیم پ ــی از س یک
 میتواند معیوب شده باشد.

بار متصل به الکتروموتور 
قطــع شــده اســت. بطــور 
مثال در پمپ هاي شناور، 

 چاه بی آب شده است.

26 Under Current: S Motor/ 
Current 

27 

Under Current: T Motor/ 
Current 

28 Over Current: R Motor/ 
Current 

یکی از جریـان هـاي بـار 
 افزایش یافته است.

الکتروموتــور و اتصــاالت 
ــــی  ــــی را بررس خروج
نمایید.یکی از سیم پیچ ها 
 میتواند معیوب شده باشد.

بار متصل به الکتروموتور 
گیر کرده یا افزایش یافتـه 
است. بطور مثال در پمپ 
هاي شـناور، چـاه دچـار 

 ه است.ماسه دهی شد

29 Over Current: S Motor/ 
Current 

30 

Over Current: T Motor/ 
Current 
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 نحوه رفع توضیحات/دلیل وقوع گروه خطا LCDعنوان خطا در  شماره

31 Under Voltage: R Voltage  یکـی از ولتاژهــاي شــبکه
 افت پیدا کرده است.

ـــرل  ـــرق ورودي را کنت ب
 Under Voltage: S Voltage 32 نمایید.

33 Under Voltage: T Voltage 
34 

Start-up Bootload System 
نرم افـزار داخـل سیسـتم 

 دچار مشکل شده است.

با سرویس خدمات پـس 
از فـــروش و گــــارانتی 
آرازتــک تمــاس حاصــل 

 نمایید.
35 Power Meter 

Damage System 
ــوب  ــاورمتر داخلــی معی پ

 شده است.

36 Over Voltage: RS Voltage  ــبکه ــبی ش ــاي نس ولتاژه
 افزایش پیدا کرده است.

ـــرق ورودي را  ـــرل ب کنت
 Over Voltage: ST Voltage 37 نمایید.

38 Over Voltage: TR Voltage 
39 Voltage Unbalance Voltage  ــبکه ــاي ورودي ش ولتاژه

 نامتعادل/نامتقارن شده اند.

ـــرل  ـــرق ورودي را کنت ب
 Voltage Unbalance Voltage 40 نمایید.

41 

Over Power Power/ 
Motor 

وموتور توان مصرفی الکتر
 افزایش پیدا کرده است.

الکتروموتور و بار متصـل 
 به آن را کنترل نمایید.

بار متصل به الکتروموتور 
گیر کرده یا افزایش یافتـه 
است. بطور مثال در پمپ 
هاي شـناور، چـاه دچـار 

 ماسه دهی شده است.

42 

Power Sag: Under 
KW 

Power/ 
Motor 

توان مصرفی الکتروموتور 
 ده است.پیدا کر کاهش

الکتروموتور و بار متصـل 
 به آن را کنترل نمایید.

بار متصل به الکتروموتور 
قطــع شــده اســت. بطــور 
مثال در پمپ هاي شناور، 

 چاه بی آب شده است.

43 Short Circuit Output Current  ــد از ــیش از ح ــان ب جری
ــتم  ــاي سیس ــی ه خروج

 عبور کرده است.

خروجی ها اتصال کوتـاه 
روتـور  شده اند یا شـفت

خروجـــی الکتروموتـــور 
 قفل شده است.

44 Rotor Locked Motor/ 
Current 

45 Short Circuit Output Current 
46 Rotor Locked Motor/ 

Current 
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47 

Start Timeout Motor 

ـــان  ـــور در زم الکتروموت
حداکثر تعریـف شـده راه 

 اندازي نشده است.

تنظیمــــات سیســــتم را 
تـور و متناسب با نـوع مو

 بار متصل کنترل نمایید.
ــــل  ــــدوده تحم در مح
دستگاه، میتوانید حـداکثر 
ـــدازي را  ـــان راه ان جری

 افزایش دهید.

48 
External Alarm System 

ورودي دیجیتال یا آنالوگ 
ــه  فعــال  Alarmمربــوط ب

 شده است.

 

49 
Panel Door is Open System 

ورودي دیجیتــال مربوطــه 
 فعال شده است.

 

50 
Thermo Contact Motor 

ورودي دیجیتال حفاظـت 
حرارتی موتور فعال شـده 

 است.

ــور و صــحت  ــاي موت دم
کارکرد سنسور را بررسی 

 نمایید.

51 

SCR Very Hot System 

دماي تریستورهاي داخلی 
 افزایش پیدا کرده است.

براي مدتی از راه انـدازي 
 مجدد خودداري نمایید.

ــده و  ــک کنن ــتم خن سیس
ــ ــوا را کنت ــردش ه رل گ

 نمایید.

52 Motor Hot 
Temperatur Motor 

دماي موتور افزایش پیـدا 
 کرده است.

سیستم خنک کننده موتور 
 را بررسی نمایید.

53 

Board Very Hot System 

دماي داخل دسـتگاه گـرم 
 شده است.

براي مدتی از راه انـدازي 
 مجدد خودداري نمایید.

ــده و  ــک کنن ــتم خن سیس
ــرل  ــوا را کنت ــردش ه گ

 د.نمایی
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54 

Sensor Damaged System 

سنســور دمــاي داخلــی 
دستگاه معیـوب یـا قطـع 

 شده است.

با سرویس خدمات پـس 
از فـــروش و گــــارانتی 
آرازتــک تمــاس حاصــل 

 نمایید.

55 

PT100 Damaged Motor 

موتـــور  PT100سنســـور 
 خراب یا قطع شده است.

اتصاالت و نـوع سنسـور 
(تعــداد ســیم) و صــحت 

 PT100عملکرد سنسـور 
 موتور را بررسی نمایید.

56 Line Fault: R Voltage  یکی از ولتاژهـاي ورودي
 قطع شده است.

این خطـا هـا پـس از راه 
اندازي موفـق و در حـین 
کارکرد عادي سیسـتم رخ 
ــده  ــان دهن ــد و نش میدهن
قطعی فاز در زمان کارکرد 

 موتور هستند.

ـــرل  ـــرق ورودي را کنت ب
 Line Fault: S Voltage 57 نمایید.

58 

Line Fault: T Voltage 

59 

External Logic System 

حالت فرمـان خـارجی در 
ــــعیت  ــــداقل «وض  2ح

قـــراردارد ولـــی » ورودي
فقط یک ورودي به عنوان 

 فرمان تعریف شده است.

ــراي  ــی ب ــات منطق تنظیم
 Externalفرمان خارجی 

On/Off  ـــــی و را بررس
 اصالح نماییند.

60 

External Logic System 

لت فرمـان خـارجی در حا
در  2پس  1اگر «وضعیت 

قراردارد » 3غیر اینصورت 
 3تـا  1ولی ورودي هـاي 

به عنـوان فرمـان تعریـف 
 نشده اند.

61 
External Logic System 

حالت فرمـان خـارجی در 
ورودي دیجیتال «وضعیت 
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قـراردارد ولـی » و آنالوگ
هیچ ورودي دیجیتالی بـه 
عنوان فرمان تعریف نشده 

 است.

62 

External Logic System 

حالت فرمـان خـارجی در 
ورودي دیجیتال «وضعیت 
قـراردارد ولـی » و آنالوگ

هیچ ورودي آنـالوگی بـه 
عنوان فرمان تعریف نشده 

 است.

63 

External Logic System 

حالت فرمـان خـارجی در 
ورودي دیجیتال «وضعیت 
قـراردارد ولـی » و آنالوگ

ـــــتم داراي ورودي  سیس
ــالوگ  ــا آن  ADCنیســت ی

 معیوب شده است.

64 

Main ADC Damaged System 

سیســـتم انـــدازه گیـــري 
ســیگنال هــاي آنــالوگ 
 داخلی معیوب شده است.

با سرویس خدمات پـس 
از فـــروش و گــــارانتی 
آرازتــک تمــاس حاصــل 

 نمایید.

65 

Seri Contactor System 

ـــــــــدبک از  ورودي فی
ــس از  ــاکتور ســري، پ کنت
 فرمان به کنتـاکتور سـري

 فعال نشده است.

ــاکتور ســري معیــوب  کنت
 است.

ورودي فیدبک به درستی 
 متصل نشده است.

ــاي  ــات ورودي ه تنظیم
ــی  ــد بررس ــال بای دیجیت

 شوند.

66 
Bypass Contactor System 

ـــــــــدبک از  ورودي فی
کنتــاکتور بــایپس، پــس از 

کنتاکتور بـایپس معیـوب 
 است.
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فرمان به کنتـاکتور بـایپس 
 فعال نشده است.

یدبک به درستی ورودي ف
 متصل نشده است.

ــاي  ــات ورودي ه تنظیم
ــی  ــد بررس ــال بای دیجیت

 شوند.

67 

Seri Timeout System 

ولتاژهاي ورودي پـس از 
فرمــان دادن بــه کنتــاکتور 

 سري متصل نشده اند.

ــاکتور ســري معیــوب  کنت
 است.

اتصاالت ورودي را کنترل 
 کنید.

ـــرل  ـــرق ورودي را کنت ب
 کنید.

68 

Start with STOP 
Cmd. System 

ــرامین  ــان ف و  Startهمزم
Stop .صادر شده است 

ـــال  ورودي هـــاي دیجیت
 Stopو  Startمربوط بـه 

 را بررسی نمایید.
پنل داخل دستگاه خـراب 

 شده است.

69 

Start with 
Emergency System 

ــــان  ــــود فرم ــــا وج ب
Emergency  فرمانStart 

 صادر شده است.

ـــال  ورودي هـــاي دیجیت
را  Emergencyمربوط به 

 بررسی نمایید.
ــل در  ــتگاه از روي پن دس

ــــــت   Emergencyحال
 قرارداده شده است.

70 

Start with Interlock System 

 Interlockبا وجود فرمان 
صـادر شـده  Startفرمان 
 است.

ـــال  ورودي هـــاي دیجیت
ــه  ــوط ب را  Interlockمرب

 بررسی نمایید.
سایر سیستم هاي مـوازي 
ــافت  ــرد س ــازه عملک اج

 ر را نمیدهند.استارت
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71 

Start with 
Thermocon System 

ــودن  ــال ب ــود فع ــا وج ب
 Thermoخطـاي ورودي 

Contact  فرمــــانStart 
 صادر شده است.

ـــال  ورودي هـــاي دیجیت
 Thermoمربـــوط بـــه 

Contact  را بررســـــــی
 نمایید.

 موتور گرم شده است.

72 

Bypass Not Defined System 

ــوع  ــتگاه از ن  Bypassدس
نمیتوانــد  داخلــی اســت و

بدون کنتاکتور بایپس کـار 
کند، و هیچ خروجـی بـه 

ـــان  ـــوان فرم  Bypassعن
 تعریف نشده است.

تنظیمــــات را بررســــی 
 نمایید.

ــــتورها  ــــور تریس سنس
 معیوب شده است.

معیوب شده  ADCسیستم 
 است.

73 Start with ADC 
Emgcy 

System  ــــان ــــود فرم ــــا وج ب
Emergency  فرمانStart 

 صادر شده است.

ـــالوگ ورود ـــاي آن ي ه
را  Emergencyمربوط به 

 بررسی نمایید.

74 Start with Hot 
Motor 

System  ــودن ــال ب ــود فع ــا وج ب
ـــاي  ـــان  PT100خط فرم

Start .صادر شده است 

 موتور گرم شده است.
در محـل  PT100سنسور 

مناسب نصـب نشـده یـا 
 معیوب شده است.

75 Start with Hot SCRs System  ــودن ــال ب ــود فع ــا وج ب
خطاي دماي تریسـتورها، 

صـادر شـده  Startفرمان 
 است.

براي مدتی از اسـتفاده از 
دستگاه خودداري نماییـد 
تا دمـاي داخـل دسـتگاه 

 متعادل شود.
مجاري گـردش هـوا بـرا 

 بررسی نمایید.
عملکرد صـحیح فـن هـا 

 تهویه را بررسی نمایید.

76 Start with Hot Board System  ــودن ــال ب ــود فع ــا وج ب
ـــ ـــاي دم ـــل خط اي داخ

ـــان  ـــتم، فرم  Startسیس
 صادر شده است.

77 Memory Error System  ــافت ــی س ــه داخل حافظ
 استارتر خراب شده است.

با سرویس خدمات پـس 
از فروش آرازتک تمـاس 

 حاصل نمایید.

78 Unknown Start Type System 
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