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 پس و  شده روشن نمایش صفحه دارند قرار رگالتور باالی در که L2و   L1 به برق وصل با

که به  شود می داده نمایش القایی حالت و  توان ضریب مقدار نمایشگر در زمانی مدت از

 PF=2.00 IND A OK                                          صورت مقابل است

 

 یفشاریم.را مکه در پایین سمت چپ قرار دارد   MODEبرای ورود به تنظیمات کلید 

 انتخاب میکنیمدر این حالت سه گزینه وجود دارد که با استفاده از کلیدهای         انها را 

 این سه گزینه عبارتند از:

1. EDIT PARAMETER                           ویرایش پارمترها 

2. AUTO OPERATION کاربری اتوماتیک                                

3. MANUAL OPERATION                     کاربری دستی 

 

 انتخاب کنیم و برای خروج از هر  ENTکه میتوان حالت های باال را با استفاده از کلید  

 را میفشاریم.SAVEوسپس MODEیک از حاالت زیر ابتدا دکمه 
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AUTO OPERATION 
 با انتخاب این حالت رگالتور در حالت اتوماتیک قرار میگیرد

MANUAL OPERATION 
میتوان تک تک پله های  ENTاین حالت کاربری دستی است با انتخاب این حالت توسط کلید 

را  ENTرگالتور را وارد مدار کرد . بعد از وارد شدن به این قسمت حالت دستی دوباره 

میزنیم اولین پله از سمت چپ بصورت چشمک زن در می اید با استفاده از کلیدهای     و     

های دیگر حرکت کرد و با استفاده از کلید    میتوان یک پله را وارد میتوان روی پله 

  میتوان یک پله فعال را خارج کرد     وتوسط

EDIT PARAMETER 
 را میفشاریم ENTدکمه    EDIT PARAMETER -1برای ویرایش پارامترها بر روی

 را نشان میدهدEDIT PARAMETER GENERAL I/Oنمایشگر 

 گروه است: 5پارامتر شامل منوی ویرایش 

1- GENERAL  AND I/O 

2- SYSTEM 

3- FAULT 

4- STEP 

5- UTIZILATION COUNTER 

GENERAL AND I/O 
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را بزنیم وارد زیر گروه ان میشویم اولین قسمت ENTکلید general and i/oاگر بر روی 

در نمایشگر نشان داده میشود و پیش  PASSWORD DISABLE=0پسورد است وبصورت 

بصورت چشمک زن در می اید که با کلید    میتوان  0بزنیم ENTفرض غیر فعال است اگر 

ر می اید و دPASSWORD DISABLE=1ان را به عدد یک تبدیل کرد که نمایشگر بصورت  

یگردد و به صفحه اولیه باز م ذخیره میشودSAVEو سپس ENTپسورد فعال میشود و با زدن 

 و برای ورود به صفحه تنظیمات باید مجددا پسورد را وارد کنید .

 

است0000پسورد است که بصورت پیش فرض   GENERAL AND I/Oدومین قسمت 

میزنیم اولین عدد سمت راست شروع به چشمک زدن میکند که   ENT برای تغییر ان 

 با کلید های م      مقدار ان را کم و زیاد میکنیم و با کلید های          میتوان 

SAVE و سپسENT  اعداد بعدی را انتخاب کرد و جهت ثبت پسورد ابتدا 

  میزنیم.

 

 بصورتبرگشت به تنظیمات کارخانه است که GENERAL AND I/O    سومین قسمت

LOAD DEFAULT=0  با انتخاب ان و تبدیل صفر به یک )مانند قسمت قبل( رگالتور  است

 به حالت پیش فرض کارخانه بر میگردد.

 

 صورت است 2نمایش توتال هارمونیک است که به  GENERAL AND I/Oچهارمین قسمت

است و پیش فرض UNIT I/Oپنجمین قسمت ان شماره شناسه رگالتور است و بصورت 

 تغییر داد.است و میتوان ان را  0000

 

SYSTEM 
 زیر گروه است 6شامل 

1. MEASUREMENT VOLTAGE                              ولتاژ اندازه گیری 
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2. EXTERNAL PT RATIO                        ظرفیت ترانس ولتاژخارجی 

3. CURRENT CT PRIMARY MAINS            مقدار اولیه ترانس جریان 

4. PF UPPER LIMIT MAINS                          حداکثر ضریب قدرت 

5. PF LOWER LIMIT MAINS                          حداقل ضریب قدرت 

 

 

و در نمایشگر  مقداراندازه گیری رگالتور میباشدMEASURMENT VOLTAGEپارامتر 

 نمایش داده میشود MAES.VOLTAGE:400بصورت

خارجی که در بانک خازنی  ژمقدار تنظیمی ترانس ولتا EXTERNAL PT RATIO پارامتر 

 نشان داده میشودPT RATIO-EXکه در نمایشگر بصورت فشار متوسط استفاده میشود

جهت وارد کردن مقدار اولیه ترانس جریان که CURRENT CT PRIMARY MAINSپارامتر  

 CUR CT PRIMARY MAINSنصب شده درطرف بار مصرفی است و در نمایشگر بصورت  

 است.

 PF UP LIMITبصورتدر نمایشگر  چهارمین قسمت حداکثر مقدار ضریب قدرت است که

MAINS  باشد القایی)  1است که اگر(IND    ت خازنی انتخاب شود حال0انتخاب شده است و اگر 

(CAP.انتخاب شده است ) 

 

 در نمایشگر نشان داده میشود   PF LOW LIM MAINSپنجمین گزینه در نمایشگر بصورت 

 جهت تعریف حداقل ضریب قدرت است.

 

جهت شناسایی یا نمایش داده میشود AUTO KW POLR CHECKکه بصورت ششمین گزینه 

 عدم شناسایی پالریته توان مصرفی است .

 

FAULT 
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 18میتوان وارد ان شد و شامل ENTاین منو برای مدیریت خطای رگالتور میباشد و با زدن 

 زیر برنامه است.

 

 (:OVER VOLTAGE FAULT)ژولتاپارامتر خطای اضافه  -1

 میتوان خطای اضافه بار شبکه را فعال یا غیر فعال کرد.بااین پارامتر

 (: VOLTAGE LIMITOVER)ژولتاحد تعریفی اضافه -2

 شبکه تعریف میشود ژولتابا این پارامتر درصد اضافه 

 (:OVER VOLTAGE RESUME)ژولتابرگشت اضافه -3

را مشخص میکند که اجازه وصل شده دوباره پله ها به شبکه ژولتادرصد برگشت اضافه 

 داده میشود

 (UNDER VOLTAGE FAULTکم) ژولتاخطای -4

 کم شبکه را فعال یا غیر فعال کرد ژولتابا ان میتوان خطای 

 (UNDER VOLTAGE LIMITکم شبکه)ژولتادرصد -5

 کم شبکه تعریف میشود ژولتادر این پارامتر درصد اضافه 

 UNDER VOLTAGE RESUMEکم )  ژولتادرصد برگشت -6

 را تنظیم میکندبه شبکه درصد برگشت یا وصل دوباره خازن ها     

 (OVER LOAD FAULT)خطای بار بیش از حد-7    

 جهت کنترل مقدار ضریب  قدرت شبکه است    

 (OVER LOAD RESUMEدرصد برگشت اضافه بار ) - 8

 (UNDER LOAD KW FAULTخطای بار کم )-9

 (UNDERLOAD LIMITدر صد قطع بار کم)-10

 UNDER LOAD RESUMEبرگشت خطای بار کم ) -11

 TEMPERATURE FAULTخطای دما)-12



www.nirogostar.com 
 

 عکس العملی را که رگالتور در خطای دمای زیاد انجام میدهد مشخص میکند

 (TEMPERATURE RESUMEدمای برگشت)-13

 در این قسمت میتوان مقدار دمای برگشت پله ها به مدار را تعیین کرد

 (TEMPERATURE LIMITمقدار دمای قطع پله ها)-14

 در این قسمت برحسب سانتی گراد است مقدار دمای قطع پله تعیین میشود

 (STEP HEALTHINESSسالمتی پله ها)-15

 در این پارامتر امکان فعال یا غیر فعال کردن بررسی سالمت پله ها وجود دارد

 (BANK KVAR FAULTخطای کیلو وار بانک)-16

 در این پارامتر به دلیل محاسبه تغییرات توان راکتیو قبل و بعد از وارد شدن خازن

 امکان کنترل بانک خازنی وجود دارد

 (BANK KW FAULTخطای کیلووات بانک خازنی)-17

 مقدار خازن به بار مصرفی شبکه کم باشد

STEP 
 های رگالتور استزیر منو دارد که مربوط به تنظیمات پله  10در این منو 

 (STEP CONNECTEDپله های وصل شده )-1

      ENTدر این منو میتوان تعداد پله های وصل شده رگالتور را مشخص کرد روی ان 

 میزنیم عدد وارد شده تعداد پله های رگالتور است  که میتوان ان را کم کرد

 (DEFAULT MODEمد پیش فرض) -2

اما  رگالتور دو حالت دستی و اتوماتیک دارد . در حالت عادی مد اتوماتیک است 

کاربر میتواند با قرار دادن عدد یک در این قسمت رگالتور را در حالت دستی و با 

 رگالتور را در حالت اتوماتیک قرار دهد 0قرار دادن عدد 

 (CAPACITOR BANK VOLTAGEخازن بانک ) ژولتا -3

 اسمی خازنها باید وارد شود ژولتادر این قسمت 
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 (CORRECTION TIMEیا تایم وصل پله ها )   تایم اصالح-4     

 زمانی است که توان راکتیو احساس شده ومقدار خازن مورد نیاز وارد مدار میگردد      

 :(DESCHARGE  TIMEتایم تخلیه یا تایم قطع )-5    

تایم تخلیه زمانی است که بعد از خارج شدن خازن از مدار جهت تخلیه مورد نیاز است تا      

 دوباره امکان بازگشت به مدار را داشته باشد

 (FIX BANK SETTINGتنظیمات پله ثابت)-6   

و       میتوان پله مورد نظر کاربر را بصورت پله ثابت در بانک ,ENTتوسط کلیدهای     

 قرار داد پله ثابت خازنهایی هستند که به صورت روشن نگه داشته میشوندخازنی 

 (BIN/C/E KVAR SERIES KVARظرفیت پله اول)-7   

 باید ظرفیت اولین پله بانک را بصورت کیلوار در این قسمت وارد  کرد  

 (EXT-FIXED BANK KVARظرفیت پله ثابت خارجی)-8   

ثابت وجود دارد که توسط رگالتور کنترل نمیشود و کاربر در برخی از بانک های خازنی پله  

 باید ظرفیت انها را به کیلو وار در این قسمت وارد کند

 (CORRECTION TYPEنوع اصالح)-9 

 روشی است که رگالتور جهت کنترل خازنها از ان استفاده میکند و به چهار صورت است

 UTILIZATION COUNTER 
 قسمت است 2این پارامتر شامل 

1- UTILIZATION BANK COUNTER 

 عدد نمایش داده شده در این قسمت تعداد کل قطع و وصل هر پله را نمایش میدهد

 (CLEAR BANK COUNTERصفر نمودن شمارشگر بانک)-2

در سمت چپ نمایشگر مقدار YESونمایش  1به  0و تغییر عدد از ENTبا استفاده از کلید

 .شمارشگر پله ها ریست میشود
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