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 EF:۳ سا>ز فر>م، ۲ خانو

محد+ & جد7د 6ل0د ها2 'تومات0/ قد�* شامل  + خانو' & م$ شو : 
�نج  با  هو'7$  �  ن0ا  'تومات0/  6ل0د  Masterpact NT، 6وچ@تر7ن   ▪

جر7ان$ 'U ۸۰۰ تا P ۱۶۰۰مپر.
▪ Masterpact NW،  �  + فر7م سا7ز U' $@7 ۸۰۰ تا P ۴۰۰۰مپر +  7گر2 

'U ۴۰۰۰ تا P ۶۳۰۰مپر.

۶۰۰ تا S ۱۶۰۰مپر

۸۰۰ تا S ۴۰۰۰مپر

۴۰۰۰ تا S ۶۳۰۰مپر

*ل)دها� هو"! 
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:ند:\E ها? بهBنه

(Dوچaتر>ن DلBد :توماتB^ هو:>F ]F 8نBا) 

Masterpact NT  با '�'ئه 6ر _ تمام$ 6ا�6ر  ها2 7/ 
6ل0د 'تومات0/ قد�*  � 7/ حجم بس0ا� 6وچ/ 7/ 
نوP+�2 محسوi م$ شو . فا صله ب0ن پل ها mm ۷۰ به 
قابل  پل  ت0/ سه  ما  'تو  6ل0د  6ه 7/  'ست  معن$  '7ن 
نصب �+2 تابلو7$ با عرo + عمق mm ۴۰۰ م$ باشد. 

 ([:E حل ها? عمل8 نصب) 

 '�  Masterpact نج جد7د، تمام$ �'& حل ها2 نصب �' 6ه�
'ند، بهبو  م$ بخشد. '7ن �نجها  تبد7ل به 7/ موفق0ت 6ر & 
تسه0ل   + ها   &U'ند' 6ر _  به0نه  تابلو ها،  6ر _  'ستاند'�   بر'2 

نصب طر'ح$ شد& 'ست: 
▪ 'تصاy +�+ 2 به ترم0ناy باال+ پائ0ن 

▪ ن0ا2U به گو'ه0نامه '7من$ ن0ست 
 yتصا' ▪

 'تصاy عمو 2 + 7ا 'فق$ 'U پشت 
 'تصاU' y باال با 6متر7ن فضا2 'ضاف$ 

 'تصاال* 'U پشت + باال تر06ب شد& 
▪ فاصله پل ها mm ۱۱۵  � تمام$ �نجها 

▪ بد+_ تغ00ر  � جر7ا_ نام$ تا ۵۵ �جه + P ۴۰۰۰مپر. 

(:ند:\E ها? بهBنه)

 تا P ۴۰۰۰مپر، 6ل0د ها2 'توماتMasterpact NW /0  همه 
 &U'تا 32 ؛  � 7/ 'ند M08 ؛ همانند محد+ & قد7م$ تر

هستند. 
6ه  +جو   '�    &U'ند'  /7 تنها  Pمپر،   ۶۳۰۰ تا   ۴۰۰۰  U'

بس0ا� 6وچ@تر 'U گذشته 'ست. 

[:E حل ها? نصب [l? تجهBز:j قد>م8 تر 

 /7 6ر _  جا7گز7ن  بر'2  مخصو�  'تصاال* 
 /7 با  6شو$7  7ا  ثابت   32 تا   Masterpact M08
Masterpact NW بد+_ 'صال� 6ر _ با� با� ها 7ا بر� 

 �i تابلو،+جو   '� . 

*ل)دها� هو"! 
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مشخصاD jل8عمل3ر1 0 مشخصا+ 
مند�جا* به تفص0ل 

"!ن   71 Masterpact NT, NW تمام  عمل3ر1 ها� *ل)د ها�
فصل شرG1"1 L م  شو1. 01 خانو"G1 محصوال+ عمل3ر1ها� 
!3سان  1"7ند  *ه بر "ساX مو"17 مختلف، "T "جز"Q !3ساO !ا 

متفا0ت  تش3)ل شدG "ند. 

 EنندD چ ها? قطعBسوئ l ^Bد ها? :توماتBلD

▪  سته بند2 ها 
 U' Masterpact NT ۶۳۰ تا  P ۱۶۰۰مپر 
 U' Masterpact NW ۸۰۰ تا  P ۶۳۰۰مپر

 N1 ،H1 ،H2 ،H3 ،L1  �'6ل0د ها2 'تومات0/ 'نو ▪
 NA ، HA، HF  �'سوئ0چ ها2 قطع 6نند& 'نو ▪

▪ ۳ 7ا ۴ پل 
▪ 'نو'� ثابت 7ا 6شو$7 
▪ نوy  � سمت �'ست 

Micrologic 8حد حفاظت:l

A مپر مترS
2.0 حفاظت پا7ه 

 Selective 5.0  حفاظت
6.0 حفاظت Selective + خطاU 2م0ن  

7.0 حفاظت Selective + نشت$ Uم0ن 
   P y:تو

 Selective 5.0  حفاظت
6.0 حفاظت Selective + خطاU 2م0ن  

7.0 حفاظت Selective + نشت$ Uم0ن 
 H ^Bها[مون

Selective 5.0  حفاظت
6.0 حفاظت Selective + خطاU 2م0ن 

7.0 حفاظت Selective + نشت$ Uم0ن
▪ CT  خا�ج$ بر'2 حفاظت 'U خطاU 2م0ن  

▪ CT مستط0ل$ بر'2 حفاظت 'U نشت$ Uم0ن 
▪ تنظ0ما* 'نتخاب$ 

   lr  × ۰/۸ تنظ0م ۰/۴ تا 
lr × ۱ تنظ0م باال ۰/۸ تا 

 بد+_ حفاظت طوالن$ مد* 
▪ ماجوy منبع تغذ7ه ب0ر+ن$ 

▪ ماجوy باتر2

:[تبا} 

 Masterpact �  COM  option ▪
▪ Masterpact  � 7/ شب@ه '�تباط$ 

 MPS100 سر+� تو'_ پائ0ن + Masterpact ▪

 jتصاال:

▪ 'تصاال* 'U پشت ('فق$ 7ا عمو 2) 
▪ 'تصاU' y باال 

▪ 'تصاال* تر06ب$ 
▪ لو'U© جانب$ 'نتخاب$ 

 'تصاال* 6ابل لخت + پوشش ها2 محافظت$ Pنها 
 yپوشش محافظت$ تر م0نا 

 P 'پتو�ها2 'تصاy عمو 2 
 P 'پتو� ها2 بست 6ابل 

 2Uجد' 6نند& ها2 فا 
 گستر�  هند& فاU ها 

 P 'پتو� ها2 جد' شوند& قابل 'تصاU' y باال 
 Safty Shutter  + قفلها2 مربوطه 
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عمل3ر1 0 مشخصا+ 

  yقفل شد

قفل شد_ با پوشش شفا° قفل شوند&  ▪
 OFF قفل شد_  � حالت ▪

قفل شد_ 6شو2 6ل0د  � حالت ها2 + صل، قطع + تست  ▪
'7نتر ال± با  �i (تابلو 'U باU شد_  �i هنگام$ 6ه 6ل0د 'تومات0/  �  ▪

حالت +صل 'ست جلو گ0ر2 م$ 6ند) 
'ست جلو   Uبا  i�  6ه هنگام$  '7جا  مش@ل   U')   Racking '7نتر ال±  ▪

گ0ر2 م$ 6ند.) 
OFF ب0ن  سته محو� + پوشش باتن  Racking ±7نتر ال' ▪

▪ شا�µ خو  6ا� فنر قبل 'U بر 'شتن 6ل0د 'توماتU' /0  'خل 6شو 
حفاظت  � بر'بر عد© تطابق  ▪

 DنتاDت ها? نشانگر 

6نتا6ت ها2 'ستاند'�  7ا سطح پا07ن:  ▪
ON/OFF (OF)  نشانگر

 (SDE) نشانگر قطع خطا
 (CD) قطع ، (CE) 6نتا6ت ها2 نشانگر حالتها2 +صل

 .(CT) تست +
6نتا6ت ها2 قابل برنامه �7ز2  ▪

 (M2C) ۲ 6نتا6ت
 (M6C) ۶ 6نتا6ت

 ]lF E:] \: ?هاFرaعمل

ON/OFF �+  &'� U' قطع ++صل ▪
موتو� جهت +صل 6ل0د 

MX(Opeing) ،XF(Closing)،بوب0ن ها2 قطع + +صل
 (PF) _ما گ$ 6ل0د بر'2 +صل شدP 6نتا6ت نشانگر
RAR 7ا Res $@7ل@تر' �+  &'� U' ها: �7ست iنتخا'

 BPFE $@7صل 'ل@تر+ Pushbotton ـ 
 �+  &'� U' عمل@ر  قطع ▪

 (µند� +لتاP) MN 2µله +لتا�
'ستاند'�   ـ

تاخ0ر Uمان$ قابل تنظ0م 7ا غ0ر قابل تنظ0م  ـ
 �له +لتاMX 2µ  (�له شنت) 

 لو:\� جانب8 

حفا¿ ترم0ناy 6م@$  ▪
 (Counter) &شما�ند& عمل  ستگا ▪

 (Esctcheon) تابلو i�  2+� &6ل0د نصب شد iحفا¿  +� قا ▪
حفا¿ شفا° �+2 قاi 6ل0د  ▪

 M2C نتا*ت*  OF نتا*ت* 

موتو7 

 MX، XF، MN �d7له ها� 0لتا

مشخصاD jل8
مند�جا* به تفص0ل 
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^Bد ها? :توماتBلD
 EنندD چ ها? قطعBسوئ l

 NT06 تا NT16 ،NW08 تا NW63

عمل3ر1 0 مشخصا+

6ا�بر ها2 معموy با 
جر7ا_ 'تصاy 6وتا& 

پائ0ن

6ا�بر  ها2 با جر7ا_ 
'تصاy 6وتا& متوسط 

6ل0د ها2 'تومات0/ 
محد+  بر'2 حفاظت 
'U ف0د�ها + 6ابلها 7ا 

تر'نسفو� ماتو� ها 

س0ستم هاP ۱۰۰۰ 2مپر مانند 
معا _ + ن0ر+گاهها2 با 2 

6ا�بر ها2 معموy با 
جر7ا_ 'تصاy 6وتا& پائ0ن 

6ل0د ها2 'تومات0/ بر'2 
محل ها2 صنعت$ با 

جر7ا_ 'تصاy 6وتا& باال 

- P 440 �  Icu/Icsمپر 
- P 1000 �  Icu/Icsمپر 

L/R < 15 ms 500 VDC �  Icu/Ics -

 yموقع0ت نو
 ثابت 

 6شو$7 
 سوئ0چ قطع 6نند& 

 'تصاU' y باال 
'تصاU' y پشت 

 Micrologic $نوع$ +'حد حفاظت

  Masterpact NT06  تا NT16 نصب jمشخصا 

 (mm) H×W×D Fبعا: 

 y\l (Kg) (تقر>ب8) 

 Masterpact NW08 تا NW63 نصب jمشخصا

Dا[برFها? معمولD8ا[برFها? معمول8 Eژ<l ?هاFا[برD

چپ 7ا �'ستچپچپچپچپچپ

بلهبلهبلهنهنهبله
بله تا A ۳۲۰۰بلهبلهبلهبلهبله
بلهبلهبلهبلهبلهبله

A, بر'H + P 2 با ما 
مشو�* 6ن0د

^Bد :توماتBلD
نو�

:تصا�

6شو$7

ثابت

6شو$7

ثابت

6شو$7
ثابت

 (mm) H×W×D Fبعا: 

 y\l (Kg) (تقر>ب8) 

^Bد :توماتBلD
نو�

:تصا�

6شو$7

ثابت

6شو$7

ثابت

6شو$7
ثابت

(۱) به جز g 4000مپر 
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^Bد ها? :توماتBلD
 EنندD چ ها? قطعBسوئ l

 NW63 تا  NW08 ،NT16 تا  NT06

عمل3ر1 0 مشخصا+

با حفاظت ضد 
خو[Fگ8 (ضد \نگ) 

با حفاظت ضد خو[Fگ8 
(ضد \نگ) 

6ل0د 'تومات0/ با 6ا�'$7 
باال بر'2 6ا� صنعت$ 

 yسنگ0ن با جر7ا_ 'تصا
6وتا& باال 

6ل0د ها2 +�+ 2 بر'2 
6ا�'7$ خ0ل$ باال + 
6ا�بر ها2 بحر'ن$ 

6ل0د ها2 'تومات0/ 
محد+  بر'2 حفاظت 
'U ف0د�ها + 6ابلها 7ا 

تر'نسفو�ماتو�ها 

س0ستم هاV 2 ۱۰۰۰ مانند 
معا _ + ن0ر+گاهها2 

با 2

مح0ط ها2 6ه گوگر  
7Uا   '�ند 

تاس0سا* �ق0ق شد& 

Eژ<l ?هاFا[برD

چپ 7ا �'ست

بله
بله تا P ۳۲۰۰مپر 

بله

چپ 

بله
بله تا P ۳۲۰۰مپر 

بله

چپ 

بله
بله تا P ۳۲۰۰مپر 

بله

چپ 

بله
نه

بله

چپ 7ا �'ست

بله
بله تا P ۳۲۰۰مپر 

بله

بله
نه

بله

بله
نه

بله

بله
بله تا P ۳۲۰۰مپر 

بله

DC س0ستمDC س0ستم

A, بر'H + P 2 با ما 
مشو�* 6ن0د
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^Bد ها? :توماتBلD
 EنندD چ ها? قطعBسوئ l

  NT16 تا NT06

عمل3ر1 0 مشخصا+

مشخصاj عموم8 
 تعد'  پل ها 

 +لتاµ مجاU عا7ق 
 (KV) 2' لحظه µ7ستا گ$  � بر'بر +لتا' 

 (VAC 50/60 HZ) Uستفا & عمل$ مجا' µلتا+ 
 (2Uجد'سا) _گا�2 با '7ز+الس0وUسا 

  �جه Pلو گ$ 

 IEC 60947-2 بر :سا� ^Bد :توماتBلD jمشخصا 

 A Uجر7ا_ مجا 
A ©پل چها� 

  A نج سنسو�� 
 ^Bد :توماتBلD نو� 

 KA rms حد نها7$ ظرف0ت قطع 
 VAC 50/60 HZ 

 ظرف0ت قطع 'تصاy 6وتا&  � شر'7ط 6ا�2 
 � & 'ستفا & 

 (KA rms) *6وتا&، 6وتا& مد y7ستا گ$  � بر'بر جر7ا_ 'تصا' 
VAC 50/60 HZ 

حفاظت Pن$ مجتمع (KA  پ0/ ٪ ۱۰ ±)
ظرف0ت +صل 'تصاy 6وتا&  

VAC 50/60 HZ

 _ U (قطع) + جرقه  Tripping _ب0ن فرما (ms)  ما_ قطعU
 (ms) ما_ +صلU

 NEMA AB1 بر :سا� ^Bد :توماتBلD jمشخصا

 (KA) ظرف0ت قطع
VAC 50/60 HZ

مشخصاj سوئBچ قطع DنندE بر :سا� :ستاند:[l  IEC 60974  F پBوست 

نو� قطع DنندE سوئBچ 

ظرف0ت +صل 'تصاy 6وتا&  
     50/60HZ  EF] 

 '7ستا گ$  � بر'بر جر7ا_ 'تصاy 6وتا&، 6وتا& مد*   
     50/60HZ /EF] 

حد نها7$ ظرف0ت قطع Icu (KA rms)  با 7/ �له حفاظت خا�ج$ 
 ۳۵۰ ms :$مانU ب0ش0نه تاخ0ر 

 In/Ie ]F  IEC 60947 -2/3  F]:8 بر :سا� :ستاندaBانaم l 8a<ترaل: �:lF 

 با نگهد'�2  م@ان0@$  عمر 6ا�2 
 c/o س0@ل × ۱۰۰۰  بد+_ نگهد'�2 

 ^Bد :توماتBلD نو� 
جرياy مجا\

 بد+_ نگهد'�2  'ل@ترc/o $@7  س0@ل × ۱۰۰۰ 

 EنندD چ قطعBا سوئ< ^Bد :توماتBلD نو� 
 جر>اy :ستفاEF عمل8 مجا\ 

بد+_ نگهد'�2 'ل@ترc/o $@7  س0@ل × ۱۰۰۰ 

 ^Bد :توماتBلD نو�

جر>اy :ستفاEF عمل8 مجا\ 

قد�* موتو� 

بد+_ نگهد'�c/o 2  س0@ل × ۱۰۰۰     'ل@تر7@$ 

  M/IEC 60947-4-1 پ0وست IEC 60947-3 

 j1ما 7جو k0"تصاال+ به جد" j"پشت. بر"� سا!ر "نو T" �1(۱) "تصاال+ عمو
*ن)د. 

(۲) منحن  ها� محد10 *نندG جر!اO 71 بخش (مشخصا+ ت3م)ل ) 7" 
مشاهدG *ن)د. 

 SELLIM (۳) س)ستم
 480V NEMA �"(۴) موجو1 بر

(۵) مناسب بر"� *نترk موتو7 (G"7 "ند"�T به صو7+ مستق)م)

۵۰°C / ۴۰°C � 

۴/۸



DلBد ها? :توماتB^عمل3ر1 0 مشخصا+ 
 EنندD چ ها? قطعBسوئ l

 NT16 تا NT06

:نتخا¢ سسنو[ 

�بع سسنو�
Ir (A) ستانهP تنظيم

۴/۹



^Bد ها? :توماتBلD
 EنندD چ ها? قطعBسوئ l

  NW08 تا NW63

عمل3ر1 0 مشخصا+

مشخصاj عموم8 
تعد'  پل ها 

+لتاµ مجاU عا7ق 
 (KV) 2' لحظه µ7ستا گ$  � بر'بر +لتا'

 VAC 50/60 HZ Uستفا & عمل$ مجا' µلتا+
 (2Uجد'سا) _گا�2 با '7ز+الس0وUسا

  �جه Pلو گ$ 

 IEC60947-2 بر :سا� ^Bد :توماتBلD jمشخصا

 A Uجر7ا_ مجا
A ©پل چها�

  A نج سنسو��

 ^Bد :توماتBلD نو� 

 KA rms حد نها7$ ظرف0ت قطع 
 VAC 50/60 HZ 

ظرف0ت قطع 'تصاy 6وتا&  � شر'7ط 6ا�2 
� & 'ستفا & 

 (KA rms) *6وتا&، 6وتا& مد y7ستا گ$  � بر'بر جر7ا_ 'تصا'
VAC 50/60 HZ 

حفاظت Pن$ مجتمع (KA  پ0/ ٪ ۱۰ ±)
ظرف0ت +صل 'تصاy 6وتا&  

VAC 50/60 HZ

 _ U (قطع) + جرقه  Tripping _ب0ن فرما (ms)  ما_ قطعU
 (ms) ما_ +صلU

 NEMA AB1 بر :سا� ^Bد :توماتBلD jمشخصا

 (KA) ظرف0ت قطع
VAC 50/60 HZ

  IEC 60974  F]:بر :سا� :ستاند EنندD چ قطعBسوئ jمشخصا
l پBوست 

نو� قطع DنندE سوئBچ 

ظرف0ت +صل 'تصاy 6وتا&  
    / VAC  50/60 HZ  EF]

 '7ستا گ$  � بر'بر جر7ا_ 'تصاy 6وتا&، 6وتا& مد*  
    / VAC  50/60 HZ  EF]

 In/Ie ]F  IEC 60947 -2/3  F]:8 بر :سا� :ستاندaBانaم l 8a<ترaل: �:lF

 با نگهد'�2  م@ان0@$  عمر 6ا�2 
 c/o س0@ل × ۱۰۰۰  بد+_ نگهد'�2 

 ^Bد :توماتBلD نو� 
جرياy مجا\

 بد+_ نگهد'�2  'ل@ترc/o  $@7  س0@ل × ۱۰۰۰ 

 EنندD چ قطعBا سوئ< ^Bد :توماتBلD نو� 
 جر>اy :ستفاEF عمل8 مجا\ 

بد+_ نگهد'�2 'ل@ترc/o $@7  س0@ل × ۱۰۰۰ 

 ^Bد :توماتBلD نو�

جر>اy :ستفاEF عمل8 مجا\ 

قد�* موتو� 

بد+_ نگهد'�c/o 2  س0@ل × ۱۰۰۰     'ل@تر7@$ 
  M/IEC 60947-4-1 پ0وست IEC 60947-3 

۵۰°C / ۴۰°C � 

 Eحفاظت نشد ^Bد :توماتBلD jمشخصا
 IEC 60947-2  F]:با [له شانت بر :سا� :ستاند yقطع شد

نو� Dليد :توماتي^
 VAC 50/60 HZ   حد نها7$ ظرف0ت قطع

ظرف0ت قطع 'تصاy 6وتا&  � شر'7ط 6ا�2 
 (KA rms) *6وتا&، 6وتا& مد y7ستا گ$  � بر'بر جر7ا_ 'تصا'

۳۵۰ ms &6وتا yمان$ بر'2 حفاظت 'تصاU كوتا& با �له حفاظت خا�ج$ ـ ما6ز7مم تاخ0ر yحفاظت 'ضافه با� + 'تصا
ظرف0ت +صل 'تصاy 6وتا& 

۴/۱۰



عمل3ر1 0 مشخصا+ 

�نج سنسو� 
 Ir (A) ستانهP تنظ0م

^Bد ها? :توماتBلD
 EنندD چ ها? قطعBسوئ l

 NW63 تا NW08

:نتخا¢ سنسو[ 
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عمل3ر1 0 مشخصا+ 

 Micrologic ?]:د ها? نا� گذD  yحفا ظت جر>ا
  Micrologic 2 :?: حفاظت پا>ه

 Micrologic 5 :Selective حفاظت

 Micrologic 6   :نBحفاظت خطا? \م + Selective

 Micrologic 7  :نBحفاظت نشت8 \م + Selective

 Micrologic 8حد حفاظت:l

 چ@0د& عمل@ر  

0"حد  به  مجهز    Masterpact "تومات)~  *ل)د ها�  تمام  
حفاظت  Micrologic   هستند *ه "م3اO تغ))ر 7" 1"7ند. 

بخش ها� *نترل  بر"� حفاظت "T با7ها 0 مد"7 ها� قد7+ 
 701  G"7  T"  O"تو م    "7 ها   G1هند هشد"7  "ند.   Gشد طر"ح  

برنامه 7!ز� *ر1. 
 Og 0 *)ف)ت O"فر*انس، تو ،d0لتا ،Oگ)ر� ها� جر!ا GT"ند"

پ)وستگ  *اG7"1" 0 7 "نر�d 7" به)نه م  ساTند. 

 yناBت :طمBقابل 
6نترل$  بخش ها2  همه  6ه  �    ASIC 'ل@تر+ن0@$  تر06ب   /7 حفاظت  �  عمل@ر  ها2   2Uسا مجتمع   

Micrologic  'ستفا & شد& 'ست،  �جه باالU' $7 'طم0نا_ �'تضم0ن م$ 6ند. 
  � بخش ها2 6نترل$ Micrologic A, P, H عمل@ر ها2 پ0شرفته '2 توسط 7/ م0@ر+ پر+سسو� مستقل ترت0ب 

 ' & شد& 'ست 

حفاظت:
Uما_ طوالن$

 + Pن$ 

حفاظت:
Uما_ طوالن$ 
+ Uما_ 6وتا& 

+ Pن$ 

حفاظت: 
Uما_ طوالن$ 
+ Uما_ 6وتا& 

+ Pن$ 
+ خطاU 2م0ن 

حفاظت: 
Uما_ طوالن$ 
+ Uما_ 6وتا& 

+ Pن$ 
+نشت$ Uم0ن 

X = نو� حفاظت 

▪ ۲ بر'2 حفاظت پا7ه 
Selective ۵ بر'2 حفاظت ▪

▪ ۶ بر'2 حفاظت Selective + خطاU 2م0ن
▪ ۷ بر'2 حفاظت Selective + نشت$ Uم0ن 

Y: نسل l:حد حفاظت8 
“O” به معنا2 '+ل0ن نسل تول0د 'ست. 

نو� :ند:\E گBر? 

▪ A: بر'2 (Pمپر متر)
▪ P: بر'2 (تو'_) 

▪ H: بر'2 (ها�مون0@$) 
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چ@0د& + عمل@ر  

:ند:\E گBر? ها l حفاظت برنامه پذ>ر 
S :Aمپر متر 

،  +  ما6ز7مم مقد'�، بر'2 '7ن پا�'متر ها   ،  ،  ،  ▪
▪ نشانگر ها2 نو� خطا 

▪ تنظ0ما* بر حسب Pمپر + بر حسب ثان0ه 

A :P  + :ند:\E گBر? پا[:متر ها? تو:y + حفاظت بر نامه پذ>ر 

 max + min ضر7ب تو'_ + مقا 7ر ،V، A، W، VAR، VA، WH، VARH، HZ، Vpeah، Apeak 2گ0ر2 ها &U'ند' ▪
▪ حفاظت طوالن$ مد* IDMTL، حد'قل + حد'6ثر +لتاµ + فر6انس، عد© تعا y جر7ا_ + +لتاµ، تو'ن$ فاU ها + تو'_ برگشت$ 

▪ قطع + +صل مجد با� بسته به تو'_ 7ا جر7ا_ 
▪ 'ند'U& گ0ر2 ها2 جر7ا_ ها2 گسسته، نشانگر ها 2 خطا2 تفاضل$، نشانگر ها2 نگهد'�2، تا�7خ + Uما_ خطا ها 

 P :H  + ها[مونB^ ها 

▪ 06ف0ت تو'_ (منبع تغذ7ه): ها�مون0@ها2 مز'حم، 'ند'U& گ0ر2  'منه، + فاUها ها�مون0/ ها تا ها�مون0/ 
س$ + 7@م 

▪ گرفتن ش@ل موÖ بعد 'U خطا 7ا هنگا© 6ا� عا 2 6ل0ه (بد+_ بر+U خطا) 
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A (Pمپر)

حفاظت 
Pستانه حفاظت + تاخ0ر ها توسط پ0چ ها2 تنظ0م، تنظ0م م$ شوند. 

حفاظت :ضافه با[ 
حفاظت بلند مد* rms حق0ق$ 

حافظه حر'�ت$: تصو7ر حر'�ت$ قبل + بعد 'U عمل 6ر _ �له 
با 'ستفا &  'U 7/ صفحه حفاظت 'ضافه با�  'U طر7ق محد+ 6ر _ �نج تنظ0ما*   قت تنظ0ما* م$ تو'ند 

متفا+* 'فز'7ش 7ابد. 
 OFF 7ژ&، حذ° گر  . (+قت$  � حالت+ Rating plug /7 U' & طر7ق 'ستفا U' حفاظت 'ضافه با� م$ تو'ند

قر'�گ0ر )
 EوتاD حفاظت :تصا�

حفاظت خطا? \مBن 

حفاظت 6وتا& مد* (rms) + لحظه '2
'نتخاi نو� I2T �+شن 7ا خامو� بر'2 تاخ0ر 6وتا& مد* 

خطاU 2م0ن 7ا پسماند 
'نتخاi نو� I2T �+شن 7ا خامو� بر'2 تاخ0ر 

حفاظت نشت8 \مBن 

عمل@ر  بد+_ منبع تغذ7ه خا�ج$ 
q حفاظت  � بر'بر نو7ز 

 ۱۰A تا A 6ال� ،DC مقا+مت  � بر'بر مولفه k
حفاظت نو� 

 � 6ل0د 'تومات0/ سه پل، حفاظت نوy مم@ن نم$ باشد. 
 � 6ل0د ها2 'تومات0/ چها� پل، حفاظت نوU' y طر7ق 7/ 6ل0د ۳ حالته 'نجا© م$ شو .: نوy حفاظت نشد& 

 Ir (4p 4d) �  y7ا حفاظت نو (4P 3d)
قفل :نتخا¢ lضعBت 

7/ بلو± ZSI م$ تو'ند بر'2 'تصاy ب0ن تعد' 2 +'حد ها2 6نترل$ 'ستفا & شو  تا هماهنگ$  � قطع بر'2 
 . �+P عمل 6ر _ �له، فر'هم U' م0ن، بد+_ تاخ0ر قبلU 2حفاظت 6وتا& مد* + خطا

:عال� خطر :ضافه با[ 
 LED   /7 هشد'�  هند& �U  +قت$ جر7ا_ 'U حد Pستانه تنظ0م 'ضافه با� تجا+U 6ند، �+شن م$ شو .

:ند:\E گBرها? Sمپرمتر 

+'حد 6نترل$ Micrologic مقد'� rms حق0ق$ جر7ا_ �' 'ند'U& م$ گ0ر . 
Pنها 'ند'U& گ0ر2 پ0وسته جر7ا_ 'U 0.2 تا 20In �' فر'هم م$ P+�ند + تا %1.5  قت  '�ند. (به همر'& سنسو� ها) 

 7/ صفحه LCD  7جتاy، به طو� پ0وسته به نما7ش پر با� تر7ن فاU (Imax) 7ا I1، I2، I3،IN، Ig، IΔN + مقا 7ر 
ما6ز7مم م$ پر 'U  + هر مقد'� با فشر _ متو'ل$  6مه فلش نما7ش  ' & م$ شو .

. Uمم@ن م$ سا  In 20% U' منبع تغذ7ه خا�ج$ 'خت0ا�2، نما7ش جر7ا_ ها2 6وچ@تر 
'ند'U& گ0ر2 ها2 6متر 'In 0.05 U  ق0ق ن0ستند. ب0ن 0.2In+ 0.05  قت In  + 1.5% %0.5 مقد'� خو'ند& شد& 

'ست.          

گز>نه :[تباط8 
 به همر'& گز7نه '�تباط$ com +'حد 6نترل$ مو'�  7Uر''�ساy م$ 6ند: 

▪ تنظ0ما* 
▪ تما© 'ند'U& گ0ر2 هاP 2مپرمتر 

▪ علل عمل 6ر _ �له 
▪ قر'ئت مقا 7ر ما6ز7مم

نشانگر ها? خطا 
 LED ها  نو� خطا �' مشخص م$ ساUند. 

(Ir  *حفاظت بلند مد) ضافه با�' ▪
 (Ii 2' 7ا لحضه ISD *حفاظت 6وتا& مد) &6وتا yتصا' ▪

 (IΔN 7ا Ig) م0نU $م0ن 7ا نشتU م0نU 2خطا ▪
 (Ap) $خطا2  'خل ▪

 LED ها2 نما7ش خطا تا Uما_ فشا�  ' _  6مه TEST/REST  �+شن م$ مانند.  � شر'7ط 6ا�2 عا 2، باتر2 
. �'  y۱۰ سا y عمر2 تقر7ب$ معا  LED &تغذ7ه 6نند

تست 
7/ 06ت تست 6وچ/ 7ا 7/ 06ت تست قابل حمل م$ تو'ند 'U طر7ق 6ان@تر تست 6ه  � جلو +'قع شد&، 
+صل شد& + عمل@ر  6ل0د 'تومات0/ �' 6نترy نما7د. بر'2 +'حد ها2 6نترل$ Û Micrologic 6A,7A عمل@ر  
حفاظت خطاU 2م0ن 7ا نشت$ Uم0ن م$ تو'ند 'U طر7ق فشر _  6مه تست 6ه  � باال2 6ان@تو� تست +'قع شد& 

چ/ شو .

منبع تغذ>ه باتر? 

0"حد ها� حفاظت  Micrologic مد"7ها� قد7+ 7" محافظت 
م  *نند. gنها همچن)ن "ند"GT گ)ر�، نما!ش، "7تبا� 0 ما*ز!مم 
مقد"7 جر!اO 7" هم "7"ئه م  1هند. نوj 6 حفاظت خطا� Tم)ن 

0 نوj 7 حفاظت نشت  Tم)ن 7" هم پوشش م  1هند. 

تنظ)م gستانه "ضافه با7 0 تاخ)ر 71 قطع   ۱
 Ir 125,1 71 (LED) 7عال� خطر "ضافه با"  ۲
تنظ)م بخش "تصاk *وتاG 0 تاخ)ر 71 قطع   ۳

تنظ)م بخش "تصاg kن    ۴
حفاظت نشت  Tم)ن !ا خطا� Tم)ن 0 تاخ)ر 71 قطع   ۵

1*مه تست خطا� Tم)ن !ا نشت  Tم)ن   ۶
پ)چ صفحه حفاظت "ضافه با7   ۷

*ان3تو7 تست   ۸
تست المپ، 7!ست 0 تست باتر�.  ۹

نشانگر نوj خطا   ۱۰
 kصفحه نما!ش 1!ج)تا  ۱۱

 Tسه فا bargraph 0 مپرمترg  ۱۲
1*مه ها� 7"هبر�   ۱۳

توض0ح: +'حد 6نترل$ Micrologic A به طو� 'ستاند'� با پوشش  مهر + 
مو© شفا° '�'ئه م$ شوند.
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 قت 
 قت 
 قت 

 قت 
 قت 
 قت 

 قت ±٪۱۰

تنظ0ما* 

تنظ0ما* 

تنظ0ما* 

خطا? \مBن 

حفاظت 
 jبلند مد

 A _تنظ0م جر7ا
1.20Ir شد& توسط تعو7ض صفحه حفاظت 'ضافه با� عمل 6ر _ ب0ن 1.05 تا yمحد+  & ها2  7گر 7ا غ0ر فعا

تنظBم \مان8 
(s) 8ر \مانBتاخ

۲۰  ق0قه قبل + بعد 'U عمل 6ر _ �لهحافظه حر:[ت8  

 لحظه :? 

حد'6ثر Uما_ �7ست شد_:  ۲۰ms؛ حد'6ثر Uما_ قطع: ۵۰ms تاخBر \مان8 

Sمپرمتر 
 yوسته جر>اBر? ها? پBگ E\:ند:

 In 200% 20 تا U' نما7ش
I) قت: 1.5 % (به همر'& سنسو� ها)    > In 20%) $@بد+_ منبع 6م

مقا 7ر ما6ز7مم 

 jمد EوتاD

TSD (S) 8م \مانBتنظ

 Ir × 10 ]F (MS) 8ر \مانBتاخ(_ما_ �7ست شدU حد'6ثر) tsd 
 tsd حد'6ثر Uما_ قطع 

 tg 8م \مانBتنظ 

 1200A ا< In ]F (ms) 8ر \مانBتاخ(_ما_ �7ست شدU حد'6ثر) Tg 
 tg حد'6ثر Uما_ قطع 

(vigi) نBنشت8 \م 
حساس0ت 

 Δt (ms) 8ر \مانBتاخ 
Δt حد'6ثر Uما_ �7ست شد_ 

Δt حد'6ثر Uما_ قطع 

توض*ح:
عمل3ر1ها� حفاظت جر!ان  ن)اT به منبع *م3  ند"17. 

1*مه test/reset، مقا1!ر ما*ز!مم 7" 7!ست م  *ند 0 نشانگر نوj خطا 7" پا¨ *رG1 0 باتر� 7" تست م  *ند.

حفاظت 
 jبلند مد

 A _تنظ0م جر7ا
1.20Ir شد& توسط تعو7ض صفحه حفاظت 'ضافه با� عمل 6ر _ ب0ن 1.05 تا yمحد+  & ها2  7گر 7ا غ0ر فعا

تنظBم \مان8 
(s) 8ر \مانBتاخ

۲۰  ق0قه قبل + بعد 'U عمل 6ر _ �لهحافظه حر:[ت8  

 قت ±٪۱۰

I2t خامو� 7ا �+شن 

 قت ±٪۱۰

 لحظه :? 

۵۰ms :ما_ قطعU ۲۰؛ حد'6ثرms  :_ما_ �7ست شدU حد'6ثر

 قت ±٪۱۰

I2t خامو� 7ا �+شن 

 قت ۰ تا ۲۰٪-

Sمپرمتر 
 yوسته جر>اBر? ها? پBگ E\:ند:

 In 200% 20 تا U' نما7ش
I) قت: 1.5 % (به همر'& سنسو�ها)    > In 20%) $@بد+_ منبع 6م

مقا 7ر ما6ز7مم 

Micrologic 8حد حفاظت:l

A (Pمپر)
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P  (تو'_) 

تنظBماj حفاظت................................................. 
 yضافه با�ها، 'تصا' U' 7@سا_ هستند. (حفاظت Micrologic  A 2عمل@ر  ها2 حفاظت$ قابل تنظ0م با عمل@ر ها

6وتا&، خطاU 2م0ن شد_ + نشت$ Uم0ن)
 تنظBم Dامل 

 � ب0ن محد+ & تعر7ف شد& توسط شاخص تنظ0م، 'م@ا_ تنظ0م 6امل Pستانه ها (P /7مپر) + تاخ0ر هاU 2مان$ 
(تا 7/ ثان0ه) �+2 صفحه 6ل0د 7ا 'U �'&  +� توسط COM،+جو   '� . 

 IDMTL (Inverse Definite Minimum Time Lag) مBتنظ

هماهنگ$ با س0ستم ها2 حفاظت فشا� متوسط 7ا نو� ف0وU با تنظ0م 6ر _ ش0ب منحن$ حفاظت 'ضافه با� به0نه 
م$ شو . '7ن تنظ0م همچن0ن 6ا� بهتر '7ن عمل حفاظت$ با با�ها2 مع0ن �' تضم0ن م$ 6ند. 

حفاظت نو� 

 COM àبه +س0له '�تبا �+  &'� U' م$ تو'_ توسط صفحه 6ل0د 7ا '� y6ل0د ها2 'تومات0/ سه پل، حفاظت نو � 
 � U' $@7 چها� حالت 7Uر بر قر'� 6ر : 

 yحفاظت نو ،In (4p 4d) �  yحفاظت نو ،  yحفاظت نو ،(4P 3d) &حفاظت نشد yنو
. حفاظت نوIn 1.6 �  y  هنگام$ 6ه ها 2 نوU' y نظر 'ند'U&  + بر'بر ها 2 ها2   � 

فاUها 'ست 'ستفا & م$ شو . (بر'2 با� ها2 تا متقا�_، 'ثر باال2 ها�مون0/ سو©).
 U' $@7 �  م$ تو'_ توسط 7/ سوئ0چ سه حالته 7ا صفحه 6ل0د '� y6ل0د ها2 'تومات0/ چها� پل،حفاظت نو � 
 yحفاظت نو  �  yحفاظت نو ،(4p 3d) &حفاظت نشد y7ر بر قر'� 6ر : نوU سه حالت
 � In (4p 4d). حفاظت نوy  � صو�ت$ 6ه منحن$ Uما_ طوالن$ �+U' $@7 2 حالتها2 حفاظت IDMTL تنظ0م 

باشد، ه0چ تاث0ر2 ند'� . 

 .............................. هشد:[ ها? قابل برنامه [>ز? l سا>ر حفاظت ها
بسته به تنظ0م Pستانه ها + تاخ0ر هاU 2مان$ توسط صفحه 6ل0د 7ا 'U �'&  +� به +س0له '�تباCOM à، بخش 6نترل$ 
 &'� U' ،ستانهP حد U' U+نظا�* م$ 6ند. تجا Uتو'_، فر6انس + ترت0ب فا ،µبر جر7ا_ ها  + +لتا ،P /0م0@ر+ الج
 +� توسط '�تباCOM à  گز'�� م$ شو . همچن0ن تجا+U' U حد Pستانه مم@ن 'ست باعث قطع شو  (حفاظت) 
7ا با 7/ 6نتا6ت قابل برنامه �7زM6C 2 7ا M2C 'نتخاب$ نشا_  ' & شو  (Alarm) + 7ا مم@ن 'ست حفاظت + 

هشد'� با هم 'نجا© شو . 

 ...................................................... قطع l lصل مجدFبا[
پا�'متر ها2 قطع + +صل مجد با� �' م$ تو'_ طبق تو'_ 7ا جر7ان$ 6ه  � 6ل0د 'تومات0/ جا�2 'ست  تنظ0م 6ر . 

قطع با� توسط 7/ ناظر 'U طر7ق '�تبط COM 7ا 7/ 6نتا6ت قابل برنامه �7زM6C 2 7ا M2C 'نجا© م$ شو . 

:ند:\E گBر? ها............................................................ 

 بخش حفاظت$ Micrologic تمام$ مقا 7ر 'ل@تر7@$ (V، A، W، VAR، VA، Wh، VARh، VAh، Hz) + ضر7ب 
تو'_ �'  � Uما_ حق0ق$ 'ند'U& گ0ر2 م$ 6ند. 

 +'حد حفاظت$ Micrologic P همچن0ن  7ماند جر7ا_ + تو'_ �'  � 7/ پر7و  Uمان$ برP+�  ساU . هر 'ند'U& گ0ر2 
+'بسته به max + min  م$ باشد. 

هنگا© بر+U خطا + قطع 6ل0د جر7ا_ خطا ãخ0ر& م$ شو  + توسط 7/ منبع تغذ7ه خا�ج$ Pبشن 'م@ا_ نشا_  ' _ 
جر7ا_ خطا فر'هم م$ شو . 

 .................................................. حافظه l نگهد:[ندl Eقا>ع

  & عمل قطع + هشد'� Pخر  �  + فا7ل جد'گانه ضبط م$ شوند 

 :نتخا¢ نشانگر :\ طر>ق DنتاDت ها? برنامه پذ>ر 

 6نتا6ت ها2 6م@$ M2C  ( + 6نتا6ت)، M6C (شش 6نتا6ت) �' م$ تو'_ بر'2 'عال© گذشتن 'U حد Pستانه ها 
 àتوسط '�تبا �+  &'� U' 7ا Micrologic $با تغ00ر'* + ضع0ت به 6ا� بر . به +س0له صفحه 6ل0د �+2 +'حد حفاظت

COM م$ تو'_ '7ن 6نتا6ت ها �' برنامه �7ز2 6ر . 

 COM 8بشن :[تباطS 

'�تباCOM à �' م$ تو'_ بر'2 مو'�  7Uر 'ستفا & 6ر : 
▪ خو'ند_ + تنظ0م 6ر _ پا�'مترها 'U �'&  +� بر'2 7/ عمل حفاظت$ 

▪ 'نتقاy 'طالعا* تمام$ نشانگر ها 2 محاسبا* + 'ند'U& گ0ر2 ها 
▪ '�ساy س0گناy  ال7ل قطع + هشد'� ها 

▪ بر�س$ فا7ل ها2 حافظه + قا7ع ثبت شد& 
▪ �7ست 

ثبت +نگهد'�2 عمل@ر  ها 6ه  � حافظه بخش 6نترل$ قر'�  '� : صو�* محل$  �  ستر� نم$ باشد + 'U طر7ق 
'�تباCOM à 'م@ا_  ست0اب$  '� . 

*ه  عملـ3ر1ها!   تمام    Micrologic P *نترل   بخش 
Micrologic A  "7"ئه م  *ند 7" شامل م  شو1. 

 0 م  *نند  گ)ر�   GT"ند"  "7 0لتاdها  ها  بخش  "!ن  به   G0به عال
مقا1!ر تو"O 0 "نر�d 7" محاسبه م  *نند. 

 Xهمچن)ن "!ن بخش ها  عمل ها� حفاطت  جد!د� 7" بر "سا
جر!اO ها، 0لتاdها، فر*انس "7"ئه م)دهند. 

تنظ)م جر!اT OماO طوالن  ("ضافه با7) 0 تاخ)ر Tمان  مربوطه   ۱
 (LED) 7ال�7 جهت هشد"7 "ضافه باg  ۲

تنظ)م بخش TماO *وتاG ("تصاk *وتاG) همر"G با تاخ)ر Tمان    ۳
تنظ)م بخش TماO *وتاG ("تصاk *وتاG) gن    ۴

تنظ)م بخش جر!اO نشت  !ا خطا� Tم)ن همر"G با تاخ)ر Tمان    ۵
1*مه تست نشت  !ا خطا� Tم)ن    ۶

پ)چ جهت بستن بخش حفاظت  "ضافه با7   ۷
محل "تصاk 1ستگاG تست 7له   ۸

1*ه تست المپ + باتر� 0 7!ست نشانگر ها   ۹
نشانگر نوj خطا   ۱۰

صفحه با تف3)~ پذ!ر� (resolution) باال   ۱۱
1*مه 1070 به منو� "ند"GT گ)ر� پا7"مترها   ۱۲

1*ه 1070 به بخش حافظه 7له، جهت بر7س  TماO 0قوj حا1ثه 0 قطع *ل)د    ۱۳
 Gثبت شد Oتحت جر!ا  

Setting منحن  قطع 7له   ۱۴
1*مه ها� 7"هبر�   ۱۵

محل قفل *رO1 سل3تو7 ها� تنظ)م Setting پس "T تنظ)ما+   ۱۶
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l:حد حفاظتMicrologic  8  عمل3ر1 0 مشخصا+ 

P  (تو'_) 

حفاظت    Micrologic 5.0 / 6.0 / 7.0 P
 \ماy طوالن8 (rms)  (:ضافه با[) 

 (A) _تنظ0م جر7ا
 ۱/۲۰ × Ir + ۱/۰۵ قطع ب0ن

 (S) $مانU تاخ0ر
تنظ0م Uما_ 

 قت 
 قت 
 قت 

 IDMTL تنظ0م ش0ب منحن$ 
حافظه حر'�ت$    ۲۰  ق0قه قبل + بعد 'U عمل قطع

 (EوتاD تصا�:) EوتاD yما\ (rms) 

 (A) &6وتا yتنظ0م حد 'تصا       
  قت ۱۰٪ ± 

 تنظ0م Uما_ (tsd) ثان0ه تنظ0ما* 

۱۰ Ir �  (ms) $مانU ما_ با قابل0ت �7ست شد_  تاخ0رU ب0شتر7ن tsd 
tsd (ب0شتر7ن Uما_ قطع) 

 Sن8 

 (A) &6وتا yتنظ0م حد 'تصا 
  قت ۱۰٪ ±
تاخ0ر Uمان$   ۲۰ ms  :_ما_ با قابل0ت �7ست شدU ب0شتر7ن 

 ۸۰ ms :ما_ قطعU ب0شتر7ن 
 خطا? \مBن 

 (A) محد+ & تنظ0م 
     قت ۱۰٪ ±

تنظ0ما*  تنظ0م Uما_ (tsd) ثان0ه

 (ms) $مانU ما_ با قابل0ت �7ست شد_  تاخ0رU ب0شتر7ن tg
 (I2t OFF or I2t ON)  ۱۲۰۰ A 7ا In �   ما_ قطعU ب0شتر7ن tg
 (Vigi) ن پس ماندBنشت8 \م

 (A) حساس0ت
 قت: ۰ تا ٪ ۲۰ـ 
 (ms) $مانU تاخ0ر تنظ0ما* 

ب0شتر7ن Uما_ با قابل0ت �7ست شد_  
ب0شتر7ن Uما_ قطع  

هشد:[ ها l سا>ر حفاظت 

 µحد'قل +لتا
 µحد'6ثر +لتا
 y:تو
تو'_ برگشت$ 
فرDانس 

حد'قل فر6انس 
حد'6ثر فر6انس 
ترتBب فا\ ها 

ترت0ب فاUها (هشد'�) 

۱۰۰ تا Umax  ب0ن فاU ها 
Umin  تا ۱۲۰۰ ب0ن فاU ها 

قطع l lصل مجدFبا[ 

 Eر? شدBگ E\:مقد:[ :ند

جر7ا_ 
تو'_

yجر>ا

نامتعا ل$ جر7ا_  

EFlمحد  yما\

  Pستانه

  Pستانه

   تاخ0ر   تاخ0ر

lلتا¸ 

هشد:[ خطا? \مBن 

  Pستانه

  Pستانه

   تاخ0ر
   تاخ0ر

  Micrologic 5.0 / 6.0 / 7.0 P

  Micrologic 6.0 p

  Micrologic 7.0 p

  Micrologic 5.0 / 6.0 / 7.0 P

  µنامتعا ل$ +لتا

EFlمحد  yما\

  Micrologic 5.0 / 6.0 / 7.0 P
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  Micrologic  8حد حفاظت:l

P  (تو'_) 
عمل3ر1 0 مشخصا+ 

جر>اy ها 

 kنما!ش معمو

 O"نما!ش تو

نما!ش جر!اO حد"*ثر 

lلتا¸ها 

تو:l y :نر¸? 

 فرDانس ها 
ضر7ب تو'_       

جر>اy ها 

 y:تو

 O"نما!ش 1!ماند تو نما!ش فر*انس 

نما!ش بعد "T قطع  نما!ش حافظه قطع 

dنما!ش 0لتا

نما7ش 7/ تصو7ر به تصو7ر 7گر: به طو� مستق0م 'نجا© م$ شو . شش  6مه �+2 صفحه 6ل0د،  سترس$ به منو 
 U' ند. هنگام$ 6ه پوشش بسته 'ست، بر'2 تنظ0ما* حفاظت،  7گرUسا_ مقا 7ر �' فر'هم م$ ساP iها + 'نتخا
صفحه 6ل0د نم$ تو'_ 'ستفا & 6ر  +ل$ همچنا_ 'م@ا_  سترس$ به صفحه ها2 نما7ش بر'2 'ند'U& گ0ر2، حافظه 

ها، نشانگر ها + غ0ر& 'U طر7ق صفحه 6ل0د + جو   '� . 
 .............................................................. :ند:\E گBر? ها

 مقاF>ر Sن8 
مقا 7ر نما7ش  ' & شد&  � هر ثان0ه تجد7د م$ شو  

6متر7ن + ب0شتر7ن مقا 7ر 'ند'U& گ0ر2 شد&  � حافظه ãخ0ر& م$ شو . 

 :ند:\E گBر? F>ماند 

 7ماند  � طوU  /7 yما_ ثابت 7ا �+ند، 6ه م$ تو'ند ب0ن ۵ تا ۶۰  ق0قه برنامه �7ز2 شو  محاسبه م$ شو . برطبق 
قر'� '  تو'فق شد& با شر6ت تو7Uع برå  � خصو�  � خو'ست  'نر2µ مصرف$ �له حفاظت$ با قطع با�، 'م@ا_ 
'U ب0ن بر _ 7ا به حد'قل �ساند_ هز7نه ها2 ناش$ 'U مصر° ب0ش 'U مقد'� ن0اU + تو'فق شد& �' '7جا  م$ 6ند. 

ب0شتر7ن مقا 7ر  7ماند به طو� س0ستماتã /0خ0ر& + Uما_ گذ'�2 م$ شوند 

 Min l Max ر<Fمقا

فقط ما6ز7م مقد'� تو'_ + جر7ا_ �+2 صفحه نما7ش  نشا_  ' & م$ شوند.
 ...................................................................... حافظه

 & عمل قطع + هشد'� Pخر  �  + فا7ل حافظه جد'گانه ãخ0ر& م$ شوند + 'م@ا_ نما7ش �+2 صفحه تصو7ر �' 
 '�ند. 

▪ حافظه قطع 
 نو� خطا 

 تا�7خ + Uما_ خطا 
 مقا 7ر 'ند'U& گ0ر2 شد&  � Uما_ قطع (جر7ا_ قطع + غ0ر&) 

▪ حافظه هشد'� (Pال�©) 
 نو� هشد'� 

 تا�7خ + Uما_ 
 مقا 7ر 'ند'U& گ0ر2 شد&  � Uما_ هشد'� 

 ........................................ (com {با :[تبا) ?]:نشانگر ها? نگهد

نشانگرها2 نگهد'�2 �' م$ تو'_ �+2 صفحه نما7ش '�ساy 6ر : 
▪  +'© 6نتا6ت ها (عمر مف0د) 
▪ تعد'   فعا* قطع + +صل 
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  Micrologic  8حد حفاظت:l

P  (تو'_) 
عمل3ر1 0 مشخصا+ 

 COM {با :نتخا¢ :[تبا
   Min l Max 8ر? ها? :ضافBگ E\:ند:

مقا 7ر 'ند'U& گ0ر2 شد& 7ا محاسبه شد& مع0ن تنها 'U طر7ق  '�تباCOM à قابل  سترس$ هستند. 
 ▪

 Ir ٪ �  سطح با� ▪
▪ ضر7ب تو'_ مجمو� 

مقا 7ر Min + Max  تنها 'U طر7ق '�تباCOM à قابل  سترس$ هستند 

ثبت lقا>ع 
تمام$ +قا7ع Uما_ گذ'�2 م$ شوند 

▪ قطع ها 
▪ شر+� + پا7ا_ هشد'� ها 

▪ 'صال� تنظ0ما* + پا�'متر ها 
▪ �7ست شما�ند& 

▪ خطا2 س0ستم 
 Fallback حالت ▪

▪ حفاظت حر'�*  'خل$ 
▪ 'تال° Uمان$ 

▪ 'ستفا & ب0ش 'U عمر مف0د 6ا�2 
 test-kit *تصاال' ▪

▪ غ0ر& 

ثبت نگهد:[? 
به عنو'_ 6م/ بر'2 �فع 'ش@اy + بر'2 '7جا  طر� بهتر بر'2 عمل@ر  نگهد'�2  ستگا& 'ستفا & م$ شو  

▪ ب0شتر7ن جر7ا_ 'ند'U& گ0ر2 شد& 
▪ شما�ند& عمل  ستگا& 

 test-kit *تعد'  'تصاال ▪
▪ تعد'  قطع ها  � حالت 6ا�2 +  � حالت تست 

▪ نشانگر  +'© + عمر مف0د 6نتا6ت 

مشخصاj فن8 :ضاف8 
\>اy تنظBماl j صفحه نما>ش 

پ0ا© ها2 س0ستم �'  � شش Uبا_ مختلف م$ تو'_ �+2 صفحه نما7ش مشاهد& 6ر . Uبا_ مو�  نظر �' م$ تو'_ 
'U طر7ق صفحه 6ل0د 'نتخاi 6ر .

عملaرF ها? حفاظت8 
 U' 2µ2 به منبع تغذ7ه 6م@$ ند'�ند: عمل@ر ها2 حفاظت$ + لتاUعمل@ر  ها2 حفاظت$ جر7ان$ ن0ا U' /7 ه0چ

طر7ق 7/ +�+ 2 'ند'U& گ0ر2 +لتاµ ساخته شد&  �+_ 6ل0د 'تومات0/ به منبع AC +صل م$ شوند. 

عملaرF ها? :ند:\E گBر? 
عمل@ر  ها2 'ند'U& گ0ر2، مستقل 'U عمل@ر  ها2 حفاظت$ هستند. نمونه 'ند'U& گ0ر2 با  قت باال 6امال مستقل 

'U نمونه حفاظت$ عمل م$ 6ند  � حال$ 6ه با +قا7ع حفاظت$ به صو�* سن@ر+_ باق$ م$ ماند. 

حالت محاسبه l :ند:\E گBر? 
▪ عمل@ر  ها2 'ند'U& گ0ر2 مفهو© جد7د (نقطه صفر 6و�) 6ه شامل 'ند'U& گ0ر2 مد+'© س0گناy ها  � سرعت 
نمونه بر '�2 باال م$ باشد �' پ0ا & سا2U م$ 6نند. مفهو© (پنجر& 6و�) 6ه  � گذشته  � پر+سه ها2 نمونه بر '�2 
'ستفا & م$ شد& 'ست '6نو_  7گر +جو  ند'� . '7ن �+�، محاسبا* 'نر2µ  ق0ق �' حت$ بر'2 با�ها2 بس0ا� 

متغ0ر تضم0ن م$ 6ند. ( ستگا& ها2 جو�، �+با* ها + غ0ر&) 
▪ 'نر2µ ها بر 'سا� مقا 7ر Pن$ تو'_  �  + �+� 'ند'U& گ0ر2 م$ شو :

 حالت سنت$ 6ه فقط 'نر2µ ها2 مثبت (مصر° شد&) مو�  توجه هستند. 
 حالت نشانه  '� 6ه 'نر2µ ها2 مثبت (مصر° شد&) + منف$ (تول0د شد&) به طو� جد'گانه مو�  توجه هستند. 

Fقت :ند:\E گBر? ها (شامل حسگر ها) 
 ٪ ۰/۵ (V) µلتا+ ▪

 ٪ ۱/۵ (A)  _جر7ا ▪
 ٪ ۰/۱  (HZ) فر6انس ▪

 ۲ ٪  (WH) 2µنر' +  (W) _'تو ▪

 Eشد EرBخ¼ jطالعا:
۱۰۰ عمل گذشته  ستگا& + ثبت 'طالعا* نگهد'�2  � حافظه بخش 6نترل$ حت$  � صو�* قطع برå باق$ 

م$ ماند 

\ماy گذ:[? 
Uما_ گذ'�2  � ست هنگام$ 6ه Uما_ به طو�  ست$ 7ا توسط ناظر تنظ0م م$ شو  فعاy م$ شو  

 (reset) ست<]
�7ست 'U طر7ق صفحه 6ل0د 7ا 'U �'&  +�، �+2 هشد'� ها حد'قل + حد'6ثر  ' & ها، مقا 7ر پ0/، شما�ند& ها 

+ نشا_ گر ها عمل م$ 6ند. 
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Micrologic 8حد حفاظت:l

H (ها�مون0/ ) 
عمل3ر1 0 مشخصا+ 

جر>اy ها 

lلتا¸ها 

تو:l y :نر¸? 

ضر7ب تو'_ 
فرDانس ها 

 y:ت توBفBD ?نشانگر ها

جر>اy ها 

 y:تو

*ه  عمل3ر1 ها!   تمام    Micrologic H حفاظت   0"حد 
Micrologic P   "7"ئه م  *ند 7" شامل م  شو1. 

توجه  قابل   O1ر* *امل  با    Micrologic H حفاظت    0"حد 
 T" *امل  تحل)ل  حافظه،  عمل3ر1 ها�   0  G1گستر محاسبا+ 

*)ف)ت تو"O 0 جرئ)ا+ 0قا!ع 7" "7"ئه م  1هد. 

عالEl بر عملaرF ها? Micrologic P   بخش DنترلMicrologic H 8  :[:ئه مF 8هد: 

▪ تحل0ل 6امل 06ف0ت تو'_ شامل محاسبا* ها�مون0/ ها 
 Öطر7ق گرفتن ش@ل مو U' $تحل0ل +قا7ع + ع0ب 7اب ▪

 AC س0ستم تغذ7ه �  yبرنامه �7ز2 گستر & هشد'� ها بر'2 تحل0ل + 6اهش 'ختال ▪

:ند:\E گBر? ها.............................................................. 
به  م$  هد.  '�'ئه  'نجا© م$  هد    Micrologic P 6ه  ها$7  گ0ر2   &U'ند' تمام$    Micrologic H +'حد حفاظت$ 

عال+&: 
 Uبه فا Uگ0ر2 فا &U'ند' ▪

 2µتو'_ + 'نر 
 ضر7ب تو'_ ها 

▪ محاسبه: 
 (TDH) µمجمو� ها�مون0/ ها2 جر7ا_ + +لتا 

 ها�مون0/ ها2 + لتاµ + جر7ا_ تا ها�مون0/ س$ + 7@م 

مقاF>ر Sن8 نما>ش EF:F شدl] E? صفحه تصو>ر 

ها�مون0/ ها2 ۳، ۵، ۷، ۹، ۱۱، ۱۳، 6ه توسط مصر° 6نند& ها2 'ل@تر7@$ بوجو  م$ 7Pد �+2 صفحه نما7ش  ' & م$ شوند.
 :ند:\E گBر? ها? F>ماند 

مانند بخش 6نترل$ Micrologic P مقا 7ر  7ماند �+2 7/ باU &Uمان$ ثابت 7ا متغ0ر 6ه ب0ن ۵ تا ۶۰  ق0قه تنظ0م م$ شوند، محاسبه 
م$ شو . 

 Max ر<Fمقا 

 فقط 'م@ا_ نما7ش مقا 7ر Max جر7ا_ �+2 صفحه نما7ش +جو   '� .
حافظه ها l نشانگر ها ? نگهد:[? 

'7ن عمل@ر  ها  ق0قا مطابق با Micrologic P هستند. 
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Micrologic 8حد حفاظت:l

H (ها�مون0/ ) 
عمل3ر1 0 مشخصا+ 

 COM {با :نتخا¢ :[تبا
 Min l  Max  8ر? :ضافBگ E\:ر :ند<Fمقا

مقا 7ر مع0ن 'ند'U& گ0ر2 7ا محاسبه شد& تنها با '�تباCOM à قابل  سترس$ هستند: 
    ▪

 ٪ Ir با� به ▪
 (U6ل + بر'2 هر فا) _'ضر7ب تو ▪

 TDH _جر7ا + µلتا+ ▪
▪ ضر7ب K جر7ا_ ها + ضر7ب K متوسط 

▪ ضر'7ب باالتر7ن  �جه جر7ا_ ها + +لتاµها 
 Uتما© پا7ه ها بر'2 هر فا ▪

 µجر7ا_ + +لتا Uجابجا7$ مقا 7ر پا7ه فا ▪
 Uبه فا Uفا Öتو'_ + ضر7ب 'عوعا Öعوجا' ▪

 µمنه + جابجا7$ ها�مون0/ ۳ تا ۳۱ جر7ا_ + +لتا'  ▪
Min + Max  مقا 7ر تنها 'U طر7ق '�تباCOM à بر'2 'ستفا & ناظر 'م@ا_ پذ7ر 'ست. 

گرفتن شaل مو½ 
هنگا©  م$ 6ند.  �'ãخ0ر&   µلتا+ 7ا  جر7ا_  Pن$  گ0ر2   &U'ند' هر  Pخر  چها� چرخه    Micrologic H حفاظت$  +'حد 
ها   Öمو م$ 6ند. ش@ل  ãخ0ر&   '� ها   Öمو 6نترل$ ش@ل  بخش  برنامه،  'ثر  طو�'تومات0/  �  به  7ا   �خو'ست 
'م@ا_ نما7ش به +س0له ناظر 'U طر7ق '�تباCOM à  � فر© نوسان$ �'  '�ند.  � ۶۴ نقطه  � 7/ چرخه تعر7ف 

م$ شو . 

هشد:[ ها? SنالوÀ :\ پBش تعر>ف شدE (۱ تا ۵۳) 
هر Pال�© �' م$ تو'_ با حد+  Pستانه باال + پائ0ن تعر7ف شد& توسط مقا7سه 6ر . تجا+U' U حد Pستانه باعث '7جا  
P /7ال�© م$ شو   7/ هشد'� 7ا تر06ب ها2 هشد'� ها �' م$ تو'_ به 7/ عمل برنامه �7ز2 شد& ماننذ ثبت 

'ند'U& گ0ر2 ها، گرفتن ش@ل موÖ + غ0ر& متصل نمو . 

ثبت l نگهد:[? lقا>ع 
ثبت +نگهد'�2 6ه Micrologic H '�'ئه م$  هد همانند: Micrologic P  'ست   به عال+& Min +  Max   هر مقد'� 

 � Uما_ مقر� �' ن0ز ثبت م$ 6ند. 

سا>ر مشخصاj فن8 
تنظBم \باy صفحه نما>شگر 

پ0ا© ها2 س0ستم �'  � شش Uبا_ مختلف م$ تو'_ �+2 صفحه نما7ش مشاهد& 6ر . Uبا_ مو�  نظر �' م$ تو'_ 
'U طر7ق صفحه 6ل0د 'نتخاi 6ر .

عملaرF ها? حفاظت8 
 U' 2µ2 به منبع تغذ7ه 6م@$ ند'�ند. عمل@ر  ها2 حفاظت$ + لتاUعمل@ر  ها2 حفاظت$ جر7ان$ ن0ا U' /7 ه0چ

طر7ق 7/ +�+ 2 'ند'U& گ0ر2 +لتاµ ساخته شد&  �+_ 6ل0د 'تومات0/ به منبع AC +صل م$ شوند. 

 عملaرF ها? :ند:\E گBر? 
 U' گ0ر2 با  قت باال 6امال مستقل &U'عمل@ر  ها2 حفاظت$ هستند. نمونه 'ند U' گ0ر2 مستقل &U'عمل@ر ها2 'ند

نمونه حفاظت$ عمل م$ 6ند  � حال$ 6ه با +قا7ع حفاظت$ به صو�* سن@ر+_ باق$ م$ ماند. 

 حالت محاسبه - :ند:\E گBر? 
7/ عمل@ر  محاسبات$ Pنالوç 'ختصاص$ بر'2 'ند'U& گ0ر2 ها،  قت محاسبا* ها�مون0/ ها + نشانگر ها 2 

06ف0ت تو'_ �' باال م$ بر . 
+'حد حفاظت$ Micrologic H  با 'ستفا & 'In U × ۱/۵  7نام0/، مقا 7ر 'ل@تر7@$ �' محاسبه م$ 6ند. 

عمل@ر  ها2 'ند'U& گ0ر2، مفهو© جد7د (نقطه 6و�) �'پ0ا & سا2U م$ 6ند. 
'نر2µ ها بر 'سا� مقا 7ر Pن$ تو'_  محاسبه م$ شو  

مولفه ها2 ها�مون0/ با 'ستفا & 'U تبد7ل فو�7ه گسسته (DFT ) محاسبه م$ شوند. 

Fقت :ند:\E گBر? ها (شامل حسگر ها) 
 ٪۰/۵ (V) µلتا+ ▪

 ٪۱/۵ (A)  _جر7ا ▪
 ٪۰/۱  (HZ) فر6انس ▪

 ٪۲  (WH) 2µنر' +  (W) _'تو ▪
 THD ٪۱ ها�مون0/ 6ل Öعوجا' ▪

 Eشد EرBخ¼ jطالعا:
۱۰۰ عمل گذشته  ستگا& + ثبت 'طالعا* نگهد'�2  � حافظه بخش 6نترل$ حت$  � صو�* قطع برå باق$ 

م$ ماند 

\ماy گذ:[? 
Uما_ گذ'�2  � ست هنگام$ 6ه Uما_ به طو�  ست$ 7ا توسط ناظر تنظ0م م$ شو  فعاy م$ شو  

 (reset) ست<]
�7ست 'U طر7ق صفحه 6ل0د 7ا 'U �'&  +�، �+2 هشد'� ها حد'قل + حد'6ثر  ' & ها، مقا 7ر پ0/، شما�ند& ها 

+ نشا_ گر ها عمل م$ 6ند. 
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DنتاDت ها? نشانگر  عمل3ر1 0 مشخصا+ 

*نتا*ت ها� نشانگر 71 مو"T 17!ر به *ا7 م  107: 
▪ 71 سطح "ستاند"17 بر"� *ا7بر1ها� 7له 

▪ 71 سطح پائ)ن بر"� *نترPLC k ها 0 مد"7ها� "ل3تر0ن)~ 
طـر!ـق   T"  O"مـ  تـو  M6C  0  M2C *نـتـا*ت هـا�  به 

بـخـش هـا� *نترل  Micrologic P&H  برنامه 1"1. 

 ON/OFF  (OF) ت ها? نشانگرDنتاD
 + نو� 6نتا6ت، نشا_  هند& حالت خامو� 7ا �+شن 6ل0د 'تومات0/ هستند: 

  Masterpact NT 2'6نتا6ت ها2 نو� م0@ر+ سوئ0چ بر ▪
'7ن   .Masterpact NW 2'بر 'U طر7ق 'جز' 6ل0د تحر7/ م$ شوند  Changeover گر ند& 6ه مستق0ما  ▪ 6نتا6ت ها2 

6نتا6ت ها هنگام$ 6ه 6نتا6ت ها2 'صل$ 6ل0د باU م$ شو ، عمل 6ر & + نشا_  هند& قطع شد_ 6ل0د م$ شو . 

(SDE) ثر خطا: ]F ت ها? نشانگر قطعDنتاD
قطع 6ل0د 'تومات0/ به سبب بر+U خطا به صو�* ها7U 2ر مشخص م$ شو : 

(RESET) نشانگر خطا2 م@ان0@$ قرمز ▪
  (SDE) Changeover 6نتا6ت ▪

 � پ$ قطع 6ل0د،نشانگر م@ان0@$، قبل 'U '7ن@ه 6ل0د 'تومات0/ بسته شو  با7د �7ست شو . 

 (EF)  صل / قطعl 8بBDت ها? ترDنتاD
'7ن 'طالعا* +صل  ستگا& + بسته شد_ Pنر' �' تر06ب م$ 6ند  تا 'طالعا* بسته شد_ مد'� �' ته0ه 6ند. 

به جا2 6ان@تو� 6نتا6ت OF  'ضاف$ نصب   + بر'Masterpact NW 2 ته0ه شد& 'ست   Option /7 _'به عنو
م$ شو . 

 jنو ON/OFF  (OF) نتا*ت نشانگر* 
 Gگر1ند

 ON/OFF  (OF) نتا*ت نشانگر*
نوj م)3ر0 سوئ)چ 

 (SDE)  نتا*ت نشانگر قطع خطا*

*نتا*ت ها� تر*)ب  
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DنتاDت ها? نشانگر  عمل3ر1 0 مشخصا+ 

DنتاDت ها
ب0شتر7ن تعد' 

(A) ظرف0ت قطع

jمشخصا
حد'قل با�
ظرف0ت قطع 

سوئBچ ها? نشاF yهندl EضعBت ها? (قطع) ، (lصل)، (تست) 

سه سر2 6نتا6ت ها2 6م@$ به صو�* Pبشن بر'2 شاس$  �  ستر� هستند: 
 (CE) (صل+) بر'2 نشا_  ' _ حالت  Changeover 26نتا6ت ها ▪
 (CD) (قطع)   بر'2 نشا_  ' _ حالت Changeover 26نتا6ت ها ▪

▪ 6نتا6ت هاChangeover 2 بر'2 نشا_  ' _ حالت (تست) (CT).  � '7ن حالت مد'�ها2 قد�* قطع م$ شوند 
+ مد'�ها2 6م@$ +صل م$ شوند. 

محرÂ ها? :ضاف8 
 سته 'U' 2 محر± ها 2 'ضاف$ مم@ن 'ست بر'2 تغ00ر + ظا7ف سوئ0چ ها �+2 شاس$ نصب شوند. 

  M2C / M6C ?ت ها? قابل برنامه [>زDنتاD
'7ن 6نتا6ت ها 6ه با بخش ها2 6نترل$ Micrologic P & H 'ستفا & م$ شوند،�' م$ تو'_ 'U طر7ق صفحه 6ل0د 
بخش 6نترل$ 7ا 'U طر7ق بخش نظا�* با 'نتخاi '�تباCOM à، برنامه �7ز2 6ر . '7ن 6نتا6ت ها ن0اU به 7/ منبع 

تغذ7ه خا�ج$  '�ند. 
'7ن 6نتا6ت ها مو'� 7Uر �' نشا_ م$  هند: 

▪ نو� خطا 
▪ تجا+U' U حد Pستانه Pن$ با تاخ0ر 

▪ قابل برنامه �7ز2 
 (initial  state) ن$ به حالت '+ل0هP گشتUبا با ▪
  (initial  state) گشت به حا* '+ل0هUبد+_ با ▪

▪ با باUگشت به حالت '+ل0ه (initial  state)  به  نباy 7/ تاخ0ر Uمان$ 

 CCE، CD، CT،  سوئ)چ ها� 0ضع)ت  0صل / قطع / تست 

 *نتا*ت ها� قابل برنامه 7!ز� M2C: 7له 1"خل  *ل)د "تومات)~ با01 *نتا*ت 

 :M6C نتا*ت ها� قابل برنامه 7!ز�* 
 T" Gشد kمستقل، *نتر  Changeover 7له خا7ج  "تومات)~ با شش *نتا*ت

*ل)د "تومات)~ "T طر!ق !~ "تصاk سه س)مه. 
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قطع 5 5صل 2" 23!  35  عمل*ر) & مشخصا! 

 ./0 &( Masterpact 9:بر/� قطع /@ 0/. )&0 ?ل:د ها� /تومات
حل &جو) )/0). 
Point to Point ▪

Bus-type ▪

عمل(رOFF / ON 4  بر!< با  -ر4> 3 بستن -ل)د !تومات)5 !  �!$ �34 م1 باشد -ه تش()ل شد$ !ست ! : 
 (CH) بو4> فنر ها �Lچ نشا> 4هند$ شا�(5 -نتا-ت سوئP مجهز به (MCH) 1)P5 موتو� !ل(ترP ▪

 >L34 �له 3لتا ▪
 closingr release  (XF) 

 opening  release  (MX) 

ساPر عمل(ر4 ها �! م1 تو!> به طو� !نتخاب1 !ضافه -ر4: 
 (ready to close) ما4گ1 -ل)د جهت 3صلl نتا-ت نشانگر- ▪

 (BPFE) 1)P4-مه 3صل !ل(تر ▪
▪ �Pست !  �!$ �34 به 4نباs خطا 

عمل(ر4 ها< قطع 3 3صل !  �!$ �34 به طو� -ل1 تش()ل شد$ !ست ! : 
 (OF) $4ستگا  OFF  / ON نشانگر ▪

 (SDE) نشانگرقطع خطا ▪

توجه: )ستو0 قطع هم:شه نسبت به )ستو0 &صل /&لوSت )/0). 
/گر )ستو0 قطع & &صل همزما[ با هم b0 )هد فنر & ?ل:د )شا0_ شد. & بد&[ 

 fل:د /تومات:9 )0 حالت با@ باق? ،fه:چ تغ::ر� )0 &ضع:ت ?نتا?ت ها� /صل
 (OFF) ماند fم

anti- p9 @ما[ نگهد/شته شو)، م*ان:زS 0( ه )ستو0 قطع & &صل? fهنگام
Pumping ?ل:د 0/ )0 حالت قطع نگه )/شته & ?نتا?ت ها� /صلf )0 حالت 
با@ باقf مf ماند. /عماv )ستو0 &صل @مانf ?ه خطا 0فع نشد. /ست، /جر/ 

نمf شو). 
س:ستم anti- Pumping. بعد /@ قطع خطا Sا قطع با /ستفا). /@ ?نترv ها� 

/ل*ترS f*Sا )ستf بر/� /0ساv )ستو0 &صل باSد /&v قطع شو)، سپس )&با0. 
فعاv شو) تا ?ل:د /تومات:9 0/ببند). 

هنگامf ?ه S0ست /تومات:9 بعد /@ قطع خطا (RAR) نصب شد. /ست، بر/� 
جلوگ:ر� /@ پمپ شد[ به )نباv قطع 9S خطا، س:ستم ?نترv /تومات:9 باSد 
/طالعا! ته:ه شد. توسط ?ل:د /تومات:9 0/ قبل /@ صا)0 ?ر)[ )ستو0 &صل 

جدSد Sا نگه )/شتن  ?ل:د /تومات:9 )0 &ضع:ت قطع مو0) توجه قر/0 )هد. 
(/طالعا! 0/جع به نو� خطا به عنو/[ مثاv /ضافه با0، خطا� ?وتا. مد!، 

خطا� @م:ن،نشتf @م:ن، /تصاv ?وتا. & غ:ر.. 

توجه: عمل*ر) 0له ها� MX، توسط پالسها� لحظه /� هستند & نمf تو/نند بر/� 
قفل ?ر)[ ?ل:د /تومات:9 )0 حالت قطع /ستفا). شوند & بر/� قفل ?ر)[ )0 

 (2nd mx or mn) حالت قطع. /@ عمل قطع /@ 0/. )&0 /ستفا). ?ن:د
 (C3-A3) شوند سوم:ن س:م fستفا). م/ MX، XF fه /@ 0له ها� /0تباط? fهنگام

باSد &صل شو) حتf /گر ماجوv /0تباطf نصب نشد. باشد. هنگامf ?ه &لتا_ 
?نترv (SA3-A1اC3-C1) به 0له ها� S  XFا MF )/). مf شوند  ال@p /ست ?ه 

قبل /@ صد&0 )ستو0 ۱٫۵ ثان:ه توقف ?ند. )0 نت:جه توص:ه مf شو) ?ه بر/� ?ا0بر 
  MX اS  XF (0/0له ها� /ستاند @/    source-changeoverمانند س:ستم ها� fSها(

/ستفا). شو). 
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قطع 5 5صل 2" 23!  35  عمل*ر) & مشخصا! 

منبع تغذPه

حد lستانه -ا�

  Lما> شا� 

فر-انس -ا�

!ضافه جرPا> موتو� 

 CH نتا-ت-  

موتو0 /ل*ترf*S (MCH) بر/�   
 Masterpact NW

موتو0 /ل*ترf*S  (MCH)  بر/�   
Masterpact NT

منبع تعذPه 
 مشخصا8

حد lستانه -ا� 
مصر~

 Un �4 5(ما> پاسخ 4ه1 -ل)د !تومات            

 مشخصا8 
ب)شترPن تعد!4      
(A) ظرف)ت قطع         

 (MCH) 469موتو3 2ل6تر
موتو� !ل(ترP(1 به طو� !تومات)5 م(ان)ز� فنر �! هنگام1 -ه -ل)د !تومات)5 بسته !ست شا�L 3 4شا�L م1 -ند. �4 
نت)جه به 4نباs با  شد> -ل)د، بسته شد> مجد4 -ل)د به طو� lن1 !م(ا> پذPر !ست. 4سته شا�L -نند$ م(ان)ز� فنر 
فقط  مان1 -ه موتو�!  نظر  !ل(ترP(1 تو!نا1P -ا� خو4 �! !  4ست م1 4هد به عنو!> 5P پشت)با> عمل م1 نماPد. 
موتو� !ل(تر1)P(MCH)  مجهز به 5P -نتا-ت -م(1 (CH) !ست -ه 3ضع)ت (شا�Lشد$) م(ان)ز� �! عالمت 

م1 4هد. (فنر ها شا�L هستند). 

 (XF,MX) B5لتا C3له ها 
منبع lنها م1 تو!ند 3 صل 3صل باق1 بماند Pابه طو� !تومات)5 قطع شو4

 (XF) 3له 5صل
�له XF  !  �!$ �34 -ل)د !تومات)5 �! م1 بند4 !گر م(ان)ز� فنر شا�L شد$ باشد 

 3له قطع 
!گر 4ستو� نگهد!شته شو4 -ل)د  با  م1 -ند.  lن1  به طو�   !� !تومات)5  �له MX هنگام1 -ه تحر5P شو4 -ل)د 

 (MX) 1تومات)5 �!�4 3ضع)ت قطع قفل م1 -ند. (به جز بر!< �له ها< !�تباط!

�له ها<(XF,MX)  هم)شه به صو�� impuls عمل م1 -نند چه 4ستو� -ا� نگهد!شته شوP 4ا به طو� !تومات)5 
قطع شو4 (به نمو4!� نگا$ -ن)د) 

    (PF) (ready to close) (Qما! بسته شدV) تWنتاW 
 3ضع)ت (lما4$ بسته شد>) -ل)د !تومات)5 با 5P نشانگر م(ان)(5P 3 1 -نتا-ت changeover PF  نشا> 4!$4 

م1 شوP! .4ن عالمت نشا> 4هند$ !> !ست -ه تمام1 مو!�P  4ر صح)ح هستند: 
▪ -ل)د !تومات)5 �4 3ضع)ت قطع !ست 

▪ م(ان)ز� شا�L شد$ !ست 
▪ 4ستو� با  نگه 4!شتن -ل)د حضو� ند!�4: 

 MX  !نرL< 4!4$ شد$ !ست 
 قطع خطا 

 (MN اP �34 MX) �34 $!�  ! قطع 
 4ستگا$ �4 3ضعيت قطع قفل شد$ !ست

 4ستگا$ �4 3ضغ)ت !Pنترال� با -ل)د< P4گر قر!� 4!�4. 

(W يا VA) ~مصر

مشخصا8
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قطع 5 5صل 2" 23!  35  عمل*ر) & مشخصا! 

 (BPFE) 469مه 5صل 2ل6ترW 
!Pن 4-مه عمل بستن !ل(ترP(1 �! !نجا� م1 4هد 3 �3< قا  -ل)د قر!� 5P .4�!4 پوشش شفا~ !  4ستر� 

مستق)م به !Pن 4-مه حفاظت م1 -ند. 
بسته شد> !ل(ترP(1 !  طرPق 4-مه (BPFE)  تمام1 مو!�P! 4من1 -ه بخش1 !  س)ستم -نترs / نظا��  هستند �! 

مو�4 نظر قر!� م1 4هد. 
(BPFE)  �4 محل ماجوCOM s به �له CLOSING (XF) متصل م1 شو4.

93ست 2" 23!  35 بعد 2" قطع خطا 
93ست 2ل6تر469 بعد 2" 3فع خطا 

93ست 2تومات`_ بعد 2" 3فع خطا 

�! �Pست  نشانگر م(ان)(1   3  SDE (قطع خطا) نشانگر  !Pن عمل(ر4 -نتا-ت ها <  4نباs قطع شد> -ل)د،  به 
م1 -ند 3 !جا $ بسته شد> -ل)د !تومات)5 �! م1 4هد. 

  ۲۲۰/۲۴۰ V  AC ،۱۱۰/۱۳۰ V  AC :هPمنبع تغذ

به 4نباs قطع شد> -ل)د جهت 3صل مجدl 4> ن)ا < به �Pست 4ست1 -ل)د نم1 باشد. نشانگر ها < م(ان)(1 
(4-مه �Pست) 3 !ل(ترP(1 (SED) �4 3ضع)ت خطا باق1 م1 مانند تا 3قت1 -ه 4-مه �Pست فشا� 4!4$ شو4. 
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قطع 2" 23!  35  عمل*ر) & مشخصا! 

مشخصا8

حد lستانه -ا� 
عمل(ر4 قفل 4!ئم 

 (W اP VA) ~مصر     
 Un �4 5(ما> پاسخ 4ه1 -ل)د !تومات 

   مشخصا8 
      منبع تو!> 

   حد lستا نه -ا�

 (W اP VA) ~مصر 
 (W اP VA) با بخش تاخ)ر  MN ~مصر         

مشخصا8
منبع تو!> 

حد lستانه -ا� 

  Un �4 5(ما> پاسخ 4ه1 -ل)د !تومات 

   Un �4 5(ما> پاسخ 4ه1 -ل)د !تومات            

!Pن عمل(ر4 بر!< با  -ر4> -ل)د !تومات)5 !  طرPق 4ستو� !ل(ترP(1 -ه تش()ل شد$ !ست ! : 
 (�34 MX) له شانت� ▪

 (MN) Lند� 3لتاl 5 �لهP ▪
▪ Pا 5P �له تاخ)ر< lند� 3لتاL (MN + بخش تاخ)ر) 

!Pن �له ها (34م)ن PMXا  MN)  با با� !�تباط1 به -ا� نم1 !فتد. بخش تاخ)ر -ه ب)ر3> -ل)د !تومات)5 نصب شد$ 
!ست �! م1 تو!> بر!< با  -رl <4ن1 -ل)د !تومات)5 توسط 4-مه !ضطر!�< (OFF) غ)ر فعاs -ر4. 

نمو 32 س`م بندC برC2 عمل6ر  قطع 2" 23!  35 

 f5  MX CB3له 5لتا

هنگام1 -ه �له 3لتاMX >L  تحر5P شو4 به طو� lن1 -ل)د !تومات)5 �! با  م1 -ند. �4 صو�ت)(ه تحر5P �له 
!4!مه Pابد باعث قفل شد> -ل)د �4 3ضع)ت OFF  م1 شو4. 

 MN Bند3 5لتاV 3له
هنگام1 -ه 3لتاL �له MN مقد!�< ب)ن ۳۵٪ 3 ۷٪ 3لتاL مجا  پاP)ن ب)اP)د �له MN به طو� lن1 -ل)د !تومات)5 �! با  
م1 -ند 3 !گر ه)چ منبع تغذPه !< بر!< �له نباشد، !م(ا> بسته شد> -ل)د !تومات)5 به صو�� 4ستP 1ا !تومات)5 
3جو4 ند!�4. ه)چ تالش1 بر!<  بسته شد> -ل)د!تومات)5 تاث)ر< �3< -نتاگت ها < !صل1 ند!�4. !ما-ن بسته 

شد> -ل)د !تومات)5 هنگام1 به 3جوPl 4د -ه منبع 3لتاL �له حد!قل مقد!� ۸۵٪ حد مجا  خو4 �! !خت)ا� -ند. 

بر!< !  ب)ن بر4> مش(ال� قطع -ل)د هنگا� !فت -وتا$ مد� 3 موقت1 3لتاL، -ا� �له MN م1 تو!ند با تاخ)ر !نجا� 
شو4، با !ضافه -ر5P <4 بخش تاخ)ر خا�ج1 به مد!� �له 3لتاMN L م1 تو!> !Pن -ا� �!!نجا� 4!4. 34 نو´ تاخ)ر 

بر!< �له ها< lند� 3لتاMN L تنظ)م پذPر 3 غ)ر تنظ)م پذPر تعرPف م1 شو4. 

MN تاخ`ر Cبخشها

Consommation du retardateur
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Derating  3 تابلو ها توص:ه ها� نصب 

ترW`ب تابلو 

 n2تصا oنو

(mm) 3با q2بعا  با    

      تابلو با تهو9ه 

       تابلو بدQ5 تهو9ه 

فاWتو3 هاW Cه  3 طر2ح4 تابلوها تاث`ر م4 گذ32ند
 

 QV 8ل`د 2تومات`_ 5 2تصاالW x22طر Cما 
بر!< مع)ن -ر4> نو´ -ل)د !تومات)5 -ه باPد مو�4 !ستفا4$ قر!� گ)ر4 3 

ترت)ب !تصاl s> مو�4 !ستفا4$ قر!� م1 گ)ر4 
 93چه هاC باال 5 پائ`ن 2طاق_ 

�3lند.  پائ)ن م1  تابلو �! به طو� قابل توجه  !Pن P�4چه ها 4ما< 4!خل 
3ل1 باPد !سا� 4ما< حفاظت تع))ن شد$ به 3س)له تابلو طر!ح1 شوند. 
تهوPه  س)ستم   5P !ست  مم(ن   ، l ضد  سنگ)ن  ها<  !طاق5  بر!< 

پرفشا� ن)ا  باشد. 
حر832 پرW2ند! شد! به 5س`له  ستگا! هاW 49ه  3 تابلو نصب هستند 

!Pن حر!�ت1 !ست -ه توسط -ل)د ها< !تومات)5 �4 شر!Pط معمول1 منتشر 
م1 شو4. 

2بعا  تابلو 
!Pن !بعا4 حجم تابلو �! بر!< محاسبا� خن5 سا < مع)ن م1 -ند 

نحو! نصب تابلو 
!Pستا4$ به صو�� l !4، پشت به P4و!� 3 غ)ر$

 9و32! هاC 2فق4  
 !� تابلو  محوطه  4!خل  هو!  چرخش  جلو<  تو!نند  م1  ها  P4و!�$  !Pن 

بگ)رند.

2ساq جدn5 ها 
▪ !بعا4 تابلو 

▪ تعد!4 -ل)د ها< !تومات)5 نصب شد$ 
▪ نو´ !تصاال� -ل)د !تومات)5 

 1Pنو´ -شو ▪
 Ta (IEC60439-1) 4ما< مح)ط ب)ر3> تابلو ▪

توجه: مقا)Sر نشا[ )/). شد. )S/ 0ن جد&v ها /@ /طالعا! �@ماSشf & محاسبا! بر&[ Sابf شد. /ند. /Sن جد&v ها تنها بر/� 0/هنماfS هستند & نمf تو/نند جاSگزSن تجرب:ا! صنعتS fا �@ماSش /فز/Sش )ما شوند. 

oنو

(تابلو با 2بعا  ۴۰۰×۴۰۰×۲۰۰۰)
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توص:ه ها� نصب  Derating  3 تابلوها 

تابلو با 2بعا  (۵۰۰×۱۱۰۰× ۲۳۰۰)
  oنو

 ترW`ب تابلو 

n2تصا oنو

 (mm) 3با q2بعا  با     

تابلو با تهو9ه  

        تابلو بدQ5 تهو9ه 

توجه: مقا)Sر نشا[ )/). شد. )S/ 0ن جد&v ها /@ /طالعا! �@ماSشf & محاسبا! بر&[ Sابf شد. /ند. /Sن جد&v ها تنها بر/� 0/هنماfS هستند & نمf تو/نند جاSگزSن تجرب:ا! صنعتS fا �@ماSش /فز/Sش )ما شوند. 

۴/۲۹



توص:ه ها� نصب  Derating  3 تابلوها 

(تابلو با 2بعا  ۵۰۰×۱۱۰۰× ۲۳۰۰)
 oنو
ترW`ب تابلو 

   n2تصا oنو

(mm) 3با q2بعا  با      

تابلو با تهو9ه    

      تابلو بدQ5 تهو9ه

توجه: مقا)Sر نشا[ )/). شد. )S/ 0ن جد&v ها /@ /طالعا! �@ماSشf & محاسبا! بر&[ Sابf شد. /ند. /Sن جد&v ها تنها بر/� 0/هنماfS هستند & نمf تو/نند جاSگزSن تجرب:ا! صنعتS fا �@ماSش /فز/Sش )ما شوند. 

۴/۳۰



Derating  3 تابلوها  توص:ه ها� نصب 

(تابلو با 2بعا  ۹۰۰×۸۰۰× ۲۳۰۰)
 oنو

      ترW`ب تابلو

n2تصا oنو

 (mm) 3با q2بعا  با 

تابلو با تهو9ه 

  تابلو بدQ5 تهو9ه

توجه: مقا)Sر نشا[ )/). شد. )S/ 0ن جد&v ها /@ /طالعا! �@ماSشf & محاسبا! بر&[ Sابf شد. /ند. /Sن جد&v ها تنها بر/� 0/هنماfS هستند & نمf تو/نند جاSگزSن تجرب:ا! صنعتS fا �@ماSش /فز/Sش )ما شوند. 

۴/۳۱



Derating  3 تابلوها  توص:ه ها� نصب 

(تابلو با 2بعا  ۹۰۰×۸۰۰× ۲۳۰۰)
oنو

 ترW`ب تابلو 

 n2تصا oنو

(mm) 3با q2بعا  با 

تابلو با تهو9ه 

         تابلو بدQ5 تهو9ه

توجه: مقا)Sر نشا[ )/). شد. )S/ 0ن جد&v ها /@ /طالعا! �@ماSشf & محاسبا! بر&[ Sابf شد. /ند. /Sن جد&v ها تنها بر/� 0/هنماfS هستند & نمf تو/نند جاSگزSن تجرب:ا! صنعتS fا �@ماSش /فز/Sش )ما شوند. 

۴/۳۲



Derating  3 تابلوها  توص:ه ها� نصب 

(تابلو با 2بعا  ۹۰۰×۸۰۰× ۲۳۰۰)
   oنو

  ترW`ب تابلو 

n2تصا oنو

(mm) 3با q2بعا  با 

تابلو با تهو9ه          

تابلو بدQ5 تهو9ه

توجه: مقا)Sر نشا[ )/). شد. )S/ 0ن جد&v ها /@ /طالعا! �@ماSشf & محاسبا! بر&[ Sابf شد. /ند. /Sن جد&v ها تنها بر/� 0/هنماfS هستند & نمf تو/نند جاSگزSن تجرب:ا! صنعتS fا �@ماSش /فز/Sش )ما شوند. 

۴/۳۳



Derating  3 تابلوها  توص:ه ها� نصب 

(تابلو با 2بعا  ۱۵۰۰ × ۱۴۰۰ × ۲۳۰۰)
  oنو

   ترW`ب تابلو

n2تصا oنو

 (mm) 3با q2بعا  با         

        تابلو بدQ5 تهو9ه

تابلو با تهو9ه

توجه: مقا)Sر نشا[ )/). شد. )S/ 0ن جد&v ها /@ /طالعا! �@ماSشf & محاسبا! بر&[ Sابf شد. /ند. /Sن جد&v ها تنها بر/� 0/هنماfS هستند & نمf تو/نند جاSگزSن تجرب:ا! صنعتS fا �@ماSش /فز/Sش )ما شوند. 

۴/۳۴


