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 نصب رگالتور

بر اساس نقشه نصبي كه بر روي دستگاه قرار دارد ، بايستي 
بعنوان تغذيه دستگاه و همچنين دو رشته سيم  دو فاز مجزا

كه روي ( مربوط به ترانس جريان ) 5/2ترجيحاً سيم نمره (
بعنوان ورودي ) فازي غير از فازهاي تغذيه دستگاه نصب شده
بعنوان ورودی  جريان رگالتور متصل شوند ، همچنين فازي

است كه ترانس  حا همان فازیيمشترک کنتاکتورها که ترج
وصل مي گردد ،  comبر روي آن قرار دارد به ورودي جريان 

 12 الي  1سپس به تعداد پله هاي خازني از ترمينال شماره 
 به خازنها كنتاكتورهاي مربوط)بسته به تعداد پله رگالتور (

  .متصل مي شوند

از قرار دادن فيوز در مسير ثانويه ترانس جريان  : ياد آوري
ولت رگالتور  380 هيتغذر در مسي آنخودداري نمائيد و از 

  .استفاده كنيد

  راه اندازي 
 LEDدر صورتيكه براي اولين بار رگالتور را روشن مي نماييد 

هاي نمايشگر آن چشمك خواهد زد كه نشانگر عدم راه 
در اين . اندازي و شناساندن خازنها به دستگاه تا كنون است

 حالت رگالتور صرفا كسينوس في شبكه را نشان ميدهد و
 . پذيرد عملي جهت اصالح شبكه صورت نمي

 تنظيم خودكار رگالتور

به منظور جلوگيري از تغييرات ناخواسته در تنظيم دستگاه ، 
دقيقه براي تنظيم خودكار  15حداكثر از لحظه اتصال به برق 

آن فرصت داريد و براي برنامه ريزي مجدد بايد رگالتور را 
براي شناسائي پله هاي خازني . مجددا خاموش و روشن كنيد

و فقط كافيست براي  ستيننيازي به بي باري كامل شبكه 
افزايش دقت در شناسايي خازنها بارهاي متغير را موقتاً 

براي برنامه ريزي خودكار رگالتور جهت . خاموش نماييد
 موجود بر روي دستگاه را  شناسائي مقادير خازنها دكمه

نمايشگر رگالتور  روي پيغامفشار داده و نگه داريد تا 
روشن  .SETو  AUTOهاي مربوط به  LEDظاهر گردد و 

رگالتور بصورت  در اين حالت. سپس دكمه را رها كنيد. شوند
 ظرفيت شبكه و خودكار پله هاي خازني را به ترتيب وارد

وجود حداقل يك پله سالم براي  .آنها را اندازه گيري مينمايد
پس از ورود هر پله خازني و . انجام مرحله شناسائي الزم است

متناسب با ظرفيت  اندازه گيري ظرفيت آن رگالتور يك عدد
 خازن نشان ميدهد كه از روي آن ميتوان در صورت وجود پله

مثالً اگر عدد نشان داده شده براي پله . بردپی معيوب به آن 
كيلو واري عددي حدوداً  10باشد براي پله  240 واریكيلو 5

  . بايد نشان داده شود 480 ک بهينزد دو برابر يعني
خازن ، رگالتور عمل ورود پله با رسيدن به اولين پله فاقد 

هاي خازني را متوقف كرده ، ابتدا تعداد پله هاي تشخيص 
داده شده و سپس مد قرارگيري آنها را بر اساس ظرفيت 
كوچكترين پله خازني نشان مي دهد و در انتها با نمايش 

كه بمنزله ذخيره سازي اطالعات در حافظه  پيغام 
مربوط  LEDخارج شده و  دستگاه ميباشد از مرحله شناسائي

خاموش مي شود و رگالتور عملكرد عادي خود را كه  SETبه 
 .ميكند شروعاصالح شبكه است 

به منظور افزايش كاربردهاي رگالتور امكان تنظيم دستي 
  .پارامترهاي مختلف در نظر گرفته شده است

به جهت سهولت استفاده از رگالتور در كاربردهاي عادي  لبتها
يش تنظيم شده اند كه بدون نياز به تنظيم پرها از ، اين پارامت

زايلوگ  قبلیدستي نيز مي توان از رگالتور مانند رگالتورهاي 
  . استفاده كرد

  .است آمده 1در جدول شمارهش فرض يپرح اين تنظيمات ش
 برنامه ريزي دستي

 دکمه جهت تنظيم دستي بعضي از پارامترهاي رگالتور 
نمايش داده شود و چراغهاي   غامرا فشار دهيد تا پي

SET.  و.MAN در اين صورت شما . همزمان روشن شوند 
و  به همراه كد نمايش 1 در جدول كهميتوانيد پنج پارامتر را 

 تنظيمي براي هر كدام آورده شده استو مقدار پيش فرض 
  .بصورت دستي خودتان تنظيم نماييد

  كه. باشدمطلوب مي  )  ضريب توان (  اولين پارامتر
 ر روي دستگاهب بايستي براي تنظيم آن پس از نمايش

را فشار دهيد تا وارد قسمت تنظيم مقدار   دکمهدداً جم
   استفاده از ضريب توان مطلوب گرديد در اين قسمت با

  توان مطلوب را از د ضريبيميتوان ،    های دکمه

  .سلفي تغيير دهيد 0.70خازني تا   0.70
شبكه ها براي جلوگيري از بوجود آمدن در اكثر : يادآوري

جتناب مي ا1.00 ضريب تواناز ) ونانسزر(حالت تشديد 
را فشار دهيد   دکمهبراي ذخيره عدد تغيير يافته . كنند

  .را بزنيد    دکمهو جهت انصراف 
يا تعداد پله هاي خازني  دومين پارامتر براي تنظيم 

ي و يمرحله شناسا درمي باشد با تغيير اين پارامتر رگالتور 
استفاده از خازنها تا تعداد پله تنظيمي پيش مي رود كه اين 

پله باشد  12پله و يا  8پله ،  4تعداد بسته به نوع رگالتور كه 
 .تا آن سقف قابل افزايش و تغيير است

پله هاي . يا زمان تخليه خازنها مي باشد پارامتر بعدي 
ده مجدد بايستي خازني پس از خروج از شبكه براي استفا

تخليه بار ذخيره شده برروي و زماني را در جهت استراحت 
كه اين زمان تخليه بسته به وجود مقاومت . انندرآنها بگذ

باشد كه در رگالتور  متفاوتتخليه و مقادير آنها مي تواند 
 . ثانيه قابل تنظيم است 180ثانيه تا  20از  اين زمان زايلوگ

به زماني گفته مي شود كه از  زمان عملكرديا   تنظيم 
لحظه تغيير در كسينوس في شبكه و عكس العمل رگالتور 

 1جدول شماره 

    ضريب توان مطلوب  سلفي  0/97
Power 
Factor 

ماكزيمم تعداد پله 
برای  فيابل تعرقخازنی 

دستگاه كه در موقع 
ي خودكار به يشناسا

تعداد خازنهاي سالم 
شناسائي شده تغيير 

  .پيدا مي كند

   تعداد پله هاي خازني
Stages 
Number 

  ه يثان 100

 زمان تاخير براي وصل
مجدد خارنها جهت 

دشارژ خازنها قبل از 
 استفاده مجدد

  
Discharge 
Time 

  ثانيه  15
 قطع زمان تاخير براي

  وصل يا خروج خازنها
  
Action 
Time 

  خودکار
  نحوه اصالح شبکه 

  )ا دستیيخودکار ( 
  
Operation 
Mode 
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هر چه اين زمان . ودش طی میبراي ورود و يا خروج خازن 
و  هعتر بوديكمتر باشد عكس العمل رگالتور به تغييرات بار سر

اد قطع و وصل ها و به طبع آن استهالك داحتمال افزايش تع
تورها بيشتر مي شود در شبكه هاي با نوسانات شديد كنتاك

بار بايد اين زمان را بيشتر در نظر گرفت تا احتمال قطع وصل 
 .هاي زايد از بين برود

با ورود به اين منو که  تنظيم نحوه كار دستگاه رگالتور
و يا  به دو صورت دستي  را مي توانيد كاركرد رگالتور

ار ورود و خروج خازنها از در حالت خودك. تغيير دهيد 
كار توسط خود رگالتور انجام مي گيرد ودشبكه به صورت خ

 . ولي در حالت دستي توسط اپراتور اين كار صورت مي پذيرد

را فشار دهيد   دکمهجهت خروج از منوي برنامه ريزي 
تنظيم منوي  بر حسبو  گشتهخاموش  .SETا چراغ ت

  . روشن شود .MANيا  AUTOچراغ   
كردن رگالتور و برگشت كليه  Resetجهت  : اد آوريي

تنظيمات به تنظيمات پيش فرض كارخانه در داخل منوي 
را بطور همزمان چند ثانيه  ،   دکمه هایتنظيمات 

نمايش داده شده و كليه پارامترها  فشار دهيد تا پيغام 
  به مقادير پيش فرض خود برگردند و سپس با نمايش

  . خارج شوداز حالت تنظيم 
   دستي عملكرد

 در صورتيكه در منوي برنامه ريزي در زير منوي 
تنظيم كرده باشيد ) دستي( عملكرد دستگاه را بر روي

در اين . برروي صفحه نمايش روشن خواهد شد .MANچراغ 
يك پله خازني وارد مدار مي شود و    دکمهحالت با فشار 

. خارج مي شوديك پله خازني از مدار    دکمهبا فشار 
صورت خطي د و خروج خازنها در حالت دستي به روش ورو

مي باشد و اپراتور بايستي جهت ايمني زمان تاخير در تخليه 
  . خازنها را در نظر داشته باشد

در حالت دستي نيز عدد ضريب توان شبكه به همراه سلفي و 
  . يا خازني بودن شبكه توسط رگالتور نشان داده مي شود

   و خطاها پيغامها
 : (Low Power) 

نشانگر بي باري شبكه است، در صورتيكه واقعاً مصرفي در 
شبكه وجود ندارد اين پيغام صحيح است ولي اگر شبكه داراي 

جريان مصرفي باشد بايستي با آمپرمتر انبري از عبور اين 
جريان مصرفي از داخل ترانس جريان مربوط به رگالتور 

 . مطمئن شويد

 : (Auto Setting) 

 خازنهاخودکارشروع مرحله شناسائي 

 : (Error in Phase)  
ترانس جريان مي  K  ،Lاين پيغام به منزله خطا در اتصال 

باشد و بايد براي رفع آن، ابتدا از قرار گرفتن ترانس جريان بر 
روي فازي غير از فازهاي تغذيه رگالتور مطمئن شويد و 

 .جريان را عوض كنيد سپس جاي دو سيم مربوط به ترانس

  : (Error in Capacitor) 

حله راه اندازي در مر هاي خازنيبه مفهوم خطا در شناسا
  .رگالتور است

  :  براي رفع آن موارد زير را بررسي كنيد
ü  فيوزهاي خازنها را كنترل كنيد كه سالم بوده و بطور

  . صحيح در محل خود قرار گرفته باشند
ü د طوري باشد كه هم ييان بامحل قرار گرفتن ترانس جر

جريان مصرفي شبكه و هم جريان مصرفي تابلو خازن از 
  . داخل آن عبور كند

ü  جريان فازهاي خازنها را موقع وصل بودن با آمپرمتر
قرار بوده و مقدار درستي برانبري اندازه بگيريد كه 

د، فرمول تقريبي براي محاسبه جريان هر نداشته باش
جريان  Iاست ، كه در آن   1.4I≈Q x فاز خازن بصورت

فيت خازن بر حسب كيلو وار رظ Qبر حسب آمپر و 
  . است

ü  دقت نماييد نسبت تبديل ترانس جريان با ظرفيت
كوچكترين پله خازني متناسب باشد اگر اين نسبت زياد 
باشد اثر جريان خازن در ثانويه ترانس جريان ناچيز 

خواهد بود و ي آن نيبوده و لذا رگالتور قادر به شناسا
 .اعالم خطا ميكند

 يك روش سريع براي سنجش اين نسبت اين : ياد آوري

برابر ظرفيت  40است كه ضريب ترانس جريان حداكثر 
 CT (primary) ≈ Q x 40:  كوچكترين پله خازني باشد

 در تابلو خازني كه ظرفيت كوچكترين پله خازني آن :مثال 

 5/400از  وار است نبايد ضريب ترانس جريان بيشتركيلو 10
 .باشد

:  (Power Factor) 
 مطلوب قسمت تنظيم ضريب توان

 : (Programming) 
 تنظيم دستي پارامترهاي رگالتور

 : (Stages Number)   
  تنظيم تعداد پله هاي خازني متصل به رگالتور

 : (Discharge Time) 
 زمان دشارژ خازنها

 : (Action Time) 
 رگالتور  براي عكس العملزمانی تاخير 

 : (Operation Mode) 
  نوع عملكرد رگالتور بصورت دستي يا خودكار

  : (Save Changes) 
 ذخيره تغييرات انجام گرفته در حافظه رگالتور 

  : (Escape) 
لغو تغييرات انجام گرفته و خروج از بخش تنظيمي بدون 

 اعمال تغييرات 

 : (Automatic Operation) 
 صورت خودكارعملكرد رگالتور ب

  : (Manual Operation) 
 عملكرد رگالتور بصورت دستي

  : (Reset to Defaults) 
تعريف شده در و برگرداندن رگالتور به تنظيمات پيش فرض 

 كارخانه 

 : (Test Contactors) 
ر كردن دامرحله تست پله هاي خازني بدون اندازه گيري و برق

  آنها
خاصي از ضريب توان ميباشد كسينوس في حالت  : ياد آوري

و فقط در حالتيكه شكل موج سيگنالهاي جريان و ولتاژ 
سينوسي ايده آل باشند اين دو كميت با هم برابرند ودر شبكه 
هاي واقعي كه با هارمونيك همراهند و شكل موجها سينوسي 
ايده آل نيستند ديگر اين برابري وجود ندارد و بايستي حتما 

همه حالتها صادق است جهت اصالح  از ضريب توان كه در
 . شبكه استفاده نمود

رگالتور از خازنهاي با ظرفيت برابر بطور دوره اي  : ياد آوري
(circular) استفاده مي كنند تا عمر مفيد كنتاكتورها را به 

  .حداكثر برساند

در هنگام كاركرد عادي رگالتور اگر كسينوس في  : ياد آوري
باشد مميز نشانگر دستگاه بطور اندازه گيري شده مطلوب 

ثابت روشن ميشود و در غير اين صورت اين مميز چشمك 
ميزند و نشان ميدهد كه دستگاه درصدد اصالح شبكه با ورود 

  .و يا خروج خازن است
دار قبراي تست كنتاكتورها بدون اينكه رگالتور م : ياد آوري

طع و صرفا جهت اطمينان از ق( خازنها را اندازه گيري كند 
) ار كردن خازنها دبدون برقو کنتاکتورها وصل صحيح پله ها 

سپس رگالتو را روشن  و نگه داريد را فشار داده  دكمه 
 روشن شدن رگالتور و نمايش پيغام نماييد كه با

دستگاه به ترتيب رله هاي خروجي را از پله اول تا آخر فعال 
رد نرمال ميكند و در انتها از اين قسمت خارج شده و عملك

  . خود را از سر مي گيرد

  

  

 خريدار محترم 

محصوالت با تشكر از حسن انتخاب شما در به كارگيري 
خواهشمند است چنانچه پيشنهاد ،  انتقاد و يا شركت زايلوگ 

سوالي در مورد محصوالت اين شركت داريد ، با ما تماس 
.حاصل فرمائيد  
                                               

  با تشكر                                               
 گروه طراحي شركت زايلوگ                             
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