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 YساFتاس \CنوC UCبر Aحل `Ca ...

NS 100  تا Q  NS630مپNت 

415 V %& Icu ظرف.ت قطع

415 V %& Icu ظرف.ت قطع

SX: ظرف.ت قطع بهبو& ;افته N: ظرف.ت قطع 2ستاند%2& 

L: ظرف.ت قطع خ.لD باال H: ظرف.ت قطع باال 

بر چسب مشخصا2S Tقع &% صفحه جلو� هر Mل.د، ظرف.ت قطع %2 مشخص 
 (L،H،SX، N) ندM Dم

هماهنگD &% قطع ب.ن تما[ Mل.د ها به طو% 2ستاند%2& 
هماهنگD &% قطع ب.ن تما[ Mل.د ها� 2تومات.S Compact NS h تمامD خطا ها 
(2ضافه با%، جر;اo ها� 2تصاM nوتاM mم k S;ا&) S با هر نو2S jحد حفاظتD به 

Mا% گرفته شدm با Mل.د Sجو&&%2&.

 A 16 تا k2 oتما[ %نج ها� جر;ا oنوM2 ،تwمپM NS m&Sمحد
1600 %2 پوشش مD هد: 

 k2 nبا 2تصا D;شوM S ت،ثابتwمپM NS 1600 A تا NS 100 ▪
.Dw;ترwا 2ل; Dر& &ستwباال ;ا پشت،با عمل

NS630b  تا Q  NS1600مپNت 

faCستاندC aدها به طوFلQ jن تماFقطع ب af Aهماهنگ

h.ل.دها� 2توماتM
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Mمپwت NS250 &ستD با %له 
 Dـ مغناط.س Dحر2%ت

Mمپwت M NS250 (Plug-in)مپwت NS250 با مwان.ز[ موتو%� 

 Dw.نSترwبا %له 2ل NS400 تwا مپM D;شوM NS250 تwمپM

 Dر& &ستwبا عمل NS1600 تwمپM(�%موتو) Dw;ترwر& 2لwا عمل; NS800 تwمپM

h.ل.دها� 2توماتM

۳/۳



 oساp نصب...

سه فرwم ساwز uC ۱۶ تا p ۱۶۰۰مپر Mل.د ها� 2تومات.M hمپwت 2مwاo 2ستاندM &%2ر&o تابلوها 2% 
بر�2 نصب سر;عتر S خطا� Mمتر پد;د مS� D%ند. 

همه Mل.د ها� 2تومات.h نوL (150KA) j &2%�2 قابw; Dساo با 
نوN،H j با %نج مشابه مD باشند.

 %& Dتو2نند به %2حت D1600 مA ت تاwمپM h.ل.دها� 2توماتM
Mمتر;ن فضا� ممwن &% Mنا% هم قر2% گ.رند.

CمNاC oتصا} هاU مختلف 

7م?ا< 7تصاال; باال+ پشت بر67 1ابل لخت، 1ابلشو، + همچن%ن مد  
به  به سرعت  با +ساGل جانبD 1ه مD تو7نند   ،Plug-in Gا   DGها6 1شو

.Pشو D7ضافه شوند، فر7هم م U%1ل%د 7تومات

قطعاT 2تصاالT بر�2 
 NS تwمپM

 Plug-in � AwشوQ Uمد} ها

Plug-in + DGمد  ها6 1شو
ها6  بخش  با   Wتما بد+<   U%7تومات 1ل%د  سرGع  تعوGض   + نصب   ▪

.�7P ]بر
▪ جاGگزGنD،نصب + س%م بند6 1ل%د ها6 جدGد،�P صو�; بر+^ ع%ب 

 Dقبل c1ل%دها6 نصب شد �P
▪ 7م?ا< GPد< +ضع%ت قطع 1ل%د 

بر �+6 1انا   7تومات%U 1مپ?ت NS،تا A ۶۳۰ مD تو7نند  1ل%دها6 
ها6 باW با� (Tarnking) تله م?ان%U نصب شوند.

h.ل.دها� 2توماتM
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 `uCندC � نهFحفاظت به ...
گFرf UقFق 

 NS100 ت 630 تاNمپQ

قابل  با هم   D?%7ل?تر+ن  +  Dمغناط%س  _ Dله ها6 حر�7ت�  ،NS250 تا  NS100 1مپ?ت U%7تومات 1ل%د ها6   �P
 UG�P نو~ حفاظت >P7Pن تغ%%رG7نصب شوند.بنابر U%تو7نند �+6 1ل%د 7تومات Dض هستند + به سرعت مGتعو

مد�7 به Pنبا  تغ%%ر �P تاس%سا; به �7حتD مس%ر مD باشد.
جا   Pخو محل   �P  +  cPبو تعوGض  قابل   D?%7ل?تر+ن �له   ،NS400 ،NS630 1مپ?ت   U%7تومات 1ل%دها6   �P

 .P+� Dم
�له STR53UE تنظ%ما; حفاظتG^ Dا6P �7 7�7ئه مD 1ند: 

 :faCستاندC
(cغ%ر + c7ضافه با�، 7تصا  1وتا) نشانگر مخصو� 7نو7~ مختلف خطا ▪

 (Optional):AنتخابC
▪ �مپرمتر تو1ا� 

▪ حفاظت 7تصا  به ^م%ن 
+ س%ستم   D?G7ل?تر تو^Gع  1نتر   به س%ستم   U%7تومات 1ل%د   Pبه عمل?ر �7جع  7طالعا;  تما�  �7سا   �7تبا�:   ▪

نظا�; + 7توماس%و<.

 1ل%دها6 7تومات%U 1600 تا NS630b، به بخش 1نترلMicrologic D مجهزند 1ه قابل تعوGض �P محل باشند. 
 Micrologic 5.0,5.0 A Dهند.بخش ها6 1نترلP D7�7ئه م P�77ستاند D2 ،2.0 حفاظت. A Dبخش ها6 1نترل

حفاظت سل?ت%و 7�7ئه مP Dهند 1ه مD تو7نند به +س%له حفاظت 7تصا  به ^م%ن Micrologic 6.0 A �P + حفاظت 
نشتD ^م%ن Micrologic 7. A  �P 1امل شوند.

نماGشگر  به  Pستگا هها  G7ن   .P�+� Dم فر7هم   7� جرGا<  7ندc^7 گ%ر6   Micrologic  D1نترل بخش  �مپرمتر6  -مد  
 (Navigation button) 67 cP�7 ساP 1مه ها6 جهتP c7مجهز هستند 1ه به همر (Barrgraph) 67 ج%تا  + م%لهGP
7ستفاcP مD شوند. PسترسD به پا�7مترها + تنظ%ما; مو�P نظر به صو�; مستق%م + حر1ت ب%ن صفحا; به صو�; 

لمسD مD باشد. تنظ%ما; با نماGش مستق%م �+6 صفحه به شد; �سا< شدc 7ند.

 k2 Dمختلف j22نو ،NS تwمپM h.ل.د ها� 2توماتM k2 ]2دM هر
حفاظت %2 بسته به نوj %له 2نتخا� شدm عرضه مM Dنند.

عملwر&ها� نما;شS D 2ندmk2 گ.ر� 2ضافD موجو& م.باشد:
قطعه   h;  o&رM 2ضافه  با   630 تا   NS100 &%Mمپwت   ▪

 h.ل.د 2توماتM به DwمM Dw;ترw2ل
 DنترلM 2Sحد  به  بسته   1600 تا   NS630b &%Mمپwت   ▪

.D2نتخاب Micrologic

 NS630b to 1600 تNمپQ

 STR Dw.نSترwله 2ل%

ماجوn نشانگر Sجو& Sلتا�  TM Dمغناط.س - Dله حر2%2ت%

 NS250 تwمپM

ماجوn �مپرمتر 

 NS1600 تwمپM

h.ل.دها� 2توماتM

۳/۵



Aجانب juCامل لوQ مجموعه

 :NS تNمپQ Uقابل نصب بر� juCامل لوQ نجa

شما�c ها6 1متر �P 1اتالو¡ به معنP DسترسD فو�6 به قطعا; بر67 
تما� �c7 حل ها مD باشد. �له ها،بخش ها6 1نتر ، لو7^� 1م?D + لو7^� 
جانبD بر67 نصب + 7تصاال;،برUG 67 فرGم ساGز + �P مو6P�7 بر67 

تعد6P7 فرGم ساGز مختلف G?سا< مD باشند. 
 :(cغ%ر+ MN، MX£له ها6 +لتا� ،Dمثال 7تصاال; جانب)

 NSA160 تا NS800 1مپ?ت ▪
 NS250 تا NS100 1مپ?ت ▪
 NS630 تا NS400 1مپ?ت ▪
▪ 1مپ?ت NS630b تا 1600 

2Sحد قطع   ۱
(Dله حفاظت%) قطع D2حد حفاظتS  ۲

 Vigi م.نk Dنشت Dبخش حفاظت  ۳
بخش نظا%T عا;ق بند�   ۴

نشانگر Sجو& Sلتا�   ۵
بخش �مپرمتر   ۶

 MN،MXلتا��S له ها�%  ۷
 DwمM تها�MنتاM  ۸

&سته گر&o2 2تصاn مستق.م   ۹
&سته گر&o2 متصل با شفت   ۱۰

مwان.ز[ موتو%  ۱۱
 Plug-in پا;ه  ۱۲

 Plug-in  به پا;ه DwمM مد2%ها� n2تصا  ۱۳
 Dجانب S DwمM T2تصاال  ۱۴

 nترم.نا mوتاM پوشش  ۱۵
 nپوشش بلند ترم.نا  ۱۶

h.ل.دها� 2توماتM
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... محصوالY پFشرفته 

قابلFت aCتبا�....

 aCفزC jنر

 AتباطaC فصل مشتر�

 GSM �Pمو

6P+�+ ۶ بر67 �ال�� 

 AتباطaC با�
 Modbus Wبا

fستگا` 

 6P+�+ ۴۴

1مپ?ت NS با 1نتا1ت ها6 
�7تباطD + م?ان%ز� موتو�6 

1ل%د 7تومات%U 1مپ?ت با لو7^� 
1م?D 7ستاندP�7 + م?ان%ز� موتو�6 

1ل%د م%ن%اتو�6 
 C60+OF

... � حفاظت uC محFط wuست 

 D�7تباط س%ستم ها6  به  مD تو7نند   NS 1مپ?ت   U%7تومات 1ل%د ها6   ،Dنظا�ت س%ستم ها6  سا^6  مجتمع  بر67 
7نتخابD مجهز شوند. 

بر67 1مپ?ت NS100  تا c7� +P NS630 حل مقد+� مD باشد:
▪ 1ل%دها6 7تومات%NS100 U  تا NS630 مجهز به هرUG 7^ 7نو7~ �له +: 

 UG ،ن حالتG7 �P.گ%ر6 ها c^7متر بر67 7نجا� تما� 7ند Dمولت UG c7به همر TCU 6گ%ر c^7بخش 7ند UG 
مولتD متر با +�+6P ماجو  +�+6P /خر+جD  مD تو7ند بر67 نماGش +ضع%ت 1نتا1ت ها6 مختلف + �c7 7ند7^6 

.Pشو cP7ستفا �+P c7� ^7  1نتر Pعمل?ر
 D?ضع%ت همه 1نتا1ت ها6 1م+،OTB ن بخشG7.مجتمع  D6 / خر+جP+�+ با AdventsOTBModbus شب?ه 

�7 توسط شب?ه Modbus 7نتقا  مP Dهد. 

 :+ Modbus DC150 c7به همر NS630 اG NS400 U%1ل%د ها6 7تومات ▪
.Dنه ها6 �7تباطGگز c7به همر STR43ME اG STR53VE D?%له 7ل?تر+ن� 

 D1نتا1ت ها6 �7تباط 
 Dم?ان%ز� موتو�6 �7تباط

 NS1600 تا NS630 1مپ?ت

 �P DهP سG+ا< عمر سرGتا پا Dست �7 7^ شر+~ مرحله طر7حG^ مح%ط Dجو7نب حفاظت Dتمام UGد� 7ل?ترG7شنا
نظر گرفته 7ست:

▪ موP7 به 1ا� گرفته شد�P c 1مپ?ت NS بر67 مح%ط ^س%ت خطرنا´ ن%ستند. 
▪ محصوال; تول%د6 مطابق 7ستاندISO14001 P�7 �لوcP 1نندc مح%ط ^Gست ن%ستند. 

 .PPگر Dهر پل 1م 7ست + موجب ناچ%ز شد< تلف 7نر£6 م �P c7نر£6 هد� شد ▪
▪ موP7 به 1ا� �فته بر67 تسه%ل جد7 سا^6 بر67 با^ Gافت �P پاGا< عمر محصو ، عالمت گذ6�7 شدc 7ند.

h.ل.دها� 2توماتM
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 AلQ Yمشخصا  Tمشخصا S ر&هاwعمل

ساuگاUa با CستاندfaCها 

 Aگfلوp جهaf

شرwCط �p � هوAwC سخت 

 AطFست محwu حفاظت

محد�f `fما 

همزمانaf A قطع 

 LCD با صفحه Micologic Dجه بر67 بخش ها6 1نترل�P -۴۰° C (۱)

1ل%د ها6 7تومات%U 1مپ?ت NS + لو7^� 1م?D با موG^ P�7ر سا^گا� هستند:
 Dقو7ن%ن ب%ن 7لملل ▪

 Dقو7ن%ن عموم - IEC60947-1 
 U%1ل%د ها6 7تومات - IEC 60947-2 

.cها + غ%ر cها، سوئ%چ ـ قطع 1نند cسوئ%چ ها، قطع 1نند - IEC 60947-3 
 IEC 60947-4 - 1نتا1تو� ها + 7ستا�ترها6 موتو� 

 U%ها6 1نتر  مد�7 + عناصر سوئ%چ%نگ ؛7جز7¿ 1نتر  7تومات cستگاP - به بعد - IEC 6947-5.1 
▪ 7ستاند�7ها6 �7+پاDG(EN60947-1,EN60947-2)+ ملD مربوطه:

 NF فر7نسه 
 VDE �لما< 

 BS 7نگلستا< 
 AS 7ستر7ل%ا 
 G7 CEIتال%ا 

.(Veritas, Lloyds Register of shipping, Det Norske, etc) DGاG�P 6بند cP� 6ها Dمشخصا; 1مپان ▪
▪ 7ستاندP�7 فر7نسوNF C 79-130 6 + توص%ه نامه ها6 صا�P شدc توسط CNOMO، سا^ما< حفاظت 7بز�7ها6 

.Dماش%ن
بر67 7ستاندP�7 هاUL 6 �مرG?ا،CSA 1اناNOM ،7P م?زJTS + UG £7پن، لطفا با ما مشا+�c 1ن%د. 

  IEC P�7مطابق 7ستاند ،III DگPجه �لو�P با DGمح%ط ها �P بر67 1ا� cدشد%Gتا ،NS 1مپ?ت U%1ل%د ها6 7تومات
(Dمح%ط ها6 صنعت).باشند D60947 م

با  شرG7ط جو6 سخت  بر67   7� ^Gر  7ستاند�7ها6  با   cتع%%ن شد ها6  1مپ?ت NS،تست   U%7تومات 1ل%دها6 
موفق%ت پست سر گذ7شته 7ند:

(P7جه سانت%گر�P ۵۶°) Uخش +Pسر - IEC 68-2-1 ▪
(P7جه سانت%گر�P ۸۵°) Uگرما6 خش - IEC  68-2-2 ▪

(P7جه سانت%گر�P ۵۵° 6ماP �P ٪۹۵ Dطوبت نسب�) Éگرما6 مرطو - IEC  68-2-30 ▪
▪ IEC  68-2-52 - گرP + غبا� (سخت�P Dجه ۲)

1ل%دها6 7تومات%U 1مپ?ت NS،بر67 حفاظت 7^ مح%ط ^Gست تد7ب%ر مهم�P 7� D نظر گرفته 7ند. 17ثر 7جز7 
قابل با^ Gافت هستند + قطعا; 1مپ?ت NS630b تا NS1600 با عالمت ها6 مربو� به 7ستاند�7ها6 قابل 7جر7 

مشخص شدc 7ند.

1ل%د ها6 7تومات%U 1مپ?ت NS،مD تو7نند ب%ن �P -۲۵° Cجه  تا C °۷۰ مو�P 7ستفاcP قر�7گ%رند. 
برP 67ماها6 باالتر C ^7 °۴۰ تا C °۶۰ 7تومات%U مو�P 7ستفا�P cP حفاظت خطو� تغذGه موتو�ها)، Pستگاc ها 

.(derating).1ا� 1نند cمشخصا; �< �مد �P نقا� 1ا�6 پائ%ن تر6 نسبت به �نچه �P دGبا
 �P 1ه D?%1ل%د ها6 7تومات cژG+ 67 شوند، به c�+P سG+د سرGبا DGماP 6Pط عاG7شر �P U%1ل%د ها6 7تومات

محد+P cPماC DG °۲۵- تا C °۳۵- مو�P 7ستفاcP قر�7 مD گ%رند. 
محد+cP مجا^ PماDG بر67 نگهد6�7 1ل%د ها6 7تومات%�P NS U بسته بند6 7صلD �نها ب%ن C (۱) °۵۰- تا ۸۵° 

C مD  باشند.

به طو� 7ستاندP�7،�نج 1امل 1ل%د ها6 1مپ?ت NS +جوP هماهنگ�P D قطع �7 ب%ن P+ 1ل%د 7تومات%U 1ه به 
طو�6 سر�P 6 تاس%ساتD به 1ا� گرفته شدc 7ند،تام%ن م%?ند.

 (Discrimination)

:Tمو%&نما;ش &% برچسب مشخصا m2ستاند2%& شد Tمشخصا
 Dلتا� عا;قS  :Ui  

Sلتا� ضربه قابل تحمل   :Uimp  
 ue �%اMلتا�S ثر ظرف.ت قطع،بر�2 مقا&;ر مختلفM2حد  :Icu  

%&M mا%بر&   :Cat  
جر;اM oوتاm مدT قابل تحمل   :Icw  

تحمل جر;اo 2تصاM nوتاm &% شر2;ط Mا%�   :Ics  
h.ل.د 2توماتM &نما  :  

۳/۸



نشانگر �صل بوQ ofنتاQت 

 II ال�Q بر� Uتابلوها af نصب

afجه حفاظت 

QلFد CتوماتRF با پوشش ترمFنا} 

(toggle) سته قطع + +صلP با

Pسته گر7P< 7تصا  مستق%م 
   VDE /

QلFد CتوماتRF نصب شد` af تابلو 

با Pسته گر7P< متصل باشفت 

با م?ان%ز� موتو�6 

تما� 1ل%د ها6 7تومات%U 1مپ?ت NS بر67 عاGق سا^6 مطابق 7ستاندIEC  60947-2 P�7،مناسب مD باشند:
▪ +ضع%ت قطع (عاGق شدc) مربو� به +ضع%ت (OFF) 0 مD باشند. 

▪ Pسته عملگر نمD تو7ند +ضع%ت (OFF) �7 نشا< Pهد تا +قتD 1ه 1نتا1ت ها به طو� موثر با^ شدc باشند.
▪ قفل ها نمD تو7نند نصب شوند مگر G7ن?ه 1نتا1ت ها با^ باشند. 

▪ نصب Pسته گرG >7Pا م?ان%ز� موتو�6،س%ستم نشانگر موقع%ت �7 تحت تاث%ر قر�7 نمP Dهد.
▪ قابل%ت 7طم%نا< م?ان%?D س%ستم نشانگر موقع%ت. 

 Dا< نشتGجر Pعد� +جو ▪
 .Dپائ%ن + DGظرف%ت تحمل 7ضافه +لتا£ ب%ن 7تصاال; باال ▪

تما� 1ل%د ها6 7تومات%U 1مپ?ت P NSسترسD 7^ جلو + 1الII W هستند. �نها مD تو7نند �+É�P 6 تابلوها6 
1الII W نصب شوند. (مطابق 7ستاندIEC 60664 P�7)،بد+< G7ن?ه موجب 1م شد< عاGق بند6 تابلو شوند. 
نصب �نها به ه%چ عمل%ا; +Gژc 67 7حت%اÑ ندP�7، حتD +قتD 1ل%د 7تومات%U به Pسته گرG >7Pا م?ان%ز� موتو�6 

تجه%ز شدc باشد. 

.(D?%مقابل ضربا; م?ان �P جه حفاظت�P) EN 50102 + (IP جه حفاظت�P) IEC 60529 P�7مطابق 7ستاند

(toggle) سته قطع + +صلP با

VDE / با Pسته گر7P< مستق%م

۳/۹



 Tمشخصا S ر&هاwع عملwuتو Uستم هاFحفاظت س

630A 1مپ?ت تا U%1ل%دها6 7تومات

QلFد هاC UتوماتQ RFمپNت 
تعدP7 پل ها 

Pسته عمل?رP(toggle) PستD 1نتر  
Pسته گر7P< با 7تصا  مستق%م Gا باشفت 

7تصاال; 
 D?G7ل?تر

7تصا  7^ باال ثابت 
7تصا  7^ پشت 

7تصا  7^ باال 
7تصا  7^ پشت 

7تصا  7^ باال 
7تصا  7^ پشت 

(plug-in) هG6 پا+�
 D6 شاس+� DG1شو

 IEC 60947-2,EN60947-2 مطابق ANwترNلC Yمشخصا

 V DقGلتا£ عا+
 KV لتا£ تحمل ضربه+

 V 6لتا£ 1ا�+

 RFتوماتCدFلQ \نو

حد17ثر ظرف%ت قطع 
     (KA rms) c7تصا  1وتا

  (KA rms) 6ط 1ا�G7شر �P >ا< 7تصا  1وتاGتحمل جر
مناسب بر67 عاGق سا^6 

 P1ا�بر cP�
م?ان%?P D+�7 (تعدP P7فعا; قطع + +صل)

 D?G7ل?تر

 NEMA AB1(H.I.C) مطابق ANwترNلC Yمشخصا

 KA ظرف%ت قطع

 UL508 مطابق ANwترNلC Yمشخصا

 KA ظرف%ت قطع

حفاظت 

بخش �له 
حفاظت 7ضافه با� 

 cحفاظت 7تصا  1وتا
بلند مد; 

1وتاc مد; 
لحضه 67 

حفاظت خطا6 ^م%ن 

   Vigiم%ن توسط +7حد^ Dحفاظت نشتc7ضافه شوند Vigi  ماجو
 Vigiex تر1%ب با �له

7ندc^7 گ%ر6 جرGا< 
 AضافC {نترQ � شwنما،UرFگ `uCندC juCلو

1نتا1ت ها6 نشانگر 
 MN £ند� +لتا� + MX له ها6 شنت�

نشانگر حضو� +لتا£ 
بخش ها6 مبد  جرGا< + �مپرمتر 

 DقGبخش نظا�; عا
aCتبا� a�f `Ca uC به �سFله با� 

 cستگاP ش +ضع%تGنما
 cستگاP �+P c7� ^7 Pعمل?ر

�7سا  تنظ%ما; 
نماGش + شناساP DGستگا هها6 حفاظتD (تنظ%م P c7� ^7+� �له) + هشدP �7هندc ها

 cگ%ر6 شد c^7ا< 7ندGر جرGP�7سا  مقا
نصب 

 Dلو7^� جانب

P7بعا
>^+

فاصله Pهندc ب%ن فا^ها 
پوشش ترم%نا  + + جد17نندc فا^ها 

قاP É+� 1ل%د 
ثابت، 7تصا  7^ باال  
ثابت 7تصا  7^ باال  

 changeover Uستم هاFس

 U%7تومات + �+P c7� ^7  1نتر ،DستP changeover 6س%ستم ها  N j3 تنها بر�2 نوp,2p (۱)
(۲) %له ها� S;ژm برS �2لتا� ها� باالتر 525V k2 موجو& مD باشند. 

 (۳)
 500V ≥ %اM لتا�S (۴)

 A >اGجر
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 Tمشخصا S ر&هاwععملwuتو Uستم هاFحفاظت س

 1600 A 7^ 630 تا U%1ل%د ها6 7تومات

QلFد هاC UتوماتQ RFمپNت 
تعدP7 پل ها 

PستD 1نتر  

 D?G7ل?تر

7تصا  7^ باال 
7تصا  7^ پشت 

 RFتوماتC دFلQ \نو

7تصاال; 

 (D6 شاس+�) DG7تصا  7^ باال 1شو
7تصا  7^ پشت 

 EN-947-2 � IEC60947-2 مطابق با ANwترNلC Yمشخصا
 A >اGجر

 V DقGلتا£ عا+
 V لتا£ تحمل ضربه+

 V 6لتا£ 1ا�+
 RFتوماتC دFلQ \نو

 (KA rms) حد17ثر ظرف%ت قطع

٪ Icu اG �7مقد DستP Pعمل?ر
 D?G7ل?تر Pعمل?ر

 D?%م?ان
 D?G7ل?تر

 (KA rms) 6ط 1ا�G7شر �P cا< 7تصا  1وتاGتحمل جر

(KA rms)  ;مد cا< قابل تحمل 1وتاGجر

حفاظت لحظه 67 مجتمع
مناسب بر67 عاGق سا^6 

 P1ا� 1ر cP�
P+�7 (تعدPP7فعا; +صل -قطع)

 DگPجه �لو�P
 Nema AB1 مطابق با ANwترNلC Yمشخصا

(۶۰HZ (KA �P ظرف%ت قطع

بلند مد; 
1وتاc مد; 

 لحظه 67 

 UرFگ `uCندC � حفاظت

بخش 1نترلD قابل تعوGض 
حفاظت 7ضافه با� 

 cحفاظت 7تصا  1وتا

حفاظت خطا6 ^م%ن 
خطا6 نشتD ^م%ن 

حفاظت پل چها��
7ندc^7 گ%ر6 جرGا< 

aCتبا� uC طرwق با� 

 cستگاP ش +ضع%تGنما
 cستگاP �+P c7� ^7 Pعمل?ر

�7سا  تنظ%ما; (تنظ%م P c7� ^7+� �له)
نماGش + شناساP DGستگاc ها6 حفاظتD + هشدP �7هندc ها 

 cگ%ر6 شد c^7ا< 7ندGر جرGP�7سا  مقا
 ANمQ AنترلQ � شwنما juCلو

1نتا1ت ها6 نشانگر 
�له ها6 +لتا6£ 

نصب 

گستر× Pهندc فا^ها   Dلو7^� جانب
پوشش ترم%نا  +جد17نندc ها^ها

قاP É+� 1ل%د 

7بعاP 1ل%د. ثابت. 7تصا  7^ باال 

+^< 1ل%د ثابت، 7تصا  7^ باال 

سFستم هاChangeover U (سFستم هاCa Changeover  U ببFنFد)

 U%7تومات + �+P c7� ^7  1نتر ،DستP Changeover 6س%ستم ها

c (۱)°65 با 2تصاn عمد�. 
جدnS تغ..رT2 &ما %2بر�2 2نوj2 2تصاالT &;گر بب.ن.د. 

7تصا  7^ باال با 1ابل تخت

Pسته قطع + +صل
Pسته گر7P< مستق%م Gا با شفت

ثابت 
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 Tمشخصا S ر&هاwع عملwuتو Uستم هاFحفاظت س

�له هاSTR,TM 6 بر67 1مپ?ت NS100 تا 250 

حفاظت 2ستاند%2&  حفاظت س.ستم ها� با 2ضافه 
 nبا% نو

 S %با �نر2تو mحفاظت س.ستم ها� تغذ;ه شوند
حفاظت Mابل ها� بلند 

 TM AسFـ مغناط AتaCله حرa

�ستانه حفاظت &% بر2بر 2ضافه با%   1
 mوتاM nحفاظت &% بر2بر 2تصا  2

TM AسFـ مغناط AتaCله حرa
 40°C �P In  (A) نج�

 U%1ل%د 7تومات

(AتaCحر) aضافه باC برCبر af حفاظت

(A) >اGتنظ%م جر In 1 قابل تنظ%م 7^ 0.8 تا

قابل تنظ%م ثابت 

بد+< حفاظت 
 jaپل چها uC حفاظت

 cنو  حفاظت شد
 0.5 ln �P  حفاظت نو

 ln �P  حفاظت نو

  N، SX،  jنو  ،250 تا   NS100 Mمپwت   h.2تومات Mل.د ها� 
%له  ;ا   S  TM Dمغناط.س ـ   Dله ها� حر2%ت% به  LS H مD تو2نند 

2لwترSن.STR22 Dw مجهز شوند. 
 S له% n2تصا k2 ،حفاظت &% بر2بر عد[ تطابق Dw.انwس.ستم م

Mل.د 2تومات.h ناهماهنگ جلو گ.ر� مM Dند.

حفاظت 
.Pتو7< توسط پ%چ ها6 تنظ%م،تنظ%م 1ر D7 م� Dحفاظت Pعمل?ر

 aضافه باC برCبر af حفاظت
حفاظت حر�7تD با حد �ستانه قابل تنظ%م 

حفاظت af برCبر Cتصا} Qوتا` 
حفاظت مغناط%سD ثابت Gا قابل تنظ%م،بسته به �نج 1ل%د 

 jaحفاظت پل چها
1�Pل%دها6 7تومات%U چها� پل،�له مD تو7ند:

(cنو  حفاظت نشد) 4 باشدP 3D ~7^ نو
7^ نو~ 4P 3D + N/2  (حفاظت نو  In 0.5 �P) Gا (4P 4D حفاظت نو  ln �P) باشد.

(AسFمغناط) `وتاQ {تصاC برCبر af حفاظت

(A) >اGتنظ%م جر

 In 1 قابل تنظ%م 7^ 0.8 تا

ثابت 

بد+< حفاظت 
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 STR22 ANFتر�نNلC Uله هاa

حفاظت 

 aضافه باC برCبر af حفاظت

حفاظت af برCبر Cتصا} Qوتا` 

 jaپل چها uC حفاظت

(OSN) {نو aضافه باC حفاظت

.Pتو7< توسط پ%چ ها6 تنظ%م، تنظ%م 1ر D7 م� Dحفاظت Pعمل?ر

حفاظت بلند مد;  حق%قD با حد �ستانه قابل تنظ%م.

حفاظت 1وتاc مد; + لحظه 67 
▪ حفاظت 1وتاc مد; قابل تنظ%م + تاخ%ر �P قطع ثابت 

▪ حفاظت لحظه 67 ثابت 

7تومات%U چها� پل، حفاظت نو  توسط UG سوئ%چ سه حالته تنظ%م مD شو4P 3D ،P (نو    �P 1ل%د ها6 
 (cحفاظت نشد

(ln �P  4 حفاظت نوP 4D)  اG (0.5In �P  حفاظت نو)  4P 3D + N/2 ~7^ نو

GاP ها�مون%U سو�. �P حالت۴P۴D، سوئ%چ  �P 1ل%د ها6 7تومات%U چها� پل، حفاظت +Gژc س%ستم با مقد�7̂ 
�ستانه حفاظت نو  �Ir 6+� 7 ×۱٫۶ تنظ%م مD 1ند.

�P LED UG جلو 1ل%د �Pصد با� �7 نماGش مP Dهد:
▪ �+شن - با� ب%شتر Ir ^7   ۹۰٪ مجا^.

▪ چشمU ^< - با� ب%شتر Ir  ^7  ۱۰۵٪ مجا^.

UG 1%ت تست 1وچG Uا UG 1%ت تست قابل حمل مD تو7ند 7^ طرGق 1ان?تو� تست 1ه �P جلو قرP�7P �7 به 
Pستگاc متصل شدc + عمل?رP 1ل%د 7تومات%U �7 بعد 7^ نصب �له Gا لو7^� جانبD 7متحا< 1ند.

نشانگر ها 
حفاظت پل چها%[ 

تست 

 STR ANFتر�نNلC لهa
(A) 6بند cP�

 U%1ل%د 7تومات

تنظ%م جرGا< 

(S) Dتاخ%ر ^مان

۸ تنظ%م ۸ تنظ%م ۸ تنظ%م 
ثابت ثابت ثابت 

Pقت ±٪۱۵
(ms) ما< تاخ%ر^

ثابت ثابت ثابت 

بد+< حفاظت بد+< حفاظت 

مثا} تنظFم 

(Yبلند مد) aضافه باC برCبر af حفاظت

(Yوتا` مدQ) `وتاQ {تصاC برCبرaf حفاظت

حد17ثر ^ما< قابل �Gست 
حد17ثر ^ما< قطع

 Yوتا` مدQ {تصاC برCبر af حفاظت

 jaحفاظت پل چها

cنو  حفاظت نشد 
0.5 In �P  حفاظت نو

In �P  حفاظت نو 
 �P U%1ل%د 7تومات DGماP تGP+شوند. محد cPما6 باال 7ستفاP با DGمح%ط ها �P ۲۵۰A,STR۲۲SEOSN,STR۲۲SE STR۲۲ GE 6۱۷- (۱) 7گر �له ها

تنظ%م �< باGد �P نظر گرفته شوP. حفاظت 7ضافه با� نباGد G 60°C �P ۰٫۹۵ ^7ا C �P ۰٫۹°70 تجا+^ 1ند. 

  STR22SE 1ه با �له NS250 U%1ل%د 7تومات �P ستانه حفاظت 7ضافه با�� 
160A مجهز شدc (Ir = 0.8, Io=0.5 تنظ%م شدc)چ%ست؟ 

 :�Cجو

Ir (%حفاظت 2ضافه با) Tستانه بلند مد�  ۱
تاخ.ر kمانD &% قطع 2ضافه با%  ۲

Isd (mوتاM nحفاظت 2تصا) Tمد mوتاM حفاظت  ۳
mوتاM nقطع 2تصا %& Dمانk تاخ.ر  ۴

(mوتاM nحفاظت 2تصا) Ii �2 حفاظت لحظه  ۵
Mانwتو% تست  ۶

نما;ش &%صد با%  ۷
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 Tمشخصا S ر&هاwع عملwuتو Uستم هاFحفاظت س

�له هاSTR 6 بر67 1مپ?ت NS400 تا 630 

STR23SV (U>525V) � STR23SE (Uy525V) ANFتر�نNلC Uله هاa

حفاظت 

 aضافه باC حفاظت

حفاظت Cتصا} Qوتا` 

 jaحفاظت پل چها

 OSN {نو aضافه باC حفاظت

نشانگر ها 

تست 

 L,H,N  j22نو  ،630 تا   NS400 Mمپwت   h.2تومات Mل.دها� 
 Dw.نSترw2ل %له ها�   k2  h; هر  به  مD تو2نند  پل،   4  S پل   3
STR53SV,STR53UE.STR23SV.STR23SE تجه.ز شوند.

 k2 تر�   m&گستر  m&Sمحد  STR53UE، STR53SV %له ها� 
تعد2&� عملwر&ها�   STR53UE S 2%2ئه مM Dند   2%  Tتنظ.ما
Op-) D2نتخاب T%2 به صو% D2%تباط S گ.ر� mk22ند ،Dحفاظت

tional) 2%2ئه م.دهد.
حفاظت 2ستاند2%& با قابل.ت 2نتخا�  nبا 2ضافه با%نو D;حفاظت س.ستم ها

حفاظت س.ستم ها� تغذ;ه شو&m با �نر2تو% 
S حفاظت Mابل ها� بلند 

 525V< U حفاظت س.ستم ها�

.P�7P Dبستگ U%لتا£ 1ا�6 1ل%د 7تومات+ + cع حفاظت شدG^به نو~ س%ستم تو Dبخش حفاظت É7نتخا
حفاظت 7^ همه 7نو7~ مد�7ها، ۶۰A ^7 تا ۶۳۰A، صرÝ نظر 7^ +لتا£ 1ا�6 1ل%د 7تومات%U تنها با پنج نو~ �له 

موجو�P P 1اتالو¡ م%سر مD باشد:

 U%سته بند6 1ل%د 7توماتP به Dله بستگ� >P67 ند�7ند.حد�ستانه عمل 1ر cسته بند6 7^ پ%ش تع%%ن شدP له ها�
 .P�7P (;بلند مد) LT DانGتنظ%ما; جر +

بر67 مثا ، برUG 67 �له STR23SE تنظ%م شد�P c مقد�7 ما1زGم،حد �ستانه عمل 1رP< �له بر7بر 7ست با: 
 c250 نصب شدA  NS400 1مپ?ت UG 6+� بر D250، +قتA 

.cنصب شد NS630 1مپ?ت UG 6+� بر D630، +قتA 

 Ir(%حفاظت 2ضافه با) Tستانه بلند مد�  ۱
تاخ.ر kمانD &% قطع 2ضافه با%   ۲

 Isd (mوتاM nحفاظت 2تصا) Tمد mوتاM حفاظت  ۳
 mوتاM nقطع 2تصا%& Dمانk تاخ.ر  ۴

 Ii(mوتاM nحفاظت 2تصا) حفاظت لحضه �2  ۵
Mانwتو% تست   ۶

نما;ش &%صد با%   ۷

عمل?رPها6 حفاظتD مD تو7نند با پ%چ ها6 تنط%م، تنظ%م شوند.

حفاظت بلند مد; با �ستانه قابل تنظ%م + تاخ%ر �P قطع ثابت: 
▪ تنظ%م پاGه Io 67 (پ%چ تنظ%م با ۶ موقع%ت 7^ ۰٫۵ تا ۱) 

▪ تنظ%م Pق%ق Ir (پ%چ تنظ%م با ۸ موقع%ت 7^ ۰٫۸ تا ۱)

 حفاظت 1وتاc مد;: 
▪ حفاظت 1وتاc مد; قابل تنظ%م + تاخ%ر �P قطع ثابت 

▪ حفاظت لحضه 67 ثابت 

(نو  حفاظت   4p 3d  :Pشو Dتنظ%م م +س%له UG سل?تو� ۳ حالته  به  نو   پل، حفاظت  1ل%د ها6 چها�   �P
 (cنشد

 (In �P  حفاظت نو) 4p 4d اG (0.5In �P  حفاظت نو) 4p 3d + n/2

حالت   �P سو�.   U%ها�مون  PاG^ مقد�7  با  س%ستم   cژG+ حفاظت  پل،  چها�   U%7تومات 1ل%د ها6  بر67 
۴p۴d، سوئ%چ �ستانه حفاظت نو  �Ir 6+� 7 × ۱٫۶ تنظ%م مD 1ند. 

 �P LED UG جلو 1ل%د �Pصد با� نماGش مP Dهد: 
▪ �+شن - با�ب%شتر Ir ^7  ۹۰٪  مجا^. 

▪ چشمU ^< - با� ب%شتر Ir ^7  ۱۰۵٪ مجا^. 

 UG 1%ت تست 1وچG Uا UG 1%ت تست قابل حمل مD تو7ند 7^ طرGق 1ان?تو� تست 1ه �P جلو قرP�7P �7 به 
Pستگاc متصل شدc + عمل?رP 1ل%د 7تومات%U �7 بعد 7^ نصب �له Gا لو7^� جانبD 7متحا< 1ند.
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 STR53SV (U>525V) � STR53UE (Uy525V) ANFتر�نNلC Uله هاa

حفاظت 

 aضافه باC حفاظت

حفاظت Cتصا} Qوتا` 

 jaپل چها uC حفاظت

(٪ Ir aضافه باC) U LED

نماwش خطا 

تست 

pبشن ها 

حد �ستانه بلند مدT (حفاظت 2ضافه با%)   ۱
تاخ.ر kمانD &% قطع 2ضافه با%   ۲

(mوتاM nحفاظت 2تصا) Tمد mوتاM حفاظت  ۳
  mوتاM nقطع 2تصا %& Dمانk تاخ.ر  ۴

 (mوتاM nحفاظت 2تصا) حفاظت لحظه �2  ۵
(D2نتخاب) م.نk حفاظت خطا�  ۶

(Optional) م.نk قطع خطا� %& Dمانk تاخ.ر  ۷
Mانwتو% تست   ۸

&Mمه تست باتر� S المپ   ۹
  

عمل?رPها6 حفاظتD مD تو7نند با پ%چ ها6 تنظ%م، تنظ%م شوند.

حفاظت بلند مد; با �ستانه قابل تنظ%م + تاخ%ر �P قطع ثابت: 
▪ تنظ%م پاGه Io 67 (پ%چ تنظ%م با ۶ موقع%ت �7 ۰٫۵  تا ۱) 

▪ تنظ%م Pق%ق Ir (پ%چ تنظ%م با ۸ موقع%ت 7^ ۰٫۸ تا ۱) 

حفاظت 1وتاc مد; + لحظه 67: 
▪ حفاظت 1وتاc مد; + تاخ%ر �P قطع قابل تنظ%م، با Gا بد+< I2t ثابت 

▪ حفاظت لحظه 67 قابل تنظ%م 

 :Pشو Dسل?تو� ۳ حالته تنظ%م م UG چها� پل، حفاظت نو  به +س%له U%1ل%د ها6 7تومات �P
 (In �P  حفاظت نو) 4p 4d اG (0.5In �P  حفاظت نو) 4p 3d + n/2 ،(cنو  حفاظت نشد) 4p 3d

 ANFتر�نNلC Uله هاa Uنه هاwبخش گز) (T) نFمu U(۱) حفاظت خطا
af Ca STR53UE صفحاY بعدU مA بFنFد. 

 ،STR53UE  D?%7ل?تر+ن �له   �P  (T) ^م%ن  گزGنه خطا6  7Pشتن  با 
 UG حالت  (بر67  مD باشد.  نصب  قابل   Dخا�ج نو   سنسو�   UG

1ل%د 7تومات%U سه پل UG �P س%ستم تو^Gع 67�7P نو )
 :Pموجو Dسته بند6 سنسو� ها6 نو  خا�جP

.630A,400,250,150

 �P LED UG جلو 1ل%د �Pصد با� �7 نماGش مP Dهد: 
▪ �+شن - با�ب%شتر Ir ^7  ۹۰٪  مجا^. 

▪ چشمU ^< - با� ب%شتر Ir ^7  ۱۰۵٪ مجا^. 

.P^سا Dنو~ خطا �7مشخص م LED UG 
 (Ir >) 6Pغ%ر عا D7خلP 6ماP اG(;حفاظت بلند مد) 7ضافه با� ▪

(Isd >) 67 ا لحظهG (;مد cحفاظت 1وتا) c7تصا  1وتا ▪
(Ig >) (باشد cنه خطا6 ^م%ن نصب شدG7گر گز) خطا6 ^م%ن ▪

▪ خطا6 م%?ر+ پر+سسو�:
.Pشو Dشن م+� (> Isd) + (> Ig) LED +P هر 

  LED (Ig <) �+شن م%شوP. (7گر گزGنه حفاظت ^م%ن (I) نصب شدc باشد)
 تغذGه شوندc توسط باتر6. باتر6 ها6 7ضافUG �P D جعبه تبدGل قر�7 مD گ%رند.LED نشا< Pهندc نو~ خطا 
 + Pشو D6�7 مP حافظه نگه �P ;7ما 7طالعا .Pشو Dق%قه،بر67 حفاظت باتر6 ها خامو× مP cP اGبعد 7^ تقر
 ،Pشو Dست مG� U%1ل%د 7تومات Dقت+ .Pشن شو+� cبا�+P LED/Battery د تستG1ا >P7P تو7ند با فشا� Dم LED

 .Pشو Dحافظه پا´ م + cخامو× شد U%به طو�7تومات LED

7^ طرGق 1ان?تو� تست 1ه �P جلو 1ل%د  قابل حمل مD تو7ند  Gا UG 1%ت تست   U1%ت تست 1وچ UG 
قرP7P�7به Pستگاc متصل شدc + عمل?رP 1ل%د 7تومات%U �7 بعد 7^ نصب �له Gا لو7^� جانبD 7متحا< 1ند.

 1ل%د 7تومات%�P U صو�; بر+^ خطا6 م%?ر+ پرسسو� Gا Pما6 غ%ر عا6P عمل مD 1ند. 

چها� �بشن موجوP مD باشد: 
 T حفاظت خطا6 ^م%ن ▪

 I مپرمتر� ▪
 ▪

 COM Dنه �7تباطGگز ▪

Aتaنظا fستم خوFس
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 cنو  حفاظت نشد
 ۰٫۵In �P  حفاظت نو

 In �P  حفاظت نو

 نماGش خطا ها 

 �7تباطا; 
 D7خلP مپرمتر� 

 حفا ظت خطا6 ^م%ن 
 0.95 k2 با;د &% نظر گرفته شو&. تنظ.م حفاظت 2ضافه با% نبا;د o� تنظ.م %& h.ل.د 2توماتM D;ت &ما;&Sشوند، محد m&با &ما� باال 2ستفا D;(۱) 2گر %له ها &% مح.ط ها

&% C °60 ;ا C %& 0.9 °70 برM �2مپwت C %&  0.95 S NS400 °50 ;ا C %& 0.9 °60 ;ا C %& 0.85 °70 برM �2مپwت NS630 تجاM kSند. 
(۲) 2;ن گز;نه بر�2 %له STR53SV موجو& نمD باشد.

 Tمشخصا S ر&هاwع عملwuتو Uستم هاFحفاظت س

�له هاSTR 6 بر67 1مپ?ت NS400 تا 630 

Aله حفاظتa \نو

(A) U%بند6 1ل%د 7تومات cP�
 U%1ل%د 7تومات

تنظ%م جرGا< 

(S) Dتاخ%ر ^مان

Pقت ±٪۱۵ 

قابل تنظ%م با ۸ تنظ%م 

قابل تنظ%مثابتثابت

ثابتثابت (MS) Dتاخ%ر ^مان

بد+< حفاظت 

ثابتثابت

بد+< حفاظت بد+< حفاظت 

مثا} تنظFم 

 :�Cجو

 (Yبلند مد) aضافه باC حفاظت

قابل تنظ%م با ۴۸ تنظ%م قابل تنظ%م با ۴۸ تنظ%م قابل تنظ%م با ۴۸ تنظ%م 

 (Yوتا` مدQ) `وتاQ {تصاC حفاظت

قابل تنظ%م با ۸ تنظ%م قابل تنظ%م با ۸ تنظ%م قابل تنظ%م با ۸ تنظ%م 
 (I2t ثابت) نهGقابل تنظ%م با ۴ تنظ%م + گز 

حد17ثر ^ما< �Gست شد< 
حد17ثر ^ما< قطع 

(UC لحظه) `وتاQ {تصاC حفاظت 

 �ستانه حفاظت 7ضافه با� �P 1ل%د 7تومات%U 1مپ?ت NS400 1ه با 
 Ir=0.8,Io=0.5) چ%ست ؟ cمجهز شد (STR23SVاG) STR23SE له�

 (cتنظ%م شد

 ،NS630 6 1مپ?ت+� cله مشابه با تنظ%ما; مشابه، 7ما نصب شد� 
�ستانه حفاظت 7ضافه با�6 معاG^  Pر خو7هد 7Pشت 

jaحفاظت پل چها 

تا
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�له STR53UE فقط مD تو7ند 7^ 7نتها6 بخش پائ%ن Pست ZSI پشت%بانD 1ند. 
بنابرG7ن گزGنه ZSI نمD تو7ند ب%ن P+ 1ل%د 7تومات%U 1مپ?ت NS 1ه به �له STR53UE مجهز شدc 7ند، به 1ا� 

 .Pگرفته شو
گزGنه ZSI �له STR53UE تنها با 1ل%د 7تومات%U باالPستD 1ه به +7حد حفاظتG Micrologic ,A,P Dا H مجهز 

شدc باشد، قابل 1ا�برP مD باشد.

 STR53UE ANFتر�نNلC لهa Uبشن هاp

 (T) نFمu Uحفاظت خطا

پسماند نو\ 

Pقت ±٪۱۵
 Dتاخ%ر ^مان

قابل تنظ%م، ۸ تنظ%م 
قابل تنظ%م، ۴ تنظ%م 

 (I2t ثابت) Pعمل?ر

(I) مپرمترp

محد�wfت هاU نماwش pمپرمتر 

 ANFتر�نNلC پتوC Uها Aخر�ج

 (COM) AتباطaC Uنه هاwگز

حد17ثر ^ما< �Gست شد< 
حد17ثر ^ما< قطع 

 7� (I3,I2,I1, نو I ) >اGهد. مقد�7 هر جرP Dش مGن با� �7 نماGا< فا^ با ب%شترGج%تا ، مرتبا جرGP شگرGنما UG
 .P7P شG1مه مر+�گر پشت سر هم نماP UG >Pتو7< با فشر Dم

LED ها، فا^6 1ه جرGانش نماGش cP7P مD شوP �7 مشخص مD 1نند. 

▪ حد7قل جرGا< In×0.2 y جرGا< ها6 1متر نماGش cP7P نمD شوند.
 In×10 u >اGحد17ثر جر ▪

تعد6P7 1ل%د 7تومات%U به +س%له UG س%م Pilot به هم متصل شدc 7ند. 
�P صو�; �P7P ß< 7تصا  1وتاG cا خطا6 ^م%ن: 

▪ 7گر D?G 7^ �له هاSTR53UE 6 خطا �GP� 7ابD 1ند،به 1ل%د 7تومات%U باالPست 7طال~ cP7P مD شوP + تاخ%ر 
^مانD تنظ%م شدc �7 7عما  مD 1ند.

^مانD عمل  تاخ%ر  ترGن   c1وتا  ^7 بعد  باالPست   U%7تومات ن?ند،1ل%د   DابGP�  7� �له STR53UE خطا  7گر   ▪
مD 1ند. 

 Pشو Dسر7سر تاس%سا; حفظ م �P قطع �P Dهماهنگ

با 7ستفاcP 7^ 7پتوتر7نز س%تو�ها، G7ن خر+جD ها G7 ^7ز+له بوP< 1امل مد�7ها7P 6خلD �له + مد�7هاDG 1ه توسط 
1ا�بر متصل شدc 7ند، 7طم%نا< مP Dهند. 

 .P^7Pپر Dم Dبخش ها6 1نترل + Digipact Dع نظا�تG^تا به بخش ها6 توGP  نه ها به �7ساGن گزG7
 :Dتا6 �7سالGP

▪ تنظ%ما; 
 (rms �7مقد)  ا< ها6 فا^ + نوGجر ▪

▪ ب%شترGن جرGا< ۳ فا^ 
▪ 7عال� خطر +ضع%ت 7ضافه با� 

 (cغ%ر + c7ضافه با�، 7تصا  1وتا) علت قطع �له ▪

ترFQباY ممNن: 
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حد �ستانه حفاظت + تاخ%ر ها به +س%له پ%چ تنظ%م، تنظ%م مD شوند. 

 TمشخصاS ر&هاwعمل
+7حد ها6 حفاظتMicrologic D  بر67 1مپ?ت 

NS630b تا 1600 

حفاظت سFستمهاU توwuع

حفاظت 

 aضافه باC حفاظت

حفاظت Cتصا} Qوتا` 

حفاظت نو} 

نشانگر ها 

تست 

تنظ.م �ستانه 2ضافه با%S تاخ.ر &% قطع   ۱
(LED) %2عال[ خطر 2ضافه با  ۲

تنظ.م بخش 2تصاM nوتاS m تاخ.ر &% قطع    ۳
Dن� mوتاM nتنظ.م بخش 2تصا   ۴

پ.چ نگهد2%ندm صفحه حفاظت 2ضافه با%   ۵
Mانwتو% تست    ۶

 2% T%مد2%ها� قد  Micrologic 2.0,5.0 D2حد ها� حفاظتS
حفاظت مM Dند Micrologic 5.0 همچن.ن هماهنگD &% قطع 

بر�2 2تصاM nوتاm %2 2%2ئه مD &هد. 
 Dحق%ق rms ;حفاظت بلند مد

حافظه حر�7تD: تصوGر حر�7تD قبل + بعد 7^ عمل 1رP< �له 
Pقت تنظ%ما; مD تو7ند 7^ طرGق محد+1PرP< �نج تنظ%ما; با 7ستفاUG ^7  cP صفحه حفاظت 7ضافه با� 

متفا+; 7فزG7ش Gابد. 
Gژc، حذÝ گرPP. (+قت�P D حالت   + Rating plug UG ^7  cPق 7ستفاG7^ طر با�6 مD تو7ند  حفاظت 7ضافه 

 (Pقر�7گ%ر OFF

حفاظت 1وتاc مد; (rms) + لحظه 67 
7نتخاÉ نو~ I2T (�+شن + خامو×) بر67 تاخ%ر 1وتاc مد; 

 �P 1ل%د 7تومات%U سه پل، حفاظت نو  مم?ن نمD باشد. 
 cنو  حفاظت نشد :Pشو Dسوئ%چ ۳ حالته 7نحا� م UG قGچها� پل، حفاظت نو  7^ طر U%1ل%د ها6 7تومات �P

.Ir (4p 4d) �P  ا حفاظت نوG 0.5Ir (4p 3d + n/2) �P  حفاظت نو ،(4P 3d)

�+شن   LED ،1ند تجا+^   cتنظ%م شد �ستانه   ^7 +قتD جرGا<  �P جلو:  7عال� خطر   LED با با�  7ضافه  نشانگر 
 .Pشو Dم

UG 1%ت تست 1وچG Uا UG 1%ت تست قابل حمل مD تو7ند 7^ طرGق 1ان?تو� تست 1ه �P جلو قرP�7P�7 به 
Pستگاc متصل شدc + عمل?رP 1ل%د7تومات%U �7 بعد 7^ نصب �له Gا لو7^� جانبD 7متحا< 1ند. 
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