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 راه انداز نرم چيست ؟          
دسـته    2براي راه اندازي الكتروموتورها روش هاي متعددي وجود دارد كه بـه             
 عمده تقسيم ميشوند: الف) روش هاي ضربه اي  ب) روش هاي نرم

در روش هاي ضربه اي كه عمده ترين مثال آن شامل تابلوبرق هاي كنتاكتور              
تك ضرب و تابلوبرق هاي ستاره/مثلث است، در لحظة راه اندازي الكتروموتور            
ضربه اي قابل توجه به موتـور و تجهـيزات متـصل بـه آن (مثـل پمـپ، نـوار              
نقاله، ...) وارد ميشود. اين ضربه ميتواند باعث آسيب ديدن تجهيزات مكانيكي            
به مرور زمان گردد و معموالً عمر متوسط اين سيستم ها كمتر از ميزان پيـش                

 بيني شده است.

همچنين جريان مورد نياز براي راه اندازي موتور در روش راه اندازي ضربه اي              
بيشتر از جريان مورد نياز براي روش راه اندازي نرم است، بنـابراين در لحظـه                

Start .موتور به شبكه برق شوك لحظه اي وارد خواهد شد 

در روش هــاي راه انــدازي نــرم، بــرخالف روش هــاي ضــربه اي، موتــور بــه 
آهستگي شروع بكار ميكند و اين شـروع آهـسته باعـث حـذف شـوك هـاي                   
مكانيكي و الكتريكي ميشود. بنابراين طول عمر تجهـيزات متـصل بـه موتـور               
بيشتر شده و سيستم در مقرون به صرفه ترين حالت به كار خود ادامـه خواهـد       
داد. سافت استارتر وسيله اي الكترونيكي است كه ميتواند براي راه اندازي نـرم     

 الكتروموتورها بكار رود.

 محور 3فقط يك كابل           
رشـته و     3در روش راه اندازي سافت استارت، موتور فقط از طريق يك كابـل              

بصورت سربندي مثلث به سافت استارتر متصل ميشود و بنابراين صرفه جويي            
 قابل مالحظه اي در هزينه كابل صورت ميپذيرد.

 چرا سافت استارتر آرازتك ؟!          
 يك سافت استارتر از حداقل قسمت هاي مختلفي تشكيل شده است:

(تريستورها) كليدهاي نيمه هادي قدرت 
پردازنده و سيستم الكترونيكي كنترل سافت استارتر 
(.../ولتاژ/جريان/توان/فركانس) سيستم اندازه گيري پارامترهاي الكتريكي 
ورودي/خروجي هاي كنترل و فرمان 

در برخي سافت استارترهاي موجود در بازار و به دليل كاهش قيمت تمام شده،              
تعدادي از قطعات موجود در قسمت هاي فوق الذكر حذف ميشوند. بطور مثال             

عدد تريستور اسـتفاده شـده اسـت ولـي در             6در سافت استارترهاي آرازتك از      
تريستور استفاده شده و يكي از خطوط فـاز           4برخي سافت استارترهاي بازار از      

مستقيماً به خروجي متصل شده است. همچنيـن در تعـدادي از دسـتگاه هـاي             
مشابه بطور كلي سيستم اندازه گيري پارامترهـاي الكتريكـي وجـود نـدارد، در               
حالي كه در سافت هاي آرازتك از يك پاورمتر كامل با قدرت اندازه گيري باال               

 استفاده ميگردد.

عالوه بر اين، در سافت استارتر هاي آرازتك قسمت هاي زير بطـور مـشخص         
 اضافه شده و امكانات متعددي را ايجاد نموده اند:

ورودي/خروجي هاي قابل برنامه ريزي جهت كاربردهاي مختلف 
            ،ورودي هاي اندازه گيري آنالوگ براي ساير پارامترها (سطح مخزن، دمـا

 فشار، مقادير شيميايي، ....)
(دستي/خودكار) روش هاي مختلف و قابل برنامه ريزي استارت و استوپ 
 كنتاكتورBypass  250داخلي (در توان هاي زيرKW( 
امكانات تله متري و تله كنترل 
Data Logger داخلي براي ذخيره بلند مدت كليه وقايع و خطاها 
ذخيره نمودار دقيق جريان/ولتاژ/توان در زمان هاي راه اندازي و توقف 
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 حفاظت از موتور پس از راه اندازي          
در حين راه اندازي و پس از آن، خطاها و اتفاقات نامطلوب متعـددي ميتواننـد                
رخ دهند كه همگي ناشي از بروز وضعيت هاي غير عادي در كـاركرد سيـستم          
هستند. اين خطاهـا در صـورت عـدم تـشخيص و اقـدام مناسـب باعـث ورود             

 صدمات (بعضاً غير قابل تعمير) به موتور و تجهيزات متصل به آن ميشوند.

 4شـامل     RTK3205انواع خطاهاي قابل تشخيص توسط سافت اسـتارترهاي         
گروه اصلي است: خطاهاي شـبكه بـرق ورودي، خطاهـاي جريـان خروجـي،                
خطاهاي توان مصرفي، خطاهاي داخلي سيستم و مـدار فرمـان. شـايان ذكـر               

منحصر به فرد بـوده       RTK3205است برخي از خطاهاي قابل تشخيص توسط        
و در سيستم هاي مشابه وجود ندارد، باالخص خطاهاي ناشي از توان مصرفي.             
واضح است كه فقط با كنـترل خطاهـاي شـبكه بـرق ورودي (كنـترل فـاز) و                   

 خطاهاي جريان خروجي (بيمتال) نميتوان از سالمت كار موتور مطمئن بود.

قادرند با بهره گيري از سيستم هاي                 RTK3205سافت استارترهاي     
الكترونيكي پرسرعت و پرقدرت، خطاهاي اتفاق افتاده را در سريع ترين زمان             

 تشخيص دهد و اقدام به قطع كاركرد موتور نمايند.

 نصب و تنظيم ساده و سريع          
بـا بهـره گـيري از تجـارب           RTK3205نرم افزار موجود در سافت استارترهاي       

طوالني توليد و نصب سافت استارتر، به گونه اي طراحي شده است كـه بـراي            
كاربران و بهره برداران به سادگي قابل نصب و تنظيم باشد. سهولت ايـن امـر                
مانع از جامع و كامل بودن تنظيمات نشده است، بلكه تنظيمات مهم و اساسي              
در دسترس قرارداده شده اند و تنظيمات پيچيده تر و تخصـصي تـر از طريـق                 

قابل دسترسي هستند. كاربر ميتواند با فعال كـردن يـك            Advancedمنوهاي  
Password .مانع از دستكاري سايرين در تنظيمات اساسي دستگاه گردد 

 همه چيز در يك صفحه خالصه شده          
وضعيت دستگاه، خطاها، نحوه راه انـدازي، تنظيمـات، زمـان كـاركرد و تمـام                

 مقادير اندازه گيري شده، از طريق صفحه جلويي دستگاه قابل دسترس است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كليدي براي تعيين نحوه فرمان       Stopو    Startدر اين پنل عالوه بر كليدهاي       
راه اندازي دستگاه وجود دارد كه يكي از چهار حالت دستي/تايمر داخلي/فرمان            

 خارجي/فرمان تله متري را انتخاب ميكند.

براي سهولت كار با منو و انجام تنظيمات، پنج كليد مجزا در نظر گرفتـه شـده                 
است. توسط اين كليدها به سادگي ميتوان صفحات نمـايش مقـادير را عـوض               

 نمود و تنظيمات سيستم را انجام داد.

 براي نمايش وضعيت متناسب استفاده شده است. LEDبراي هر كليد از يك 
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 HMIاتصال مستقيم به           
نمايش مقادير اندازي گيري شده توسط پاورمتر داخلي بر روي درب تابلو بـرق         
يك ضرورت است. در غير اين صورت توليد كننده تابلو برق مجبور به استفاده              
از ولتمتر و آمپرمتر خواهد بود. نمايش مقـادير تـوان نـيز فقـط بـا اسـتفاده از                    

 پاورمتر مقدور خواهد بوذ.

رشته سـيم بـه       2كه تنها با      RTK3205سافت استارتر     HMIشما با استفاده از     
سافت استارتر متصل ميشود، ميتوانيد تمام پارامترهاي اندازه گيري شده را بـه             

و اطالعـات ارسـالي جهـت نمـايش بـر روي              24vسادگي نمايش دهيد. برق     
ــان  ــيم   2هم ــته س رش

منتقل ميـشوند و جهـت      
رشته سيم    2اتصال اين   

 اهميت ندارد !
 
 

           
 

نياز سيستم هاي اتوماسيون كنوني به امكانات مونيتورينگ و كنترل از راه دور             
باعث شده تا طراحان و توليد كنندگان سيستم هاي كنترل در ايده هاي نوين               

در   SCADAخود، جايگاه خاصي را براي تله متري و تله كنترل و بطور كلي                
 نظر بگيرند.

داراي امكانات متعدد ارتباطي هستند كه براي          RTK3205سافت استارترهاي   
طراحي شده اند و همگي بصورت يك كارت به سافت               SCADAبسترهاي  

اولين و ساده     LANو    RS‐485بر روي     MODBUSاستارتر قابل نصب هستند.     
نيز   HTTP    ،Telnet    ،SNMP    ،OPCترين انتخاب است. انواع پروتكل هاي       

نيز   GSM/GPRSقابل اجرا هستند. با استفاده از كارت            LANبر روي بستر     
ميتوان به ارتباط راه دور بي سيم دست يافت و عالوه بر ارتباط تله متري، از                  

 سود جست. SMSامكانات هشدار و كنترل توسط 

 تنظيم و عيب يابي از طريق كامپيوتر          
برق كاران و تابلو سازان حرفه اي معموالً از امكانات محـدود تنظيـم سيـستم                

و كليدهاي باال/پايين رضايت ندارند و تـرجيح ميدهنـد يـك              LCDتوسط پنل   
 سيستم كنترلي را بصورت جامع و سريع تنظيم نمايند.

براي اين منظور بهترين گزينه هستند. سـافت        Windowsنرم افزارهاي تحت  
جهت ارتباط با كامپيوتر هستند كـه         USBداراي پورت     RTK3205استارترهاي  

ميتوان با يك كابل ساده و استاندارد، و نرم افزاري زيبا و كامل، تمام تنظيمات               
 سيستم را انجام داد.

امكان ذخيره تنظيمات   
و   Backupبه عنـوان    

ــان   ــابي آن در زم بازي
ــشابه،   ــابلو م ــصب ت ن
ــد   ــشود تولي باعــث مي
ــابلو بـــرق  كننـــده تـ
بــسادگي اقــدام بــه   
ــدازي   ــم و راه ان تنظي
يك نوع و مدل خاص     
از توليـــدات خـــود در 

 تيراژ باال نمايد.
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 قابليت هاي تله متري و تله كنترل



 تنوع ورودي هاي فرمان و كنترل          
زماني كه شما يك تابلو برق براي راه اندازي يـك سيـستم طراحـي ميكنيـد،                 

كوچك نياز داريد كه بتواند با توجـه          PLCبيش از همه به يك كنترل كننده يا         
 به حالت هاي مختلف سنسورها و كليدها، فرمان مناسب را صادر نمايد. 

ورودي آنـالوگ و      3ورودي ديجيتال،     5با دارا بودن      RTK3205سافت استارتر   
خروجي ديجيتال ميتواند كنترل هاي مورد نياز شما را انجام دهد. در تـصوير    4

 ورودي اول است. 4نمونه زير منوي دستگاه در حال نمايش وظايف 

براي هر ورودي ديجيتال قابل برنامه ريزي، عملكردهـاي زيـر قابـل انتخـاب              
هستند. در صورتي كه تنظيماتي انجام نشده باشد، تمام ورودي ها در وضـعيت     

Not Used .قرار خواهند داشت 

Start  براي فرمان دستي شروع 
Stop براي فرمان دستي توقف 
Alarm ..... ،قابل استفاده براي سيستم هاي اعالم حريق، دزدگير 
Emergency  براي قفل كردن موتور كه راه اندازي نشود 
Bypass Feedback   فيدبك براي اطمينان از كنتاكتور بايپس خارجي 
Series Feedback  (قبل از سافت استارتر) فيدبك از كنتاكتور سري 
Panel Door  ورودي امنيتي براي بازشدن درب تابلو يا اطاقك 
Interlock  قفل ايمني سافت استارتر براي سرويس موتور و تجهيزات 
External On/Off  ورودي فرمان خارجي براي شروع/توقف موتور 
Reset Fault  فرمان صرف نظركردن از خطاي اتفاق افتاده 
Thermo Contact  سيستم حفاظتي دماي موتور يا تجهيزات مكانيكي 
Not Auto. (Manual)  ورودي انتخاب حالت اتوماتيك/دستي 

ميتوانند براي فرمان از طريق ميكروسوييچ،        External On/Offورودي هاي   
شناور (سطح مخزن)، فشار سنج و ساير سنسورها استفاده شوند. در صورت               

ميتوانيد تركيبات    External On/Offانتخاب بيش يك ورودي بصورت          
را بين آنها انتخاب نماييد. اگر عالوه بر ورودي ديجيتال،            ORو    ANDمختلف  

از ورودي هاي آنالوگ نيز به عنوان فرمان خارجي استفاده شود، ميتوان                  
تركيبات بيشتري بين ورودي ها ايجاد نمود كه به عنوان منطق راه اندازي                 

 استفاده گردد.

ورودي ديجيتال قابل      1سنسور آنالوگ و       2بطور مثال: تركيب زير براي        
 انتخاب و استفاده است.

 4ديجيتال  AND} 2آنالوگ   OR  1{آنالوگ 

 امكانات خروجي هاي قابل تنظيم          
همانند ورودي هاي ديجيتال، خروجي هاي ديجيتال نـيز قابـل برنامـه ريـزي        

 هستند.

 3خروجي ديجيتال هـستند كـه         7جمعاً داراي     RTK3205سافت استارترهاي   
خروجي در داخل سافت استارتر و براي فرمان دادن به اجـزاء داخلـي سيـستم                

خروجـي ديجيتـال قابـل        4(مانند كنتاكتور بايپس) پيـش بيـني شـده انـد. از             
 1A/220vACداراي جريان دهـي       3تا    1دسترس توسط كاربر، خروجي هاي      

 4آنها با همديگر مشترك است. خروجـي شـماره            Commonهستند و اتصال    
رله در    COMو    .N.Oرا داراست و اتصاالت      3A/220vACامكان جريان دهي  

 اختيار كاربر قرار دارد.

عملكرد منطقي هركدام از خروجي ها به طـور مـستقل قابـل تنظيـم اسـت و                  
 ميتواند يكي از حاالت هاي زير را داشته باشد:

Pre‐Start  .قبل از شروع راه اندازي و براي اعالم هشدار استفاده ميشود 
Ramp Up  وRamp Down .فعال در زمان هاي راه اندازي و توقف 
Running .پس از تكميل راه اندازي فعال ميشود 
Bypass  .براي فرمان دادن به كنتاكتور بايپس 
Motor Ac ve  .نشان دهنده امكان چرخش موتور 
Alarm  وFault .در صورت بروز هشدار يا خطا فعال ميشود 
Capacitor  .براي فرمان دادن به كنتاكتور خازني در زمان بهينه 
Heater  وCooler .جهت ايجاد گرمايش يا تهويه خارجي استفاده ميشود 
Series .(قبل يا بعد از سافت) براي فرمان دادن به كنتاكتور سري 
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 ورودي هاي آنالوگ           
وجود ورودي آنالوگ در يك سيستم راه انداز موتور، اين قابليت را ايجاد ميكند              
كه بدون نياز به تجهيزات ديگر مانند كليد شناور، از طريق يك سنسور آنالوگ              

 روشن و خاموش شدن الكتروموتور را كنترل كرد.

ورودي آنالوگ مستقل از هم هـستند         3داراي    RTK3205سافت استارتر هاي    
) بـه   20mA~4و هر كدام از آنها ميتوانند با اتصال به يك سنسور (بطور مثال              

يكي از روش هاي زير فرمان روشن و خاموش شدن را صادر نماينـد: (تنظيـم                
 مانند ورودي دوم در شكل فوق) External On/Offشده در حالت 

 .اگر مقدار آنالوگ كمتر از حد تعيين شده باشد 
.اگر مقدار آنالوگ بيشتر از حد تعيين شده باشد 
.اگر مقدار آنالوگ بين دو حد پايين و باال باشد 
.اگر مقدار آنالوگ خارج از دو حد پايين و باال باشد 

نيز قابل كنترل و تعيين است. همچنين در          Hysteresisدر تمام حاالت ميزان     
ميتوان آنرا فعال كرده و پهناي باند         Digital Low Pass Filterصورت نياز به    

مورد نياز را تعيين نمود. در اين صورت سيگنال هاي مزاحم و فركانس باال بـه         
 راحتي قابل حذف خواهند بود.

براي ايجاد امكانات تله متري ميتوانيد هر كدام از ورودي هاي آنالوگ را فقـط          
تعريـف نماييـد. در ايـن صـورت           »خواندن مقدار و ارسال اطالعات  «به عنوان  

ورودي(هاي) مورد نظرتان هيـچ تـاثيري در روشـن و خـاموش شـدن موتـور                 
نخواهند داشت و فقط مقدار اندازه گيري شده بر روي بستر تله مـتري ارسـال                

 خواهند شد.

نوع سنسور زير را مـستقيماً بـه          3بنابراين بطور مثال در ايستگاه پمپاژ ميتوان        
 سافت استارتر متصل نموده و از آنها استفاده نمود:

[فقط تله متري]   فشار سنج خروجي ايستگاه 
[براي روشن و خاموش شدن پمپاژ]  سطح سنج مخزن 
[هشدار قطع پمپاژ و تله متري]   كدورت سنج يا كلر باقيمانده 

نيز براي سنجش دماي موتـور بـه          PT100عالوه بر سنسورهاي فوق، سنسور      
 سافت استارتر متصل شده و جهت حفاظت پمپ و موتور ميتواند استفاده شود.

 و حفاظت هاي حرارتي PT100اتصال           
اغلب مشكالت و خرابي هايي كه در الكتروموتورها و پمپ ها ايجاد ميشـونـد               
مربوط به حرارت ايجاد شده توسط موتور در اثر اتالف انرژي و عدم كـاركـرد      
صحيح يكي از قسمت هاي سيستم است. بدين معني كه معموالً يك اشكـال               
و خرابي كوچك (كه با هزينه اي اندك قابل حل است) تشخيص داده نميشود                
و اين خرابي كوچك باعث كاهش راندمان و افزايش انرژي تلف شده ميشـود.              

 انرژي آزاد شده بصورت حرارت در پمپ و موتور خود را ظاهر مينمايد.

هر چند از طريق كنترل بار و توان ميتوان از وقوع چنين حالت هايي جلوگيري               
كرد، ولي دقت اندازه گيري مستقيم حرارت ايجاد شده بسيار بيشتر از دقـت                

 كنترل جريان و توان در تشخيص مشكالت موجود در پمپ است. 

داراي ورودي مستقل براي اتصال سـنـسـور            RTK3205سافت استارتر هاي    
PT100       سيمه اين نوع سـنـسـورهـا           4سيمه و     3سيمه ،     2هستند و از انواع

و دقـت   C°0.1ميتوانند استفاده نمايند. دقت اندازه گيري دما در اين روش زير             
 است. C°1برابر  Faultو  Alarmتنظيم درجه حرارت 

 داخلي Bypassكنتاكتور           
در روش راه اندازي نرم موتور، پس از اتمام مراحل راه اندازي نرم، ديگر نيازي               
به فعال بودن كليد هاي نيمـه هـادي (تريـستور هـا) نيـست و ميتـوان بـراي                    

 افزايش طول عمر اين قطعات، آنها را از مدار خارج كرد.

وظيفه اتصال كامل ورودي سافت استارتر بـه خروجـي آنـرا        Bypassكنتاكتور  
دارد و باعث ميشود جريان مصرفي موتور از اين كنتاكتور عبور كنـد. بنابرايـن               

 توان اتالفي در كليدهاي نيمه هادي وجود نخواهد داشت.

عملكرد اين كنتاكتور توسط پردازنده مركزي كنترل ميشود و زماني كه موتـور             
موتـور نـيز نخـست        Stopبطور كامل راه اندازي شـد، فعـال ميـشود. قبـل از       

از مـدار خـارج       Bypassتريستورها بطور كامل روشن ميشوند، سپس كنتاكتور        
 شده و عمليات توقف نرم موتور آغاز ميشود.

(داخلـي يـا      Bypassتمام حفاظت هاي موتـور در حيـن اسـتفاده از كنتـاكتور              
خارجي) اعمال ميشوند و هيچ نوع خطايي ناديده گرفته نميشود. چون در زمان             

 6 فعال بودن اين كنتاكتور نيز جريان توسط سافت استارتر اندازه گيري ميشود.



 تنوع روش هاي فرمان روشن/خاموش          
طريـق مختلـف فرمـان روشـن و           4قـادر اسـت از        RTK3205سافت استارتر   

 خاموش كردن موتور را دريافت نمايد:

Manual   دستي، از طريق كليدهايStart  وStop (مشابه تصوير زير) 
Timer .ساعت فرمان داخلي و طبق برنامه زماني تعيين شده 
External (.../شناور/ساعت) از طريق ورودي هاي ديجيتال يا آنالوگ 
Remote  فرمان تله متري (پورتLAN  ياModbus  ياGSM/GPRS( 

قابل تغيير هستند. البته طراح و        Start Modeحالت هاي فوق از طريق كليد       
كارشناس تابلو ميتواند محدوديت هايي براي عدم امكان انتخاب برخــي               
حالت ها اعمال نمايد. در اين صورت اپراتور قادر نخواهد بود به طور مثال                  

 حالت فرمان از طريق ورودي هاي ديجيتال را انتخاب نمايد.

روش فرمان روشن/خاموش شدن ميتواند عالوه بر كليد فوق، از طريق                  
تنظيم گردد) تغيير     Not Autoهركدام از ورودي هاي ديجيتال (كه بصورت         

يابد. بدين ترتيب شما ميتوانيد تابلو برقي توليد نماييد كه داراي يك كليد                  
گردان بر روي درب تابلو باشد و اپراتور از طريق تعويض كليد گردان، حالت                 

 دستي يا اتوماتيك را انتخاب نمايد.

اين امكان را به شما ميدهد كه از طريق ساعت داخلي               Timerروش فرمان   
سافت استارتر و طبق برنامه (مشابه شكل زير) موتور را روشن و خاموش                  

 نماييد. 

 

 

 

دقيقه است و براي شبانه روز برنامه ريزي             15دقت برنامه زمانبندي فوق      
 موتور روشن خواهد شد. 24تا  18ميگردد. در شكل فوق بطور مثال از ساعت 

 راهنماي خريد و انتخاب مدل          
به گونه ايست كه شما ميتوانيد با توجه به نياز خود             RTK3205تنوع مدل هاي    

از بين امكانات و ظرفيت هاي مختلف، بهترين محصول را براي كـاربرد خـود               
 انتخاب نماييد. نامگذاري اين محصول به صورت زير انجام ميشود:

  Kباشـد، عبـارت       24vDCدر سافت استارترهايي كـه ولتـاژ ورودي ديجيتـال           
 Fدر ورودي هاي ديجيتال از حـرف          220vACوجود دارد و براي نمايش ولتاژ       

 PT100استفاده ميشود. بنابراين سافت استارتري كه بدون امكانات آنـالوگ و             
تحريك شود و بتواند يـك موتـور          24vDCباشد و ورودي هاي ديجيتال آن با       

220KW                    را (با توجه به توضيحات صـفحه بعـد) راه انـدازي نمايـد، بـا مـدل
RTK3205‐K‐220  .مشخص ميشود 

 قابل اتصال هستند: RTK3205انواع كارت هايي كه به تمام مدل هاي 
RTK3205‐MB   كارت ارتباطيRS‐485  با پروتكلModbus 
RTK3205‐GM   ــاطي ــارت ارتب ــال و   GSM/GPRSك ــات ارس ــا امكان ب

 Modbusبا پروتكل  RS‐485و پورت  SMSدريافت 
RTK3205‐LM   كــارت ارتبــاطيLAN  وRS‐485  بــراي تلــه مــتري بــا

 TCP/IPپشتيباني كامل از پروتكل هاي شبكه 
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         توان بار سبك

       ولتاژ ورودي هاي ديجيتال
       PT100داراي ورودي 

       داراي ورودي هاي آنالوگ



 مشخصات فني و ظرفيت مدل           
با توجـه بـه ظرفيـت         RTK3205انتخاب سافت استارتر مناسب براي الكتروموتور از اهميت خاصي برخوردار است. در جدول زير مدلهاي مختلف سافت استارترهاي        

سـتارتر مناسـب را     ت ا جريان دهي و امكان راه اندازي بارهاي مختلف ذكر شده است. توصيه ميشود با توجه به نوع بار متصل به الكتروموتور و توان نامي آن، سـاف                          
 انتخاب نماييد. كارشناسان فني آرازتك هميشه آماده ارائه مشاوره تخصصي رايگان در اين زمينه هستند. لطفاً با ما تماس بگيريد.
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جريان كاركرد عادي و  )Aحداكثر جريان راه اندازي( )KWتوان مناسب الكتروموتور (
 )Aدائمي (

كنتاكتور 
 بايپس 

 مدل 
 ثانيه 5 ثانيه 60 بار سبك بار متوسط بار سنگين

8.5 12 15 60 92 32 Int. RTK3205‐15 
15 18.5 22 80 110 44 Int. RTK3205‐22 
22 27 30 92 162 64 Int. RTK3205‐30 
27 30 37 106 180 75 Int. RTK3205‐37 
37 40 45 168 200 92 Int. RTK3205‐45 
45 51 55 195 230 115 Int. RTK3205‐55 
51 56 62 250 400 130 Int. RTK3205‐62 
56 65.5 73 320 550 160 Int. RTK3205‐73 
73 84 92 450 650 185 Int. RTK3205‐92 
84 95 110 500 800 225 Int. RTK3205‐110 

106 115 132 650 1000 265 Int. RTK3205‐132 
132 148 160 800 1200 300 Int. RTK3205‐160 

182 200 220 1000 1500 470 Int. RTK3205‐220 
200 250 315 1200 1800 630 Ext. RTK3205‐315 
280 320 360 1800 2400 800 Ext. RTK3205‐360 

145 160 180 1000 1350 400 Int. RTK3205‐180 

Common Technical Specifica on for All Models 

Star ng Technology: Constant Current / Adap ve Accelera on 

Control / Current Ramp 

Stopping Technology: Timed Voltage So  Ramp 

Mains Input Voltage: 180VAC to 550VAC  (Line to Line) 

Mains Frequency: 47Hz to 56Hz 

Supply Voltage: 110VAC to 230VAC / 1A in Full Load 

Rated Impulse Withstand Voltage: 3.2KV 

Connec on: Inside Delta (Op onal In‐Line Delta) 

Storage Temperature: ‐40°C to 70°C 

Opera ng Temperature: ‐30°C to 60°C 

Output Current De‐ra ng: Above 40°C Refer to Datasheet 

Digital Inputs (for 24v Op on) 

Ac ve Voltage: 18.5vDC to 28vDC 

In‐Ac ve Voltage: Max 7.5vDC 

Current at 24vDC: Max 4.5mA 

Response Time: Max 2.3mS 

Digital Low Pass Filter: 1.5mS (Minimum Pulse Width) 

Rated Opto‐Isola on Voltage: 1.8KV 

Digital Inputs (for 220v Op on) 

Ac ve Voltage: 180vAC to 240vAC 

Current at 220vAC: Max 3mA 

Analog Inputs 

Range: 4mA to 20mA 

Reading: 0mA to 24mA / 1.2K Samples per Sec 

Absolute Electrical: ‐10mA to 50mA  (Without Protec on) 

Resolu on: 16bit with Digital Filtering 

Digital Outputs 

DO1 to DO3: 3A 24vDC / 1A 220vAC Resis ve Load 

DO4: 5A 24vDC / 3A 220vAC Resis ve Load 

Response Time: Max 100mS 

Controller Board 

CPU: ARM  32bit, 56MHz, Embedded Processor 

OS: Imatak Real Time OS 4.1 

USB: High Speed 48Mbps / HID Device Class 

USB OS Support: Windows XP+ / Linux 2.6+ / Android 3.3+ 

MicroSD: Up to 4GB with SPI Support / FAT16 / FAT32 

RTC: 1S per Year Calibrated / Ba ery CR2032 

 041—34212020 
www.ArazTak.com 

info@ArazTak.com 


