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 کننده کنترل و شگرینما زاتیتجھ ۱

 
 

 
 : شرح صفحه کنترل      1شکل                                                        

 

1. LED in روشن است. ییقدرت القا بی: در صورت داشتن ضر ، 

2. LED cap  روشن است. یقدرت خازن بی:در صورت داشتن ضر ، 
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3        .LED energy delivery .در صورت وصل بودن ولتاژ تغذیه روشن است : 

4        .LED manual ها روشن است.: در صورت حالت تشخیص دستی پله 

5.  LED cosF  شان داده شود ، ن شگرینما يتوان بر رو بیضر يلحظه ا ایمقدار متوسط  کهی:هنگام
 باشد. یروشن م

6. LED amp/volt نشان داده  شگرینما يشده بر رو يریاندازه گ انیمقدار ولتاژ/جر کهی: هنگام
 باشد. یشود، روشن م

7       .LED harm  :شود،روشن است.هنگامیکه مقدار هارمونیک ولتاژ/جریان روي نمایشگر نشان داده می 

8       .LED kvar/kw :می باشد. زمانیکه مقدار توان در حال قرائت است،روشن 

9. LED alarm باشد. ی: در صورت فعال بودن هشدار، روشن م 

10. LED STAGES  :نشان دهنده وضعیت پله هاي در حال کار 

 رگوالتور یکنترل يها دیکل .11

 
 : اتصاالت ترمینال هاي دستگاه2تصویر
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 دستگاه کلی شرح ۲

هاي فشار ضعیف و فشار براي کنترل ضریب توان در سیستم PFC١٢اصالح کننده ضریب توان 
 هرتز طراحی شده اند. 60و  50متوسط 

 
 دهد.کند و نمایش میپارامترهاي زیر را اندازه گیري می PFC١٢رگوالتور 

  

 مقدار حداکثر نمایش پارامتر
  • متوسط(القایی،خازنی)ضریب توان لحظه اي/ضریب توان 

 • • خط ولتاژ
 • • شده يریگ اندازه فاز انیجر

 • • فرکانس

 • • فاز سه يظاهر توان
 • • فاز سه ویاکت توان
 • • فاز سه ویراکت توان
 • • مجاز ویراکت توان

 • • درصد حسب بر) 1...19(انیجر فرد يها کیهارمون
 • • THDI  انیجر یاعوجاج يها کیهارمون کلمقدار 
 • • درصد حسب بر) 1...19(ولتاژ فرد يها کیهارمون

 • • THDUولتاژ  یاعوجاج يها کیهارمون کل
  • اتصاالت هر مرحله  تعداد
  • مرحله هر در هرپله عملکرد زمان
  • دما

 : مقادیر قابل نمایش و اندازه گیري1جدول 
 

 خروجی هشدار يریگ اندازه قابل ولتاژ ولتاژ تغذیه رگوالتور نوع
PFC ١٢   400VAC 400VAC دارد 

 : ولتاژ تغذیه و اندازه گیري 2جدول 
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 اندازی راه و اتصال دستورالعمل ۳

اند.بهتر است برق تغذیه توسط کارخانه برنامه ریزي شده 4فرض مطابق جدولپارامترهاي پیش
دستگاه از شبکه بدون نوسان تامین شود،زیرا از این مقدار جهت اندازه گیري ولتاژ نیز استفاده 

بدنه دستگاه درج شده است.جریان اندازه گیري سیستم نیز از  می شود.ولتاژ این مقدار برروي
 400فاز  به صورت پیش فرض در یک سیستم سهیک فاز مستقل دیگر تامین می شود.

نحوه اتصاالت مدارات تامین می شود. L١و جریان خط از L٣و L٢ولت،ولتاژ خط از فازهاي 
 نشان داده شده است. 3اندازه گیري در شکل 

 روند نصب
 اجرا کنید. 5اتصاالت را مطابق با دیاگرام اتصاالت شکل -1

 شگریباشد،نما آمپر یلیم 3کمتر از  انیمقدار جر کهی.درصورتدییرا وصل نما هیولتاژ تغذ-2  
 نشان را توان بیضر يا لحظه مقدار شگرینما نصورتیا ریغ.در دهد یم نشان را "...."  عالمت 

 می دهد.
وارد  سیسرو يتا دستگاه به منو دیبه حالت فشرده نگه دار هیثان 5را حداقل  SET یشست -3

 .ظاهر خواهد شد 1CoSپارامتر  شیصفحه نما يشود،سپس بررو
 يدهایتوسط کل شده و مطلوب ᶲ COS وارد منوي تنظیمات SET یفشردن مجدد شست با -4

 .شود یم یمظمقدار آن تن) -( ►و(+) ▲
 شود. یم رهیذخ CoS١ ر،مقداSET یشست مجدد فشردن با -5

نسبت دور  انگریپارامتر ب نیظاهر شود.ا شگرینما يبررو ltrتا پارامتر  فشار دهید را ▲ دیکل -6
 است. انیترانسفورماتورجر

 کیآن  فرض مقدار شی.(بصورت پرا مقدار دهی کنید ltrپارامتررا فشرده تا  SET یستش -7
 باشد.) یم
 را انتخاب کنید. ltrپارامترمقدار  )▼،►( يدهایکل از استفادهبا  -8
عالمت  شگرمجدداینما يشد و برو خواهد رهیذخ ltrپارامتر  SET یبا فشردن مجدد شست -9

ltr  شود. یظاهرم 
می  u_trدر صورتی که ولتاژ تغذیه (اندازه گیري) از ترانسفور گرفته می شود،پارامتر -10

است،  100/22000براي مثال اگر نسبت تبدیلانتخاب و تنظیم شود. ▲بایست توسط شستی 
 می بایست تنظیم شود. 200عدد 

 دییرا تاآن SETانتخاب و با فشردن ) ▼،►(کلیدهايرا با فشردن  Auto پارامتر-11
 SET ید و در ادامه با فشردن شستیرا انتخاب کن ONمقدار ▲ دی.سپس با استفاده از کلدیکن
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پله  شناساییدستگاه به صورت خودکار ولتاژ اندازه گیري شده ، جریان  و .دیینما رهیآن را ذخ
هاي جبران سازي متصل را انجام می دهد.تمام پارامترها به صورت خودکار در حافظه داخلی 

بصورت خودکار به مقدار  Autپارامتر ذخیره می شوند.زمانی که فرایند تشخیص پایان یافت ، 
OFF کند یم رییتغ. 

 Cos١عالمت ثانیه نگه دارید.  5را براي  SETبراي تایید مراحل تشخیص خودکار،شستی -12

 را انتخاب نمایید.با فشردن مجدد   st_pپارامتر ▲روي نمایشگر ظاهر می شود.توسط شستی 
SET  ،LEDبا فشردن مجدد شود. مربوط به پله اول روشن می ١ SET  مقدار ظرفیت پله اول

) ▼،►(توسط کلیدهاي نمایش داده می شود،اگر این مقدار صحیح نمی باشد، می بایست 
نیز قرار دارد، شیدر سمت چپ صفحه نما که LED cap ،نشانگریخازن پله حالتدر  اصالح شود.

 St-pرا دوباره فشار دهید تا پارامتر  SETروشن می باشد.در صورت صحیح بودن مقدار شستی 
نیز روشن  LED٢پله بعدي را انتخاب کرده که  ▲شستی توسط  مجددا به نمایش درآید.سپس

میشود.همین فرایند براي سایر پله ها نیز تکرار می شود.به همین ترتیب مقادیر کلیه پله ها 
را فشرده تا مقدار ضریب توان بر روي صفحه نمایش ظاهر  SETچک می شود. در نهایت شستی 

 شود.
 انینما شگرینما يرو بر توان بیضر يا لحظه شوند،مقدار میتنظ یدرست به موارد همهاگر  -13

 .است کارآماده خازنی  رگوالتور.اکنون شد خواهد
                                                                             غییرت به ازین کهیصورت.در اند شده یمقدارده کارخانه توسط فرض شیپ بصورت پارامترها ریسا       
   .یدکن مطالعه را دستورالعمل 6 سر فصل باشد، هاآن

  
 
 
 
 

 دستگاه عملکرد تشریح ٤
 سپس ، کندیم يریگ اندازه را یک فاز انیجر و (فاز به فاز)خط ولتاژ مقدار ابتدا دستگاه           

محاسبه  انیجر و ولتاژ هاي کیهارمون و انیجر و ولتاژ موثر توان،مقدار بیضر: رینظ ییرپارامترهایمقاد
د، که از شویم انجام مجازویراکت توان از استفاده با مورد نیاز يساز جبران توان مقدار محاسبه.می شود
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به  را ی مناسبخازن يها رگالتورپلهتوسط ضریب توان مطلوب تعیین شده است. بر این اساس پیش 
 کند. یاز مدار خارج م ایمدار وارد 

پله ها را انتخاب می  یچرخشقطع و وصل  روش رگوالتوربا تشخیص توان مناسب در هر لحظه ، 
 داشته را یخاموش زمان نیشتریب که يا پله شهیهممناسب،  توان حفظ يبرا که صورت نی.بدکند. 

 جبران حالت نیتر نهیبه رگوالتور که است شده میتنظ يا گونه به طیشرا.تمام کند یم مدار وارد، 
 .دهد انجام پله هر در وصل و قطع مقدار نیکمتر بادر هر سیکل  را يساز

 و دهدیم انجام کیهارمون نینوزدهم تا را انیجر و ولتاژ يها کیهارمون لیتحل رگوالتور نیهمچن
 .کند یم شمارش را انیجر و ولتاژ  THD  بیضر

این رگوالتورها همزمان می توانند عالوه بر داشتن پله هاي خازنی پله هاي راکتور نیز داشته باشند 
دهند.توان این راکتورها با عالمت منفی نشان داده میشود.راکتورها و بطور همزمان به آنها فرمان 

، می می بایست بعد از آخرین پله خازنی قرارگیرند.اگر بصورت خودکار این پله ها قرائت نشوند
 مراجعه نمایید. 6بایست به صورت دستی مقدار دهی شوند.براي جزئیات بیشتر به سر فصل 

 
 

 دستگاه نصب ٥

 
 

قابل  EMC لدیحفاظت شتا امر موجب شده  نیشده اند که ا یطراح يفلز با بدنه PFC  يرگوالتورها
میلی متر براي نصب روي درب تابلو طراحی شده  138×138این رگوالتورها در ابعاد فراهم شود. یقبول

مین می اند.اتصاالت و ترمینال ها در پشت دستگاه قرار دارند.ولتاژ اندازه گیري از ولتاژ تغذیه دستگاه تا
 حفاظت شود.  6A gG شود.دستگاه بهتر است با یک فیوز
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 : اتصاالت مدار اندازه گیري 3: وضعیت رگوالتور در سیستم                                          شکل  4شکل                             

 

 
 را ها خازن انیجر و بار انیجر که شود گرفته نظر در يا گونه به دیبا انیجر ترانس يریقرارگ محل
   .است شده داده شینما 4 شکل در مدار در يریقرارگ  حیصح.محل کند يریگ اندازه با هم

به صورت کامل نشان داده شده است.تنها نکته قابل توجه   5نحوه صحیح اتصاالت مداري در شکل 
 کنار یکدیگر باشند.این است که پله هاي با توان یکسان می بایست همانند جدول زیر در 

 
 

 پله ششم پله پنجم پله چهارم پله سوم پله دوم پله اول
KVAr25/6 KVAr25/6 KVAr5/12 - KVAr25 KVAr25 

 

 

 توان با يها پله نیب که بهتراست اما،  باشد ینم تیاهم حائز ها خازن يریگ قرار بیترت اگرچه
 به 3وصل،پله درحالت تواندیم 2و 1 پله مثال عنوان.به شود گرفته درنظر ها پله ریسا و کسانی

 .ابدی ادامه روش نیهم به و باشد وصل حالت در مجددا 5و4 قطع،پله حالت در فاصله عنوان
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 ولت متناوب    400با ولتاژ تغذیه  PFC١٢: اتصاالت سیم بندي  5شکل               
 
 

     

 رگالتور یپارامترھا ماتیتنظ ٦
در آن وجود  يزیربرنامه قابل پارامتر يتعداد ، PFC١٢ رگالتور از متعددکاربردهاي توجه به  با

 شده یمقدارده کارخانه توسط شیپ از رگالتور يپارامترها از یآسان،برخ ياندازراه منظور به.دارد
 .کرد مشاهده لیذ درجدول توانیم را پارامترها نی.ااند

. است انیترانسفورمر جر لیو نسبت تبد ᶲ COSع،یسر ياندازراه جهت ازین مورد يپارامترها
پارامترها با توجه  ریسا نیشود.عالوه بر ا میتنظ تواندیم زیترانسفورمر ولتاژ ن لینسبت تبد نیهمچن

 دارند. میتنظ تیقابل زیبه درخواست مصرف کننده ن
 چهار عدد کی با را دستگاه یدسترس قسمت توانیم ناخواسته يها برنامه از يریشگیپ منظور به

جهت پس از  نینشده است.از ا يگزاررمز فرضشیپ صورت به.دستگاه نمود يرمزگزار یرقم
مشاهده پارامترها وجود  ،امکانيگردد.پس از رمزگذار يگزار، بهتراست رمز کامل دستگاه ماتیتنظ

 داد. ریها را تغتوان آنیاما نم، دارد 
   

 را دنبال کنید : براي چک کردن پارامترهاي تنظیم شده روند زیر 
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 COS١رفته و پارامتر  سیتا دستگاه به حالت سرو دیفشرده نگه دار هیثان5 يرا برا  SETیشست-1
مقدار تنظیم شده فعلی آن روي نمایشگر ظاهر  SETظاهر شود.با فشردن مجدد  شگرینما يبررو

 می شود.
 .امکان تغییر پارامترها وجود دارد،)▼،►( يدهایکل قیاز طر -2
و سمبل پارامتر مجددا بر  شودیم رهیذخ ینظردر حافظه داخلمقدار مورد SETبا فشردن مجدد  -3
مطابق (امکان انتخاب سایر پارامتر ها ) ▼،►( يدهایکلشود.با فشردن  یظاهر م شگرینما يرو

 .وجود دارد )4جدول 
ادامه دهید تا به پارامتر  در صورتی که پارامتر مورد نظر پارامتر مطلوب نیست همین روند را-4

 مطلوب برسید.
در صورتی که به مدت یک دقیقه هیچ کلیدي فشرده نشود رگوالتور به صورت اتوماتیک از منوي -5

 نیز از این منو خارج می شوید. SETتنظیمات خارج می شود. هم چنین با فشردن مکرر شستی 
  

 رد و خروجی هشدار نیز غیرفعال است.توجه: در زمان تنظیمات ، دستگاه هیچ عکس العملی ندا
 
 

 ماتیتنظ محدوده کارخانه ماتیتنظ شرح پارامتر
COS١ ᶲ COS القایی با  8/0خازنی تا 8/0 القایی 98/0 مطلوب

 01/0گام هاي 
COS٢ ᶲ COS القایی با  8/0خازنی تا 8/0 القایی 90/0 دوم مطلوب

 01/0گام هاي 
I_tr  نسبت دور ترانسفورمر

 جریان
با گام هاي  6000تا  1 1

 یک
U_tr  نسبت دور ترانسفورمر

 ولتاژ
 با گام هاي یک 300تا  1 1

Auto  تشخیص خودکار پله هاي
 جبران سازي

off On/off 

SHtd  کاهش رگالسیون در
حالت جبران سازي بیش 

 از حد

ثانیه با گام  9999تا  0 60
 هاي یک ثانیه اي

St_P  تنظیم دستی پارامترهاي
 سازيجبران 

کیلو وار خازنی 9/999 0
 کیلووار القایی  9/999تا

dItI ثانیه 900تا  5 120 زمان تخلیه 
dIPA ثانیه 900تا  5 15/0 زمان تاخیر در  قطع 
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rSSt تعداد پله هاي رله هشدار-
تحریک شدن خروجی 

هشدار در صورت رسیدن 
به یکی از اولویت هاي 

 مجاز هشدار

 99990باالي  99,99/0

FISt پله خازن ثابت Aut Aut/on/off 
CoCo  پیکربندي اتصاالت

 دستگاه
درجه در پله  330تا0 90

 درجه 30هاي
rCPo 999/9.…0 0 تنظیمات افت توان راکتیوkVAr 
-CoS  تنظیمات ضریب توان

 متوسط
on On/off/Aut 

tACo َ زمان متوسط برايAPFR 60 15دقیقه 60و45و30و 
C_St ذخیره حداکثر و تعداد 

 عملکرد در حافظه
off On/off 

E_IC  فعالسازي پله هاي القایی
 براي عدم جبران سازي

off On/off 

uL.AL رله افت ولتاژ off On/off 
uL ولت 750تا  0 0 مقدار ولتاژ 

t_uL  حداقل مدت زمان براي
 فعالسازي زنگ هشدار

 ثانیه 3600تا  0 0

o_uL  هشدار قطع پله هاي
 جبران سازي

off On/off 

uH.AL هشدار اضافه ولتاژ off On/off 
uH  مقدار ولتاژ براي فعالسازي

 هشدار
 ولت 750تا  0 0

t_uH  حداقل مدت زمان  براي
 فعالسازي زنگ هشدار

 ثانیه 3600تا  0 0

o_uH  هشدار قطع پله هاي
 جبران سازي

off On/off 

IL.AL هشدار افت جریان off On/off 
IL  براي فعال مقدار جریان

 سازي زنگ هشدار
 آمپر 5تا  0 0

t_IL  حداقل مقدار جریان براي
 فعال سازي زنگ هشدار

 ثانیه 3600تا  0 0

o_IL  هشدار قطع پله هاي
 جبران سازي

off On/off 

IH.AL هشدار اضافه جریان off On/off 
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IH  مقدار راه اندازي جریان
براي فعال سازي زنگ 

 هشدار

 آمپر 8تا  0 0

t_IH  حداقل مدت زمان براي
 فعال سازي زنگ هشدار

 ثانیه 3600تا  0 0

o_IH  هشدار قطع پله هاي
 جبران سازي

off On/off 

Co.AL هشدار ضریب توان off On/off 
-co  مقدار ضریب توان براي

 فعال سازي زنگ هشدار
 08/0خازنی تا 08/0 0

 القایی
t_Co  حداقل مدت زمان براي

 هشدارفعال سازي زنگ 
 ثانیه 3600تا  0 0

o_Co  هشدار قطع پله هاي
 جبران سازي

off On/off 

Hu.AL  هشدار در صورت اعوجاج
 هارمونیک ولتاژ

off On/off 

tHdu  مقدارTHDU براي فعال
 سازي زنگ هشدار

 درصد 50تا  0 0

t_Hu يحداقل مدت زمان برا 
 فعال سازي زنگ هشدار

 ثانیه 3600تا  0 0

o_Hu  قطع پله هاي هشدار
 جبران سازي

off On/off 

HI.AL  هشدار در صورت اعوجاج
 هارمونیک جریان

off On/off 

tHdI  مقدارTHDU  براي فعال
 سازي زنگ هشدار

 درصد 300تا  0 0

t_HI  حداقل مدت زمان براي
 فعال سازي زنگ هشدار

 ثانیه 3600تا  0 0

o_HI  هشدار قطع پله هاي
 جبران سازي

off On/off 

ot.AL  هشدار در صورت باال بودن
 دماي محیط

off On/off 

tEPA  سطح دما براي زنگ
 هشدار

درجه سانتی  80تا  10 55
 گراد

t_tE  حداقل مدت زمان براي
 فعال سازي زنگ هشدار

 ثانیه 3600تا 0 0
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o_tE  هشدار قطع پله هاي
 جبران سازي

off On/off 

rS.AL  هشدار براي ورود پله هاي
 حدبیش از 

Off On/off 

tEPV  سطح دما براي اندازه
 گیري هواکش دستگاه

درجه سانتی 80تا  10 35
 گراد

Id  شماره شناسه دستگاه در
 RS٤٨٥شبکه 

 255تا 0 0

bAud  سرعت ارتباطی براي
 انتقال داده

 38400kBdتا  0 0

PAr  کنترل ارتباط با بررسی
 برابري

off Off/on/on_o 

CaSC  کنترلرهاي شماره شناسه
موازي  در اتصاالت پشت 

 سرهم

 32تا  0 0

U_Fr هرتز 50/60 50 فعال سازي حالت دستی 
CodE  رمز عبور براي دسترسی

 به منو سرویس
هر عدد سه رقمی از  0000

 9999تا  0001
rES بازگشت به حالت کارخانه -  

 :  منو پیکربندي 4جدول

 

 

 )COS٢,COS١( مطلوب COSᶲ     ماتیتنظ  ٦٫۱
به  COS١ وارد منو تنظیمات شوید.بر روي نمایشگر نماد ثانیه) 5(براي  SETبا فشردن کلید 

 يدهای. توسط کلمقدار تنظیم شده نمایان میشود SET نمایش درمی آید.با فشردن مجدد کلید
 ترپارام دی.مقدارجداست میتنظقابل  یخازن 0,8تا  ییالقا 0,8را در محدوده  مطلوب مقدار) ▼،►(

 COS١شده و برروي صفحه نمایشگر عالمت  رهیدر حافظه ذخ SET یبا فشردن مجدد شست
همین روند می بایست طی شود.براي تغییر وضعیت از  COS٢براي برنامه ریزي .نمایش داده میشود

١COS  ٢بهCOS  ولت متناوب ترمینال  230می بایست با ولتاژtariff nd2 .را تغذیه کنیم 
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 )I_TRوU_TR( گیری اندازه ترانسفورمر لیبدت نسبت ماتیتنظ  ٦٫۲
) را انتخاب I_trپارامتر () ▼،►(ات توسط کلیدهايمو ورود به منوي تنظی SET با فشردن 

.با فشردن مجدد آن را مقداردهی کنید )▼،►(می توانید به وسیله کلیدهاي SETکنید.با فشردن 
مجدد روي نمایشگر نشان داده می  I_trاین مقدار در حافظه ثبت می شود و نماد  SETکلید 

شود.باید توجه داشت که این عدد دقیقا عدد صحیح نسبت تبدیل ترانسفورمر جریان است.براي 
برابر  I_trآمپر باشد ، مقدار  5آمپر و جریان ثانویه آن  50مثال اگر جریان اولیه ترانسفورمر جریان 

 است. 10با 
نیز می بایست به همین ترتیب  U_trستفاده شود، پارامتر در صورتی که از ترانسفورمر ولتاژ نیز ا

 تنظیم شود.
آمپر می باشد و حداکثر نسبت  6میلی آمپر تا  3هشدار : محدوده جریان قابل اندازه گیري از 

 آمپر است. 5/30000تبدیل ترانسفورمر جریان 
 

 )AUTO( یساز جبران ھای پلھ خودکار صیتشخ حالت  ٦٫۳
.از دهدیرا نشان م OFFشگری، نماSETباشد.پس از فشردن  یم  Auto ومن نیدر ا گرید پارامتر

حالت  SETداد.با فشردن مجدد  رییتغ ONآن را به  تیتوان وضع می) ▼،►(کلیدهاي قیطر
 یظاهر م شگرینما يبررو cocoکند. سمبل یمتصل م يخودکارشروع به خواندن پله ها صیتشخ

 .روشن و خاموش می شود هیثان 20 بمدتبار  6پله اول  چراغ شود و
شود.در طول  یپله انجام م مرتبط با هر توان خازن قیاز طرخودکار پله هاي جبران سازي  صیتشخ

 يریاندازه گ ریشود.مقاد ینشان داده م شگرینما يهر پله بر رو ری،مقادخودکار صیتشخحالت مدت 
به صورت خودکار  Auto ،پارامترخودکار صیتشخ ندیفرا مامشوند.بعد از ات یگرد م Kvar 0/5تا 

 گردد. یبرم offبه حالت 

رگوالتور نمی تواند در حالت خودکار پله را شناسایی کند و عدد صفر را از موارد  یدر بعض:توجه
 يریعدم اندازه گ لیکنند،به دل رییشبکه به سرعت تغ يپارامترها کهیحالت زمان نینشان می دهد.ا

 نیا فعر ي.برادهدیم شیرا نما Err١ر رگوالتو شگرینما یمواقع نیدر چن .دهد یرخ م حیصح
 انجام شود. یبه صورت دست ماتیشده در شبکه تنظ يرگیاندازه ریبا توجه به مقاد ستباییمسئله م

 )SHTD( یاضاف یساز جبران حالت در سازی جبران کاھش  ٦٫٤
در مواقع  جبران سازيتابع به منظور کاهش  نیشود.ا ینشان داده م   Shtdپارامتر با سمبل نیا

توان  بیمطابق با مقدار ضر يجبران سازدر این حالت در نظر گرفته شده است. ياضافه جبران ساز
 یپارامتر تعداد قطع و وصل کنتاکتور پله ها را به حداقل مقدار خود م نی.اردگییمتوسط صورت م
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 يدهایکل قیدهد.از طر شیرا نما پارامتر نای میل تنظمقدار قاب شگرینما SETبا فشردن کلید  رساند.
در حافظه  دیمقدار جد SETمقدار فراهم شده است.در انتها با فشردن  نیا شیراوی امکان) ▼،►(

 .قرار دارد تنظیمات يدر منو Shtdحالت با نماد  نی.امی شود رهیذخ

 )ST_P(یساز جبران یپارامترھا یدست ماتیتنظ  ٦٫٥
مختلف را از  يو سپس مقدار توان خازن پله ها دیشو St_p يرا فشار داده و وارد منو SET یشست

به رنگ سبز  میهر پله پس از تنظ LED.چراغ دیکن متنظی و انتخاب)  ▼،►( يدهایکل قیطر
 قیظاهر شود، از طر شگرینما يتا مقدار هر پله بر رو دیرا مجددا فشار ده SET ی.شستدآییدرم
) را به LED ind(یی) و القاLED cap(یحالت خازن يهاLEDتوان می) ▼،►( يدهایکل

 انتخاب) ▼،►( يدهایرا با کل يکرد.پله بعد رهیآن را ذخ SETوتوسط  میتنظ يمنظورجبران ساز
 SET شستی هاتمام پله می.پس از تنظددهی انجام هاتمام پله میمراحل را جهت تنظ نهمی و کرده

 LED يظاهر شده و تمام چراغ ها شگریدر نما St_pتا سمبل  دیده ررا به صورت ممتد فشا
  خاموش شوند.

 )DITL( ھیتخل زمان ٦٫٦
این پارامتر براي هر پله قابل .است موجود منو در ها پله عملکرد مناسب يبرا dit پارامترتنظیم 

 900تا  5در بازه  تواند یم هیزمان تخلتنظیم می باشد که متناسب با زمان تخلیه خازن ها است.
، LPCاز نوع  ETI يپارامتر مطابق با خازن ها نیا يفرض برا شیدر نظر گرفته شود.مقدار پ هیثان

که مجهز به مقاومت تخلیه هستند ( به جز  ییخازن ها يبرا و در نظر گرفته شده است هیثان 120
 خازن هایی که مقاومت اضافی یا اندوکتور دارند ) مناسب است.

 هیتخل یمقاومت خارج ایکه مجهز به سلف  PFC هاي ستمیس يپارامتر برا نیا میتنظ تیقابل 
باشد.زمان  هیثان 60کمتر از  دیعدد نبا نیا یدارد ول شود،وجود یکمتر م اریبس ditهستند و زمان 

 ،شود یم ( غیرفعال ) ویراکت يو موجب مصرف انرژ پویاتر می کندرا   PFC ستمیس ه،عملکردیتخل
 باعث تخریب خازن ها و یا کاهش عمر آن ها می شود. اما

 

 )DIPA( قطع در تاخیر زمان  ٦٫۷
پارامتر حداقل زمان عملکرد براي کنتاکتور  .ایننشان داده می شود dIPAاین پارامتر با عالمت 

.اگر در طول این زمان درخواست قطع به پله ارسال شود پاسخی به آن  خروجی پله ها می باشد
 ثانیه قابل تنظیم است. 900تا  5تا این زمان به پایان برسد.این زمان از  داده نمی شود
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 )RSST( پلھ ھر کنتاکتور وصل و قطع دفعات تعداد  ٦٫۸
نشان داده می شود.امکان تعریف تعداد دفعات قطع و وصل هر کنتاکتور  rSStاین پارامتر با عالمت 

بار قطع و وصل است.عدد  99990می باشد که به معنی  99/99پله ها وجود دارد.حداکثر مقدار آن 
 صحیح است. 1000نمایش داده شده با ضریب 

 )FIST( ثابت یخازن پلھ   ٦٫۹
.این پارامتر پله یا پله هایی را به صورت ثابت در نظر شودینشان داده م FIStپارامتر با عالمت  نیا  

می  يزریبرنامه يدر سه حالت کار این پله ها.گرفته و آن را در سیکل چرخشی قرار نمی دهد.
 د.نشو

Autoدر سیکل چرخشی خودکار رگوالتور قرار دارد. : پله 
Offزندی: حالت دائم خاموش (نشانگر قرمز چشمک م( 
On زندیروشن (نشانگر سبز چشمک م: حالت دائم( 

tArپله زمانی وصل است که تعرفه دوم ضریب توان فعال شود. :٢ 

 )COCO( مدار بھ رگوالتور اتصاالت یبند پیکره   ٦٫۱۰
درجه است که این مقدار  90، زاویه اصالح وصل شده باشد 3اگر رگالتور مطابق با دیاگرام شکل 

اینصورت الزم است زاویه اصالح با جابجایی ولتاژ و جریان در غیر تنظیم شده است. ارخانهتوسط ک
 30در پله هاي  درجه 330تا  0تا حرکت زاویه را از می دهد ود.این پارامتر اجازه اندازه گیري ش

 SETروي نمایشگر نشان داده خواهد شد. بعد از فشردن کلید  CoCoپارامتر کنید.تنظیم  درجه
می توان این مقدار  )▼،►( ان داده می شود.توسط کلیدهايمقدار ذخیره شده روي نمایشگر نش

   مقدار جدید در حافظه ذخیره می شود.  SET  را تغییر داد.با فشردن مجدد کلید
    

موقعیت و محل 
 ترانسفورمر جریان

 ولتاژ خط
L۱(٤)-
L۲(۳) 

L۲(٤)-
L۱(۳) 

L۲(٤)-
L۳(۳) 

L۳(٤)-
L۲(۳) 

L۳(٤)-
L۱(۳) 

L۱(٤)-
L۳(۳) 

L۱ 
k(۲)-l(۱) 210° 30° 90° 270° 330° 150° 

l(۱)-k(۲) 30° 210° 270° 90° 150° 330° 

L۲ 
k(۲)-l(۱) 330° 150° 210° 30° 90° 270° 

l(۱)-k(۲) 150° 330° 30° 210° 270° 90° 

L۳ 
k(۲)-l(۱) 90° 270° 330° 150° 210° 30° 

l(۱)-k(۲) 270° 90° 150° 330° 30° 210° 
 فاز براي تمام تنظیمات ممکن: تنظیم تغییر  5جدول 
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 ولت متناوب   400: تنظیم تغییر فاز براي تغذیه و اندازه گیري ولتاژ  6جدول 

 

 )RCPO( راکتیو توان کاھش    ٦٫۱۱
توان راکتیو القایی یا خازنی دائمی در آن  وجود دارد،مناسب است.نمونه براي سیستم هایی که این پارامتر 

 طوالنی باشد که توان راکتیو خازنی دائمی و ثابت تولید می کند.بارز آن می تواند خطوط 
به عنوان یک توان واقعی در سیستم تنظیم می شود.سپس این مقدار به توان راکتیو اندازه  rCPoپارامتر 

 گیري شده نسبت داده می شود.

 )COS-(توان بیضر یا لحظھ ای متوسط مقدار میتنظ    ٦٫۱۲
باشد.اگر  یتوان م بیضر يلحظه ا ایکنتاکتور پله ها با مقدار متوسط  یجهت عملکرد خروج میتنظ نیا

توان متوسط است.اگر مقدار  بیضر ریشده روشن باشد،استفاده از مراحل کنتاکتور تحت تاث میمقدار تنظ
از  يکربندیپ حالتشود.در  یانجام م يتوان لحظه ا بیفقط بر اساس ضر میشده خاموش باشد،تنظ میتنظ
شده را  میمقدار تنظ شگری،نماSET کلید.پس از فشردن دیبرو  CoS تمیآ به)  ▼،►( يهادیکل قیطر

مقدار وجود دارد.فشردن  نیا رتغیی امکان) ▼،►( يدهایکل قیدهد.از طر یخاموش/روشن خودکار نشان م
 شود. یدر حافظه کنترلر م دیمقدار جد رهیباعث ذخ SETدوباره دکمه 

  :اطیاحت
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نشده است  فیتعر cos ᶲ يبرا يا هیناح چیاست که در آن ه ییایتوانیبازار ل ياصالح برا کی Aut نهیگز
 SHtd،کنترلر طبق پارامتر Aut نهی.با فعال شدن گز شودیمحدود م 1به  cosᶲ) و   1.....0,96مثال  ي(برا

 بصورت متقارن عمل خواهد کرد.

 APFR (TACO) یبرا متوسط زمان  ٦٫۱۳
.چهار دوره زمان کندیم فیتعر کلیس مین يتوان متوسط را برا بیمقدار محاسبه شده ضر ماتیتنظ نیا

محاسبه  يفرض برا شی). مقدار پقهیدق 60و 45،30،15توان متوسط موجود است ( بیمحاسبه ضر يبرا
اشاره دارد  قهیدق 15 يشده از کارخانه رو میدوره تنظ میاست که به ن قهیدق 30توان متوسط،بازه  بیضر

 اکثر کاربردها مناسب است. يکه برا

ظاهر شده و با  شگریصفحه نما يشده رو میتنظ یاز ورود به پارامتر انتخاب شده مقدار دوره زمان پس
مقدار مجدد  SET یمقدار وجود دارد.با فشردن مجدد شست نیا رتغیی امکان) ▼،►( يدهایاستفاده از کل

 .شود یم رهیدر حافظه رگالتور ذخ

 )C_ST( دستگاه یعملکردھا تعداد و حداکثر ریمقاد ثبت  ٦٫۱٤
حداقل مقدار  نیشده (هم چن يریحداکثر مقدار اندازه گ رهیپارامتر به کنترلر اجازه ذخ نیبودن ا فعال

 .دهدیم ،یفرکانس ) را در حافظه داخل

 24بار در 3شود،اما ثبت آنها در حافظه  یانجام م يشده به صورت لحظه ا يریاندازه گ يبر پارامترها نظارت
در حافظه ثبت  یهستند ول تیحداکثر و حداقل هنگام کار،در دستگاه قابل رو ری.مقادردیگ یساعت انجام م

 از دست خواهند رفت.  ری، مقاد يساز رهیشوند.پس در صورت قطع برق دستگاه قبل از ذخ ینم

 )E_IC( یساز جبران عدم یھا پلھ ماتیتنظ  ٦٫۱٥
راکتورها در نظر گرفته شده  لهیبه وس يعدم جبران ساز يبرا ییالقا يپله ها يجهت فعالساز ماتیتنظ نیا

 يفراهم خواهد شد.عدم جبران ساز یخازن ای ییپله ها بصورت القا میپارامتر امکان تنظ نیا ياند. با فعالساز
توان کل پله  یباشد م ینوع بار خازن گراست.در روش اول ا ریراکتور به دو روش امکان پذ يپله ها لهیبه وس

و  یخازن ریکرد.اما در روش دوم اگر بار بصورت متغ يزیبا راکتور برنامه ر يها را بصورت عدم جبران ساز
با  يو عدم جبران ساز یخازن ياز پله ها یبیمناسب با ترک يحالت عدم جبران ساز نیباشد، در ا ییالقا

 شود. یم میراکتور تنظ
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  ھشدارھا  ٦٫۱٦
ر حین کار عادي،خروجی هشدار باز است.اگر یک زنگ هشدار توسط یک رویداد فعال شود،خروجی هشدار د

 روشن می شود.

رویدادهایی که زنگ .می شودخاموش  سسپ و دقیقه روشن می شود 1خروجی هشدار به مدت توجه :
درخواستی باید در ابتدا تنظیم خاص تعریف کرد.هر رویداد هشدار  4هشدار را فعال می کند، می توان با 

پس از آن مقدار الزم براي فعال شدن هشدار و مدت زمان هشدار باید تنظیم شود.آخرین گزینه فعال شود.
 لیجدول ذتنظیم ، یک هشدار زنگ خطر است که منجر به قطع ارتباط خروجی جبران ساز می شود.

 .دهد یم شیهشدار را نما يبرا يزیقابل برنامه ر يپارامترها

 

 شرح کد
UL.AL رله افت ولتاژ 
UH.AL رله اضافه ولتاژ 

IL.AL رله افت جریان 
IH.AL رله اضافه جریان 
Co.AL هشدار کاهش جبران سازي 
Hu.AL  هشدارTHDU 
HI.AL  هشدارTHDI 
Ot.AL هشدار دما 
rS.AL هشدار حداکثر پله هاي مجاز 

 

 يآن برا یهشدار دما فعال شود،خروج کهیکند.در صورت یدما به صورت خاص در دو مرحله عمل م هشدار
 هشدارها استفاده کرد. ریسا يتوان از آن برا یبوده و نم هیکنترل فن تهو

 شده در پارامتر فیمقدار تعر شگرازینما يدما کهیهشدار درصورت یمرحله اول،خروج در

  tEPV .این حالت سایر هشدارها فقط براي روي نمایشگر نشان داده می   در باالتر رود،بسته خواهد شد
،کنترلر تمام پله tEPAشوند.در مرحله دوم،در صورت عدم کاهش دما نسبت به مقدار تعیین شده در پارامتر 

 هاي جبران سازي را از مدارخارج خواهد کرد.

فن تهویه استفاده می شود و سایر فعال شده باشد،ازخروجی هشدار براي  ot.ALاخطار: اگر پارامتر هشدار
 هشدارها فقط  بر روي نمایشگر قابل رویت خواهند بود.
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 )RS  ١٢  PFC ( ٤٨٥ RS ارتباطی درگاه پیکربندی  ٦٫۱۷
 Modbusجهت ارتباط با پروتکل ارتباطی  RS٤٨٥پارامترهاي زیر براي پیکربندي درگاه ارتباط سریال  

 می باشند.

Id : را تعریف میکند.255تا  1تعداد ادوات مرتبط با پروتکل سریال ( از ( 

bAUd .بیانگر سرعت ارتباطی بین کنترل کننده و کامپیوتر می باشد که مقدار پیش فرض آن صفر است : 

PAr  به صورت پیش فرض این پارامتر :off  است و می توان بهon  (حالت زوج) وon-o  (حالت فرد) تغییر
 هد.وضعیت د

 ) CODE ( دستگاه پیکربندی حالت بھ ورود برای رمزگزاری  ٦٫۱۸
 غیر مجاز تامین می کند. پیکربندي رمزگزاري منوي تنظیمات، امنیت سیستم را در مقابل

بدون وارد کردن رمز فقط می توان مقادیر پارامترها را مشاهده کرد و امکان تغییر آن ها وجود ندارد.عدد 
را انتخاب کنید،سپس با  codEرقمی تعریف می شود.در حالت پیکربندي توسط  ،پارامتر  4رمز به صورت 

به حالت  سمت چپ تیرهبرروي نمایشگر ظاهر می شود و اولین خط  " ---- "،عالمت  SETفشردن شستی 
قابل انتخاب بوده و با کلید ، ذخیره می شوند.اکنون  9تا  0چشمک زن در می آید.توسط کلید ، اعداد از 

خط تیره دوم به حالت چشمک زن در می آید وآماده عددگیري می شود.این روند تا رقم آخر ادامه دارد.در 
شد.از این پس براي ورود به منوي پیکربندي می  ،رمز در حافظه ثبت خواهد SETپایان با فشردن شستی 

بایست از رمز استفاده کرد.در غیر اینصورت هیچ تغییري ذخیره و اعمال نمی شود.جهت حذف رمز دستگاه 
 ) با همین رویه به دستگاه داده شود.0000می بایست عدد (

 

  )RES( مجدد شروع  ٦٫۱۹
،آخرین گزینه rESباز می گرداند.این عملگر با نماد این عملگر کل پیکربندي دستگاه را به حالت پیش فرض 

هاي  LEDرا فشرده و نگه دارید،به صورت همزمان کلید را نیز بفشارید. چراغ  SETکلید در منو می باشد.
 2مربوط به پله هاي خازنی به صورت کامل روشن شده و سپس به ترتیب خاموش می شوند.این حالت 

حظه اي ضریب توان نمایش داده می شود و تنظیمات به حالت پیش مرتبه تکرارمی شود.سپس مقدار ل
 فرض کارخانه برمی گردد.

توجه: پس از شروع مجدد دستگاه می بایست مجددا راه اندازي شود یا بر روي حالت تشخیص خودکار قرار 
 .گیرد
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 نمایشگر روی بر شده داده مقادیرنمایش     ۷
 

همچنین امکان  نمایشگر مستقل ازعملکرد رگوالتور می باشد.مقادیر انتخابی جهت نمایش بر روي 
سمت راست نمایشگر،نوع مقدارنشان داده شده را مشخص   LEDو ویرایش آنها در هرزمانی میسراست

 .می کنند
مقادیر نمایش داده شده به ترتیب پله ها مرتب شده اند تا مقادیر نزدیک،به هم مرتبط باشند.به منظور 

را فشار دهید.مقادیر قابل  ► و براي تغییر وضعیت در یک پله کلید ▲هرپله، کلید جابه جایی بین 
نمایش هر پله به صورت اختصاري در جدول زیر آورده شده است.براي بازگشت به حالت نمایش ضریب 

 را فشار دهید. SET کلید  يتوان لحظه ا
 
 

 
 

► 

 

► 

 

► 

 

► 

 

 

cCoS 
مقدارمتوسط 
ضریب خازنی در 
 زمان توزیع

iCoS 
مقدارمتوسط 
ضریب القایی در 
 زمان توزیع

cCoS 
مقدارمتوسط 
ضریب خازنی 
 در زمان مصرف

iCoS 
مقدارمتوسط 
ضریب القایی در 
 زمان مصرف

 COSF 
مقدار لحظھ 
ای ضریب 
 توان

 

    
▲ 

 

  
H۱۹i 

ھارمونیک 
 نوزدھم جریان

► 
H۰۳i 

ھارمونیک سوم 
 جریان

► 
tHdl 

ھارمونیک 
 جریان

► 
I_AP 

جریان 
 ظاھری

 

   
 

 
 

 
 ▲ 

 

  
H۱۹u 

ھارمونیک 
 نوزدھم ولتاژ

► 
H۰۳u 

ھارمونیک سوم 
 ولتاژ

► 
tHdu 
 ► ھارمونیک ولتاژ

U_EF 
مقدارموثر 
 ولتاژفاز

 

   
 

 
 

 
 ▲ 

 

  
rC_P 

راکتیو مجاز توان 
 سھ فاز

► 
P_rC 

توان راکتیو سھ 
 فاز

► 
P_rL 

توان اکتیو سھ 
 فاز

► 
P_AP 

توان ظاھری 
 سھ فاز

 

   
 

 
 

  
▲ 

 

     

 

 

 
Shtd 
زمان کاھش 
 جبران سازی

 

       
 ▲ 

 

      
C١_t 

زمان عمل�رد 
 نهایی پله اول

► 

C۱_S 
عملکرد پلھ 

۱شماره  

 

       
 ▲ 
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C۲t 
زمان عملکرد 
 ► نھایی پلھ دوم

C۲S 
عملکرد پلھ 

۲شماره  

 

        
▲ 

 

      
C۱۲t 
زمان عملکرد 
نھایی پلھ 
 دوازدھم

► 

C۱۲S 
عملکرد پلھ 

۱۲شماره  

 

       
 ▲ 

 

        
U_Fr 
فرکانس 
 سیستم

 

        
▲ 

 

        
t_°C 
 دمای محیط

 

        
▲ 

 

        
Sof 

نسخھ میان 
 افزار

 
         

 

 

 حداکثر  ۷٫۱
اندازه گیري شده را فقط براي اهداف اطالعاتی در حافظه ثبت می  حداکثر چند پارامتر PFC١٢رگالتور 

 کند.هنگامی که منبع تغذیه قطع شود،حداکثر مقادیر ثبت شده بازنشانی می شود.

را فشار دهید تا مقدار حداکثر براي مدتی نشان داده شود.با  MAN،کلید براي بدست آوردن حداکثر مقدار
 فشردن و نگه داشتن این کلید،نمایشگر حداکثر مقدار اندازه گیري شده را نشان می دهد.

 را با هم بفشارید. SETو  MANبراي پاك کردن مقدار حداکثر،کلیدهاي 

 مطلوب توان ضریب ۷٫۲
ه می شود.این مقدار به محض اتصال به ولتاژ تغذیه و به صورت پیش فرض نمایش داد   COSᶲپارامتر 

قرمز رنگ با  LEDمیلی آمپراز خط ، نمایش داده خواهد شد.درسمت چپ نمایشگر،  3عبورجریان بیش از 
 مشخص شده است که بیانگر حالت القایی و خازنی ضریب توان است. capو  indنماد 

میلی آمپر باشد،رگالتور تمام پله ها را قطع می کند و 3از اگر جریان اندازه گیري شده توسط رگالتور کمتر 
می توان مقدار متوسط القایی را جهت  ▼با استفاده از کلید  ظاهر خواهد شد. "----"بر روي نمایشگر

ثانیه مقدار عددي آن نشان داده  1ظاهر شده و پس از  i_CoSنمایش انتخاب کرد.ابتدا در نمایشگر نماد 
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به همین روش امکان انتخاب مقدار متوسط ضریب توان خازنی نیز وجود دارد که با نماد  .خواهد شد
c_CoS .نماد  ►با فشردن مجدد کلید نشان داده می شودiCOS  ) در حین توزیع نشان داده خواهد شد

LED .(به دنبال آن منبع تغذیه روشنcCOS  در حین کار و سپس به مقدار لحظه ايCOSᶲ .باز می گردد  

 ظاھری جریان ۷٫۳
ثانیه  1بر روي صفحه نمایش براي  I_APوارد منوي جریان ظاهري می شویم.نماد  ▲با فشردن کلید 

ظاهر خواهد شد و سپس مقدار موثر جریان ظاهري عبوري از سمت اولیه ترانس اندازه گیري جریان نمایش 
 از قبل محاسبه می شود. I_trداده می شود.این مقدار با فرض تعریف نسبت تبدیل در پارامتر 

، نمایشگر نماد ►هارمونیک جریان است.پس از فشردن کلید  مقدار دیگر در این سطح ضریب اعوجاج
tHdI  براي ثانیه با مقدار واقعی اندازه گیري شده جایگزین خواهد شد. 1را نشان خواهد داد که گس از

آن،همان روشی را که در باال توضیح داده شده را دریافت اطالعات در مورد حداکثر مقدار یا پاك کردن 
 دنبال کنید.

 ولتاژ ۷٫٤
 این بار ولتاژ شبکه خوانده می شود.این رویه دقیقا همانند خواندن جریان ظاهري می باشد.اما 

 ھا توان  ۷٫٥
 دیگر چهار مقدار متفاوت از توان را نشان می دهد. منو

P_AP : توان ظاهري سه فاز 

P_rL :از توان اکتیو سه ف 

P_rC :  توان راکتیو سه فاز 

rC_P :  توان راکتیو مجاز براي رسیدن بهCOSᶲ   مطلوب 

براي همه توان ها مقدار واقعی و مقدار حداکثر اندازه گیري شده نیز موجود است.روش نمایش و یا پاك 
 کردن آن ها مطابق روشی است که در بخش هاي قبلی توضیح داده شده است.

 سازی جبران عدم در تاخیر ۷٫٦
زمان واقعی باقی مانده (برحسب ثانیه) را در طول عدم جبران سازي نشان می دهد.مقدار نمایش  این پارامتر

 داده شده در هر ثانیه با مربع مقدار صحیح انحراف و ضریب توان مطلوب کاهش می یابد.
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 ھا پلھ زمان و شماره عملکرد نحوه ۷٫۷
  C١Sپله مستقل تقسیم می شود.براي پله اول نمایشگر نماد 12، به ١٢  PFCتعداد پله هاي عملیاتی براي

 SETو   MANبا فشردن همزمان کلیدهاي را نشان می دهد و سپس  شماره پله اول نشان داده می شود.
 این اطالعات پاك خواهند شد.

حرکت کنید.براي بقیه پله ها،  ▲راي پله بعدي،جایی که اطالعات مربوط به پله دوم است با فشردن کلیدب
 عمل کنید.مانند پله اول 

 سیستم فرکانس ۷٫۸
در منو نشان داده می شود.در این پارامتر مقدار واقعی فرکانس ولتاژ  U_Frپارامتر فرکانس سیستم با نماد 

ر سیستم،حداکثر و حداقل مقدار وجود دارد.نحوه نمایش یا پاك کردن این مقادیر همانند پارامترهاي دیگ
 است.

 دما ۷٫۹
نمایش داده می شود.مقدار واقعی و حداکثر آن  t_°Cآخرین پارامتر رگالتور،دماي محیط است که با نماد 

 نحوه نمایش یا پاك کردن این مقادیر همانند پارامترهاي دیگر است. قابل نمایش است.

 دستی عملکرد ۸
 حالت تنظیم پله جبران سازي به صورت دستی MANبا ورود به منوي حالت سرویس و انتخاب پارامتر 

ثانیه  1به مدت  ١_Stنماد نشان داده می شود. manualو برچسب   LEDاین حالت با .فعال می شود
بر روي نمایشگر ظاهر شده و سپس مقدار واقعی به حالت چشمک زن (که بیانگر عملکرد دستی است) 

 نشان داده می شود.
وضعیت پله با توجه به زمان تخلیه و زمان تاخیر در قطع پله وجود  رامکان تغیی ▲از طریق کلید  

مجددا راه اندازي می شود و اگر پله در مدار  ▲دارد.به عبارت دیگر اگر پله قطع باشد،با فشردن کلید 
می کلید استفاده این از مدار خارج می شود.براي انتخاب پله هاي بعدي از  ►باشد،با فشردن کلید

را نشان می دهد که بیانگر پله بعدي می  ٢_Stنمایشگر عالمت  ،کلیداین فشردن پس از  شود.
 حالت دستی MANو در آخر با فشردن شستی  ردبراي سایر پله ها تکرار کمیتوان باشد.همین روند را 

 .می شودغیر فعال 
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  ھشدار نشانگر ۹
 براي یک دقیقه فعال شده  هشداردر صورتی که حداقل یکی از پارامترهاي هشدار فعال شود،خروجی        

پس از قطع خروجی هشدار نیز به  LEDبه حالت چشمک زن در می آید.این alarm با برچسب  LEDو
ي رغیر فعال شود.نشانگر هشدار هیچ تاثی SETحالت چشمک زن باقی می ماند تا زمانی که  توسط شستی 

 .مونیک زیاد فعال شده باشدبجز زمانیکه با اختالل هار بر روي عملکرد رگالتور ندارد

نماد پارامتري  .نمایش در می آید ثانیه، به 5مدت  به SET نگه داشتن کلیدهشدار با  مرتب سازي زنگنماد 
باعث فعال شدن زنگ هشدار شده روس صفحه نمایش ظاهر می شود و به دنبال آن مقدار پارامتري که که 

 شود.باعث فعال شدن زنگ هشدار شده نمایش داده می 

هشدار در حال نمایش کنسل خواهد شد.با ادامه همین روند تمام پارامترهاي  SETبا فشردن مجدد شستی  
کرد. در مقادیرنمایش داده در حالت هشدار این امکان وجود دارد تا مشخص شود کدام  لغوهشدار را میتوان 

 )7(بخش خروجی هشدار را فعال کرده است.آن و چه مقدار از پارامتر 

ثانیه تاخیر فعال می شود.این تاخیر به دلیل  60نگامی که زنگ هشدار و اخطارها لغو شود، هشدار بعدي با ه
 امکان ورود به منوي تنظیمات است.

 فنی مشخصات ۱۰
 

 مقدار پارامتر
 400V AC (+10% , -15%) ولتاژ منبع تغذیه/ ولتاژ اندازه گیري شده

 50/60Hz فرکانس
 6A.…0/003 گیريمحدوده جریان اندازه 

 ±%0/2 دقت اندازه گیري جریان ورودي
 ±%0/5 دقت اندازه گیري ولتاژ ورودي
  ٪٥± (ln٪١٠<١) / ٪٥± (Un٪١٠<U) دقت هارمونیک ولتاژ و جریان

 )°۱±(در غیر اینصورت  °٣±  ln٪٣<Iخطاي فاز براي 
 <6VA توان مصرفی

 12یا  6 تعداد خروجی ها
 250V AC/5A توان خروجی رله هشدار

 250V AC/5A توان خروجی رله ها
 0/8  ....خازنی8/0 القایی محدوده ضریب توان

 999/9kVAR....خازنی999/9kVARالقایی محدوده توان راکتیو قابل تنظیم
 900s…5 محدوده زمانی تاخیر در وصل مجدد

 900s…5 محدوده زمانی تاخیر قطع



۲۸ 
 آدرس:تهران،خیابان ولیعصر،روبروي درب اصلی 

 ،طبقه اول35پارك ملت،کوچه حق شناس،پالك 
 021- 22028028شماره تماس: 

 خودکار/دستی تعیین مقادیر پله هاي جبران سازي
 RS٤٨٥ درگاه ارتباطی

 MODBUS RTU پروتکل ارتباطی
 Bd 38400…9600 سرعت ارتباطی

 C…. +70°C°40- محدوده دما
 ١٤٤mm144 × mm اندازه پانل جلو

 138mm × 138mm اندازه پشت دستگاه
 55mm عمق جعبه 

 (به همراه بسته بندي) kg 1 وزن
 IP٢٠پشت دستگاه/IP٥٤پانل جلو درجه حفاظت صنعتی

 ١-EN٥٠٠٨٢,١-EN٥٠٠٨١ , ١-EN٦١٠١٠ استانداردها
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