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 RM9606 راهنمای راه اندازی سریع رگوالتور. 1
س شـبکه،  ، فرکـان )اسـت به آن متصل  CT و PTفازی که (، می تواند اکثر پارامترها مانند محل نصب ترانس ولتاژ و جریان       RM9606 رگوالتور

 .و برای اکثر کاربردها تنها الزمست مقدار ضریب توان به مقدار مطلوب تنظیم گردد.  را بصورت اتوماتیک شناسایی کندC/Kنسبت بهینه 
 

 .مناسب استرای اکثر کاربردها  تنظیم شده است این ضریب توان ب0,92ضریب توان مطلوب به : توجه
 

 : رگوالتورتغییر ضریب توان درنحوه 
 .نمایید به شبکه متصل 10 صفحه1مطابق شکل را رگوالتور ) فال
 دو در صفحه نمایش ظاهر ش--- شکلنموده و صبر کنید تا برق دار رگوالتور را ) ب
 .روع به چشمک زدن نماید شMANUALغ داده شود و چرا نمایش -1-  ثانیه فشار داده تا8را بیش از  man/setکلید  )پ
را ضریب توان  می توانید -/IQ و +/IPهای  با فشار کلید  . ضریب توان نمایش داده می شود     در صفحه نمایش    . ر دهید فشامجدد  را   د فوق کلی) ت

 .افزایش یا کاهش دهید
 .با این کار مقدار ضریب توان وارد حافظه می گردد.  نمایش داده شود-2-  را یکبار  فشار داده تاman/setکلید ) ث
 . برنامه ریزی را خاتمه دهیدSet با فشار مجدد . ظاهر گرددEnd د تا در صفحه نمایش را فشار دهی-  دوبار کلید)ج
دو الـی   با قطع و وصل متوالی پله ها توام است و در حدود             این کار   .  می نماید  PT و   CTاقدام به شناسایی محل     حاال رگوالتور   . صبر نمایید )چ

 .شود ه گیری شده نمایش داده میطول می انجامد پس از آن ضریب توان انداز ه دقیقه ب15
 

 .را مجدداً انجام دهید) ب(در صورتیکه هیچ عددی نشان داده نشد، برای مدت کوتاهی رگوالتور را از برق جدا کرده و مرحله : توجه
 

ظـه بـرق دار شـدن رگوالتـور،         به منظور جلوگیری از ایجاد اختالل در اثر تماسهای ناخواسته با رگوالتـور، از لح               .اکنون رگوالتور آمادۀ کار است    
و از لحظه شروع به برنامه ریزی، باید حداکثر ظرف مدت یک ساعت به برنامـه                .  دقیقه میتوان شروع به برنامه ریزی نمود       5حداکثر ظرف مدت    

 .به منظور برنامه ریزی مجدد رگوالتور، باید رگوالتور را برای مدت زمان کوتاهی از برق قطع کرد. ریزی خاتمه داد 
 

 .دی مدت زمان کوتاهی از برق قطع کربه منظور برنامه ریزی مجدد رگوالتور، باید رگوالتور را برا: توجه
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 قابلیتهای رگوالتور. 2
 

 PT و CT شناسایی محل 2,1
البتـه  . ایی مـی شـوند    شناسـ و پالریته اتصال آنها به رگوالتـور را          به آنها متصل گشته اند       CT و   PTپس از برق دار شدن رگوالتور، فازهایی که         

در صورت عدم موفقیت در شناسایی محل نصب       .  وجود دارد  تغییرات سریع بار  دلیل  ه  ب CT و   PT امکان شناسایی غلط و یا عدم شناسایی محل       
PT و CTورت دستی پارامتر را تنظیم نمود روند شناسایی تا هنگام حصول نتیجه مطلوب تکرار می گردد در چنین حالتی باید بص. 

 
 ثانیه هـم زمـان      8 را بیشتر از     man/Set و -/IQ  و +/IPکلیدهای   CT و   PTبرای پاک کردن حافظه رگوالتور و شناسایی مجدد محل        : وجهت

 .فشار دهید
 

  و ترتیب پله هاC/K شناسایی 2,2
وسپس از مدار خارج می گردنـد تـا         پله ها تک به تک به مدار وارد         .  مینماید   C/K رگوالتور اقدام به محاسبه      ،CT و   PTپس از شناسایی محل     

 .مقدار جریان هر پله و توالی پله ها شناسایی گردد
 

 .د انجام می پذیر man/Set و -/IQ  و+/IPو توالی پله ها و ظرفیت آنها فقط بعد از فشار هم زمان کلیدهای  CT و PTشناسایی محل: مهم
 

راکتیو  دلیلی، ه به مدار وارد و سپس از مدار خارج می سازد، چنانچه یکی از پله ها ب                در هنگام کار، در فواصل زمانی مشخصی رگوالتور پله ها را          
یگردند تـا در صـورت      تمامی پله های ناسالم در فواصل زمانی مشخصی وارد مدار م          . (این پله از برنامه کاری حذف می گردد        نامی را تولید نکند،   

می گردد که اگر پله ای در حین عملکرد عادی رگوالتور به مجموعـه پلـه هـا افـزوده شـد       پیشنهاد  )  به برنامه کاری باز گردند     رفع عیب مجددا  
 .برنامه ریزی مجددا انجام پذیرد

 
 .دهید مجددا انجام  رااگر پله ای در حین عملکرد عادی رگوالتور به مجموعه پله ها افزوده شد برنامه ریزی: توجه
 ترانسفورماتورهای موازی تغذیه می شود جریان خازن بین ترانسها تقسیم می شـود و انـدازه                 در شبکه های فشار ضعیفی که بار از طریق        : مهم

 .گیری جریان باید توسط ترانس های جریان جمع کننده انجام پذیرد
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  تنظیم اتوماتیک زمان تاخیر در وصل2,3
 تغییرات بار به منظـور حـداقل سـاختن    مقدارها برحسب ی های خاص این رگوالتور تغییر مدت زمان تأخیر در وصل و یا قطع کنتاکتورژگاز وی 

 .استهالک کنتاکتورهای پله های خازنی است
 

  بازگشت توان2,4
یعنی حتی اگر جهت توان اکتیو معکوس گردد        .  بر خالف سایر رگوالتورهای مشابه قادر به کار در هر چهار ناحیه توان است              RM9606رگوالتور  

 Regenرگوالتور قادر به تشخیص و اعالم این وضعیت بـا روشـن سـاختن چـراغ                 ) و از شبکه به سمت بار است      در حالت عادی جهت توان اکتی     (
 .بار بدون خلل ادامه می یابد) توان راکتیو مصرفی(بوده و جبران سازی 

 
 .دهد بازگشت توان در شبکه های رینگ و یا کارخانجات بزرگ رخ می: توجه

 
 نصب رگوالتور. 3

را بصورت خودکـار مـی توانـد         فاز به نول   صورته  و چه ب  ز  اصورت فاز به ف   ه   چه ب  PTو نحوه اتصال     CT و   PT  محل اتصال  RM9606رگوالتور  
 . نمایدشناسایی

 
  نصب3,1

 زبانه به محل نصب متصل می گـردد پشـت رگوالتـور ترمینالهـایی بـرای اتصـاالت                   4 بوده و توسط      میلیمتر 138 در 138رگوالتور دارای ابعاد    
 .تریکی در نظر گرفته شده استالک
 

 اتصاالت ولتاژی 3,2
 به سیستم سه فاز متصل گردد و ولتاژ تغذیه رگوالتور از همان فـازی کـه کنتاکتورهـا تغذیـه مـی                       1پیشنهاد می گردد، رگوالتور مطابق شکل       

 .گردند گرفته شود
 

 ولت، باید تغذیه رگوالتور توسط      400است، در ولتاژهای بیش از      طراحی شده    متناوب    ولت 400 و   230 رگوالتور برای ولتاژهای متناوب   : توجه
 .د انجام پذیر)PT (ترانسفورماتور کاهنده

 
 .مراجعه نمایید 3,4برای آگاهی یافتن از دیگر موارد بهره برداری به بخش .  ولت هستند380کنتاکهای فرمان قادر به تحمل حداکثر 
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 CTاتصال  3,3
 .گردند رگوالتور متصل می S2 و S1 به ترمینالهایریان  ترانس جS2 و S1خروجی های 

 
 .نمایید استفاده 5/2 از سیم نمره CTبرای کاهش بار : توجه
 . پل اتصال کوتاه جدا گرددCTبعد از اتصال : مهم

 
 دیاگرام مدار: 1شکل 

 
 

  نکات با اهمیت بهره برداری3,4
 . فازها یا ولتاژ خط متصل نمود را می توان بهRM9606 رگوالتور یترمینالهای ولتاژ -
 . متصل می گرددN/Lو  ولت 400 ولت اتصال ولتاژ تغذیه به ترمینال های 400  در سیستم-
 .گردد الزمست که بوبین فرمان کنتاکتورها از همان فازی تغذیه گردند که رگوالتور تغذیه می ولتاژ کمله  برای عملکرد صحیح ر-
 

 .التور حتما فیوز تعبیه گردددر مدار تغذیه ولتاژ رگو: مهم
 .در هنگام تعمیرات باید رگوالتور از برق جدا گردد -
 . متصل گرددD ولتاژ کنترل کنتاکتورها باید به ترمینال -
 . هستندFloating Contactصورت ه کنتاکتهای فرمان رگوالتور ب -

 .است آمپر 5کنتاکتورها بوبین حداکثر مجموع جریان : مهم
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را  6,3بخش  ( .شود بسته می کنتاکتها   یا قطع ولتاژ     Alarm چراغ    سیگنال در رگوالتور تعبیه گشته اند که در هنگام چشمک زدن            دو کنتاکت  -

 ).مالحظه نمایید
 . شروع به چشمک زدن می نمایدAlarm توسط رگوالتور، چراغ Alarm هنگام صدور فرمان -
 
 راه اندازی. 4

 .، رگوالتور آماده بهره برداری است3بخش پس از نصب رگوالتور مطابق توضیحات 
 

 راه اندازی برای اولین بار 4,1
 دستگاه سعی در تعیین ظرفیت پله ها می نماید

 وارد مدار شده و سـپس از        یک تک به تک به     هر   ،به منظور تعیین ظرفیت پله ها     .  نمایش داده می شود    ---پس از برق دارشدن رگوالتور شکل       
 . دقیقه بطول می انجامد15ار حداکثر مدار خارج میشود این ک

 
 .دن الزم برای تخلیه خازن وجود داردر وصل هر پله تاخیری برابر مدت زما: توجه

 
. مراجعه نماییـد   ، عیب یابی  8در صورتیکه روند شناسایی در این مدت به نتیجه نرسد، اشکالی در سیستم وجود داشته و برای رفع آن به بخش                      

 . بودن عملیات شناسایی، مقدار ضریب توان نشان داده می شوددر صورت موفقیت آمیز 
 

 .استوجود حداقل یک پله سالم در پله های متصل به رگوالتور شرط الزم برای انجام شناسایی  :مهم
 

 در این حالت باید     امکان پذیر است و    Set فعال می سازد این تغییر در وضعیت      غیر  ، مکانیسم شناسایی را     OFFتنظیم پارامتر مربوطه به حالت      
 ضریب توان اندازه گیری شده با ضریب توان حقیقی، باید با فشار همزمـان              عدم تطبیق    در صورت  .صورت دستی برنامه ریزی گردد    ه  رگوالتور ب 
man/setو  IP/+و  IQ/- ثانیه، شناسایی را مجددآً انجام داد8مدت حداقله ب . 

 
 .می شود ثانیه، شناسایی مجددآً انجام 8 مدت حداقله  ب-/IQ و +/IP  وman/setان با فشار همزم: توجه
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  راه اندازی مجدد4,2
، رگوالتور مجدداً شروع به کار تحت برنامـه ریـزی قبلـی             )مثال اتصال مجدد بعد از قطع شدگی یا رفع اتصال کوتاه          (  پس از رفع خطای سیستم    

 ).آخرین برنامه ریزی در حافظه ذخیره میشود( خود می نماید 
 CT  ثانیه، اطالعات از حافظه پاک شده و رگوالتور مجدداً شروع به شناسایی محل           8 مدت حداقل ه   ب man/set  و -/IQ  و +/IPبا فشردن همزمان    

 .استمطالب بیان شده با این فرض همراهند که پارامتر شناسایی رگوالتور فعال  .نماید  و ظرفیت پله ها میC/K و PTو 
 
 برنامه ریزی. 5

بـه منظـور سـهولت اسـتفاده از رگوالتـور در کاربردهـای              . ور گسترش کاربردهای رگوالتور، پارامترهای متعددی در نظر گرفته شده اند            به منظ 
 ). آورده شده است1شرح این تنظیمات در جدول (معمول، پارامترهای دستگاه از پیش تنظیم شده اند 

 
 .و دیگر پارامترها نداردتنظیم ضریب توان نیازی به معموال استفاده کننده   تنظیم شده است و0,92 ضریب توان رگوالتور به :توجه

 
اختالل در عملکرد رگوالتور در اثر دستکاری و یا تماسهای ناخواسته، رگوالتور پس از اتصال به برق، حداکثر تـا پـنج دقیقـه                         برای جلوگیری از  

 دقیقه اول بعد از برق دار شدن رگوالتور، حداکثر ظرف مدت            5به تغییر پارامترها در     اجازه شروع به تغییر پارامترها را میدهد و در صورت اقدام            
روند تست یا برنامـه     . برای برنامه ریزی مجدد رگوالتور باید رگوالتوربرای مدت کوتاهی از برق جدا شود            . یکساعت برنامه ریزی باید خاتمه یابد       

 :زی مجدد رگوالتور به شرح زیر استری
 

 .تور در شرایط کار عادی قفل شده و امکان تغییر و دستکاری وجود ندارد، برای برنامه ریزی مجدد به بخش مربوطه مراجعه نماییدرگوال: توجه
 

نشان داده شود کـه ایـن عـدد     -1- حالت تنظیم برود، در صفحه نمایش ثانیه فشار داده تا رگوالتور به  8را به مدت حداقل      man/setهای  کلید
 .شود  مقدار پارامتر نشان داده میman/set  با فشردن مجدد کلید.  پارامتر استنشانگر اولین

 
 .گردد مقدار جدید وارد حافظه می  man/setفشار با . دهدافزایش یا کاهش میرا مقدار پارامتر  -/IQ و +/IP: توجه

 
 .وان به پارامتر بعدی رفتمی ت man/setدر صورت عدم نیاز به تغییر مقدار نمایش داده شده، با فشردن کلید  

 24مرحلـه   پـس از     +/IPفشار کلیـد    با  . در پارامتر بعدی یا قبلی قرار می گیرد        -/IQ و یا    +/IPشود با فشردن     اگر شماره پارامتر نمایش داده می     
رگوالتـور را بـه      man/set  در صفحه نمایش داده می شود، بـا فشـار کلیـد            -End-عبارت   -1- پس از ظاهر شدن      -و یا فشار کلید     برنامه ریزی   

 . و مقادیر در حافظه ذخیره می شوندازگشتهحالت کار عادی خود ب
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 .مقادیر ذخیره شده در حافظه رخ نمی دهد و Alarmدر طول برنامه ریزی هیچ تغییری در وضعیت کنتاکت های : توجه
 :شرح داده شده استزیر  جدول وظیفه هر پارامتر در

 مه ریزیمقادیر قابل برنا: 1جدول 
 گام توضیح اولیهتنظیم  دامنه تغییرات

 -1- ضریب قدرت مطلوب پس فاز 0,92 پیش فاز 0,95پس فاز تا  0,8
 -2- انتقال موازی -1 0,5 با گام+ 4تا  -2 از

 -3- محدود سازی  +1,0 0,5م با گا+ 2الی  -2از 
 -4- تاخیر در وصل ثانیه  45  ثانیه1ثانیه با گام  500 الی 5از 

 ) پارامتر فعال بعدی است13گام (وضعیت اتوماتیک = روشن 
  تنظیم دستی=خاموش 

 -C/K -5شناسایی اتوماتیک  روشن

 -C/K -6تنظیم دستی  2,0 0,01 با گام 2,0الی  0,02از 
1:1:1:1:1...    1:1:2:4:4...    1:2:3:4:4... 
1:1:2:2:2...    1:1:2:4:8...    1:2:3:6:6... 
1:1:2:2:4...    1:2:2:2:2...    1:2:4:4:4... 
1:1:2:3:3...    1:2:3:3:3...    1:2:4:8:8... 

...1:1:1:1  آرایش پله ها 
-7- 

 -8- تعداد پله ها 6 6 الی 1از 
 پله اول ثابت=  1                   بدون پله ثابت=  0
 پله اول تا سوم ثابت=  3             پله اول و دوم ثابت=  2

 -9- داد پله های ثابتتع 0

 )پارمتر یازدهم غیر قابل تغییر( اتوماتیک= روشن 
 دستی= خاموش 

 و PTشناســایی محــل اتصــال  روشن
CT -10- 

 -11- تعیین وضعیت اتصاالت  شناسایی خودکار 2جدول 
 -12- زمان تخلیه ثانیه  30 ثانیه 1ثانیه، با گام  900تا  5

 قطع و وصل دوره ای= روشن 
 قطع ووصل غیر دوره ای=  خاموش

 -13- قطع و وصل دوره ای روشن

تعداد قطع و وصل ها تـا اعـالم          خاموش برحسب یک هزارم 1000تا خاموش از 
 -14- آالرم

 6 الی 1از 
هنگام خروج از این مرحله شمارنده کنتـاکتور متنـاظر عـدد تعیـین              

 .تمامی شمارنده ها را صفر میسازد ALL. شود شده صفر می

ر فعال سازی شمارنده قطـع      غی 0
 -15- ووصل هر کنتاکتور 



 
13

 
 .برای چند ثانیه حالت تغییرات سریع فعال خواهد شد -/IQ و یا +/IP فشار دکمه های ۀوسیله ب* 
 

 نحوۀ اتصال: 2جدول 
 اتصال ترانسفورماتور ژمسیر ولتا

L/N L S1 S2 
 وضعیت CTمحل 

N L1 I K L1 0 
L1 L3 K I L1 1 
N L3 K I L1 2 
L3 L2 I K L1 3 
N L2 I K L1 4 
L2 L1 K I L1 5 
N L1 K I L1 6 
L1 L3 I K L1 7 
N L3 I K L1 8 
L3 L2 K I L1 9 
N L2 K I L1 10 
L2 L1 I K L1 11 

 
  :3مثالی از وضعیت اتصال 

 L2 مسیر جریان در فاز
 K     I اتصال ترانسفورماتور

 L1 و L3 مسیر ولتاژ
 .ل ترانسفورماتور و مسیر ولتاژ معکوس شوند با این حالت تفاوتی نداردحالتی که اتصا

 
 تنظیم ضریب توان 5,1

.  نشان داده شده است    3 و   2قابل تنظیم است چگونگی عملکرد رگوالتور در شکلهای          0,01 پس فاز با دقت      0,8پیش فاز تا     0,9ضریب توان از    
ای وارد و یا خارج نمی گردد و در صورتیکه در            پله هیچ. واقع باشند ) هاشور نخورده (اده شده   اگر اندازه گیری های رگوالتور در محدوده نشان د        
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 ه گیری شده به ناحیه مجاز با کمترین تعداد قطـع و وصـل هـا مـی                 زداخل محدوده هاشور خورده باشند، رگوالتور سعی در رساندن مقادیر اندا          
 .نماید

 
 )PS = 0 خاموش، L، 1= ان ضریب تو(پاسخ کنترل پس از تنظیم : 2 شکل

 
نشان داده شده است شکستگی مشخصه بانـد عملیـاتی بـه            ) عوض شدن جهت جریان اکتیو    ( رفتار رگوالتور در هنگام برگشت توان        3در شکل   

 . و ناحیه برگشت توان اکتیو گسترش یافته استاناحیه برگشت توان گسترش نیافته است بلکه فقط تا نقطه تقاطع مبد
 
 

 
 )PS = 0 خاموش، L، 0,92= ضریب توان (پاسخ کنترل پس از تنظیم : 3 شکل
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 در .ر شرایط برگشت توان جلـوگیری کـرد       توان از پس فاز شدن بار د       می) 5,2 در بخش    5مطابق شکل   (با انتقال باند عملیاتی به ناحیه خازنی        

 )8شکل ( .گردد ور راکتیو متقارن میناحیه مجاز نسبت به مح. استصورتی که ضریب توان در حالت خازنی تنظیم شده 
 

 )PS(انتقال موازی  5,2
اعـداد   (0,5بـا دقـت     + 4 تـا    -2مقدار این پـارامتر از      . انتقال داد ) مثبت یا منفی  (توسط این پارامتر میتوان ناحیه مجاز را در جهت توان راکتیو            

 ناحیه پس فاز و مقادیر منفی برای انتقال به ناحیه پیش فاز بکـار         مقادیر مثبت برای انتقال به    . قابل تنظیم است  )  هستند C/Kمضربی از نسبت    
 . نشان داده شده است6 و 5اثر این تنظیم در شکل . روند می

 
 )PS+ = 1 خاموش، ،L = 1ضریب توان ( پاسخ کنترل پس از تنظیم :4 شکل

 
 .در این شرایط ضریب توان مطلوب، حد فوقانی ناحیه مجاز است
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 )PS = -1 خاموش، L ،0,92= ضریب توان (نترل پس از تنظیم  پاسخ ک:5 شکل

 .در این شرایط ضریب توان مجاز حد پایینی ناحیه است
 

 )L( محدود سازی 5,3
 .این پارامتر، قابلیتهای جدیدی را ارائه میدهد

بنـد  (ب توان واحد اثری مانند انتقال موازی  در شرایط تنظیم ضری    OFF بوده و تنظیم این پارامتر به        0,5 با دقت    -2تا   +2 از   Lمحدوده تنظیم   
 .دارد) 5,2

 )6شکل . (گردد ، یک شکستگی در مشخصه ایجاد می1برای ضریب توانهای غیر از 
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 )L+ = 1، 0,92= ضریب توان ( پاسخ کنترل پس از تنظیم :6 شکل

 
 

این تنظیم   شخص کرد که هیچگاه رگوالتور از آن پایینتر نمی آید         با استفاده از پارامتر محدود ساز می توان یک محدوده مطلق توان راکتیو را م              
 :کرد زیر را به دنبال خواهد داشتعمل

 
در مواقع کم باری جلـوگیری  ) خازنی شدن بار(از وقوع جبران سازی  .گیرد طور متوسط ضریب توان در ناحیه فوقانی محدوده توان قرار میه ب

 . نشان داده شده است7و محدود سازی در شکلشود ترکیب مناسبی از انتقال موازی  می
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 )L ،1,0- = PS+ = 1,0، 0,92= ضریب توان ( پاسخ کنترل پس از تنظیم :7 شکل

 :در این مثال 
 .شود در ناحیه فوقانی ضریب توان به مقدار پایینی تنظیم می

امتر رگوالتور در هنگام تحویل به مقادیر فوق تنظـیم  بخشی از پار. دهد در مواقع کم باری رخ می) Over Compensation (فوق جبران سازی
در شکل باند کنترلی، هنگامیکه ضریب توان پیش فاز تنظیم شده اسـت نشـان                .آورد شده اند و برای اغلب کاربردها بهترین شرایط را فراهم می          

 .داده شده است

 
 )L ،1,0- = PS+ = 1,0 خازنی، 0,95= ضریب توان ( پاسخ کنترل پس از تنظیم :8 شکل
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 : تاخیر در وصل5,4
 ثانیه قابل تنظیم است برای وصل هر پله، رگوالتور تأخیری را تا اجرای فرمان وصـل ایجـاد                   5 ثانیه با دقت     500 الی   5میزان تأخیر در وصل از      

 در صـورت    ها کاهش می دهـد مـثال      پله  تعداد  پله های بیشتر، رگوالتور بصورت اتوماتیک تأخیر را به نسبت           در صورت نیاز به تعداد      . می نماید 
 .زمان تأخیر تنظیم شده در نظر گرفته می شودیک سوم  پله زمان تأخیر 3نیاز به دو پله، زمان تأخیر نصف شده و در صورت نیاز به 

 . ثانیه تنظیم گردد45زمان تأخیر حداقل، ) در صورت امکان(برای جلوگیری از خرابی زودرس کنتاکتورها، 
 

 .مان تأخیر برابر مدت زمان الزم برای تخلیه کامل خازن قبل از وصل مجدد استحداقل ز: توجه
 

 C/K تنظیم خودکار 5,5
این شناساگر پاسخ جریانی مناسب را در هنگام اتصال رگوالتور بـه شـبکه محاسـبه                .  مجهز است  C/K به شناساگر خودکار     RM9606رگوالتور  
 یا  ON در دو حالت   C/Kپارامتر شناسایی اتوماتیک    .  تکرار می گردد   C/K های خازنی و محاسبه      قدرت تمامی پله   این روند تا تعیین   . می نماید 

OFFقابل تنظیم است . 
در صورت تنظـیم پـارامتر رگوالتـور بـه          . تنظیم ضریب توان می نماید    به  شده شروع   شناسایی   C/K، رگوالتور براساس    ONبا تنظیم پارامتر به     

OFF الزمست پارامتر C/Kصورت دستی تنظیم گردده  ب3س جدول  براسا. 
 

 . را شناسایی می نمایدC/K و رگوالتور مقدار استشده  تنظیم ON  در حالتC/Kپارامتر شناسایی اتوماتیک : توجه
 

 C/K پاسخ جریان 5,6
حدود ساز محاسبه می بر حسب مقادیرضریب توان، انتقال موازی و م) 8 الی 2خط نقطه چین در شکل  (RM9606 ر مشخصه کنترلی رگوالتو

 نمایـد در    رگوالتور با قطع و وصل پله ها سـعی مـی           .کوچکترین پله در دو سمت مشخصه در نظر گرفته میشود          0,65 باند تلرانسی برابر  . گردد
 .داین ناحیه باقی بمان

 ولـت   400بـرای شـبکه     ،  c/k قـدار ، م 3جهت سهولت در جدول شماره      .  قابل تنظیم است     0,01 با گامهای    2 الی   0,02 ۀ در محدود  c/kمقدار  
 . آمپر مقادیر ارائه شده است5ه  با ثانویCTبرای 

 . از فرمول زیر استفاده می گردداست متفاوت با مفروضات باال CTدر شرایطی که ولتاژ یا جریان ثانویه 

c k Q
U k

=
⋅ ⋅

0 65
3

. 

  k= نسبت تبدیل ترانس
 U =  ولتاژ محل نصب خازن
   Q = ظرفیت کوچکترین پله
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  هرتز50 ولت و فرکانس 400 در ولتاژ C/Kمقادیر : 3جدول 
 CT A/A 2,5 5 7,5 10 12,5 15 20 25 30 40 50 60 100 
5/30 40/0 80/0 20/1 60/1          
5/40 30/0 60/0 90/0 20/1 50/1         
5/50 24/0 48/0 72/0 96/0 20/1 44/0        
5/60 20/0 40/0 60/0 80/0 00/1 20/1 60/1       
5/75 16/0 32/0 48/0 64/0 80/0 96/0 28/1 60/1 92/1     
5/100 12/0 24/0 36/0 48/0 60/0 72/0 96/0 20/1 44/1 92/1    
5/150 08/0 16/0 24/0 32/0 40/0 48/0 64/0 80/0 96/0 28/1 60/1 92/1  
5/200 60/0 12/0 18/0 24/0 30/0 36/0 48/0 60/0 72/0 96/0 20/1 44/1  
5/250 05/0 10/0 14/0 19/0 24/0 29/0 38/0 48/0 58/0 77/0 96/0 15/1 92/1 
5/300 04/0 08/0 12/0 16/0 20/0 24/0 32/0 40/0 48/0 64/0 80/0 96/0 60/1 
5/400 03/0 06/0 09/0 12/0 15/0 18/0 24/0 30/0 36/0 48/0 60/0 72/0 20/1 
5/500 02/0 05/0 07/0 10/0 12/0 14/0 19/0 24/0 29/0 38/0 48/0 58/0 96/0 
5/600  04/0 06/0 08/0 10/0 12/0 16/0 20/0 24/0 32/0 40/0 48/0 72/0 
5/750  03/0 05/0 06/0 08/0 10/0 13/0 16/0 19/0 26/0 32/0 38/0 58/0 
5/1000  02/0 04/0 05/0 06/0 07/0 10/0 12/0 14/0 19/0 24/0 29/0 48/0 
5/1500   02/0 03/0 04/0 05/0 06/0 08/0 10/0 13/0 16/0 19/0 38/0 
5/2000    02/0 03/0 04/0 05/0 06/0 07/0 10/0 12/0 14/0 29/0 
5/2500     02/0 03/0 04/0 05/0 06/0 08/0 10/0 12/0 19/0 
5/3000      02/0 03/0 04/0 05/0 06/0 08/0 10/0 14/0 
5/4000       02/0 03/0 04/0 05/0 06/0 07/0 12/0 
5/5000        02/0 03/0 04/0 05/0 06/0 10/0 
5/6000         02/0 03/0 04/0 05/0 08/0 
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  توالی پله ها5,7
ـ  . ، امکان ایجاد هر ترکیب و توالی در پله ها به صورت دلخواه وجود دارد           C/Kدر صورت فعال بودن شناساگر       ه تنها شرط الزم امکان دسـتیابی ب

 .هر مضربی از کوچکترین پله توسط ترکیبی از پله ها است 
 

 .گردد  توالی پله های رگوالتور به توالیهای زیر محدود میC/Kدر صورت غیر فعال بودن شناساگر 
 

1:2:3:4:4 1:1:2:4:4 1:1:1:1:1 
1:2:3:6:6 1:1:2:4:8 1:1:2:2:2 
1:2:4:4:4 1:2:2:2:2 1:1:2:2:4 
1:2:4:8:8 1:2:3:3:3 1:1:2:3:3 

 
 .است 1:1:1:1...صورت ه بوده و توالی دیگر پله ها در ساده ترین حالت ب -1-ال کوچکترین پله معمو

 
 تعداد کنتاکتورهای مورد استفاده 5,8

بانک در  مثال .ستا قابل تنظیم 6 الی 1، بدون توجه به توالی مورد استفاده مقدار این پارامتر از          C/Kدر حالت غیر فعال بودن شناساگر خودکار        
ایـن کـار موجـب جلـوگیری از         .  تنظیم می گردد   5 و پارامتر فوق به مقدار       شده متصل   5 الی   1خروجی های   ترتیب به   پله، پله ها به      5خازنی  

 .فعالیت خروجی هایی که به کنتاکتور متصل نشده اند می گردد
 

 تعیین پله های ثابت 5,9
را به عنوان پله ثابت در نظر گرفت، پله های ثابت پله هایی هسـتند کـه در رونـد کنتـرل عـادی                         می توان سه خروجی      RM9606در رگوالتور   

 .و معموال در مدار باقی می مانند. ضریب توان قطع و وصل نمی گردند ولی در ابتدای شروع بکار رگوالتور وارد مدار می شوند
 

 .التور قراردارند و درصورت نیاز از شبکه جدا می شوندپله های ثابت تعریف شده تحت حفاظت رله های حفاظتی رگو: توجه
 .الزمست پله های ثابت رگوالتور دارای کنتاکتور باشند: مهم

 :این پارامتر به مقادیر ذیل قابل تنظیم است
 
 بدون پله ثابت = 0
 .ثابت استاول رگوالتور پله  =1
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 . ثابت استاول و دوم رگوالتور های پله= 2
 .پله ثابت استم و سوم رگوالتور اول، دو های  پله=3
 

 شناساگر اتصاالت 5,10
 .که به یکی از دو حالت زیر قابل تنظیم است)  مراجعه شود2-1به بخش (رگوالتور دارای شناساگر اتصال بوده 

 )ON( شناساگر اتصال فعال -
 OFF)( شناساگر اتصال غیر فعال -
) 1براساس جـدول     (استدر گام یازدهم تنظیمات، قابل مشاهده       ) توسط رگوالتور (ده   شناساگر اتصال، وضعیت شناسایی ش     حالت فعال بودن  رد

 .بصورت دستی باید تنظیم گردند) 2براساس جدول (با غیر فعال بودن شناساگر، نحوه اتصاالت 
 

 شناسایی وضعیت اتصال 5,11
دلیل تغییرات سریع بار و یا عدم تقارن بار رگوالتـور           ه   که ب  معموال بهتر است مکانیسم شناسایی اتصال در حالت فعال تنظیم گردد و در صورتی             

 .صورت دستی تنظیم گردده  نوع اتصاالت ب2 دقیقه موفق به شناسایی نگردد، الزمست تا مطابق جدول 15بعد از 
 

 تنظیم زمان تخلیه خازن 5,12
زمان تاخیر بین قطع و وصل متوالی یک پلـه از           . تصل نگردد به منظور اطمینان از اینکه خازن قطع شده پیش از تخلیه کامل مجددا به شبکه م               

 . ثانیه قابل تنظیم است900 تا 5
 

 قطع و وصل دوره ای و غیر دوره ای 5,13
 یعنی وقتی پله ای از مدار خارج می شود تمامی پله های هم ،گردند رد مدار میای وا پله های خازنی هم ظرفیت بصورت دورهدر این شرایط 

 .بل از ورود مجدد آن پله به مدار، به ترتیب وارد مدار می شوندظرفیت تا ق
 

 .د می رسانقل کنتاکتورها را به حداعملکرد دوره ای رگوالتور خرابی: توجه
 .ضروری استقطع و وصل دوره ای  برای هم ظرفیت وجود دو پله : توجه
 .وندای رگوالتور در نظر گرفته نمی ش های ثابت در عملکرد دوره  پله:توجه

 و بعضیاست  مجهز  بلوک کننده هارمونیک فیلتربانک خازنی به های  بعضی از پلهدر حالتی کهای رگوالتور  عملکرد دوره: کامال غیر مجاز
 .هستند بدون فیلتر دیگر

 



 
23

 ALARMتعداد قطع و وصل ها تا هنگام  5,14
در وضـعیت دسـتی،   .  هر پله شمارنده ای در نظر گرفته شده است برایRM606در رگوالتور  برای سهولت در نگهداری و سرویس بانک خازنی،  

 4th  ثانیـه عالمتـی شـبیه      10 هر   شودپله هایی که تعداد قطع و وصلشان از مقدار تعیین شده بیشتر              .مقدار شمارنده هر پله قابل مشاهده است      
مراجعـه  ) 5,15( بـه بنـد      Alarmبـرای خنثـی کـردن       . دنزمی   چشمک   Alarmچراغ  نمایش داده می شود و هم زمان        ) برای پله چهارم  (مثال  

 تقسیم گردد مثال بـرای      1000پیش از وارد کردن عدد مورد نظر به عنوان حداکثر تعداد قطع و وصل های مجاز، عدد مورد نظر باید بر                      . نمایید
ه نیازمند به سـرویس، هـیچ خللـی در           و مشخص ساختن پل    Alarmالزم به ذکر است که اعالم       .  وارد گردد  100باید عدد    100،000تنظیم در   

 .کند روند کار رگوالتور ایجاد نمی
 

 غیر فعال ساختن شمارنده پله ها 5,15
 تنظیم کرد هنگـام     ALL یا   6 الی   1 را می توان بر روی       15پارامتر  . هر یک، یا تمامی شمارنده قطع و وصل پله ها را می توان غیر فعال ساخت               

 در صفحه نمـایش بـه مفهـوم    ALLظاهر شدن . شمارنده پله مشخص شده غیر فعال می گردد   ) man/setکلید  با فشردن   (خروج از این مرحله     
 .استغیر فعال شدن تمامی شمارنده ها 

 . بر می گرددOاگر هیچ یک از شمارنده ها غیر فعال نباشند، صفحه نمایش به حالت 
 

 CTنسبت  5,16
 بـه عنـوان مقـدار       CT، الزمست تا نسبت تبدیل      )IS( و جریان ظاهری     )IQ( و جریان راکتیو     )IP(برای نشان دادن مقادیر صحیح جریان اکتیو        

 .در صورت عدم تنظیم این پارامتر، مقادیر خوانده شده باید در نسبت تبدیل ترانس ضرب شوند. پارامتر شانزدهم وارد گردد
 )200 آمپر یعنی 5 به 1000 :مثال( . قابل تنظیم است7000 و 1 بین CTمقدار نسبت تبدیل 

 
 نسبت تبدیل ترانس ولتاژ 5,17

 بـرای   rVAkکمبـود   در صورت استفاده از ترانس ولتاژ در مدار اندازه گیری، وارد کردن نسبت تبدیل ترانس برای امکان عملکـرد صـحیح رلـه                        
فعـال  سیدن به ضـریب تـوان مطلـوب         خازنی موجود برای ر   ظرفیت    کافی نبودن   در هنگام  رلهاین  .  الزامی است  رسیدن به ضریب توان مطلوب    

 .می زندچشمک  ALARM شده و هم زمان چراغ
 بایـد وارد گـردد، نسـبت    1 مقدار CT باید وارد گردد در صورت عدم حضور     17نسبت تبدیل اولیه به ثانویه ترانس ولتاژ به عنوان مقدار پارامتر            

 .است قابل 300 الی 1تبدیل در محدوده 
 

  پنجمتنظیم رله هارمونیک 5,18
در صـورت افـزایش دامنـه       . تم اندازه گیری و نمایش هارمونیک های پنجم، هفـتم، یـازدهم و سـیزدهم اسـت                  س دارای سی  RM9606رگوالتور  

 تا هنگام کاهش دامنه هارمونیک از مقـدار         Alarm بسته شده و چراغ      Alarmهارمونیک های اندازه گیری شده از مقادیر تعیین شده، کنتاکت           
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بـا  . مرتبا روشن و خـاموش مـی شـود    Harmonicچراغ Alarm   و خاموش شدن چراغAlarmتا قطع شدن  .وشن باقی می ماندتعیین شده ر
 تا آنجا باید ادامه یابـد کـه         Set شده است نمایش داده می شود فشار دکمه          Alarm دامنه و مرتبه هارمونیکی که موجب صدور         Setفشار دکمه   

 . خاموش شودHarmonicچراغ 
 

 تنظیم رله هارمونیک مرتبه هفتم 5,19
 تنظیم حداکثر دامنه هارمونیک هفتم مجاز 

 
 تنظیم رله هارمونیک مرتبه یازدهم 5,20

 تنظیم حداکثر دامنه هارمونیک یازدهم مجاز
 

  تنظیم رله هارمونیک مرتبه سیزدهم5,21
 اکثر دامنه هارمونیک سیزدهم مجازتنظیم حد

 
 یرله اضافه جریان هارمونیک 5,22

در صورتی کـه ایـن نسـبت از    .  قادر به تعیین نسبت مقدار مؤثر جریان هارمونیکی به مقدار مؤثر جریان فرکانس پایه است    RM9606رگوالتور  
بیشتر گردد، رگوالتور تمامی پله ها را از مدار خارج می نمایـد و              ) در اثر هارمونیک و یا رزونانس     (مقدار مطلوب تعیین شده به مدت یک دقیقه         

حداکثر مقدار ثبـت شـده نمـایش         man/set دقیقه مجددا پله ها وارد مدار می گردند با فشار دکمه             4 قطع می گردد و پس از        Alarmهمزمان  
 .در هنگام استفاده از پله های فیلتر دار الزمست این مقدار به باالترین حد ممکن تنظیم گردد. داده می شود

 
  ضریب توانAlarmقطع  5,23

در صورتی کـه کـار در ناحیـه مـذکور بـدلیل       .که قبال بیان شد، رگوالتور سعی می نماید در ناحیه کنترلی تعیین شده فعالیت نمایدهمانگونه 
 .دنزمی   چشمک   Alarm چراغ) بسته به مقدار انحراف از شرایط تعیین شده       ( پس از چند دقیقه      یستناکافی بودن ظرفیت خازنی امکان پذیر ن      

 .ان خارج از ناحیه کنترلی قرار گیرد وضعیت فوق پدید می آیدهمچنین اگر ضریب تو
 . ضریب توان قطع می گرددOFF( ،Alarmانتخاب (با غیر فعال ساختن این پارامتر 

 
 kVArنمایش  5,24

 . نشان داده می شودkVAr برنامه ریزی مقدار 24 در گام Set، با فشار CTدر صورت مشخص بودن نسبت تبدیل 
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 کارکرد. 6
 وضعیت نمایش 6,1

 
 .انتخاب وضعیت نمایش، مستقل از عملکرد رگوالتور بوده و در هر زمان قابل تغییر است: توجه

 
در سمت راست صفحه نمایش سه چراغ تعبیه شده است که یکی از سه وضعیت نمایشی ضریب توان، جریـان یـا هارمونیـک را مشـخص مـی                             

با فشردن ترکیبی از کلیدها قابل دسـت یـابی          ) راکتیو، ظاهری، ضریب قدرت، هارمونیک ها        جریان اکتیو، ( وضعیت نمایشی    5هر یک از     .نماید
 .هستند

 
 ضریب توان حقیقی 6,1,1

از تمامی وضعیت های نمایشی می توان به        .ضریب توان روشن است     ضریب توان است در این حالت چراغ        وضعیت اصلی صفحه نمایش، نمایش      
 .ت ضریب توان پس فاز و پیش فاز اسخازنی نشان دهندهحالت  برای -سلفی و عالمت حالت ی برا+ عالمت . این وضعیت بازگشت

 
جریان اکتیو و راکتیو بطـور مجـزا انـدازه گیـری            .  در حالت تولید توان اکتیو توسط بار یا تغییر جهت توان اکتیو روشن می گردد               Regenچراغ  

به این ترتیب حتی در ضـریب تـوان حـدود صـفر              .اس آن ضریب توان محاسبه می شود      گردد و بر اس    شده، فرکانس پایه هر دو جریان جدا می       
در شـرایطی کـه جریـان ظـاهری     . است آمپر 0,02 حداقل جریان ظاهری برای اندازه گیری صحیح ضریب توان تقریبا .استاندازه گیری دقیق    

در صورتی که تغییری در جریان اندازه گیری        . ازه گیری انجام می شود    آمپر گردد، سه بار متوالی یک پله از مدار خارج شده و اند             0,02 کمتر از 
 . نشان داده می شودI=0شده حاصل نشود تمامی پله ها از مدار خارج شده و 

 
 وجریان راکتی 6,1,2

 سلفی یا خازنی جریـان       که نشانگر وضعیت   -یا  + عالمات    همراه با  CTمقدار جریان راکتیو عبوری از       ، در صفحه نمایش   IQبا فشار دادن دکمه     
صـورت  ه  ب(در این وضعیت، اثر وارد و خارج شدن پله های خازنی            . روشن و خاموش می شود     Ampereهمزمان چراغ   . است نشان داده می شود    

 مقدار حقیقی جریان راکتیو نشان داده مـی شـود در غیـر اینصـورت،                CTنسبت تبدیل   تنظیم صحیح   قابل مشاهده است و در صورتی       ) دستی
 . را فشار دهیدHarm یا IQ ،IPبرای خروج از این حالت یکی از کلیدهای .  ضرب گرددCTریان نشان داده شده باید در نسبت تبدیل ج
 

 ون اکتیاجری 6,1,3
  روشـن  Ampereنشـان داده میشـود و همزمـان چـراغ            CT موثر و جهـت جریـان اکتیـو عبـوری از               در صفحه نمایش مقدار    IPبا فشار کلید    

 تنظـیم صـحیح     در صـورت  . است که جهت توان اکتیو عوض شده و از بار به سوی شبکه              است بدین معنی    Regenروشن شدن چراغ    . دردگ  می
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 ضـرب   CT در غیر اینصورت عدد خوانده شده را باید در نسبت تبدیل             .است عدد نشان داده شده مقدار حقیقی جریان اکتیو          CTنسبت تبدیل   
 . را فشار دهیدHarm یا IP ،IQیکی از کلیدهای برای خروج از این وضعیت . کرد

 
 جریان ظاهری 6,1,4

در صـورت   .  روشـن مـی شـود      Ampere دامنه مؤلفه اصلی جریان ظاهری در صفحه نمایش آشکار می گردد و چـراغ                IP و   IQزمان  با فشار هم  
ی بوده و در غیـر اینصـورت بایـد عـدد را در نسـبت                 در مرحله برنامه ریزی عدد نمایش داده شده مقدار حقیق          CTتنظیم پارامتر نسبت تبدیل     

 . فشار داده شودHarm و یا IP ،IQبرای خروج از این وضعیت . تبدیل ترانس ضرب کرد
 

 هارمونیک 6,1,5
ر  روشن می گردد بـا فشـا       Harmonic پنجم، هفتم، یازدهم، و سیزدهم ولتاژ نشان داده می شود و چراغ                دامنه هارمونیک های   Harmبا فشار   

 در 2.9 .5نمـایش  : عنـوان مثـال  ه در صفحه نمایش دامنه هارمونیک مرتبه باالتر و یا پائین تر نمایش داده می شود ب -/IQ و یا +/IPکلیدهای 
 . می توان از این وضعیت خارج شدHarmبا فشار مجدد . است دامنه مؤلفه اصلی ،%2,9صفحه نمایش به معنی هارمونیک پنجم با دامنه 

 
 کرد دستیعمل 6,2

 و یـا    +/IPبا فشـار    .  شروع به چشمک زدن می کند      manualو چراغ     ثانیه، رگوالتور به حالت دستی رفته      3  برای حداقل  man/setبا فشار کلید    
IQ/- می توان پله های خازنی را به مدار وارد و یا خارج کرد. 

 
بـدون فشـار    ( ثانیـه    12نشان داده می شود و پـس از         ) ON.1مثال  (ماره پله   ش. پله ورودی را می توان انتخاب نمود       -/IQ و یا    +/IPبا فشار کلید    

 ثانیه پلـه از مـدار خـارج         12 نمایش داده شده و پس از        OFF.1اگر این پله در مدار باقی بماند،        . وارد مدار می گردد   ) هیچ کلیدی در این مدت    
 شمارنده قطـع و وصـل ایـن پلـه         ، مقدار   وره انتظار دوازده ثانیه ای    ددر خالل   . می گردد سپس در صفحه نمایش عدد قبلی نشان داده می شود           

متناظر  0,350بدین معنی که مثال     . بوده و اعداد بعد از ممیز نشان داده می شوند          0,001عدد نمایش داده شده مضربی از       . نشان داده می شود   
ر صفحه نمایش انتخاب می گردند و به همان ترتیب قطع و وصل              د 6 الی   2پله های   ،  +/IPبا چند بار فشار پیاپی کلید       . است قطع و وصل     350
در صورتی که پله ای بدون ظرفیت شناسایی شود شماره آن پلـه در              . در وضعیت کنترل دستی زمان تخلیه تنظیم شده اعمال می گردد          . گردند

 .خارج گشت از این وضعیت می توان man/setبا فشار مجدد  .صفحه نمایش شروع به چشمک زدن می نماید
 

6,3 ALARM  
شرایطی که از نظر رگوالتور خطا محسوب گشته و منجـر بـه              .Alarmقطع ولتاژ تغذیه یا صدور      : بسته می شود    ) a/b(در دو وضعیت، کنتاکت     

 و نـوع     روشـن بــاقی مانـده      Alarmچراغ  ،  درمدت وجود خطا  . شرح داده شده اند    6,3,6الی   6,3,1 می شوند در بندهای      Alarmصدور فرمان   



 
27

 چشمک زده یا عالمت خاصی در صفحه نمایش آشکار می           هارمونیک و یا    جریان،  ضریب قدرت خـطا مـشخص می گردد مثال یکی از چراغهای         
 . فشار داده شودsetگردد، نوع خطا بطور مستمر اعالم می شود تا اینکه دکمه 

 
 .اعالم خطا تاثیری در عملکرد رگوالتور ندارد: توجه

 
 ضریب توانخطای  6,3,1

در ایـن شـرایط بـا فشـار          . فعال می گـردد    Alarm ،)برای رسیدن به ضریب توان مطلوب     (درصورت نیاز به توان راکتیوی بیش از ظرفیت بانک          
بــا فشـار مجـدد    .صورت چشمک زن نشان داده مـی شـود   ه   میزان توان راکتیو مورد نیاز برای رسیدن به ضریب توان مطلوب ب            man/setدکمه  

man/setضـریب تـوان اندازه گیری شده نـمایش داده می شود و چراغ ضریب توان از چشـمک زدن باز مـی ایستد . 
 

 خطای هارمونیک 6,3,2
 مرتبـه و    setبا فشار پیاپی دکمـه      . هارمونیک اعالم می گردد    Alarmتنظیم شده در برنامه،      در صورت افزایش دامنه هارمونیکها از مقادیر مجاز       

 . تا هنگام خاموش شدن چراغ هارمونیک باید ادامه یابدsetفشار پیاپی دکمه . کها ی غیر مجاز نشان داده می شوددامنه هارمونی
 

 خطای اضافه جریان 6,3,3
 اضافه جریان فعال    Alarmاگر نسبت مقدار موثر جریان ظاهری به مقدار موثر هارمونیک اصلی جریان ظاهری فراتر از حد تعیین شده ای برود                     

 نمـایش    موجـب  man/setد  فشار مجد . می شود  در صفحه نمایش حداکثر مقـدار ثبت شـده این نسبت نشان داده             setبا فشار دکمه    . رددمی گ 
 .ضریب توان و خاموش شدن چراغ جریان می گردد

 
 .یستاین نسبت در سیستم های همراه فیلتر قابل استفاده ن :توجه

 
 V=0خطای  6,3,4

و در صورتی که ولتاژ از مقدار       .یی به رگوالتور اعمال می گردد به عنوان ولتاژ نامی سیستم در حافظه ذخیره می گردد               ولتاژی که در روند شناسا    
 ولـت پـس از آنکـه        230برای اتصال رگوالتور به ولتـاژ       .  نشان داده می شود    V=0صادر می نماید و هم زمان       آالرم  مذکور کمتر گردد رگوالتور     

برای آنکه رگوالتـور ولتـاژ جدیـد را بـه           .  بر روی صفحه نمایش صبر کرد      V=0کرده است باید تا هنگام آشکار شدن         ولت کار    400رگوالتور در   
 .هم زمان به مدت پنج ثانیه فشرده شوند -/IQ  و+/IP و man/setعنوان ولتاژ نامی سیستم بپذیرد باید کلیدهای 
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 C=0خطای  6,3,5
 در صفحه نمایش آشکار می گردد C=0 و روشن شده Alarm چراغ. نیستین ظرفیت هر یک از پله ها   رگوالتور در هنگام شناسایی قادر به تعی      

 .و همزمان رگوالتور سعی در تشخیص ظرفیت آن پله می نماید
 

 I=Oخطای  6,3,6
می نماید و اگر تغییری در       ارج ثانیه، رگوالتور بالفاصله پله ای را از مدار خ         3در صورت قطع شدن جریان ورودی به رگوالتور برای مدت حداقل            

 .جریان حاصل نیاید تمامی پله ها از مدار خارج می گردند
 
 شخصات فنیم. 7

 1مطابق شکل : نحوه اتصال
 فاز به فاز یا فاز به نول: ولتاژاتصال 

  از فاز دلخواه CTاز طریق  :اتصال جریان
 :ولتاژ کار

 
 ولتاژ تغذیه  اتصال ولتاژی ولتاژ مجاز

  ولت متناوب230  متناوب ولت240 تا 220  ولت264 تا 198
  ولت متناوب400  ولت متناوب420 تا 380  ولت462 تا 342

 
 . ولت از داخل توسط مقسم ولتاژ به یکدیگر ارتباط دارند400  و230ترمینالهای 

  هرتز62تا  48 :فرکانس
  ولت آمپر11 تا 9 :توان مصرفی در مسیر ولتاژ

  آمپر5الی  1 :مسیر جریان
 ولت آمپر 1,8 حداکثر: توان مصرفی در مسیر جریان

  کنتاکت ایزوله 6 :کنتاکتهای کنترلی
 :ولتاژ قطع و وصل :بارگذاری کنتاکتها

  ولت متناوبB :380 گروه VDE0110براساس 
  ولت متناوبC :250  گروهVDE0110براساس 

  آمپر5 :مجموع جریانهای کلید زنی
  ولت آمپر1800 حداکثر: یچینگ یسو بار
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 مشابه کنتاکتهای فرمان : کنتاکت هشدار
 

تمامی پله ها از مدار قطع می گردند و پس از وصل مجدد میلی ثانیه  15با قطع شدن ولتاژ برای مدت بیش از : فرمان قطع در اثر قطع ولتاژ
 .ولتاژ پله های الزم وارد مدار می گردند

 
 ثانیه تمامی پله ها قطع گشته و پس از وصل مجدد جریان وارد مدار می 3برای مدت بیش از با قطع جریان : فرمان قطع در اثر قطع جریان

 ..گردند
 

  VDE 0660,Part 500,Para.6-1-1-1درجۀ سانتیگراد + 60 تا -25: دمای مجاز کار
 V0 و رده L94پالستیک سیاه، مقاوم دربرابر شعله تا : بدنه

  میلیمتر144 در 144: صفحه جلویی
  میلیمتر138 در 138: برش مورد نیاز برای نصبابعاد 

  میلیمتر40: عمق نصب
  کیلوگرم0,9 تقریبا: وزن

 بلوکهای مادگی : ترمینالها: دلخواه: وضعیت نصب
 IP20ترمینال : پوشش

 IP54) با نوار درزگیر(بدنه 
 B،کالس حفاظتی،کالس عایقی VDE0160براساس : طراحی

 
 .قرار دهیددر مسیر تغذیه حتما فیوز : توجه

 
 عیب یابی. 8
 

  پدیده علل احتمالی اقدام
ترمینالهای اتصـال ولتـاژ را بررسـی کـرده و از صـحت آنهـا                

 مطمئن شوید
ولتاژ قطع، یا اتصال ولتاژ صـحیح       

 .نیست
 1 صفحه نمایش خاموش است

دامنه ولتاژ را بررسی نمایید در صـورت صـحیح بـودن ولتـاژ              
را فشار دهید تا این ولتـاژ        Man/Setو  -/IQ و   +/IPکلید های   

 .به عنوان ولتاژ نامی پذیرفته شود

 در صــفحه  U=0گــاهی اوقــات    ولتاژ اعمالی بسیار کم است
نمایش بصورت چشمک زن پدیـد      

 .می آید
2 
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مــدت زمــان تــأخیر در وصــل بــه  .ظاهر شدصبر کنید تا پله اول وارد شود ON.1مثال اگر 
 اتمام نرسیده است

 شـروع   Manual باید فشار داده شود تا چراغ        Manualدکمه  
 .به چشمک زدن کند

رگوالتـــور در وضـــعیت کنتـــرل 
 یستدستی ن

 3 نمی رودتی دسرگوالتور به حالت 

مدار فرمان را از نظر اتصاالت بررسی کرده فیوزها را بررسـی            
 .نمایید

 

ــا دارای   ــان کنتاکتوره ــدار فرم م
اشکال است یا ولتاژ کنترلی وجود      

 ندارد
سیم زمین در مـدار فرمـان قطـع          

 .است

ه ها روشن اسـت ولـی آن        چراغ پل 
 4 پله ها وارد مدار نگشته اند

 و نحـوه    c/kجهت تثبیت قدرت کمی تامل نمائیـد و مقـدار           
 .اتصاالت را بصورت دستی تنظیم نمائید 

ــدار  ــدرت ناپای ــتم ق ــر (سیس تغیی
 )شدید ضریب توان 

ــد    ــام رون ــه اتم ــادر ب ــور ق رگوالت
 5 نیستماتیک شناسایی اتو

کنتـاکتور  (اشکالی در مدار فرمان      مدار فرمان بررسی گردد
 )وصل نمی شود

 فیوز ها بررسی شود 
 ظرفیت خازن اندازه گیری شود 

فیوز پله سوخته یـا فیـوز داخلـی         
 .خازن سوخته است 

شــده ب صــ در محــل غلــط نCT  بررسی شود CTمحل نصب
 است 

ــایی  ــد شناس ــالل رون  C=0 در خ
 6 شود آشکار می

ــه کنتاکتهــای غلــط وصــل CT .مـقدار جـریان در مـدار آن را اندازه گیری نمائید  ب
 CTسیم هـای مسـیر       .شده است 

 قـطـع گشته اند

I=0 در صــفحه نمــایش چشــمک 
 می زند
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 سی نماییـد و در صـورت نیـاز مجـددا          مقدار پارامتر ها را برر    
 برنامه ریزی نمایید

C/Kــا  ، زمــان تــأخیر در وصــل ی
زمــان تخلیــه بــه مقــادیر بزرگــی 

 .تنظیم شده اند
  ناصحیح است C/Kمقدار مدار کنترل بررسی شود و شناسایی تکرار گردد

 بررسی شود و تمامی اتصـاالت مـوازی بـه سـری             CTمسیر  
 تغییر یابند

مــوازی مســیر جریــان وســیله ای 
 رگوالتور است

 
ضـریب   علی رغـم کوچـک بـودن      

اتوماتیک هیچ پلـه     توان در حالت  
 وارد مدار نمی گردد ای

8 

C/Kرا بصورت دستی تنظیم نمایید . C/K  ــه مقــدار بســیار کــوچکی  ب
 .تنظیم شده است

 
 در حالت اتوماتیک یک پله 
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تغییرات بزرگ مقدار بار و تنظـیم        زمان تأخیر در وصل را افزایش دهید
 تأخیر در وصل بسیار کوچک 

  .مرتبا قطع و وصل می گردد

 غلـط   CT و   PT وضعیت اتصاالت  ی را مجددا انجام دهیدشناسای
 تعیین شده

  خرابی در مدار کنترل کویل های فرمان کنتاکتور ها را بررسی کنید
 خرابی در خازنها رسی کنیدخازنها و مدار قدرت را بر

Setسیستم بسیار کم بار است  را فشار دهید و توان را بخوانید 
 شناسایی ناموفق شناسایی را تکرار کنید

 
هـا وارد    با وجود آنکه تمـامی پلـه      

ضریب توان نشـان     مدار گشته اند  
تنظـیم   شده از مقدار مطلوب    داده

 .شده کمتر است
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  بسیار بزرگ تنظیم شدهC/K .را فشار دهید man/setدکمه ، C/K اصالح مقدار
 استرگوالتور در حالت دستی 

 رگوالتور دربار کم پله ها را خـارج       
 نمی سازد
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