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 مقدمه  

 ,اشنايدر الکتريک  تله مکانيک و  ساخت شرکت ATS22 يا Altistart22سافت استارتر 
توليد و  , ولت 600 تا 208 آمپر و برای ولتاژهای 590 تا 17 جريان بين  در محدوده

  . عرضه  می گردد

) Line(است که به صورت ستاره  موتورهايیسافت استارتر و  به مربوط, جداول زير 
  . بسته می شوند

  

  

  



       گروه مهندسی اتوماسيون تسال توان                 09132211861تعميرات انواع اينورتر و درايو     

 saeeddrive.blogsky.com     abbrepair1.blogfa.com    راهنمای فارسی انواع اينورتر و درايو   

  

  

 . جريان نامی موتور می باشدIn معرف جريان نامی سافت استارتر و IcL, در جدولهای  باال 

  .   را نشان  ميدهد  Lineروش اتصال سافت استارتر و موتور به صورت , نيز شکل زير 
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     بسته )دلتا ( به صورت مثلث,  موتور سافت استارتر ومجموعه  است که مدارهايی برای جدول زير نيز

  . می شوند 
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  .  را نشان ميدهد ) دلتا( مثلثروش اتصال مجموعه سافت استارتر و موتور به صورت, شکل زير 
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  مدار الکتريکی

  .داده شده استنشان  , مدار قدرت اين سافت استارتر در شکلهای زير

  

 استارت می شود,وقتی موتور  .  اين مدار شامل تريستورها و کنتاکتهای بای پاس می باشد
, کنتاکتهای بای پاس می چسبند و تريستورها را از مدار  ,و به سرعت پايدار خود می رسد 

  . به حداقل خود برسد, خارج می کنند تا تلفات ناشی از عبور جريان 

  

     وروديهای برای , صفحات بعد در شکلهای ATS22رلی سافت استارتر مدار کامل کنت
  .  نمايش داده شده است )3Wire( و سه سيمه  )Wire 2(دو سيمه 



       گروه مهندسی اتوماسيون تسال توان                 09132211861تعميرات انواع اينورتر و درايو     

 saeeddrive.blogsky.com     abbrepair1.blogfa.com    راهنمای فارسی انواع اينورتر و درايو   
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نشان داده شده , سيمه در شکلهای زير3 سيمه و 2تفاوت عملکرد وروديها در دو حالت 
  .است 
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Key pad 
 چهار رقمی و چهار LED دارای يک نمايشگر , ت استارتر  کی پد موجود برروی اين ساف

  .عدد کليد می باشد

  

به پارامترها  دسترسی پيدا کنيد و ,  می توانيد وارد منوها شده ENT  با استفاده از کليد 
  . کنيد save تغييرات را , مقدار پارامترها را تغيير داده 

حرکت بين پارامترها و برای , منوها  کليدهای جهت باال و جهت پايين برای حرکت بين 
  . بکار می رود, افزايش و کاهش مقادير داخل پارامترها 

  . نيز برای خروج از پارامترها و منوها می باشدEsc کليد 
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  . به صورت ترکيبی نيز می توان استفاده نمود,  از کليدها 

  

 و جهت ENT نيد کليدهای می توا, بطور مثال برای ری ست نمودن فالت سافت استارتر 
  . باال و جهت پايين را همزمان فشار دهيد

  . وضعيت چراغهای موجود روی کی پد را نشان می دهد, جدول زير نيز 
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Parameter  menu 
 Advanced  و  Easy  start up در دو سطح , منوهای پارامتری اين سافت استارتر 

Level قابل استفاده است .  

قابل تنظيم است ولی برای ,  از پارامترهای اصلی ی تعداد Easy start up در منوی  
  .  استفاده کنيد Advanced  Level بايد از منوی , دسترسی به همه پارامترها 

 Advanced  و  Easy start up منوهای پارامتری را در دو سطح , جدول زير 
Level نشان می دهد .  
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 وجهت باال را همزمان Esc  هم کافی است کليدهای  utility  برای دسترسی به منوی 
 در LAC  بايد مقدار پارامتر  Advanced Level برای دسترسی به منوی . فشار دهيد

  .  قرار دهيد on  را به روی  conF منوی 

 .پارامترهای موجود در هر منو را نشان می دهد, جداول زير 
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امترها است که مقادير جريان هر فاز و وضعيت  شامل تعدادی از پارstatus منوی 
نشان داده  , در جدول Actual data و با  ترمينالهای ورودی و خروجی را نشان می دهد

 . شده است 

 

و     SET, AdJ ,  SEt2   , Pro , IO ,  cop ,sup  و  conF ساير منوها شامل 
utILشامل پارامترهای تنظيمی برای سافت استارتر است . 

 نشان گذاری شده فقط خواندنی هستند و پارامترهايی R  پارامترهايی که با , در جدول باال 
  .  نشان داده شده اند قابل ديدن و قابل تغيير هستندR/W که با 
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  بازگشت به تنظيمات کارخانه 
 . استفاده کنيدutlL  در منوی FCS برای اين منظور بايد از پارامتر

 و جهت باال را همزمان فشار دهيد تا ESC کليدهای  ,utility  به منوی  برای دسترسی
 utlL  را فشار دهيد تا وارد منوی ENT کليد . ظاهر گردد,  بر روی صفحه utlLعبارت 
روی  پيدا کنيد بر,  را با استفاده از کليد های جهت باال يا پايين FCS پارامتر . گردد

  کليد .  ظاهر می گردد  SurE عبارت . شار دهيد  را ف ENT کليد  , FCS پارامتر 
ENT  پارامترها به مقادير کارخانه ای تغيير خواهد کرد.  را فشار دهيد . 
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  conF منوی 
 . را توضيح می دهد conF پارامترهای موجود در منوی  ,  جدول زير

 

 سافت زبستگی به ساي,  جريان نامی سافت استارتر است و مقدار اين جريان IcL  پارامتر 
 .استارتر دارد و قابل تغيير نيست
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بطور پيش .  نوع اتصال سافت استارتر و موتور را مشخص می کند dLtA  پارامتر 
بطور ,  تنظيم شده و بدين معنی است که جريان موتور LINE اين پارامتر برروی , فرض 
فرقی نمی کند که اتصال موتور .  از داخل تريستورهای سافت استارتر عبور می کند ,کامل 

 بدين معنی است که LINE اتصال . ستاره يا مثلث باشد,  موتور ترمينالهایدر روی 
  . مساوی جريان خطی برروی موتور باشد, جريان عبوری از سافت استارتر 
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به صورت مثلث ببنديد ,  اما اگر مجموعه سافت استارتر و موتور را همانند شکل زير

 برابر کمتر از جريان اصلی خط باشد   روری که جريان عبوری از سافت استارتط
  . تنظيم کنيد dLt   روی بر   راdLtA بايد پارامتر 

  

 ولت برای اين 400,  مقدار ولتاژ خطی سه فاز را وارد کنيد در ايران UIn در پارامتر 
  . پارامتر قرار داده می شود

. وتور را که برروی پالک موتور حک شده است تنظيم کنيد  جريان نامی مIn در پارامتر 
اما اگر .  مساوی جريان خط خواهد بود In  است که جريان Line اگر اتصال به صورت 

 می بنديد بايد جريان موجود روی delta مجموعه موتور و سافت استارتر را به صورت 

  . نماييد وارد In  تقسيم کنيد و در پارامتر پالک موتور را بر 

 LOC اگربرروی .  برای قفل نمودن پارامتر ها استconF  در منوی cod پارامتر 
 و ENT اگر کليدهای . امکان پذير نيست, قرار دهيد دسترسی به پارامترها وتغيير آنها 

 پارامترها از حالت قفل بودن خارج, جهت باال و جهت پايين را همزمان فشار دهيد 

 LAC اگر پارامتر .  نيز برای دسترسی به ساير منوها می باشدLAC پارامتر .  می شوند
 . دسترسی خواهيد داشتstart up Level  باشد فقط به منوهای OFFبه روی 
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  SEt منوی 

 .  راتوضيح می دهدsetting پارامترهای موجود در منوی ,  جداول شکلهای زير
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 .استارتروجود دارددر اين منو تعدادی از پارامترهای اصلی سافت 

اين ولتاژ . ولتاژ اوليه ای است که در لحظه استارت موتور اعمال می گرددt90  پارامتر 
. با انرژی کمتری شروع به حرکت خواهد کرد, موتور در زمان استارت , را اگر کم کنيد 

 برای محدود نمودن جريان عبوری از سافت استارتر در زمان استارت و ILt پارامتر
جريان نامی سافت %350اين جريان بطور پيش فرض بر روی . يش سرعت استافزا

 ,ودر زمان کاهش سرعت  در زمان کار عادی ILt پارامتر . قرار دارد  )ICL(استارتر 
اين جريان را بر اساس جريان نامی موتور و بر اساس گشتاور مورد نياز . کاربردی ندارد

 .سيستم برای راه اندازی تنظيم کنيد

اگر مدت .  حداکثر مدت زمان مجاز برای استارت شدن را مشخص می کندtLs ارامتر  پ
 ACC  طول بکشد و يا مقدار tLs استارت شدن موتور بيش از مقدار تنظيمی در پارامتر 

 . رخ می دهدstf  تنظيم کنيد خطای tLs را بيش از مقدار 
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 هم Dec نامی و پارامتر  مدت زمان افزايش سرعت از صفر تا سرعت Acc  پارامتر 
 را Dec اگر پارامتر . مدت زمان کاهش سرعت از ماکزيمم تا صفر را مشخص می کند

 . خواهد بود coast to  stop  تنظيم کنيد توقف به صورت free برروی 

برای بارهای .  می توانيد کالس حفاظت حرارتی موتور را تنظيم کنيد tHp با پارامتر
 20ای بارهای متوسط و سنگين هم به ترتيب از کالسهای حفاظتی  و بر10سبک از کالس 

 . استفاده می شود30و 

,  برای حفاظت موتور در برابر اضافه بار حرارتی Pro   در منوی It H  پارامترهای 
 , tHp  تنظيم کنيد پارامتر Erun  يا  on  را برروی ItH اگر پارامتر . تنظيم می گردد
 . فعال می گردد
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 Adjustment منوی 

 . را معرفی می کندAdj پارامترهای موجود در منوی ,  جداول زير 

 

 شدن موتور  STOP  برای محدود نمودن تعداد استارت و SLG  و snb  پارامترهای 
 و 4 عدد snb بطور مثال اگر در پارامتر . در يک محدوده زمانی مشخص بکار می رود

 30اجازه دارد در مدت , ا تنظيم کنيد سافت استارتر ريقه  دق30 عدد SLG در پارامتر 
  رسيد برروی نمايشگر 5اگر تعداد استارت به .  بار استارت و توقف داشته باشد 4, دقيقه 

snbF فالت می دهد,  و سافت استارتر  ظاهر می گردد,  به نشانه فالت 
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ی يک مدت خيلی کوتاه در  برای افزايش گشتاور راه اندازی درايو برا bst پارامتر  .
 . بکار برده می شود, ابتدای حرکت موتور 

 

.  را مشخص می کندdEc  و Acc  نوع عملکرد پارامترهای spcu  و ssc پارامترهای 
ر اساس ب Deceleration  و Acceleration  است و ssc=On در حالت پيش فرض 

  قرار دهيد off  برروی  راssc اما اگر پارامتر . انجام می شود,گشتاور موتور
Acceleration افزايش سرعت و  Deceleration کاهش سرعت موتور بر اساس 

  . صورت خواهد گرفت,  تنظيم می گردد spcu الگويی که در پارامتر 
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 SET2 منوی 
 تنظيم  SET2 در منوی , در صورت استفاده  را 2 پارامترهای مربوط به موتور شماره 

  . نماييد
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  Pro پارامترهای حفاظتی در منوی 

  . را معرفی می نمايدpro پارامترهای منوی , جداول شکلهای زير
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 oIt  و oId  برای حفاظت در برابر افت جريان و پارامترهای uIt  و uId  پارامترهای 
 در زمان حرکت oId پارامتر . بکار گرفته می شود, برای حفاظت در برابر اضافه جريان 

و همچنين , جريان نامی موتور % 200بر اساس , ی موتور و به صورت پيش فرض عاد
  . تنظيم می گردد عمل می کندoIt اخير زمانی که در تبر اساس 

  

 برابر جريان نامی موتور 2 ثانيه تنظيم است يعنی اگر 0.5 برروی oIt  بطور پيش فرض 
رخ خواهد ) ocF(لت اضافه جريان  ثانيه از سافت استارتر عبور کند فا0.5در مدت زمان 

 سافت استارتر تنظيم  فاز ورودی سه   برای باالنس نبودن ولتاژubt  و ubd پارامتر . داد
  . می گردد

 برای حفاظت موتور و سافت استارتر در  برابر جريان Grdt  و Grdd پارامترهای 
 .تنظيم گردد, نشتی زمين 
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 PHr  فازهای ورودی می توانيد از پارامتر شدن  برای حفاظت موتور در برابر جابجا
برای حفاظت موتورهای .  استoff , بطور پيش فرض , اين پارامتر . استفاده کنيد
  .  استفاده شود321 و برای حفاظت موتورهای چپگرد از گزينه 123از تنظيم , راستگرد

  

اگر برق . ست  برای حفاظت در برابر قطع فاز ورودی به سافت استارتر اPHL پارامتر 
  .  رخ خواهد دادPHF خطای , دو فاز گردد , ورودی 
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  . برای حفاظت در برابر افت ولتاژ ورودی استust  و usd پارامترهای 

  

.  برای حفاظت در برابر اضافه ولتاژ ورودی استost  و osd  همچنين پارامترهای 
مثال آن استفاده می کنيد  يا اPTC اگربرای حفاظت موتور در برابر گرم شدن از مقاومت 
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در مدار مربوطه وصل ,  را طبق شکل زيرPTC فعال کنيد و مقاومت  را ptc پارامتر 
  . کنيد

  

  زياد شده و اعالم خطای PTC چنانچه دمای موتور از مقداری باالتر رود مقاومت اهمی 
otFمی دهد . 

 اگر از . بکار می رود, بار حرارتی موتور اضافه  برای حفاظت در برابر ItH  پارامتر 
PTC استفاده می کنيد می توانيد حفاظت ,  برروی موتور ItHاما اگر .  را غير فعال نماييد

نياز است که , برای حفاظت موتور در برابر اضافه حرارت    استفاده نمی شودPTC از 
  .  را فعال نماييدItH پارامتر 
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 IO منوی  
از , سافت استارتر روی   بر يتال و خروجيهای رله ای موجود برای تنظيم وروديهای ديج

  . استفاده می شودIO پارامترهای منوی 

  



       گروه مهندسی اتوماسيون تسال توان                 09132211861تعميرات انواع اينورتر و درايو     

 saeeddrive.blogsky.com     abbrepair1.blogfa.com    راهنمای فارسی انواع اينورتر و درايو   

  و LI2  می توانيد عملکرد وروديهای ديجيتال LI3  و LI2  با استفاده از پارامترهای 
LI3را تنظيم کنيد  . 

 .می کند را مشخص R2  و  R1  نيز عملکرد رله های خروجی r2  و  r1 پارامتر 

 

 . تنظيم می شودFAn عملکرد فن خنک کننده سافت استارتر هم در پارامتر
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 COP منوی  
  .  تنظيم نماييد COP  پارامترهای مربوط به ارتباط سريال و مدباس را در منوی 
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  پارامترهای نمايش
ندنیپارامترهای فقط خوا , sup  و منویActual  data در منوی  پارامترهای موجود

را نشان.... ه فالتها وهستند که مقادير جريان و ولتاژ و وضعيت و فالتها و تاريخچ

  .می دهند
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       گروه مهندسی اتوماسيون تسال توان                 09132211861تعميرات انواع اينورتر و درايو     

 saeeddrive.blogsky.com     abbrepair1.blogfa.com    راهنمای فارسی انواع اينورتر و درايو   

  
 utility منوی 

 نيز rpr  برای بازگشت به تنظيمات کارخانه و پارامتر utility  در منوی FCS  پارامتر 
 . برای پاک نمودن تاريخچه فالتها بکار ميرود

  

  
  



      گروه مهندسی اتوماسيون تسال توان                

  طاها ليست خ
  .  را نشان می دهدATS22 ليستی از خطاهای احتمالی سافت استارتر,جداول شکلهای زير
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  1مثال 
استفاده شده ,  برای کنترل موتور يک پمپ ATS22 از يک سافت استارتر , در اين مثال 

بطور کامل از سافت , اتصال موتور به صورت مثلث است اما جريان موتور . است
 .برنامه ريزی گردد) 2Wire(وروديها به صورت دوسيمه . عبور می کند , استارتر
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  . وصل می گردد,  مدار کنترلی هم شبيه مدار شکل زير 

 

 آمپر و 96, جريان نامی موتور .  ولت است400,  کيلو وات 55, موتور مورد استفاده 
  . می باشد آمپر 110 است ATS22C11S6 جريان نامی سافت استارتر که مدل 

 ICL=110A            و  In=96A 

  پارامتر  توضيح   تنظيم گردد
ENT  بازگشت به تنظيمات کارخانه در منوی  utilityاست  .  FCS 
LiNE   نوع اتصال موتور به سافت استارتر   

  )    Configمنوی( 
dLtA 

400      V   فاز به فاز  – ولتاژ خطی ورودی  
  )configمنوی (

UIn  

96   A  جريان نامی موتور )(A 
  )configمنوی (

In  
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 On فراهم شود,  امکان دسترسی به تمامی منوهای پارامتری .  
  )configمنوی (

LAC  

   محدود نمودن جريان خروجی   300%
  )settingمنوی (

ILt  

15       sec  حداکثر زمان مجاز برای استارت شدن   
  )settingمنوی(

tLs  

5     sec زايش سرعت  مدت زمان اف  
  )settingمنوی(

Acc 

6     sec  مدت زمان کاهش سرعت   
  )settingمنوی (

dEc 

On Accو  decبر اساس گشتاور موتور باشد .  
  )Adj منوی (

Ssc 

   حفاظت در برابر اضافه جريان  160%
 )proمنوی(

OId 

1 sec  منوی ( مدت زمان مجاز برای اضافه جريانpro(  OIt 
  ت در برابر جابجا شدن فازهای ورودی  حفاظ 3   2   1

  )proمنوی (
PHr 

   حفاظت در برابر کاهش ولتاژ ورودی  75%
  )proمنوی (

Usd 

6  sec  مدت زمان تاخير در اعالم خطای کاهش ولتاژ   
  )pro منوی (

Ust 

Erun فعال نمودن حفاظت موتور در برابر اضافه بار گرمايی   
  )proمنوی (

ItH 

trip لکرد رله خروجی  تعيين عم R2 
trip=   فالت  

  )ioمنوی (

r 2 

run  ورودی Li2به عنوان ورودی استارت برای حالت            
2 wireبکار گرفته شود  .  

LI2 

    
  

استفاده شده اگر نياز شد که وروديها را ) 2wire(در اين مثال از حالت وروديهای دو سيمه 
 تنظيم strt را برروی Li2 يزی نماييد پارامتر برنامه ر) 3wire(برای حالت سه سيمه 

  .  استفاده گردد3wire  به عنوان استارت برای Li2 تا ورودی   کنيد
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