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. در صورت درخواست،  485SCUSB. شماره سفارش:  TTL 485USB / RS-PC /ماژول های ارتباطی قابل انتخاب عبارتند از: 

MODBUS RTU  ثبت نمایید.را 

  دفترچه راهنمای نصب را مطالعه نمایید.، قبل از استفاده !!!توجه

 به منظور حفظ ایمنی و سالمت دستگاه حتما طبق دستورالعمل سازنده اقدام نمایید.



  

 LED( کلید ها و نشانگر های 1

 

 :LED( نشانگر های 11.

 بار القایی -

 بار خازنی -

 سنسور دمای داخلی() دستگاه خارجیمحیط دمای  -

 کنترل دستی رله های خروجی -

 رله های خروجی خودکارکنترل  -

 اصلی فاز ولتاژ ورودی -

 فاز جریان بار -

 ( 𝜑Cos) توان راکتیو مورد نیاز جهت اصالح ضریب توان -

 نصب دستگاه  𝜑Cosتنظیمات  -

 بر حسب درصد %( THD) هارمونیک جریان -

 صل بانک خازنیتایمر تاخیر در و -

 کلیدها:( 1.2

 کلید انتخاب حالت عملکرد دستی و خودکار -

حساسیت  (،THD(، هارمونیک ) 𝜑Cos، ضریب توان )(kvar(، کیلووار )A(، آمپر )Vمنوی اندازه گیری )ولت ) -

(Sensitivity)) 

 کاهش مقادیر انتخابی -

 مقادیر انتخابی افزایش -

 

 

 

 

 



  

 ( توضیحات2

 

به غیر از خطاهای ناشی از   𝜑Cosتنظیم خودکار ضریب توان با قرائت دقیق و صحیح کنترل و  دارای قابلیت گاهدستاین 

 استفاده از تجهیزات و وسایل فرسوده میباشد. 

با  و نیز میباشد باال قادر به کنترل خطوط دارای هارمونیک دستگاه، این تجهیزات و الگوریتم های خاص لطف استفاده ازبه 

  .کند وارد مدار می جهت بهینه سازی شبکه رامورد نیاز بانک های خازنی  ،محاسبه توان راکتیو

 ( راه اندازی3

 

 مدل دستگاه: <

 . زیر نمایش داده می شود شکلبه یک ثانیه  مدت بهدستگاه  مدلروشن شدن،  زمان

 ابعاد مدل دستگاه LEDنمایشگر  پله خازن

06  PFC6DA 96×96 

08  PFC8DB 144×144 

12  PFC12DB 144×144 
 

 :خازنیپله های تست حالت وصل  <

 منوی تنظیمات اولیه( (5.1)بخش  .برنامه ریزی شوند            تا            پارامتر هایمی بایست در ابتدا 

اتصاالت را  امکان تستشما  و به شدهفعال  LED نمایشگر مربوطه و یها یخروج          ای      های     با فشردن دکمه

  میدهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 ( راهنمای تصویری نصب دستگاه4

 

 :راهنمای تصویری اتصال تکفاز

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  :راهنمای تصویری اتصال سه فاز

 

Q1:  توجه داشته باشید که حتما در نقطهQ1 .ع کننده میبایست به راحتی این قط از یک قطع کننده مناسب استفاده نمایید

 قابل دسترس بوده و وضعیت آن برای کاربر معین و مشخص باشد.

  محاسبه گردد.  (T1مقدار آن باید با توجه به ترانسفورماتور ) )**(:

 



  

 ))توجه((

  : T1 یترانسفورماتور کمکدالیل استفاده از 

 .از مدار اصلیرگوالتور  کمکی برای جدا کردن مدار -

 .کنتاکتورها با شبکه اصلی متفاوت است بوبینکه ولتاژ  هنگامی -

الزم بنابراین ثابت می ماند.  اندازه گیری شده( Cos 𝜑)ضریب توان  در زمان وصل آنها خازن ها، اتصال اشتباهدر صورت  (1) 

 کند.قبل از اتصال آن به فاز تغییر  CT است اتصال

 (شتیبانی نمیشودپ DPFC04A در مدل) خازنپله آخرین  اتصال (2)

 (5.1بخش ). مراجعه نمایید          به بخش تنظیمات اولیه (3) 

 (:5.2 )بخش در بخش راه اندازی پیشرفته CTراهنمای تنظیم پالریته ترانس جریان  (4)

 با VI جابجایی فاز  CTاتصال فاز 
Cos 𝝋=1 

CT پارامتر 

  L3-L2تغذیه  -L1جریان 

 متفاوت است. فاز جریان با فازهای تغذیه

         1= مستقیم 90˚

          2= معکوس 270˚

  L3-L2تغذیه  -L2جریان 

 فاز جریان با فازهای تغذیه یکسان است.

 3=           مستقیم 30˚

             4= معکوس 210˚

  L3-L2تغذیه  -L3جریان 

 فاز جریان با فازهای تغذیه یکسان است.

        5=          مستقیم 150˚

 6=        معکوس 330˚

ولت باشد، استفاده از ترانسفورماتور  400بیش از  دو فازولت باشد یا اگر بین  230بیش از  و نول اگر ولتاژ بین فازتوجه: 

 .اجباری است خارجی )اضافی(جریان 

 راه اندازی دستگاه

این بدان معناست  و صفحه نمایش بصورت چشمک زن ظاهر خواهد شد در اولین مرتبه استفاده از دستگاه، عالمت      بر روی

 . را تنظیم کنید اصلیCT که شما باید مقدار

 (7در جدول صفحه  )راهنمای پارامتر ها نمایش داده خواهد شد.          پارامتر مقداربا فشردن          الف( 

 داده خواهد شد.  نمایش          پارامتر قدارمب( با فشردن          

 کاهش میابد. CTمقدار تنظیمی  با فشردن         افزایش و  CTبا فشردن         مقدار تنظیمی  (پ

 بر روی صفحه نمایش ظاهر و دستگاه مجددا راه اندازی خواهد شد.          عالمتو  میشود با فشردن          مقدار مد نظر ذخیره( ت

 

 

 



  

 ( منو تنظیمات5

 شوید: اولیهوارد منوی تنطیمات  (5.1

 باشند. از مدار خارجو همه خازن ها  روی عملکرد دستی تنظیم شود رگوالتور خازنی می بایست( الف

 ثانیه نگه دارید. 5را به مدت           کلیدب( 

 ( عالمت        نمایش داده خواهد شد.پ

 واهند زد.چشمک خسریعا  و                  LED های( نشانگرت

  نشان داده خواهد شد.          پارامترمقدار ( با  فشردن         ث

 را به منظور کاهش مقادیر بفشارید.           دکمهرا به منظور افزایش و           دکمه (ج

 هده نمایید.متر بعدی را برنامه ریزی و با فشردن مجدد آن، مقدار پارامتر را مشااپار   چ( با فشردن        

 را بفشارید تا به پارامتر برنامه ریزی شده بازگردید.          دکمهح( 

 ( ادامه دهید.       خ( عملیات برنامه ریزی را تا آخرین پارامتر )   

ی تنظیمات از منو میتوانید نشان داده خواهد شد و  تمامی اطالعات و تغییرات ذخیره و عالمت          با فشردن          خ(

 ها برای چند ثانیه روشن خواهند شد. LEDاولیه خارج شوید. تمام 

نشان داده شود به این معنی است که خطایی رخ داده است و ذخیره داده ها و د( چناچه عالمت         بر روی صفحه نمایش 

 یمات اولیه مجددا انجام دهید.تغییرات امکان پذیر نمیباشد. بنابراین باید عملیات برنامه ریزی را در منوی تنظ

 نگه دارید.        ثانیه تا زمان نمایش   3را به مدت      به منظور خروج سریع از منو تنظیمات       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 : اولیه منوی تنظیمات 

 پارامتر توضیحات محدوده پیش فرض

 

0 

 

10000  ....0.5  

 .نسبت تبدیل ترانسفورماتور جریان

برحسب مقیاس را  روی صفحه نمایش چشمک می زند تا عشارا اولین نقطه

  .نشان دهد هزار

  Kvarکوچکترین بانک خازنی بر حسب اطالعات پالک( )توان نامی   0.01. . 10000 0.1
  خازن بر حسب ولت )اطالعات پالک( ولتاژ نامی 80... . 30000 400
  خازن( الکتریکی ثانیه. )زمان تخلیه بر حسب پلهزمان اتصال مجدد همان  1. ... 600 180

  Kvar 1پله  0... . 10000 0
  Kvar 2پله  0... . 10000 0
  .باال را دنبال کنید ریزی، همان برنامه له آخربرای سایر پله ها بجز دو پ 0... . 10000 0
0 10000 . ...0 

 

ده نمایید. جهت برنامه ریزی خروجی فن، از پله یکی مانده به آخر استفا

 (مراجعه به پاورقی )الف()
 

0 10000 ....0 

 

 برنامه ریزی آخرین پله یا خروجی هشدار )مراجعه به پاورقی )ج((
 

                                                       ترانسفورماتورولتاژ نسبت  0.4.... 100 1

خط𝑽 (مثال: 𝑽تنظیمی⁄  =  400/500 = 51.2 ) 
 

 

با فشردن دکمه         عالمت       نشان داده خواهد شد. عملیات کنترل دما باید در منوی تنظیمات  فن خارجی:الف( 

 انجام شود.         و       پیشرفته 

 موجود نمیباشد( DPFC04Aپله باشد. )برای مدل  04/06/08/12با توجه به مدل دستگاه میتواند  آخرین پله:ب( 

این  (normal close alarmنمایش داده میشود. )   با فشردن         عالمت     ، پس از نمایش        خروجی هشدار:ج( 

                            .بسته است، در حالت هشداربدان معناست که رله هشدار به طور معمول فعال است که در صورت عدم 

 نشان داده خواهد شد.    و     ه عکس شدربآن فشار مجدد ، عملکرد  با

 :وارد منوی تنطیمات پیشرفته شوید( 5.2

 باید روی عملکرد دستی تنظیم شود و همه خازن ها خارج از مدار باشند. رگوالتور خازنیالف( 

 ثانیه نگه دارید. 5ب( دکمه          را به مدت 

 نمایش داده خواهد شد. پ( عالمت        

 و          چشمک خواهند زد.          LEDت( نشانگر 

 نمایش داده خواهد شد.    ثانیه        2به مدت        و        دکمه های       همزمان ث( با فشردن

  پارامتر نمایان میگردد. قدارو با فشردن مجدد م نشان داده خواهد شد      مولفه         ( با  فشردن دکمه        ج

  به منظور کاهش مقادیر بکار میروند. به منظور افزایش و دکمه                  دکمه( چ



  

پارامتر بعدی را برنامه ریزی و با فشردن مجدد آن، مقدار پارامتر را مشاهده نمایید.                                             با فشردن         ح( 

 پارامتر برنامه ریزی شده بازگردید.را بفشارید تا به           دکمه (خ

 عملیات برنامه ریزی را تا آخرین پارامتر )           ( ادامه دهید.( خ

و از منوی  شدهتا عالمت         نشان داده را بفشارید          ، برای ذخیره داده هااز مقدار دهی به آخرین پارامتر پس( د

 .زدخواهند  چشمک ها برای چند ثانیه LED. تمام شویدخارج  پیشرفتهتنظیمات 

( چناچه عالمت         بر روی صفحه نمایش نشان داده شود به این معنی است که خطایی رخ داده است و ذخیره داده ها و ذ

 مجددا انجام دهید. پیشرفتهتغییرات امکان پذیر نمیباشد. بنابراین باید عملیات برنامه ریزی را در منوی تنظیمات 

  نگه دارید.       ثانیه تا زمان نمایش   3را به مدت           کلید ،منظور خروج سریع از منو به

  منوی تنظیمات پیشرفته:

 پارامتر توضیحات محدوده پیش فرض

  اتصاالت اصلی 0 =سه فاز  1 =تک فاز  0...  1 0

 

 

1 

 

 

6  ...1 

به  CT عکوساتصال م

 2= 1خط
به  CTاتصال مستقیم 

 1=1خط
 

 

 CTتشخیص جریان 

 

به  CT عکوساتصال م

 4=2خط
به  CTاتصال مستقیم 

 3= 2خط
به  CT عکوساتصال م

 6= 3خط
به  CTاتصال مستقیم 

 5= 3خط

  فرکانس 1= 50هرتز 2= 60هرتز  1...  2 1

  TTLرابط سریال  0غیرفعال = 1... 99 فعال 0...  99 1

(˚C )45 158  ...0.35  هشدار دما 0غیرفعال = 35.. .158فعال  

0 1  ...0 °F  =1 °C  =0 مقیاس دما  

  (THD) هشدار هارمونیک 5...  200 120

5 600  ...1  (THD%))تاخیر در وصل )ثانیه  

 

1 

 

9  ...0 

     =8 

     =9 

     =6 

     =7 

        =4 

       =5 

        =2 

        =3 

 0هیچ =

 1همه =

 هشدار رله
 ( 11)جدول صفحه

 

  (.یهکم )ثان یانجر یلهمه خازنها به دل از مدار خارج کردنزمان  1...  240 120

خروجی رله فن                                                قطعحداقل دما جهت  1... 240 30

 انتخابی درست تنظیم شده باشد(( F°درجه فارنهایت ) )اگر

 

حداکثر دما جهت اتصال خروجی رله فن                                                1 ...240 50

 انتخابی درست تنظیم شده باشد(( F°درجه فارنهایت ) )اگر

 

400 440 ...220 

 تایی 5با پله های 

  فاز 3تنظیم ولتاژ خط 

  = هیچکدام(0تنظیم انتخاب پله ثابت ) 0... 12 0

همه پله های خازنی بجز پله های ثابت = 0 1پله ها وارد مدار میشوند = همه 0... 1 1

 .وارد مدار میشوند
 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 ...0 

1 Bit Stop  9600 زوج Bds Proprietary 0  

 

 

 

 

 

 

 

نوع پروتکل 

 سریال

 
1 Bit Stop  19200 زوج Bds Modbus 1 
1 Bit Stop  9600 زوج Bds Modbus 2 
1 Bit Stop  4800 زوج Bds Modbus 3 
1 Bit Stop  2400 زوج Bds Modbus 4 
1 Bit Stop  1200 زوج Bds Modbus 5 
1 Bit Stop  19200 فرد Bds Modbus 6 
1 Bit Stop  9600 فرد Bds Modbus 7 
1 Bit Stop  4800 فرد Bds Modbus 8 
1 Bit Stop  2400 ردف Bds Modbus 9 
1 Bit Stop  1200 فرد Bds Modbus 10 
1 Bit Stop  19200 هیچکدام Bds Modbus 11 
1 Bit Stop  9600 هیچکدام Bds Modbus 12 
1 Bit Stop  4800 هیچکدام Bds Modbus 13 
1 Bit Stop  2400 هیچکدام Bds Modbus 14 
1 Bit Stop  1200 یچکدامه Bds Modbus 15 
1 Bit Stop  9600 هیچکدام Bds Proprietary 16 
1 Bit Stop  4800 هیچکدام Bds Proprietary 17 

 

 داده خواهد شد.شان نتوان اصالح شده همزمان         و         ضریب با فشردن در صورت نمایش            * 

استفاده  199تا  100 و اعداد ، شماره دستگاه را نشان می دهد 99تا  1 اعداد، سریالهنگام اتصال دستگاهها به یک رابط ** 

 . نمی شود

 ( تنظیم پارامترهای پیشفرض:5.3

نمایش و  ثانیه با هم بفشارید، در اینصورت پارامتر        5دکمه های                               را به مدت          در پارامتر  -

 راه اندازی خواهد شد. مجدد دستگاه

 .خواهد گشتفرض باز  یشپ رفته و به حالت ینانجام شده در دستگاه از ب و مراحل یماتتنظ تمام توجه:

  ( وارد منوی هشدار شوید:5.4

 .باید روی عملکرد دستی تنظیم شود و همه خازن ها باید خاموش باشند رگوالتور خازنی الف(

  ثانیه بفشارید. 5دکمه        را به مدت  ب(

0 0.95- ...

0.9/0  

 نرم افزاری ضد هک 0غیر فعال = 0.9... -0.95فعال =
 

ضریب  آستانه هشدار 0غیر فعال = 0.50... 0.95فعال =  0.5/0... 0.95 0

 توان

 

                               اتصال / قطع 1... 5 1

 (0.1گام های  ) بر حسب ثانیه با

  تاخیر بین پله ها



  

 صفحه نمایش عبارت        را نمایش خواهد داد. پ(

 بصورت متناوب چشمک خواهند زد.            و           LEDنشانگر های ( ت

 بر روی صفحه نمایش نشان داده شود.            ثانیه بفشارید تا 2دکمه های         و         را با هم و به مدت  (ث

 بصورت متناوب چشمک خواهند زد.            و           LEDشانگر های ن ج(

 ثانیه بفشارید. 5دکمه         را به مدت  (چ

 بر روی صفحه نمایش نشان داده خواهد شد.          (ح

 با فشردن دکمه           وارد پارامتر هشدار میشوید و          نمایش داده خواهد شد. (خ

 منظور تنظیم مقادیر، دکمه         را فشار دهید.به  (د

 دکمه         به منظور افزایش و دکمه          به منظور کاهش مقادیر بکار میروند. (ذ

 با فشردن دکمه          وارد پارامتر هشدار میشوید و        نمایش داده خواهد شد. (ر

 ا فشار دهید.به منظور تنظیم مقادیر، دکمه          ر (ز

 دکمه         به منظور افزایش و دکمه         به منظور کاهش مقادیر بکار میروند.( ژ

 با فشردن دکمه         وارد پارامتر هشدار میشوید و        نمایش داده خواهد شد. (ش

 به منظور تنظیم مقادیر، دکمه          را فشار دهید.( ص

 کاهش مقادیر بکار میروند. نظور افزایش و دکمه        به منظوردکمه         به م( ض

 با فشردن دکمه         وارد پارامتر هشدار میشوید و        نمایش داده خواهد شد. (ظ

 به منظور تنظیم مقادیر، دکمه         را فشار دهید. (ط

 ش مقادیر بکار میروند.دکمه        به منظور افزایش و دکمه         به منظورکاه( ظ

 نمایش داده خواهد شد.          ،با فشردن        ( ع

 را بفشارید.         دکمهبرای رفتن به هشدار بعدی  (غ

 به منظور تنظیم پارامترها، مراحل )خ( به بعد را تکرار کنید. (ف

 امی تغییرات ذخیره میگردد. همچنین عالمتدر صورت نمایش         با فشردن         از منوی هشدار خارج و تم (ق

 بر روی صفحه نمایش نشان داده خواهد شد. 

  .زدخواهند  چشمکها برای چند ثانیه  LEDهمه  ک(



  

چناچه عالمت         بر روی صفحه نمایش نشان داده شود به این معنی است که خطایی رخ داده است و ذخیره داده ها  گ(

 یباشد. بنابراین باید تمامی پارامتر ها مجددا در منوی هشدار تنظیم نمایید.و تغییرات امکان پذیر نم

 ثانیه بفشارید. 3به مدت         را تا زمان نمایش عبارت         دکمهجهت خروج سریع از منو، 

  منوی تنظیمات هشدار:

 قطع پله ها محدوده
 )پیشفرض(

 محدوده زمانی

 )پیشفرض(

 محدوده مقدار

 )پیشفرض( 
 محدوده فعالیت

  )پیشفرض(
 پارامتر توضیحات

  ولتاژ بسیار باال 0...  1(  1) 1...  240( 15) ثانیه/دقیقه )دقیقه(  0...  1(  1)
  ولتاژ بسیار پایین 0...  1(  1) 1...  240( 5) ثانیه/دقیقه (ثانیه) 0...  1(  0)
  جریان بسیار باال 0...  1  (1) 1...  240( 2) ثانیه/دقیقه )دقیقه( 0...  1(  0)
  جریان بسیار پایین 0...  1(  1) 1...  240( 5) ثانیه/دقیقه (ثانیه) 0...  1(  1)
  اضافه جبران سازی 0...  1(  1) 1...  240( 2) ثانیه/دقیقه )دقیقه( 0...  1(  0)
  د جبران سازیکمبو 0...  1(  1) 1...  240( 15) ثانیه/دقیقه )دقیقه( 0...  1(  0)
  دمای بیش از حد 0...  1(  1) 1...  600( 10) ثانیه/دقیقه (ثانیه) 0...  1(  0)
  (THD) هارمونیک % 0...  1(  1) 1...  240( 3) ثانیه/دقیقه (ثانیه) 0...  1(  1)
  ضریب توان پایین 0...  1(  1) 1...  240( 60) ثانیه/دقیقه (ثانیه) 0...  1(  0)

 

 پارامتر توضیحات
  = غیرفعال 0= فعال،  1فعال کردن هشدار: 

  .در صفحه نمایش هشدارمقدار تأخیر قبل از فعال شدن رله هشدار یا قبل از نمایش 

در صورت عدم انتخاب ثانیه مقدار             ثانیه، =Sec= دقیقه یا  Minانتخاب 

 انتخاب خواهد شد.

 

  = غیرفعال 0= فعال،  1میگردند:  زمان هشدار، پله ها قطع

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 رمز عبور( تنظیم 6

 

 میباشد و به صورت پیشفرض فعال نمیباشد. 000 رمز عبور

 .باید روی عملکرد دستی تنظیم شود و همه خازن ها باید خاموش باشندرگوالتور خازنی الف( 

 ثانیه نگه دارید. 5ب( دکمه         را به مدت 

 نمایش داده خواهد شد.       المت عپ( 

 بصورت متناوب چشمک خواهند زد.          و        های    LED ت(

 نمایش داده شود. رید تا عبارت         اثانیه بفش 10دکمه         را به مدت  ث(

 استفاده نمایید. و          از دکمه های         رمز عبوربه منظور ویرایش و تغییر ج( 

 ثانیه و تا زمان نمایش عبارت        بفشارید. 5دکمه        را بمدت  رمز عبوربرای ذخیره  (چ

 استفاده نمایید. رمز عبوراز دکمه         در زمان نمایش  رمز عبوراز این مرحله بدون ذخیره  برای خروج ح(

 هید.نمیتوانید تغییر داما  یدپارامترها را مشاهده کن یدتوان یاکنون م خ(

 را نشان میدهد، سپس با فشردن دکمه های         و        چنانچه اقدام به تغییر پارامترها نمایید صفحه نمایش عبارت د(

 را تنظیم با فشردن دکمه        تایید نمایید. رمز عبور

 یز مجددا قفل خواهد شد.دقیقه همه چ 5پس از  .اگر رمز عبور صحیح باشد، می توانید پارامترها را ویرایش کنید ذ(

 در صورت اشتباه بودن رمز عبور عبارت        نشان داده خواهد شد. ر(

 ثانیه میباشد در غیر اینصورت سیستم به حالت عادی باز میگردد. 30زمان الزم جهت وارد کردن رمز عبور به دستگاه  ز(

                             تنظیمات را مجددا انجام دهید.ارد استثنائی را وارد نمایید، یا در مو 000برای غیر فعال کردن رمز عبور  ژ(

 تنظیم پارامتر های پیشفرض(( 5.3 بخش)

 ( تنظیمات تشخیص خودکار بانک خازنی7

 

 .باید روی عملکرد دستی تنظیم شود و همه خازن ها باید خاموش باشند رگوالتور خازنیالف( 

 ثانیه نگه دارید. 5ب( دکمه         را به مدت 

 پ( عالمت           بر روی صفحه نمایش نشان داده خواهد شد.

  های             و              بطور متناوب چشمک خواهند زد. LEDت( 

  ث( دکمه         را بفشارید تا عالمت          نمایش داده شود.



  

ارت         بر روی نمایشگر نشان داده شود و مراحل تشخیص خودکار پله تا عبثانیه بفشارید  10ج( دکمه         را به مدت 

 های خازنی آغاز گردد. پس از چند دقیقه عبارت           نشان داده خواهد شد. 

این مقادیر اشتباه تنظیم خواهند شد. با  پله ها با بار باید ثابت باشد در غیر اینصورت در طول شناسایی پله های خازنی، اخطار:

 حال زمانی که عملیات شناسایی به اتمام رسید چنانچه مقادیر اشتباه باشند میتوانید پله ها را بصورت دستی تنظیم نمایید. 

 ای خازنی شناسایی شده بفشارید.هبه منظور پیمایش و مشاهده در پله را  ه        دکم چ(

 کاهش و         را به منظور افزایش فشار دهید. دکمه         را به منظور باشدچنانچه مقادیر اشتباه  ح(

اکنون دکمه         را برای ذخیره تغییرات و داده ها فشار دهید. در اینصورت عبارت        نشان داده خواهد شد و  خ(

 میتوانید از منوی تنظیمات اولیه خارج شوید.

 ها برای چند ثانیه بصورت چشمک زن عمل خواهند کرد. LEDتمام 

 .دنشناسایی نمیشو(  VAR 100توجه: خازن های با ظرفیت پایین )کمتر از 

 

 اندازه گیری توابع( 8

 

ضریب توان را نشان میدهد و چنانچه بار از نوع القایی باشد         و چنانچه  قدارصفحه نمایش م ،عملیاتی تدر حالالف( 

 روشن خواهد شد.          LED خازنی باشد

چنانچه نقطه اعشار رقم اول )از سمت چپ( چشمک بزند بدلیل این است که سیستم به صورت  Cos 𝜑دار در نشانگر مق

اطمینان حاصل نمایید ویا پارامتر          را  CT)از درست بودن اتصاالت  ژنراتوری است و جهت جریان معکوس میباشد

 بررسی کنید(

 های مربوطه نشان داده میشود جابجا شوید. LEDهای موجود که توسط میتوانید بین پارامتر         با فشردن دکمه  ب(

باشد نقطه اعشار بصورت ثابت  1000از  باشد نقطه اعشار چشمک خواهد زد و چنانچه کمتر 1000چنانچه مقدار بیش از  پ(

 روشن خواهد ماند.

 .میدهد نشان رامناسب  Cos 𝜑 تنظیم به ابیدستی برای نیاز مورد kvar نمایش صفحه ،          گیر اندازه با انتخابت(

    روی که رگوالتور خازنی راتوسط  یخازن پله ترینکمصحیح اندازه گیری شده  مقدارصفحه نمایش           با فشردن دکمه (ث

               .نشان می دهدرا تنظیم شده است            

که برای رسیدن به (       )برنامه ریزی شده روی    یخازن های پله کمترین دتعداصفحه نمایش            با فشردن دکمه ج(

 را نشان میدهد. مطلوب مورد نیاز است( Cos 𝜑)ضریب توان 

تنظیمی نیاز است که خازن ها وارد  (Cos 𝜑) روشن باشد بار القایی است و برای رسیدن به ضریب توان        چنانچه  چ(

  مدار شوند.



  

تنظیمی و کاهش آن نیاز است که  (Cos 𝜑) روشن باشد بار خازنی است و برای رسیدن به ضریب توان         هچنانچ ح(

 خازن ها از مدار خارج شوند. 

 از مدار خارج شوند              بار القایی( یا برای ) وارد مدار شوندخازنی که باید  پله هایرا برای تأیید تعداد          دکمه خ(

 .برنامه ریزی شده برسید Cos𝜑 تا به بفشاریدبار خازنی( ی برا)

 باز خواهد گشت.تاسیسات  Cos 𝜑حه نمایش به حالت نمایش ففشرده نشود ص ای ثانیه هیچ دکمه 30چنانچه به مدت  د(

 .را نشان می دهد اصلی فاز ولتاژ ورودیصفحه نمایش  ،          با فشردن ذ( 

 کل سیستم نمایش داده خواهد شد. KVAن دکمه         با فشردن و نگه داشتر( 

 کل سیستم نمایش داده خواهد شد. KWبا فشردن و نگه داشتن دکمه          ز(

چشمک زده و بر روی صفحه نمایش            LED، دکمه های         و        همزمان در حالت دستی          و با فشردن  ژ(

 نشان داده خواهد شد. ولتاژ قدارحداکثر م

 .می دهد را نشان جریان بار فازصفحه نمایش ،         جریان  اندازه گیربا انتخاب  س(

 کل سیستم نمایش داده خواهد شد. Kvarبا فشردن و نگه داشتن دکمه         

چشمک زده و بر روی صفحه نمایش           LEDو        ،  در حالت دستی           و با فشردن همزمان دکمه های        

  ولتاژ نشان داده خواهد شد. قدارحداکثر م

 .نشان می دهد را دمای محیطصفحه نمایش ، با انتخاب اندازه گیر          ع(

 میدهد.با فشردن و نگه داشتن دکمه         تعداد کل ساعت های کارکرد دستگاه را نمایش 

چشمک زده و بر روی صفحه نمایش            LEDبا فشردن همزمان دکمه های         و        ،  در حالت دستی           و

 حداکثر اندازه دما نشان داده خواهد شد.

 .نشان می دهد را به صورت % (THD) اعوجاج هارمونیکی کلصفحه نمایش ، با انتخاب اندازه گیر            غ(

چشمک زده و بر روی صفحه نمایش            LEDفشردن همزمان دکمه های         و        ،  در حالت دستی           و با

  نشان داده خواهد شد. (THD) هارمونیک مقدارحداکثر 

 

 

 

 

 

 



  

  𝝋Cosتنظیمات حساسیت و ( 9

 

 Cos 𝝋( تنظیمات 9.1

 شود. روشن          LEDدکمه         را فشار دهید تا 

 .بفشاریدکاهش مقادیر  به منظوررا به منظور افزایش و دکمه         را    دکمه       

 ست.ا در زمان نصبلحظه ای  (COS 𝜑) نشان دهنده القایی بودن ضریب توان          LEDروشن بودن 

 ست.ا در زمان نصب لحظه (COS 𝜑) نشان دهنده خازنی بودن ضریب توان          LEDروشن بودن 

 یت( حساس9.2

بار و انجام ( متوسط COS 𝜑)حساسیت عبارت است از مدت زمان الزم برای دستگاه به منظور اندازه گیری ضریب توان 

 بانک های خازنی. رلهاقدامات الزم بر 

 (           دره برنامه ریزی شد نکمترین خاز sec/kvar( )kvarثانیه/کیلووار )عبارت است از: واحد اندازه گیری حساسیت 

 روشن شود.          LEDدکمه         را بفشارید تا  >

 .یدرا فشار دهیا                 شده ، دکمه  یزیبرنامه ر یتمقدار حساس ییرتغ یبرا< 

 .             دارد. پلهبه زمان اتصال مجدد  یروشن کردن رله پله بستگ یزمان الزم برا< 

 ( مثال:9.3

 عبارتند از: دستگاه یشده بر رو یزیبرنامه ر ی. پارامترهایمدار لووار به مدارکی 20اتصال به  یازما ن

 کیلووار 10: )کمترین پله(:           

 ( ثانیه/کیلووار )پایین ترین پله بر روی           60حساسیت برنامه ریزی شده: 

 )پایین ترین پله بر روی           ( لووارکی 2×10کیلووار برابر است با  20خواهیم داشت: توان راکتیو مورد نیاز 

 وارد مدار میکند. ثانیه  2/60=  ثانیه30در  پله خازنی را  بنابراین دستگاه 

 ( حالت کاربری10

 توجه بسیار مهم!!!!!!

 تغییر نمیکند.یا حساسیت  Cos 𝜑تنظیمات  ، ΔKvarهای  LEDحالت کاربری درصورت روشن بودن 

 دستگاه را انتخاب نمایید. )دستی یا خودکار(تا حالت کاربری ثانیه بفشارید  1به مدت  دکمه          را (1

2) LED           حالت انتخابی را نشان خواهند داد.های          و  

  حتی در صورت قطع تغذیه ذخیره خواهد شد. دستگاهحالت عملکرد  (3



  

 شوند.میدکار به حالت دستی پله های متصل قطع حالت خو با تغییر از در صورت وارد مدار شدن چند پله، توجه :

 ( حالت کاربری دستی:10.1

                   شود. یم یرهذخ پله هارله  یتوضعبه دستگاه،  یهدر صورت عدم وجود ولتاژ تغذ یحت یدر حالت عملکرد دست

 با اتصال مجدد تغذیه دستگاه، دستگاه به حالت ذخیره شده باز میگردد.

مربوطه چشمک  LEDرا انتخاب نمایید تا فعال شده و رله             یا            با فشردن             مقدارنمایش  ( زمان1

          بزند.

 )خاموش یا روشن شود( کند. ییرتغ یرله خروج یتتا وضع بفشارید پله خازنپس از انتخاب  یهثان 5را           دکمه ( 2

 .بعدی مورد بررسی تکرار کنید پله هایعملیات فوق را برای ( 3

 کرد. تنظیم یتوان به صورت دست یشده باشد ، رله را نم یزیهشدار برنامه ربه عنوان رله  پله ینآخراگر ( 4

)مانند زمان تخلیه الکتریکی خازن در         (.      در عملکرد دستی، دستگاه زمان اتصال مجدد خازن ها را کنترل میکند. توجه:

 .زمان اتصال مجدد برنامه ریزی شده بمانید مشابه باید منتظر پله های وارد مدار شدننابراین برای ب

  ( حالت عملکرد خودکار:10.2

 رد.یتاسیسات و ضریب توان تنظیمی را درنظر میگ( COS 𝜑) ضریب توان رگوالتور خازنیدر طول عملکرد خودکار، 

 تور خازنی آماده وارد یا خارج مدار کردن پله های خازنی است.بزند، رگوالچشمک           LED( اگر 1

رفع  منتظر (COS 𝜑) ضریب توان رگوالتور خارنیاست که  یلدل ینبه ا است، یطوالن دستگاهزمان واکنش چنانچه مدت ( 2

 مشکل اتصال مجدد است )         (.

 لویت کاهشی()با او ب میکند.(  این دستگاه از بین گزینه های زیر بهترین ترکیب را انتخا3

 و مورد نیازراکتیالف( توان 

 انتخاب شده پلهزمان اتصال مجدد برای  ب(

 رمورد نظ Cos 𝜑 تعداد سوئیچ های الزم برای رسیدن به پ(

 و اتصاالت موثرتعداد ورودی  ت(

 موثرکل زمان مورد نیاز جهت اتصاالت یا ورودی های  ث(

برای حفاظت خازن ها از قطع و وصل ناگهانی حین تصحیح  ،از حد بزرگ باشد یشخازن ب که یدر صورت نرم افزار ینا( 4

 یدبا خازن روشن با( Cos 𝜑ضریب توان ) یدجد مقدار بهره میبرد. نرم افزاری از یک سیستم ضد هک( COS 𝜑)ضریب توان 

  باشد. 1کمتر از 

  



  

 ( جدول راهنمای هشدار ها11

 لکرد هشدارها بصورت نمایشی است.در حالت تنظیم دستی، عم( 1

علل  یبررس جهت اطالعات جمع آوری شدهو  بطور موقت لغو میگردد نمایش داده شده شداره،   دکمه         با فشردن ( 2

  شوند. ینشان داده م هشدارها

 بازخواهد گشت.ثانیه هیچ کلیدی فشرده نشود مجددا هشدار نمایش داده شده تا زمان رفع آن مجددا  30اگر به مدت 

 Code یحاتتوض تاخیر )پیشفرض( پارامتر اصالحی LEDصفحه نمایش   

نمایش داده          

ولتاژ  LEDمیشود و 

 چشمک میزند.

 10در صورتی که ولتاژ شین، بیش از %

 مقدار تنظیمی باشد.

 ولتاژ بسیار باال دقیقه 15
 

نمایش داده        

ولتاژ  LEDمیشود و 

 چشمک میزند.

 10در صورتی که ولتاژ شین، کمتر از %

 مقدار تنظیمی باشد.

  اژ بسیار پایینولت ثانیه 5

 

نمایش داده         

جریان  LEDمیشود و 

 چشمک میزند.

  جریان بسیار باال دقیقه 2 مقدار نامی است. 110جریان بیش از %

نمایش داده         

جریان  LEDمیشود و 

 چشمک میزند.

مقدار نامی است. چنانچه  %2.5جریان کمتر از 

د، دقیقه ادامه یاب 2وضعیت هشدار بیش از 

 خروجی ها غیر فعال میشوند.

  جریان بسیار پایین ثانیه 5

 

متناظر با  نمایش          

 مقدار ضریب توان است.  

هستند و ضریب توان باالتر از  قطعهمه خازن ها 

 مقدار از پیش تنظیم شده میباشد.

 اضافه جبران سازی دقیقه 2
 

نمایش          متناظر با 

   مقدار ضریب توان است.

همه خازن ها وصل هستند و ضریب توان 

 کوچکتر از مقدار از پیش تنظیم شده میباشد.

 کمبود جبران سازی ثانیه 15

 

نمایش          متناظر با 

 مقدار ضریب توان است.  

 دمای بیش از حد ثانیه 10 با توجه به مقدار تنظیم شده دما در پارامتر
 

نمایش          متناظر با 

THD% ت.  اس 

( بیش از مقدار THDزمانی که هارمونیک )

 باشد.       تنظیمی بر روی پارامتر    
 هارمونیک % ثانیه 5

(THD)  

 

 نمایش داده میشود.

تنظیم پارامتر های قرائت شده توسط 

EEPROM  ،صحیح نمیباشند. برای رفع خطا

 ریست کردن دستگاه توسط کاربر الزامی میباشد.

  مترهاخطای تنظیم پارا -

 
 

 نمایش داده میشود.

تنظیم پارامتر های قرائت شده توسط 

EEPROM  .دستگاه با صحیح نمیباشند

. احتمال پارامترهای پیش فرض کار می کند

. کاربر وجود خطا در محاسبه اندازه گیری ها

قادر به انجام تنظیمات نمیباشد. الزم است 

 دستگاه به سازنده برگشت داده شود.

 

 

- 

 

غییر/تنظیم خطای ت

 پارامترها

 
 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Code توضیحات تاخیر )پیشفرض( پارامتر اصالحی LEDصفحه نمایش 

نمایش داده          

ولتاژ  LEDمیشود و 

 چشمک میزند.

پارامتر های قرائت شده توسط تنظیم 

EEPROM  ،صحیح نمیباشند. )ضریب توان

حساسیت و حالت کاربری را تنظیم نمایید(. 

ی دوباره، با سازنده محصول تماس جهت راه انداز

 حاصل فرمایید.

 

- 
 

 

 خطای پارامترها

 

 

 .نمایش داده میشود

توان عدم می تست دستگاهدر مرحله  فقط

را متوجه شد. حتما   EEPROMعملکرد صحیح 

 با سازنده محصول تماس حاصل فرمایید.

  EPROMرفع خطای  -

 

 .نمایش داده میشود
 

مقدار  ± 5ده %اگر فرکانس خارج از محدو

را بررسی  باشد پارامتر          تنظیمی          

نمایید. فرکانس فقط زمان روشن بودن تجهیز 

 بررسی میگردد.

 صفر

 

  خطای فرکانس

نمایش          متناظر با 

 مقدار ضریب توان است.  

زمانی که ضریب توان کوچکتر از مقدار تنظیمی 

 باشد.    پارامتر     
  ضریب توان پایین ثانیه 60

 

 



  

 ( اطالعات فنی12

 

 مدار تغذیه 96×96مدل  144×144مدل 

V~ 400/230 V~ 400/230  ولتاژ تغذیه 

 محدوده عملکرد برابر ولتاژ نامی -0.15%+... 10% برابر ولتاژ نامی -%0.15+... %10

 نس نامیفرکا هرتز 60 یا 50 هرتز 60 یا 50

 ولت 400برق مصرفی خط به خط  ولت آمپر 5.8 ولت آمپر 6.1

 (Microbreaksزمان مجاز قطع لحظه ای ) میلی ثانیه 6ز کمتر ا میلی ثانیه 6کمتر از 

Class II Class II /طبقه بندی اضافه ولتاژ اندازه گیری 

 

 ورودی جریان 96×96مدل  144×144مدل 

 جریان نامی آمپر 5 آمپر 5

 محدوده عملکرد آمپر  0.125... 5.5 آمپر 0.125... 5.5

V~ 230 V~ 230  ولتاژ نامی 

 جریانحداکثر تحمل اضافه  برابر جریان نامی 1.1 برابر جریان نامی 1.1

 پیک اضافه جریان ثانیه 1برابر جریان نامی به مدت  10 ثانیه 1برابر جریان نامی به مدت  10

Class II Class II ازه گیری/ طبقه بندی اضافه ولتاژاند 

 

 محدوده قرائت و کنترل 96×96مدل  144×144مدل 

 محدوده قرائت ولتاژ آمپر 5 آمپر 5

 محدوده قرائت جریان آمپر  0.125... 5.5 آمپر 0.125... 5.5

V~ 230 V~ 230  و جریان ژنوع قرائت ولتا 

 ( COS 𝜑ات ضریب توان )تنظیم برابر جریان نامی 1.1 برابر جریان نامی 1.1

 حساسیت قطع بدلیل خطا ثانیه/پله 5... 600 ثانیه/پله 5... 600

 زمان اتصال مجدد پله یکسان ثانیه 1... 600 ثانیه 1... 600

THD%-64st THD%-64st طیف هارمونیک-FFT 

 

 خروجی های رله 96×96مدل  144×144مدل 

 تعداد خروجی 04-06 04-06-08-12

1 NO  1 NO نوع کنتاکت 

8A-250 V~(AC1) 8A-250 V~(AC1) ظرفیت کنتاکت ها 

 حداکثر ظرفیت کنتاکت های مشترک  آمپر 10 آمپر 10

C/250-B/400 C/250-B/400  طبقه بندی عایقی/ ولتاژ نامیVDE 0110 

V~ 250 V~ 250 حداکثر ولتاژ سوئیچینگ 

20 ×  1006 OPS  20 ×  106OPS کنتاکت ها طول عمر الکتریکی 



  

100 × 103 OPS 100 × 103 OPS طول عمر مکانیکی کنتاکت ها 

 

 

 رابط سریال 96×96مدل  144×144مدل 

 TTL استاندارد استاندارد
Proprietary/ MODBUS RTU  MODBUS RTU/ Proprietary پروتکل ارتباطی 

RJ11 RJ11 نوع کانکتور 

 

 TTL،USB،485مبدل سریال  تمام مدل ها

 RJ11/USB/485 کانکتور  SCUSB485کد سفارش 

 

 

 

 

 

 

 

 بدنه و اتصاالت 96×96مدل  144×144مدل 

درجه سانتیگراد،                     90فقط 

 AWG 14/16میلیمترمربع،  1.5/2.5

درجه سانتیگراد،                     90فقط 

 AWG 14/16میلیمترمربع،  1.5/2.5

 مشخصات کابل قابل اتصال

 مدل بدنه نصب روی درب تابلو  نصب روی درب تابلو

 محدوده دمای کارکرد درجه سانتی گراد 50الی + 10- درجه سانتی گراد 50الی + 10-

 ارتفاع مناسب عملکرد دستگاه نسبت به سطح دریا  متر 2000تا  متر 2000تا 

 درجه آالیندگی 2 2

 خطوط اصلی/ اتصاالت-ولتاژ حفاظت عایقی کیلوولت 4 کیلوولت 4

 درجه حفاظت IP20ترمینالها  -IP41بخش جلو  IP20ترمینالها  -IP41بخش جلو 

 ابعاد میلیمتر 96×96×74 میلیمتر 149×149×60

 وزن گرم 370-350 گرم 520-540-650-700



  

 ( اتصاالت ترمینال13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 ( ابعاد14

 

 ((96×96))مدل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ((144×144 ))مدل

 

 

 

 

 

 

 

 

  نظافت دستگاه:

 . نماییددر صورت لزوم دستگاه را با یک پارچه نرم آغشته به آب تمیز 

 باشد.نبه یاد داشته باشید که حتما زمان نظافت، دستگاه خاموش و به منبع تغذیه متصل 


