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 مشخصات عمومي دستگاه:
اندازي الكتروموتور به صورت ستاره و مثلث و تك ضربراه 

انداز و نمايش زمان سپري شدن آنهاقابليت تنظيم تايمر ستاره به مثلث و تايمر پيش راه 

ها در حالت ستاره يا مثلث با آيكون مربوطهقابليت نمايش وضعيت رله 

:استارت استوپ الكتروموتور در چهار مد كاري مختلف 

 :هاي از طريق شستيدستيStr  وStp روي پنل دستگاه 

 :از طريق يك بازة زماني قابل تنظيم (حافظه دار) در داخل منوي تنظيماتساعت فرمان 

 كنتاكتNO :از طريق يك كنتاكت هميشه باز ورودي در پشت دستگاه 

 :توسط ارتباط با يك دستگاه جانبي از طريق پورت سريال ريموتRS485 (طبق سفارش) 

قابليت نمايش هر يك از مدهاي كاري فوق بر روي صفحه نمايش با آيكون مربوطه 

هاي داراي استوپ اضطراري از طريق شستيStr  وStp روي پنل دستگاه و نمايش حالت امرجنسي 

داراي رلة مخصوص كنتاكتور خازني با قابليت تنظيم اتوماتيك و دستي 

هاي الكتريكي الكتروموتورانواع حفاظت 

   حفاظت قطعي فازها، توالي معكوس فازها، عدم تقارن فازها، حداقل و حداكثر ولتاژها با قابلـيـت

 تنظيم و داراي تايمر تأخير در قطع

   ها، حداقل و حداكثر جريان با قابليت تنظيم و داراي تايمر تأخير در                حفاظت عدم تقارن جريان

 قطع

هاي شناور، جهت جلوگيري از كـار      حفاظت قابل تنظيم در افت آني توان اكتيو ويژة الكتروپمپ

 كردن دستگاه در حالت بي آبي

ثبت و نمايش بيست خطاي رخ دادة آخر با زمان و تاريخ وقوع خطا 
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داراي كانتر ثبت كاركرد الكتروموتور با قابليت نمايش به صورت ساعت و دقيقه 
گيري كلية پارامترهاي الكتريكي الكتروموتور:اندازه 

ولتاژ فاز به نول و فاز به فاز با ميانگين و درصد نامتعادلي آنها 

جريان فازها با ميانگين و درصد نامتعادلي آنها 

توان اكتيو، راكتيو و ظاهري سه فاز و مجموع آنها 

ضريب توان سه فاز و مجموع آنها 

فركانس 

داراي مد نمايش دسترسي آسان براي نمايش كلية پارامترهاي فوق 
 داراي مدار ساعت دقيق با باطري پشتيبان و قابليت تنظيم به صورت شمسي و نمايش ساعت، تاريخ و

 زمان و روز هفته در يك صفحه نمايش
(طبق سفارش) قابليت شبكه كردن و اتصال به كامپيوتر 
گيري شده به پورت سريال قابليت ارسال كلية پارامترهاي اندازهRS485 (طبق سفارش) 
        قابليت تغيير كلية تنظيمات و اطالع از وضعيت كاري دستگاه، اعم از وقوع وقايع از طـريـق پـورت

 سريال (طبق سفارش)
          قابليت تنظيم پارامترهاي مربوط به پورت سريال از قبيل نرخ ارسال داده، كد دسـتـگـاه و ضـرايـب

 پارامترهاي ارسالي
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-هاي جريان و همچنين خروجي رله     شكل زير نماي پشت دستگاه و محل اتصاالت ولتاژ و خروجي ترانس           
 كند:ها و اتصاالت پورت سريال را مشخص مي
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 خروجي رلة كنتاكتور ستاره: 1ترمينال شمارة 
 خروجي رلة كنتاكتور مثلث : 2ترمينال شمارة 
 خروجي رلة كنتاكتور شبكه : 3ترمينال شمارة 
 ولتاژ فاز براي تغذية دستگاه و همچنين تغذية سه رلة فوق : 4ترمينال شمارة 
 حتماً به نول وصل شود.: 5ترمينال شمارة 

  Ext.Trigerيك كنتاكت باز ورودي مي باشند كه اگر دستگاه در مد كاري                :  7و    6هاي شمارة   ترمينال
 باشد، با اتصال اين دو ترمينال به هم، دستگاه فرمان استارت خواهد داد.

يك فلوتر وصل نمود و فرمان روشن و خاموش             16و    15هاي    توان اين دو ترمينال را به ترمينال      مينكته:  
 را از فلوتر گرفت.

  Rجهت اتصال ثانوية ترانس جريان استفاده شده براي فاز : 9و  8هاي شمارة ترمينال
  Sجهت اتصال ثانوية ترانس جريان استفاده شده براي فاز : 11و  10هاي شمارة ترمينال
  Tجهت اتصال ثانوية ترانس جريان استفاده شده براي فاز : 13و  12هاي شمارة ترمينال
توان از يكي از آنها را به ولتاژ        باشند كه مي  خروجي كنتاكت باز رلة خازني مي     :  15و    14هاي شمارة   ترمينال

 فاز متصل كرده و از ديگري به كنتاكتور خازني فرمان داد.
 حتماً بايستي به نول وصل شود. :  16ترمينال شمارة 
  Rبراي اتصال به ولتاژ فاز :  17ترمينال شمارة 
  Sبراي اتصال به ولتاژ فاز :  18ترمينال شمارة 
  Tبراي اتصال به ولتاژ فاز :  19ترمينال شمارة 
 خروجي تغذية شبكه :  20ترمينال شمارة 
 خروجي اطالعات سريال :  22و  21ترمينال شمارة 
 خروجي زمين شبكه :  23ترمينال شمارة 
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 نكات مهم:
هاي ولتاژ و جريان دقت شود. در غير اينصورت، پارامترهاي نشان        هنگام نصب، به تناظر بين ورودي -1

و ولتاژ    Rبه ترمينال ورودي جريان       Rفاز    CTباشند. (بطور مثال، خروجي     داده شده نادرست مي   
 وصل گردد.) VRنيز بايستي به ترمينال ورودي ولتاژ  Rفاز 

مثبت باشند. در غير اينصورت       P3و    P1  ،P2پس از نصب دستگاه بايستي كلية پارامترهاي توان اكتيو            -2
 ها را تعويض كرد. CTبايست جهت مي

 
 دهد:شكل زير نماي روبروي دستگاه را نشان مي
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براي نمايش پارامترها و ارتباط با كاربر تشكيل شده است كه              LCD 2x16صفحة نمايش دستگاه، از يك      
يك چهارم پائيني سمت راست آن محل نمايش وضعيت دستگاه از جمله مد كاري دستگاه، وضعيت ستاره                  

انداز و ستاره به مثلث و همچنين اگر فالتي در            و مثلث كنتاكتورها، زمان سپري شدن تايمرهاي پيش راه          
 باشد.سيستم رخ داده باشد، اعالم فالت مي

براي استارت و استوپ دستگاه در        Stopو    Startباشد كه كليدهاي    صفحه كليد دستگاه شامل پنج كليد مي      
-شود و همچنين براي قطع و وصل اضطراري در بقية مدهاي كاري استفاده مي              مد كاري دستي استفاده مي    

-در محل وضعيت دستگاه نشان داده مي        E.M.Gشود. درصورت قطع دستگاه بصورت اضطراري، حروف        
  شود.هاي رخ داده در سيستم استفاده ميبراي ريست فالت Stpشود و همچنين كليد 

 

-مي   downو    upباشد كه با استفاده ازكليدهاي      درحالت عادي، دستگاه در مد نمايش دسترسي آسان مي         
آخرين فالت رخ   و همچنين     تاريخ،  زمان،  كاركرد پمپ ،  گيري شده پارامترهاي الكتريكي اندازه  توانيد  
 را مشاهده كنيد. داده

 حروف اختصاصي در نظر گرفته شده براي پارامترهاي نمايشي عبارتند از:
Vr , Vs , Vt  ,, Vrs  Vrt , Vts براي نمايش ولتاژ فازها و ولتاژ خط 
Pr , Ps , Pt براي نمايش توان مصرفي فازها و توان مصرفي كل سه فاز 

Qr , Qs , Qt براي نمايش توان راكتيو فازها و توان راكتيو كل سه فاز 
Sr , Ss , St براي نمايش توان ظاهري فازها و توان ظاهري كل سه فاز 

PFr , PFs , PFt, PF براي نمايش ضريب توان هريك از فازها 
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  گردد:شويد و صفحة زير ظاهر ميبا فشردن كليد منو وارد منوي اصلي مي

h1)StartáModeááá  

á2)Settingáááááá  

داخل   ،menuتوانيد به روي هر يك از منوها رفته و با فشردن كليد مي  downو   upبا استفاده از كليدهاي 
  منوي مربوطه شويد.

 

 پردازيم:حال به توضيح هريك از اين منوها مي
 
 :(Start Mode). منوي تعيين مد كاري دستگاه 1

h"ManualáááááON  

ááTimeBaseááàOFF  

وارد اين منـو شـده و         ،menuكند، با فشردن كليد اشاره مي Start Modeوقتي پوينتر در منوي اصلي به 
 باشد. دهد كه دستگاه در مد كاري دستي ميشود. اين صفحه نشان ميصفحة باال ظاهر مي

 
تغيير حالت    ،menuتغيير دهيد (با فشردن كليد        ONبه    OFFتوانيد حالت را از     شما در اين منو فقط مي     

گيرد). پس از تغيير حالت، سيستم بالفاصله از منو خارج شده و آيكون مربوط به مد كاري دستگاه                  انجام مي 
 شود.در صفحة نمايش اصلي در محل مربوطه نمايان مي

  پردازيم:باشد كه در ذيل به توضيح آنها مياين دستگاه داراي چهار مد كاري مي

 

Manual .1    :    توانيد براي استارت و استوپ استفاده       هاي جلوي دستگاه مي   در اين حالت، از شستي
 كنيد.
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Time Base .2     :                  در اين حالت، دستگاه از يك بازة زماني كه تنظيم آن در منوي تنظيمات انجام
 گيرد.شود، فرمان استارت استوپ ميمي

Ext.Triger .3             در اين حالت، دستگاه ازيك كنتاكت :NO        ورودي در پشت دستگاه فرمان استارت
). يعني هرگاه اين كنتاكت وصل باشد، دستگاه روشن بوده و             7و    6هاي شماره   گيرد (ترمينال استوپ مي 

 باشد.هرگاه باز باشد، دستگاه خاموش مي

Remote .4     :        پشت دستگاه به يك      23الي    20هاي  در اين حالت، اگر دستگاه از طريق ترمينال
فرمان استارت    MOD BUSو پروتكل     RS485تواند از طريق پل ارتباطي      دستگاه جانبي وصل گردد، مي    

 استوپ را از دستگاه جانبي اخذ كند.
 

 نكته:
گيرد كه فالتي رخ نداده باشد، بصورت امرجنسي خاموش نگردد و يا         دستگاه تنها زماني فرمان استارت مي -

 در حالت كار عادي نباشد.
) و كليد   E.M.Gبه منزلة قطع امرجنسي (      stopاگر مد كاري دستگاه به غير از حالت دستي باشد، كليد               -

start باشد. به منزلة خروج ازحالت امرجنسي مي 
 گردد.مد كاري با تغيير حالت، بالفاصله در حافظة ماندگار ثبت مي -
 
 :(Setting). منوي تنظيمات 2

دستگاه از شما كلمة رمز را        ،menuكند، با فشردن كليد     اشاره مي   Settingوقتي پوينتر در منوي اصلي به       
  شود:خواهد و صفحة زير ظاهر ميمي

EnteráPassword:ààààà  

 àààà0á0ààà0áááá0Áààààáààà 
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اين   ،menuها را عوض كنيد و با فشردن كليد         توانيد مقدار رقم  شما مي   ،downو    upبا استفاده از كليدهاي     
نما بر روي رقم بعدي ظاهر شده و در نهايت در صورت صحيح نبودن رمز،                   گردد و مكان  رقم تأئيد مي  

به   menuو    up    ،downشود و با فشردن هر يك از كليدهاي         نمايش داده مي    Password Wrongعبارت  
 صفحة اصلي بر خواهيد گشت.

گردد. با استفاده از     در صورت صحيح بودن كلمة رمز، وارد منوي تنظيمات شده و صفحة زير ظاهر مي                  
  توانيد بر روي هر يك از تنظيمات رفته و تنظيم مورد نظر را انجام دهيد.مي menuو  up   ،downكليدهاي

hNumericalááááááà  

áProtectionsáááààààÁ  
 

تنظيم زمان، تاريخ، تنظيم بازة زماني، ساعـت   ،توانيد پارامترهاي نامي، كنترلي، تايمرهادر منوي تنظيمات مي
هاي جريان و همچنين تغيير رمز را انجام دهيد. حال به توضيح هر كدام از ايـن   فرمان، تنظيم ضريب ترانس

  پردازيم:تنظيمات مي

از منوي تنظـيـمـات      Exit With Save: جهت ثبت تغييرات در حافظة ماندگار، بايستي از طريق آيتم  نكته
 خارج شويد.

 

) تنظيم پارامترهاي ناميNumerical:( 
صفحة زير    menuكند، با فشردن كليد     اشاره مي   Numericalبه آيتم      Settingوقتي پوينتر در منوي       

 شود:ظاهر مي

hVná=380áVoltáààààáà  

àààààààIààná=1àà1à0áAmperáàààà  
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) Pn) و تـوان نـامـي(           In)، جريان نـامـي (      Vnبراي عملكرد صحيح دستگاه، شما بايستي ولتاژ نامي( 
 الكتروموتور را كه برروي پالك موتور ثبت شده است، وارد دستگاه كنيد.

نما برروي مقدار آن عدد ظاهر شده و با استفاده بر روي هر يك از پارامترها، مكان  menuبا فشردن كليد 
مقدار آن     menuرقم مورد نظر را تغيير داده و با فشردن دوبارة كليد توانيد مي  downو   upاز كليدهاي 

 رويد.دوباره بر روي پارامتر بعدي مي downو  upرا تأئيد كنيد. با استفاده ازكليدهاي 
 
 

) تنظيم پارامترهاي كنترلي و حفاظتيProtections:( 

صفحة زير  ،  menuكند، با فشردن كليد     اشاره مي   Protectionsبه آيتم     Settingوقتي پوينتر در منوي     
  شود:ظاهر مي

hSagVolt=%80ááVn  

áàPàiààkVolt=%120áàVn  
نما بر روي مقدار آن عدد قرار گـرفـتـه و بـا         بر روي هر يك از پارامترها، مكان  menuبا فشردن كليد 

 ،menuتوانيد رقم مورد نظر را تغيير داده و با فشردن دوبارة كليـد    مي  downو   upاستفاده از كليدهاي 
-بر روي پارامتر بعدي مـي   downو   upمقدار آن را تأئيد كنيد. در اين قسمت نيز با استفاده ازكليدهاي  

  رويد.

 
 پارامترهاي قابل تنظيم در اين منو عبارتند از:

 ) افت ولتاژSagVolt :(  باشـد  هرگاه ميانگين ولتاژ سه فاز، از اين مقدار كه درصدي از ولتاژ نامي مي
  كند.را با در نظر گرفتن تأخير در قطع، اعالم مي (F SagV)خطاي كاهش ولتاژ كمتر شود، دستگاه 
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 توانيد از فرمول زير محاسبه كنيد:مقدار تنظيم فوق را مينكته: 
 
 
 

 

افزايش ولتاژ(PikVolt)  :   هر گاه ميانگين ولتاژ سه فاز، از اين مقدار كه درصدي از ولتاژ نامي مـي-
را با در نظر گرفتن تأخير در قطع اعـالم        (F PikV)خطاي افزايش ولتاژباشد بيشتر شود، دستگاه 

 كند. مي
 

 توانيد از فرمول زير محاسبه كنيد:مقدار تنظيم فوق را مينكته: 
 
 
 
  عدم تقارن ولتاژها(UnbVolt) :               هر وقت درصد عدم تقارن ولتاژ سه فاز از اين مقدار كه درصدي

را با در نظر گرفتن         (UnBV)خطاي عدم تقارن ولتاژها     باشد بيشتر شود، دستگاه     از ولتاژ نامي مي   
 كند.تأخير در قطع اعالم مي

 
 
 افت جريان(SagAmper) :                 هر وقت ميانگين جريان سه فاز، از اين مقدار كه درصدي از جريان

را با در نظر گرفتن تأخير          (F SagI)خطاي كاهش جريان  باشد كمتر شود، دستگاه     نامي موتور مي  
 كند.در قطع اعالم مي

 
 توانيد از فرمول زير محاسبه كنيد:مقدار تنظيم فوق را مينكته: 
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افزايش آمپر(PikAmper)  :     هر وقت ميانگين جريان سه فاز، از اين مقدار كه درصدي از جـريـان
را با در نظر گرفتن تأخيـر     (F PikI)خطاي افزايش جريانباشد بيشتر شود، دستگاه نامي موتور مي

 كند.در قطع اعالم مي

 
 توانيد از فرمول زير محاسبه كنيد:مقدار تنظيم فوق را مينكته: 

 
 
 
 

  ها  عدم تقارن جريان(UnbAmper) :               هر وقت درصد عدم تقارن جريان سه فاز از اين مقدار كه
را     (UnBI)ها  عدم تقارن جريان    خطايباشد بيشتر شود، دستگاه     درصدي از جريان نامي موتور مي

 كند.با در نظر گرفتن تأخير در قطع اعالم مي
 
 
 
افت آني توان(SagWatt)    هر وقت توان موتور بطور آني از اين مقدار كه درصدي از توان نامـي :

 كند.را اعالم مي (SagWatt)خطاي افت توان باشد كمتر شود، دستگاه موتور مي

باشد؛ بطوريكه در صورت نبودن     هاي شناور مناسب مي   اين حفاظت بخصوص براي الكتروپمپ    
 آب يا بسته بودن مسير به الكتروپمپ اجازة كار داده نخواهد شد.
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 بطور مثال:
 اگر تنظيمات دستگاه بصورت زير باشد:

SagAmper = % 50 In                     SagVolt = % 90 Vn                   Vn = 380 volt 
In = 110 amper                PikVolt = % 110 Vn                   PikAmper = % 110 In 

Pn = 55 Kw                            UnbVolt = %10                        Unb Amper = % 5  
   

ولت بيشتر باشد، دستگاه خطاي افزايش ولتاژ و اگر از            418در اين صورت اگر ولتاژ ميانگين فازها از         
 ولت كمتر باشد، دستگاه خطاي افت ولتاژ خواهد داد. 342

                            
 

آمپر كمتر    55آمپر بيشتر باشد، دستگاه خطاي افزايش آمپر و اگر از              121اگر جريان ميانگين فازها از      
 باشد، دستگاه خطاي افت آمپر خواهد داد.
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)  تنظيم تايمرهاTimers:( 

صفـحـة زيـر        menuكند، با فشردن كليد اشاره مي  Timersبه آيتم    Settingوقتي پوينتر در منوي 
  شود:ظاهر مي

hS-DáTimer=10sá  

áP-SáTimer=5sáàààà  
نما بر روي مقدار آن عدد ظاهر شده و با           بر روي هر يك از پارامترها، مكان         menuبا فشردن كليد    

توانيد رقم مورد نظر را تغيير دهيد و با فشردن دوبارة كليد                مي  downو    upاستفاده از كليدهاي     
menu            مقدار آن را تأئيد كنيد. با استفاده ازكليدهايup    وdown       دوباره بر روي پارامتر بعدي مي-
 رويد.

 
 از: پارامترهاي قابل تنظيم در اين منو عبارتند

   تايمر ستاره به مثلث(S – D Timer) :        توانيد زمان گذر از حالت      با استفاده از اين تايمر مي
ستاره به مثلث را تعيين كنيد. مقدار اين تايمر در گذر از حالت ستاره به مثلث در روي نمايشگر                     

شود و در صورت صفر بودن اين تايمر، الكتروموتور به صورت تك ضرب (مثلث)                نشان داده مي  
 استارت خواهد خورد.

 
     تايمر پيش راه انداز(P-S Timer):               اين تايمر، زمان گرفتن فرمان تا رفتن به حالت ستاره را

شود كند. مقدار اين تايمر قبل از رفتن به حالت ستاره، بر روي نمايشگر نشان داده مي               مشخص مي 
 رود.  و در صورت صفر بودن اين تايمر، دستگاه بالفاصله پس از دريافت فرمان به حالت ستاره مي

 
     تايم آوت نور پس زمينة نمايشگر(BL – Timout) :         در صورت فشرده نشدن كليدي از طرف

-زمينة نمايشگر پس از سپري شدن مقدار اين تايمر به صورت تدريجي كاهش مي              كاربر، نور پس  
 يابد.
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    تايم آوت خروج از منو(EM – Timout) :             در صورتي كه كاربر داخل هر يك از منوها باشد و
-كليدي در اين مدت زمان فشرده نشود، سيستم از منو خارج شده و به صفحة نمايش اصلي برمي                 

 گردد.
 

         تأخير در قطع به هنگام بروز فالت مربوط به ولتاژ(F – V Delay) :       در صورت بروز فالت مربوط
-به ولتاژ به جز توالي معكوس و قطعي فازها، دستگاه پس از سپري شدن اين زمان اعالم فالت مي                    

 باشد. نمايد. علت وجود اين تأخير براي ناديده گرفتن نوسانات ولتاژي مي
           تأخير در قطع به هنگام بروز فالت مربوط به جريان(F – A Delay) :       در صورت بروز فالت

نمايد. علت وجود اين تأخير     مربوط به جريان، دستگاه پس از سپري شدن اين زمان اعالم فالت مي              
 باشد. براي ناديده گرفتن نوسانات جرياني مي

 
تنظيم زمان و تاريخ(Date & Time):  

صفـحـة     menuكند، با فشردن كليد اشاره مي Date & Timeبه آيتم  Settingوقتي پوينتر در منوي 
 شود:زير ظاهر مي

1379/06/24áááàààààà  

àà00à:à00à:à23áááááá  

 
نما بر روي آن ظاهر شده و با          بر روي هر يك از پارامترها، تاريخ و زمان مكان              menuبا فشردن كليد     

مقدار  menuتوانيد رقم مورد نظر را تغيير داده و با فشردن دوبارة كليد مي downو  upاستفاده از كليدهاي 
 شويد.آن را تأئيد كنيد و با تأئيد دقيقه، تنظيمات تكميل شده و از اين منو خارج مي
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 تنظيم ساعت فرمان(Clock Control): 
كند، با فشردن كـلـيـد مـنـو،        اشاره مي  Clock Controlبه آيتم   Settingوقتي پوينتر در منوي 
 شود:صفحة زير ظاهر مي

ááClockáControlááàààà  

á19à:à00-OFFh23à:à00à  
كنيم كه در اين بازه اگر دسـتـگـاه در مـد كـاري              در اين منو، يك بازة زماني به دستگاه معرفي مي

TimeBase  باشد. الزم به ذكـر   باشد دستگاه خاموش بوده و در خارج از اين بازه، دستگاه روشن مي
است كه قبل از تنظيم اين بازه از صحيح بودن تنظيمات ساعت مطمئن باشيد. با استفاده از سه كلـيـد    

up  ،down  وmenu توانيد اين بازه را تغيير دهيد.مي  

 

 تنظيم ضريب ترانس جريان(CT): 

CurrentTransform 
àààá200ààà/ààààà5ááááà 

صفحة باال ظاهر     menuاشاره مي كند، با فشردن كليد          CTبه آيتم     Settingوقتي پوينتر در منوي     
 مقدار آن را تغيير دهيد. menuو  up  ،downتوانيد با استفاده از سه كليد و شما مي شودمي

استفاده شده در تابلو، باعث       CTتوجه داشته باشيد كه عدم تطابق ضريب تنظيم شده با ضريب              نكته:
 هاي مربوط به جريان و توان خواهد شد.بوجود آمدن خطا در همة اندازه گيري

 تغيير كلمة عبور به تنظيمات(ChangePassword): 

 up  ،downتوانيد با استفاده از سه كليد       شود و شما مي   با وارد شدن به اين منو، صفحة زير ظاهر مي          
 كلمة رمز چهار رقمي جديد را به دستگاه اعالم كنيد. menuو 

EnterNewPassword  

 á0á0á0ááááà0Ááá 
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 خروج از تنظيمات با ثبت كلية تنظيمات(Exit with Save): 

كلية   menuكند، با فشردن كليد     اشاره مي    Exit with Saveبه آيتم      Settingوقتي پوينتر در منوي       
گردند و سيستم از اين منو خارج       اند، در حافظة ماندگار ثبت مي     پارامترهايي كه در اين منو تغيير يافته      

 گردد.شده و به منوي اصلي بر مي
 

 :(Setting RS485). منوي تنظيمات پورت سريال 3
صفحة زير    menuكند، با فشردن كليد     اشاره مي   Setting RS485وقتي پوينتر در منوي  اصلي  به آيتم           

    شود:ظاهر مي

hBaudáRateáááá  

áMyáOwnáCodeáàààà  

ها و همچنين ضرايب پارامترهاي ارسالي در         توانيد كد دستگاه، سرعت ارسال داده       در اين منو شما مي     
 پردازيم:پروتكل مد باس را تنظيم كنيد. حال به توضيح نحوة تنظيم اين پارامترها مي

   
شوند، بايستي  هنگامي كه چند دستگاه بصورت شبكه به سيستم مركزي داده برداري و يا كامپيوتر متصل مي               

 به چند نكته توجه داشت:
 
 شوند كه اين   ها توسط يك كد منحصر به فرد خود بوسيلة سيستم مركزي شناسايي مي              هريك ازدستگاه

 شود.تنظيم مي (My Own Code)كد در قسمت 
  ها كه در قسمت      سرعت ارسال داده(Baudrate)   شود، بايستي در هر دو طرف يك مقدار          تنظيم مي

 مشخص داشته باشند.
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  همچنين در پروتكل مد باس براي اينكه پارامترها در بازة كاري قرارگيرند، بايستي در يك ضريب ضرب
توانند متفاوت باشند كه هر يك از آنها در شوند كه اين ضرايب براي پارامترهاي ولتاژ، جريان و توان مي

 شوند.و بخش مربوط به خود تنظيم مي (Scale)قسمت 

     ،پروتكل ارتباطي استفاده شده در اين دستگاهMODBUS RTU   باشد. براي دريافت توابع پشتيباني     مي
توانيد با قسمت فني شركت تماس حاصل         اين دستگاه و همچنين رجيستر مپ در صورت نياز مي             

 فرمائيد.

 
نما بر روي   بر روي هر يك از آنها مكان         menuجهت تنظيم هر يك از پارامترهاي فوق، با فشردن كليد             

توانيد رقم مورد نظر را تغيير دهيد و با         مي  downو    upمقدار آن عدد ظاهر شده و با استفاده از كليدهاي            
دوباره بر روي     downو    upمقدار آن را تأئيد كنيد و با استفاده ازكليدهاي              menuفشردن دوبارة كليد    
 پارامتر بعدي برويد.

 
 باشد.بندي آنها در ضميمة جداگانه قابل استفاده ميها و سيمنحوة شبكه كردن دستگاه

 

  :(Calibration). منوي كاليبراسيون 4
دستگاه توسط اين شركت قبل از ارائه به مشتري كاليبره شده و در صورت نياز به كاليبراسيون مجدد با                        

 بخش فني شركت تماس حاصل فرمائيد.
 
 : (Capacitor). منوي خازن 5

توانيــد مد كاري رلة كنتاكتور خـازنـي و     شود و شما ميبا ورود به اين قسمت، شكل صفحة زير ظاهر مي
 همچنين وضعيت خازن را از لحاظ اينكه در مدار هست يا نه، مشاهده كرده و تغيير بدهيد.

hCap.ModeáàààààààMan.à  

áCap.StatusáOutààà  
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توانيد مد كاري خازن را از حالت       مي  menuكند، با فشردن كليد     اشاره مي    Cap.Modeوقتي پوينتر به آيتم   
دستي به اتوماتيك و يا از اتوماتيك به دستي تغيير دهيد. در حالت اتوماتيك رلة خازني با استارت                           

اشاره   Cap.Statusشود و در حالت دستي اگر پوينتر به روي           الكتروموتور وصل و با استوپ آن قطع مي        
 توانيد رلة خازني را قطع و وصل كنيد.مي  menuكند، با فشردن كليد

 
 نكته:
توانيد وضعيت خازن را تغيير دهيد.وقتي مد كاري خازن در حالت اتوماتيك باشد، نمي 

شود.با تغيير مد كاري خازن، اين تغيير بالفاصله در حافظة ماندگار سيستم ثبت مي 

 
 :  (Display). منوي نمايش 6

و زمان    Faultsتوانيد بيست خطاي آخر رخ داده را با زمان و تاريخ آن در بخش               با ورود به اين قسمت مي     
و همچنين مدت زمان كاركرد الكتروموتور را برحسب ساعت و دقيقه    Date & Timeو تاريخ را در بخش 

 مشاهده كنيد.  Run Counterدر بخش 
 
 :(about us). منوي دربارة ما 7

 توانيد شمارة تماس با شركت را مشاهده كنيد:شود و شما ميبا ورود به اين قسمت، صفحة زير ظاهر مي

áááArazáTakÁÀÀáá 

á0411-4204660áàà  
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 هاي سيستم و نحوة رفع آنها:. فالت8
دهد به صورت زير است كه نحوة رفع آنها نيز شـرح داده      هايي كه سيستم، آنها را تشخيص ميانواع فالت
 شده است:

 )R )FabsVrفالت قطعي ولتاژ  .1
 )S )FabsVsفالت قطعي ولتاژ  .2
 )T )FabsVtفالت قطعي ولتاژ  .3

 ها، از سالم بودن شبكه و يا فيوزهاي موجود در مسير اطمينان حاصل كنيد.براي رفع هر يك از اين فالت
 
 )SEQUER. فالت توالي معكوس فازها (4

 براي رفع اين خطا بايستي جهت دو فاز را با هم عوض كرد.
 هاي جريان متناظر با آنها نيز تعويض گردند.در صورت تعويض فازها بايستي ورودي ترانسنكته: 

 
 )FSagV. فالت افت ولتاژ (5
 )FPixV. فالت افزايش ولتاژ (6
 )FUnbV. فالت عدم تقارن ولتاژها (7

 براي رفع اين خطاها، از سالم بودن شبكه و نوع تنظيمات مطمئن شويد.
 
 )FSagI. فالت افت جريان (8
 )FPikI. فالت افزايش بيش از حد جريان (9

 )FUnbI. فالت عدم تقارن جريان سه فاز (10
در صورت بروز هر يك از خطاهاي فوق، ابتدا از سالم بودن بار (الكتروموتور) اطمينان حاصل نمائيد و     

 هاي فوق را چك كنيد.سپس تنظيمات مربوط به هر يك از فالت
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 )FSagP. فالت افت توان (11
 دهد.باري رخ مياين خطا در صورت كار كردن موتور در حالت بي

 
در صورت بروز هر يك از خطاهاي مربوط به ولتاژ، سيستم بالفاصله بعد از رفع خطا از حالت فالـت  نكته:  

 شود ولي در بقية خطاها بايستي كاربر، سيستم را ريست فالت كند.خارج مي
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