
مشاهده تنظیمات:

 با یک بار فشـــار دادن   کلید        در حالت کار عادي می توان مقادیر جریان هاي تنظیم شده 

براي رله ها را مشاهده کرد.

مرحله بعد                         صفحه نمایش                                       نشانگرها

جریان تنظیم شده براي رله 1

جریان تنظیم شده براي رله 2

جریان تنظیم شده براي رله 3

  تذکر :
در صورتی که هیچ یک از شاسی ها فشار داده نشود پس از 3 ثانیه دستگاه به حالت 

کار عادي باز می گردد.

: CTنمایش 
با فشـــــــار دادن هم زمان دو شاسی      و     مقدار CT نمایش داده می شود . این مقدار به 

مدت  2 ثانیه نمایش داده شده و سپس به حالت قبل باز می گردد.

قابلیت اندازه گیري و نمایش جریان ورودي  و  قطع  و  وصـــل  رله ها با توجه به جریان 

ورودي تعریف شده

داراي      3عدد رله خروجی با سه حد جریان قابل تعریف به صورت مجزا

                2 مد کاري کنترل رله ها به صورت وابسته و غیر وابسته

                 زمان هاي تأخیر در وصل و تأخیر در قطع مجزا براي رله ها

                 هیسترزیس قابل تعریف براي حد جریان وصل و قطع رله ها

داراي 10 عدد نشانگر براي اعالم    

(0.01A -100 %CT)   وضعیت نمایش یا تنظیم جریان  : Current          

(1-120 Sec)  وضعیت تنظیم تأخیر در وصل : On Delay          

(1-120 Sec)   وضعیت تنظیم تأخیر در قطع :  Off Delay           

          Hysteresis  : وضعیت تنظیم هیسترزیس جریان وصل رله ها 

( 1-20%)                                  
           Mode 1: وضعیت عملکرد در مد 1( مد غیر وابسته)

            Mode 2 : وضعیت عملکرد در مد 2( مد وابسته)

(5/5 -1000/5  A) CT نمایش و تنظیم : CT            

          Relay 1 : وضعیت رله 1

            Relay 2 : وضعیت رله 2

            Relay 3 : وضعیت رله 3

ویژگی هاي کنترل آمپر سه رله اي شیوا  امواج
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 Relay 1 چشمک زن

  Current  روشن

 Relay 2 چشمک زن

  Current  روشن

 Relay 3 چشمک زن

  Current  روشن

مقدار تنظیم شده



  تذکر3:
 در صـــورت انتخاب Mode 2 و در صـــورتیکه یکی از رله ها به اندازه حداکثر جریان تعیین 

شده توسطCT تنظیم شود ، رله بعدي هیچ تنظیمی نخواهد گرفت.

  : تذکر 4

اگر در حین مراحل تنظیم کلیدي فشار داده نشود پس از 30 ثانیه دستگاه از منوي تنظیمات 

خارج و تغییرات ذخیره نمی گردد.

مشخصات فنی کنترل آمپر سه رله اي شیوا امواج
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راهنماي نصب و سیم کشی روي ترمینال هاي دستگاه
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زمان تنظیم CT  : از زمان وصل برق به مدت 5 دقیقه

کارآیی در     دما :     65+  ..      20-

                 رطوبت : 70% 

16 A خروجی : 3 عدد رله
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این دستگاه داراي 2 مد کاري می باشد.

مد 1 : در این مد عملکرد کلی به این صورت اسـت که اگر جریان ورودي از حد تنظیمی هر 

کدام از رله ها عبور کند، با طی شـدن زمان تأخیر در وصـل،  رله مربوطه وصـل می شـود. 

در صورتیکه جریان از حد جریان تنظیم شده منهاي درصد هیسترزیس کمتر شود ، با طی 

شدن زمان تأخیر در قطع ، رله مربوطه قطع می گردد.

مد 2 : در این مد ، جریان رله ها فقط  به ترتیب پایین به باال قابل تعریف اســـــت. به این 

صورت که جریان رله دوم بیشـتر از رله اول و جریان رله سوم بیشــتر از جریان رله دوم 

باید تعریف گردد. در این حالت در صورتیکه جریان از حد تنظیمی یک رله عبور کند، حتماً 

رله قبلی آن باید وصل شده باشد تا این رله امکان وصل شـدن داشـته باشـد . به عنوان 

مثال این حالت زمانی اتفاق می افتد که جریان ورودي به ســـرعت افزایش یافته و از حد 

تنظیمی هر دو رله اول و دوم عبور کند. در این حالت رله اول شــــــــــروع به زمان گیري       

می کند و پس از اتمام زمان تأخیر در وصل ، رله اول وصل می شود. پس از وصـل شـدن 

رله اول، رله دوم شـروع به زمان گیري می کند و پس از اتمام زمان تأخیر در وصــل ، رله 

دوم وصل می شود .

عملکرد  دستگاه
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 کلید

 تنظیم

CTتنظیم مقدار 

MODEانتخاب

Xجریان وصل رله

Xزمان تأخیر وصل رله

Xزمان تأخیر قطع رله

Xهیسترزیس جریان رله

 (3 Sec)

 

  

(جریان وصل رله)1-20%

 1-120 Sec

 1-120 Sec

 Mode2  یا  Mode1

 Mode1

 Mode2
از جریان رله قبلی 
CTتا 100%مقدار

CT0 تا 100% مقدار

 5-1000(THU)
نشانگر CTروشن

صفحه اصلی چشمک زن

Mode1یا Mode2 روشن

صفحه اصلی چشمک زن

Relayو Current روشن

صفحه اصلی چشمک زن

 Relay و Off Delayروشن

صفحه اصلی چشمک زن

 Relay و Hysteresis روشن

صفحه اصلی چشمک زن

Relay و On Delay روشن

صفحه اصلی چشمک زن

 وضعیت نمایشگرها وضعیت
 محدوده تنظیمات 

با کلید هاي      و

جدول   1

5 دقیقه اول

و

( CT بدون تنظیم)در حالت کلی با نگه داشتن کلید     به مدت 3 ثانیه، تنظیمات از این مرحله
آغاز می شود .

رله  X نشان دهنده هر کدام از رله هاي 2،1 و یا 3 است که به ترتیب تنظیمات هر کدام 
انجام می شود .پس از تنظیم رله آخر با زدن        و نمایش            کلیه تنظیمات ذخیره

و دستگاه از منوي تنظیمات خارج می شود .
در MODE2 هیسترزیس فقط در مرحله آخر و براي تمام رله ها یکسان تعریف  می گردد.

SAU



مشابه این عمل در زمان  قطع رله ها هم ممکن است. در این حالت قطع رله اول وابسته به 

قطع شدن رله دوم است.

الزم به ذکر است هرگاه یکی از رله ها در حال زمان گیري براي قطع یا وصل باشد نشـــانگر 

مربوطه به حالت چشمک زن در می آید .

تذکر1 :

در صـــــــورتی  که  جریان  عبوري  از   120% جریان  CT باالتر رود  بر  روي  صــــــ ـ  ف    ح    ه    

عبارت              نمایش داده می شود .

تذکر2 :

در صــــــورتی که ولتاژ تغذیه دســــــتگاه از  180 ولتاژ کمتر شــــــود بر روي صـــــــفحه                  

عبارت           نمایش داده می شـود ، در صـورتیکه ولتاژ کمتر از 160 ولت شـود دســتگاه 

خاموش می شود .

 تنظیم  CT فقط در 5 دقیقه ابتداي وصـل دسـتگاه به برق امکان پذیر می باشــد و پس از 

آن در صورت نیاز  به تغییر ، یکبار برق دستگاه را  قطع و  وصل نمایید.

       CT   با فشـــــــــار هم زمان کلیدهاي   و    به مدت 3 ثانیه  دستگاه وارد حالت تنظیم

می گردد.

در این حالت می توانید به وســـــــــیله کلیدهاي     و    مقدار  CT  مورد نظر را تعیین 

نمایید. در صورت تغییر مقدار  CT و فشـــــــــــردن کلید      (تأیید) ، سایر تنظیمات 

دستگاه نیز به تناسب و مطابق جدول شماره  1  باید تا آخر تنظیم گردد.

در صورتی که بخواهید بدون تغییر رنج CT  سـایر پارامترهاي دسـتگاه(حدود جریان 

رله و ...) را تنظیم نموده یا تغییر دهید با فشار کلید       به مدت 3 ثانیه دستگاه وارد 

منوي تنظیمات می گردد و تنظیمات مطابق جدول شماره  1  قابل تغییر می باشد.

تنظیم  CT به همراه تنظیم مقادیر مربوط به رله ها

 CT تنظیم مقادیر مربوط به رله ها بدون تغییر رنج

تنظیمات  دستگاه
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