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    سافت استارتر پيشرفته

  راهنماي نصب سريع

  1/3/2010شده در تاريخ  منتشر

اي ارائه شده در آن و مي بايست بدقت مطالعه و از دستورالعملهبوده راهنماي كاربر ، اين كتابچه 
  .براي ايمني ، كاربرد و تعميرات و نگهداري استفاده نمود 

لذا ساير كاربردها ممكن است . از اين دستگاه تنها براي مقاصد طراحي شده استفاده كنيد 
توليد كننده مسئول خسارات احتمالي ناشي از استفاده نادرست، . نادرست و نيز خطرناك باشد 

  .نيستغلط و غير منطقي 
شركت سانترنو الكتريك تنها در مقابل استفاده صحيح و برابر تنظيمات انجام شده ، پاسخگو مي 

  باشد
هر گونه تغيير در ساختار و يا چرخه عملكرد سيستم مي بايست با مجوز و يا توسط گروه 

  مهندسي شركت سانترنو الكتريك انجام پذيرد
  ناشي از استفاده از قطعات يدكي غير اصلي نداردشركت سانترنو هيچ مسئوليتي در قبال عواقب 

نزد شركت بدون نياز به اطالع قبلي  راهنما و دستگاه حق هرگونه تغييرات فني در اين كتابچه
هرگونه اشتباه در چاپ و يا مواردي از اين دست ، در چاپهاي آتي .  سانترنو محفوظ مي باشد

  .كتابچه راهنما اصالح خواهد شد 
و مسوول كليه اشتباهاتي است كه در نسخه اصلي كتابچه راهنما به زبان ايتاليايي شركت سانترن

  وجود دارد
هرگونه . اطالعات موجود در اينجا جزو اموال شركت سانترنو بوده و نمي توان آنرا تكثير نمود 

  .كپي برداري از نقشه ها و كاتولوگها مشمول برخورد قانوني خواهد بود 
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 نكات ايمني -1

كتابچه راهنماي كاربر براي جلب توجه موضوع ويژه اي در رابطه با اين نماد در سراسر اين 
  .نصب يا بهره برداري از سافت استارتر بكار رفته است 

نكات ايمني بيان شده با وجوديكه تمامي علل آسيب تجهيزات را در بر نميگيرد اما مي 
مسووليت خواندن و درك كليه دستورالعملهاي . آن را نشان دهد  تواند علل شايع و بلقوه

اين راهنما قبل از نصب ، بهره برداري و تعميرات و نگهداري بر عهده نصاب دستگاه مي 
مضافاً اينكه عملكرد خوب الكتريكي و استفاده مناسب از لوازم و تجهيزات .  باشد

  .ي تواند مثمر ثمر باشد حفاظت فردي و پيروي از توصيه هاي اين راهنما م
اطالعات . جهت گويا كردن مطالب مربوطه مي باشد مثالها و نمودارهاي اين كتابچه صرفاً 

موجود در اين كتابچه ممكن است در هر زماني و بدون اطالع قبلي به كاربران دچار 
در اين حالت هيچگونه مسووليت و تعهدي در قبال خسارات مستقيم يا  .تغييرات شود 

  .يرمستقيم وارده در نحوه عملكرد دستگاه پذيرفته نخواهد شد غ
  خطر شوك الكتريكي –هشدار 

لذا تنها يك . سافت استارتر با اتصال به منبع برق اصلي ، حاوي ولتاژ خطرناكي است    
نصب نادرست موتور يا .تعميركار آشنا به مسائل ايمني مجاز به انجام اتصاالت مي باشد 

مي تواند منجر به خرابي تجهيزات ، آسيب جدي و يا حتي خطر مرگ گردد سافت استارتر 
  .هاي محلي ايمني الكتريكي پيشنهاد مي شود روشلذا پيروي از اين كتابچه راهنما يا . 
  

  اتصال كوتاه
نبوده ، لذا در صورت وقوع اتصال كوتاه يا اضافه اتصال كوتاه  مقاوم و ضدسافت استارتر 

يست صحت عملكرد سافت استارتر توسط يك تعميركار مجاز كامالً بار شديد ، مي با
  آزمايش گردد

  
  حفاظت در مقابل اتصال زمين

مسوليت اين نوع حفاظت بر اساس روشهاي حفاظتي محلي ، برعهده كاربر دستگاه يا 
  . نصاب آن مي باشد 
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 معرفي -2

 800تا  7يك سيستم ديجيتالي پيشرفته جهت موتورهاي  ASABسافت استارتر 
را  و سيستمهاي حفاظتي اين سافت استارتر طيف كاملي از موتورها. كيلوواتي مي باشد 

و طراحي آن بر اساس درخواست مشتري از قابليت اجراي بااليي برخوردار  پوشش داده
  .مي باشد 

  
  ليست ويژگي ها -2-1

  گستره تنظيمات استارت و استپ
 كنترل شتاب 

 جريان ثابت 

 شيب جريان 

 مانبندي شده در هنگام ايست نرمزتاژ شيب ول 

 ترمز 

  مدل شده براي كليه اتصالت مورد نياز

 23  نامي ( آمپر  1600آمپر تا( 

 200  ولت متناوب 525ولت متناوب تا 

 380  ولت متناوب 690ولت متناوب تا 

 كيلووات  110(  آمپر 220پاس داخلي تا  يبا( 

  تشخيص خودكار ( اتصال مثلث داخلي يا خارجي( 

  

  ورودي و خروجي ها

  سه ورودي ثابت و يك ورودي قابل برنامه ريزي(ورودي كنترل از راه دور ( 

  سه خروجي قابل برنامه ريزي ( رله هاي خروجي( 

 خروجي آنالوگ 
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    ماژولهاي ارتباطيDeviceNet , Modbus ,  Profibus  ) اختياري( 

  عملكردها كامل صفحه نمايش شفاف براي مشاهده با نمايش

 د زبانهچن 

 صفحه نمايش چند وضعيتي با امكان نمايش عملكرد 

 ثبت رويدادها با برچسب زمان و تاريخ وقوع 

  تعداد استارت، ساعت كاركرد، ثبت انرژي الكتريكي مصرفي(شمارنده عملياتي( 

  الكتريكي  انرژي جريان، ولتاژ، ضريب قدرت،(نظارت بر عملكرد( 

 ربرصفحه نمايش قابل برنامه ريزي توسط كا 

   
  حفاظتهاي قابل برنامه ريزي

 اضافه بار 

 زمان استارت بيش از حد 

 افت جريان 

 افزايش جريان آني 

 عدم تعادل جريان 

 فركانس منبع 

 قطع ورودي 

 مقاومت گرمايي موتور 

 مدار قدرت 

 توالي فاز 
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  مشخصات2.2 
  مدل كد گذاري 2.2.1

  
  
  
  
  
 
 
  

 نرخ جريان. 2.2.2

       نمودار زير نيامده است اما در شرايط عملياتي هاي جرياني كه در  محدودهدر مورد 
  مي باشند ، با فروشنده محلي خود تماس بگيريد

  نرخ جريان در عملكرد باي پاس
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    اتصال مثلث داخلي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  :نكته 

  مي بايست بصورت خارجي باي پاس گردد ASAB-0255C~ASAB-1600Cمدلهاي 

  اتصال مثلث خارجي 
  

  

  

  

  

  

  

 

 

 



 

10 
 

    )بدون باي پاس ( نرخ جريان براي حالت كار مداوم 
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    حداقل و حداكثر تنظيمات جريان
  :حداقل و حداكثر تنظيمات جريان در بار كامل و با توجه به نوع مدل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  ابعاد و اوزان -2.2.3
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  :نكته 
باس . يكسان مي باشند  Cو  Aابعاد  ASAB-0145B ~ ASAB-1600Cبراي مدلهاي 

  .   بارهايي كه شامل اين ابعاد نميگردند ، از نظر پيكر بندي متفاوت خواهند بود 
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  مشخصات  . 4.2.2
  منبع تغذيه

  
  (L1 , L2, L3)                                             ولتاژاصلی

ASAB/xxxx/5 ..........................................200 VAC ~ 525 VAC (± 10%)  
ASAB/xxxx/7 ..........................380 VAC ~ 600 VAC (± 10%) )اتصال مستقيم يا مثلث داخلی (  
ASAB/xxxx/7 ..................380 VAC ~ 690 VAC (± 10%) ) فقط سيستمھای تغذيه ستاره با نقطه

  ) ارت
  

  (A4, A5, A6)                                             ولتاژ کنترل
12 ..........110 ~ 120 VAC or 220 ~ 240 VAC (+ 10% / -15%), 600mA   
14 ............................... ..................................................24 VAC/VDC  

  ھرتز  66 تاھرتز  45......................................... ........... .........اصلیفرکانس 
  VAC 600................................................. به زمين ی نسبتولتاژ عايقاندازه 

  يلو ولت ک 4.................................................. ..... مقاومت در برابر ولتاژ ضربهاندازه 
   1 فرم شمارهبای پاس يا پيوسته ، نيمه ھادی ...................................... طراحی فرم 

  
    قابليت اتصال کوتاه

   2نوع .................................. ..............................ھماھنگی با فيوزھای نيمه ھادی
   1نوع ......................... .......... ...............................HRCھماھنگی با فيوزھای 

ASAB/0023B to ASAB/0220B ......................... 65جريان نھايی kA   
ASAB/0255C to ASAB/0930C ......................... 85جريان نھايی kA   
ASAB/1200C to ASAB/1600C ....................... 100نھايی جريان kA   

  
  )  اتحاديه اروپا EEC/89/336 دستورالعملبا  مطابق(قابليت الکترومغناطيسی 

   IEC 60947-4-2 Class B and Lloyds Marine No 1 Specification.......................... قابليت انتشار
  IEC 60947-4-2 .................................................. الکترومغناطيسايمنی 

  
   ھاورودي
  ميلی آمپر  8، حدود مستقيم ولت  24................................................  ورودینرخ 

   کنتاکت باز.................................................. ...................... ) 55،  54( استارت 
  بسته کنتاکت ............................... .................... ...................) 57،  56( استپ
  بسته کنتاکت .................................................. .................. ) 57،  58( ريست
  ت بازکنتاک)................................................... 55،  53(برنامه ريزی  ھای قابلورودي

   kΩ1.6 < ريست،  kΩ 3.6> قطع ............................ )65 ،  64(مقاومت گرمايی موتور 
  خروجی ھا 

   10A @ 250 VAC resistive, 5A @ 250 VAC AC15 pf 0.3...................... ..... رله ھای خروجی
  خروجی ھای قابل برنامه ريزی 

  کنتاکت باز........................................ )................A )13  ،14رله 
   تغيير)......................... ............. B )21  ،22  ،24 رله
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    کنتاکت باز)................................................................. C )33  ،34 رله
  ) قابل انتخاب(  mA or 4-20 mA 20-0....... ......................) 41،  40(خروجی آنالوگ 

  Ω(12 VDC @ 20 mA) 600.............................................. حداکثر بار
  ٪  5± ............................................ ................................. دقت
  ميلی آمپر  200............................. )........41،  55(ولت خروجی  در بار حداکثر 24
  ٪  10± ........... ...........................................................................دقت

  محيطی شرايط 
  حفاظت 

ASAB/0023B ~ ASAB/0105B......... .................................................. 20 IP   
ASAB/0145B ~ ASAB/1600C......... .................................................. 00 IP   

  C to 60 ˚C, above 40 ˚C with derating˚ 10-.............................. کاردمای 
  C to + 60 ˚C˚ 25 -................................................... در انبار دمای نگھداری
خارج از متر  1000متر ، باالتر از  1000 - 0........................................ عامل ارتفاع

  محدوده
  ٪  95٪ تا  5 رطوبت نسبی ............................................ .رطوبت

   3درجه آلودگی ........................................ ....... درجه آلودگی
   IEC 60068-2-6بر اساس ................................................. لرزش

  اتالف گرما 
  وات در ھر آمپر  4.5........... ...........................در حين استارت

   کاردر طول 
ASAB/0023B ~ ASAB/0053B ................................................. ≥ وات  39حدود  
ASAB/0076B ~ ASAB/0105B .................................................. ≥ وات  51حدود  
ASAB/0145B ~ ASAB/0220B .................................................. ≥ وات  120حدود  
ASAB/0255C ~ ASAB/0930C.............................................. .... وات در آمپر  4.5حدود  
ASAB/1200C ~ ASAB/1600C .................................................. وات در آمپر  4.5حدود  

  
   تأييديه

CE CE .................................................................................................   ............................................................. IEC 60947-4-2 

C・ ..................................................................................................................................................................... IEC 60947-4-2 
UL/ C-UL ..................................................................................................................................................................... UL 508 
ASAB/0023B ~ ASAB/0105B ..................................................................................................................................... IP20 & 
NEMA1, UL Indoor Type 1 
ASAB/0145B ~ ASAB/1600C ........................................................................................................................ IP00, UL Indoor 
Open Type 
CCC (در انتظار)....................................................................................................................................................... GB 14048-6 
RoHS ....................................................................................................................................... Compliant with EU Directive 2002/95/EC 
Marine (ASAB-0023B to ASAB-0220B only) ................................................................................................ Lloyds Marine No 1 Specification  
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   نصب -3

  نصب فيزيكي -1- 3

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :فاصله مجاز بين سافت استارتر ها  ASAB-0023B ~ ASAB-0255Cدر   -1
100 mm (3.94 inches) 

  :فاصله مجاز بين سافت استارتر ها   ASAB-0380C ~ ASAB-1600Cدر 
200 mm (7.88 inches)  

: ت فاصله مجاز بين سافت و سطوح سخ ASAB-0023B ~ ASAB-0220Bدر  -2
50 mm (1.97 inches) 

                       :فاصله مجاز بين سافت و سطوح سخت  ASAB-0255Cدر 
100 mm (3.94 inches)  

: فاصله مجاز بين سافت و سطوح سخت  ASAB-0380C ~ ASAB-1600Cدر 
200 mm (7.88 inches)  

 تر در كنار يكديگر نصب شوندميليم 50سافت استارتر ها ميتوانند با اختالف  -3

زمانيكه سافت استارتر ها دقيقاً در كنار و چسبيده بهم نصب شده اند ، نرخ جريان  -4
 درصد كاهش مي يابد 15
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  ترمينالهاي كنترلي -2- 3

جهت انجام . مي باشند  2.5mm2ترمينالهاي سوكتي به اندازه ترمينالهاي كنترلي شامل 
جاي خود درآورده ، سيمهاي مربوطه را وصل و سپس  سيمكشي ، ابتدا ترمينال را از

  ترمينال را در جاي خود قرار دهيد

  

  
  

  

  

  

  

  

  1 رله هاي خروجي
  14وA 13رله خروجي
  24و22وB 21رله خروجي
  34وC 33رله خروجي
  2 )وابسته به مدل(كنترل ولتاژ

 110~120 VACA5, A6   
220~240 VAC A4, A6  
24 VAC/VDC A5, A6  

  3 ورودي ها و خروجي ها
  55و54 استارت
  57و56 استپ
  57و58 ريست

  55وA 53ورودي قابل برنامه ريزي
  65و64 مقاومت گرمايي موتور

  41و40 ورودي آنالوگ
  41وVDC 55 24خروجي
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    :نكته 

را  65و  64استفاده نمي كنيد ، ترمينالهاي ) مقاومت حرارتي ( در صورتيكه از ترميستور 
  كوتاه نكنيداتصال 

  

  مدار كنترلسيم كشي  -3-3

اين وروديها . داراي سه ورودي ثابت براي كنترل از راه دور است  ASABسافت استارتر 
مانند كنتاكتهاي نقطه ( مي بايست توسط كنتاكتهاي ولتاژ و جريان ضعيف كنترل گردند 

  )طال يا مشابه آن 

  

  

  

  

  

  1  كنترل دو سيمه
  2  كنترل سه سيمه

  3  چهار سيمه كنترل
 A  استارت

 B  استپ

 C  ريست

  

  احتياط

ولت بوده و  24اين ترمينالها تحت ولتاژ . قرار گيرند  ژترمينالهاي كنترلي نبايد تحت ولتا
  .صرفاً مي بايست به كنتاكتهاي بدون مقاومت متصل گردند 
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  رله هاي خروجي -4- 3

  زي استداراي سه رله خروجي قابل برنامه ري ASABسافت استارتر 

  دارد 7A~7Iعملكرد اين رله ها بستگي به نحوه تنظيم پارامترهاي 

  اگر خروجي به كنتاكتور اصلي مرتبط شود ، خروجي با دريافت پيام استارت فعال
شده و تا زمانيكه سافت استارتر مشغول كنترل دور موتور باشد ، فعال باقي مي 

 )موتور  يعني تا زمان استپ ناگهاني يا استپ نرم ( ماند 

  120اگر خروجي به عملكرد كار سافت مرتبط گردد ، با كاهش جريان به زير 
درصد جريان بار كامل ، كنتاكت خروجي فعال شده و تا زمان استپ ناگهاني يا 

 .استپ نرم فعال باقي مي ماند 

  اگر خروجي بستگي به قطع سافت داشته باشد ، با فرمان قطع ، خروجي فعال مي
 شود

 جي به يك عالمت اگر خرو( Flag )  مرتبط شود ، فعال شدن آن بستگي به فعال
 ) 7J~7Lپارامترهاي ( شدن يك عالمت خاص دارد 

  

  احتياط

كتورهاي الكترونيكي براي سوئيچ مستقيم توسط رله هاي برد اصلي مناسب اسيم پيچ برخي كنت
  ده كنتاكتور مشورت كنيدمين كننتأجهت يافتن اين سازگاري با كارخانه سازنده يا . نيستند 

   مقاومت حرارتي موتور 3-5

در اين . مقاومت حرارتي موتور مي تواند بطور مستقيم به سافت استارتر متصل شود 
برسد ، سافت استارتر  k Ω 3.6حالت در صورتيكه مقاومت مدار ترميستور به بيش از 

  .فرمان قطع صادر خواهد نمود 

  

  

  
 

 خروجي ترميستور
 بدون ترميستور

 با ترميستور
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    :نكته 

)  65و  64( نه مقاومت حرارتي به ترمينالهاي ورودي ترميستور در صورتيكه هيچگو
در صورت . وصل نگردد ، ترمينالهاي مربوطه مي بايست بصورت مدار باز قرار گيرند 

  .اتصال كوتاه اين ترمينالها ، سافت استارتر به حالت قطع خواهد رفت 
رمينالهاي مربوطه به ت) شيلد ( مقاومت گرمايي مي بايست با كابل مخصوص زره دار 

  .اتصال يابد و از هرگونه ارتينگ ، منابع قدرت يا مدارات كنترلي ايزوله باشد 
  همبندي مدار قدرت -3-6

  )درجه ساتيگراد  75در دماي (  صرفاً از كابل مسي افشان يا خشك استفاده شود

  :نكته 

مي گردد ابتدا پيشنهاد . م استفاده شده است ولومنيآدر برخي دستگاهها از باس بار 
سطح تماس را بوسيله سمباده يا برس استيل كامالً تميز نموده و بمنظور جلوگيري از 

  .يك اتصال مناسب برقرار كنيد  ،خوردگي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   



20

باس بارهاي ورودي و خروجي بسته  ASAB-0380C ~ ASAB-1600Cدر مدل هاي 
براي كسب اطالعات . رار گيرند به درخواست مشتري مي توانند در باال يا پائين دستگاه ق

  .بيشتر ميتوانيد به دستورالعمل قدم به قدم روش تنظيم باس بار مراجعه فرمائيد 
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  دياگرامهاي شماتيك -3-7

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  1  )وابسته به مدل ( كنترل ولتاژ 
  2  ورودي هاي كنترل از راه دور
  3  ورودي مقاومت حرارتي موتور

  4  اي خروجيرله ه
  41و40  خروجي آنالوگ

  41وVDC  55 24خروجي

 55و54  استارت
 57و56 استپ
 57و58  ريست

 55وA 53ورودي قابل برنامه ريزي 
 14وA 13رله خروجي 
 24و22وB 21رله خروجي 
 34وC 33رله خروجي 
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    : نكته 

  :در مدلهاي مختلف ، ترمينالهاي كنترل ولتاژ مختلف مي باشد 

 12 (110~120 VAC) A5, A6 
 12 (220~240 VAC) A4, A6 
 14 (24 VAC/VDC) A5, A6 



  :نكته 

 ,T1Bترانس جريانها در خروجي قرار گرفته و با برچسب  ASAB-0255Cدر مدل 

T2B , T3B. مشخص شده اند  

  

 مدار قدرت -4

  اتصاالت موتور -1- 4
ي يا مثلث خارجي قادر است كه به موتور با اتصال مثلث داخل ASABسافت استارتر 

سافت استارتر بطور ) . اغلب به اتصاالت سه سيمه يا شش سيمه معروفند ( وصل گردد 
اقدام مي  الزماتوماتيك نوع اتصال موتور را تشخيص داده و نسبت به انجام محاسبات 

  .مي باشد  1Aتنها نكته مورد نياز تنظيم ماكزيمم جريان موتور در پارامتر . نمايد 
  :نكته 

به باال ،  ASAB-0105Bاي حفظ امنيت پرسنل ، در سافت استارترهاي مدل بر
اما درهنگام استفاده از . ترمينالهاي قدرت بوسيله نوارهاي ضد ضربه محافظت شده اند 

  كابلهاي قطور ممكن است مجبور شويد اين نوارها از جاي خود خارج كنيد
  

ازي به استفاده از كنتاكتور خارجي مدلهايي كه داراي مدار باي پاس داخلي هستند ، ني
  ندارند
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  اتصال سه سيمه با باي پاس داخلي – 4.1.1

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  KM1 )اختياري(كنتاكتور اصلي
  F1 )اختياري(فيوز نيمه هادي

  
  اتصال سه سيمه با باي پاس خارجي -4.1.2

خصوص باي پاس مي مدلهايي كه داراي باي پاس داخلي نيستند ، داراي ترمينالهاي م
اين امر به سافت استارتر اجازه ميدهد ضمن برقراري حفاظت هاي الزم ، عملكرد  .باشند 

مدار را نيز تحت نظر داشته باشد در حاليكه از يك كنتاكتور باي پاس خارجي بهره مند 
  .است 

ه رله باي پاس به ترمينالهاي باي پاس مي بايست متصل شده و فرمان وصل را از يك رل
مراجعه ( ست شده است فرمان گيرد  (RUN)خروجي قابل برنامه ريزي كه با وضعيت كار 

  )  7A~7Iشود به پارامترهاي 
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  KM1  كنتاكتور اصلي

  KM2  كنتاكتور باي پاس
  F1  )اختياري ( فيوز نيمه هادي 

  
  :نكته 

ترمينالهاي .  T1B, T2B, T3B: عبارتند از  ASAB-0255Cترمينالهاي باي پاس در 
  L1B, L2B, L3B: عبارتند از  ASAB-0380C ~ ASAB-1600Cباي پاس در

  فيوزها مي توانند در صورت درخواست در سمت ورودي دستگاه نصب گردند
  

  سيمه بدون باي پاساتصال سه  -4.1.3
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  KM1 )اختياري(كنتاكتور اصلي
  F1 )اختياري(فيوز نيمه هادي
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  اتصال شش سيمه با باي پاس داخلي -4.1.4
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  KM1 كنتاكتور اصلي
  F1 )اختياري(فيوز نيمه هادي

  
  :توجه 

زمانيكه سافت استارتربه يك موتور با اتصال شش سيمه وصل مي گردد ، همواره از يك 
  شنت در ورودي استفاده مي شود رلهكنتاكتور اصلي يا كليد قدرت با 

  

  تصال شش سيمه با باي پاس خارجي ا -4.1.5
مدلهايي كه داراي باي پاس داخلي نيستند ، داراي ترمينالهاي مخصوص باي پاس مي 

اين امر به سافت استارتر اجازه ميدهد ضمن برقراري حفاظت هاي الزم ، عملكرد . باشند 
هره مند مدار را نيز تحت نظر داشته باشد در حاليكه از يك كنتاكتور باي پاس خارجي ب

  .است 
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رله باي پاس به ترمينالهاي باي پاس مي بايست متصل شده و فرمان وصل را از يك رله خروجي  
مراجعه شود به ( ست شده است فرمان گيرد  (RUN)قابل برنامه ريزي كه با وضعيت كار 

  )  7A~7Iپارامترهاي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  KM1  كنتاكتور اصلي
  KM2  كنتاكتور باي پاس

  F1  )اختياري ( نيمه هادي فيوز
  :نكته 

ترمينالهاي .  T1B, T2B, T3B: عبارتند از  ASAB-0255Cترمينالهاي باي پاس در 
  L1B, L2B, L3B: عبارتند از  ASAB-0380C ~ ASAB-1600Cباي پاس در

  فيوزها مي توانند در صورت درخواست در سمت ورودي دستگاه نصب گردند
  :توجه 

ربه يك موتور با اتصال شش سيمه وصل مي گردد ، همواره از يك زمانيكه سافت استارت
  شنت در ورودي استفاده مي شود رلهكنتاكتور اصلي يا كليد قدرت با 
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  اتصال شش سيمه بدون باي پاس -4.1.6

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  KM1  كنتاكتور اصلي 
  F1  )اختياري( فيوز نيمه هادي 

  :توجه 
تور با اتصال شش سيمه وصل مي گردد ، همواره از يك به يك مو زمانيكه سافت استارتر

  شنت در ورودي استفاده مي شود رلهكنتاكتور اصلي يا كليد قدرت با 
  

  كنتاكتور باي پاس .4.2
داراي باي پاس داخلي بوده و   ASAB-0023B ~ ASAB-0220Bسافت استارترهاي مدل 

  نيازي به كنتاكتور باي پاس خارجي ندارند
داراي باي پاس داخلي نبوده  ASAB-0255C ~ ASAB-1600Cهاي مدل سافت استارتر

با جريان  AC1در اين حالت از يك كنتاكتور كالس . لذا نياز به كنتاكتور باي پاس خارجي دارند 
  نامي معادل يا بيشتر از جريان ماكزيمم موتور استفاده كنيد

  
  كنتاكتور اصلي . 4.3

ت استارترهاي متصله به سيستم سه سيمه اختياري بوده و استفاده از كنتاكتور اصلي براي ساف
با جريان  AC3در اين حالت از يك كنتاكتور كالس . براي سيستمها شش سيمه اجباري است 

  نامي معادل يا بيشتر از جريان ماكزيمم موتور استفاده كنيد
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  كليد قدرت. 4.4

اصلي استفاده كرد تا در مواقع مي توان از يك كليد قدرت مجهز به رله شنت بجاي كنتاكتور 
در اين حال تغذيه رله شنت مي بايست از . اضطراري موتور را از مدار سافت استارتر ايزوله نمايد 

  سمت ورودي كليد قدرت تأمين شده يا از يك منبع ولتاژ جداگانه استفاده كرد
  

  اصالح ضريب قدرت. 4.5
جداگانه براي قطع و ايست از يك كنتاكتور اصالح ضريب قدرت ، ميب خازندر صورت استفاده از 
  وصل آن استفاده كرد

  
  
  

  :توجه 
اتصال خازن . خازن اصالح ضريب قدرت مي بايست در سمت ورودي سافت استارتر وصل شود  

  .در سمت خروجي سافت استارتر موجب صدمه به سافت ميگردد 

  

  فيوز. 4.6
و نيز كاهش خطر آسيب به )  2تيپ از نوع ( فيوزهاي نيمه هادي براي ايجاد هماهنگي 

   .تريستورها در مقابل اضافه بار بكار برده مي شوند 
   .براي ايجاد هماهنگي از نوع تيپ يك بكار مي روند )   AJTمانند فيوزهاي (  HRCفيوزهاي 

  
  :نكته 

محدوديت زماني  همراه بادر روش كنترل تطبيقي مشخصات سرعت موتور كنترل مي گردد  
لذا اين كار ممكن است نسبت به روشهاي سنتي كنترل سرعت ، داراي سطح . ريزي شده برنامه 

  . باالتري از جريان باشد 

براي كاربردهايي كه از روش كنترل تطبيقي براي استپ نرم جهت موتورهايي با زمان استپ بيش 
  : اتخاب نمود ثانيه استفاده مي كنند ، مي بايست از شاخه حفاظتي مطابق زير تبعيت و  30از 

  استفاده از فيوزHRC  درصد جريان كامل موتور 150در ورودي با آمپراژ حداقل 
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    درصد جريان كامل موتور 150تا  100فيوز محافظ موتور در ورودي با آمپراژ حداقل 

  درصد جريان  150با ستينگ زماني طوالني و آمپراژ حداقل ) بريكر ( كليد اتوماتيك
 كامل موتور

 درصد جريان  400با ستينگ زماني كوتاه و آمپراژ حداقل ) بريكر ( اتيك كليد اتوم
 ثانيه 30كامل موتور براي 

  :نكته 

و بر اساس ثانيه  20برابر جريان كامل موتوربا زمان شروع بكار  4 پايهانتخاب فيوز بر 
تفاع درجه سانتيگراد و ار 40استاندارد منتشره در هر ساعت ، دوره كاركرد ، دماي محيطي 

لذا در صورتي كه محدوده كاري شما خارج از . متر از سطح دريا تنظيم شده است  1000تا 
  مي باشد با تأمين كننده محلي مشورت نمائيد محدودهاين 

جهت انتخاب فيوز با توجه . از اين جدول صرفاً بعنوان يك راهنما و پيشنهاد استفاده كنيد 
  .ي مشورت نمائيد به كاربرد خاص آن با تأمين كننده محل
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  ترمينالهاي ارت -4.7

  ترمينالهاي ارت در پشت دستگاه سافت استارتر قرار دارد

 ASAB-0023B ~ ASAB-0105B داراي يك ترمينال در سمت ورودي است  
 ASAB-0145B ~ ASAB-1600C ينال بوده كه يكي در سمت داراي دو ترم

  ورودي و يكي در سمت خروجي است

  

 عملكرد -5

  صفحه كليد و نمايش عملكرد- 5.1
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  1  نمايشگر چهار خطه جهت نمايش جزئيات برنامه ريزي و وضعيت دستگاه
LOCAL/REMOTE:تغيير وضعيت بين كنترل محلي و از راه دور  

STATUS  :ستگاه و مرور وضعيتهاي مختلفجهت بازكردن صفحه وضعيت د  
GRAPHS  :جهت بازكردن صفحه نمودارها و مرور نمودارهاي مختلف  

LOGS  :جهت بررسي موارد ثبت شده  

2  

 :دكمه هاي كنترل محلي
START  :روشن كردن موتور  

STOP  :خاموش كردن موتور  

3  
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RESET  :فقط در دسترسي محلي موجود مي باشد (ريست كردن وضعيت قطع(  

  4  )به شرح جدول زير (ال اي دي هاي نشان دهنده وضعيت فعلي سافت
 :دكمه جهتي منو 

EXIT  :جهت خروج از يك منو يا پارامتر ، يا انصراف از ايجاد تغيير در يك پارامتر  
MENU/ENTER  : ورود به يك منو يا پارامتر و يا ذخيره تغييرات انجام شده بر روي يك

  پارامتر
رفتن به منويا پارامتر بعدي يا قبلي ، ايجاد تغييرات در پارامتر فعلي ، مرور بين  :        

  وضعيتها يا نمودارهاي مختلف

5  

  :هنگاميكه روشن هستند .ال اي دي هاي نشاندهنده وضعيت ورودي كنترل از راه دور
INPUT A  : ورودي قابل برنامه ريزيA فعال است  

START  :دور فعال است ورودي استارت از راه  
STOP  :ورودي استپ از راه دور فعال است  

RESET  :ورودي ريست از راه دور فعال است  

6  

  
  ال اي دي هاي نشاندهنده وضعيت دستگاه 

  نام ال اي دي روشن  چشمك زن
موتور در حالت استپ بوده و سافت منتظر

يا )  5Aپارامتر ( گذشت زمان تأخير ريست 
  مي باشد )  4Fرامتر پا( كنترل دماي موتور 

موتور خاموش است و دستگاه 
 آماده روشن كردن موتور 

  مي باشد

  آماده
Ready 

  موتور در وضعيت كار مي باشد موتور در حال شروع استارت يا استپ است
  )تحت ولتاژ ماكزيمم ( 

  كار
RUN 

 Trip قطع  حالت قطع مي باشدسافت در سافت استارتر در وضعيت خطر مي باشد

  كنترل سافت بصورت محلي  ---
  مي باشد

 Local محلي

صفحه نمايش در حالت نشان   ---
  دادن وضعيت ها است

 Status وضعيت

صفحه نمايش در حالت نشان  نمودار بطور موقت متوقف شده است
  دادن نمودارها است

 Graphsهانمودار

 

 منوي موارد ثبت شده باز   ---
  مي باشد

  Logs ثبت

  

در صورتيكه سافت در وضعيت كنترل از راه دور باشد ، ال اي دي كنترل محلي خاموش  
  .ميگردد 

  .در صورتيكه همه ال اي دي ها خاموش باشند ، بمعناي قطع ولتاژ كنترل است 
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  ايتمهاي صفحه نمايش - 5.1.2

نيمه . د سافت استارتر را نمايش مي دهد عملكرصفحه كليد ، اطالعات گسترده اي از 
پائين صفحه نمايش اطالعات آنالين جريان يا قدرت موتور را مطابق تنظيمات انجام شده 

يا كليدهاي جهتي باال و پائين  statusبا استفاده از كليد . نشان مي دهد  10Jدر پارامتر 
  :شامل . رور كنيد مي توانيد اطالعات بيشتري را در نيمه بااليي صفحه نمايش م

 وضعيت سافت استارتر 

 دماي موتور 

 جريان 

 قدرت موتور 

 ولتاژ 

 اطالعات مربوط به آخرين استارت 

 تاريخ و ساعت 

  :نكته 

  اطالعات فوق در صورت تبعيت از تنظيمات پيش فرض نمايش داده شده است

  

  وضعيت سافت استارتر

                     وتور و قدرت موتور را نشان وضعيت سافت استارتر در واقع اطالعات عملكردي ، دماي م
  .مي دهد 

  صفحه برنامه ريزي

صفحه برنامه ريزي شده توسط كاربر مي تواند جهت نمايش مهمترين اطالعات براي كاربردهاي 
پارامترهاي مورد نياز را انتخاب  10Fتا  10Bبا استفاده از پارامترهاي . خاص پيكر بندي شود 

  كنيد

  ردماي موتو
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صفحه نشان دهنده درجه حرارت ضمن نشاندادن اينكه كدام يك از موتورهاي تنظيم شده در  
رفيت گرمايي كل نشان ظحال كار است ، ميزان درجه حرارت هر دو موتور را بصورت درصدي از 

در صورتيكه سافت تنها براي يك موتور تنظيم شده باشد ، درجه حرارت موتور دوم . مي دهد 
  نمايش داده مي شود% 0ت همواره بصور

  جريان

  .صفحه نشاندهنده جريان ، ميزان جريان خطي هر فاز را بصورت آنالين نمايش مي دهد 

  قدرت موتور

توان مصرفي را برحسب كيلوات ، اسب بخار و كيلوولت  صفحه نمايش دهنده قدرت موتور ، ميزان
  آمپر و نيز ضريب قدرت موتور را نشان مي دهد

  

  ن استارتاطالعات آخري

  :صفحه نمايشگر جزئيات مربوط به آخرين استارت موفقيت آميز را به شرح زير نشان ميدهد 

  بر حسب ثانيه ( مدت زمان استارت(  
  بر حسب درصدي از جريان كامل موتور ( بيشترين جريان زمان استارت(  
 محاسبه ميزان افزايش دماي موتور  

  

  تاريخ و زمان 

ساعته  24زمان در قالب ( ساعت فعلي سيستم را نشان مي دهد صفحه نمايشگر ، تاريخ و 
براي كسب جزئيات بيشتر در اين خصوص مي توانيد به تنظيمات ساعت و تاريخ ) . مي باشد 

  .رجوع كنيد  45مندرج در صفحه 

  نمودار ميزان جريان تريستورها

  مي شوددر صفحه نمايشگر ، ميزان جريان تريستورها بصورت نمودار نشان داده 
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  نمودارها  - 5.1.3

آنالين نمايش مي تواند اطالعات مربوط به آيتم هاي زير را بصورت  ASABسافت استارتر 
  دهد

 جريان  
 دماي موتور  
 توان اكتيو موتور  
  توان ظاهري موتور  
 ضريب قدرت 

  
اطالعات قديمي ذخيره . تازه ترين اطالعات در گوشه سمت راست صفحه نمايش داده مي شود 

  دندنمي گر
را فشار  Graphsبراي دسترسي به نمودارها و يا اينكه كدام نمودار نمايش داده شود ، كليد 

براي . گرافها مي توانند بطور موقت ثابت بمانند تا اجازه تحليل آنها به كاربر داده شود . دهيد 
  .ثانيه يا بيشتر فشارداده و نگهداريد  5.را براي   Graphsاينكار دكمه 
  را مجدداً فشار دهيد  Graphsاز حالت فوق كليد  براي خروج

  
  :نكته 

. ابت مي باشد ، سافت استارتر هيچ اطالعاتي را اخذ نمي نمايد ثوقتي نمودار در حالت موقتاً 
وقتيكه نمودار از حالت توقف خارج مي شود ، يك فاصله كوچك بين اطالعات قبلي و فعلي 

  بوجود خواهد آمد
  

  ت ، استپ و ريستفرمانهاي استار. 5.2
  :سافت استارتر به سه طريق زير مي تواند كنترل شود 

 با استفاده از دكمه هاي كي پد  
 بوسيله وروديهاي كنترل از راه دور  
 توسط يك اتصال سريال  
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  يا  ) توسط كي پد ( مي توان دستگاه در حالت كنترل محلي   LOCAL/REMOTEبا دكمه 
همچنين مي توان دستگاه را بصورتي . قرار داد ) ي مربوطه توسط ورودي ها( كنترل از راه دور 

  ) 6Aپارامتر ( تنظيم نمود كه فقط در يكي از حاالت فوق پاسخ دهد 
مربوط به آن روي كي پد روشن  LEDهنگاميكه دستگاه در حالت كنترل محلي قرار دارد ، 
  .وش مي گردد خام LEDمانده و زمانيكه در حالت كنترل از راه دور قرار دارد اين 

  .دكمه استپ بر روي كي پد همواره در حالت فعال مي باشد 
كنترل توسط يك شبكه با پورت سريال همواره در حالت كنترل محلي فعال بوده و در حالت 

  ) 6Bرجوع كنيد به پارامتر ( كنترل از راه دور مي تواند فعال يا غيرفعال گردد 
  .ه نمودن يك ماژول ارتباطي مخصوص دارد كنترل توسط شبكه سريال احتياج به اضاف

  
  استفاده از سافت استارتر براي كنترل يك موتور  - 5.2.1

داده يا ورودي استارت از راه دور را فشار روي كي پد را  STARTدكمه ، براي راه اندازي نرم 
  .نمود  شروع بكار خواهد 2Aموتور با استفاده از مود استارت واقع در پارامتر . فعال سازيد 

را روي كي پد فشار داده يا ورودي استپ از راه دور  STOPبراي متوقف ساختن موتور ، دكمه  
  .شروع بكار خواهد نمود  2Hموتور با استفاده از مود استپ واقع در پارامتر . را فعال سازيد 

روي كي پد استفاده نموده يا ورودي  RESETاز دكمه  Tripبراي ريست كردن يك قطع 
  ت از راه دور را فعال نمائيدريس

را بطور  RESETو  STOPبراي متوقف ساختن موتور در حالت اضطراري ، دكمه هاي محلي 
در اين حال سافت استارتر موجب بي برق شدن موتور و قطع كنتاكتور . همزمان فشار دهيد 

بل برنامه ريزي استپ اضطراري را مي توان با استفاده از يكي از وروديهاي قا. اصلي مي گردد  
  .كنترل نمود 

  
  روشهاي استارت نرم -5.3

هر يك از روشهاي . سافت استارتر ها روشهاي متنوعي براي راه اندازي موتور ارائه مي دهند 
  .استارت نرم از يك كنترل اوليه متفاوت استفاده مي نمايند 
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    استارت نرمروش   پارامتر كنترل شده  پارامترهاي عملكردي تحت تأثير
  شيب ولتاژ با زمانبندي ولتاژ جريان ، گشتاور و شتاب راه اندازي

  جريان ثابت جريان گشتاور و شتاب راه اندازي
  كنترل گشتاور گشتاور جريان و شتاب راه اندازي

  كنترل تطبيقي شتاب شتاب جريان و گشتاور
  
  

كه از متر مورد نظر مستقيماً پارا روش انتخاب شده ،بهترين نتايج زماني بدست مي آيد كه 
  .اهميت بااليي برخوردار است را نسبت به كاربرد مورد نظر كنترل نمايد 

عموماً سافت استارترها براي محدود كردن جريان راه اندازي و يا كنترل شتاب يا كاهش سرعت 
  بار استفاده مي گردند

قي شتاب تنظيم مي تواند با هر دو روش جريان ثابت يا كنترل تطبي  ASABسافت استارتر 
  گردد

  
  

  ...براي كنترل   استفاده شود از
  جريان راه اندازي موتور Constant Current       جريان ثابت
  شتاب يا كاهش سرعت موتور يا بار   AAC Adaptive Control كنترل تطبيقي

  

  جريان ثابت -5،3،1 
باشد كه ميزان جريان را از روش جريان ثابت يكي از روشهاي سنتي در سافت استارترها مي 

صفر تا حد مورد نظر باال برده و جريان را در آن حد ثابت نگه داشته تا موتور به شتاب مورد نظر 
اين روش براي كاربردهايي مناسب است كه مي بايست ميزان جريان از يك حد خاص . برسد 

  .پائينتر نگه داشته شود 
 ) 2Cپارامتر ( جريان راه اندازي  -1

 ) 2Bپارامتر ( محدود جريان  -2

  جريان ولتاژ كامل -3
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  شيب جريان -5،3،2

و تا حد ) 1(سافت استارترهاي با شيب جرياني ، ميزان جريان را از يك سطح خاص شروع كرده 
    .باال مي برد )  3(طي يك مدت زمان طوالني )  2( نهايي خود 

  :اين روش براي كاربردهايي مفيد است كه 
بعنوان مثال يك تسمه نقاله كه در شروع مي تواند بدون بار يا ( متفاوتند  بارهايي كه در شروع

در سطحي كه ميخواهيد سافت استارتر از آن در اين حالت جريان راه اندازي را ) . با بار باشد 
، سپس پارامتر  ) 2Cپارامتر ( تنظيم كرده نقطه براي راهاندازي يك بار سبك شروع بكار نمايد 

2B ميزان جريان محدود شده براي راه اندازي بار سنگين تنظيم نمائيد  را بعنوان . 

بعنوان ( به زمان راه اندازي بيشتري دارد عمليات ترمز بار به سادگي انجام مي پذيرد ، اما نياز 
 ) مثال يك پمپ گريز از مركز كه فشار خط لوله متصل به آن نياز به پر شدن آرام دارد 

كه يك كاربرد آرام در راه ) بعنوان مثال يك دستگاه ژنراتور ( د مي باشد توان منبع تغذيه محدو
  . اندازي اجازه مي دهد تا دستگاه تأمين برق زمان پاسخگويي الزم را در اختيار داشته باشد 

  
 ) 2Cپارامتر ( جريان راه اندازي  -1

 ) 2Dپارامتر ( زمان شيب استارت  -2

 ) 2Bپارامتر ( جريان محدود  -3

  اژ كاملجريان ولت -4
  
  

  
 (AAC) روش كنترل تطبيقيه راه اندازي  ب – 5،3،3

. كنترل افزايش سرعت بروش تطبيقي يك روش جديد و هوشمند براي راه اندازي موتورها است 
                  در يك سافت استارتر با كنترل تطبيقي ، جريان بنا به نياز براي استارت موتور تنظيم شده

  .با يك زمان تعيين شده و استفاده از يك پروفايل افزايش سرعت ) توسط خود سافت ( 
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    :نكته 

نمي تواند موتور را بيشتر از سرعتي كه در  (AAC)افزايش سرعت به روش كنترل تطبيقي 
( در صورتيكه شيب زمان استارت . وجود دارد راه اندازي كند  (DOL)روش راه اندازي مستقيم 

مان استارت در راه اندازي مستقيم باشد ، جريان راه اندازي ممكن كمتر از شيب ز)  2Dپارامتر 
  است به سطح جريان راه اندازي مستقيم برسد

كه بر مبناي ويژگيهاي بار و موتور پايه ريزي شده هركاربردي يك پروفايل راه اندازي ويژه دارد 
راي پوشش دادن راه اندازي به روش كنترل تطبيقي داراي سه نوع پروفايل متفاوت ب. است 

) كاربرد ( انتخاب يك پروفايل كه با پروفايل راه اندازي موتور . كاربردهاي مختلف مي باشد 
انتخاب يك .مطابقت داشته باشد موجب مي شود كه يك افزايش سرعت يكنواخت داشته باشيم 

را خنثي  پروفايل كه بطور چشمگيري متفاوت از پروفايل كاربرد باشد مي تواند پروفايل كاربرد
  .سازد 

سافت استارتر كليه حركات موتور را در حين هر استارت رصد كرده تا كنترل بهتري در 
  .استارتهاي آتي داشته باشد 

  كنترل سرعت به روش تطبيقي
  :براي كنترل عمليات استارت  AACبراي بكار گيري 

( نتخاب نمائيد را از منوي حالتهاي استارت ا ( Adaptive Control)حالت كنترل تطبيقي 
 ) 2Aپارامتر 

 ) 2D پارامتر ( زمان شيب استارت مورد نظر را تنظيم كنيد 

 ) 2Jپارامتر ( پروفايل استارت مورد نياز را انتخاب كنيد 

و اين مقدار را به اندازه كافي بزرگ در نظر )  2Bپارامتر ( حد جريان استارت را تنظيم كنيد 
ممكن است يك  AACدر اولين راه اندازي به روش . باشيد بگيريد تا يك استارت موفق داشته 

جريان راه اندازي ثابت داشته باشيد ، اين بدين علت است كه سافت استارتر در اولين راه اندازي 
  .مشخصات موتور متصله را دريافت مي كند تا در استارتهاي بعدي از اين اطالعات استفاده نمايد 

  ) : 2Jپارامتر  (پروفايلهاي استارت تطبيقي  

 افزايش سرعت سريع -1

 افزايش سرعت با شيب ثابت -2
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 افزايش سرعت كند -3

 ) 2Dپارامتر ( زمان شيب استارت  -4

  :چگونه پروفايل مورد نياز را انتخاب كنيم 

اگر شما درخواستهاي فرآيندي ويژه . بهترين پروفايل بستگي به جزئيات دقيق هر كاربردي دارد 
  .ا تأمين كننده محلي درميان بگذاريد اي داريد ، اين موضوع را ب

 پروفايل با يك. نبايد در سرعتهاي كم راه اندازي شوند  ،بعضي از بارها مانند پمپهاي شناور 
مي تواند شتاب را بسرعت باال برده ، سپس به كنترل باقيمانده زمان افزايش سرعت سريع 

  .استارت بپردازد 

  :نكته 

لذا زمان . فايل برنامه ريزي شده به كنترل بار مي پردازد كنترل تطبيقي ، بر اساس يك پرو
  .استارت بستگي زيادي به پروفايل انتخابي و زمان استارت برنامه ريزي شده دارد 

  

اگر موتوري كه در حالت كنترل تطبيقي جهت كنترل استارت يا استپ به سافت متصل بوده است 
تست شده باشد ، ) جداي از دستگاه اصلي ( ديگر ويا اينكه سافت با يك موتور , را تعويض كنيد 

در اين حالت در صورتيكه پارمترهاي . سافت احتياج به فراگيري مشخصات موتور جديد دارد 
1A  ) جريان كامل موتور ( 2ياL  ) تغيير كرده باشد ، سافت بصورت ) ميزان بهره كنترل تطبيقي

  .دام مي كند اتوماتيك نسبت به دريافت مشخصات موتور جديد اق

  

  :كته ن

روش كنترل تطبيقي ، پروفايل سرعت موتور را با يك زمان محدود برنامه ريزي شده كنترل مي 
اين بدين معنا است كه ممكن است جريان راه اندازي بزرگتري نسبت به روشهاي سنتي . كند 

  .كنترل داشته باشيد 

  :تنظيم دقيق كنترل تطبيقي 
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  وتور بطور يكنواخت و صاف صورت نپذيرد ، ميزان بهره كنترل تطبيقي را اگر استارت يا استپ م
تنظيم بهره تصميم ميگيرد كه تا چه اندازه اي سافت استارتر در ) .  2Lپارامتر ( تنظيم نمائيد 

استارتهاي و استپهاي آتي تغيير كند و اين موضوع بر اساس اطالعاتي است كه از استارتهاي 
  .تنظيم بهره بر روي هر دوي عمليات استارت و استپ تأثيرگذار مي باشد .قبلي حاصل شده است 

  اگر افزايش يا كاهش شتاب در پايان استارت يا استپ خيلي سريع باشد ، ميزان بهره را
 درصد افزايش دهيد 10تا  5به 

 اگر نوسان سرعت در حين استارت يا استپ داشتيد ، ميزان بهره را اندكي كم كنيد 

  : ه تنك

لذا در . ر صورت ايجاد تغيير در ميزان بهره ، سافت احتياج به اخذ مجدد مشخصات موتور  دارد د
  اين حالت اولين راه اندازي بعد از ايجاد تغيير ، بصورت راهاندازي با جريان ثابت خواهد بود

  استارت ضربه اي - 5.3.4

و در زي موتور اضافه مي كند ، استارت ضربه اي يك گشتاور اضافي در مدت زمان كوتاه به راهاندا
  پايان با يك شيب جرياني و يا يك جريان ثابت استارت تكميل مي گردد

استارت ضربه اي زماني مفيد است كه بار ما نياز به يك گشتاور قوي براي كنده شدن و سپس 
  )بعنوان مثال چرخ لنگر در دستگاههاي پرس ( يك افزايش شتاب راحت داشته باشد 

 ) 2E پارامتر ( رت ضربه اي سطح استا -1

 ) 2F پارامتر ( زمان استارت ضربه اي  -2

 ) 2C پارامتر ( جريان اوليه  -3

 ) 2D پارامتر ( شيب زمان استارت  -4

 ) 2B پارامتر ( حد جريان -5

 جريان در زمان ولتاژ كامل -6
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  روشهاي استپ. 5.4

  :سافت استارتر روشهاي مختلفي براي استپ كردن موتور نيز دارد 

  نتيجه  روش استپ

  سرعت بار بطور طبيعي كاهش مي يابد Coast To Stop  سرازير شدن

  زمان توقف اضافيايجاد  TVR Soft Stopشيب زمان ولتاژ

  زمان توقف اضافي با توجه به نوع پروفايلايجاد Adaptive Control  كنترل تطبيقي

  كاهش زمان توقف Brake  ترمز

ده شده از از اثرات مخرب ضربه هاي قوچي اهاي پمپاژ استفسافت استارترها عموماً در كاربرد
جلوگيري بعمل آورند  در اين كاربرد مي بايست از روش كنترل تطبيقي براي روش استپ استفاده 

  نمود

  سرازير شدن – 5.4.1

روش سرازير شدن به موتور اجازه مي دهد كه سرعت خود را بطور طبيعي و بدون هيچ كنترلي از 
  در اين حالت مدت زمان استپ بستگي به نوع بار دارد. استارتر كاهش دهد جانب سافت 

  (TVR)روش شيب زمان ولتاژ  -5.4.2

بار ممكن است . در اين روش ولتاژ موتور به تديريج و طي مدت زمان تعريف شده كاهش مي يابد 
  .شيب ادامه دهد  به حركت خود حتي پس از كامل شدن

وثر است كه نياز به زمان بيشتري براي توقف بار داشته و يا براي اين روش براي كاربردهاي م
  .جلوگيري از بروز ناپايداري در ژنراتور تغذيه كننده دستگاه بكار مي رود 

 ) 2I پارامتر ( زمان استپ  -1
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  روش كنترل تطبيقي براي استپ  -5.4.3

برنامه ريزي شده تحت  در اين روش با استفاده از كنترل جريان در يك محدوده زماني خاص و
اين روش براي ايجاد يك زمان استپ اضافي در .يك پروفايل ، عمليات استپ نرم صورت ميپذيرد 

  بارهاي با اينرسي كم مي باشد مناسب ميباشد

  

  :نكته 

روش كنترل تطبيقي يك روش فعال در كاهش سرعت موتور نيست و موجب نمي شود كه مدت 
لذا براي بارهاي با اينرسي باال مي بايست از ترمز . وقف گردد سريتر از حالت سرازير شده مت

  .استفاده نمود 

. هر كاربردي داراي يك پروفايل خاص استپ بر اساس ويژگي هاي بار و موتور متصله مي باشد 
لذا بهترين . كاهش سرعت به روش كنترل تطبيقي داراي سه نوع پروفايل متفاوت مي باشد 

  .يژگي هاي كاربر خود انتخاب نمائيد پروفايل را بر اساس و

  

  :كنترل كاهش سرعت به روش تطبيقي 

  :براي استفاده از كنترل كاهش سرعت به روش تطبيقي 

( را از منوي حالتهاي استپ انتخاب نمائيد  ( Adaptive Control)حالت كنترل تطبيقي  -1
 ) 2Hپارامتر 

 ) 2I پارامتر ( زمان شيب استپ مورد نظر را تنظيم كنيد  -2

 ) 2Kپارامتر ( پروفايل استپ مورد نياز را انتخاب كنيد  - 3

  

  ) : 2Kپارامتر ( پروفايلهاي استپ تطبيقي  

 كاهش سرعت سريع -1

 كاهش سرعت با شيب ثابت -2

 كاهش سرعت كند -3
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   ) 2Iپارامتر ( زمان شيب استپ  -4

  
  

  :نكته 

اين بدان معنا . ويزگيهاي هيدروليكي سيستمهاي پمپاژ بسيار متفاوت مي باشد: توقف پمپاژ 
است كه پروفايل ايده آل جهت كاهش سرعت و نيز زمان استپ از هر كاربرد به كاربرد ديگر 

جدول زير جهت راهنمائي در انتخاب پروفايلهاي مختلف ارائه شده است . بسيار متنوع مي باشد 
  يش قرار دهيد، اما ما پيشنهاد مي كنيم كه هر سه پروفايل را جهت اخذ بهترين حالت مورد آزما

  
 كاربرد پروفايل

كي در سرعت موتور يا پمپ موجب حركت چسيستمهاي با هد باال كه كاهش كو  كاهش سرعت كند
  سريع بين جريان رفت و برگشت سيال مي گردد

سيستمهاي با هد كم يا متوسط و جريان سيالي باال كه در آن ميزان سيال زياد  كاهش سرعت با شيب ثابت
  است

سيستمهاي پمپاژ باز كه در آن عمل تخليه سيال توسط پمپ بدون نياز به حركت   ت سريعكاهش سرع
  معكوس صورت مي گيرد

  
  :نكته 

ميزان جريان . كنترل تطبيقي بر اساس يك پروفايل برنامه ريزي شده به كنترل بار اقدام مي كند 
  .زمان استپ بستگي زيادي به نوع پروفايل انتخابي و زمان توقف دارد 

  

اگر موتوري كه در حالت كنترل تطبيقي جهت كنترل استارت يا استپ به سافت متصل بوده است 
تست شده باشد ، ) جداي از دستگاه اصلي ( ويا اينكه سافت با يك موتور ديگر , را تعويض كنيد 

در اين حالت در صورتيكه پارمترهاي . سافت احتياج به فراگيري مشخصات موتور جديد دارد 
1A )  جريان كامل موتور ( 2ياL  ) تغيير كرده باشد ، سافت بصورت ) ميزان بهره كنترل تطبيقي

  .اتوماتيك نسبت به دريافت مشخصات موتور جديد اقدام مي كند 
  

  :چگونه پروفايل مورد نياز را انتخاب كنيم 
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  رآيندي اگر شما درخواستهاي ف. بهترين پروفايل بستگي به جزئيات دقيق هر كاربردي دارد 
  .ويژه اي داريد ، اين موضوع را با تأمين كننده محلي درميان بگذاريد 

  
  :نكته 

در روش كنترل تطبيقي مشخصات سرعت موتور كنترل مي گردد همراه با محدوديت زماني  
لذا اين كار ممكن است نسبت به روشهاي سنتي كنترل سرعت ، داراي سطح . برنامه ريزي شده 
  باشدباالتري از جريان 

  
  ترمز -5.4.4

  ترمز باعث كوتاه شدن زمان توقف موتور مي گردد
  

  :توجه 

در صورتيكه گشتاور ترمزي خيلي بااليي وجود داشته باشد ، موتور قبل از رسيدن به پايان زمان 
                 ترمز متوقف شده و موتور مي بايست گرماي زيادي را متحمل شود كه موجب آسيب به آن

توجه داشته باشيد كه پيكيربندي مورد نياز مي بايست داراي عملكرد ايمن و مطمئني .  مي گردد
  .در خصوص موتور و استارتر باشد 

  :ترمز 

به كاهش  DCزمانيكه از حالت ترمز استفاده مي گردد ، دستگاه با استفاده از تزريق جريان 
  سرعت موتور اقدام مي كند

  :  ASABترمز در سافت استارتر 
 زي به استفاده از كنتاكتور ترمزي نياDC نمي باشد  
  هر سه فاز كنترل شده بنابراين جريان ترمزي و گرماي حاصل از آن در كل موتور توزيع

  مي گردند 

  
  :عمل ترمز دو مرحله دارد 
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ارائه يك سطح ميانه از ترمز جهت كاهش سرعت موتور به ميزاني كه آمادگي : پيش ترمز  -1

 )سرعت % 70تقريباً ( هم شود فرات آميز موتور كامل جهت تزمز موفقي

درصد بي اثر مي  70ايجاد حداكثر گشتاور ترمزي كه در سرعتهاي باالتر از : ترمز كامل  -2
 باشد

  

  :پيكر بندي دستگاه جهت عملكرد ترمز 
اين مدت زمان برابر زمان كل ) . 1(را براي مدت زمان توقف تنظيم كنيد  2Iپارامتر  -1

باشد تا به )  15Hپارامتر ( مي بايست بيشتر از مدت زمان خود ترمز  ترمز مي باشد و
در . درصد كاهش دهد  70مرحله پيش ترمز اجازه دهد تا سرعت موتور را به 

صورتيكه زمان توقف خيلي كوتاه باشد ، عمل ترمز با موفقيت انجام نگرفته و موتور 
 .به حالت سرازير شدن متوقف مي گردد 

را به اندازه تقريباً يك چهارم كل زمان ترمز تنظيم )  15Hپارامتر (  مدت زمان ترمز -2
 اين مدت زمان مربوط به مرحله دوم يعني ترمز كامل مي باشد.  كنيد

بگونه اي تنظيم كنيد كه بهترين حالت ترمز  15Gميزان گشتاور ترمزي را در پارامتر  -3
در حالت ترمز كامل قرار در صورتيكه اين ميزان خيلي كم باشد موتور . حاصل شود 

 .نگرفته و در انتها به حالت سرازيري متوقف مي گردد 

 

براي مثال  (با سنسور سرعت خارجي  ASABاستفاده از  براي كسب اطالع بيشتر در خصوص
  .مراجعه كنيد  51به ترمز نرم در صفحه ) براي كاربردهايي با بار متغير در زمان ترمز 

  
 ) 2Iپارامتر ( زمان استپ  -1

 ) 15Hپارامتر ( زمان ترمز  -2

 زمان سرازيري به استپ -3
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    : نكته 

ه بعنوان نرخ محاسبه شده حرارتي توسط چعملكرد ترمز باعث مي شود كه موتور زودتر از آن
را فعال  4Fدر اين حالت كنترل حرارتي موتور در پارامتر . مربوطه صورت گرفته گرم شود  مدل

  . تنظيم نمائيد ) شروع مجدد ( مان تأخير مناسب ري استارت را براي ز 5Aپارامتر كرده و يا 
  

از موتور شنيده مي شود ، كه اين موضوع در هنگام ترمز طبيعي  تيزدر زمان ترمز يك صداي 
   است

  
  :عملكرد پرش . 5.5

  
عملكرد پرش موجب راهاندازي موتور در يك سرعت كاهش يافته مي گردد ، بطوريكه بين بار و 

عمل پرش را مي توان در هر دو جهت مستقيم و معكوس .اه هماهنگي الزم بعمل آيد كاربر دستگ
  .به موتور اعمال نمود 

 (FLT)درصد گشتاوربار كامل  75تا  50بيشترين گشتاور قابل اعمال در حالت پرش تقريباً بين 
درصد  75تا  50در حالت حركت معكوس ، گشتاور قابل اعمال در موقيعيت پرش بين . مي باشد 

  .مراجعه كنيد  15Fبراي تنظيم گشتاور پرش به پارامتر . گشتاور در حالت حركت مستقيم است 
  
  

  :نكته 

  .ممكن است موجب افزايش ارتعاشات شفت گردد % 50به بيش از  15Fتنظيم پارامتر 
  
  

 پرش در جهت مستقيم -1

 پرش در جهت معكوس -2

 عملكرد نرمال -3
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  ) 6Dپارامتر ( كي از ورودي هاي قابل برنامه ريزي استفاده كنيد براي فعال كردن حالت پرش از ي
در صورتيكه در حين پرش يك فرمان جديد به دستگاه برسد ، فرمان پرش متوقف شده و فرمان 

  .جديد اجرا مي شود 
  

  : نكته 

  .  در حين پرش عمليات راه اندازي نرم و توقف نرم قابل دستيابي نيستند 

  
  :احتياط 
از آنجا كه . سرعت كم در كاركرد مداوم ، نبايد به نيت كاهش حرارت موتور انجام پذيرد حركت با 

. حرارتي موتور نيز پائين مي آيد  مدلدر حالت پرش پروفايل حرارتي موتور تغيير كرده و دقت 
  لذا در حالت پرش نبايد به عملكرد صحيح حفاظت اضافه بار مطمئن بود

  

  رجيعملكرد اتصال مثلث خا - 5.6
  در حالت مثلث خارجي (Power Through) با دوفازو ادامه كار ترمز ،كنترل تطبيقي ، پرش 

اگر اين عملكردها در هنگام برنامه ريزي سافت اعمال . پشتيباني نمي گردند ) شش سيمه ( 
شوند ، اما در عمل سافت به يك موتور با اتصال مثلث خارجي وصل گردد ، رفتارهاي زير بروز 

  :كرد   دخواه

  سافت با يك جريان ثابت راه اندازي مي گردد استارت با كنترل تطبيقي
بر روي بزرگتر از صفر ثانيه تنظيم شده ) زمان استپ(2Iاگر پارامتر استپ با كنترل تطبيقي

باشد موتور به حالت شيب زمان ولتاژ متوقف مي گردد و در 
موتور به حالت سرازيري  صورتيكه اين پارامتر برابر صفر انتخاب شود

  متوقف مي شود 
  سافت آالرم عدم پشتيباني مي دهد  پرش
  موتور به حالت سرازيري متوقف مي گردد  ترمز

 نمايش داده  LX-TX Shortedسافت فرمان قطع داده و پيغام   ادامه كار با دو فاز
  مي شود  
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    :نكته 

 نيز نامتعادلي جريان بعنوان حفاظت قطع فازا حفاظت تنههنگام اتصال به طريق مثلث خارجي ، 
) حفاظت نامتعادلي جريان (  4Aلذا در اين حالت نبايد پارامتر . كارفعال مي باشد  زماندر 

  . غيرفعال گردد 

  :احتياط 

   باشد 600VACحالت مثلث خارجي زماني مي تواند انتخاب گردد كه ولتاژ اصلي كمتر يا مساوي 

  

  

  امه ريزيمنوي برن -6

منوي برنامه ريزي بشما اين امكان مي دهد كه پارامترهاي قابل برنامه ريزي را جهت كنترل 
را  MENU/ENTERبراي باز كردن اين منو ، دكمه . عملكرد دستگاه مشاهده و يا تغيير دهيد 

  :براي حركت بين پارامترهاي منو . در حالت نمايش وضعيت يا گراف فشار دهيد 

 ين پارامترهاي گروهي كليد باال و پائين را فشار دهيدبراي حركت ب  
  براي باز كردن يك زير منو دكمهMENU/ENTER را فشار دهيد  
  براي مشاهده پارامترهاي يك گروه دكمهMENU/ENTER را فشار دهيد  
  براي بازگشت به يك سطح قبل از دكمهEXIT استفاده كنيد  
  براي بستن منوي برنامه ريزي دكمهEXIT چندين بار فشار داده يا دكمه هاي  را

STATUS  ياGRAPHS  را بفشاريد.  

  

  :براي تغيير مقدار يك پارامتر 

  روي پارامتر مورد نظر رفته و دكمهMENU/ENTER  را جهت باز كردن صفحه ويرايش
  فشار دهيد
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    ار فشار با هر ب. براي تغيير ميزان پارامتر انتخابي از دكمه هاي باال و پائين استفاده كنيد
در صورتيكه اين دكمه ها . دادن اين دكمه ها مقدار پارامتر يك واحد كم يا زياد مي شود 

  ثانيه فشرده و نگه داشته شوند سرعت كاهش يا افزايش پارامتر بيشتر مي شود 5بيش از 
  براي ذخيره تغييرات دكمهMENU/ENTER  در اين حالت تنظيمات . را فشار دهيد

  ي صفحه نمايش ذخيره شده و كي پد به ليست پارامترها بر ميگرددنمايش داده شده رو
  براي لغو يك تغيير از دكمهEXIT در اين حالت ابتدا از شما تأييد اين . ده كنيد ااستف

 .موضوع خواسته شده و سپس بدون ذخيره هر گونه تغيير به ليست پارامترها برمي گردد 

حتي زمانيكه برنامه ريزي دسترسي داشته باشيد  شما در هر زماني مي توانيد به منوي قابل
  . هر گونه تغييرات ايجاد شده نيز سريعاً اعمال مي گردد . سافت در حالت كاركرد مي باشد 

  :زير منو است  4منوي قابل برنامه ريزي داراي 

             منوي تنطيم سريع
Quick Setup Menu  

  دسترسي خواهيد داشت به تنظيمات سريع براي كاربردهاي عمومي

  منوي استاندارد

Standard Menu  

 منوي استاندارد دسترسي شما را به پارامترهاي عموماً استفاده شده را آسان 
اين موضوع بشما اجازه مي دهد تا دستگاه را با كاربرد مورد نظر وفق . مي سازد 

  دهيد

  گستردهمنوي 

Extended Menu  

. ازه دسترسي به تمامي پارامترهاي قابل برنامه ريزي را مي دهد اين منو بشما اج
تنظيم و استفاده از  اي باتجربه جهت دستيابي به بهتريناين منو جهت كاربره

  ويژگيهاي پيشرفته دستگاه است

  تنظيم هايابزار

Setup Tools  

يخ ابزارهاي تنظيم شامل تنظيمات مربوط به تعمير بوده كه پيكربندي ساعت ، تار
  دستگاه و يا بارگذاري يك پارامتر استاندارد را برعهده دارد

  

  :تنظيم سريع  - 6.1

 در اين حالت دستگاه بر. اين منو پيكر بندي دستگاه براي كاربردهاي عمومي را ميسر مي سازد 

تنظيم عمومي بشما پيشنهاد ميدهد و شما اساس كاربرد مورد نظر پارامترها را تنظيم كرده و يك 
  .مي توانيد هر پارامتر را بر اساس نياز خود تنظيم كنيد 
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  . را بر اساس پالك مشخصات موتور تنظيم كنيد ) جريان بار كامل موتور (  1Aهميشه پارامتر 
  .مقدار پيشنهادي حداقل جريان بار كامل سافت مي باشد 

  ميزان پيشنهادي  پارامتر  كاربرد

 جريان بار كامل موتور  پمپ گريز از مركز
  حالت استارت

  پروفايل استارت تطبيقي
  زمان شيب استارت
  محدوديت جريان

  حالت استپ
  پروفايل استپ تطبيقي

  زمان توقف

  با توجه به مدل
  كنترل تطبيقي
  شتاب سريع

  ثانيه 5
350%  

  كنترل تطبيقي
  كندكاهش سرعت 

  ثانيه 15
 موتورجريان بار كامل  پمپ شناور

  حالت استارت
  پروفايل استارت تطبيقي

  زمان شيب استارت
  محدوديت جريان

  حالت استپ
  پروفايل استپ تطبيقي

  زمان توقف

  با توجه به مدل
  كنترل تطبيقي
  شتاب سريع

  ثانيه 5
350%  

  كنترل تطبيقي
  كاهش سرعت كند

  ثانيه 15
 جريان بار كامل موتور  فن رطوبتي

  حالت استارت
  تطبيقيپروفايل استارت 

  زمان شيب استارت
  محدوديت جريان

  با توجه به مدل
  كنترل تطبيقي

  شتاب ثابت
  ثانيه 15

350%  
 جريان بار كامل موتور  فن خشك

  حالت استارت
  پروفايل استارت تطبيقي

  زمان شيب استارت
  محدوديت جريان

  زمان استارت اضافي
  زمان قفل روتور

  با توجه به مدل
  كنترل تطبيقي

  شتاب ثابت
  ثانيه 20

400%  
  ثانيه 30
  ثانيه 20

 جريان بار كامل موتور  كمپرسور اتصال دهنده
  حالت استارت

  با توجه به مدل
  كنترل تطبيقي
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مقدار پيشنهادي و مقداري كه با عالمت مثلث در صفحه نمايش ميزان هاي اليت شده نمايانگر 
  نشان داده شده است نماينگر ميزان بارگذاري شده مي باشد 

 
 
  

 پروفايل استارت تطبيقي
  زمان شيب استارت
  محدوديت جريان

 شتاب ثابت
  ثانيه 10

400%  
 جريان بار كامل موتور  كمپرسور جدا كننده

  حالت استارت
  بيقيپروفايل استارت تط
  زمان شيب استارت
  محدوديت جريان

  با توجه به مدل
  كنترل تطبيقي

  شتاب ثابت
  ثانيه 10

450%  
 جريان بار كامل موتور  تسمه نقاله

  حالت استارت
  پروفايل استارت تطبيقي

  زمان شيب استارت
  محدوديت جريان

  حالت استپ
  پروفايل استپ تطبيقي

  زمان توقف

  با توجه به مدل
  كنترل تطبيقي

  كند شتاب
  ثانيه 15

400%  
  كنترل تطبيقي

  كاهش سرعت ثابت
  ثانيه 5

 جريان بار كامل موتور  چرخ دنده فشار دهنده
  حالت استارت

  پروفايل استارت تطبيقي
  زمان شيب استارت
  محدوديت جريان

  زمان استارت اضافي
  زمان قفل روتور

  با توجه به مدل
  كنترل تطبيقي

  شتاب ثابت
  ثانيه 20

400%  
  ثانيه 30
  ثانيه 20

 جريان بار كامل موتور  گيره فشار دهنده
  حالت استارت

  پروفايل استارت تطبيقي
  زمان شيب استارت
  محدوديت جريان

  زمان استارت اضافي
  زمان قفل روتور

  با توجه به مدل
  كنترل تطبيقي

  شتاب ثابت
  ثانيه 30

450%  
  ثانيه 40
  ثانيه 30
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  منوي استاندارد - 6.2

منوي استاندارد دسترسي شما را به پارامترهايي كه عموماً از آن استفاده كرديد آسان مي ساخته 
  ربرد پيكربندي خود را انجام دهدو اين اجازه را به كاربر مي دهد تا بر اساس نياز هر كا

 تنظيم پيش فرض      

   مشخصات موتور 1 
 بر اساس مدل  (FLC)جريان بار کامل موتور  1A   

  حالتھای استارت و استپ موتور اول 2 
 جريان ثابت حالت استارت 2A   

350%  حد جريان 2B   

350%  جريان اوليه 2C   

00:10mm:ss  زمان شيب استارت 2D   

00:20mm:ss  زمان استارت اضافه 2G   
 توقف به روش سرازيری حالت استپ 2H   

00:00mm:ss  زمان استپ 2I   

   سطوح حفاظتی 4 
 ھر توالی توالی فاز 4B   

20%FLC  افت جريان 4C   

400%FLC  افزايش جريان پيوسته 4D   
 ھميشه فعال دريافت يک فرمان قطع 4E   

   تأخيرات حفاظتی 5 

00:05mm:ss  جريان تآخير افت 5C   

00:00mm:ss  تأخير افزايش جريان پيوسته 5D   

00:00:mm:ss   Aتأخير ورودی قطع  5E   

00:00mm:ss  راه اندازی در اجرای فرمانتأخير  5F   

   دی ھاوور 6 
 انتخاب تنظيم موتور  Aعملکرد ورودی  6D   

 ورودی قطع  Aنام ورودی  6E   

   رله ھای خروجی 7 
 کنتاکتور اصلی  Aله عملکرد ر 7A   

00:00mm:ss   Aزمان تأخير در وصل رله  7B   

00:00mm:ss   Aزمان تأخير در قطع رله  7C   
 حرکت  Bعملکرد رله  7D   

00:00mm:ss   Bزمان تأخير در وصل رله  7E   

00:00mm:ss   Bزمان تأخير در قطع رله  7F   

 قطع  Cعملکرد رله  7G   

00:00mm:ss   Cزمان تأخير در وصل رله  7H   

00:mm:ss   Cزمان تأخير در قطع رله  7I   

50%FLC  آستانه افت جريان 7J   

100%FLC  آستانه افزايش جريان 7K   

80%FLC  آستانه دمای موتور 7L   

   نمايشگر 10 
 انگليسی زبان 10A   

 وضعيت سافت استارتر باال چپ –صفحه کاربر  10B   
 خالی راستباال  –صفحه کاربر  10c   

 ساعت کارکرد چپ پائين –ه کاربر صفح 10D   
 خالی پائين راست –صفحه کاربر  10E   
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 جريان  يا توان جرياننمايش  10J   

  

  منوي گسترده - 6.3

  اين منو دسترسي به تمامي پارامترهاي دستگاه را ميسر مي سازد

       

   مشخصات موتور 1 

 با توجه به مدل جريان بار کامل موتور 1A   

00:10mm:ss  شده زمان روتور قفل 1B             
 با توجه به مدل جريان بار کامل موتور دوم 1C   

00:10mm:ss  زمان روتور قفل شده دوم 1D   
 تکی مدل حرارتی دوگانه 1E   

  موتور اول حالتھای استارت و استپ 2 
 جريان ثابت حالت استارت 2A   

350%FLC  حد جريان 2B   

350%FLC  جريان اوليه 2C   

00:10mm:ss  ن شيب استارتزما 2D   

500%FLC  سطح استارت ضربه ای 2E   

0ms  زمان استارت ضربه ای 2F   

00:20mm:ss  زمان استارت اضافه 2G   
 استپ به روش سرازيری حالت استپ 2H   

00:00mm:ss  زمان استپ 2I   
 شتاب ثابت پروفايل استارت تطبيقی 2J   

 کاھش سرعت ثابت پروفايل استپ تطبيقی 2K   

75%  ھره کنترل تطبيقیب 2L   

  حالتھای استارت و استپ موتور دوم 3 
 جريان ثابت  2حالت استارت  3A   

350%FLC   2حد جريان  3B   

350%FLC   2جريان اوليه  3C   

00:10mm:ss   2زمان شيب استارت  3D    
500%FLC   2سطح استارت ضربه ای  3E   

0ms   2زمان استارت ضربه ای  3F   

00:20mm:ss   2تارت اضافه زمان اس 3G   
 استپ به روش سرازيری  2حالت استپ  3H   

00:00mm:ss   2زمان استپ  3I   
 شتاب ثابت  2پروفايل استارت تطبيقی  3J   

 کاھش سرعت ثابت  2پروفايل استپ تطبيقی  3K   

75%   2بھره کنترل تطبيقی  3L   

   سطوح حفاظتی 4 

30%  عدم تعادل جريان 4A   
 ھر توالی توالی فاز 4B   

20%FLC  افت جريان 4C   

400%FLC  افزايش جريان پيوسته 4D   
 ھميشه فعال  Aورودی قطع  4E   
 کنترل نگردد کنترل حرارت موتور 4F   

 حرکت/ استارت  کنترل فرکانس 4G   

 ھرتز 5 ± تلورانس فرکانس 4H   
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    تأخير خفاظتی 5 

00:10mm:ss  تأخير استارت مجدد 5A   

00:03mm:ss  دل جريانتأخير عدم تعا 5B   

00:05mm:ss  تآخير افت جريان 5C   

00:00mm:ss  تأخير افزايش جريان پيوسته 5D   

00:00:mm:ss   Aتأخير ورودی قطع  5E   

00:00mm:ss  تأخير در اجرای فرمان راه اندازی 5F   

00:01mm:ss  تأخير فرکانس 5G   

   ورودی ھا 6 
 در ھر زمان  از راه دور/ محلی  6A   

 راه دور فعال کنترل از فرمانھای از راه دور 6B   

 NCبسته  منطق ريست از راه دور 6C   
 انتخاب تنظيم موتور  Aعملکرد ورودی  6D   

 ورودی قطع  Aنام ورودی  6E   

   رله ھای خروجی 7 
 کنتاکتور اصلی  Aعملکرد رله  7A   

00:00mm:ss   Aزمان تأخير در وصل رله  7B   

00:00mm:ss   Aع رله زمان تأخير در قط 7C   
 حرکت  Bعملکرد رله  7D   

00:00mm:ss   Bزمان تأخير در وصل رله  7E   

00:00mm:ss   Bزمان تأخير در قطع رله  7F   
 قطع  Cعملکرد رله  7G   

00:00mm:ss   Cزمان تأخير در وصل رله  7H   

00:mm:ss   Cزمان تأخير در قطع رله  7I   

50%FLC  آستانه افت جريان 7J   

100%FLC  انه افزايش جريانآست 7K   

80%FLC  آستانه دمای موتور 7L   

  ورودی و خروجی آنالوگ 8 

 (FLC%)جريان   Aخروجی آنالوگ  8A   

4‐20mA   Aمقياس آنالوگ  8B   

100%   Aماکزيمم تغييرات آنالوگ  8C   

0%   Aحداقل تغييرات آنالوگ  8D   

   ريست اتوماتيک 9 

 غير فعال عملکرد ريست اتوماتيک 9A   

1  ماکزيمم ريست 9B   

00:05mm:ss   Bو  Aتأخير ريست در گروھھای  9C   

 Cتأخير ريست در گروه   دقيقه 5 9D   

    10 
 انگليسی زبان 10A   

 وضعيت سافت استارتر باال چپ –صفحه کاربر  10B   
 خالی راستباال  –صفحه کاربر  10C   

 ساعت کارکرد چپ پائين –صفحه کاربر  10D   
 خالی پائين راست –بر صفحه کار 10E   

پايه زمانی نمايش نمودار  ثانيه10 10F   

400%  ماکزيمم تغييرات نمودار 10G   

0%  حداقل تغييرات نمودار 10H   

4007  ولتاژ مرجع 10I   
 جريان نمايش جريان يا توان 10J   

   محدوديتھا 15 

0000  کد دسترسی 15A   
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 نوشتن/ خواندن   قفل تنظيمات 15B   
 غيرفعال ار در حالت اضطراریک 15C   

100%  کاليبراسيون جريان 15D   
عملکرد در قبال اتصال کوتاه تريستور  فقط کنترل سه فاز 15E   

50%  گشتاور پرش 15F   

20%  گشتاور ترمز 15G   

00:01mm:ss  زمان ترمز 15H   

20%   2گشتاور ترمز  15I   

00:01mm:ss   2زمان ترمز  15J   

   عملکرد قطع 16 

 افت استارترقطع س اضافه بار موتور 16A   
 قطع سافت استارتر نامتعادلی جريان 16B   
 قطع سافت استارتر افت جريان 16C   
 قطع سافت استارتر سريعافزايش جريان  16D   
 قطع سافت استارتر  Aقطع ورودی  16E   
 قطع سافت استارتر فرکانس 16F   
 قطع سافت استارتر ترميستور موتور 16G   

 فت استارترقطع سا زمان استارت زيادی 16H   
 قطع سافت استارتر اتصال سافت استارتر 16I   
 قطع سافت استارتر اضافه دما رادياتور 16J   
 قطع سافت استارتر ساعت/ باتری  16K   
 قطع سافت استارتر اتصال شبکه 16L   

  
  
  
  
  
  
  

  شرح پارامترها. 6.4

  جزئيات موتور -6.4.1

1A :تورجريان بار كامل مو  

  بر اساس مدل:  محدوده

اين ميزان مي بايست بر . سافت را با جريان بار كامل موتور متصله هماهنگ مي سازد : شرح 
  اساس پالك مشخصات موتور تنظيم گردد
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1B  :قفل شدهزمان روتور  

  ثانيه 10: پيش فرض        دقيقه 2ثانيه تا  1:  محدوده

موتور با روتور قفل شده مي تواند بكار خود ادامه  مدت زماني كهماكزيمم عبارت است از : شرح 
اين تنظيم مي بايست بر اساس اطالعات موتور . دهد قبل از اينكه به ماكزيمم حرارت خود برسد 

  انجام پذيرد

  

1C  :2جريان بار كامل موتور  

  بر اساس مدل:  محدوده 

  جريان بار كامل موتوربراي موتور دوم: شرح 

  

1D  :2شده  زمان روتورقفل  

  ثانيه 10: پيش فرض       دقيقه 2ثانيه تا  1:  محدوده

عبارت است از ماكزيمم مدت زماني كه موتور با روتور قفل شده مي تواند بكار خود ادامه : شرح 
اين تنظيم مي بايست بر اساس اطالعات موتور . دهد قبل از اينكه به ماكزيمم حرارت خود برسد 

  انجام پذيرد

  

1E  :ي دوگانهمدل حرارت  

  يا  دوگانه)  پيش فرض ( تكي :  انتخاب 

اين مدل زماني مورد نياز است كه دو . براي فعال كردن مدل حرارتي دوگانه بكار مي رود : شرح 
  موتور جداگانه توسط يك دستگاه سافت كنترل گردد
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  :نكته 

قرار گرفته  (DUAL)بروي دوگانه   1Eمدل حرارتي دوم تنها زماني فعال مي باشد كه پارامتر 
يكي از ورودي هاي . ( باشد و تنظيمات موتور دوم نيز براي دستگاه سافت انجام پذيرفته باشد 

  )بوده و آن ورودي نيز فعال باشد  Motor Set Selectقابل برنامه ريزي مي بايست بر روي 

  

  موتور اولاستارت يا استپ  -6.4.2

2A  :حالت استارت  

  كنترل تطبيقي  يا   )ش فرض پي( جريان ثابت : انتخاب 

  حالت استارت نرم را انتخاب مي نمايد: شرح 

  

2B  :حد جريان  

  %350: پيش فرض     جريان بار كامل % 600تا % 100از :  محدوده

ميزان جريان نهايي براي حالت جريان ثابت يا شيب جرياني استارت نرم بر اساس درصدي : شرح 
  از جريان بار كامل را تنظيم مي كند

  

2C  :جريان اوليه راه اندازي  

  %350: پيش فرض     جريان بار كامل % 600تا % 100از :  محدوده

تنظيم جريان شروع راه اندازي براي حالت استارت با شيب جرياني و بر اساس درصدي از : شرح 
ت هر چه اين مقدار بزرگتر باشد يعني شتاب گرفتن موتور پس از استار. جريان بار كامل مي باشد 
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  نداريد ميزان جريان اوليه راه اندازي  شيب جريانيدر صورتيكه نياز به . سريعتر انجام مي پذيرد 
  را برابر حد جريان قرار دهيد

  

2D  :زمان شيب استارت  

  ثانيه10: پيش فرض       ثانيه 180تا  1از :  محدوده

راي استارت با براي زمان كل استارت براي حالت كنترل تطبيقي شتاب يا زمان شيب ب: شرح 
  )از جريان راه اندازي اوليه تا حد جريان ( شيب جرياني تنظيم مي گردد 

  

2E  :سطح استارت ضربه اي  

  %500: پيش فرض     جريان بار كامل% 700تا % 100:  محدوده

  جهت تنظيم ميزان جريان ضربه اي استفاده مي گردد: شرح 

  

2F  :زمان استارت ضربه اي  

  ميلي ثانيه 0: پيش فرض         ميلي ثانيه 2000تا  0:  محدوده

تنظيم بر روي صفر ثانيه به معناي  –عبارت است از تنظيم مدت زمان استارت ضربه اي : شرح 
  ين گزينه استاغيرفعال كردن 

  :احتياط 

                       در حالت استارت ضربه اي ، تجهيزات مكانيكي در معرض سطح باالتري از گشتاور قرار
س اقدام به يزان استقامت موتور ، بار و اتصاالت مطمئن شده ، سپمدر اين حالت از . گيرند  مي

  .نمائيد فعال سازي اين ويژگي 
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2G :زمان استارت اضافه  

در . زمان استارت اضافه حداكثر مدت زماني است كه سافت تالش مي كند تا موتور استارت گردد 
نرفت موجب قطع كامل  (RUN)موتور به حالت كاركرد صورتيكه پس از گذشت اين مدت زمان ، 

لذا اين مدت زمان را كمي بيشتر از مدت مورد نياز تنظيم كنيد تا يك استارت . سافت مي گردد 
در صورتيكه اين ميزان صفر منظور گردد بمعناي غيرفعال كردن اين حفاظت . سالم داشته باشيد 

  است

  دقيقه 4ثانيه تا  0:  محدوده

  نظيم بر اساس نيازت: شرح 

  

2H :حالت توقف  

  : انتخاب  

  پيش فرض ( سرازيري تا توقف(  
 استپ نرم با شيب زمان ولتاژ  
 كنترل تطبيقي  
 ترمز  

  

  انتخاب حالت توقف: شرح 

  

2I  : زمان توقف  

  صفر ثانيه: پيش فرض         دقيقه 4ثانيه تا  0:  محدوده
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  در . ولتاژ و يا كنترل تطبيقي است تنظيم مدت زمان استپ نرم در حالت شيب زمان : شرح 
صورت استفاده از كنتاكتور اصلي ، مي بايست اين كنتاكتور تا پايان زمان توقف در مدار بوده و 

ست  RUNبراي ايجاد اين حالت مي توانيد از يك خروجي قابل برنامه ريزي كه با . بسته باشد 
صورت استفاده از ترمز ، اين ميزان بايد  در. مي باشد جهت كنترل كنتاكتور اصلي استفاده نمائيد 

  برابر زمان كل استپ باشد

  

2J  :پروفايل استارت تطبيقي  

  : انتخاب 

 شتاب سريع  
  پيش فرض ( شتاب ثابت(  
 شتاب كند  

  انتخاب نوع پروفايل افزايش سرعت براي حالت كنترل تطبيقي سرعت: شرح 

  

2K  :پروفايل استپ تطبيقي  

  : انتخاب 

 عكاهش سرعت سري  
  پيش فرض ( كاهش سرعت ثابت(  
 كاهش سرعت كند  

  انتخاب نوع پروفايل كاهش سرعت براي حالت كنترل تطبيقي استپ: شرح 

  

2L  :بهره كنترل تطبيقي  

  %75: پيش فرض       %200تا % 1: محدوده 
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  انجام تنظيمات بر روي كنترل تطبيقي استارت و . براي تنظيم كنترل تطبيقي بكار مي رود : شرح 
  پ تأثير گذار مي باشداست

  
 

  :نكته 

پيشنهاد ما اينست كه در خصوص اين آيتم تغييري در مقدار پيش فرض بوجود نياوريد مگر  
در صورتيكه افزايش يا كاهش سرعت در پايان عمليات . اينكه عملكرد ، رضايت بخش نباشد 

در . افزايش دهيد  درصد 10تا  5استارت يا استپ خيلي سريع اتفاق مي افتد ، ميزان بهره را 
صورتيكه سرعت موتور در حين استارت يا استپ داراي نوسان باشد ، ميزان بهره را اندكي پائين 

  .بياوريد 

  

  استارت يا استپ موتور دوم - 6.4.3

  براي جزئيات بيشتر به پارامترهاي استارت يا استپ موتور اول مراجعه كنيد

  

3A  : 2حالت استارت  

  : انتخاب 

 پيش فرض ( ت جريان ثاب(    
 كنترل تطبيقي  

  حالت استارت نرم را انتخاب مي نمايد: شرح 

  

  

3B  : 2حد جريان  

  %350: پيش فرض     جريان بار كامل % 600تا % 100از : محدوده 
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  ميزان جريان نهايي براي حالت جريان ثابت يا شيب جرياني استارت نرم بر اساس درصدي : شرح 
  ي كنداز جريان بار كامل را تنظيم م

  

3C  : 2جريان اوليه راه اندازي  

  %350: پيش فرض     جريان بار كامل % 600تا % 100از : محدوده 

تنظيم جريان شروع راه اندازي براي حالت استارت با شيب جرياني و بر اساس درصدي از : شرح 
از استارت هر چه اين مقدار بزرگتر باشد يعني شتاب گرفتن موتور پس . جريان بار كامل مي باشد 
در صورتيكه نياز به شيب جرياني نداريد ميزان جريان اوليه راه اندازي . سريعتر انجام مي پذيرد 

  را برابر حد جريان قرار دهيد

  

3D  : 2زمان شيب استارت  

  ثانيه10: پيش فرض       ثانيه 180تا  1از : محدوده 

زمان شيب براي استارت با براي زمان كل استارت براي حالت كنترل تطبيقي شتاب يا : شرح 
  )از جريان راه اندازي اوليه تا حد جريان ( شيب جرياني تنظيم مي گردد 

  

3E  : 2سطح استارت ضربه اي  

  %500: پيش فرض     جريان بار كامل% 700تا % 100: محدوده 

  جهت تنظيم ميزان جريان ضربه اي استفاده مي گردد: شرح 

  

3F  : 2زمان استارت ضربه اي  

  ميلي ثانيه 0: پيش فرض         ميلي ثانيه 2000تا  0: ه محدود
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  تنظيم بر روي صفر ثانيه به معناي  –عبارت است از تنظيم مدت زمان استارت ضربه اي : شرح 
  غيرفعال كردن آين گزينه است

 

  :احتياط 

            در حالت استارت ضربه اي ، تجهيزات مكانيكي در معرض سطح باالتري از گشتاور قرار 
در اين حالت از نيزان استقامت موتور ، بار و اتصاالت مطمئن شده ، سپس اقدام به . مي گيرند 

  .فعال سازي اين ويژگي بنمائيد 

  

3G : 2زمان استارت اضافه  

در . زمان استارت اضافه حداكثر مدت زماني است كه سافت تالش مي كند تا موتور استارت گردد 
نرفت موجب قطع كامل  (RUN)زمان ، موتور به حالت كاركرد صورتيكه پس از گذشت اين مدت 

لذا اين مدت زمان را كمي بيشتر از مدت مورد نياز تنظيم كنيد تا يك استارت . سافت مي گردد 
در صورتيكه اين ميزان صفر منظور گردد بمعناي غيرفعال كردن اين حفاظت . سالم داشته باشيد 

  است

  ثانيه 20: پيش فرض         دقيقه 4ثانيه تا  0: محدوده 

  تنظيم بر اساس نياز: شرح 

  
3H : 2حالت توقف  

  :انتخاب  
  پيش فرض ( سرازيري تا توقف(  
 استپ نرم با شيب زمان ولتاژ  
 كنترل تطبيقي  
 ترمز  
  انتخاب حالت توقف: شرح 
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3I  : 2زمان توقف  

  صفر ثانيه: پيش فرض         دقيقه 4ثانيه تا  0: محدوده 
در . مان استپ نرم در حالت شيب زمان ولتاژ و يا كنترل تطبيقي است تنظيم مدت ز: شرح 

صورت استفاده از كنتاكتور اصلي ، مي بايست اين كنتاكتور تا پايان زمان توقف در مدار بوده و 
ست  RUNبراي ايجاد اين حالت مي توانيد از يك خروجي قابل برنامه ريزي كه با . بسته باشد 

در صورت استفاده از ترمز ، اين ميزان بايد . اكتور اصلي استفاده نمائيد مي باشد جهت كنترل كنت
  برابر زمان كل استپ باشد

  
3J  : 2پروفايل استارت تطبيقي  

  : انتخاب 
 شتاب سريع  
  پيش فرض ( شتاب ثابت(  
 شتاب كند  
  انتخاب نوع پروفايل افزايش سرعت براي حالت كنترل تطبيقي سرعت: شرح 

  
3K  :2پ تطبيقي پروفايل است  

  : انتخاب 
 كاهش سرعت سريع  
  پيش فرض ( كاهش سرعت ثابت(  
 كاهش سرعت كند  
  انتخاب نوع پروفايل كاهش سرعت براي حالت كنترل تطبيقي استپ: شرح 
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3L  : 2بهره كنترل تطبيقي  

  %75: پيش فرض       %200تا % 1: محدوده 
ظيمات بر روي كنترل تطبيقي استارت و انجام تن. براي تنظيم كنترل تطبيقي بكار مي رود : شرح 

  استپ تأثير گذار مي باشد
  

  سطوح حفاظتي -6.4.4
4A :عدم تعادل جريان  

  %30: پيش فرض       %50تا % 10: محدوده 
  تنظيم نقطه قطع دستگاه براي حفاظت در مقابل عدم تعادل جريان: شرح 

  
4B  :توالي فاز  

  : انتخاب 
  پيش فرض ( هر نوع توالي(  
 الي مثبتفقط تو  
 فقط توالي منفي  

در حين كنترل پيش از استارت ، . انتخاب نوع توالي فاز كه سافت اجازه استارت دهد :شرح 
سافت نوع توالي ترمينالهاي ورودي را با نوع انتخاب كنترل كرده و در صورتيكه با هم هماهنگ 

  نباشد ، فرمان قطع مي دهد
  

4C  :افت جريان  

  %20: يش فرض پ      %100تا % 0: محدوده 
براي حفاظت در مقابل افت جريان بعنوان درصدي از جريان بار تنظيم نقطه قطع دستگاه : شرح 

در اين حالت مي توانيد محدوده اي بين جريان كار عادي موتور و جريان بي باري . كامل موتور
% 0انتخاب ) . FLC از جريان بار كامل موتور% 35تا % 25بعنوان مثال ( موتور را انتخاب كنيد 

  .بمعناي غيرفعال كردن اين نوع حفاظت است 
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 4D  : سريعافزايش جريان  

  %400: پيش فرض        جريان باركامل موتور% 600تا % 80: محدوده 
بعنوان درصدي از ، سريع افزايش جريان تنظيم نقطه قطع دستگاه براي حفاظت در مقابل : شرح 

  .جريان بار كامل موتور
  

4E :ك فرمان قطعدريافت ي  

  : انتخاب 
  به فرمان قطع در هر زماني عمل مي شود و فقط كافي است ) : پيش فرض ( هميشه فعال

  كه سافت برقدار باشد
  فقط در هنگام كار ، استارت يا استپ به فرمان قطع عمل مي شود: فقط هنگام عملكرد 

  ود فقط در هنگام كار سافت ، به فرمان قطع عمل مي ش: فقط هنگام كار 

  انتخاب اينكه چه وقت دستگاه  به يك فرمان قطع پاسخ مثبت دهد: شرح 

  
4F  :كنترل دماي موتور  

  :انتخاب 
  پيش فرض ( كنترل نشود(  
 كنترل گردد  
. شناسايي موتور بعنوان اينكه آيا ظرفيت گرمايي كافي براي يك استارت موفق دارد يا نه : شرح 

رين دمايي كه موتور در هنگام شده فعلي موتور را با آخ در اين حالت سافت ميزان دماي محاسبه
ارت داشته است مقايسه كرده  و تنها زماني اجازه عملكرد به دستگاه مي دهد كه موتور به است

  .اندازه كافي براي يك استارت موفق سرد باشد 
  

4G  :كنترل فركانس  

    : انتخاب 
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   كنترل نگردد  
 فقط زمان استارت  
  پيش فرض ( زمان استارت و كار(  
 فقط زمان كار  
  .جهت رصد كردن ميزان فركانس براي اينكه سافت به حالت قطع برود يا نه : شرح 

  
4H  :ميزان تغييرات فركانس  

  :محدوده 
 ± 2 هرتز  
 ± 5  پيش فرض ( هرتز(  
 ± 10 هرتز  
 ± 15 هرتز  

  انتخاب ميزان تلورانس و تغييرات فركانس: شرح  
  

  يتأخيرات زماني حفاظت -6.4.5
  

5A  :تأخير در استارت مجدد  

  ثانيه 10: پيش فرض     دقيقه 60از يك ثانيه تا : محدوده 
در . ايجاد نمايد  بعدي سافت مي تواند يك تأخير اجباري بين آخرين توقف تا شروع مجدد: شرح 

خير است ، صفحه نمايش مقدار زمان باقيمانده تا برقراري نگاميكه دستگاه در حين اين نوع تأه
  .كان استارت مجدد را نمايش مي دهد ام
  

5B  :تأخير در برابر نامتعادلي جريان  

  ثانيه 3: پيش فرض       دقيقه 4ثانيه تا  0از : محدوده  
قطع دستگاه بواسطه نامتعادلي جريان را براي اجتناب از عملكرد در مواقع بروز نوسان به : شرح 

  تأخير مي اندازد
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5C  :تأخيردر برابر افت جريان  

  ثانيه 5: پيش فرض       دقيقه 4ثانيه تا  0از : محدوده 
قطع دستگاه بواسطه افت جريان را براي اجتناب از عملكرد در مواقع بروز نوسان به تأخير : شرح 

  مي اندازد
  

5D  : سريعتأخيردر برابر افزايش جريان  

  ثانيه 0: پيش فرض       دقيقه 1ثانيه تا  0از : محدوده 
را براي اجتناب از عملكرد در مواقع بروز نوسان سريع بواسطه افزايش جريان قطع دستگاه : شرح 

  به تأخير مي اندازد
  

5E  :تأخير در برابر رسيدن يك فرمان قطع  

  ثانيه 0: پيش فرض       دقيقه 4ثانيه تا  0از : محدوده 
  ايجاد يك تأخير بين زمان رسيدن فرمان قطع تا زمانيكه سافت قطع گردد: شرخ 

  
5F : تأخير در برابر رسيدن فرمان راه اندازي  

  ثانيه 0: پيش فرض       دقيقه 30ثانيه تا  0از : محدوده 
اين تأخير از زمان . دي اتفاق بيافتد وايجاد يك تأخير قبل از اينكه يك فرمان قطع ور: شرح 

تا  در اين حالت وضعيت ورودي ناديده گرفته مي شود. رسيدن فرمان استارت محاسبه مي گردد 
  زمانيكه زمان تأخير سپري گردد

  
5G  :تأخير فركانسي  

  ثانيه 1: پيش فرض       دقيقه 4ثانيه تا  0از : محدوده 
قطع دستگاه بواسطه تغييرات خارج از محدوده فركانس را براي اجتناب از عملكرد در : شرح 

  مواقع بروز نوسان به تأخير مي اندازد
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  كنترل – 6.4.6

6A  : وراز راه د/ محلي  

  :انتخاب 
  دكمه ) : پيش فرض ( از راه دور در هر زمان / محليLOCAL/REMOT  هميشه فعال

  است
  دكمه : از راه دور در زمان خاموشي / محليLOCAL/REMOT  فقط زماني فعال است

  كه دستگاه خاموش باشد
  همه وروديهاي كنترل از راه دور غير فعال است: فقط كنترل محلي  
  ه هاي كنترل محلي نظير متمامي دك: دور فقط كنترل از راهSTART, RESET , 

LOCAL/REMOT  غير فعال مي باشند  
اين انتخاب دسترسي شما را به حالت كنترل محلي از روي دستگاه و يا كنترل از راه دور را : شرح 

 STOPدر هر يك از حاالت فوق دكمه  . تعيين مي نمايد  LOCAL/REMOTبا فشردن دكمه 
  يپد همواره فعال استبر روي ك

  
6B :فرمان از راه دور  

  :انتخاب 
 كنترل از راه دور غير فعال  
  پيش فرض ( كنترل از راه دور فعال(  
در صورتيكه مي خواهيد سافت استارتر به فرمان استارت و استپ از طريق پورت سريال : شرح 

طع اجباري و كنترل محلي فرمانهايي نظير ريست ، ق. پاسخ دهد مي بايست اين گزينه فعال باشد 
  .از راه دور همواره فعال مي باشند / 

6C :وضعيت كنتاكت ريست از راه دور  

  :انتخاب 
  معموالً بستهN.C  ) پيش فرض (  
  معموالً بازN.O   
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  كه كنتاكت معموالً باز باشد )  58و  57ترمينالهاي ( جهت انتخاب ورودي ريست از راه دور : شرح 
  ر مي روديا معموالً بسته بكا

  
6D  : عملكرد وروديA  

  انتخاب
  دستگاه مي تواند با اطالعات دو نوع موتور جداگانه پيكر بندي ) : پيش فرض ( انتخاب موتور

 Motor Setهنگاميكه از موتور دوم استفاده مي كنيد اين پارامتر مي بايست روي . گردد 

Select  در اين . ستارت بسته باشند در زمان رسيدن فرمان ا 55و  53بوده و ترمينالهاي
د كنترل نحالت دستگاه از جهت اينكه اطالعات كدام موتور را در لحظه استارت استفاده كن

استفاده مي ) يا استپ ( اطالعات موتور ديگر را در نوبت بعدي استارت الزم بعمل آورده و 
 .نمايد 

  قطع وردي با منطقN.O  :ارتر مي تواند مورد اين ورودي بعنوان قطع كننده سافت است
 55و  53بين ترمينالهاي ) جمپر ( در اين حالت ايجاد يك اتصال كوتاه . استفاده قرار گيرد 

 مي تواند باعث قطع سافت استارتر گردد 

  قطع وردي با منطقN.C  : موجب  55و  53در اين حالت ايجاد يك اتصال باز بين ترمينالهاي
 قطع سافت مي گردد

  اين ورودي مي تواند جهت انتخاب بين كنترل محلي يا از راه دور : راه دور  از/ انتخاب محلي
در صورت باز بودن ورودي ، سافت . و بجاي استفاده از دكمه مربوطه روي كيپد استفاده گردد 

زمانيكه ورودي . در حالت كنترل محلي قرار خواهد گرفت و بوسيله كيپد كنترل خواهد شد 
در اين حالت دكمه هاي . لت كنترل از راه دور قرار خواهد گرفت بسته باشد ، سافت در حا

START  وLOCAL/REMOT  غيرفعال خواهند بود و سافت هرگونه فرمان محلي يا از
بعنوان انتخاب  Aبراي استفاده از ورودي . راه دور توسط پورت سريال را ناديده خواهد گرفت 

يا  LCL/RMT Anytimeبر روي  6Aتر بين حالت محلي يا از راه دور مي بايست پارام
LCL/RMT When Off  قرار گيرد . 

 در حالت حركت اضطراري سافت استارتر تا موقعيكه متوقف نشود به كار :  حركت اضطراري
( در اين حالت هرگونه فرمان قطع يا اخطار ناديده گرفته مي شود . خود ادامه خواهد داد 

 )راجعه كنيد م 15Cبراي جزئيات بيشتر به پارامتر 
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    2در فرمان توقف اضطراري ، حالت توقف كه در پارامتر : توقف اضطراريH  تنظيم شده بود
باز مي گردد ، سافت اين  55و  53زمانيكه اتصال بين ترمينالهاي . ناديده گرفته مي شود 

 .اجازه را به موتور مي دهد كه بحالت سرازيري توقف نمايد 

  فقط در حالت از راه ( دن پرش در جهت مستقيم مي گردد موجب فعال ش: پرش بسمت جلو
 )دور فعال است 

  فقط در حالت از ( موجب فعال شدن پرش در جهت عكس مي گردد : پرش در جهت عكس
 )راه دور فعال است 

  Aانتخاب عملكرد ورودي : شرح 
  

6E  : نام وروديA 

  :انتخاب  
  بدون جريان   -       )پيش فرض ( قطع ورودي  -
  استپ اضطراري   -          كمفشار  -
  كنترل كننده   -          فشار زياد -
  پي ال سي   -          خطاي پمپ -
  هشدار لرزش   -          سطح پائين -
  سطح باال -

  را مشخص كند  Aيك پيغام روي كي پد ظاهر شده تا نوع فعال بودن ورودي : شرح 
  

  رله هاي خروجي -6.4.7
  

7A  : عملكرد رلهA 

  :انتخاب 
  اده از رله عدم استف: خاموشA 

  رله با گرفتن فرمان استارت بسته شده و بسته مي ماند تا ) : پيش فرض ( كنتاكتور اصلي
 زمانيكه موتور برقدار است
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    رله زمانيكه سافت به حالت كار تغيير وضعيت مي دهد بسته مي گردد: حركت 

  رله زمانيكه سافت به حالت قطع مي رود بسته مي گردد: قطع 

  ام بروز هر اخطاري رله بسته مي شوددر هنگ: اخطار 

  7پارامتر ( با بروز افت جريان : افت جريانJ  (رله بسته مي شود 

  7پارامتر ( با بروز افزايش جريان : افزايش جريانK  (رله بسته مي شود 

  7پارامتر (  ددر زمان فعال شدن دماي موتور ، رله بسته مي شو: دماي موتورL ( 

  ) N.Oمعموالً باز (  Aلكرد رله انتخاب نحوه عم: شرح 

  
7B,7C  : تأخير رلهA  

  دستگاه مي تواند بر اساس يك تأخير در بسته يا باز شدن رله پيكر بندي شود
  بصورت تأخير در وصل Aرله :  7Bپارامتر 

  ثانيه 0: پيش فرض     دقيقه  5ثانيه تا  0: محدوده 
 Aتأخير در بسته شدن رله : شرح 

  بصورت تأخير در قطع Aرله :  7Cپارامتر 
  ثانيه 0: پيش فرض     دقيقه  5ثانيه تا  0: محدوده 

  Aتأخير در باز شدن مجدد رله : شرح 
  

7D~7I  : رله هاي خروجيB  وC 

بكار رفته همچنان كه  C و Bبراي تعيين نوع پيكر بندي رله هاي  7D~7Iپارامترهاي 
 Aبراي كسب جزئيات بيشتر به رله .  استفاده شدند Aبراي پيكربندي رله  7A~7Cپارامترهاي 

  .مراجعه كنيد 
  يك رله با تغييرات زياد است Bرله 
 7D  : عملکرد رلهB        حرکت: پيش فرض 
 7E  : رلهB با تأخير در وصل 
 7F  : رلهB با تأخير در قطع 

  است N.Oيك رله معموالً باز  Cرله 
 7G  : عملكرد رلهC        حركت: پيش فرض 
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   7H  : رلهC خير در وصلبا تأ 

 7I  : رلهC با تأخير در قطع 

  

  
7J,7K  :نشانگرهاي افت جريان و افزايش جريان  

بموقع هر عملكرد غيرعادي را  افت يا افزايش جريان بوده تا (Flag)دستگاه داراي دو نشانگر
نشانگر جرياني مي تواند بگونه اي پيكر بندي شود كه شرايط غيرعادي سطح  . گزارش دهد 

جريان تا حد  سريعاين شرايط مي تواند افت جريان يا افزايش . در حين كار نشان دهد جريان را 
اين نشانگرها مي توانند توسط يكي از خروجيهاي قابل برنامه ريزي سيگنال مناسب . قطع باشد 

حافظه نشانگر با رسيدن جريان به حالت نرمال پاك خواهد . جهت تجهيزات جانبي ارسال نمايند 
  .شد 
  )نشانگر افت جريان (  7Jامتر پار

  %50: پيش فرض     جريان بار كامل موتور% 100تا % 1از : محدوده 
بعنوان درصدي از جريان بار كامل موتور مشخص مي كند كه چه هنگام بعنوان افت جريان : شرح 

  ، نشانگر مربوطه عمل كند
  

  %100: پيش فرض       )نشانگر افزايش جريان (  7Kپارامتر 
  جريان بار كامل موتور% 600تا % 50از : محدوده 

بعنوان درصدي از جريان بار كامل موتور مشخص مي كند كه چه هنگام بعنوان افزايش : شرح 
  جريان ، نشانگر مربوطه عمل كند

  
7L  :نشانگر دماي موتور  

ين ا.  دستگاه داراي يك نشانگر دماي موتور بوده تا بموقع هر عملكرد غيرعادي را گزارش دهد 
نشانگر مي تواند نشان دهد كه دماي موتور باالتر از حد نرمال و كمتر از حدي است كه بعنوان 

اين نشانگرها مي توانند توسط يكي از خروجيهاي قابل برنامه . اضافه بار مشخص شده است 
  . ريزي سيگنال مناسب جهت تجهيزات جانبي ارسال نمايند 

  %80: پيش فرض       %160تا % 0: محدوده 
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  بعنوان درصدي از ظرفيت حرارتي موتور مشخص مي كند كه چه هنگام بعنوان افزايش دما : شرح 
  ، نشانگر مربوطه عمل كند

  
  خروجي آنالوگ -6.4.8

دستگاه داراي يك خروجي آنالوگ بوده كه قابليت اتصال به تجهيزات جانبي براي رصد كردن 
  .رفتار موتور را دارا مي باشد 

  
8A – لوگ خروجي آناA  

  :انتخاب 
  جريان)%FLC ) ( جريان بر اساس درصدي از جريان بار كامل موتور) : پيش فرض 

  دماي موتور بر اساس درصدي از ظرفيت گرمايي موتور(%) : دماي موتور 

  توان موتور براساس حاصلضرب توان ظاهري در ضريب قدرت (%) : توان اكتيو(PF)  .
ت موتور اندازه گيري و توسط فرمول زير توان بوده و ضريب قدر 1ضريب قدرت مرجع 

 : محاسبه مي گرددبر حسب كيلووات موتور 

( √3.I.V.PF ) / 1000 

  در جريان متوسط فازها و ولتاژ مرجع 3√با حاصلضرب (%) : توان ظاهري                       
 حاصل مي گردد)  10Iپارامتر ( 

  كه توسط سافت استارتر اندازه گيري شده ضريب قدرت موتور : ضريب قدرت موتور
 است

  انتخاب اينكه كدام پارامتر بعنوان خروجي آنالوگ گزارشگيري شود: شرح 
  

8B -  مقياس خروجي آنالوگA  

  : انتخاب 
 0 ميلي آمپر20تا  
 4  پيش فرض ( ميلي آمپر  20تا(  

  انتخاب محدوده خروجي آنالوگ: شرح 
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8C -  تنظيم حداكثر خروجي آنالوگA  

  %100: پيش فرض       %600تا % 0: حدوده م
جهت كاليبره كردن حد بااليي خروجي آنالوگ با اندازه گيري سيگنال خروجي توسط يك : شرح 

  .دستگاه خارجي استفاده مي گردد 
  

8D -  تنظيم حداقل خروجي آنالوگA  

  %0: پيش فرض       %600تا % 0: محدوده 
نالوگ با اندازه گيري سيگنال خروجي توسط يك جهت كاليبره كردن حد بااليي خروجي آ: شرح 

  .دستگاه خارجي استفاده مي گردد 
  

  ريست اتوماتيك – 6.4.9
هاي معين ، بصورت ي دستگاه مي تواند بگونه اي برنامه ريزي شود كه در مواجهه با بعضي از قطع

قطع ها . ند اين موضوع مي تواند كمترين عدم كاركرد دستگاه را حاصل ك. شود  ريستاتوماتيك 
مي توانند جهت ريست اتوماتيك در سه گروه زير كه بيانگر ميزان ريسك پذيري سافت است 

  :تقسيم شوند 
  : Aگروه 

  نامتعادلي جريان  
  قطع فاز  
  قطع برق  
  فركانس اصلي  

  : Bگروه 
  افت جريان  
  جريان سريعافزايش   
  Aقطع ورودي   

  : Cگروه 
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    افزايش بار موتور  
  ترميستور موتور  
   افزايش دماي سافت استارتر  

  
  مابقي قطع ها نمي توانند بطور خودكار ريست شوند

در اينصورت با . اين عملكرد براي همبندي دو سيمه در حالت كنترل از راه دور ايده آل مي باشد 
دريافت سيگنال استارت از طريق سيستم دو سيمه ، پس از يك ريست اتوماتيك ، مي توان 

  . دازي مجدد نموددستگاه را راه ان
  

9A  : ريست اتوماتيكعملكرد  

  انتخاب
  پيش فرض ( عمل ريست اتوماتيك انجام نگيرد(  
  فقط گروهA  
  گروهA  وB 

  هر سه گروهA ، B  وC  
  تنتخاب اينكه كدام گروه از حاالت قطع بصورت اتوماتيك ريست شوند: شرح 

  
9B  : تعداد ماكزيمم ريست  

  1: پيش فرض        5تا  1: محدوده 
تنظيم اينكه چند دفعه سافت استارتر عمل ريست را بطور اتوماتيك انجام دهد در : شرح 

در اين حالت به شمارنده ريست اتوماتيك با هر بار ريست يكي . صورتيكه قطع ادامه داشته باشد 
افزوده مي شود و در صورتيكه سيكل استارت يا استپ بطور موفقيت آميزي طي شود ، يكي از 

  .شمرده شده توسط شمارنده كم مي گردد  تعداد
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    :نكته 

  . ده صفر خواهد شد ندر صورتيكه سافت بصورت دستي ريست شود ، شمار
  

9C , 9D  :تأخير در ريست اتوماتيك  

تأخيرهاي جداگانه .دستگاه مي تواند هر ريست اتوماتيك بعد از حالت قطع را با تأخير انجام دهد 
  اعمال گردد Cو  A ، Bمي تواند براي گروه هاي 

  

  Bو  Aتأخير در ريست براي گروههاي :  9Cپارامتر 
  ثانيه 5: پيش فرض       دقيقه  15ثانيه تا  5از : محدوده 

  تا ريست Bو  Aايجاد تأخير بعد از وقوع قطع در گروههاي : شرح 
  

  Cتأخير در ريست براي گروه :  9Dپارامتر 
  دقيقه 5: فرض پيش       دقيقه  60دقيقه تا  5از : محدوده 

  Cايجاد تأخير قبل از اعمال ريست در گروه : شرح 
  

  صفحه نمايش -6.4.10
  

10A  :زبان  

  :انتخاب 
  پرتغالي      )پيش فرض ( انگليسي   
  فرانسوي            چيني  
  ايتاليايي          اسپانيولي  
  روسي            آلماني  

  را نمايش دهدانتخاب زباني كه صفحه نمايش بر اساس آن اطالعات و پيغامها : شرح 
  

10B,10C,10D,10E  :صفحه قابل برنامه ريزي كاربر  
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    :انتخاب 
  هيچ اطالعاتي نمايش داده نشده ، لذا پيغامهاي بلند بدون اينكه از صفحه خارج : خالي

  شوند نشان داده مي شود
  مانند استارت ، حركت ، استپ يا ( وضعيت استارتر را نمايش مي دهد : وضعيت استارتر

اين حالت فقط براي باالي صفحه نمايش سمت چپ و پائين صفحه نمايش سمت .  )قطع 
  .چپ قابل دستيابي است 

  متوسط جريان سه فازه را نمايش مي دهد: جريان موتور  
  ميزان ضريب قدرت موتور كه توسط سافت اندازه گيري شده است را : ضريب قدرت موتور

  نمايش مي دهد
  سه فازه را نمايش می دھد متوسط فركانس: فركانس اصلي 

  قدرت مصرفي موتور در حالت كاركرد بر حسب كيلووات را نمايش مي دهد: توان موتور 

  قدرت مصرفي موتور در حالت كاركرد بر حسب اسب بخار را نمايش مي دهد: توان موتور 

  ي مربوطه اندازه گيري و نمايش م مدلميزان دماي موتور را با استفاده از : دماي موتور
 دهد

  انرژي مصرفي موتور بر حسب كيلووات ساعت كه از طريق سافت تأمين : كيلووات ساعت
 شده است را نمايش مي دهد

  ميزان كاركرد موتور متصله به سافت بر حسب ساعت را نمايش مي دهد: ساعت كاركرد 

  انتخاب اينكه كدام اطالعات توسط صفحه نمايش قابل برنامه ريزي نشان داده : شرح                      
  . شود 

 10B  :وضعيت سافت استارتر: پيش فرض      ه نمايش قسمت باال سمت چپ صفح 

 10C  : خالي: پيش فرض       قسمت باال سمت راست صفحه نمايش 

 10D  : ساعت كاركرد: پيش فرض        قسمت پائين سمت چپ صفحه نمايش 

 10E  :خالي: پيش فرض      يش قسمت پائين سمت راست صفحه نما 

  
10F  :پايه زماني نمودار  

  :انتخاب 
 10  پيش فرض ( ثانيه(  
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   30  ثانيه  
 1  دقيقه  
 5 دقيقه  
 10 دقيقه  
 30 دقيقه  
 1 ساعت  

در اين حالت نمودار قبلي پس از گذشت زمان تنظيم . تنظيم مقياس زماني نمودار بوده :شرح 
   مي دهد) جديد  بر اساس اطالعات( شده جايش را به نموار جديد 

  
10G  :ماكزيمم تنظيم نمودار  

  %400: پيش فرض       %600تا % 0: محدوده 
  براي نمايش نمودارتنظيم حد باال : شرح 

  
10H  :مينيمم تنظيم نمودار  

  %0: پيش فرض       %600تا % 0: محدوده 
  تنظيم حد پائين براي نمايش نمودار: شرح 

  
10I  :ولتاژ مرجع اصلي  

  ولت 400: پيش فرض       ولت 690تا  100: محدوده 
اين ميزان براي محاسبه توان اكتيو . تنظيم ميزان نامي ولتاژ براي عملكرد نمايشگر كي پد : شرح 

موتور و توان ظاهري موتور استفاده داشته و ارتباطي به بخش كنترلي دستگاه و يا حفاظتها ندارد 
.  
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10J  :نمايش آمپر يا توان  

  

  :انتخاب 
  پيش فرض ( جريان(  
 توان بر حسب كيلووات  
  انتخاب اينكه دستگاه ميزان جريان يا توان موتور را در صفحه نمايشگر اصلي نشان دهد: شرح 

  
  محدوديتها -6.4.11

  
15A  :كد دسترسي  

  0000: پيش فرض       9999تا  0000: محدوده 
با استفاده از . تنظيم كد دسترسي براي كنترل ورود به منوهاي محدود شده مي باشد : شرح 

رقمي را كه ميخواهيد تغيير دهيد انتخاب نموده و با  MENU/ENTERو  EXITكليدهاي 
  استفاده از كليدهاي جهتي باال و پائين ميزان مورد نظر را وارد كنيد

  
  :نكته 

در صورتيكه كد دسترسي خود را گم كرديد ، با تأمين كننده براي دريافت كد دسترسي مادر 
كد دسترسي مادر به شما اين امكان را مي دهد كه يك كد دسترسي جديد تعريف .  تماس بگيريد

  .كنيد 
  

15B  :تنظيمات قفل  

  :انتخاب 
  اين امكان را به كاربر مي دهد كه ميزان پارامترها را در ) : پيش فرض ( خواندن و نوشتن

  منوي برنامه ريزي تغيير دهد
  پارامترها را مشاهده كند و دسترسي جهت  كاربر صرفاً مي تواند مقدار: فقط خواندن

  تغيير ميزان پارامترها ندارد
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15C  :كار در شرايط اضطراري  

  :انتخاب 
  پيش فرض ( غير فعال(  
  فعال  
انتخاب اينكه آيا دستگاه در حالت كار در شرايط اضطراري قرار بگيرد يا نه ؟ در حالت كار : شرح 

وبدون توجه به هرگونه ) اگر هنوز در حين كار نباشد  (در شرايط اضطراري دستگاه استارت شده 
با استفاده از يك . فرمان استپ يا قطع به كاركرد خود تا پايان شرايط اضطراري ادامه مي دهد 

  ورودي قابل برنامه ريزي مي توان عملكرد كار در شرايط اضطراري را كنترل نمود
  

15D  :كاليبره كردن جريان  

  %100: پيش فرض           %115تا % 85: محدوده 
براي يكسان كردن ميزان جرياني كه سافت نشان مي دهد با جرياني كه يك دستگاه : شرح 

براي تعيين ميزان درصد مورد نياز براي تنظيم از . خارجي نمايش مي دهد استفاده مي شود 
  :فرمول زير استفاده كنيد 

= رياني كه سافت نشان ميدهد ج/ جرياني كه توسط دستگاه خارجي اندازه گيري شده است 
  درصد كاليبراسيون 

  66A/65A% = 103  :بعنوان مثال 
  

  :نكته 
  اين تنظيم براي كليه محاسبات و حفاظتهايي كه بر پايه جريان است تأثير گذار مي باشد

  
15E  :عملكرد در برابر اتصال كوتاه تريستور  

  : انتخاب 
  پيش فرض ( فقط كنترل سه فاز(  
 طريق دو فاز ادامه كار از  
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  زمانيكه ميخواهيد حالت ادامه كار از طريق دو فاز را داشته باشيد از اين پارامتر استفاده : شرح 
براي كاربردهاي خاص و بحراني اين حالت به سافت اجازه ميدهد كه موتور را با دو فاز . كنيد 

ت ادامه كار با دو فاز در صورتيكه يكي از فازهاي سافت استارتر آسيب ببيند ، حال. كنترل كند 
قطع شده و ريست  "Lx-Tx Shorted" تنها زماني مي تواند اتفاق بيافتد كه سافت با فرمان 

  .گردد 
  

  :توجه 

لذا حفاظتهاي اضافي مانند . ادامه كار از طريق دو فاز از تكنولوژي سافت دوفازه بهره ميگيرد 
  .تأمين كننده محلي تماس بگيريد در اين خصوص با . اندازه كليد بريكر مورد نياز است 

مجدداً انتخاب نشده باشد ، فعال مي  "فقط كنترل سه فاز  "ادامه كار با دو فاز تا زمانيكه حالت 
  ماند

در اين . ادامه كار از طريق دو فاز از حالت كنترل تطبيقي استارت يا استپ پشتيباني نميكند 
جريان ثابت و براي استپ نرم شيب ولتاژ  حالت دستگاه بطور اتوماتيك براي استارت نرم ،

در اين حالت در صورت غيرفعال كردن ادامه كار توسط دوفاز ، .  زمانبندي شده را انتخاب مي كند
  .مجدداً مي بايست تنظيم و اختصاصي گردد  2Bو  2Cپارامترهاي 

  
  :نكته 

  .كاربرد دارد ) سه سيمه ( ادامه كار از طريق دو فاز فقط براي موتورهاي مثلث داخلي 
  

15F  :گشتاور پرش  

در اين حالت مي توان تسمه . دستگاه مي تواند موتور را در يك سرعت كاهش يافته قرار دهد 
اين عمليات مي تواند در هر دو حالت حركت .نقاله يا چرخ طيار را در موقعيت دقيق خود قرار داد 

  . رو به جلو يا رو به عقب قرار گيرد 
  %50: پيش فرض     بار كامل موتور% 100ا ت% 20: محدوده 

تنظيم محدوديت جريان براي حالت پرش كه بعنوان درصدي از جريان بار كامل موتور بيان : شرح 
  مي شود

15G – گشتاور ترمزي  
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    %20: پيش فرض       %100تا % 20: محدوده 
  .كم كند تنظيم مقدار گشتاور ترمزي كه دستگاه ميتواند بكمك آن سرعت موتور را : شرح 

  
15H- زمان ترمز  

  ثانيه 1: پيش فرض         ثانيه 30تا  1: محدوده 
  مدت زمان تزريق جريان دي سي را مشخص ميكند كه بواسطه آن موتور استپ مي گردد: شرح 

  
  :نكته 

  به بخش ترمز مراجعه كنيد. مي باشد  2Iدر ارتباط با پارامتر  15H پارامتر

  

15I – گشتاور ترمزي موتور دوم  

  %20: پيش فرض       %100تا % 20: محدوده 
  .تنظيم مقدار گشتاور ترمزي كه دستگاه ميتواند بكمك آن سرعت موتور را كم كند : شرح 

  
15J- زمان ترمزموتور دوم  

  ثانيه 1: پيش فرض         ثانيه 30تا  1: محدوده 
  مي گردد مدت زمان تزريق جريان دي سي را مشخص ميكند كه بواسطه آن موتور استپ: شرح 

  
  عملكرد قطع -6.4.12

  :توجه 

  طراري پذيرفته خواهد بودضگذشتن از مسائل محافظتي فقط در حالت ا
  

16A~16L- عملكرد قطع  

  :انتخاب
  پيش فرض ( قطع سافت استارتر(  
 آالرم و ثبت واقعه  
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   فقط ثبت واقعه  
  ود نشان دهدانتخاب اينكه سافت استارتر در مقابل هر محافظت چه عكس العملي از خ: شرح 
 16A افزايش بار موتور  
 16B نامتعادلي جريان 

 16C افت جريان 

 16D افزايش جريان لحظه اي 

 16E  قطع وروديA 

 16F فركانس 

 16G ترميستور موتور 

 16H زمان استارت بيش از حد 

 16I اتصاالت سافت استارتر 

 16J  هيت سينك ( افزايش دماي رادياتور( 

 16K  ساعت/ باتري 

 16L  شبكهاتصاالت 

  

  تنظيمات قفل - 6.5
براي . شما مي توانيد منوي برنامه ريزي را قفل نموده تا امكان تغيير پارامترها را از كاربر بگيريد 

  .استفاده كنيد  15Bمي توانيد از پارامتر  تنظيمات فعال يا غيرفعال كردن قفل
  :براي قفل كردن منوي برنامه ريزي 

 منوي برنامه ريزي را باز كنيد -1

 ي گسترده را باز كنيدمنو -2

 را انتخاب كنيد (Restricted)گزينه محدوديت  -3

 كد دسترسي را وارد نمائيد -4

 را انتخاب كنيد 15Bپارامتر  -5

 .را انتخاب و ذخيره نمائيد  (Read Only)حالت فقط خواندني  -6

 اگر كاربري در زمان فعال بودن قفل تنظيمات سعي كند كه پارامتري را تغيير دهد پيغام خطايي
  .نمايش داده خواهد شد 
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  كد دسترسي - 6.6

بوسيله يك كد چهار رقمي بعنوان كد ) و باالتر  15پارامترهاي گروه ( پارامترهاي بحراني و خاص 
دسترسي محافظت شده اند تا كاربران غيرمجاز امكان رويت يا تغيير تنظيمات اين پارامترها را 

كي پد از او عات به يك پارامتر گروه خاص را دارد ، زمانيكه كاربر قصد ورود اطال.نداشته باشند 
كد دسترسي فقط يكبار از كاربر خواسته مي شود و تا زمانيكه منوي . كد دسترسي مي خواهد 

  .برنامه ريزي بسته نشده است احتياجي به وارد كردن مجدد كد دسترسي نمي باشد 
براي انتخاب محل رقم و از  MENU/ENTERو  EXITبرا وارد كردن كد دسترسي از كليدهاي 

بعد از ورود هر چهارقم كليد . كليدهاي جهتي باال و پائين براي تغييراعداد استفاده كنيد 
MENU/ENTER  در اين حالت كي پد يك پيام بعنوان صحيح بودن كد نمايش . را فشار دهيد

  .مي دهد 
                   0000سي پيش فرض كد دستر استفاده كنيد و 15Aبراي تغيير كد دسترسي از پارامتر 

  . مي باشد ) صفر صفر صفر  رصف( 
  

  ابراز تنظيم - 6.7
تاريخ و ساعت دستگاه و ريست كردن ابزار تنظيم شامل گزينه هاي نگهداري ، پيكر بندي 

  .حرارتي يا بارگذاري يك تنظيم پارامتريك استاندارد مي گردد  مدلهاي
 Setup(، منوي برنامه ريزي را باز كرده و از آن ابزار تنظيم  براي دسترسي به به ابزار تنظيم

Tools ( را انتخاب كنيد.  
  

  تنظيم تاريخ و ساعت -6.7.1
  :براي تنظيم تاريخ و ساعت 

 ابزار تنظيم را باز كنيد -1

 ساعت برويد/به صفحه تاريخ -2

 .را براي ورود به حالت ويرايش فشار دهيد  MENU/ENTERدكمه  -3

را براي انتخاب قسمتهايي از تاريخ يا ساعت كه  EXITو  MENU/ENTERاز دكمه  -4
 ميبايست تغيير كند استفاده كنيد
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 با استفاده از دكمه هاي جهتي باال و پائين مقدار مورد نظر را وارد نمائيد -5

در اين حالت دستگاه . استفاده كنيد  MENU/ENTERبراي ذخيره تغييرات از دكمه  -6
استفاده  EXITبراي لغو كردن تغييرات از دكمه . مي كند تغييرات اعمال شده را تأييد 

 .شود 

  

  ذخيره تنظيمات/ بارگذاري  -6.7.2
  :ز بتواند اذخيره تنظيمات احتياج به كد دسترسي مي باشد تا يك كاربر مج/ براي بارگذاري 

 دستگاه را با پارامترهاي پيش فرض بارگذاري نمايد 

  تنظيمات ذخيره شده قبلي را برگرداندبا استفاده از يك فايل داخلي تمامي 

 پارامترهاي فعلي را بر روي فايل داخلي ذخيره نمايد 

 

عالوه بر فايل تنظيمات پيش فرض كارخانه ، دستگاه مي تواند دو فايل پارامتر تنظيم شده توسط 
شده زمانيكه يك فايل تنظيم مقادير پيش فرض هستند تا  اياين فايلها محتو. كاربر تعريف نمايد 

  توسط كاربر روي آن ذخيره شود
  :براي بارگذاري يا ذخيره تنظيمات 

 ابزار تنظيم را باز كنيد -1

رفته و كليد )   Load/Save( ذخيره تنظيمات / به صفحه بارگذاري  -2
MENU/ENTER  را فشار دهيد. 

 رافشار دهيد MENU/ENTERروي عملكرد مورد نظر رفته  و كليد  -3

را براي تأييد و گزينه خير را براي لغو انتخاب نموده و كليد  در صفحه باز شده گزينه بله -4
MENU/ENTER  را فشار دهيد. 

  

زمانيكه عملكرد مورد نظر كامالً اجرا شد ، صفحه نمايش يك پيغام تأييد را بطور خالصه نمايش 
  .داده و سپس به صفحه وضعيت بر ميگردد 

  

  ريست كردن مدلهاي حرارتي -6.7.3
  :نكته 

  لكرد بوسيله كد دسترسي محافظت شده استاين عم  
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اين . نرم افزار مدلسازي حرارتي پيشرفته دستگاه بطور مداوم عملكرد موتور را تحت نظارت دارد  
قابليت به دستگاه اجازه مي دهد كه حرارت موتور را محاسبه نموده و قابليت استارت موفق در 

ي دو موتور پيكربندي شده باشد ، هر موتور در صورتيكه دستگاه برا. هر زمان را كنترل نمايد 
  .بطور جداگانه مدلسازي حرارتي مي گردند 

  

  .مدل حرارتي براي موتور فعال در صورت نياز مي تواند ريست شود 
 ابزار تنظيم را باز كنيد  -1

 .را فشار دهيد  MENU/ENTERبه صفحه ريست مدل حرارتي رفته و كليد  -2

 MENU/ENTERگزينه ريست را انتخاب كرده و كليد  با استفاده از كليد جهتي پائين -3
 .را فشار دهيد 

وقتيكه ريست كردن مدل حرارتي انجام شده ، صفحه نمايش يك پيغام تأييد نشان داده  -4
 .و به صفحه قبلي برميگردد 

  

  :توجه 

ريست كردن مدل حرارتي ممكن است بر عمر موتور تأثيرگذار باشد ، لذا فقط در حالت اضطراري 
  بايست انجام پذيرد مي
  

 منوي گزارشات -7

سافت استارتر ارائه  دمنوي گزارش اطالعاتي در مورد وقايع اتفاق افتاده ، قطعي ها و عملكر
براي . رافشار دهيد  MENU/ENTERبراي باز كردن منوي گزارش ، ابتدا دكمه . مي دهد 

  :حركت ميان منوي گزارشات 
  براي باز كردن يك يك گزارش ، دكمهMENU/ENTER را فشار دهيد 

  براي حركت بين گزارش نمايش داده شده از كليدهاي جهتي باال و پائين استفاده
 كنيد

  براي نمايش جزئيات يك گزارش كليدMENU/ENTER را فشار دهيد 

  براي بازگشت به سطح قبلي از دكمهEXIT استفاده نمائيد 

  براي بستن منوي گزارشات كليدEXIT ار دهيدرا چندين مرتيه فش 



 

91 
 

   

  گزارش قطع - 7.1
گزارش قطع جزئيات هشت قطع آخر را ذخيره نموده و شامل تاريخ و ساعتي كه قطع اتفاق 

            و قطع هشتم بمعني دورترين) نزديكترين ( قطع اول بمعني آخرين قطع .افتاده مي گردد 
  .قطع مي باشد ) قديمي ترين ( 

  :برای باز کردن گزارش قطع 

 شات را باز كنيدمنوي گزار -1

 را فشار دهيد MENU/ENTERبه گزارش قطع رفته و كليد  -2

با استفاده از كليدهاي جهتي باال و پائين ، قطعي مورد نظر را انتخاب و با فشردن كليد  -3
MENU/ENTER  وارد جزديات شويد . 

  را بزنيد EXITبراي بستن گزارش و برگشت به صفحه اصلي چندين با دكمه 
  

  ويدادهاگزارش ر - 7.2

را ذخيره نموده و ) عملكرد ، آالرمها و قطع ها ( رويداد آخر 99گزارش وقايع جزئيات زماني  
و رويداد ) نزديكترين ( رويداد اول بمعني آخرين رويداد .شامل تاريخ و ساعتي رويداد مي گردد 

  .رويداد مي باشد ) قديمي ترين ( نود و نهم بمعني دورترين 
  :ش رويداد براي باز كردن گزار

 منوي گزارشات را باز كنيد -1

 را فشار دهيد MENU/ENTERبه گزارش رويداد رفته و كليد  -2

با استفاده از كليدهاي جهتي باال و پائين ، رويداد مورد نظر را انتخاب و با فشردن كليد  -3
MENU/ENTER  وارد جزديات شويد . 

  را بزنيد EXITبراي بستن گزارش و برگشت به صفحه اصلي چندين با دكمه 
  

  شمارشگر عملكرد - 7.3

  :شمارشگر عملكرد ، آمار عملكرد سافت استارتر را ذخيره مي كند 

  و از زمان آخرين ريست در كل طول عمر( ساعت كاركرد(  
  و از زمان آخرين ريست در كل طول عمر( تعداد استارت(  
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    ن آخرين و از زما در كل طول عمر( انرژي مصرفي موتور بر حسب كيلووات ساعت
 )ريست

 تعداد دفعاتي كه مدل حرارتي ريست شده است 

  
  :براي مشاهده شمارشگرها 

 منوي ثبت را باز كنيد .  
  بر روي شمارشگرها(Counters )  رفته و كليدMENU/ENTER را يزنيد .  
  با استفاده از كليدهاي جهتي باال و پائين مي توانيد بين شمارشگرهاي مختلف حركت

  . را بزنيد MENU/ENTERهده جزئيات كليد براي مشا. كنيد 
 ا كليد دبراي ريست كردن هر شمارنده ابتMENU/ENTER  را زده سپس با استفاده از

با زدن . انتخاب كنيد كه آيا شمارشگر ريست شود يا نه  كليدهاي جهتي باال و پائين
  . مي توانيد گزينه انتخابي را تأييد كنيد MENU/ENTERدوباره كليد 

  
  استفاده كنيد MENU/ENTERي بستن صفحه شمارشگر و بازگشت به منوي ثبت از دكمه برا
  

  :  نكته       

  عملكرد ريست شمارشگرها توسط كد دسترسي محافظت مي گردد

  عيب يابي -9

  پاسخ حفاظت - 9.1

زمانيكه يك وضعيت حفاظتي شناسايي شود ، دستگاه اين موضوع را بعنوان يك رويداد ثبت 
پاسخ سافت استارتر به برخي حفاظتها  .است فرمان قطع يا هشدار صادر نمايد  كرده و ممكن

  ) 16پارامترهاي گروه ( بستگي به نوع تنظيمات مربوطه در عملكرد قطع دارد 

اگر دستگاه به حالت قطع رفت ، شما مي بايست قبل از راه اندازي مجدد اقدام به ريست 
اه فقط اعالم هشدار نمود ، خود دستگاه براي در صورتيكه دستگ. كردن دستگاه نمائيد 

   .و علت هشدار صادر شده را حل خواهد نمود ه يست كرديكبار اقدام به ر
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  اين يك پاسخ از پيش تعيين . بعضي از حفاظتها ممكن است باعث يك قطع مخرب گردند 
شده است  مكانيزم اين نوع حفاظت بگونه اي طراحي. شده است و نميتوان آنرا كنار گذاشت 

كه از سافت استارتر محافظت نمايد و ممكن است توسط يك خطاي داخلي سافت استارتر 
  .فعال گردد 

  پيغامهاي قطع - 9.2

. اين جدول ليستي از مكانيزمهاي قطع سافت استارتر و علل احتمالي آن ارائه مي دهد 
                       16و گروه )  سطوح حفاظت(  4بعضي از موارد قابل تنظيم بوده و از پارمترهاي گروه 

تأثير مي پذيرند ، اما تعدادي ديگر جزو ساختار داخلي سيستم حفاظتي ) عملكرد قطع ( 
  .دستگاه بوده و قابليت تنظيم ندارند 

  
  صفحه نمايش راه حل پيشنهادي/علت خطا

زمانيكه ساعت داخلي دستگاه با مشكل روبرو شده و يا اينكه ولتاژ باتري 
در صورتيكه ولتاژ باتري پشتيبان كم باشد و دستگاه  .پشتيبان كم شده باشد 

نيز در وضعيت خاموش قرار گرفته باشد ، اطالعات و پارامترهاي ذخيره شده 
  .پاك ميگردد

  .تاريخ و ساعت را مجدداً تنظيم كنيد  
  16Kرجوع شود به پارامتر  

Battery/Clock  

             همچنين در.ي در موتور بر مي گرددنامتعادلي جريان به وجود اشكال
  :وضعيتهايي مانند محيط ها و 

  وجود نامتعادلي در ولتاژهاي ورودي -1
  وجود اشكال در سيم پيچي موتور -2
  زمانيكه بار موتور كم است -3

بعضي وقتها نامتعادلي جريان بعلت كابلكشي نادرست بين كنتاكتور باي پاس 
ارتر بوجود آمده و يا يك مشكل داخلي در دستگاه وجود خارجي با سافت است

. ستورها با اتصال باز مواجه شده باشد يخصوصاً هنگاميكه يكي از تر .دارد 
خرابي يك تريستور تنها با جايگزيني آن با يك تريستور سالم و كنترل 

    .عملكرد دستگاه تشخيص داده مي شود 
 درجوع شو 16Bو   4A ، 5Bبه پارامترهاي 

Current Imbalance 

  : در حالتهاي زير اتفاق مي افتد)اضافه(قطع بعلت زمان استارت زيادي
  ) 1Aپارامتر (  نادرست است FLCتنظيمات انجام شده در بخش  -1
در تنظيمات مربوط به محدوديت حداقل جريان ، جريان بسيار كمي انتخاب  -2

Excess Start Time 
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   ) 2Bپارامتر (  شده است
                            "حداكثر زمان استارت"بزرگتر از  "تزمان شيب استار" -3
  تنظيم شده است) 2Gپارامتر ( 
ميزان زمان شيب هنگاميكه  از كنترل تطبيقي سرعت استفاده مي شود ،  -4

  استبراي بارهاي سنگين كم  ) 2Dپارامتر (  استارت
 16H,3B,3D,1C,3G,2G,2B,2D,1Aرجوع شود به پارامترهاي 

. كند       باال نيز پشتيبانيFLCاين دستگاه مي تواند از موتورها با مقادير
بر (  با اتصال مثلث و بصورت مستقيم به دستگاه وصل مي شوند هنگاميكه

تنظيمي  FLCدر اين حالت در صورتيكه مقدار .  )خالف اتصال مثلث خارجي 
، دستگاه در لحظه )  اتصال مثلث خارجي با نسبت به موتور( خيلي زياد باشد 

 1Cو  1Aدر اين حالت رجوع شود به پارامترهاي . استارت قطع مي گردد 

FLC Too High 

دستگاههاي ديگري كه به برق .فركانس اصلي از محدوده مجاز فراتر رفته است
 ورودي در آن محدوده وصل هستند را كنترل كنيد زيرا بعضي از دستگاهها بر

  )خصوصاً درايوهاي كنترل دور ( ي فركانس ورودي تغييراتي ايجاد مي كنند رو
اگر سافت استارتر به يك ژنراتور بعنوان تأمين كننده برق وصل است ، ممكن 

  .است قدرت ژنراتور پائين بوده و يا اشكالي در مدار رگوالتور آن رخ داده باشد 
 4G  ،4H ، 5G ، 16F: در اين حالت رجوع شود به پارامترهاي 

Frecuency 

ضمناً فضاي كافي و مناسب جهت تهويه .فن هاي خنك كننده كنترل شود
در مدلهاي باي پس داخلي ، فن هاي خنك كننده در .وجود داشته باشد 

  :حالتهاي زير شروع بكار مي كنند 
  RUNدقيقه بعد از تغيير وضعيت به  10در زمان استارت و بمدت  -1
 عد از استپدقيقه ب 10بمدت  -2

فن خنك  ASAB‐0170Bو  ASAB‐0023B~ASAB‐0053Bدر مدلهاي : نكته 
 كننده وجود ندارد  

دقيقه بعد از استپ ، فن  10در مدلهاي بدون باي پاس داخلي از زمان استارت تا 
 هاي خنك كننده كار مي كنند

 16J :رجوع شود به پارامترهاي 

Heatsink Overtemp 

 .فعال شود را پيدا و رفع كنيد Aروديعلتي كه باعث شده و
 16E,5F,5E,4E,6E,6D :رجوع شود به پارامترهاي 

Input A Trip 

اين حالت ممكن است در زمان كاركرد .جريان موتور  يكدفعه باال رفته است
افتاده كه متأثر از يك اتفاق  )يا برش آن ( موتور در اثر قفل شدن ناگهاني روتور

  .شد بار زياد مي با
 4D,5D,16D: رجوع شود به پارامترهاي 

Inst Overcurrent 

در . اگرقبل از استارت موتور باشد ممكن است يكي از فازها قطع شده باشد  
اول اينكه يكي از : حالت شروع بكار اين خطا در دو حالت اتفاق مي افتد 

ز فازها دوم اينكه جريان يكي ا. فازهاي ورودي يا متصل به موتور قطع گردد 

L1 Phase Loss 
L2 Phase Loss  
L3 Phase Loss 
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  كمتر  FLCثانيه از مقادير تنظيم شده در بخش1در مدت زمان% 3.3بيش از
در اين حالت اتصاالت مربوط به فازهاي ورودي ، فازهاي خروجي و . شود

قطع فاز ممكن است بخاطر خرابي .  اتصاالت تخته كلم موتور را كنترل كنيد
باز شدن مدار آن يك تريستور رخ دهد ، خصوصاٌ هنگاميكه تريستور بعلت 

خرابي يك تريستور تنها با جايگزيني آن با يك تريستور سالم و . خراب گردد 
    .كنترل عملكرد دستگاه تشخيص داده مي شود 

اين حالت زماني اتفاق مي افتد كه دستگاه يك اتصال كوتاه در تريستورها يا 
در صورتيكه دستگاه به يك موتور با اتصال مثلث . مشاهده كند مدار باي پاس 

ادامه كار با دوفاز توجه شده تا بواسطه حالت تنظيمات داخلي وصل باشد ، به 
  .آن موتور بكار خود ادامه دهد و در فرصت مناسب تعمير شود 

  15E: در اينصورت رجوع شود به پارامتر 

L1‐T1   Shorted 
L2‐T2   Shorted 
L3‐T3   Shorted 

در حالتهاي زير اضافه بار.موتور به نهايت ظرفيت گرمائي خود رسيده است
  :اتفاق مي افتد 

  تنظيمات محافظتي سافت استارتر با مقادير نامي موتور همخواني ندارد -1
  استارت بيش از اندازه در طول يك ساعت -2
  توان مورد استفاده بيش از حد است -3
  اي موتور آسيب وارد شده استبه سيم پيچ ه -4

  .شده است را رفع و اجازه دهيد موتور خنك شود اضافه بار موردي كه باعث 
 1A,1B,16A,1E,1C,1D رجوع شود به پارامترهاي

Motor Overload  
Motor 2  Overload 

اتصاالت موتور به دستگاه براي سيمبندي مثلث داخلي يا خارجي بدرستي 
  انجام نگرفته است 

تك اتصاالت موتور به دستگاه را از نقطه نظر محكم بودن و عدم قطعي تك 
  اتصالت درون تخته كلم موتور را نيزكنترل كنيد. كنترل كنيد 

Motor Connection 

 :ترميستور موتور فعال شده و
  كيلواهم فراتر رفته 3.6ميزان مقاومت ترميستور در عرض يك ثانيه از  - 1
علت گرم شدن سيم . يش از اندازه گرم شده اند سيم پيچهاي موتور ب - 2

  پيچها را پيدا و قبل از دوباره راه اندازي موتور ، اجازه دهيد خنك شود
  مدار ترميستور موتور باز شده است -3

                 در صورتيكه از يك ترميستور با اندازه مشخص و معتبر استفاده: نكته 
كيلو اهم مابين ترمينالهاي  1.2قاومت به اندازه نمي كنيد ، مي توانيد از يك م

  .استفاده كنيد  65و  64
  16G: رجوع شود به پارامتر  

Motor Thermistor 

سيستم اصلي يك فرمان قطع از طريق شبكه به سافت استارتر ارسال كرده و 
در اينحالت اتصاالت شبكه .يا در اتصال به شبكه يك اشكال بوجود آمده است 

  .رل كنيد ترا كن
  16L: رجوع شود به پارامتر 

Network comms 
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 .مقدار يك پارامتر خارج از رنج معتبر مي باشد
در . با استفاده از كي پد مي توان اولين پارامتر با مقدار غيرمعتبر را پيدا كرد 

را فشرده تا به پارامتر مورد نظر برويد و  MENU/ENTERاين حالت كليد 
  . نجام دهيد تنظيمات صحيح را ا

Par Out Of Range  

)توالي فاز در ورودي سافت استارتر L1 , L2, L3 توالي فاز .استبهم خورده(
در ورودي هاي سافت استارتر را كنترل و مطمئن شويد با مقادير تنظيم شده در 

  .مطابقت دارد  4Bپارامتر 
  4B: رجوع شود به پارامتر 

Phase sequence

كنترل .از منبع تأمين برق در هنگام استارت قطع مي باشديك يا چند فاز 
برقرار است و ) اصلي ( كنيد آيا تمامي اتصاالت فرمان و قدرت كنتاكتور ورودي 

  آيا كنتاكتور تا رسيدن فرمان استپ به دستگاه بصورت بسته باقي مي ماند

Power Loss

تياري                     يك اشكال در بين اتصاالت مربوط به دستگاه و ماژول اخ -
 )Optional  ( در . ماژول را خارج و دوباره نصب نمائيد . رخ داده است

.صورتيكه اشكال همچنان برقرار باشد با سرويسكار محلي تماس بگيريد 
با سرويسكار محلي . يك اشكال در مدار داخلي دستگاه رخ داده است  -

.تماس بگيريد 
  16I: رجوع شود به پارامتر 

Starter comms  

 :ترميستور ورودي فعال شده  و
در حالت سرد ، ( اهم رسيده است  20ميزان مقاومت ورودي به كمتر از  -1

  )مقاومت اكثر ترميستورها بيشتر از اين حد است 
  .اين اتصالي را پيدا و رفع كنيد . يك اتصالي در مدار بوجود آمده است  -2

Thermistor Cct

         ي پاس داخلي است و متحمل يك جريان زياد در حين كار دستگاه داراي با
برابر  6آمپر رسيده و يا جريان موتور به  10به منحني حفاظتي قطع ( مي باشد 
  ) .افزايش يافته است  FLCتنظيمات 

Time ‐ Overcurrent

مانند بي بار شدن .موتور ناگهان با يك كاهش جريان زياد مواجه شده است
باره موتور كه در اثر بريدن شافت ، كوپلينگ و يا تسمه اتفاق افتاده و يا يك

  .اينكه پمپ بصورت خشك كار كند 
4C,5C,16C :در اين حالت رجوع شود به پارامترهاي 

Undercurrent

در سيمبندي مثلث jogبعنوان مثال انتخاب(متر انتخابي معتبر نمي باشداپار
  ) خارجي

Unsupported Option

  
  
  
  


