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  مولتی فانکشنگیری دستگاه اندازه

 PO04F01مدل: 

 لطفا سیساتیا صنعت درخشان شرکت محصوالت انتخاب در شما از تشکر ضمن
 .دیکن مطالعه دقت به را آن یراهنما ه،دستگا از استفاده از قبل

 : توجه
  خارجی ء دستگاه از ورود گرد و خاک و اشیابرای جلوگیری از اختالل در کارکرد

 به درون آن جلوگیری کنید.
  کردن دستگاه جدا خودداری فرمایید.از باز 
 .در هنگام اتصال دستگاه به برق از خاموش بودن آن اطمینان حاصل کنید 

 هایی با شرایط دمای باال، رطوبت زیاد، امکان تواند در مکاننمی این دستگاه
های دائم و شدید کارکرد مناسبی ریزش آب، احتمال شوک الکتریکی و یا تکان

 داشته باشد.

 کردن دستگاه از اسید یا مایعات آلکالینی استفاده نکنید و تنها از برای تمیز
 پارچه نرم و خشک استفاده نمایید.

  معرفی

ولتاژ خط، برق سه فاز از جمله ولتاژ اصلی گیری پارامترهای برای اندازهدستگاه  نیا
، توان حقیقی، توان جریان نول اندازه گیری شده ،جریان نول محاسباتی،خط ، جریانفاز

، توان ظاهری، ضریب توان، درصد هارمونیک ولتاژ ، درصد هارمونیک جریان مجازی،
در  است، از اینروین دستگاه مجهز به باتری داخلی . اشوداستفاده می فرکانس خط،

با توجه به اینکه دستگاه دارای یک رله  باشد.صورت قطعی برق قادر به تشخیص آن می
است در صورت خروج سطح ولتاژ از  (Phase lost) قطع برق خروجی تنظیم شده بر روی

از  الرم شنیداری،توان با اتصال آن به یک آمقدار تعیین شده رله فعال شده و می
گیری جریان ضمنا این دستگاه تنها قادر به اندازه. آگاهی پیدا کرد  Phase lostوضعیت 
 باشد.می CTاز طریق 
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 فنی  مشخصات
 VAC 220 : ولتاژ تغذیه .1

 5W حداکثر توان مصرفی: .2

 Segment 7:  نمایشگر .3

 میلی آمپر ساعت 1200لیتیوم پلیمر باتری :  .4

 ساعت 8ری: مدت زمان کارکرد بات .5

 250V – 3A رله عدد یکخروجی :  .6

 Alarm Modeروشهای کنترل:  .7

 RS485:  ارتباطات .8

 آالرم دیداری  .9

 پنلیروش نصب :  .10

 C °60 تا C °-20 : دمای کاری دستگاه .11

 C °65تا C °-20 :  دمای نگهداری .12

  VAC 270 – 0محدوه اندازه گیری ولتاژ فاز  .13

  %0.5 دقت  اندازه گیری ولتاژ فاز  .14

  VAC 450 – 0ه اندازه گیری ولتاژ خط محدو .15

 %0.5 دقت  اندازه گیری ولتاژ خط  .16

  A 1000 – 0محدوه اندازه گیری جریان  .17

 %0.5 دقت  اندازه گیری جریان  .18

  KW 1000 – 0محدوه اندازه گیری توان اکتیو  .19

 %0.5   دقت  اندازه گیری توان اکتیو .20

  KVAR 100 – 0محدوه اندازه گیری توان راکتیو  .21

  %0.5 ت  اندازه گیری توان راکتیودق .22

  KVA 1000 – 0محدوه اندازه گیری توان ظاهری  .23

 %0.5 دقت  اندازه گیری توان ظاهری .24

 to +1 1-محدوه اندازه گیری ضریب توان  .25

 %0.5دقت  اندازه گیری ضریب توان  .26

  V 100 – 0محدوه اندازه گیری ولتاژ هارمونیک   .27

 %0.5 دقت  اندازه گیری ولتاژ هارمونیک  .28

  A 100 – 0محدوه اندازه گیری جریان هارمونیک   .29

 %0.5 دقت  اندازه گیری جریان هارمونیک  .30
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  V 270 – 0محدوه اندازه گیری ولتاژ میانگین سه فاز   .31

 %0.5 دقت  اندازه گیری ولتاژ میانگین سه فاز    .32

  A 1000  – 0محدوه اندازه گیری جریان میانگین سه فاز   .33

 %0.5 ریان میانگین سه فاز   دقت  اندازه گیری ج .34

  KW 1000  – 0محدوه اندازه گیری مجموع توان اکتیو سه فاز   .35

 %0.5 دقت  اندازه گیری مجموع توان اکتیو سه فاز    .36

  KVAR 300  – 0محدوه اندازه گیری مجموع توان راکتیو سه فاز   .37

 %0.5 دقت  اندازه گیری مجموع توان راکتیو سه فاز    .38

  KVA 1000  – 0گیری مجموع توان ظاهری سه فاز  محدوه اندازه  .39

 %0.5 دقت  اندازه گیری مجموع توان ظاهری سه فاز    .40

  W 1000  – 0محدوه اندازه گیری توان هارمونیک   .41

 %0.5 دقت  اندازه گیری توان هارمونیک      .42

 to +1 1-محدوه اندازه گیری ضریب توان کل سه فاز  .43

 %0.5ل سه فاز دقت  اندازه گیری ضریب توان ک .44

 Hz to 65 Hz 45محدوه اندازه گیری فرکانس  .45

 %0.5دقت  اندازه گیری فرکانس  .46

  A 1000 – 0نول  محدوه اندازه گیری جریان .47

 %0.5 دقت  اندازه گیری جریان نول  .48
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  یمشخصات ظاهر
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 ضریب توان .9

 هارمونیک ولتاژدرصد  .10

 ریانجهارمونیک درصد  .11

 ولتاژ متوسط .12

 مجموع توان ظاهری .13

 ضریب توان کل .14

 جریان متوسط .15

 مجموع توان راکتیو .16

 فرکانس .17

 مجموع توان اکتیو .18

 هارمونیک مجموع توان  .19

 جریان نول .20

 اطرینشانگر روشن بودن دستگاه از طریق ب. 21

 نشانگر وضعیت رله خروجی. 22

 (RS485)شبکه  ینشانگرها .23

 ترمینال ولتاژ ورودی .24

 ترمینال جریان ورودی .25

 کلید خاموش و روشن .26

 ولت 220ترمینال ورودی تغذیه  .27

 رله خروجی .28

 (RS485محل اتصال شبکه ) .29

 اندازیراهنصب و 
 نصب 

ر تابلو برق داست و جهت نصب دستگاه ابتدا باید  پنلینصب این دستگاه از نوع 
میلیمتر ایجاد کرد و سپس با استفاده از گیره های نصب دستگاه  92*92سوراخی به ابعاد 

در مواردی که تابلو برق موجود نباشد این دستگاه درون . آن را درون تابلو متصل نمود
 یک تابلو کوچک نصب و سپس تابلو به دیوار اتصال می یابد.
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 کانکتورها
     و نول  فاز 3 ورودی ولتاژنکتور کا

که با  وع فونیکس استتتتتتتایی از ن 4رمینال یک کانکتور این ت
 توجه به راهنما به ترتیب ولتاژ های 

R,S,T  را به همراه  نولN  با استتتتتفاده از ستتتتر ستتتتیم به این
 .شودمیمتصل  کانکتور

 و نول  فاز 3ورودی جریان نکتور کا
که با  کس استتتتوع فونیتایی از ن 8رمینال یک کانکتور این ت

 های  جریانتوجه به راهنما به ترتیب 
R,S,T  نول  جریانرا به همراهN  با استتتفاده از ستتر ستتیم به

)الزم به ذکر استتت این کانکتور .شتتودمیمتصتتل کانکتور این 
 متصل گردد.(CTدر واقع باید به خروجی 

 تغذیهنکتور کا
 220تاژ تغذیه .ولوع فونیکس استتتتتتتتایی از ن 2رمینال یک کانکتور این ت

 ولت از طریق سرسیم به این کانکتور متصل می گردد.
 
  رله خروجینکتور کا

  وع فونیکسی با فاصلهتایی از ن 3رمینال یک کانکتور این ت
(،مشترک NOپایه نرمال باز) 3.بر روی راهنما میلیمتر است 08/5پایه 

(COM)و نرمال بستتتته(NC) از طریق ستتتر ستتتیم  .مشتتتخص شتتتده اند
 یر متصل نمود.ژ ن خروجی رله را به مثال یک آمیتوا

     
 
 RS485شبکه نکتور کا

برای اتصتتال ستتیم مثبت و منفی  .استتت وع فونیکستایی از ن 2رمینال یک کانکتور این ت
 میکنیم. وصلو سرسیم  با استفاده از راهنما راشبکه
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 اندازیراه

 
 تگاه انجام دهید.اندازی دسرا برای راه بعدپس از نصب دستگاه مراحل 

پیشنهاد میگردد از کابل  ولت متصل کنید. 220کابل تغذیه دستگاه را به تغذیه  .1
 برای این اتصال استفاده کنید. 2*1

پین پشت ماژول  4فاز و نول را به دستگاه از طریق کانکتور  3کابل ورودی ولتاژ .2
 کنید.برای این اتصال استفاده  4*1پیشنهاد میگردد از کابل  متصل کنید.

تایی پشت ماژول  8کابل مربوط به جریان سه فاز را به دستگاه از طریق کانکتور  .3
رشته و در غیر اینصورت  ۸روی خط نول از کابل  ctدرصورت وجود  متصل کنید.

 مطابق راهنما باید سربندی انجام شود.رشته کافی استفاده شود. ۶کابل 

 ذکر است که بدون وصل کردنشبکه را به دستگاه متصل کنید. الزم به  کانکتور .4
 شود.کارکرد عادی دستگاه مختل نمیشبکه،  کانکتور

 راحل باال دستگاه را روشن کنید.پس از اطمینان حاصل کردن از انجام صحیح م .5

 

روشن/خاموش  دیخاموش کردن دستگاه حتما از کل یبرا دی** توجه داشته باش
، دستگاه بصورت برق تغذیه دستگاه قطع شودکه  ی. درصورتدییستفاده نمادستگاه ا

شهر متصل شود  رقو هرگاه مجددا دستگاه به ب دینمایاستفاده م یخودکار از باطر
دستگاه  یحالت باطر نی. در اکندیاستفاده م یخارج هیدستگاه بصورت خودکار از تغذ

 .شودیشارژ م زین
 .دیرا مورد توجه قرار ده ریموارد ز  یز باترزمان استفاده دستگاه ا در
 .شودیکه در پنل دستگاه قرار دارد روشن م ینشانگر باطر .1
از  یکی دیمشاهده اطالعات با یو برا شودیدستگاه خاموش م شگرینما .2

 .ماندیروشن م هیثان 2دستگاه به مدت  شگری. نمادیرا فشار ده دیصفحه کل یدهایکل
که باتری دستتتگاه کامد دشتتارژ شتتده باشتتد صا از اتصتتال بر  شتتهر تذکر: در هنگامی 

 دقیقه زمان الزم است تا دستگاه شروع به کار کند. 3الی  2حدود 

 منوها
توجه: انجام تغییرات نامناسب در منوهای دستگاه ممکن است باعث از دست دادن 

تغییرات غیر ضروری  اطدعات یا کارکرد نامناسب دستگاه شود. از اینرو از انجام هرگونه
 خودداری نمایید. قبل از انجام هرگونه تغییر با کارشناسان شرکت مشورت نمایید.
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گیری از دستگاه بوسیله سرور نمونه ** در هنگام استفاده از منوهای دستگاه،
 شود.سامایش قطع نمی

را همزمان فشار مقابل برای ورود به منوی دستگاه دو کلید 
  .دهید
 

 

 
 «اینتر»مهم: جهت سهولت از این به بعد در راهنما منظور از دکمه نکته 

 .باشد میشکل مقابل 

 تغییر مقادیر عددی

بعد از  العمل زیر عمل نمایید.برای تنظیم مواردی که مقدار عددی دارند طبق دستور
را فشار دهید. یکی از ارقام اینتر دکمه ورود به منوی مربوطه و انتخاب گزینه مربوطه 

مورد نظر برای تغییر را انتخاب  مقدار ⇩⇧های با کمک کلید. حال چشمک خواهد زد
موقعیت مورد نظر از چشمک  SETکنید. پس از انتخاب عدد مناسب با فشار دادن کلید 

 و عدد مورد نظر ذخیره شده است.زدن باز ایستاده 
که به  .باشدمی و   , , , ,قسمت پنج شامل دستگاهمنوی 

 شود.ها پرداخته میتفصیل در ذیل به شرح آن

 (Main)منوی 

شامل سه زیر منو است که تنها یکی از آنها توسط کاربر قابل تغییر  Mainمنوی 
 .است

و دو منوی دیگر هنگام تولید دستگاه در شرکت تنظیم شده است.که در ادامه این 
 سه زیر منو مختصرا توضیح داده شده اند.

 

 (Connection)زیر منوی 

این بخش توسط شرکت در هنگام تولید مشخص 
 و قابل تغییر نمی باشد.این بخش مربوط به  شده

 پروتکل های ارتباطی دستگاه می باشد.
 

 
 

SET 
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 (boud rate)زیر منوی
این بخش توسط شرکت در هنگام تولید مشخص 

این بخش مربوط به و قابل تغییر نمی باشد. شده
بیت  9600عت انتقال داده است که مقدار آن برابر سر 

 بر ثانیه در نظر گرفته شده است.
 
 

 
 

 (Address)زیر منوی 

 استفاده  RS485آدرس شبکه جهت تنظیم 

 العملدستور. عدد مورد نظر خود را طبق شودیم

 وارد کنید. عدد وارد شده یعدد ریمقاد رییتغ 

 ا بدون هماهنگی باشد. لطف ۹۹تا  ۱تواند ازمی 

 کارشناسان شرکت این گزینه را تغییر ندهید.
 دهی اشتباه باعث از دست دادن اطالعات * آدرس

 شود. افزار میدر نرم
** آدرس دهی اشتباه حتی ممکن است بر 

 عملکرد

 های داخل شبکه نیز اثر گذارد.سایر دستگاه 

 (Alarm)منوی 
 که  است. Phase lost منوی آالرم برای تنظیم مقدار

 شامل سه بخش برای سه فاز مختلف است.

 (Phase Lost)زیر منوی

 با زدن کلید اینتر وارد زیر شاخهدر این منو  
 مربوط به تنظیم مقدار حداقل ولتاژ برای مشخص شدن

Phase lost برای سه فازR,S,T   به طور جدا گانه 
 تنظیممی شوید.به عنوان مثال در شکل روبرو که برای 

 است با زدن کلید اینتر مقدار Rحداقل ولتاژ برای فاز 
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تنظیم شده است( به حالت چشمک  180عددی ردیف سوم)در تنظیمات اولیه بر روی 
ید و با استفاده از کلید های جهتی باال و پایین میتوان این مقدار را کم یا آ زن در می

به همین ترتیب برای دو فاز  ه کرد.مقدار آن را ذخیر  SETزیاد کرد و سپس با زدن کلید 
وجود  Phase lostدیگر هم به طور جداگانه در همین منوی آالرم امکان تنظیم مقدار 

برای Phase lost با کلید های باال و پایین می توان به فازهای دیگر دسترسی پیدا کرد.دارد.
ر ولتاژ از حداقل تشخیص قطع برق مورد استفاده قرار می گیرد بدین ترتیب که اگر مقدا

 تعیین شده کمتر شود به معنای قطع برق خواهد بود.

(sensor)ی منو

  برای تنظیمات مربوط به سنسورهای دستگاه است.این منو از سه قسمت  این منو

 تشکیل شده که توضیحات مربوط به هر بخش در ادامه خواهد آمد.  وو

( ) زیر منوی

دستگاه استفاده تنظیم سنسور این گزینه برای 
)کارشناسان شرکت به هنگام نصب دستگاه شود. می
ولتاژ  مربوط به  (دهندیرا انجام م سنسور میتنظ
مربوط وS, ولتاژ فاز  مربوط به،Rفاز 

 و Rمربوط به جریان فاز و Tولتاژ فاز به
مربوط به جریان  وS, مربوط به جریان فاز

 نکهیبا توجه به امربوط به جریان نول است. وTفاز
دستگاه  یخروج ریدر مقاد میدر آفست اثر مستق رییتغ

بخش حداکثر دقت لحاظ  نیدر ا راتییدارد، در انجام تغ
 گردد. 

    (Ct)زیر منوی

 مورد استفاده برای دستگاه  CTدر این قسمت نسبت 
 نشان دهنده 50.)طبق شکل عدد قابل تعریف است 

CT است(با زدن کلید اینتر عدد ردیف  50/5نسبت  با
سوم به حالت چشمک زن درآمده و با کلیدهای جهت 

را میتوان تنظیم کرد و سپس برای  باال و پایین مقدار آن
در این  دقت شود .استفاده کرد SETذخیره از کلید 

آمپر است  ۵با خروجی  CT دستگاه فرض به استفاده از
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 ۲۵۰عدد  CT ۲۵۰/۵شود. مثال برای تنظیم می CTو در این منو فقط عدد اول نسبت 
 د.شودر منو وارد می

     (Calibration)زیر منوی
دستگاه  گیریتنظیم بخش اندازهاین منو برای 

باشد و شما به آن دسترسی ندارید. دستگاه می
 ه است.در هنگام تولید تنظیم شدتحویلی به شما 

 

 

 
 

 

  (Out)منوی 

تواند هم در این دستگاه یک رله خروجی وجود دارد که مصارف متفاوتی دارد و می
متصل  phse lostاین بخش به به شکل آالرم و هم به شکل کنترلی از آن استفاده شود.

 است.

  (Status) زیر منوی
این گزینه برای فعال یا غیر فعال کردن رله استفاده 

استفاده  نتریاشود. برای انجام این انتخاب از کلید می
 نمایید.
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 (Information) منوی 

این بخش مربوط به اطالعات کلی دستگاه می باشد 
که از قبل بر روی دستگاه آورده شده و قابل تغییر 
نیست.بخش اول مطابق شکل مدل دستگاه است 

گاه است و شماره سریال دست به  مربوط .قسمت 
مربوط  به  قسمت  توانید آن را تغییر دهید.شما نمی

شماره مربوط  به  قسمت  نسخه نرم افزار وشماره 
توانید آن را تغییر است و شما نمی نسخه سخت افزار

 دهید.
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 ابعاد 
A = 96mm   
B = 96mm 
C = 85mm  

 
 

 

A 

C 

B 


