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 ETIنصب و راه اندازی رگوالتورهای ستور العمل د

 PFC 6 RSمدل 

 ابتدا طبق شکل زیر سیم کشی را انجام دهید.

 بسته شده متصل نمائید. 1Lکه روی فاز  CTرا به ترانس  (K)2( و I)1شماره  ترمینال .1

 متصل کنید. 3Lو  2L( به ترتیب به فازهای 3L)3( و 2L)4شماره  ترمینال .2

صال فازهای      .3 ست قبل از ات ست که بهتر ا  10تا  2به رگوالتور توسط فیوز از   3Lو  2L الزم به ذکر ا

 آمپر حفاظت نمائید.

 وصل نمائید. 2L( به فاز 1C)13شماره  ترمینال .4

 گراند به ارت وصل شود. ترمینال .5

 اکتور بانک خازنی می باشممد)البته ترمینال( جهت اتصممال به کنت10تا  5)شممماره  6kتا  1Kترمینال .6

 را می توان جهت اتصال به آالرم)هشدار( استفاده کرد. 6Kبا  10شماره

    هم  های پشت سر   ترمینالتوجه: بهتر است بانک های خازنی با ظرفیت مشابه را کنار یکدیگر و

 متصل کرد.

 اطمینان حاصل کنید. CTان مدار، از قطع شدن توجه شود که قبل از قطع جری .7

با  ETI** هچنین می توانید در حفاظت از بانک خازنی خود از فیوزهای مخصممموا بانک خازنی           .8

خازن های طراحی و ساخته شده اند و کاربر را از محاسبه     Kvarکه مرتبط با  gCPنام اختصاری  

 جریان نامی بانک خازنی بی نیاز می کند نیز استفاده کنید**

 کشی جهت تنظیمات اولیه رگوالتور به شرح زیر عمل کنید؛پس از اتمام سیم

 توان صنعتایستا 
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ست از     * ضروری جهت تنظیم عبارت ا شروع کار با رگوالتور پارامترهای   CTان و نرخ جری Cosجهت 

 *ز مصرف کننده می توان تنظیم نمود)ترانس جریان( می باشد، البته پارامترهای دیگری را نیز طبق نیا

 Cos( و پارامتر service modeدستگاه به حالت سرویس رفته)   ثانیه 5برای  setبا فشردن کلید   -1

مقدار تنظیم شممده قبلی  setبر روی نمایشممگر نشممان داده می شممود که با فشممار دادن دوباره کلید 

القایی  8/0مورد نظر را از   Cosمقدار  توانمی نمایش داده شده که با فشردن کلیدهای باال و پایین 

رگوالتور مقدار تنظیم شمممده را در  setخازنی تنظیم کرد و سمممپس با فشمممردن دوباره کلید  8/0تا 

 می آید. در نمایش حافظه داخلی خود ذخیره کرده و این مقدار بر روی نمایشگر به

   در صممورت عدم فشممردن هیی کلیدی به مدت یک دقیقه رگوالتور به صممورت خودکار از حالت

شردن مجدد کلید       شود و همچنین می توان با ف سرویس   setسرویس خارج می  نیز از حالت 

 خارج شد.

 مادامی که حالت سمممرویس فعال اسمممت دسمممتگاه عملیات کنترل را انجام نمی دهد و به ت ییر 

 ضریب توان واکنشی نشان نمی دهد و همین طور خروجی آالرم هم عمل نمی کند.

  در رابطه با تنظیمCos        ست، باید سازی خازنی ا شما جهت جبران  سیستم  توجه کنید که اگر 

کنار آن باشممد، اگر کنترلر جهت عملیات عکس جبران سممازی باشممد)جهت وارد    Indعالمت 

 ل شود.فعا Capکردن راکتور( باید عالمت 

شردن کلیدهای باال و پایین به پارامتر       -2 شید با ف سرویس با سید. که پس از   Itrاگر در حالت  می ر

شردن   شود و می توا   setف شده قبل نمایش داده می شردن کلیدهای باال و پایین مقدار تنظیم   ن با ف

مقدار جدید ذخیره می شممود و روی  setرا تنظیم کرد و سممپس با فشممردن دوباره  CTنرخ ترانس 

نرخ خودش را دارد. برای  CTدوباره به نمایش در می آید. توجه کنید که هر  Itrنمایشممگر عبارت 

 تنظیم کنید. Itr=10آمپر باشد، مقدار پارامتر را روی 5آمپر و ثانویه آن CT 50مثال اگر اولیه یک 

  توجه؛ رنج جریان ورودی اندازه گیری ازmA5  تاA6     شترین نرخ تنظیم ترانس جریان ست. بی ا

A5/5000  می باشمممد. اگر مقدار جریان ثانویه به بیش ازA5.3  افزایش یافت؛ آالرم در صمممورت

 فعال بودن شروع به عمل می کند.

 (Aut) قرائت اتوماتیک پله های بانک خازنی -3

سمت تنظیم     - ستگاه، ق شردن دکمه     Autپارامتر دیگر در منوی د ست. بعد از ف شگر   setا نمای

سط کلیدهای باال و پایین    offعبارت  شان می دهد که تو تنظیم  onمقدار را روی  توانمی را ن

شردن دوباره کلید  کرد ستگاه    set. پس از ف سایی خودکار پله های خازنی می   به د پردازد. شنا

یکل مرتبه در یک س 6بر روی صفحه نمایش ظاهر شده و اولین پله خازنی،  Conسپس عبارت 

شود. در طول شناسایی پله های خازنی، مقدار اندازه گیری هر    ثانیه ای خاموش و روشن می  20

 مقدار           شممود. مقادیر اندازه گیری شممده به  ه برروی صممفحه نمایش نشممان داده می پل
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Kvar0.5 شمود. بعد از پایان شمناسمایی پله ها رگوالتور پارامتر    گرد میAut  را به حالتoff بر 

 گرداند.می

          صفر شده را  سایی خودکار نیست و توان اندازه گیری  شنا توجه: در بعضی موارد کنترلر قادر به 

 ای شبکه ت ییرات سریع داشته باشد    نشان می دهد. این مورد ممکن است در زمانی که پارامتره  

صحیح    ورخ دهد  شده  شد که در این حالت عبارت  نمیمقدار اندازه گیری  صفحه   Er1با روی 

 نمایش نشان داده می شود و الزم است که پارامترها بصورت دستی تنظیم شود.

 (؛Stpتنظیم دستی مقادیر پله های خازنی) -4

رفته و زمانی که انتخاب پله ها و تنظیم مقدار         stpدر منو به گزینه    setبعد از فشمممردن کلید    -

شردن کلیدهای باال یا پایین،     ست، با ف ضروری ا سب را انتخاب کنید. پله   توان خازنی  پله ی منا

شدن       شن  سط رو شخص می کند. که با زدن       LEDمورد نظر تو شماره پله م سبز مربوط به 

ای باال یا پایین مقدار پله مربوط بر روی صمفحه نمایش داده می شمود. توسمط کلیده    setکلید 

قدار را ت ییر داد.)  به تعریف عملکر  (LED Capو  LED Indمی توان م د خروجی مربوط 

 setباشد که توسط کلید   ( و یا غیر جبرانسازی)راکتور( می کنترلر در حالت جبران سازی)خازنی 

شردن کلیدهای باال یا پایین، پله ی دیگری را انتخاب و مراحل باال را تکرار    تنظیم می شود. با ف

شته تا   setکرده تا تمام پله ها تنظیم شود. پس از اینکه تمام پله ها تنظیم شد، کلید    را نگه دا

شان داده و تمام   Stpصفحه نمایش عبارت   شود.  LEDرا ن شترین مقدار پله را  ها خاموش  )بی

حال کنترلر با تشممخصممیص تعداد پله   القایی و یا خازنی تنظیم کرد(. Kvar 999می توان تا 

 کند.ار کرده و شروع به جبران سازی میهای مناسب آنها را وارد مد

 (؛rES)اولیه برگشت به تنظیمات -5

نه در منوی             - ند. این آیتم آخرین گزی یه برمی گردا لت اول حا به  ندی را  یه پیکرب این عملگر کل

شد که با عبارت     ستگاه می با شود. کلید     rESد شان داده می  را زده و همزمان با نگه  SETن

 سکلید پایین را فشار دهید. چراغ پله های خازنی شروع به روشن شدن کردن و سپ     داشتن آن  

ار لحظه ای به آرامی خاموش می شموند. این کار دو بار انجام می شمود. بعد از آن نمایشمگر مقد   

دهد. حال تنظیمات دسممتگاه به حالت پیش فرک کارخانه برگردانده ضممریب توان را نشممان می

 شده است.

     ستگاه را جهت عملکرد ست د شت به تنظیمات اولیه، الزم ا سایی    توجه: بعد از برگ  ارخودک شنا

 تنظیم کرد.

 


