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  رگوالتور اصالح ضریب توان

  :مدل هاي                               

DCRK5-DCRK7-DCRK8-DCRK12 
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 :هشدار

توسط شخص متخصص به منظور تطابق با مقررات سیستم هاي الکتریکی  و جلوگیري از خسارت و  بایست میاین تجهیز 
 ،ندپیدا کن ، ممکن است در هر زمانی تغییر دنشو میح داده محصوالتی که در این بخش توضی. خطرات ایمنی نصب گردد

  .باشد میلذا مشخصات فنی و توضیحات مندرج در این بخش فاقد هرگونه ارزش قراردادي 

 :شرح

 ضریب توان میکروپروسسوري  ي کنندهکنترل  -

 رقمی به منظور نمایش اعداد نمایشگر سه -

 عدد کلید 4 -

 ور انجام تنظیمات و تست اتوماتیک از طریق کامپیوتر، به منظ RS 232داراي پورت سریال  -

 سنسور درجه حرارت داخلی -

، میانگین  (Overload current)خازن  بار اضافهجریان  گیري اندازهداراي حالت تنظیمات پیشرفته جهت  -
 ... .میزان ضریب توان و  اي هفته

  ،به منظور آالرم یا کنترل فن ریزي برنامهقابل  ي رلهدو  -
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 :هاي موجودمدل 

 متر میلی  96x96پله ، و به ابعاد  5، داري  DCRK5مدل  -

 متر میلی  96x96پله ، و به ابعاد  7، داري  DCRK7مدل  -

 متر میلی  144x144پله ، و به ابعاد  8، داري  DCRK8مدل  -

 متر میلی  144x144پله ، و به ابعاد  12، داري  DCRK12مدل  -

  :روش نصب 

 .نمایید  صبن 40و  39 ي صفحهه سیم بندي ارائه شده در رگوالتور را مطابق نقش -

، رددزاد است نصب گبه فازي که آ بایست می  (Current Transformer)براي اتصاالت سه فاز ترانس جریان -
 ي نقشهکه در  همان طوروصل نشود،  گردد می تأمینرگوالتور از آن  ي تغذیهبه دو فازي که  بدین معنا که

 .وضوح قابل مشاهده است به 40و  39 ي صفحه

، در حالتی که شبکه مجهز به  دهد میترانس جریان را تشخیص  تور به صورت اتوماتیک جهت جریانرگوال -
مربوطه که در بخش  هاي دستورالعملبا استفاده از ( ، رگوالتور را از حالت تشخیص اتوماتیکباشد میژنراتور 

 .رده و ترانس جریان را به درستی نصب نماییدخارج ک) منوي پیشرفته  توضیح داده خواهد شد

 .باشد زمین بایست میترانس جریان در زمان نصب  ي ثانویه  -
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  :کنترل اتصاالت 

، و این بدان  دهد مینمایش نشان  ي صفحهرا در   "---- "ابتدا نمایشگر  شود میرگوالتور روشن  که هنگامی -
 .نگرفته است معنی است که هنوز هیچگونه تنظیماتی روي آن  صورت

 .و اتصاالت مربوطه را چک نمود  را وارد مدار کرده ها پلهبه صورت دستی  توان میدر این زمان  -

 .را وارد و یا از مدار خارج نمود ها پله توان می ↓و یا↑ کلیدهايبا استفاده از  -

  
  :هشدار

نترلی نسبت به عدم وصل مجدد به صورت کامالً دستی بوده و لذا سیستم هیچگونه ک ها پلهدر این زمان کنترل 
  .خازن قبل از اتمام زمان دشارژ ندارد

 

  :تنظیم پارامترها 

  :مختلفی به منظور تنظیم پارامترها و راه اندازي صحیح رگوالتور وجود دارد هاي روش
 تنظیم دستی با استفاده از صفحه کلید .1

 تنظیم سریع از طریق کامپیوتر .2

 تنظیم خودکار .3
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 ده از صفحه کلیدتنظیم دستی با استفا .1
 

،در تصاویر Fig1(ثانیه نگهدارید  5را به مدت  ”MODE“دستگاه را در حالت تنظیم دستی قرار داده و کلید  -
 ).فوق

صورت  Basicو این بدان معنا است که دسترسی به منوي  دهد میرا نشان  " SEt "نمایشگر  ي صفحه -
 ).،در تصاویر فوق(Fig2.  پذیرفته است

 .پارامتر بعدي را وارد کرد توان می ”MAN/AUT”کلیدبا استفاده از  -

 .به پارامتر قبلی باز خواهید گشت ”Mode“با استفاده از کلید  -

اگر هیچ کلیدي براي چند . تغییر داد  آن راپارامتر را مشاهده و مقدار  توان می ↓ و یا↑ کلیدهايبا استفاده از  -
 .دهد میابی را مجدداً نمایش نمایش پارامتر انتخ  ي صفحهثانیه فشرده نشود ، 

 .پذیرد میخروجی تنظیمات پس از وارد کردن پارامتر آخر به صورت اتوماتیک صورت  -
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   جدول پارامترهاي منوي اولیه
اولیه فرض پیش رنج شرح پارامترها  
P.01  جریان اولیهCT OFF... 10.000 OFF 
P.02 1 300...0.10 پله بر اساس کیلو وار ترین کوچک 
P.03 400 750...80 ولتاژ نامی خازن 
P.04 240...5 زمان تخلیه Sec 60 
P.05 600...5 در وصل تأخیر Sec 60 

P.06 LED1 0 16...0 ضریب پله اول 

  

P.06 LED...❶ 
کی مانده به ی  پلهضریب 

 آخر

0-16 ❷ 

0 
noA ❷ 
ncA ❷ 
Fan ❷ 

P.06 LED...❶ ضریب پله آخر 

0-16 ❷ 

0 
noA ❷ 
ncA ❷ 
Fan ❷ 

 ind to 0.80 cap 0.95 0.80 تنظیم ضریب توان مطلوب ❸
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  ي کنترلرها پلهتعداد  ❶

❷   

- noA : کنتاکتNormally open 

- nCA: کنتاکتNormally close 

- Fan :وضعیت فن  
  .دید خواهید16در صفحه ضریب توان را  تو تنظیما گیري اندازه ❸

  

  :Basic) اولیه( شرح پارامترهاي منوي 

  
P.01 ،  جریان اولیهCT :  

  .باشد می "هزار  " چشمک زن نمایشگر  ي نقطه، یک  1000براي مقادیر باالي 

  .انتخاب گردد5A  بایست میهمیشه  CTجریان ثانویه 
  

P.02 ، وارپله بر اساس کیلو ترین کوچک:  
  .خازنی بر اساس کیلو وار   ي پله ترین کوچکتنظیم قدرت نامی 

  .دهیم میرا قرار   10.0عدد  10Kvarبراي خازن : البه عنوان مث
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P.03  خازن، ولتاژ نامی:  
  ).ولتاژ مندرج بر روي پالك مشخصات خازن( ولتاژ نامی خازن  

  .دهیم میرا قرار  440عدد  440Vبراي خازن : به عنوان مثال
  

P.04 زمان تخلیه ،:  
  .نیاز دارد تا مجدداً وارد مدار شود ) صل مجددبه منظور تخلیه و آمادگی جهت و( خازن  زمانی کهحداقل 

  .دهیم میرا قرار  60ثانیه  عدد  60براي : به عنوان مثال
  

P.05 ،در وصل تأخیر:  
با انتخاب میزان  حساسیت پایین تر ، .  این قسمت در واقع ارتباط مستقیم با میزان سرعت تنظیمات رگوالتور دارد  

  . شود میتر ، ولی با تعداد سوییچینگ باالتري انجام اصالح ضریب توان در مدت زمان کم
. اصالح ضریب توان در زمان بیشتر و با تعداد سوییچینگ پایین تري صورت خواهد پذیرفت با اعمال حساسیت باالتر 

 مربوط خازنی ي پله ترین کوچکاین فاکتور در حقیقت به زمان تاخیرکنترلر قبل از وارد کردن توان راکتیوي معادل 
براي مقادیر بیشتر زمان به . یابد می، براي مقادیر توان راکتیو بیشتر از پله اول به تناسب این مقدار کاهش  شود می

 .یابد مینسبت معکوس کاهش 

کیلو وار باشد  10پله خازنی  ترین کوچک، و چنانچه   گردد میتنظیم   ”060“، عدد  60s/Stepبه عنوان مثال براي 
)P.02:10.0 (وار باشد ، کنترلر کیلو 20سیدن به ضریب توان مطلوب ان  توان راکتیو مورد نیاز جهت رو میز

  . کند میثانیه قبل از شروع اتصاالت خازن صبر  30=60/2
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P.06 LED 1 ... n ها پله، ضریب:  
  

شده است  مشخص  P.02پله ، که در پارامتر  ترین کوچکنسبت توان راکتیو هر پله به  ي دهندهنشان  ها پلهضریب 
خواهد گردید، اگر دو برابر باشد ، این ضریب  ”01“معادل پله اول باشد ، ضریب مربوطه  اي پلهاگر توان راکتیو . باشد می

قرار دهیم ،   ”00“چنانچه ضریب پله را . وجود داشته باشد تواند می  ”16“این روند تا  همین طورخواهد بود و   ”02“
ي خازنی، رله ها پلهبه عنوان  توان میآخر  ي پلههمچنین از دو . کند میر از آن استفاده نو کنترل شده غیرفعالاین پله 

  .آالرم و یا کنترل فن استفاده نمود
به عنوان  توان میآخر ن ي پلهاستفاده شود ، از  عملکرديیکی مانده به آخر براي اجراي  ي پله اگر ازالزم به ذکر است ، 

   .دخازنی استفاده نمو ي پلهیک 
  .پدیدار گردد نمایش ي صفحهتا موارد زیر در  نگه داشتهرا  "↓ "ي دکمهبراي انتخاب این توابع 

“noA” : آالرمNormally open  )آالرمی وجود ندارد کنتاکت باز است زمانی که(  
“nCA”: آالرمNormally close )آالرمی وجود ندارد کنتاکت بسته است زمانی که( 

“Fan” :کنترل فن 

  
  .مراجعه شود 29 صفحه شمارهدر براي توضیحات بیشتر در رابطه با آالرم به جدول مربوطه واقع : ه توج
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ولتی و با  440هاي خازنبا  DCRK7پله با استفاده از رگوالتور مدل  6 به منظور کنترل یک بانک خازنی: به عنوان مثال
از تنظیمات زیر استفاده  توان میکت آخر به منظور آالرم و استفاده از کنتا کیلوواري 5،10،20،20،20،20: اي پلهآرایش 

 .نمود
 

  
  
  
  
  
  
  

  
  

5.00=P.0 )کیلووار 5=کوچکترین پله (  

  P.03=440 )ولت 440ولتاژ نامی (

 P.06 LED1:001(P.02 برابر پله ي اول مشخص شده در 1=کیلو وار5  ) 

P.06 LED2:002(P.02 برابر پله ي اول مشخص شده در 2=کیلو وار5  ) 

P.06 LED3:004(P.02 برابر پله ي اول مشخص شده در 4=کیلو وار5  ) 

P.06 LED4:004(P.02 برابر پله ي اول مشخص شده در 4=کیلو وار5  ) 

P.06 LED5:004(P.02 برابر پله ي اول مشخص شده در 4=کیلو وار5  ) 

P.06 LED6:004(P.02 برابر پله ي اول مشخص شده در 4=کیلو وار5  ) 

P.06 LED7:noA(Normally Open آالرم) 
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 تنظیمات سریع با استفاده از کامپیوترهاي شخصی .2

) (Remoteکنترلی از راه دور  افزار نرماز تست اتوماتیک و  بایست می PCبه منظور اعمال تنظیمات از طریق 
,DCRKSW  51با کد (ارتباطی کامپیوتري و کابل  افزار نرمکه شامل C11 (بدین علت کلیه ي . استفاده نمود باشد می

  .داراي پورت ارتباطی در قسمت پشتی می باشند DCRKمدل هاي
وس ابا استفاده از کلیک ساده م تواند میتنظیمات . شوند میتمامی پارامترها در صفحه نمایشگر کامپیوتر نشان داده 

 .اعمال و ذخیره گردد

تنظیمات را دانلود کرده و براي کنترلر  توان میز کنترلرها نیاز به اعمال تنظیمات مشابه داشته باشند چنانچه تعدادي ا
  .دیگر به صورت بسیار ساده و مطمئن استفاده نمود
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  :(CT)تنظیم سریع ترانس جریان 

، که جهت  تنظیم   "”P.01 ، پارامترگردد میمشخص نبوده و در زمان نصب تعیین CTضریب  زمانی که -
 .بماند ”OFF“در زمان تعیین کلیه ي پارامترها   تواند می باشد می CT جریان اولیه

به صورت چشمک زن در  ”Ct“، عالمت شود میکنترلر روشن  زمانی که، در زمان نصب و در این حالت -
 .را تنظیم نمود CT  ي اولیه توان می ↓و یا  ↑ کلیدهاي، که با استفاده از  شود مینمایش ظاهر  ي صفحه

در این حالت . فشار دهید  تأییدرا به منظور   ”MAN/AUT“ ي دکمهمقدار مورد نظر وارد شد   زمانی که  -
 .تنظیمات ذخیره شده و سیستم مستقیماً به حالت اتوماتیک می رود
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 :تنظیمات اتوماتیک .3
 

از پارامتر ها صورت نپذیرفته هیچ یک  ریزي امهبرن، که  شود میتنظیم اتوماتیک براي یونیت هایی استفاده  -
 .است

و  ”MODE“ ي دکمه، باشد می “---”و یا ”MAN“سیستم در حالت  زمانی کهبراي فعال کردن این حالت  -
“MAN/AUT”  مطابق شکل زیر به شماره  ( ثانیه نگهدارید 5را به صورت همزمان برايFig.1. ( 

تنظیم  دهد می، که نشان  شود میرت چشمک زن ظاهر به صو) ASE” )Automatic Set-up”عبارت -
 ) .Fig.2مطابق شکل زیر به شماره  . ( اتوماتیک در حال انجام است

این روند چند دقیقه اي به طول می انجامد که در طول این مدت کنترلر میزان قدرت راکتیو هر پله را  -
 .شود میه خود به روز و این مقادیر در طول عملکرد عادي خود ب کند می گیري اندازه

یک پله ممکن است چندین بار صورت  پذیرد که در نتیجه  گیري اندازه ،گر بار سیستم متناوباً تغییر کندا -
 .در مدت زمان طوالنی تري صورت خواهد پذیرفت ها پلهتشخیص قدرت راکتیو 

 . گردد میدر پایان تنظیمات اتوماتیک ، سیستم آماده عملکرد اتوماتیک  -
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  :ته مهم نک
در طول . از تغییرات قابل توجه جریان تا جایی که امکان دارد در زمان تنظیم اتوماتیک جلوگیري شود شود میتوصیه 

تنظیمات اتوماتیک  تشخیص برخی دادها براي کنترلر  ، همانند اولیه ترانس جریان، ولتاژ نامی خازن، امکان پذیر 
  :باشد می موارد زیر قابل توجه در نتیجه. باشد مین
 .واقعی است از مقدارشود بلکه به صورت درصدي  گیري اندازهد به صورت مقدار واقعی توان میجریان ن -

 .باشد مین گیري اندازهقابل   Kvar∑و یا  Kvar∆میزان  -

 .باشد میامکان پذیر ن (Over Load) بار اضافهو یا حفاظت خازن از  گیري اندازه -

از آنها به عنوان آالرم و یا کنترل فن استفاده  توان می، لذا نشود میی در نظر گرفته تمامی رله ها به عنوان رله خازن -
 .نمود

 .پله باشد ترین کوچکبرابر  16تا  1ضریبی از  بایست میظرفیت خازن نصب شده  -

خازنی از هفت  ي پلهبه عنوان مثال اگر سه . ( ي خازنی باشند ها پلهباالترین  بایست میي خازنی استفاده نشده  ، ها پله -
و یا  4تا 1اول  ي پلهخالی از خازن باشد نه چهار  تواند می 7و 4،5،6آخر  ي پلهپله مورد استفاده قرار گرفته است چهار 

 )وسط

کلیه ي موارد را انجام  ریزي برنامهبا تنظیم دستی پارامترها ،  توان میتنظیم اتوماتیک صورت پذیرفت، زمانی که: نکته
 .باشد میها و عملکردها مجدداً قابل انجام  گیري اندازهي  داد و  لذا کلیه
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  : Cosɸو تنظیمات   گیري مقادیر اندازهمشاهده 
 صورتی کهدر . دهد مینشان   CAP و یا  ,IND  (LED)به طور معمول صفحه نمایشگر میزان ضریب توان را با چراغ -

 ).جهت جریان برعکس( دباش مییک نقطه چشمک زن روشن شود ، به معناي عالمت منفی 

شده  گیري اندازهیکی پس از دیگري  روشن شده و عدد ..و  V,I ,∆Kvarمربوط به  MODE”  ،LED“با فشردن کلید  -
 .گردد میهر یک در صفحه نمایش ظاهر 

شروع به چشمک  LED، ↓ها یک عملکرد اختیاري دیگري نیز وجود دارد ، که با فشردن کلید LEDاز  هر یکبراي  -
 .باشد مینمایش  ي صفحهرده و قابل مشاهده در زدن ک

 .قابل مشاهده است ↑ها یک تابع اختیاري ثانویه نیز با فشردن کلید  گیري اندازهبراي برخی از  -

در این حالت با . تنظیم نمود توان می نیاز راروشن است ، ضریب توان مورد  Cosɸ SETمربوط به  LED  که هنگامی -
تا  IND 0.80از  تواند میمیزان ضریب توان  . افزایش و یا کاهش داد آن رامقدار  توان می ↓یاو  ↑ کلیدهاياستفاده از 
0.8 CAP  تغییر کند. 

  .دهد میرا به طور خالصه نشان  گیري اندازه مقادیر قابلاز تمامی  اي خالصهجدول زیر  -
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 Cosɸجدول عالئم و تنظیمات مورد نیاز 

LED فشار دادن  ↓فشار دادن  شرح↑ 

V  ولتاژ موثر)RMS(  حداکثر میزان ولتاژ 
 

A  جریان موثر)RMS( حداکثر میزان جریان 
 

∆Kvar 
میزان توان راکتیو مورد نیاز براي رسیدن به 

 شده ریزي برنامهضریب توان 
 Kvar∑ (توان راکتیو شبکه )

یی که براي رسیدن ها پله
به ضریب توان 

 نیاز است شده ریزي برنامه

WEEK PF  میزان واقعی ضریب توان ❶اي هفتهتوان متوسط ضریب 
 

TEMP    
⁰ 

ویا ⁰C گیري اندازهواحد  حداکثر میزان دما ❸دماي پنل الکتریکی
F⁰ 

CURR%H بار اضافهحداکثر میزان  ❷خازنی بار اضافه 
شمارتده تعداد دفعات 

 پیش آمده بار اضافه

SET 
Cosɸ 

Cosɸ  مورد نیاز 
تنظیم  Cosɸکاهش میزان

 شده
تنظیم  Cosɸزایش اف

 شده
  

 مثبت قسمت به تنها و بدست می آید گذشته روز 7 در راکتیو و اکتیو انرژي گیري اندازه با قدرت ضریب  میزان ❶
  . گردد می بر ناحیه چهار
  .گردد می بار اضافهولتاژ هارمونیکی در ترمینال خازنی باعث بوجود آمدن جریان   ❷
  .باشد میدقیقه  بعد از روشن شدن سیستم صحیح  30تا  20شده،  گیري اندازه، میزان دماي  توجه ❸
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  : حداکثر مقادیرپاك کردن 

و  ↑، دما و ضریب قدرت متوسط هفتگی به طور همزمان با فشار دادن کلید بار اضافهمقادیر حداکثر جریان، ولتاژ، -

 .دهد میرا نمایش  ”CLr“کلیه ي مقادیر پاك شد مانیتور  زمانی که.  شود میثانیه، پاك  3به مدت ↓

  :روش عملیاتی 

- LED هايAUT و یا MAN  باشد میو یا دستی سیستم  حالت اتوماتیکنمایشگر عملکرد در. 

 .ثانیه ، حالت عملکرد تغییر خواهد کرد 1به مدت   "”MAN/AUTبا نگهداشتن دکمه -

 .امکان پذیر نیستروشن است ، هیچگونه تغییري در حالت عملکرد دستگاه LED” “SET Cosɸ زمانی که -

به طور مثال چنانچه عملکرد دستگاه ( قطع برق اتفاق بیفتد پابرجاست زمانی کهنحوه ي عملکرد دستگاه حتی  -
روي حالت اتوماتیک باشد و قطع برق اتفاق بیفتد ،  دستگاه پس از رفع این مشکل ، نحوه ي عملکرد دستگاه 

 )به صورت اتوماتیک خواهد بود
  

  :عملکرد دستی 

انتخاب و به صورت دستی  توان میرا  ها پلهکنترلر در حالت عملکرد دستی قرار دارد، یکی  از  که گامیهن -
 .قطع و وصل کرد
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 ”MODE“دیگري مشاهده شد ، کلید  گیري اندازهدیگري روشن بوده و مقادیر  Cosɸ  ،LEDاگر غیر از  -

 .ها خاموش گردد LEDرا نگهدارید تا تمامی  

مربوطه شروع   LEDاستفاده کنید ، با انتخاب هر پله  ↓ و یا ↑ کلیدهاياز  ها پلهز براي انتخاب یکی ا -
 .کند میبه چشمک زدن 

 .کرد توان میانتخابی را وصل و یا قطع  ي پله   ”MODE“با فشار دادن  کلید  -

، و این بدان  کند میشروع به چشمک زدن LED   MANاگر زمان تخلیه ي خازن سپري نشده باشد،  -
معنا است که دستور مورد نظر دریافت شده و بعد از گذر زمان تعیین شده ، عملیات مورد نظر انجام خواهد 

 .شد

 .باشد میذخیره شده و پس از قطع و یا وصل برق این حالت برقرار  ها پلهحالت روشن و یا خاموش  -
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  :عملکرد اتوماتیک 

اتیک بهترین انتخاب را براي رسیدن به ضریب توان مطلوب در حالت اتوماتیک کنترلر به طور اتوم -
 .کند میمحاسبه 

در اصالح اتوماتیک .... توان هر پله،تعداد قطع و وصل، زمان تخلیه تنظیم شده : موارد بسیاري  از جمله  -
 .باشد میضریب توان تاثیرگذار 

چشمک ( این حالت . کند میمشخص  AUT LEDبا چشمک زدن  ها را پلهکنترلر، قطع و یا وصل حتمی  -
 .کند می، ادامه پیدا   باشد میبه دلیل زمان تخلیه ، امکان پذیر ن ها پلهتا زمانی که اتصال یکی از )LEDزدن 

  :قفل صفحه کلید 

در  گیري اندازهالزم به ذکر است مقادیر .گردد میپارامترها محدود  تغییر کلیهبا فعال کردن این قسمت ،  -
 .باشد میشاهده تمامی شرایط قابل م

 را↑و همزمان کلید  نگه داشتهرا  ”MODE“کلید  بایست میبه منظور قفل و یا باز کردن صفحه کلید ،  -
نمایشگر عبارت . را رها کنید  ”MODE“را دو مرتبه فشار داده و سپس کلید  ↓سه مرتبه و سپس کلید 

“LOC”  صفحه کلید قفل شده و یا  زمانی کهرا براي“UNL”  باز شده،نمایش خواهد  زمانی که را براي
 .داد

 :کلید قفل شده است موارد زیر قابل تغییر نیستند ي صفحه که هنگامی -

 تغییر حالت از حالت اتوماتیک به دستی 
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 دسترسی به منوي تنظیمات 

  تغییر میزانCosɸ  مطلوب 

 پا ك کردن حداکثر مقادیر 

، که این  دهد میرا نشان  ”LOC“ایش عبارت اگر تالشی براي اعمال موارد فوق انجام دهید ، صفحه نم -
 .کلید قفل است ي صفحهبدان معناست که  

 :منوي پیشرفته  تنظیمات

 .ثانیه نگهدارید 5ي حداقل را برا ”MODE“، کلید  باشد می ”MAN“ در حالتدر حالتی که کنترلر  -

 .باشد میپارامترها  که به منزله ي دسترسی اولیه به دهد میرا نشان  ”SEt“نمایش عبارت  ي صفحه -

نمایش  ي صفحهثانیه نگهدارید تا  5را به طور همزمان به مدت  ↓و  ↑کلیدهايدر این لحظه  -
 .باشد میرا نشان دهد ، که این به معناي دسترسی  شما به منوي پیشرفته  ”AdS”عبارت
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 اولیه فرض پیش رنج شرح پارامترها

P.11 3سه فاز  نوع اتصالPH ،  1تک فازPH 3PH 
P.12 تشخیص اتصالCT   اتوماتیکAut،  مستقیمdir معکوس ،

rEu 
Aut 

P.13 تشخیص فرکانسی Aut 50, اتوماتیکHz-60Hz  Aut 
P.14  ها پلهتنظیمات قدرت On فعال-OFF غیرفعال OFF 
P.15 روش جبران سازي  bnd باند-Std استاندارد Std 
P.16  ها پلهروش اتصال Lin خطی-Std رداستاندا Std 
P.17  تنظیمCosɸ خاموش / سلفی   0.8خازنی تا  08 در حالتی که ژنراتور وجود دارد

OFF 
OFF 

P.18 ثانیه 600...1 در قطع تأخیر /OFF OFF 
P.19  قطع پله در تغییر به حالتMAN On فعال-OFF غیرفعال OFF 
P.20  150 ... 100 خازنی بار اضافهآالم%- OFF 125 
P.21  200... 100 براي قطع سریع پله بار اضافهدامنه ي%- OFF 150 
P.22  24 ساعت 240تا  1 بار اضافهزمان پاك کردن شمارنده ي آالرم 
P.23  5 دقیقه 30تا  1 بار اضافهصفر کردن آالرم 
P.24  سلسیوس  دما گیري اندازهواحدC◦فارنهایت  و یاF◦ ◦C 
P.25 100....0  دماي شروع عملکرد فن◦C(32...212◦F) 55 
P.26 100....0  دماي قطع عملکرد فن◦C(32...212◦F) 55 
P.27 100....30 دامنه ي آالرم دما◦C(68...212◦F) 55 
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11 ،P ,اتصال نوع:  
  براي اتصاالت به صورت تک فاز و یا سه فاز ریزي برنامهقابل 

  
P.12 ،  تشخیص اتصالCT:  

تنظیم می کنیم ، سیستم تنها در دو ناحیه کارکرده و  تنها جریان  این حالت را بر روي حالت اتوماتیک زمانی که
در هر چهار ناحیه  تواند میتنظیم شود  "مستقیم"وقتی این حالت روي حالت . دهد میرا تشخیص  CTهاي مثبت 
 (CTهمچنین الزم است از صحت  اتصاالت . در هر دو حالت عادي و یا ژنراتوري کار کند تواند میکار کرده و 

نمایشگر اعشاري در حالت ورود انرژي نباید  ي نقطهاطمینان حاصل کرد بدین صورت که ) S2و S1ترمینال هاي 
  .به صورت معکوس برقرار کرد)  S1,S2ترمینال هاي (اتصاالت را  بایست میکه در این حالت . چشمک زن باشد

  .اطمینان حاصل کنید CTانویه از اتصال کوتاه بودن ترمینال هاي ث S1,S2قبل از قطع کردن : هشدار
P.13 ،  اصلیتشخیص فرکانس:  

  60Hzیا  50Hzانتخاب اتوماتیک و یا به صورت ثابت 
  

P.14 ،  ها پلهتنظیم قدرت:  
این حالت فعال است و در طول عملکرد معمول سیستم  به صورت اتوماتیک قدرت تنظیم شده را  زمانی که

بدین (  دهد میفرسوده شده اند به صورت بهینه انجام  ها پله زمانی کهرا در  کرده و  عملکرد پارامترها  گیري اندازه
با اتصال به کامپیوتر ) . دهد میشده انجام  گیري اندازهمعنی که تنظیم ضریب توان را بر اساس مقادیر واقعی 

 .  باشد می همقادیر واقعی توان راکتیو هر پله  قابل مشاهد
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 .انجامد ثانیه  به طول می 20بعدي  ي پله ، زمان وصل یک پله به این تابع فعال است که هنگامی -

 .گردد میاگر تنظیم اتوماتیک فعال باشد ، این تابع به خودي خود فعال  -
  

P.15 ، حالت تنظیمات استاندارد و یا به صورت باندي:  
الت باندي ، کنترلر در حالت استاندارد ، کنترلر مقدار ضریب توان را به عدد تعیین شده می رساند، در ح

و در حالتی که  کند میکه ضریب توان شبکه کوچکتر از مقدار تعیین شده باشد، خازن ها را وصل  که هنگامی
حالت تنظیمات باندي ، باعث کاهش مجدد تعداد دفعات قطع و . کند میقطع  آن راخازنی  شود ،  ضریب توان

  .گردد میوصل 
  .، مطلوب نیستمد نظر باشد   ضریب توان منفی ریزي برنامه دي کهتنظیمات حالت باندي در موار:  نکته

 
P.16 ، اتصال استاندارد و یا به صورت خطیحالت:  

را بر اساس منطقی که در قسمت تنظیمات اتوماتیک  توضیح داده  ها پلهدر حالت استاندارد ، کنترلر هر کدام از 
   Last In/ First outکی از راست به چپ بر اساس منطق یکی ی ها پلهاما در حالت خطی .   کند میشد انتخاب 

را  اي پلهبا  ورود یک پله  ضریب توان از حد تعیین شده باالتر رود، هیچ  زمانی کهکنترلر در . شوند میوارد مدار 
 . کند میوارد مدار ن
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P.17 ، حالت تنظیم ژنراتوري Cosɸ :  
،  که این شود می ریزي برنامهچهار ناحیه مختصات مورد نظر است ، عملکرد دستگاه در هر  زمانی کهاین پارامتر 

 ”OFF“این حالت   زمانی که .انرژي را تولید و یا مصرف کند تواند میمورد در حالتی پیش می آید که سیستم 
ظیمات  مطابق با تن شده ریزي برنامهشود ، مقدار عددي تنظیم ضریب توان تنها یک مقدار داشته و برابر با مقدار 

، شود میمقدار عددي تنظیم  زمانی کهاز سوي دیگر  .باشد می 16 ي صفحهدر مندرج ) SET Cosɸ(ضریب توان
: Cosɸ ، باشد میانرژي  ي کنندهسیستم مصرف ( در حالت عادي: دشو میمقدار تعیین شده به دو دسته تقسیم 

.  کند میاست مطابقت  شده ریزي برنامه Cosɸ“تنظیمات "و مقدار تعیین شده با  مقداري که در قسمت )مثبت

توضیح   P.17که در ریزي برنامه، از )منفیCosɸ :و  باشد میانرژي  ي کنندهسیستم تولید ( در حالت ژنراتوري 
  .شود میداده شد استفاده 

  
P.18  قطع، حساسیت در:  

معادل مقدار  عددي که در  ها پلهباشد ،سرعت تنظیم توان راکتیو و قطع و وصل  ”OFF“این پارامتر  زمانی که
چنانچه در این پارامتر مقدار عددي متفاوتی در نظر گرفته .  باشد میتعیین شده است  P.05منوي پایه در قسمت 
 .شود میاستفاده  ها پلهبراي قطع  P.18براي وصل و پارامتر  P.05شود ،  مقدار پارامتر 

 
P.19  دستی، قطع پله در زمان تغییر، به حالت:  

یکی یکی و به ترتیب   ها پلهاز حالت اتوماتیک به حالت دستی می رویم ،  زمانی کها فعال سازي این پارامتر ، ب
  . شود میقطع شده و در پایان  عملکرد دستی فعال 
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P.20  خازنی بار اضافه، آستانه آالرم:  
درصدي از جریان . تنظیم شود  تواند می ”A07“خازنی  بار اضافهبا استفاده از این پارامتر ، آستانه تریپ آالرم 

، اگر مقدار آن از حد مجاز )باشد می% 150تا % 100این عدد بین ( شود میخازن براي این منظور در نظر گرفته 
  . شوند میقطع  ها پلهدر نظر گرفته شده ، آالرم پدیدار شده و  تأخیرفراتر رود، پس از 

  
P.21  ها پلهبراي قطع سریع  بار اضافهي ، آستانه:  

افزایش پیدا کند ، خازن ها سریعاً قطع  P.21از میزان تعیین شده در  بار اضافهشده ي  گیري اندازهمقدار  زمانی که
  . گردد میپدیدار  ”A.07“شده و  آالرم اضافه جریان خازنی 

ه در پارمترهاي تنظیم شد بار اضافهرابطه ي معکوس با مقدار  ”A.07“خازنی  بار اضافهآالرم  تأخیرزمان :نکته
P.20  وP.21 شده برابر با مقدار تعیین شده در  گیري اندازه بار اضافهبدین صورت که چنانچه .  داردP.20  باشد

به صورت ( آالرم  تأخیربا زمان  تأخیرباشد ، زمان  P.20،آالرم پدیدار نخواهد شد ، اگر این مقدار باالتر از عدد 
برابر خواهد بود و چنانچه ) تغییر داد آن را توان می، که از طریق کامپیوتر  باشد میدقیقه  3پیش فرض این عدد 

برابر با عدد تنظیم شده  بار اضافهمقدار  زمانی کهبه نسبت کاهش یافته و  تأخیرافزایش پیدا کند ، میزان  بار اضافه
  .آن به صفر خواهد رسید تأخیربرابر باشد، مقدار  P.21در 

برسد نخواهد  P.21به مقدار  بار اضافهتنظیم می کنید، هیچ اتفاقی تازمانیکه عدد  ”OFF“ را روي P.20 زمانی که
  .   شود میي خازنی سریعاً از مدار خارج ها پلهافتاد و به محض افزایش آن کلیه ي 

 P.21و  P.20و چنانچه هر دو پارمتر . تنظیم کنید ، زمان تاخیرثابت خواهد بود  ”OFF“را روي   P.21اگر 

“OFF” خازنی و نتیجتاً آالرم  بار اضافه گیري اندازه ،شوند“A.07”   شود می غیرفعالنیز .  
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هر زمان که بانک . دهد مینمایش  بار اضافه گیري اندازهرا  بجاي  “----“نمایش  عبارت  ي صفحهدر این حالت ، 
هاي هارمونیکی باشد   بار اضافهانعت از براي مم) هارمونیک ي کنندهراکتور بلوك ( خازنی مجهز به فیلتر هارمونیک 

  .باشد ”OFF“ بایست میهر دوي این پارامتر 
  

P.22  جریان، مشخص کردن زمان نگهداري آمار خطاي اضافه:  
، این آالرم در یک شمارنده داخلی ثبت شده و با  شود میپدیدار   ”A.07“هر زمان که آالرم اضافه جریان خازنی 

شمارنده . باشد می روشن است ، قابل رویت   مربوط به LED هک هنگامی↑ي دکمهفشردن 
. دهد مینشان اتفاق افتاده است را  P.22خازنی که در دوره زمانی تعریف شده در پارامتر  بار اضافهتعداد آالرم هاي 

 اگر در طول زمان مشخص شده هیچ. کند میذخیره ي  آالرم را نیز مشخص  ي دورهطول  همچنین  این پارامتر
  .باشد میاتفاقی پیش نیاید ، شمارنده خالی 

 
P.23  جریان، زمان فعال نگهداشتن اضافه:  

خازنی  از آستانه ي آالرم کاهش  بار اضافهفعال باشد حتی اگر مقدار  ”A.07“خازنی  بار اضافهدوره زمانی که آالرم 
خازنی پیش  بار اضافهآالرم  که هنگامی؛  را تنظیم کنیم 4به عنوان مثال اگر در این پارامتر عدد . ( یافته باشد 

  ) ثانیه فعال می ماند 4، این آالرم به مدت  (Reset)بیاید ، تا زمان تنظیم مجدد آن 
  

P.24  دما گیري اندازه، واحد:  
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و قابل مشاهده و حدود  گیري اندازهدما را  درجه سلسیوس و یا فارنهایت تعریف کنیم مقادیر  گیري اندازهاگر واحد 
  .ستانه ي قطع   بر اساس این واحدها  می باشندآ

  
P.25  فن،دماي روشن شدن:  

آن اگر دما باالتر از حد مشخص شده باشد  ي واسطهاست که به  ریزي برنامهآستانه باالیی دما در این قسمت قابل 
  .شود میفن روشن 

  
P.26  فن،دماي خاموش شدن:  

آن اگر دما پایین تر از حد مشخص شده  ي واسطهاست که به  ریزي هبرنامآستانه ي پایینی دما در این قسمت قابل 
  .شود میباشد، فن خاموش  

  
P.27 آستانه ي آالرم دما،:  

  .قابل تنظیم است )  دماي بسیار باال(   A.08در این مرحله میزان دما براي فعال شدن آالرم 
  

  :آالرم ها
، یکی از کدهاي آالرم به صورت چشمک  کند می ي را در سیستم احساسترلر شرایط غیر عادکن زمانی که -

تا کاربر بتواند کلیه ي  شود میبا فشار دادن هر یک از دکمه هاي کنترلر ، آالرم موقتاً قطع . زن قابل مشاهده است
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 عامل آالرم برقرار باشد و ثانیه ي فشرده نشود ، 30اگر هیچ یک از کلید ها در طی .ها را کنترل نماید  گیري اندازه
 .دهد میاً نمایش دکد آالرم را مجد نمایشگر ي صفحه، 

و یا قطع سریع  تأخیرآالرم ،  ي رلهبا توجه به برنامه ي از پیش تعیین شده همانند تریپ  تواند میهر آالرم  -
 .نتایج گوناگونی داشته باشد، مطابق با برنامه از پیش فرض شده.. و ها پله

، با استفاده ) و یا اثرات آن تأخیرشدن ،  تغییر زمان  غیرفعالهمانند ( تغییر کند  تواند میخاصیت هر آالرم  -
تنظیمات پارامترها را به صورت سریع  توان می) DCRK SWبه شماره سفارش (مربوط به آن  افزار نرماز کامپیوتر و 

 .انجام داد

 .کند میجدول ذیل کد آالرم ها و معناي هر یک همراه با تنظیمات پیش فرض مشخص 

 

 

 



 

  88618238:فکس88618316-20:تلفن - 5پالك  -بن بست شبنم - خیابان کولیوند  - شیخ بهایی شمالی خیابان - مالصدرا

30 

  :نکته

 .نیستند  Non-Volatileهیچ یک از آالرم هاي فوق به صورت  .1

 .شود میقطع  ها پلهبه وجود می آید  A09در حالت دستی ، زمانی که آالرم  .2
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  :شرح آالرم ها
  

A01، جبران سازي کمتر از مقدار تعیین شده:  
 .تمامی خازن ها وصل هستند ولی ضریب توان کمتر از مقدار مشخص شده است 

  
A02، جبران سازي بیشتر از مقدار تعیین شده:  

  .تمامی خازن ها قطع هستند ، ولی ضریب توان بیشتر از مقداري است که تنظیم شده است
  

A03، جریان پایین:  
، در  حالت اتوماتیک خازن ها دو دقیقه بعد از فعال شدن این  باشد میمقدار کل  2.5% میزان جریان پایین تر از 

  . شوند یمآالرم قطع 
  

A04، جریان باال:  
  .باشد میبیشتر % 120میزان جریان  از مقدار کل 

  
A05، ولتاژ پایین:  

  . باشد میپایین تر از ولتاژ نامی %  15مقدار ولتاژ 
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A06، ولتاژ باال:  
 .باشد میباالتر از ولتاژ نامی %  10مقدار ولتاژ 

 
A07، خازنی بار اضافه:  

منوي پیشرفته مراجعه  P.21و P.20به قسمت ( آستانه ي تنظیم شده است  قداراز ممقدار جریان خازن بیشتر 
 )کنید

  
A08، باال دماي:  

  )در منوي پیشرفته مراجعه کنید P.27به قسمت ( مقدار دماي داخلی باالتر از میزان آستانه ي تنظیم شده است 
  

A09، نبود ولتاژ:  
  .  باشد می میلی ثانیه 8بیشتر از  زمانی نبود ولتاژ  ي دوره
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  88618238:فکس88618316-20:تلفن - 5پالك  -بن بست شبنم - خیابان کولیوند  - شیخ بهایی شمالی خیابان - مالصدرا

34 
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  88618238:فکس88618316-20:تلفن - 5پالك  -بن بست شبنم - خیابان کولیوند  - شیخ بهایی شمالی خیابان - مالصدرا

37 

 

 

  اتصال سه فاز
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  :نکته

  به صورت فاز به فاز وصل شده و ترانس جریان به فاز باقیمانده وصل  بایست میبراي ولتاژ سه فاز ولتاژ ورودي
 .شود
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  نقشه سیم بندي
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  :نکته

 .کندولتاژ ورودي فرقی نمی/ جهت جریان


