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 مقدمه
        ساخت شرکتهای ALTISTATR 48  يا ATS 48   مدلسافت استارتر

 آمپر و باالتر1200 آمپر تا17 در محدوده جريان ,مکانيک و اشنايدرتله
  . توليد و عرضه می گردد

 معرفیتاندارد از اين سافت استارتر رااسيک نمونه ,بطور نمونه جدول زير
  .می نمايد



       

  
ورودی اصلی سه فاز داردبستگی به ولتاژ, و سافت استارتر مقدار توان موتور

 ولت درج شده230 ولت و400دو ولتاژتوان موتور برای ,  باالدر جدول
  . است

  



       

  

  

  مدار فرمان و مدار قدرت
  . خلی اين سافت استارتر را نشان می دهدشماتيک مدار قدرت دا ,شکل زير

  

استفاده شده که بر روی,  يا ترانس جريانCT دو عدد, در اين سافت استارتر
يک جفت تريستور که, و برروی هر خط نصب است T3  وT1 فازهای

  .تشکيل يک ترياک می دهد قرار دارد

  

  

  

  



       

  

  .ت استارتر را معرفی می کندهم ترمينالهای کنترلی اين ساف ,شکل زير

  



       

  

  

ولتاژتغذيه برای بکار افتادن سافت استارتر از طريق , بر اساس شکل باال
  .  داده می شودATS48  بهCL2  وCL1 ترمينالهای



       

415 تا220 تمام می شود ولتاژ بينQ  که با حرفATS48…Q در مدلهای
ود اما در مدلهای داده می شCL2  وCL1  به ترمينالهایac ولت

ATS48…Yکه با حرف  Yتمام می شود بايستی ولتاژ تغذيه  ac110 بين
  .  وصل شودCL2  وCL1  ولت به ترمينالهای230ولت تا

  .  فالت داخلی سافت استارتر را نشان می دهدR1C–R1Aرله

  . نيز برای اتصال کنتاکتور بای پاس بکار می رودR2A-R2C رله

 فاقد کنتاکتور بای پاس داخلی است و بايستی کهATS48  مدلسافت استارتر
اصلی ورودی و خروجی سافتکنتاکتور بای پاس خارجی بين ترمينالهای

  . استارتر استفاده گردد

راه اندازی شد و به سرعت, وظيفه کنتاکتور بای پاس اين است که وقتی موتور
 وصل می کند تا جريان موتورو ته تريستورهای قدرت را به همسر ,الزم رسيد

  . خارج شوند, از کنتاکتور عبور کند و تريستورها از مدار, 

  عدم استفاده از کنتاکتور بای پاس ميتواند باعث ايجاد خطای اضافه حرارت گردد

  

  

  

  

  

  

  



       

  

  

  .  کنتاکتور بای پاس استKM3 کنتاکتور ,در شکل زير

  
  

  

  



       

  

 راRUN  وstop  و24V+ رمينالها یت, برای استارت شدن سافت استارتر
  . بکار بگيريد,  همانند شکل زيربايستی

  

برای اتصال وروديهای )سه سيمه (3wire و  )دو سيمه (2wire دو مدل
stopو  RUN24+ به ترمينالVوجود دارد .   

, استفاده ميشود  و  در مدل سه سيمه, در مدل دو سيمه از کليدهای صفر ويک
  .    بکار ميرود Ncتوقف  و Noاستارت فشاریدو شستی

  

 خروجيهای ديجيتال قابل برنامه ريزیLO2  و LO+,  LO1 ترمينالهای
  . هستند

 خروجی آنالوگ قابل برنامه ريزی است که در حالت پيشAO1 خروجی
  .  ميلی آمپر نشان می دهد0-20فرض جريان موتور را به صورت يک جريان

    استفاده,  شدن سافت استارترRUN برای نشان دادن , R3C– RCAاز رله
  . می شود



       

به سافت,  هم برای اتصال ترميستور موتورPTC2    وPTC1 ترمينالهای
  . در برابر داغ شدن بيش از حد می باشداستارتر و حفاظت موتور

شانمقادير پيش فرض برای هر کدام از وروديها و خروجيها را ن, جدول زير
  .ميدهد

  

  

  

  



       

  
  
  
  
  
  
  

  روشهای اتصال موتور به سافت استارتر
ATS48 موتورهای سه فاز را به سه شکل مختلف می توانيد به سافت استارتر

  . وصل کنيد

 اتصال سيم پيچها به صورت , اگر از طريق ترمينالهای موجود روی موتور
به موتوروصل, زيرسافت استارتر به يکی از دو شکل, ستاره يا مثلث باشد

  . خواهد شد



       

  

جريان عبوری از سافت استارتر همان جريان عبوری از موتور, در شکلهای باال
 يااست و از طريق پالک موتور می توانيد اين جريان را در دو حالت ستاره

  .  پيش بينی کنيد , مثلث

  

  



       

  

  

  .يک روش ديگر برای اتصال موتور به سافت استارتر وجود دارد

به شکل مثلث وصل می شوند,  مجموعه موتور و سافت استارتر در اين روش

 برابر کمتر از جريان عبوری از  اما جريان عبوری از سافت استارتر
  . خط است

  
  

  



       

  

  

  کنترل پانل
  . کنترل پانل موجود روی اين سافت استارتر را نشان می دهد ,شکل زير

  

 می توانيد واردENT با استفاده از کليد  .استاين کنترل پانل دارای چهار کليد
کليدهای.  کنيدsave منوها و يا پارامترها شويد و يا تغييرات در پارامترها را

بين پارامترها و يا برای ,جهت باال و جهت پايين هم برای حرکت بين منوها
  . کاهش و افزايش تنظيمات درون پارامترها بکار می رود

  . استفاده کنيد, رای خروج از منوهابESC از کليد

زمانی که برق تغذيه و برق اصلی سافت استارتر را وصل می کنيد بر روی
  .نشان داده می شود )Ready( به معنی اعالم آمادگیrdy کنترل پانل عبارت

 اصلیR  وS  وT  نشان داده شود بدين معنی است که وروديهایnLp اگر
  .  وصل شده استCL2  وCL1 يه ترمينالهایبرقدار نيست و فقط تغذ



       

 اگر کليد جهت باال يا پايين را فشار  استrdyوقتی سافت استارتر در حالت
  .دهيد وارد ليست منوهای پارامتری می شويد

  . فلوچارت منوهای پارامتری را نشان می دهد ,شکل زير

  

  



       

  

  .ت شامل تعدادی از تنظيمات اوليه و اساسی اسSET منوی

 نيز پارامترهايی را که مربوط به حفاظت سافت استارتر است در برpro منوی
  .می گيرد

  . می توانيد بيابيدdrc پارامترهای پيشرفته تر را در منوی

تنظيمات مربوط به وروديها وخروجيهای آنالوگ و ديجيتال ,I-O  در منوی
  . قرار دارد

رتی که از سافت استارتر برای در صو2 تنظيمات موتور شمارهst2 منوی
  . کنترل دو موتور استفاده شود می باشد

 را درpLc پارامترهای مربوط به ارتباط سريال سافت استارتر با کامپيوتر و يا
  .  وارد کنيدcop منوی

ی می توانيد جريان عبوری ازيعن استmonitoring  هم منویsup منوی
همچنين. را مشاهده کنيد...رين فالت درايو و آخ , توان مصرفی موتور, موتور
   در اين منو قرار دارد که پسوورد و برای حفاظت از پارامترهاcod پارامتر
  . می باشد

  

  

  

  

  



       

  

  . چند منو و پارامترهای هر منو را نشان می دهد,   بطور خالصه,جداول زير

  

  



       

  

  



       

  

  

  



       

  

  setting منوی

  

  .  را معرفی می کندSET ی از پارامترهای منویتعداد ,جدول زير

پيش فرض
  کارخانه

  پارامتر  توضيح

از روی پالک) A(جريان نامی موتور  -
  . موتور خوانده شود

 In

جريان ماکزيمم مجاز%محدود نمودن  400%
عبوری از سافت استارتر نسبت به جريان

  نامی موتور

 ILt



       

ACC  موتورمدت زمان افزايش سرعت   ثانيه15
T90  افزايش گشتاور راه اندازی موتور%  20%

-f-  روش توقف موتور -  
-d-توقف نرم با کنترل گشتاور موتور   
 -b-توقف بصورت ترمز ديناميکی   
 -f-توقف به صورت آزادانه  free 

wheel

Sty  

اگر در, مدت زمان کاهش سرعت موتور ثانيه15
  . اب کنيد را انتخ-d-  مقدارsty پارامتر

 dEC

 و کاهشdeceleration در پايان  20%
توقف به صورت, سرعت موتور

freewheelتبديل می گردد  .  

 Edc

 که نوع توقف است بهsty اگر پارامتر  50%
ترمز يعنی توقف به صورت-b- صورت

ديناميکی تعريف شده باشد مقدار شدت ترمز
  . را تعيين می کند

 brc

 که نوع توقف استsty ی در پارامتروقت  20%
 يعنی توقف به صورت ديناميکی-b- مقدار

 مقدار تزريقEbA را انتخاب کنيد پارامتر
جريان در انتهای توقف را به صورت

 نشان, کامل موتورسرعتدرصدی از
  . می دهد

 EbA

  

  

  

  



       

  

  

  

  

  

  

pro منوی حفاظتی
است که برای حفاظت از موتور و سافت شامل تعدادی از پارامترهاpro منوی

  .استارتر بکار می رود

  



       

  

  

  

  

  . تعدادی از پارامترهای اين منو را معرفی می نمايد,  جدول زير

پيش فرض
  کارخانه

  پارامتر  توضيح

  )شکل زير(کالس حفاظتی حرارتی موتور  10
  

 tHp

Off  فعال يا غير فعال نمودن حفاظت در برابر
under load بار کم

ULL  

حداقل مقدار بار موتور برای تشخيص بار  60%
  کم

 LuL

tuL   مدت زمان الزم برای اعالم خطای بار کم   ثانيه60
Off  اگر در مدت زمانی که در اين پارامتر تنظيم

موتور به دور نامی خود نرسد, می کنيد
  .  می دهدstf فالت, سافت استارتر

غير فعال, اظتاين حف,در حالت پيش فرض
 بايد بيشtLs مدت زمان تنظيمی در. است

  . باشدACC از مدت زمان

tLs

Offفعال يا غير فعال نمودن خطای اضافه بار    OIL
 موتور برایاضافه باردرصد جريان  80%

  تشخيص اضافه بار
 LOC

toL   مدت زمان الزم برای اعالم اضافه بار ثانيه10



       

No  مودن حفاظت در برابر جابجايی فاز فعال ن
 ,اگر اين پارامتر فعال گردد جابجايی فازها

  .  می گرددPIF باعث اعالم خطای

 PHr

مقدار تاخير در استارت موتور در ابتدای ثانيه2
 درtbs پيغام, حرکت روی سافت استارتر

  . نمايش داده می شود, زمان تاخير

tbs

از مقدار, ز فازها اگر جريان عبوری ا  10%
کمتر شود سافت, تنظيمی در اين پارامتر

مواقعی که.  می زندPHF خطای, استارتر
موتورهای خيلی کوچک را به سافت استارتر

         رخPHF وصل می کنيد نيز خطای
  )خطای قطع فاز موتور. (می دهد

PHL

OFFفعال نمودن استفاده از ترميستور  PTCPtc
Offتارت مجدد سافت استارتر در صورتی که اس

  .خطای سافت استارتر برطرف شده باشد
 Ars

  
  



       

  

  



       

  

  

  

  

  

  

  

   تنظيمات پيشرفتهdrc منوی
 که برای بازگشت به تنظيمات کارخانه بکار می رود در اين منوFCS پارامتر

  .قرار دارد

  



       

کاربرد, ی کوچک که برای تست سافت استارتر با موتورهاsst همچنين پارامتر
  . دارد نيز در اين منو قابل بکارگيری است

  . تعدادی از پارامترهای اين منو را معرفی می نمايد, جدول زير

پيش فرض
  کارخانه

  پارامتر  توضيح

 Offمحدود نمودن گشتاور خروجی موتور    tLI
Offبرای برخی از بارها که نياز به گشتاور راه

 لحظه ابتدای حرکتاندازی خيلی زياد در
  . هستند اين پارامتر تنظيم می گردد

 bst

Offاگر مجموعه موتور و سافت استارتر به
صورت مثلث يا دلتا بسته شده باشد  اين

 قرار دهيد در غير اينon پارامتر را روی
  .  باشدoff صورت بايد

 dLt

Offزمانی که برای تست يک سافت استارتر از
چک استفاده می کنيد خطایيک موتور کو

PHFبرای جلوگيری از وقوع . رخ می دهد
 راSST بايد پارامتر ,اين خطا در زمان تست

  .  تنظيم کنيدOn روی
اين پارامتر با قطع و وصل برق سافت

  .  تغيير می کندoffاستارتر به حالت  

 Sst

Onفعال يا غير فعال نمودن مد کنترلی گشتاور . 
, ترلی گشتاور را غير فعال کنيداگر مد کن

  . کنترل به روش ولتاژی انجام می شود

 CLp

ULn    ولتاژورودی اصلی به سافت استارتر400
AUTفرکانس برق ورودی به سافت استارتر    Frc
Noری ست نمودن مدت کارکرد و کيلو وات

مصرفی سافت استارتر
  

 rpr



       

Noبازگشت به تنظيمات کارخانه .  
 قرار و برایyes اگر اين پارامتر را روی

 را فشار دهيد تمامیENT کليد, دو ثانيه
پارامترهای سافت استارتر به تنظيمات

  . کارخانه تغيير خواهد کرد

 FCS

  

  

  

  

  

  



       

  

i/o منوی
پارامترهای اين منو برای تنظيم وروديها و خروجيهای ديجيتال و انالوگ سافت

  . استاستارتر

  



       

  . تعدادی از پارامترهای اين منو را معرفی می کند  ,جدول زير

پيش فرض
  کارخانه

  پارامتر  توضيح

 LiA
 و

LiL

  Li4  وLi3  تعيين عملکرد وروديهای ديجيتال
 LiA= توقف به صورت freewheelباشد . 
 LiL= فرمان حرکت و توقف از طريق ارتباط

   )LOCaL  (.سريال دريافت گردد

Li3
Li4  و

tAi
    rnL   و

 وLO1 تنظيم عملکرد خروجيهای ديجيتال
LO2

tAi= آالرم حرارتی موتور  
 rnL= موتور در حالت Runقرار دارد .  

 Lo1  
و

Lo2

rIF  تعيين عملکرد رله خروجی  R1
rIF= فالت داخلی سافت استارتر  

 r 1

rnLتعيين عملکرد رله خروجی               R3
rnL=موتور در حالت  Runقرار دارد  .  

 r 3

Ocrتعيين عملکرد خروجی آنالوگ  AO   
 OCr= جريان موتور را نشان می دهد.  

 AO

AO  نوع خروجی آنالوگ020
   ميلی آمپر20جريان بين صفر تا = 020
   ميلی آمپر20 تا4جريان =420

04

  

  



       

  

  تورينگ يا مانيSUP منوی
جريان ,  وضعيت حرارتی موتور, کوسينوس فیدر اين منو می توانيد مقادير

گشتاور  ,%توان اکتيو مصرفی به صورت ,مدت زمان کارکرد, موتور
, وضعيت سافت استارتر ,KW قدرت مصرفی به  ,%خروجی به صورت

   .جهت چرخش موتور را مشاهده کنيد, آخرين خطای سافت استارتر

  .وارد کنيد,  از اين منوcod همچنين پسوورد را می توانيد در پارامتر



       

  1مثال
ATS48D38Q  

 استفاده شده جريان نامی اينATS48D38Q از سافت استارتر,  در اين مثال
  .  است38A , سافت استارتر

جريان نامی.  کيلو وات است11 ولت و موتور نيز400ولتاژ خط اصلی
0.8 هم,کوسينوس فی و مقدار20A ور که روی پالک موتور قيد شدهموت

  .ذکر شده است

  .  هرتز است50, فرکانس برق ورودی

  



       

  . تنظيمات نمونه برای اين سافت استارتر را نشان می دهد, جدول زير

  پارامتر  توضيح  تنظيم گردد
 20Aجريان نامی موتور )A(  In

امی موتور در زمان راه چند برابر جريان ن  300%
اندازی مجاز است از سافت استارتر عبور

  . کند

 ILt

  مدت زمان افزايش سرعت موتور   ثانيه10
  

 ACC

-d-روش توقف موتور   
 -d-روش توقف با کنترل گشتاور موتور   

 Sty

dEc   مدت زمان کاهش سرعت موتور ثانيه8
 اين پارامتراگر در مدت زمان تنظيم شده در   ثانيه16

سافت استارتر ,موتور به دور نامی نرسد, 
  . فالت می دهد

 tLs

ALA  فعال نمودن حفاظت اضافه بار موتور   
 ALA= فعال گردد, رله آالرم.  

 OIL

LOC    درصد مجاز اضافه بار برای موتور110%
toL   مدت زمان مجاز برای اضافه بار ثانيه20
ارتر در برابر جابجايی حفاظت سافت است  123

  فازهای ورودی
 PHr

Onری استارت مجدد سافت استارتر در صورت
  رفع فالت موجود

 Ars

400 vولتاژخط اصلی ورودی به سافت استارتر    uLn
  

  

  



       

  

  کدهای خطا

  



       

  
  مدارات نمونه
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