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عملکرد عادي

جدول عملکرد کلیدها

عملکرد در حالت
MIN یا MAX

عملکرد در زمان 
 CTتنظیم رنج

 کلید

 کلید           ( مشاهده فرکانس)

نمایش مقدار CTدر بین کار:

CT تنظیم

هنگام نمایش  مقادیر مینیمم ولتاژ با فشـــــــــار ممتد کلید            به مدت 5 ثانیه  شمارش 

4 روي صـفحه نمایش داده شـده و پس از صــفر شــدن ، کلیه مقادیر مینیمم  معکوس از عدد 

ولتاژ از حافظه دستگاه پاك خواهند شد.

تذکـر 1 : اگـر در این مـرحله (نمایش مقادیــر ماکــزیمم یا مینیمم ) به مدت 10 ثانیه کلیدها 

فشار داده نشود دستگاه به حالت قبل (نمایش چرخشی یا ثابت ولتاژها) باز خواهد گشت.

تذکر 2: مقدار ولتاژي به عنوان ماکزیمم یا مینیمم ثبت خواهد شـد که حداقل 5 ثانیه تداوم 

داشته باشد.

تذکر 4 : پس ازپاك کردن مقدار جریان ها اگر کلید         فشـــــــــرده نگه داده شود هر سه 

نمایشگر جریان به صورت صفر باقی خواهند ماند و دستگاه عکس العملی نخواهد داشت.

با فشـــــار دادن کلید          مقدار فرکانس هم زمان با روشن شدن نشــــــانگر مربوطه روي 

A به صورت ثابت نمایش داده خواهد شد و با فشـــــار مجدد کلید          دستگاه  نمایشــــگر 

همانند قبل مقدار جریان مربوطه را نمایش می دهد.

 تنظیم CT فقط در 5 دقیقه اول وصل شدن برق ورودي امکان پذیر خواهد بود. 

چنانچه در این مدت تنظیم CT میسر نشـد برق ورودي دستگاه را قطع و وصل نموده و مجدداً 

تنظیم نمایید.براي این منظور با فشار دادن  هم زمان کلیدهاي            و            حروف       بر 

روي نمایشـگر  A  و مقدار  CTروي نمایشـگرA  ظاهر و دو نمایشـگر  Vو A  مقادیر قبلی خود 

CT را نمایش می دهند. در این حالت با اسـتفاده از کلیدهاي          و              می توان مقدار

را تعیین نمود.

براي تأیید مقدار CT کلید          فشـــــار داده می شود. هم زمان با روشن شدن نشــــــانگر 

تأیید گردیده و نمایشگرها به حالت عادي باز خواهند گشت. CT  مربوطه مقدار

براي مشـــاهده رنج CT تنظیم شده روي دستگاه باید کلیدهاي           و           به صورت هم 

زمان با هم فشار داده شوند . در این حالت نمایشـگر A حروف  CTو نمایشـگر  A  عدد تنظیم 

شده را به مدت 10 ثانیه نمایش خواهند داد  و دو نمایشگر دیگر (A , V )مقادیر قبلی خود را 

نمایش می دهند.

با فشـار دادن این کلید ، ماکزیمم هر سه جریان که قبلاً در حافظه دستگاه ثبت شده هم زمان 

با روشن شدن نشــــــانگرهاي مربوطه به مدت 10 ثانیه نمایش داده خواهد شد و در صورت 

فشار مجدد ، دستگاه به حالت عادي (نمایش جریان هاي عبوري) باز خواهد گشت.

تذکر3 : جریانی به عنوان ماکزیمم ثبت خواهد شد که بیشــــــــتر از 15 ثانیه  تداوم داشته 

باشد.

پاك کردن ماکزیمم جـریان:                                                                                          . 

در صورت نیاز به پاك کردن مقادیر ثبت شده ماکزیمم جریان در حافظه دستگاه، با فشــــــــار 

ممتد (5 ثانیه )کلید          ،شمارش معکوس هم زمان در هر سه نمایشـــگر جریان از عدد  4 

آغاز  می شود و پس از صفر شدن، مقادیر ماکزیمم هر سه جریان پاك خواهد شد .

ساعات تماس : از ساعت 7 صبح الی 8 شب در روزهاي کاري

خدمات پشتیبانی شیوا امواج

احترام به مشتري وظیفه ماست.

چرخشی یا ثابت کردن

 نمایش پارامترهاي ولتاژ

CT افزایش مقدار

CTپس از ورود به تنظیم

CT کاهش مقدار

CTپس از ورود به تنظیم

 MIN یاMAX  نمایش مقدار

NR-NS-NT به ترتیب

RS-RT-ST

تغییر حالت ماکزیمم به مینیمم 

یا بازگشت به عملکرد عادي

خروج از حالت ماکزیمم  جریان

انتخاب حالت ماکزیمم 

یا مینیمم ولتاژ

نمایش ماکزیمم

 جریان

نمای شCTتنظیمی 
با 

فشار هم زمان 
دو کلید

و نمایش فرکانس
 CTتأیید رنج

E.mail : info@ shivaamvaj.comتنظیم شده

براي کسب اطلاعات از دیگرمحصولات شیوا امواج و خرید اینترنتی

بهبه سایت www.shivaamvaj.com مراجعه فرمایید.

فکس:32658332 (031)

 (031 ) شماره هاي بخش خدمات پشتیبانی:32669960-1، 32661337، 32678232

(031) شماره هاي بخش بازرگانی : 32645687-9

محصولات شیوا امواج  داراي استاندارد        اروپا ، تأییدیه ادارات برق سراسرکشور 

و سازمان  پژوهش هاي علمی و صنعتی کشور 

داراي گواهینامه  بین المللی مدیریت کیفیت ISO 9001-2008 از مؤسسه                             انگلستان

مطابق با استانداردهاي جهانی ، با 3 سال ضمانت رسمی و تعویض بدون سؤال در خدمت صنعت برق کشور
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3 سال ضمانت تعویض بدون سوال با شرایط زیر : 

1 - از تاریخ چاپ شده روي برچسب دستگاه بیش از 3 سال سپري نشده باشد. 

2 -  سالم و محفوظ ماندن برچسب دستگاه

                                     3دستگاه آمپرمتر

  10 دستگاه در               3 دستگاه ماکزیمتر جریان

(R-S-T-RS-RT-ST  اندازه گیري 6پارامتر ولتاژ)یک دستگاه شامل:      1دستگاه ولت متر  

                               1دستگاه ماکزیمتر ولتاژ

                                     1 دستگاه مینیمتر ولتاژ

                                     1 دستگاه فرکانس متر

96Bسوپر ولت آمپر متر

SUPER VOLT AMMETER 96B ver: 9601123  4 

°C °C

  180 - 250 VAC / R - N / 50 - 60 Hz ولتاژ تغذیه : 

300 - 500 VAC /  3PH / 50 - 60 Hz : ولتاژ ورودي

±1 V or ±0.5%: دقت اندازه گیري     ولتاژ

             0.5% CT  : جریان                           

±0.1 Hz : فرکانس                           

5/5 - 1000/5 A :  هاي استاندارد قابل تنظیم بر روي دستگاهCT

زمان تنظیمCT: از زمان وصل برق  به مدت 5 دقیقه

کارآیی در    دما :      20-..    65+ 

                رطوبت : 70%

مشخصات فنی سوپر ولت آمپرمتر 96B شیوا امواجویژگی هاي سوپر ولت آمپرمتر 96B شیوا امواج

 عملکرد دستگاه و کلیدها

 کلید

 کلید          (مشاهده و پاك کردن ماکزیمم و مینیمم ولتاژ)

 

 ( R  S,RT,ST نمایش    ولتاژ هاي فازي( R,S,T ) ن سبت به نول وهمچنین ولتاژهاي خطی(

(R, S, T) همزمان جریانهاي فازي                

از  CT ها                 خطاي جریان عبوري بیش از حد ,

نمایش  و ثبت    ماکزیمم ومینیمم ولتاژ شبکه

                             ماکزیمم جریان 
( LOCK )قابلیت     قفل بر روي هر کدام از ولتاژها

                 نمایش ولتاژها به صورت ثابت و چرخشی 
                 نمایش فرکانس شبکه

                تنظیم  CT و نمایش آن

نمایش هر پارامتر همراه با روشن شدن نشانگرهاي مربوطه

ذخیره تمام اطلاعات در هنگام قطع برق

) را به راهنماي نصب و سیم کشی روي ترمینال هاي دستگاه ( R-S-T-RS-RT-STدر حالت عادي نمایشـــگر ولتاژ دستگاه مقادیر 6 پارامتر ولتاژ  

T,S,Rصورت چرخشـــــی  نمایش می دهد و سه نمایشــــــگر جریان ، جریان هاي   را نمایش        

می دهند و کلیدها به صــورتی که در صــفحه بعد توضــیح داده شــده اســت قابل اســتفاده         

می باشند .

با فشـار دادن  کلید            روي هر کدام از پارامترهاي ولتاژ می توان آنها را قفل کرد و 

با فشار مجدد همان کلید به حالت چرخشی درمی آید.

 با فشــــــار دادن کلید            نمایشــــــگر مربوطه روشن و دستگاه آماده نمایش مقادیر 

6پارامتر ماکزیمم ولتاژ می شود  که با هر بار فشــــــار دادن کلید         هم زمان با روشن 

را        R-S-T-RS-RT-STشدن نشــــــــــانگرهاي مربوطه به ترتیب مقادیر ماکزیمم ولتاژ  

می توان مشاهده نمود.

در هنگام نمایش مقادیر ماکزیمم ولتاژ با فشــار ممتد کلید         به مدت 5 ثانیه شمارش 

معکوس از  عدد  4روي صـــفحه نمایش داده شـــده و پس از صـــفر شـــدن ،کلیه مقادیر 

ماکزیمم ولتاژ از حافظه دستگاه پاك خواهد شد.

پس از مشــــاهده مقادیر ماکزیمم ولتاژ با فشــــار مجدد کلید           نشـــــانگر مربوط به    

مینیمم ولتاژ روشـن و دسـتگاه آماده نمایش مقادیر 6 پارامتر مینیمم ولتاژ می شـود که با 

هر بار فشـــار دادن کلید          هم زمان با  روشن شدن نشــــانگرهاي مربوطه به ترتیب 

R-S-T-RS-RT-STمقادیر مینیمم ولتاژ   را می توان مشاهده نمود.

±

WEIGHT : 455 gr

IP 30

(96x96x115) mm

CODE  :22D2

 MODEL : VAD-96B
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