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 اخطار

 .فرماییددفترچه راهنما را بدقت مطالعه  بهره برداري و  قبل از نصبلطفا  ·

باید توسط افراد آموزش دیده ، براساس اسـتانداردهاي موجـود نصـب شـود تـا از خسـارات و خطـرات         کنترل کنندهاین  ·

 .گرددجلوگیري احتمالی حفاظتی 

و تمام ترانسـفورماتورهاي جریـان    دهولتاژهاي اندازه گیري و ورودي جدا ش تمامیبایستی قبل از هرگونه سرویس تجهیز  ·

 .گردند اتصال کوتاه

 ندارد.آن را تولید کننده مسئولیتی در قبال استفاده نادرست و خطرات جانی ناشی از  ·

 یز و در دسترس اپراتور نصب گردد.نزدیک به تجهکلید قطع کننده بایستی با فاصله بسیار ·

 نکنید.از محصوالت شیمیایی و مایعات تمیزکننده استفاده نمایید.براي تمیز کردن از یک پارچه نرم و خشک استفاده  ·
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 مطالب فهرست

 1 ......................................................................................................................................................... رطاخا

 4 ................................................................................................................................................... یمعرف-2

 4 .................................................................................................................................................. فیتعر-3

 5.......................................................................................................................................... دیکل صفحه-4

 5..................................................................................................................................... چراغ هاي پنل-5

 5.............................................................................................................................. ندوماولین روشن ن-6

 6 ....................................................................................................................... يبردار بهره حالت هاي-7

 6 ..................................................................................................................................................................................... یدستحالت  . 1. 7

 6 ............................................................................................................................................................................... کیاتومات حالت . 2. 7
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 8 ........................................................................................................................................ شینما صفحه10
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 11 ...........................................................................................................................................................یکیهارمون لیتحل صفحه . 3. 10
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 LIMX( ..................................................................................................................... 14( آستانه حدود-13

 15 ............................................................................................................. دور راه از کنترل يرهایمتغ-14

 15 ......................................................................................................................... (UAX) کاربر هشدار-15

 MASTER-SLAVE .......................................................................................................... 16 يکربندیپ-16

 16 ................................................................................................. ):يسر يبردار بهره( 1 شماره مثال-17
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 معرفی -1

 ریب توان طراحی شده است. براي کنترل مطلوب ض DCRG8ي ضریب توان  کنترل کننده

 ریفاتع -2

 .پله 16و قابلیت گسترش تا  خروجی پله 8ضریب توان با اتوماتیک کنترل کننده  ·

 .پیکسل 80×128 وضوح تنظیم نور پشت صفحه و سطح 4 صفحه نمایش با ·

 .جایی و تنظیم توابعه کلید جهت دار براي جاب 5 ·

 .و پیغام ها ها ، تنظیمزبان نوشتاري براي اندازه گیري 10 ·

 :EXPبراي ماژولهاي اضافه شونده سري  slotعدد  4 قابلیت گسترش  ·

 .RS232T , RS 485, USB, ETEHRNET, PROFIBUS, GSM/GPRSماژول هاي مخابراتی  §

 .،خروجی هاي استاتیکی یا رله ايدیجیتال  خروجی هاي/ورودي §

 .جریان و لتاژ، حسگرهاي  PT100 حسگر گرماییاتصال آنالوگ براي هاي خروجی/ورودي §

 :پیرو)-(پایهMaster-Slaveقابلیت کارکرد با بقیه واحد هاي متصل در حالت  ·

 .پیرو 8+ پایهبیشترین حالت پیکربندي : یک  §

 .در مجموع خروجی پله 32حداکثر  §

 .براي هر واحد خروجی پله 16حداکثر  §

 قابلیت موازي شدن پله ها. §

 ته ورودي/خروجی قابل برنامه ریزي.توابع پیشرف ·

 .توسط کاربرتعریف  قابل هشدارهاي ·

 .دقیقگیري بسیار اندازه ·

 .اندازه گیري ورودي ولتاژ اصلی سه فاز + نول ·

 .فاز 3جریان اندازه گیري ورودي  ·

 .Wi-Fiو  USBتطبیق با قابل ویژگی هاي رابط نوري : گالوانیزه شده، ضد آب،  ·

 .تقویم و ساعت با باتري پشتیبان ·

 .رویداد 250ذخیره سازي حداقل  ·
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 صفحه کلید   -3

 .براي رفتن به منوي اصلی و تایید گزینه ها:  کلید 

 .براي باال پایین کردن در منو ها و صفحات:  کلید

 .انتخاب  یا برگشت به منو براي کاهش یک تنظیم/: کلید 

 .براي حرکت در صفحات فرعی یا افزایش یک تنظیم:کلید 

 چراغ هاي پنل  -4

 که در حال چشمک زدن باشد نشان دهنده یک هشدار فعال است. هنگامی :قرمزهشدار  چراغ 

 LCDنمایشگر  -1

 هاجایی براي صفحات و منوه پنل جاب -2

 فعال بودن هشدارچراغ نمایشگر  -3

 واسط کاربري نوري -4

 پنجره برچسب  -5

 

 

 روشن نمودن  -5

 .نمایداز کاربر میخواهد که تقویم و ساعت را تنظیم  کنترل کننده، نمودندر اولین روشن 

 .می رسیم براي انتخاب زبان P01.01به پارامتر  OKبا فشردن   ي انتخاب زبان نمایش داده می شود.بعد از تنظیم ساعت و تقویم، پنجره 

 

. گـردد وارد  بایستی مقدار صحیح آن توسط راه انـداز  کهباز می گردد  جریان براي وارد کردن مقدار اولیه ترانسفوماتوربعد از انتخاب زبان، پنجره اي 

 . فعال می گرددبدون ورود به منوي اصلی   P02.01یک مسیر مستقیم براي تنظیم پارامتر  ،در این حالت

 نمایش داده می شود. این پنجره، کنترل کننده ندومبعد از هر بار روشن ن ،نگرددتا زمانی که مقدار اولیه ترانسفورماتور جریان وارد  تذکر:
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 هاي بهره برداريحالت  -6

وجود دارد که در ذیل بـه آن اشـاره مـی    بهره برداري  حالتسه به طور کلی . می شودنمایش داده  1اصلی انتخاب شده در صفحه بهره برداري حالت

 :گردد

آزمایشی حالت -6.1
2  

ـ   اجـازه مـی   راه اندازبه و  گردد میآزمایشی  حالت، بصورت اتوماتیک وارد نشده باشد برنامه ریزيکننده وقتی کنترل  · صـورت  ه دهـد ب

 نحوه صحیح سیم بندي ها چک خواهد شد. بدین طریق .نمایدجی هاي رله را جداگانه فعال دستی خرو

 زمان اتصـال مجـدد   حالتدر این  اما .می شودانجام دستی  حالتدر  پله  فعالسازي یا غیرفعالسازي خروجی ها بصورت دستی براي هر  ·

 .می شوددر نظر گرفته ن هر پله

 .دگردمی آزمایشی خارج  لتحاصورت اتوماتیک از ه تنظیم پارامترها ، کنترل کننده ببرنامه ریزي و  بعد از  ·

 ، دستورات مناسب را در منوي فرمان وارد نمایید.هستیدآزمایشی  حالت رود بهوخواستار که بعد از برنامه ریزي  در صورتی  ·

 3دستی حالت -6.2

 .ودیا قطع نم وصلهر پله را انتخاب و بصورت دستی آن را می توان دستی قرار دارد،  حالتدر  کنترل کنندهوقتی  ·

 استفاده کنید.   یا  . براي انتخاب پله ها از می شودرا فشار دهید. پله اول با یک مستطیل مشخص  ي اصلی، از صفحه ·

 .نماییدبراي قطع پله انتخاب شده استفاده  ▼براي اتصال و  ▲از کلید   ·

نمـی  در دسـترس   نشدن زمان وصـل مجـدد   سپريعلت به پله  بدین معنی است کهباشد  اگر پله انتخاب شده خاکستري ·

تا نشان  کندمی، شماره پله شروع به چشمک زدن )Close Command(. در این حالت، با ارسال یک فرمان خروج باشد

 خواهد شد. دهد که عملیات تایید شده و به زودي انجام

تنظـیم شـده   حالـت   ده و در لحظه وصل مجـدد ماندر حافظه دستگاه باقی هم  صورت قطع منبع تغذیهتنظیم دستی پله ها حتی در 

 گردد. بارگذاري می دوباره

اتوماتیک حالت -6.3
4 

مطلـوب پیـدا خواهـد     CosØبهینه ترین پیکربندي پله هاي خازنی را براي رسیدن بـه   کنترل کنندهاتوماتیک،  حالتدر  ·

 .نمود

، زمان اتصال مجدد و شده از هر پله تفادهزمان کلی اسها، قطع و وصلهر پله، تعداد  از جمله: توان نامیي بسیاري متغیرها ·

 .گرفته خواهد شد در نظر براي عملکرد صحیح کنترل کننده غیره

                                              

١
 Homepage 

٢
 Test Mode 

٣
 MAN Mode 

٤
 AUT Mode 
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زمان چشمک زدن به زمان  حالتدهد. مشخص نشان می آن پلهقریب الوقوع را با چشمک زدن  قطع و وصل کنترل کننده ·

اما در غیر اینصورت باید  .بسیار کوتاه است چشمک زدن اشد زماناگر این زمان گذشته ب. بستگی دارددد خازن اتصال مج

 قرار گیرد. حالتپله در  سپسزمان تخلیه کامل خازن بگذرد و 

. در ایـن  پله در دسترس نیست زیرا زمـان اتصـال مجـدد آن نگذشـته     یعنی آن کهروشن باشد اگر عدد پله اي خاکستري  ·

 می گردد. حالتحالت کنترل کننده تا اتمام زمان اتصال مجدد منتظر مانده و بعد از آن پله وارد 

 منوي اصلی -7

 هـا و تنظیمـات را مـی   گیـري که اجازه دسترسی سریع به اندازهتشکیل شده   ( میانبرها) گرافیکی نمایه هاي يمنوي اصلی از تعداد

 دهد. 

 . شویممی منوي اصلیوارد  اصلی با فشار  يصفحهدر 

به انتخاب شده  نمایهبدین طریق بصورت ساعتگرد یا پادساعتگرد به انتخاب توابع مورد نظر پرداخت.  می توان▼یا ▲با فشار دادن 

 .می شوددر بخش مرکزي صفحه توضیحات تابع نمایش داده و برجسته صورت 

 .دگردمی تابع انتخاب شده فعال  با فشار دادن 

 به طور خالصه: .می شودداده  نمایشبا رنگ خاکستري  و مربوط به آن غیرفعال نمایه، صورت در دسترس نبودن هر یک از توابعدر 

 که نشانگر هر گروه هستند. بودهو... میانبرهایی   

 .کند میاتوماتیک را مشخص  یادستی  حالتانتخاب   

 .دومحفاظت از تنظیمات و توابع مشخص ن ايآن یک رمز عددي را بر توان از طریق که می ورودي صفحه رمزگذاري است 

 و برنامه ریزي پارامترها است. 1براي دسترسی به منوي تنظیم 

 را انجام دهد.  3بازگردانی -واند یک سري فرمان هاي پاکسازي ت کاربر می براساس آن که است 2براي دسترسی به منوي فرمان 

                                              

١
 Setup Menu 

٢
 Command Menu 

٣
 Clearing-Restoring 

 منوي اصلی-1

 حالت دستیتنظیم  -2

 تنظیم حالت اتوماتیک -3

 صفحه ولتاژ و جریان-4

 ثبت کننده رویداد ها-5

 صفحه توان-6

 

منحنی آماري طول -7

 عمر پله ها

 هاهارمونیک  -8

 اطالعات سیستم-9

 منوي تنظیم-10

 منوي فرمان-11

واردکردن رمز-12  
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 دسترسی به رمز  -8

 فرمان است.و تنظیم  هايرمز براي فعال یا قفل کردن دسترسی به منو ·

بایسـتی   در صورت فعـال بـودن،  رمز غیرفعال است. گزینه ي  تنظیمات کارخانه) بر اساس جدید( کنترل کننده هايبراي  ·

 رمز صحیح از طریق صفحه کلید وارد گردد. 

 .نماییدمراجعه  ،M15 ،تعریف یک عدد بعنوان رمز به قسمت منوي تنظیم رمزو براي فعال کردن  ·

 وجود دارد. دسترسی کاربري : اجازه پاك کردن مقادیر ذخیره شده و تغییر تعداد محدودي از پارامترهاسطح  §

 تنظیماتبه پاك کردن) -دسترسی کامل (تغییرامکان   ،سطح دسترسی پیشرفته: عالوه بر امکانات دسترسی کاربري §

 .دارد وجود

 شویم: وارد پنجره زیر می رمز و فشار دادن نمایهو با رفتن روي  شدهوارد منوي اصلی  با فشار دادن  ·

 

 

 عدد انتخاب شده را تغییر میدهد. ▼و▲کلید  ·

 براي حرکت بین اعداد است. وکلید ·

 کلید بروید. نمایهروي  ورود آخرین عددبعد از  ·

باشد، پیغام مربوط به غیرفعال شـدن  صحیح دسترسی کاربري یا دسترسی پیشرفته  اگر رمز وارد شده براي ورود به سطح ·

 .می شودقفل نمایش داده 

و یا دو دقیقه از زمان خروج از صفحه ي تنظـیم و یـا  فشـردن آخـرین دکمـه       شدهی که کنترل کننده خاموش در صورت ·

 قفل مجددا فعال می گردد.سیستم گذشته باشد، 

 فشار دهید.را  براي خروج از قسمت رمز کلید  ·

 صفحه نمایش .9

 حرکت در صفحه نمایش -9.1

 عنـوان   نمایشـگر صفحه هر باالي . دنشومیمقادیر نمایش داده  اندازه گیري هايدر صفحه ▲و▼با فشار دادن کلیدهاي  ·

 شود.نشان داده میصفحه کنونی 

 نمایش داده نشوند.ها بعضی از اندازه گیري کنترل کنندهممکن است براساس برنامه ریزي  ·

در بعضی صفحات در دسترس هسـتند( بـراي نمـایش آنـی ولتـاژ و جریـان        شوند و باز می با فشار دادن  زیرصفحه ها ·

 بصورت ستونی).
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حالتبه آنها بازگردد( اتوماتیک بعد ازطی زمان مشخص ي که نمایشگر باید بصورته یا زیر صفحه اتواند صفح کاربر می ·

 را مشخص کند. )شودمیفشرده ن يزمانی که کلید

 بماند. باقیکرده که کاربر با آن کار می صفحه ايکه نمایشگر در آخرین نمود تنظیم  به گونه ايکنترل کننده را توان  می ·

 .نمودتنظیم  M01 –Utilityها را از طریق توابع در منوي توان این قابلیت می ·

 حرکت در صفحه نمایش -9.2

 مثال صفحات

منوي اصلی (صفحه 

 خانگی)

 پارامتر صورت تنظیمدر  :عنوان صفحه -1

P01.09   میتوضیحات دستگاه نمایش داده-

 شود

 حالت پله : -2

 روشن :سیاه  

 خاموش :خاکستري 

 حالت فن :  -3

 روشن :سیاه 

 خاموش :خاکستري 

 دماي پنل -4

 توان راکتیونمودار ستونی  -5

 دستی/اتوماتیک حالت -6

 مورد نیاز مقدار توان راکتیو -7

 مقدار ضریب توان تنظیم شده -8

 توان کنونی مقدار ضریب -9

 

 ولتاژ و جریان
 ار ستونی مربوط ولتاژدومن -1

 ار ستونی مربوط جریاندومن -2

 

 TPF=1.00ار ستونی مربوط به دومن توان

 

 دما

 حد آستانه هشدار- 1

 دما با در نظر گرفتن زمان مقدار حداکثر -2
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اطالعات آماري مربوط به 

 خازن(پله)

 نامی راکتیو توان-1

 گیري شدهتوان اندازه -2

 

 هارمونیک ها

 

 شکل موج

 

 انرژياندازه گیري 
جابه  زیرین کلی/ صفحات بین کلید با فشردن 

 جا می شود

 

 ثبت رویداد ها

 توضیحات رویداد -1

 رویداد وقوعزمان  -2

 تعداد کل رویدادهاشماره رویداد/ -3

 

شرایط ماژول هاي اضافه 

 شده

 

 ساعت

 

 اطالعات سیستم

و  نرم افزار/سخت افزار تعداد بازنگري -1

 پارامترها

 ردنام دستگاه/ب -2

 رد داخلیدماي ب -3

 

 

توابع در دسترس نباشند. براي مثال، اگر تابع محدود کننده برخی از علت غیرفعال بودن ه توجه : بعضی از صفحات فوق ممکن است ب

 .هستندفعال نباشد، صفحه مربوط به آن هم غیرفعال 
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 صفحه تحلیل هارمونیکی -9.3

 براي موارد زیر انجام داد:تا مرتبه سی و یکم را توان تحلیل هاي هارمونیکی  ، میDCRG8در  ·

o ولتاژ فاز به فاز 

o ولتاژ فاز به زمین 

o جریان ها 

ار سـتونی  دومـ نیـک  براي هرکدام از این اندازه گیري ها یک صفحه جهت نمایش و دسته بنـدي وجـود دارد کـه توسـط      ·

 دهد.را نشان می هامونیکبصورت گرافیکی محتویات هر

 دهد.می نمایشرا  (THD)و ستون اول اعوجاج هارمونیکی کل  شدههر مرتبه هارمونیکی با یک ستون نشان داده  ·

  نمایش داده می شوند. L3وL1،L2به طور جداگانه براي  ارهادومناین هر کدام از  ·

 .می شودنمایش داده  به صورت درصدمقدار اعوجاج هر هارمونیک نسبت به فرکانس اصلی شبکه  ·

کنـیم. قسـمت   انتخاب مـی  ومرتبه را توسط ابتدا بدین منظور  مونیکی را توسط اعداد نمایش دهیم.هارمی توان مقادیر ·

 دهد.مربوط به آن را به درصد نشان می THDپایینی نمایشگر یک فلش کوچک قرار دارد که ستون انتخاب شده و مقدار 

 .دگردمیبه چهار قسمت تقسیم  ،بر اساس بیشترین مقدار نمایش داده شده ،اتوماتیکار بصورت دوممقیاس افقی ن ·

 مقدار عددي هارمونیک انتخاب شده-1

 

 صفحه شکل موج -9.4

 .می شودخوانده  کنترل کنندهتوسط  ولتاژ و جریان هاي در این صفحه بصورت گرافیکی شکل موج ·

 دید.توان شکل موج آن را  با انتخاب کردن یک  فاز می ·

 د.اتا بتوان بصورت کامل شکل موج را نشان ددگردمی ي (آمپر) بصورت اتوماتیک مقیاس بندي دوممقیاس ع ·

 دهد.مقیاس افقی(زمان) دو سیکل متوالی شکل موج را نشان می ·

 د.گردنارها هر ثانیه بروزرسانی میدومن ·

توان با زدن  می .در دو سیکل متوالی L1شکل موج فاز 

 .دومفازهاي دیگر را مشاهده ن وکلیدهاي 

 

 قابلیت گسترش  .10

 گسترش پیدا کند. EXPتواند با ماژول هاي سري  می  DCRG8باس قابل گسترش،با وجود  ·

 .ماژول به طور همزمان 4قابلیت اتصال حداکثر   ·
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 :به صورت زیر طبقه بندي می شوند EXPماژولهاي 

o پله هاي اضافی 

o هاي مخابراتیماژول 

o خروجی دیجیتال /ماژول ورودي 

o خروجی آنالوگ /ماژول ورودي 

 براي گسترش دادن: ·

o  منبع تغذیهDCRG8 را قطع کنید. 

o .روکش محافظتی یکی از شکافهاي گسترش را بردارید 

o  و با فشار آن را جا  دادهقسمت باالیی ماژول را ابتدا جا بزنید سپس پایین ماژول را در شکاف قرار

 :بیندازید.

 
 .کندمیشناسایی  را بصورت خودکار ماژول اضافه شده کنترل کننده ،اندازيدر ابتداي راه  ·

 راه انـداز از )، اضافه یا کم شدن یک مـاژول سازي تغییرکرده باشد،(آخرین ذخیرهنسبت به اگر پیکربندي سیستم  ·

 در غیراین د.گردشده و فعال می. براي اطالع بیشتر، پیکربندي جدید ذخیره می شودراي تایید پیکربندي سوال ب

 .شودمینمایش داده کنترل کننده عدم تطابق در هر بار روشن کردن اخطار  ،صورت

 

 

مـی  ، جـایی کـه   می شـود ) نمایش داده با ماژول هاي گسترده شده( گانهشرایط فعلی سیستم در یک صفحه جدا ·

 شماره،نوع و حالت ماژول را مشاهده کرد. توان

 ماژول نمایش داده شده است.شماره ورودي/خروجی در زیر هر  ·

 ) هر ورودي/خروجی و کانال مخابراتی در کادر مشکی مشخص شده است.خاموش/حالت (روشن ·

 نوع ماژول-1

 تعداد و حالت منابع اضافه شده -2

  

 منابع اضافی -10.1

 قابلمنوي تنظیمات در و  گانهورند که در صفحات جداه شونده منابع زیادي را فراهم میاماژول هاي اضاف ·

 دسترسی هستند.
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قرار نداشته جاي خود در در صورتی که ماژول  همواره قابل دسترسی است،حتیماژول منوي تنظیمات  ·

  باشد.

(براي مثال دو واسط  از چند ماژول مختلف به صورت همزمان استفاده کرد می توان که ییاز آنجا ·

 یق شمارگذاري جدا می شوند.قابلیت برنامه ریزي منوهاي متعدد وجود دارد که از طرمخابراتی)، 

دهد. تعداد  بطور همزمان در هر گروه قرار گیرد را نشان می توان می جدول ذیل تعداد ماژول هایی که ·

 باشد. 4کل ماژول ها باید مساوي یا کمتر از 

 نوع ماژول کد تابع حداکثر تعداد ماژول مکان ماژول

ANY 4 2 RELAY STEPS EXP 10 06 ADDITIONAL STEPS 

ANY 2 4 STATIC STEPS (FAST) EXP 10 01 

1 OR 2 2 USB EXP 1010 COMMUNICATION 

1 OR 2 2 RS232 EXP 10 11 

1 OR 2 2 RS485 EXP 10 12 

1 OR 2 1 ETHERNET EXP 10 13 

TBD* 1 PROFIBUS DP EXP 10 14 

2 1 GSM-GPRS EXP 10 15 

1 OR 2 2 4 INPUTS EXP 10 00 DIGITAL I/O 

1 OR 2 4 2INPUTS+2STATIC OUTPUTS EXP 10 02 

ANY 4 2 RELAYS WITH  C/O EACH EXP 10 03 

1 OR 2 2 2 ANALOG INPUTS EXP 10 04 ANALOG I/O 

1 OR 2 2 2 ANALOG OUTPUTS EXP 10 05 

ANY 4 CAPACITOR HARMONIC 

PROTECTION 

EXP 10 16 

1
TBD* : .باید تعریف شود 

 هاي مخابراتیکانال  -10.2

· DCRG8  که بصورت را  مخابراتی حداکثر دو ماژولقابلیت پشتیبانیCOMn منـوي   بنابراین .دارد می شوندداده  نشان

 .دگردمیتنظیم تقسیم قابل مخابراتی به دو دسته از پارامترهاي  هاي تنظیمات ماژول

 پروتکل  مستقل هستند.(واسط فیزیکی) و يسخت افزار جنبه يهر دو از کانال هاي مخابراتی  ·

 توانند در یک زمان اطالعات را مخابره کنند. هردو کانال می ·

ها که فقط مجهـز   DCRGبصورت پلی براي دیگر  RS485را با یک پورت اترنت و یک پورت  DCRG 8ک توان ی می ·

 .موجود استاین پیکربندي اقتصادي براي مواقعی است که تنها یک پورت اترنت  .به کار بردهستند  RS485به پورت 

هـر دو کانـال    تبدیل به گذرگاهی براي است  پورت اترنت دارايکه  P16.n.09 ،DCRGبا تنظیم پارامتردر این شبکه،  ·

همان مقـدار اسـتاندارد و پـیش فـرض را     کنترل کننده ها این حالت مابقی در  .دگردمی  (COM1,COM2)مخابراتی 

 شوند.شناخته می )SLAVE( پیرودارند و بعنوان 

                                              

1
 To Be defined 
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 ، ورودي آنالوگها ورودي، خروجی، متغیرهاي درونی، شمارنده -10.3

شوند. براي مثال، ورودي دیجیتال با کد  یک کد و یک دنباله عددي تعریف می استفاده از با ها و خروجی ها ورودي ·

INPx  در آن که شودمیتعریف x کد  اتعداد ورودي ها است. به روش مشابه، خروجی هاي دیجیتال بOUTx  تعریف

 .گردندمی

 .دنمی شوبراساس محل نصب تعریف و  از چپ به راست اعدادبا یک روند افزایشی دنباله اعداد ورودي/خروجی  ·

یت مدیرند را ا متصل ، شارش و ...)(از قبیل فشار،دما، که به سنسور هاي خروجی)AINx( ورودي آنالوگ 8 تا توان می ·

نمایشگر  می توان آن را بر رويو مقیاس بندي دلخواه تبدیل کرد. مقدار خوانده شده توسط هرکدام از سنسور ها به 

-مینمایش داده  گانهي آنالوگ در یک صفحه جدا. مقادیر خوانده شدهکرداز طریق باس مخابراتی منتقل یا  و مشاهده

آن ها را  به یک خروجی یا ورودي مرتبط  یا  واستفاده  )LIMx( آستانه این اطالعات براي تعریف حدودمی توان از .شود

 .نمود

براي مثال  .کندمیشماره گذاري ورودي/خروجی هاي اضافه شده به ترتیب بعد از ورودي/خروجی هاي اصلی ادامه پیدا  ·

خواهد بود. جدول زیر براي شماره  OUT9د اولین خروجی ماژول نباش OUT8تا  OUT1،اگر خروجی هاي اصلی 

 گذاري ورودي/خروجی هاست:
·  

CODE DESCRIPTION BASE EXP... 

INPx Digital Inputs - 1…8 

OUTx Digital Outputs 1…8 9…16 

COMx Communication ports - 1…2 

AINx Analog Inputs - 1…4 

AOUx Analog Outputs - 1…4 

 

آن ها  گشته و باد به خروجی ها مربوط می توانمتغیر درونی (نشانگر) وجود دارد که -در شرایط مشابه، تعدادي بیت ·

دهد اعمال کرد. هایی که سیستم انجام میبراي اندازه گیري د آستانهدوحتوان تعدادي  د. براي مثال، میترکیب شو

-ي تعریف شده را رد آستانه مقادیراندازه گیري شده حدودکه  در مواقعیشوند، نامیده می LIMxمتغیرهاي درونی، که 

 .شودمیدر منوي تنظیمات توسط کاربر تعریف آستانهحدود د. این گردنکنند، فعال می

(از طریق ورودي هاي ورودي از منابع خارجی  توانند پالس هايمی  CNT1…CNT8 ي شمارنده 8عالوه برآن،  ·

INPx( ي تعریف کردن یک آستانهبا را بشمارند.براي مثال،  رخداد وقوع یک یا تعداد دفعاتLIMx  ،براي یک شمارنده

 را شمرد.کرد آستانه عبورحد مقدار رخداد ازتوان تعداد دفعاتی که یک  می

 نشان می دهد:را DCRG8 توسط  تغییرقابل متغیرهاي درونی  وورودي/خروجی ها  جدول زیر تمامی ·

CODE DESCRIPTION RANGE 

LIMx Limit thresholds 1…16 

REMx Remote-controlled variables 1…16 

UAx User alarms 1…8 

PULx Energy consumption pulses 1…3 

CNTx Programmable counters 1…8 

 )LIMxحدود آستانه ( -10.4

ي یـک انـدازه گیـري    آسـتانه حـد  یرهاي درونی هستند که حالت آنها وابسته به عبور از غمت LIMxي آستانه حدود ·

 ). کیلووات 25حداکثر توان عبوري برابر .(مثال می شودتوسط کاربر تعیین . این حدود مشخص است

با استفاده از یک عدد مبنا  می توان، دنکنمیکه حدود در یک محدوده بزرگ تغییر  در مواقعی براي تنظیم راحت تر ·

 ).10k : 250000× 25تنظیم کنیم.(مثال : مقادیر را  کننده و یک ضرب
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ي پـایینی بیشـتر   ي باالیی همواره بایـد از آسـتانه  ي باالیی و پایینی وجوددارد. آستانهآستانهحد دو  LIMبراي هر  ·

 باشد. 

 

 حدود آستانه به صورت زیر تعریف می شوند:

 نوع اندازه گیري -1

 آستانه باالیی -2

 تاخیر زمانی آستانه -3

 آستانه پایینی -4

 آستانه وضعیت -5

 شده اندازه گیريمقدار  -6

 نوع تابع -7
 

 متغیرهاي کنترل از راه دور -10.5

 

· DCRG8 کند مدیریتعدد متغیر کنترل از راه دور را  16تواند  می. (REM1…REM16) 

خروجی ها  با د در ترکیبنمی توانو  شدههاي مخابراتی تعریف از طریق پروتکل و توسط کاربر این متغیرها  ·

 گردند.استفاده 

توان توسط یک  می )OUTx(بعنوان منبع یک خروجی )REMx(متغیر کنترل از راه دور ازبا استفاده مثال: ·

 DCRG8در این شرایط می توان از رله هاي خروجی نه یک رله را برقدار یا بی برق کرد.اآزاد واسطنرم افزار 

 .نموداستفاده  نیز  به عنوان راه انداز سیستم روشنایی و یا بارهاي مشابه

 (UAx)هشدار کاربر -10.6

 هشدار را تعریف کند. 8 حداکثر دمی توانکاربر  ·

 توان موارد زیر را تعریف کرد: براي هر هشدار می ·

 آن خطا به وجود می آید.در ، به عنوان شرایطی که منبع §

 .شودکه در مورد آن شرایط روي صفحه نمایش داده  پیغامی §

 ضریب توان تصحیحي معمول) و ارتباط آن با مشخصات هشدار (مانند هشدارها §

 ) است.LIMx(در این حالت، منبع یکی از حدود آستانه  آستانه باشد. حد تواند عبور از یک شرایط اعالم هشدار می ·

 می باشد. IPxبه صورت  خطا در شرایطی که هشدار توسط یک ورودي دیجیتال خارجی تعریف شود، منبع ·

 فحه نمایش داده شود.روي ص کرده تا بررا تعریف  پیغامی می توانبراي هر هشدار  ·

کـه   کـرد هشدارهاي کاربر را مشابه هشدارهاي عادي تعریف نمود و آن ها را به طور خاص بـه گونـه اي تنظـیم     توان می ·

 .را داشته باشد یا... حذف هشدارهاي کلی ، قابلیت قطع پله ها

در  هاتعداد آناین شرایط  در بر روي صفحه نمایش داده می شوند.  مکرر به صورت شوندبا هم فعال  چندین هشداروقتی  ·

 .دگردمشخص می ) Status Barستون حالت (

 .می شوددر منوي فرمان استفاده  از دستور  جداگانه اي براي پاك کردن هشداري که با لچ برنامه ریزي شده ·

 مراجعه کنید. M26براي تنظیم و تعریف هشدار، به منوي تنظیم  ·
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 Master-Slaveبندي پیکر .11

در  کنتـرل کننـده  دهـد تـا از   و اجـازه مـی   بوده در دسترس DCRG8براي افزایش انعطاف  Master-Slaveتابع  ·

استفاده هستند  جداگانهبانک خازنی و تابلو فرمان  داراي کهتصحیح ضریب توان  چندین سیستم شامل ییهاکارخانه

 .شود

بـه   شرایطی که نیاز بـه افـزایش تـوان وجـود دارد    را در  تصحیح ضریب توانهاي این راه حل اجازه گسترش سیستم ·

  .دهدماژوالر می صورت

قابلیت کنتـرل   کننده پایه گیرد کنترلصورت می 1اصلی کنترل کنندهها توسط اندازه گیريکلیه در این پیکربندي،  ·

 .فرستدمی   2شته و فرمان ها را به پیروهاپله منطقی را برعهده دا 32حداکثر 

اضـافه  از قبیـل   3هـاي محلـی   حفاظـت را به همراه کلیه  دهدبه آنها نشان می پایهها کنترل تمامی پله هایی که پیرو ·

 .انجام خواهند دادرا  هاي هارمونیکی و... ي ولتاژ، حفاظتدماي تابلو یا خازن، عدم تخلیه

 .باشد پیرو 8و  پایهحداکثر یک  تواند شامل میپیکربندي  ·

 (بهره برداري سري): 1ماره مثال ش -11.1

ي پله 8داراي  تابلو). هر پیرو و پایهتعبیه شده (تابلو  دو کیلووار توان راکتیو است. این سیستم در 400پله براي  8یک سیستم داراي 

و  پایـه روي  OUT1. اولین پله روي خروجی اندکیلوواري برنامه ریزي شده  50بانک  8هاي منطقی بصورت کیلوواري است. پله 25

 قرار گرفته است و... . OUT2روي 1ه است، همینطور براي پله دوم براي پایه و پیرو قرار گرفت 1 پیرو

-کیلـووار وارد شـبکه مـی    50براي تولید  1از هر دو تابلوي پایه و تابلوي پیرو کیلوواري 25، اولین بانک می شودوقتی پله اول فعال 

 .تنظیم گرددکیلووار  50باید روي ) تابلوي پایه(روي  P02.07پارامتر  توان کوچکترین پله شوند. در این مورد،

 :تابلوي پایهریزي برنامه

PARAMETER VALUE DESCRIPTION 

P02.07 50 50 kvar, 25 on the master and 25 on the slave for each step 

P03.01.01…P03.08.01 1 All 8 logic steps are of 50kvar 

P04.01.01…P04.08.01 Step 1…8 Outputs OUT1…OUT8 of the master are activated by logic steps 1…8 

P05.01 COMx COM port used for the link 

P05.02 Master Role of  master 

P05.03 ON Enable slave 1 

P06.01.01…P06.08.01 Step 1…8 Outputs OUT1…OUT8 of the slave are activated by logic steps 1…8 

 :تابلوي پیروبرنامه ریزي 

P05.02 Slave1 Role as slave1 

                                              

١
 Master  

٢
 Slaves  

٣
 Local 
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 (بهره برداري سري): 2مثال شماره  -11.2

تقسیم شده است. براي هرکـدام از    ،کیلووار240 و مجموع پله 6هرکدام با  ي مجزا،کیلوواري در سه تابلو40ي پله 18یک سیستم با 

 بصورت زیر تنظیم خواهد شد: کنترل کنندهي خروجی رله 8، پیروتابلوهاي 

) OUT8فن خنک کننده و آخـرین خروجـی (  براي  )  OUT7هفتمین خروجی ( ) براي پله ها،OUT1…OUT6شش پله اول(

  6تـا 1هـاي  مطابق بـا خروجـی   6تا1کیلوواري قرار دارد. پله هاي  40پله منطقی  18، پایه. روي تابلوي فاده می شودبراي هشدار است

تنظـیم   2پیـرو   6تا1هاي مطابق با خروجی 18تا13هاي و خروجی 1 پیرو 6تا 1مطابق با خروجی هاي  12تا7و پله هاي  پایه تابلوي

 کیلووار تنظیم شود. 40باید روي  P02.07پارامتر کوچکترین پله توان شوند. در این مورد می

 :پایهبرنامه ریزي 

 

PARAMETER VALUE DESCRIPTION 

P02.07 40 40 kvar 

P03.01.01…P03.18.01 1 All the 18 logic steps are 40kvar 

P04.01.01…P04.06.01 Step 1…6 Outputs OUT1…OUT6 of the master are activated by logic steps 1…6  

P04.07101 Fan OUT7 of the master controls cooling fan 

P04.08.01 All glb 1 OUT8 of the master controls global alarm 1 

P05.01 COM1 Communication port used for the link 

P05.02 Master Role of master 

P05.03…P05.04 ON Enables slave 1 and slave 2 

P06.01.01…P06.06.01 Step 7…12 Outputs OUT1…OUT6 of slave 1 are activated by logic steps 7…12 

P06.07.01 Fan OUT7 of slave 1 controls cooling fan 

P06.08.01 Glb al 1 OUT8 of slave 1  controls global alarm 1 

P07.01.01…P07.06.01 Step 13…18 Outputs OUT1…OUT6 of slave 2 are activated by logic steps 13…18  

P07.07.01 Fan OUT7 of slave 2 controls cooling fan 

P07.08.01 Glb al 1 OUT8 of slave 2 controls global alarm 1 

 :1شماره  پیروبرنامه ریزي 

P05.02 Slave1 Role as slave1 

 

 :2شماره  پیروبرنامه ریزي 

P05.02                                             Slave2                                                                Role as slave2 

 

 1000حداکثر طول با براي هر دستگاه  EXP1012 مدل RS485ي ایزوله شده اژول از م پایهو  پیروبراي ارتباط بین  ·

 .می شوداستفاده متر 

هاي هاي منطقی و پلهسیستم، ترانسفورماتور جریان، پله حالت: تنظیم صورت می گیرد پایهها در ي برنامه ریزيهمه ·

 یابد.ها گسترش میپیرو. برنامه بصورت اتوماتیک بین پیروو  پایهواسط بین سیستم منطقی و سیستم فیزیکی 

 .گرددتنظیم  )P05.02 )the slave roleها تنها مهم است که پارامتر پیروبرروي  ·

 دسته بندي شده است. M05تمام پارامترهاي مربوط به این تابع در منوي  ·

 ها قطع خواهند شد.ي خروجیو همهشده  ها قطع شود، خطا از طریق یک هشدار نمایش داده پیروو  پایهاگر ارتباط بین  ·
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هی است نیـازي بـه اتصـال بـه     به منظور خاموشی در زمان قطع ولتاژ الزم است تا  هر پیرو به ولتاژ شبکه متصل گردد.بدی ·

 نیست. ترانسفورماتور جریان

کلی پلـه هـاي سیسـتم (در     شرایطمراه ه را به می شودارسال  پایهاطالعات اصلی تصحیح ضریب توان که توسط  پیروهر  ·

 دهد.نشان میرا  )اي در پایین پنجرههاي خروجی مربوط به خودش(و حالت  باال سمت راست)اصلی  هپنجر

 
تصـمیم   فرآینـد مشـکلی   ایـن کـه  و یا  گردیمیا اضافه ولتاژ  قطعیسیگنال جریان یا ولتاژ به سیستم نرسد یا دچار  هرگاه ·

و  پایـه هـاي  تمامی پلـه در ادامه آن ید و آهشداري به صدا در می ،مختل سازد گیري سیستم براي ورود و خروج پله ها را

 قطع خواهند شد. پیرو

 هايها) مانند حفاظت دما یا هارمونیک و... تنها خروجیپیرویا  پایهباشد (مشکل در یک تابلو هشداري که مربوط به وقوع  ·

 دهد.میبه کار خود ادامهدر راندمان پایین تر سیستم  مابقی و  شدهغیرفعال  مربوط به همان تابلو

 Generalکل سیستم (اگر روي و می تواند براي  می گویند پیروکه به آن قطع از هر هشدار داراي مشخصه خاصی است  ·

 .مشاهده نماییدشود. براي اطالعات بیشتر جدول هشدارها را  تعریفباشد)  Localباشد) یا فقط براي هر تابلو (اگر روي 

 (IR)برنامه ریزي مادون قرمز دانگل .12

قفـل   ایـن . دومادون قرمز تنظـیم شـ   دانگلن دوممی تواند از طریق مادون قرمز با اضافه ن DCRG8پارامترهاي رگوالتور ·

 ) متصل کند.Wi-Fi( 2اینترنت بی سیم ) یاUSB( 1می تواند مادون قرمز را به سیم سخت افزاري

 مادون قرمز: دانگل مزایاي ·

 بدون نیاز به دسترسی به تجهیز یا بازکردن تابلو DCRG8و سرویس کردنتنظیم  §

 DCRG8داخلی  مداراتاز  پورت باال براي اپراتور بخاطر ایزوله سازي گالوانیزه ایمنی §

 انتقال بسیار سریع داده §

 محدودکردن امکان دسترسی هاي غیرمجاز به تنظیمات تجهیز §

قفـل  ؛ با سـبز شـدن چـراغ روي    نماییدهاي آن را وارد دو قسمت اتصال را روبروي پنل قرار دهید و پین …CXبسادگی  ·

 شویم.توسط تجهیز می دانگلمتوجه شناسایی  فزاريسخت ا

 

 

                                              

١
 IR-USB type CX01 

٢
 IR-Wi-Fi type CX02 
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 رایانه توسطتنظیم پارامترها  .13

 یا برعکس وجود دارد. DCRG8امکان انتقال تنظیمات از کامپیوتر به  رایانه روي DCRG8با نصب برنامه  ·

 به کنترل کننده رایانهقابلیت انتقال بخشی از اطالعات و پارامترها از  ·

 عملیات زیر را انجام داد: رایانهعالوه بر تنظیم پارامترها می توان از طریق  ·

 خروج از تنظیمات صفحه کلید.تنظیم لوگوي نمایش در هربار روشن کردن و  §

 ، اطالعات یا ... جهت وارد کردن مشخصات ساخت صفحه اطالعات §

 

 تنظیم پارامترها از طریق پنل  .14

 براي بازکردن منوي تنظیم پارامترها  ·

 کنترل کننده را در حالت دستی قرار داده و پله ها را خارج نمایید. §

را انتخاب کنید، اگر به رنگ خاکستري است(غیرفعال)، باید رمز را وارد کنیـد (بـه قسـمت رمـز       نمایه §

 مراجعه کنید)

 را دوباره فشار دهید تا منوي تنظیمات باز شود.  §

 جدول زیر تمامی پارامترها با تنظیمات منوهاي فرعی براي تمامی توابع آورده شده است.در  ·

 براي حرکت در منو و انتخاب استفاده کنید. و  ▼و▲از کلیدهاي  ·

 را براي بازگشت به نمایش مقدار فشار دهید.  ·

 
 

Code MENU DESCRIPTION 

M01 UTILITY Language, brightness, display pages, etc. 

M02 GENERAL Panel/system data 

M03 STEPS Capacitor step configuration 

M04 MASTER OUTPUTS Programmable outputs of master device 

M05 MASTER / SLAVE Device role (master or slave) 

M06 SLAVE1 OUTPUTS Programmable outputs of slave device 01 

… … 
 

M13 SLAVE8 OUTPUTS Programmable outputs of slave device 08 

M14 PROG. INPUTS Programmable digital inputs 

M15 PASSWORD Password access management 

M16 COMMUNICATION Communication channels parameters 

M17 BASE PROTECTIONS Basic protections of the panel 

M18 HARMONIC PROT. Harmonic protection (EXP1016 module) 

M19 MISCELLANEOUS Various settings 

M20 LIMIT THRESHOLDS Limit thresholds on measurements 

M21 COUNTERS General programmable counters 

M22 ANALOG INPUTS Programmable analog inputs 

M23 ANALOG OUTPUTS Programmable analog outputs 

M24 ENERGY PULSES Pulses for energy meters increment 

M25 USER ALARMS Programmable user alarms 

M26 ALARM PROPERTIES Actions caused by alarms 
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 آن شوید تا پارامترها را نمایش دهد. اردمنوي فرعی را انتخاب کنید و و ·

 .شودمیهر پارامتر با یک کد، توضیح و مقدار فعلی نمایش داده  ·

 کد پارامتر -1

 مقدار فعلی آن -2

 پارامتر انتخابی -3

 توضیحات پارامتر -4
 

 

 براي تغییر آن وارد شوید.   با فشردن تغییر مقادیر یک پارامتر باید آن را انتخاب وبراي  ·

 .استرمز دسترسی پیشرفته  بهپارامترها نیاز  براي تغییر برخی ·

 اگر سطح دسترسی مورد تایید باشد صفحه تغییرات نمایش داده خواهد شد. ·

 پارامتر انتخاب شده -1

 مقدار جدید وارد شده -2

 مقدار حداکثر مجاز پارامتر -3

 مقدار پیش فرض کارخانه -4

 ار ستونیدوممحدوده ن -5

  مقدار حداقل مجاز براي پارامتر -6

 

 می توان تنظیمات را تغییر داد.  و  وقتی صفحه تغییرات پارامتر نمایش داده شد، با کلیدهاي  ·

 .شودمیتنظیم  مقدار حداکثر مجازپارامتر بر روي  ▲+ با فشردن مقدار حداقل مجاز وپارامتر بر روي   ▲+ فشردنبا  ·

 گرداند.باز میبه تنظیمات کارخانه پارامتر را مقدار   +فشار دادن همزمان  ·

فشـردن همزمـان   بـا  . مـی شـود  استفاده  جابه جاییبراي  وبراي تغییر حروف و از  ▼و▲حین وارد کردن پیغامها از  ·

 .دگردآغاز می  "A"حرف  انتخاب حروف از ▲و▼

 شود.گردد و مقدار وارد شده ذخیره می انتخاب پارامتر بازمیمرحله به صفحه   با فشار ·

ریسـتارت شـده و بـه کـارکرد عـادي       کننده شود. کنترلهمه تنظیمات را ذخیره واز منوي تنظیمات خارج می فشردن  ·

 گردد.بازمی

گردد و هیچکدام از تنظیمـات  به کارکرد عادي باز می کنترل کنندهاگر کاربر براي بیش از دو دقیقه کلیدي را فشار ندهد،  ·

 شود.ذخیره نمی

 EEPROMنظیمات (تنظیماتی که توسط صـفحه کلیـد مـی توانـد وارد شـود) مـی توانـد در        فایل بازیابی از اطالعات ت ·

. در منوي فرمان دستورات ذخیره و بازیـابی  در هر زمانی قابل بازیابی استذخیره شود. این اطالعات  DCRG8ي حافظه

 .موجود است
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 جدول پارامترها .15

 بـوده که مشخص شده اند پارامترهاي ضروري  پارامترهایی. اند پارامترها بصورت یک مرجع آورده شدهکلیه در جدول زیر  ·

 تنظیم گردند. ستیکه در حداقل برنامه ریزي بای

 

 پارامترهاي اولیه:

·  

M01 – UTILITY UoM Default Range 

P01.01 Language  English 

English 

Italian 

French 

Spanish 

Portugue

se  

German 

Polish 

Czech 

Russian P01.02 Set clock at system power on 
 

OFF OFF-ON 

P01.03 LCD contrast % 50 0-100 

P01.04 Display backlight high intensity % 100 0-100 

P01.05 Display backlight low intensity % 25 0-50 

P01.06 Time to switch to low backlighting s 180 5-600 

P01.07 Return to default page s 60 OFF / 10-600 

P01.08 Default page 
 

main (page list) 

P01.09 System description 
 

  (empty) String 20 chr. 
 

  P01.08 : هـر بـار روشـن نمـودن  یـا تـاخیر در عملیـات        با تنظیم صفحه ي دلخواه در این پارامتر می توان صفحه ي مورد نظر را در

 . نمایش داده شود

P01.09 : با نوشتن عنوان تابلو یا سیستم در این پارامتر، می توان آن را بر روي صفحه اصلی کنترل کننده نمایش داد.  

 
 

M02 - GENERAL UoM Default Range 

P02.01 CT primary A OFF OFF/1-30000 

P02.02 CT secondary A 5 1 / 5 

P02.03 Type of plant installation 
 

Three-ph Three-phase 

Single phase 

P02.04 Current reading phase 
 

L3 L1 

L2 

L3 

L1 L2 L3 

P02.05 CT polarity 
 

Aut Aut - Dir - Rev 

P02.06 Voltage reading phase 
 

L1-L2 L1-L2 

L2-L3 

L3-L1 

L1-N 

L2-N 

L3-N 

L1-L2-L3 

L1-L2-L3-N 
P02.07 Smallest step power kvar 1.00 0.10 – 10000 

P02.08 Capacitor rated voltage V 400 50 – 50000 

P02.09 Rated frequency Hz Aut Aut - 50Hz - 

60Hz - Variable 

P02.10 Reconnection time s 60 1-30000 

P02.11 Sensitivity s 60 1-1000 

P02.12 Disconnection sensitivity s OFF OFF / 1 – 600 

P02.13 Setpoint cosphi 1 (standard) 
 

0.95 IND 0.50 IND – 0.50 
CAP P02.14 Setpoint cosphi 2 

 
0.95 IND 0.50 IND – 0.50 

CAP P02.15 Setpoint cosphi 3 
 

0.95 IND 0.50 IND – 0.50 
CAP P02.16 Setpoint cosphi generating 

 
0.95 IND 0.50 IND – 0.50 

CAP P02.17 Setpoint + clearance 
 

0.00 0 – 0.10 

P02.18 Setpoint - clearance 
 

0.00 0 – 0.10 

P02.19 Step disconnection when generating 
 

OFF OFF - ON 

P02.20 System rated current A Aut Aut / 1 – 30000 
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P02.21 System rated voltage V Aut Aut / 100 – 60000 

P02.22 System voltage type 
 

LV LV - LV / MV - MV 

P02.23 VT usage 
 

OFF OFF - ON 

P02.24 VT1 primary V 100 50-50000 

P02.25 VT1 secondary V 100 50-500 

P02.26 VT2 primary V 100 50-50000 

P02.27 VT2 secondary V 100 50-500 

P02.28 Step insertion mode 
 

Standard Standar

d Linear 

Fast 
P02.29 Static switching delay cycles 3 1-20 

P02.30 Tanphi setpoint enable 
 

OFF OFF - ON 

P02.31 Tanphi setpoint 
 

0 -1.732 to +1.732 
 
 
 
 
 
 

  P02.10 در طی این زمان شماره پله ها به صورت بوده و  دستی و اتوماتیک فعال حالت: حداقل زمان ممکن در اتصال مجدد پله اي که قطع گردیده. این زمان در هر دو

 خاکستري روشن است.

 P02.11د. در مقادیر کم تر میزان حساسیت دقیق تر بوده و تعداد کلیدزنی پلـه هـا بیشـتر    گردتوسط این پارامتر مشخص می  به تغییرات : سرعت واکنش کنترل کننده

 سرعت واکنش به تغییرات کم تر بوده و بالطبع میزان کلیدزنی کم تر می باشد. ست. بالعکس آن، در مقادیر باالترا

 P02.14-P02.15: گردند.د توسط ورودي هاي دیجیتال فعال ر ضریب توان جایگزین که می تواننمقادی 

 P02.16  دارد: مقدار تنظیم شده ضریب توان در حالتی که سیستم در حالت تولید توان قرار . 

 P02.23-P02.27.پارامترهاي تنظیمی در شرایطی که ترانسفورماتور ولتاژ به کنترل کننده متصل است : 
 
 
 
 
 
 

M03 - STEPS (STPn, n:1…32) UoM Default Range 

P03.n.01 Step weight  OFF OFF/ 1 – 99 

P03.n.02 Step insertion type  
Contactor 

Contactor 

Static 

 وجود دارد. DCRG8توسط  STP32تا  STP1پله ممکن از  32 تیریمد تیشده که قابل میبخش تقس 32منو به  نینکته : ا

 P03.n.01 نسبت پله مورد نظر به کوچکترین پله ي موجود در سیستم که با توجه به پارامتر :P02.07 .تعریف می شود 

 P03.n.02ماژول تریستوريصال پله به شبکه. از طریق کنتاکتور یا ات : نحوه 

 
 

M04 –MASTER OUTPUTS (OUTn, n:1…16) UoM Defaul

t 

Range 
P04.n.01 Output OUTn function 

 
n:1…8 

Step x 

See 

Output function 
table n:9…16 

OFF 

P04.n.02 Channel number x 
 

n:1…8 

x:1…8 

OFF/1 – 99 

n:9…16 

x:1 

P04.n.03 Normal/Reverse output 
 

NOR NOR - REV 

 

 يبـرا   OUT1…OUT8شـود.   یممکن مربـوط مـ   تالیجید یخروج 16به بخش شده که  هر  میبخش تقس 16منو به  نینکته: ا

 اتصال به آن را دارند. تیاست که قابل ییماژول ها يبرا گرید یخروج 8کنترل کننده و 

 P04.n.01تعریف نوع تابع خروجی انتخاب شده : 

 P04.n.02 :) شماره کانال خروجی براساس نوع تابع انتخاب شده. به طور مثال اگر تابع خروجی براي هشدار انتخابAxx  و بخواهید که از آن به عنوان هشـدار (

 می باشد. 31)، مقدار پارامتر برابر A31(استفاده کنید 31

: P04.n.03  شرایط خروجی در حالتی که پارامترP04.n.01 است غیر فعال .NOR:  ،خروجی قطعREV.خروجی وصل : 
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M05 – MASTER / SLAVE UoM Default Range 

P05.01 Master-Slave function 
 

OFF OFF 

COM1 

COM2 

P05.02 Device role 
 

Master Master 

Slave01 

Slave02 

Slave03 

… 

Slave08 

P05.03 Slave 1 enable 
 

OFF OFF-ON 

P05.04 Slave 2 enable 
 

OFF OFF-ON 

P05.05 Slave 3 enable 
 

OFF OFF-ON 

P05.06 Slave 4 enable 
 

OFF OFF-ON 

P05.07 Slave 5 enable 
 

OFF OFF-ON 

P05.08 Slave 6 enable 
 

OFF OFF-ON 

P05.09 Slave 7 enable 
 

OFF OFF-ON 

P05.10 Slave 8 enable 
 

OFF OFF-ON 

P05.01:  انتخاب پیرو-فعال سازي حالت پایه .COM1  یا COM2 .نشان می دهد که کدام پورت جهت ارتباط انتخاب می شود 

 : P05.02 تعیین کاربرد کنترل کننده، به صورت پایه یا پیرو 
            

M06 - SLAVE  01 OUTPUTS  (n:1…16) UoM Default Range 

P06.n.01 Output OUTn function 
 

n:1…8 

Step x 

See 

Output function 
table n:9…16 

OFF 

P06.n.02 Channel number x 
 

n:1…8 

x:1…8 

OFF/1 – 99 

n:9…16 

x:1 

P06.n.03 Output normal/reversed 
 

NOR NOR - REV 
    

مربـوط   ) مدیریت مـی گـردد  1که توسط  پیرو( ممکن تالیجید یخروج 16به بخش شده که  هر  میبخش تقس 16منو به  نینکته: ا

 اتصال به آن را دارند. تیاست که قابل ییماژول ها يبرا گرید یخروج 8کنترل کننده و  براي OUT1…OUT8شود.  یم
     

:P06n.01 انتخاب نوع تابع براي خروجی مورد نظر 

 P06n.01:   : پارامتر قبلی براي تابع هشـدار ( انتخاب این پارامتر وابسته به نوع تابع انتخابی در پارامتر قبل است. به طور نمونه اگرAXX    باشـد و ایـن خروجـی (

 .است 31را فعال کند، مقدار انتخابی این پارامتر  A31باید هشدار 

 و به طور مشابه براي کلیه پیروها:
   

M07 – SLAVE 02 OUTPUTS (n:1…16) UoM Default Range 

P07.n.01 Output OUTn function 
 

n:1…8 

Step x 

See 

Output function 
table n:9…16 

OFF 

P07.n.02 Channel number x 
 

n:1…8 

x:1…8 

OFF/1 – 99 

n:9…16 

x:1 

P07.n.03 Output normal/reversed 
 

NOR NOR - REV 

As previous menu but referred to slave 02. 
 

............................ 
 
 



 

 

    24 

 

M13 – SLAVE 08  OUTPUTS (n:1…16) UoM Default Range 
P13.n.01 Output OUTn function 

 
n:1…8 

Step x 

See 

Output function 
table n:9…16 

OFF 

P13.n.02 Channel number x 
 

n:1…8 

x:1…8 

OFF/1 – 99 

n:9…16 

x:1 

P13.n.03 Output normal/reversed 
 

NOR NOR - REV 

As previous menu but referred to slave 08. 

 جدول توابع خروجی .16

 نمایش داده می شوند.د ند به خروجی هاي دیجیتال قابل برنامه ریزي اعمال شونجدول زیر تمامی توابعی که می تواندر  ·

 تنظیم شود. (NORMAL/REVERSE)معمول یا معکوس  بصورت یک تابعهر خروجی می تواند  ·

تعریـف   P04.n.02يدر پارامتر مشخص شدهو  xبعضی از توابع نیاز به یک پارامتر عددي دیگر دارند که در شماره کانال  ·

 اند.شده

مراجعـه   پیـرو براي خروجـی هـاي    M06…M13و منوي  پایهبراي خروجی هاي  M04به منوي براي اطالعات بیشتر  ·

 کنید.
·  

FUNCTION DESCRIPTION 
OFF Output always de-energised 

ON Output always energised 

Step x Capacitor step no.x 

Global alarm 1 Energised when global alarm 1 is active 

Global alarm 2 Energised when global alarm 2 is active 

Global alarm 3 Energised when global alarm 3 is active 

Fan Panel ventilation fan 

Manual mode Active when the controller is in MAN mode 

Automatic mode Active when the controller is in AUT mode 

Limit threshold LIMx Output driven by LIM limits (x: 1…16) 

Pulse PULx Output driven by PUL pulses ( x : 1…6) 

Remote variable REMx Output is remotely controlled by REM variable 

Alarms A01-Axx When the selected Axx alarm is present, the output is activated (xx: 01… alarm number) 

Alarms UA1..UAx When the selected UAx user alarm is present, the output is activated (x:1… 8) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M14 – PROGRAMMABLE INPUTS (INPn, n:1…8) UoM Default Range 
P14.n.01 INPn input function 

 
OFF (see Input functions table) 

P14.n.02 Channel number x 
 

OFF OFF / 1…99 

P14.n.03 Type of contact 
 

NO NO/NC 

P14.n.04 Delay ON s 0.05 0.00-600.00 

P14.n.05 Delay OFF s 0.05 0.00-600.00 

 ورودي دیجیتال ممکن مربوط می شود. 8که به  شدهقسمت تقسیم  8نکته : این منو به 

:P14n.01 انتخاب نوع تابع براي ورودي مورد نظر 

 P14n.02  :.   قبلی براي تابع دسـتور( انتخاب این پارامتر وابسته به نوع تابع انتخابی در پارامتر قبل است. به طور نمونه اگر پارامترCXX    باشـد و ایـن خروجـی (

 است. 7را فعال کند، مقدار انتخابی این پارامتر C07باید دستور

P14n.03 : ) انتخاب نوع کنتاکتNO  یاNC( 
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 جدول توابع ورودي .17

 

-نشان مـی ي توابعی که قابلیت آدرس دهی به ورودي هاي دیجیتال که قابلیت برنامه ریزي دارند را جدول زیر همه ·

 دهد.

، فعالسازي/غیرفعالسازي با تاخیر با زمان هاي مسـتقل  ) NO-NCیک تابع معکوس ( صورت هر ورودي می تواند به ·

 .تنظیم شود

تعریف  P14.n.02يکه در پارامتر مشخص شده xبعضی از توابع نیاز به یک پارامتر عددي دارند که در شماره کانال  ·

 شده اند.

 براي اطالعات بیشتر در مورد ورودي هاي قابل برنامه ریزي مراجعه کنید. M14به منوي  ·

 
·  

FUNCTION DESCRIPTION 

OFF Disabled input 

Configurable Free user configurable  input INPx. Used for instance to generate a user alarm UA or to count on a 
CNT counter Automatic mode When active, switches system to AUT mode 

Manual mode When active, switches system to MAN mode 

Select cosphi setpoint x When active, selects the cosphi setpoint x (x:1…3) 

Keyboard lock Locks front keyboard 

Settings lock Locks access to setup menu and commands menu 

Alarm inhibition Selectively disables alarms having inhibit property set to ON. 

 

M15 – PASSWORD UoM Default Range 

P15.01 Enable password 
 

OFF OFF-ON 

P15.02 User level password 
 

1000 0-9999 

P15.03 Advanced level password 
 

2000 0-9999 

P15.04 Remote access password 
 

OFF OFF/1-9999 
 
 
 

P15.04 :این کد به عنوان اجازه دسترسی جهتارسال فرمان از راه دور به کار می رود.مقدار در صورت تعیین ، 
 

 
 
 

M16 – COMMUNICATION (COMn, n:1…2) UoM Default Range 

P16.n.01 Node serial address 
 

01 01-255 

P16.n.02 Serial port speed bps 9600 1200 

2400 

4800 

9600 

19200 

38400 

57600 

115200 P16.n.03 Data format 
 

8 bit – n 8 bit - no parity 
(n) 

8 bit, 
odd 

8 bit, 
even P16.n.04 Stop bits 

 
1 1-2 

P16.n.05 Protocol 
 

Modbus RTU Modbus  

RTU 

Modbus  

ASCII P16.n.06 IP address 
 

192.168.1.1 000.000.000.000 – 

255.255.255.255 

P16.n.07 Subnet mask 
 

255.255.255.0 000.000.000.000 – 

255.255.255.255 

P16.n.08 IP port 
 

1001 0-9999 

P16.n.09 Channel function 
 

Slave Slave 

Gatewa

y 

Mirror P16.n.10 Client / server 
 

Server Client / Server 

P16.n.11 Remote IP address 
 

000.000.000.000 000.000.000.000 – 

255.255.255.255 

P16.n.12 Remote IP port 
 

1001 0-9999 
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P16.n.13 IP gateway address 
 

000.000.000.000 000.000.000.000 – 

255.255.255.255 

 .به دو قسمت تقسیم می شود COM1-2براي کانال هاي مخابراتی  کته:این منون      

 

M17 – BASIC PROTECTIONS UoM Default Range 

P17.01 Temperature unit of measure 
 

°C °C / °F 

P17.02 Internal panel temperature measurement source 
 

Internal sensor Internal sensor / 

AINx / NTCx 

P17.03 Channel number x 
 

1 1-99 

P17.04 Fan start temperature ° 50 0-212 

P17.05 Fan stop temperature ° 45 0-212 

P17.06 Internal panel temperature alarm threshold ° 55 0-212 

P17.07 Capacitor current overload 
 

ON OFF - ON 

P17.08 Capacitor current overload threshold % 125 OFF / 100 – 150 

P17.09 Immediate step disconnection threshold % 150 OFF / 100 – 200 

P17.10 Current overload alarm reset time min 5 1 – 30 

P17.11 Step trimming 
 

OFF OFF - ON 

P17.12 Faulty step alarm threshold % OFF OFF / 25…100 

P17.13 Maximum voltage threshold % 120 OFF / 90...150 

P17.14 Minimum voltage threshold % OFF OFF / 60..110 

P17.11  ایش داده مـی  :  در صورت فعال بودن این پارامتر، مقدار توان واقعی هر پله با توجه به جریان آن اندازه گیري شده و در منحنی آماري طول عمر پلـه نمـ

 .شود

P17.12: شده مقایسه گشته و در صورتی که درصد آن از مقدار تعریف شده کـم    مقدار توان تحویلی توسط هر پله با مقدار اصلی آن که در منوي مربوطه تنظیم

 ، هشدار مربوطه فعال می گردد.تر باشد
 

M18 – HARMONIC PROTECTION (HARn, n:1…4) UoM Default Range 
P18.n.01 CT primary A 5 1 - 30000 

P18.n.02 CT secondary A 5 1 / 5 

P18.n.03 CT wiring 
 

2 in Aron 2 in Aron 

1  balanced 

P18.n.04 Rated current A 5 1 - 30000 

P18.n.05 CT positioning 
 

Global Global 

Step 1 

Step 2 

…. Step 8 

P18.n.06 Current limit % OFF OFF / 100 - 200 

P18.n.07 Current THD Limit % OFF OFF / 1 – 200 

P18.n.08 5rd Harmonic current limit % OFF OFF / 1 – 200 

P18.n.09 7th Harmonic current limit % OFF OFF / 1 – 200 

P18.n.10 11th Harmonic current limit % OFF OFF / 1 – 200 

P18.n.11 13th Harmonic current limit % OFF OFF / 1 – 200 

P18.n.12 Temperature alarm threshold 1 ° 55 OFF / 1-212 

P18.n.13 Temperature alarm threshold 2 ° 55 OFF / 1-212 

 د.شومربوط میموجود است   (EXP1016)حفاظتی که تنها در ماژول حفاظت هارمونیکی در بخشنکته: پارامترهاي این منو 

P18.n.03 : گیري جریان:روش اندازه 

2 in Aron: .خواندن جریان سه فاز با استفاده از دو ترانس جریان توسط اتصال آرون محقق می گردد 

1  balanced :خواندن جریان تک فاز  با استفاده از یک ترانس جریان 

P18.n.05:  ورودي محل قرار گیري ترانس جریان اندازه گیر ي هارمونیک ها (ترانس جریان)Globalترانس هاي فرعی  بر روي پله) ) یا 
 

M19  - MISCELLANEOUS UoM Default Range 

P19.01 Disconnection of steps when switching to MAN mode 
 

OFF OFF/ON 

P19.02 Maintenance interval 1 h 9000 1 - 30000 

P19.03 Maintenance mode 1 
 

Always Always 

Step inserted 

P19.04 Maintenance interval 2 h 9000 1 - 30000 

P19.05 Maintenance mode 2 
 

Steps ins. Always 

Steps inserted 

P19.06 Maintenance interval 3 h 9000 1 - 30000 
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P19.07 Maintenance mode 3 
 

Steps ins. Always 

Steps inserted 
 

M20 - LIMIT THRESHOLDS (LIMn, n:1…16) UoM Default Range 

P20.n.01 Reference measurement 
 

OFF OFF- (measurement) 

P20.n.02 Channel number x 
 

1 OFF / 1-99 

P20.n.03 Function 
 

Max Max - Min - Min+Max 

P20.n.04 Upper threshold 
 

0 -9999 to +9999 

P20.n.05 Multiplier 
 

x1 /100 to x100k 

P20.n.06 Delay s 0 0.0 – 600.0 

P20.n.07 Lower threshold 
 

0 -9999 to +9999 

P20.n.08 Multiplier 
 

x1 /100 to x100k 

P20.n.09 Delay s 0 0.0 – 600.0 

P20.n.10 Idle state 
 

OFF OFF-ON 

P20.n.11 Memory 
 

OFF OFF-ON 

 .LIM1-LIM16حدود آستانه براي تعیین  .قسمت تقسیم می شود 16نکته: این منو به 

P20.n.01این پارامتر مشخص میکند که حد آستانه به کدام اندازه گیري اعمال می شود : 

P20.n.02.در صورتی که مقدار مرجع از  یک ورودي خوانده می شود، این پارامتر  شماره کانال ارتباطی را مشخص می کند : 

P20.n.03 نشان دهنده نوع حد آستانه می باشد. در حالت :Min+Max حد آستانه کوچکتر از ،P20.n.04  و بزرگتر ازP20.n.07 .تعریف می شود 

P20.n.05- P20.n.04 : مقدار حد باالي آستانه که حاصلضرب پارامترهايP20.n.04  وP20.n.05 .می باشد 

P20.n.10: .این پارامتر مقدار حد آستانه را معکوس می کند 

P20.n.11:  این پارامتر مشخص می کند که مقدار آستانه به صورت دستی (در حالتon یا به صورت اتوماتیک (در حالت (off (ریست شود. 

 
 

M21 - COUNTERS (CNTn, n:1…8) UoM Default Range 

P21.n.01 Count source 
 

OFF OFF-ON-INPx-OUTx- 

LIMx-REMx 

P21.n.02 Channel number x 
 

1 OFF / 1-99 

P21.n.03 Multiplier 
 

1 1-1000 

P21.n.04 Divisor 
 

1 1-1000 

P21.n.05 Description of the counter 
 

CNTn (Text - 16 characters) 

P21.n.06 Unit of measure 
 

Umn (Text - 6 characters) 

P21.n.07 Reset source 
 

OFF OFF-ON-INPx-OUTx- 

LIMx-REMx 

P21.n.08 Channel number x 
 

1 OFF / 1-99 

 

 .CNT1-CNT8براي شمارنده هاي  .قسمت تقسیم می شود 8نکته : این منو به 

P21.n.01 منبع ورودي شمارنده :  

P21.n.02  شماره کانال : 

P21.n.03 ن تعداد پالس هاي شمارش شده را در این عدد ضرب کردتوا : در صورت نیاز، می 

P21.n.04 : ن تعداد پالس هاي شمارش شده را در این عدد تقسیم کرداوت در صورت نیاز، می 

P21.n.05 توصیف نوع شمارنده به صورت متن : 

P21.n.06 توصیف  واحد شمارنده به صورت متن : 

P21.n.07 : .تا مادامی که این پارامتر فعال است شمارش صورت نمی پذیرد و در مقدار صفر باقی می ماند 

P21.n.08 شماره کانال مورد نظر با توجه به پارامتر قبلی : 
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M22 – ANALOG INPUTS (AINn, n:1…4) UoM Default Range 

P22.n.01 Input type 
 

OFF OFF 

0...20mA 

4…20mA 

0…10V 

-5V…+5V PT100 

P22.n.02 Start scale value 
 

0 -9999 to +9999 

P22.n.03 Multiplier 
 

x1 /100 to x1k 

P22.n.04 End scale value 
 

100 -9999 to +9999 

P22.n.05 Multiplier 
 

x1 /100 to x1k 

P22.n.06 Description 
 

AINn (Text - 16 characters) 

P22.n.07 Unit of measure 
 

UMn (Text - 6 characters) 

در دسـترس قـرار    EXP1004کـه بـا مـاژول     AIN1-AIN4قسمت تقسیم می شود براي ورودي هاي آنالوگ  4نکته: این منو به 

 د گرفت.نخواه

 

 1 مثال بهره برداري -17.1

 نمایشـگر بـا عنـوان    و بـر روي   میلی آمپر را از سنسور سـطح الکترونیکـی بخوانـد    20-4جریان  لسیگناباید  AIN3ورودي آنالوگ 

 .دهدنمایش  لیتر 1500با ظرفیت کلی  "وضعیت رزرو تانک سوخت"

 د:گردریزي میشود بصورت زیر برنامهمربوط می AIN3قسمت سوم این منو که به ورودي  بنابراین

P22.3.01 : 4…20mA 

P22.3.02 : 0 

P22.3.03 : x1 

P22.3.04 : 1500 

P22.3.05 : x1 

P22.3.06 : Reserve tank level 

P22.3.07 : Litres. 

 

 

M23 – ANALOG OUTPUTS (AOUn, n:1…4) UoM Default Range 

P23.n.01 Output type 
 

OFF OFF 

0...20mA 

4...20mA 

0...10V 

-5V...+5V 

P23.n.02 Reference measurement 
 

OFF OFF- (measurement) 

P23.n.03 Channel number x 
 

1 OFF / 1-99 

P23.n.04 Start scale value 
 

0 -9999 to +9999 

P23.n.05 Multiplier 
 

x1 /100 to x100k 

P23.n.06 End scale value 
 

0 -9999 to +9999 

P23.n.07 Multiplier 
 

x1 /100 to x100k 

 فراهم است . EXP1005در ماژول  و AOU1-AOU4به خروجی هاي آنالوگ و قسمت تقسیم می شود  4نکته: این منو به 

 2مثال بهره برداري  -17.2

 ارسال کند.را کیلووات  500تا  0میلی آمپر متناسب با سطح توان اکتیو از  0-20باید سیگنال  AOU2خروجی آنالوگ 

 شود:ریزي میبصورت زیر برنامه AOU2قسمت دوم این منو خروجی  بنابراین
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P23.2.01 : 0…20mA 

P23.2.02 : kW tot 

P23.2.03 : 1 (not used) 

P23.2.04 : 0 

P23.2.05 : x1 

P23.2.06 : 500 

P23.2.07 : x1k. 

 

M24 – PULSES (PULn, n:1…6) UoM Default Range 

P24.n.01 Pulse source 
 

OFF OFF-kWh-kvarh-kVAh 

P24.n.02 Counting unit 
 

100 10/100/1k/10k 

P24.n.03 Pulse duration s 0.1 0.1-1.00 

 
 .تقسیم می شود PUL1-PUL6 قسمت براي تولید متغیر پالس انرژي  6نکته: این منو به 

 
 

M25 – USER ALARMS  (UAn, n:1…8) UoM Default Range 
P25.n.01 Alarm source 

 
OFF OFF-INPx-OUTx- 

LIMx-REMx 

P25.n.02 Channel number source x 
 

1 OFF / 1-99 

P25.n.03 Text 
 

UAn (text – 20 char) 

 .تقسیم می شود UA1-UA8قسمت براي هشدارهاي کاربر  8نکته: این منو به 

 3مثال بهره برداري  -17.3

. در این مورد، قسـمت سـوم منـوي    نمایش دهد ”Door open“را  پیام شد قطع  INP5باید وقتی که ورودي  UA3هشدار کاربري 

 :شودمیهشدار بصورت زیر تنظیم 

P25.3.01 : INPx 

P25.3.02 : 5 

P25.3.03 : Doors open. 

 

 

M26 – ALARM PROPERTIES (ALAn, n:1…30) Default Range 

P26.n.01 Alarm enable (see table) OFF – ON 

P26.n.02 Retentive (see table) OFF - RET 

P26.n.03 Operating mode (see table) AUT-MAN 

AUT 

P26.n.04 Global alarm  1 (see table) OFF – GLB1 

P26.n.05 Global alarm  2 (see table) OFF – GLB2 

P26.n.06 Global alarm  3 (see table) OFF – GLB3 

P26.n.07 Step disconnection (see table) OFF 

IMMEDIATE 

SLOW 
P26.n.08 Slave disconnection mode (see table) GENERAL - LOCAL 

P26.n.09 Inhibition from input (see table) OFF - INH 

P26.n.10 Modem call (see table) OFF - MDM 

P26.n.11 Not shown on LCD (see table) OFF - NOLCD 

P26.n.12 Alarm delay (see table) OFF/ 1-120 

P26.n.13 Delay UoM (see table) MIN-SEC 

P26.n.02  نیز حذف شود آن: ذخیره سازي هشدار در صورتی که منبع 

P26.n.06- P26.n.02:  مربوطهفعالسازي خروجی هاي مرتبط با هشدار 

 P26.n.07این پارامتر شامل سه حالت است: این پارامتر نحوه خروج پله ها در صورت وقوع خطاي مورد نظر را مشخص می کند. -: حالت قطع پله 

Offپله ها قطع نگردند :- Slow.پله ها به آرامی خارج شوند :   Fast.پله ها به سرعت خارج شوند : 

 P26.n.08در حالت اتصال پایه/ پیرو پارامتر مورد نظر نحوه خروج پیرو ها را در صورت وقوع هشدار مشخص مـی کنـد. در حالـت     -: حالت قطع پیروهاGeneral 
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 تنها تابلوي موردنظر از سیستم خارج می شوند. Localکل سیستم و در حالت 

 P26.n.09: .می توان با استفاده از یک ورودي هشدار را به طور موقت غیرفعال کرد 

 P26.n12- P26.n.13:   .می توان با استفاده از این پارامترها تاخیري برحسب ثانیه یا دقیقه در تولید هشدار به وجود آورد 
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 هشدارها .18

 هشدار را نشان می دهد، کد و توضیحات هشدار در قسمت زبان انتخاب می نمایهنمایشگر  ،دگردهشدار اعالم می وقتی که ·

 .گردد

 
سرعت ناپدید و بعد از چند ثانیه ه ب دعالمت هشدار را نشان می ده که اي ند، پنجرهاگر کلیدهاي جهت دار فشار داده شو ·

 شود.پدیدار می

 زند.روي پنل که مربوط به هشدار است نیز چشمک می قرمز چراغ ·

 ند.کنمی به نواختن شروع ویبره محلی و راه دور نیز ر صورت فعال بودن، د ·

 شود.هشدار پاك می با فشردن کلید  ·

 د.نموآن را پاك در صورت برطرف نشدن منبع خطا نمی توان هشدار  ·

 بر اساس مشخصات هشدار هاي فعال شده عمل خواهد کرد. DCRG8در صورتی که هشدارهاي متعددي رخ دهد  ·

 توضیحات هشدارها -18.1
 

CODE ALA

RM 

DESCRIPTION 

A01 Undercompensation All the available steps are connected but the cosphi is still more inductive than 
the setpoint. A02 Overcompensation All the steps are disconnected but the cosphi is still more capacitive than the 
setpoint. A03 Current too low The current flowing in the current inputs is lower than minimum value of 

measurement range. 

This condition can occur normally if the plant has no load. 

A04 Current too high The current flowing in the current inputs is higher than the maximum of 

measurement range. 

A05 Voltage too low The measured voltage is lower than the threshold set with P17.14. 

A06 Voltage too high The measured voltage is higher than the threshold set with P17.13. 

A07 Panel temperature too high The panel temperature is higher than threshold set with P17.06. 

A08 Capacitor current overload The calculated capacitor current overload is higher than threshold set with 
P17.08 and/or 

P17.09. A09 No-Voltage release A no-voltage release has occurred on the line voltage inputs for more than 8ms. 

A10 Step xx failure The residual power percentage of the step xx is lower than minimum threshold 
set with 

P17.12. A11 Harmonic protection module no. n 

Current too high 

The RMS current measured by harmonic protection module n is higher than 

threshold set with P18.n.06. 

A12 Harmonic protection module no. n 

I -THD too high 

The current THD measured by harmonic protection module n is higher than 

threshold set with P18.n.07. 

A13 Harmonic protection module no. n 

5th Harm too high 

The component percentage of 5th harmonic content measured by harmonic 

protection module n is higher than threshold set with P18.n.08. 

A14 Harmonic protection module no. n 

7th Harm too high 

The component percentage of 7th harmonic content measured by harmonic 

protection module n is higher than threshold set with P18.n.09. 

A15 Harmonic protection module no. n 

11th Harm too high 

The component percentage of 11th harmonic content measured by harmonic 

protection module n is higher than threshold set with P18.n.10. 

A16 Harmonic protection module no. n 

13th Harm too high 

The component percentage of 13th harmonic content measured by harmonic 

protection module n is higher than threshold set with P18.n.11. 

A17 Harmonic protection module no. n 

Temperature 1 too high 

The measurement of temperature 1 input on harmonic protection module n is 

higher than threshold set with P18.n.12. 

A18 Harmonic protection module no. n 

Temperature 2 too high 

The measurement of temperature 2 input on harmonic protection module 

n is higher than threshold set with P18.n.13. 

A19 Slave xx link error The slave no. x does not communicate with the master. Problem with the RS485 
wiring. UAx User alarm x (x:1..8) User-defined alarm, as specified by parameters of menu M25. 

A20 Maintenance interval 1 elapsed The maintenance 1 interval hours are elapsed. After maintenance service, 

reset counter with command C16. 
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A21 Maintenance interval 2 elapsed The maintenance 2 interval hours are elapsed. After maintenance service, 

reset counter with command C17. 

A22 Maintenance interval 3 elapsed The maintenance 3 interval hours are elapsed. After maintenance service, 

reset counter with command C18. 

 مشخصات هشدارها -18.2

 مشخصاتی شامل موارد ذیل معرفی کرد:می توان براي کلیه هشدارها از جمله هشدارهاي تعریف شده توسط کاربر 

· Enabledي اعالم نمی شود: فعال کردن عمومی هشدار؛ در صورت فعال نبودن هشدار. 

· Retentive: .حافظه بصورت لچ باقی می ماند حتی زمانی که عامل وقوع هشدار هم برطرف شود 

· Operating mode :که در آن هشدار فعال است. يهاي کارحالت 

· Global alarm 1-2-3کند.: خروجی هایی که به این هشدار متصل است را فعال می 

· Step disconnection mode :تعریف  هشدار فعال است قطع کردن خازن ها را در زمانی که ایني چگونگی و نحوه

  می کند.

· SLOW  ؛  با تاخیر: قطعFAST: قطع بالفاصله 

· Slave disconnection mode که د گردتعریف می شود. وقتی این هشدار فعال می  پیرو-پایه: براي بهره برداري

باشد مورد نظر قطع شده  پنل) یا اینکه خروجی هاي GENERAL( .ي پله هاي سیستم گسترش یابدقطعی به همه

)LOCAL.( 

· Inhibition.هشداري که توسط یک ورودي بتوان آن را غیرفعال کرد : 

· Modem call : شود.می که پیغام خطا را دریافت کرده فعال میدومهشدار بصورت راه دور توسط 

· No LCDشود.: هشدار بصورت معمول به صدا در می آیدو عمل می کند اما روي صفحه نمایش نشان داده نمی 

· Delay time :.تاخیر زمانی برحسب دقیقه یا ثانیه قبل از ایجاد هشدار 
·  

CODE 

DEFAULT ALARM 

PROPERTIES 
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e

 

G
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l a
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rm

 1
 G

lo
ba

l a
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 2
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lo
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 3
 

St
ep

 d
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nn
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tio

n 
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e

 Sl
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e 
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sc
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m
od

e
 

In
hi

bi
t

 M
od
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 N

o 
L

C
D

 D
el

ay
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m
e

 

m
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A01 ● 
 

● ● 
  

OFF GEN 
 

● 
 

15 ● 
 

A02 ● 
 

● 
   

OFF GEN 
 

● 
 

120 
 

● 

A03 ● 
 

● 
   

SLO GEN 
 

● 
 

5 
 

● 

A04 ● 
 

● ● 
  

OFF GEN 
 

● 
 

120 
 

● 

A05 ● 
 

● ● 
  

OFF GEN 
 

● 
 

5 
 

● 

A06 ● 
 

● ● 
  

OFF GEN 
 

● 
 

15 ● 
 

A07 ● 
 

● ● 
  

SLO LOC 
 

● 
 

30 
 

● 

A08 ● 
 

● ● 
  

SLO LOC 
 

● 
 

30 
 

● 

A09 ● 
     

IMM GEN 
 

● 
 

0 
 

● 

A10 ● ● ● ● 
  

OFF GEN 
 

● 
 

0 
 

● 

A11 ● 
 

● ● 
  

SLO LOC 
 

● 
 

3 ● 
 

A12 ● 
 

● ● 
  

SLO LOC 
 

● 
 

3 ● 
 

A13 ● 
 

● ● 
  

SLO LOC 
 

● 
 

3 ● 
 

A14 ● 
 

● ● 
  

SLO LOC 
 

● 
 

3 ● 
 

A15 ● 
 

● ● 
  

SLO LOC 
 

● 
 

3 ● 
 

A16 ● 
 

● ● 
  

SLO LOC 
 

● 
 

3 ● 
 

  
 

  
  

  
 

 
 

  
 

A17 ● 
 

● ● 
  

SLO LOC 
 

● 
 

10 
 

● 

A18 ● 
 

● ● 
  

SLO LOC 
 

● 
 

10 
 

● 

A19 ● 
  

● 
  

SLO GEN 
 

● 
 

0 
 

● 

UA1 
      

OFF GEN 
   

0 
 

● 

UA2 
      

OFF GEN 
   

0 
 

● 

UA3 
      

OFF GEN 
   

0 
 

● 
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UA4 
      

OFF GEN 
   

0 
 

● 

UA5 
      

OFF GEN 
   

0 
 

● 

UA6 
      

OFF GEN 
   

0 
 

● 

UA7 
      

OFF GEN 
   

0 
 

● 

UA8 
      

OFF GEN 
   

0 
 

● 

A20 
   

● 
  

OFF GEN 
 

● 
 

0 ● 
 

A21 
   

● 
  

OFF GEN 
 

● 
 

0 ● 
 

A22 
   

● 
  

OFF GEN 
 

● 
 

0 ● 
 

 منوي فرمان .19

 .را می دهدشمارنده و...  نمودن اندازه گیري، پاك کردن ریست همانند ییعملیات ها ي انجام منوي فرمان، اجازه  ·

براي  اگر رمز سطح دسترسی پیشرفته وارد شده باشد، منوي فرمان اجازه می دهد اجراي عملیات هاي اتوماتیکی که ·

 اجرا شود. تنظیم کردن تجهیز مفید است

 دهد.جدول زیر توابع در دسترس در منوي فرمان را براساس سطح دسترسی نشان می ·
·  

CODE COMMAND ACCESS LEVEL DESCRIPTION 

C01 Reset partial energy meter Usr Clears partial energy meter 

C02 Reset CNTx counter Usr Clears programmable  general counters CNTx 

C03 Reset LIMx status Usr Resets status of latched LIMx variables 

C04 Reset max temperature Adv Clears maximum temperature peak value 

C05 Reset max overload Adv Clears maximum overload peak value 

C06 Reset step hour count Adv Clears hour counters of step operation 

C07 Reset step switching counters Adv Clears counters of step switchings 

C08 Step power restore Adv Reloads originally programmed power values in step 
trimming C09 Reset total energy meter Adv Clears total energy meters 

C10 TEST mode activation Adv Enables the TEST mode operation  of outputs 

C11 Event log reset Adv Clears the event log memory 

C12 Setup to default Adv Resets setup programming to factory default 

C13 Backup setup Adv Makes a backup copy of user setup  of parameters 

C14 Restore setup Adv Reloads parameters with the user setup backup 

C15 Reset weekly TPF Usr Clears the weekly Total Power Factor stored history 

C16 Reset maintenance interval 1 elapsed Adv Resets the hour counting for service interval 1 

C17 Reset maintenance interval 2 elapsed Adv Resets the hour counting for service interval 2 

C18 Reset maintenance interval 3 elapsed Adv Resets the hour counting for service interval 3 

 را براي اجرا شدن فشار دهید. وقتی که تابع مورد نظر انتخاب شد کلید  ·

 اجرا خواهد شد. ي کلید نیاز به تایید کاربر دارد که با فشردن دوباره صحت فرمانبراي تایید  کنترل کننده ·

 را فشار دهید. براي عدم اجراي فرمان کلید  ·

 را فشار دهید. براي خروج از منوي فرمان  ·

 هاي آنالوگي حدود و خروجی جدول اندازه گیري براي آستانه .20

را ) M23) و خروجـی هـاي آنـالوگ (منـوي     M20ي حدود (منوي مربوط به آستانه يجدول زیر تمامی اندازه گیري ها  ·

 .نشان می دهد

 ، مربوط به اندازه گیري هاي زیر است.اندانتخاب شده  P23.N.02و  P20.N.01کدهایی که در پارامترهاي  ·
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 ال بهره برداريمث -20.1

 LIM1یان سه فاز دارید، نیک پنجم اعمال کنید، زمانی که جر% را براي جریان هارمو10ي حداکثر آستانه اگر شما بخواهید که حد 

ي پنجم بین سه فاز بیشترین مقدار محتوي هارمونیکی  مرتبهکنترل کننده قرار دهید.  5و شماره کانال را  ادهقرار د  H.I MAXرا 

L1وL2 وL3 را نشان می دهد. 

Settings: 

P20.1.01 : H. I MAX            (highest current harmonic among 3 phases) 

 P20.1.02 : 5                    (5th harmonic) 

P20.1.03 : max                    (compare with max threshold) 

 P.20.1.04 : 10                  (threshold : 10%) 

 
 

NO. MEASUREMENT  

CODE 
DESCRIPTION 

00 OFF Measurement disabled 

01 V L1-N Phase voltage L1-N 

02 V L2-N Phase voltage L2-N 

03 V L3-N Phase voltage L3-N 

04 I L1 Phase current L1 

05 I L2 Phase current L2 

06 I L3 Phase current L3 

07 V L1-L2 Phase-to-phase voltage L1-L2 

08 V L2-L3 Phase-to-phase voltage L2-L3 

09 V L3-L1 Phase-to-phase voltage L3-L1 

10 W L1 Active power L1 

11 W L2 Active power L2 

12 W L3 Active power L3 

13 var L1 Reactive power L1 

14 var L2 Reactive power L2 

15 var L3 Reactive power L3 

16 VA L1 Apparent power L1 

17 VA L2 Apparent power L2 

18 VA L3 Apparent power L3 

19 Hz Frequency 

20 Cosphi L1 Cosphi L1 

21 Sinphi L1 Sinephi L1 

22 Cosphi L2 Cosphi L2 

23 Sinphi L2 Sinephi L2 

24 Cosphi L3 Cosphi L3 

25 Sinphi L3 Sinephi L3 

26 W TOT Total active power 

27 var TOT Total reactive power 

28 VA TOT Total apparent power 

29 Cosphi TOT Cosphi (balanced three-phase system) 

30 Sinphi TOT Sinphi (balanced three-phase system) 

31 THD VLN  MAX THD phase voltage (maximum  among phases) 

32 THD I   MAX THD phase current (maximum  among phases) 

33 THD VLL MAX THD phase-phase voltage (maximum  among phases) 

34 H. VLN MAX Phase voltage harmonic content of order n (maximum among phases) 

35 H. I MAX Phase current harmonic content of order n (maximum among phases) 

36 H. VLL MAX Phase-phase voltage harmonic content of order n (maximum  among phases) 

37 Cosphi MAX Cosphi (maximum among phases) 

38 Sinphi MAX Sinphi (maximum among phases) 

39 VLN  MAX Phase voltage  (maximum among phases) 

40 I MAX Current  (maximum among phases) 

41 VLL MAX Phase-phase voltage (maximum  among phases) 

42 VLN MIN Phase voltage  (minimum among phases) 

43 VLL MIN Phase-phase voltage (minimum  among phases) 

44 Cosphi MIN Cosphi (minimum among phases) 

45 AIN Measurement from analog inputs 

46 CNT Programmable counter 
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 نصب: .21

· DCRG8  جلویی  پنلبراي نصب بر روي در طراحی شده است. با نصب مناسبIP54 .را تضمین می کند 

 را درون شکاف درب قرار دهید و مطمئن باشید واشر بدرستی بین پنل رگوالتور و درب قرار گیرد. کنترل کننده ·

ضامن براي بسته شدن پیچ هاي کناري قرار دارد که باید بدرستی در محل خود قرار گیرد تا پیچ هـا در آنهـا نصـب    چهار  ·

 شوند.

 

 DCRG8مربوط به  اندازه هايمکانیکی و  مشخصات -21.1
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