ایستا توان صنعت
دستور العمل نصب و راه اندازی رگوالتورهای ETI
مدل PFC 6 RS
ابتدا طبق شکل زیر سیم کشی را انجام دهید.
 .1ترمینال شماره  )I(1و  )K(2را به ترانس  CTکه روی فاز  L1بسته شده متصل نمائید.
 .2ترمینال شماره  )L2(4و  )L3(3به ترتیب به فازهای  L2و  L3متصل کنید.
 .3الزم به ذکر ا ست که بهتر ا ست قبل از ات صال فازهای  L2و  L3به رگوالتور تو سط فیوز از  2تا 10
آمپر حفاظت نمائید.
 .4ترمینال شماره  )C1(13به فاز  L2وصل نمائید.
 .5ترمینال گراند به ارت وصل شود.
 .6ترمینال K1تا ( k6شممماره  5تا  )10جهت اتصممال به کنتاکتور بانک خازنی می باشممد(البته ترمینال
شماره 10با  K6را می توان جهت اتصال به آالرم(هشدار) استفاده کرد.
 توجه :بهتر است بانک های خازنی با ظرفیت مشابه را کنار یکدیگر و ترمینال های پشت سر هم
متصل کرد.
 .7توجه شود که قبل از قطع جریان مدار ،از قطع شدن  CTاطمینان حاصل کنید.
 ** .8هچنین می توانید در حفاظت از بانک خازنی خود از فیوزهای مخصممموا بانک خازنی  ETIبا
نام اختصاری  gCPکه مرتبط با  Kvarخازن های طراحی و ساخته شده اند و کاربر را از محاسبه
جریان نامی بانک خازنی بی نیاز می کند نیز استفاده کنید**

پس از اتمام سیمکشی جهت تنظیمات اولیه رگوالتور به شرح زیر عمل کنید؛
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*جهت شروع کار با رگوالتور پارامترهای ضروری جهت تنظیم عبارت ا ست از  Cosو نرخ جریان CT
(ترانس جریان) می باشد ،البته پارامترهای دیگری را نیز طبق نیاز مصرف کننده می توان تنظیم نمود*
 -1با فشردن کلید  setبرای  5ثانیه دستگاه به حالت سرویس رفته( )service modeو پارامتر Cos
بر روی نمایشممگر نشممان داده می شممود که با فشممار دادن دوباره کلید  setمقدار تنظیم شممده قبلی
نمایش داده شده که با فشردن کلیدهای باال و پایین میتوان مقدار  Cosمورد نظر را از  0/8القایی
تا  0/8خازنی تنظیم کرد و سمممپس با فشمممردن دوباره کلید  setرگوالتور مقدار تنظیم شمممده را در
حافظه داخلی خود ذخیره کرده و این مقدار بر روی نمایشگر به نمایش در می آید.
 در صممورت عدم فشممردن هیی کلیدی به مدت یک دقیقه رگوالتور به صممورت خودکار از حالت
سرویس خارج می شود و همچنین می توان با ف شردن مجدد کلید  setنیز از حالت سرویس
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 تنظیم  Cosتوجه کنید که اگر سی ستم شما جهت جبران سازی خازنی ا ست ،باید
عالمت  Indکنار آن باشممد ،اگر کنترلر جهت عملیات عکس جبران سممازی باشممد(جهت وارد
کردن راکتور) باید عالمت  Capفعال شود.
 -2اگر در حالت سرویس با شید با ف شردن کلیدهای باال و پایین به پارامتر  Itrمی ر سید .که پس از
ف شردن  setمقدار تنظیم شده قبل نمایش داده می شود و می توان با ف شردن کلیدهای باال و پایین
نرخ ترانس  CTرا تنظیم کرد و سممپس با فشممردن دوباره  setمقدار جدید ذخیره می شممود و روی
نمایشممگر عبارت  Itrدوباره به نمایش در می آید .توجه کنید که هر  CTنرخ خودش را دارد .برای
مثال اگر اولیه یک 50 CTآمپر و ثانویه آن 5آمپر باشد ،مقدار پارامتر را روی  Itr=10تنظیم کنید.
 توجه؛ رنج جریان ورودی اندازه گیری از  5mAتا  6Aا ست .بی شترین نرخ تنظیم ترانس جریان
 5000/5Aمی باشمممد .اگر مقدار جریان ثانویه به بیش از  5.3Aافزایش یافت؛ آالرم در صمممورت
فعال بودن شروع به عمل می کند.
 -3قرائت اتوماتیک پله های بانک خازنی ()Aut
 پارامتر دیگر در منوی د ستگاه ،ق سمت تنظیم  Autا ست .بعد از ف شردن دکمه  setنمای شگرعبارت  offرا ن شان می دهد که تو سط کلیدهای باال و پایین میتوان مقدار را روی  onتنظیم
کرد .پس از ف شردن دوباره کلید  setد ستگاه به شنا سایی خودکار پله های خازنی میپردازد.
سپس عبارت  Conبر روی صفحه نمایش ظاهر شده و اولین پله خازنی 6 ،مرتبه در یک سیکل
 20ثانیه ای خاموش و روشن میشود .در طول شناسایی پله های خازنی ،مقدار اندازه گیری هر
پله برروی صممفحه نمایش نشممان داده میشممود .مقادیر اندازه گیری شممده به
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 0.5Kvarگرد میشمود .بعد از پایان شمناسمایی پله ها رگوالتور پارامتر  Autرا به حالت  offبر
میگرداند.
 توجه :در بع ضی موارد کنترلر قادر به شنا سایی خودکار نی ست و توان اندازه گیری شده را صفر
نشان می دهد .این مورد ممکن است در زمانی که پارامترهای شبکه ت ییرات سریع داشته باشد
رخ دهد و مقدار اندازه گیری شده صحیح نمیبا شد که در این حالت عبارت  Er1روی صفحه
نمایش نشان داده می شود و الزم است که پارامترها بصورت دستی تنظیم شود.
 -4تنظیم دستی مقادیر پله های خازنی()Stp؛
 بعد از فشمممردن کلید  setدر منو به گزینه  stpرفته و زمانی که انتخاب پله ها و تنظیم مقدارتوان خازنی ضروری ا ست ،با ف شردن کلیدهای باال یا پایین ،پله ی منا سب را انتخاب کنید .پله
مورد نظر تو سط رو شن شدن  LEDسبز مربوط به شماره پله م شخص می کند .که با زدن
کلید  setمقدار پله مربوط بر روی صمفحه نمایش داده می شمود .توسمط کلیدهای باال یا پایین
می توان م قدار را ت ییر داد LED Ind(.و  )LED Capمربوط به تعریف عملکرد خروجی
کنترلر در حالت جبران سازی(خازنی) و یا غیر جبرانسازی(راکتور) میباشد که توسط کلید set
تنظیم می شود .با ف شردن کلیدهای باال یا پایین ،پله ی دیگری را انتخاب و مراحل باال را تکرار
کرده تا تمام پله ها تنظیم شود .پس از اینکه تمام پله ها تنظیم شد ،کلید  setرا نگه داشته تا
صفحه نمایش عبارت  Stpرا ن شان داده و تمام  LEDها خاموش شود(.بی شترین مقدار پله را
می توان تا  999 Kvarالقایی و یا خازنی تنظیم کرد) .حال کنترلر با تشممخصممیص تعداد پله
های مناسب آنها را وارد مدار کرده و شروع به جبران سازی میکند.
 -5برگشت به تنظیمات اولیه()rES؛
-

این عملگر کل یه پیکرب ندی را به حا لت اول یه برمی گردا ند .این آیتم آخرین گزی نه در منوی
د ستگاه می با شد که با عبارت  rESن شان داده می شود .کلید  SETرا زده و همزمان با نگه
داشتن آن کلید پایین را فشار دهید .چراغ پله های خازنی شروع به روشن شدن کردن و سپس
به آرامی خاموش می شموند .این کار دو بار انجام می شمود .بعد از آن نمایشمگر مقدار لحظه ای
ضممریب توان را نشممان میدهد .حال تنظیمات دسممتگاه به حالت پیش فرک کارخانه برگردانده
شده است.

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