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 مقدمه -1

 FanOxinمعرفی شرکت  -1-1

نایع با هدف ارائه تجهیزات با کارایی و کیفیت باال برای ص 1388در سال  FanOxinشرکت 

نمایندگی انحصاری شرکت  1389مختلف کشور تأسیس شد. این شرکت توانست در سال 

Fanox  ر زمینه محصوالت د اسپانیا در ایران را دریافت کند و به فعالیت های خود در ارائه

 قوت بخشد. حفاظت و کنترل 

زمره  ات فنی توانسته است دراکنون این شرکت با داشتن کادر مجرب در زمینه فروش و خدم

ت پس ارائه خدمااز جمله اهداف اصلی این شرکت  های فعال در صنعت برق قرار گیرد.شرکت

 باشد. از فروش و گارانتی مناسب در جهت جلب رضایت مشتریان می

 Fanoxمعرفی شرکت  -2-1

 صورتبه شرکت این. شد تأسیس اسپانیا کشور در میالدی 1992 سال در Fanox شرکت

 ربردهایکا برای باال کیفیت با را متوسط و ضعیف فشار سطح در الکتریکی هایرله تخصصی

 توسعه را محصوالت از ایگسترده طیف ضعیف فشار بخش در شرکت این. کندمی تولید مختلف

 کاهش دفباه محصوالت این. کندمی ارائه و طراحی را جدیدی محصوالت هرساله و است داده

 کنترل همراه به …و هاژنراتور موتورها، مانند الکتریکی تجهیزات اندازیراه و نصب هایهزینه

  .شوندمی طراحی هاآن حفاظت و

Fanox اعم از تجهیزات  حفاظتی تجهیزات ساختزمینه  عنوان یک شرکت پیشتاز در به

تور( و های حفاظت موهای کنترل فاز و رلههای نشتی جریان، رله)برقگیر، رله LVحفاظتی 

MV باشد.مطرح می های ثانویه جریانی و مولتی فانکشن()رله 
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 PBMمعرفی  -3-1

العات و اط یارزش استفاده از تکنولوژ ،یصنعت یهاکارخانه یریتمد یسازینهبهامروزه جهت 

را کاهش  یراتو تعم ینگهدار یهاینهشده است تا بتوان هز یاناز گذشته نما یشترارتباطات ب

را به  ینعتص یهاموجود در کارخانه یهابهتر دستگاه یوردر بهره یازداده و اطالعات مورد ن

اده و س یستمس یک یازمندن یدجد یهایبه کار بردن تکنولوژ یبرا نعت. صداد یشنما گیساد

 .باشدیخود م یهایازو البته مطابق با ن یرانعطاف پذ

 د:باش یرز یها یژگیو یدارا یدبا یستمس این

  کنترل ساده -

  نصب ساده -

  مقرون به صرفه یمتق -

  از اطالعات یادیحجم ز یافتدر -

  یاطالعات آمار یده یشنما یتو داشتن قابل یبه نگهدار یازبدون ن -

PBM اه رکنترل از  یتباشد که قابلیسه فاز م یموتورها یکنترل و حفاظت برا یستمس یک

 .داراست RS485 پورت و Modbus RTU تورپ یهافرماندور از طریق 

 ینترلک یهایازن یششده است که مطابق با افزا بنا نهاده یهمدل پا یک یبر رو PBM ساختار

 .س قرار دادرا در دستر یشتریب یهایتقابل ،یگرمتنوع د یهاتوان با افزودن مدلیم یو حفاظت

 ور عبارتند از:موت یریتمد یستمس یههمان مدل پا یا PBM-B یتوابع حفاظت

 و اضافه بار حرارتی از طریق جریان موتور یانیحفاظت جر -

 حفاظت روتور قفل شده -

 باری و قطع فازحفاظت بی -

 حفاظت قطعی فاز -

 PTC  با استفاده از سنسور یحفاظت حرارت -

  ینزم یحفاظت خطا -

  اسکادا یستمقابل انطباق با س -
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  و دادن هشدار TRIP فرمان یاجرا یتقابل -

 PBCom  آخر با استفاده از نرم افزار یخطا 4 یساز یرهذخ یتقابل -

  وقفه در کار دستگاه یجاداز ا یریجلوگ یبرا یداخل یابییبع یستمس -

 یآمار یقارائه اطالعات دق -

PBM-B د و در کنار آن باشیموتور م یریتمد یستمس یو ضرور یاصل یزتجهPBM-H یک 

قابل  د.نمو ایدپ یدسترس PBM-Bتوان به اطالعات  یبوده و با استفاده از آن م HMIمدل 

 پذیر است.افزار نیز امکانذکر است که دسترسی به اطالعات از طریق نرم

 درباره دستورکار -3-1

 PBMر به سیستم مدیریت موتواین دستور کار با هدف باال بردن سطح دانش خریداران نسبت 

ر این های به کار رفته دها و دیاگرامتهیه شده است. تمامی مثال Fanoxمربوط به شرکت 

تورات است. دس Fanoxمحصول این  دستور کار منحصراً با هدف داشتن تصویری واضح از کاربرد

تغییر کند.  تواندمشتریان می ن اطالع بهو مطالب نوشته شده در این دستورکار در هر زمان بدو

خریدار قرار  هیچ مسئولیتی در قبال استفاده نادرست از این دستور کار و محصولی که در اختیار

 گرفته است متوجه شرکت نخواهد بود. 
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  و تنظیمات آن PBM های حفاظتیفانکشن -2

 تنظیمات اصلی -1-2

 به قرار زیر است. PBMتنظیمات اولیه مورد نیاز 

General adjustments 

 توصیف کمترین بیشترین رنج تغییر واحد پیش فرض

8/0 A 01/0 6 8/0  مدلPBMB1* 

BI 
4 A 01/0 25 4  مدلPBMB5* 

 نسبت تبدیل جریان فاز 1 2000 1 - 1

50 HZ 50/60 - - فرکانس 

5/1 BI× 01/0 8 1 1آستانه راه اندازی موتور 

60 s 1 200 1 2مدت زمان راه اندازی موتور 

ABC - ABC/ACB - - توالی فاز موتور 

0 s 1 3600 0 3زمان تاخیر انداختن در راه اندازی موتور 

ست. در ا بدنه موتور( یحک شده رو یانموتور)جر ینام یانمقدار جر، BIدر جدول باال مقدار 

تواند می PBMجدول فوق اولین تنظیم مربوط به به جریان نامی موتور است که با توجه به نوع 

 آمپر انتخاب شود. 25تا  4یا بین و  6تا  8/0بین 

 یمیتنظ یانجر حداقلتر از یینپا، موتور جریان عبوری ازکه  مواردی در PBM دباش 

که  nI×n طهراب یقاز طر BI یمبار و تنظ nبه تعداد  CTاز داخل کابل موتور با عبور  یستیبا

nI است، میزان جریان عبوری از بدنه موتور  یحک شده رو ینام یانجرCT قل را به حدا

های دلانتخاب م دهد.این مورد را نشان می رساند. تصویر زیر PBMمیزان جریان تنظیمی 

روجی خبا توجه به جریان خروجی ترانسفورمرهای جریان است. اگر جریان  PBMباال برای 

 5رها خروجی ترانسفورم مناسب است و اگر جریان PBM1آمپر باشد، نوع  1ترانسفورمرها 

 مناسب است. PBM5آمپر باشد، 

                                                      
1 Motor Starting Limit 
2 Motor Starting Time 
3 Equipment Initial Timing   
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 قابل تنظیم برای  یانجرحداکثر از  یشترب موتور ینام یانجرکه  یدر مواردPBM اشد، ب

سب با جریان یک ترانسفورماتور جریان با نسبت تبدیل مشخص )متناکابل موتور از  باید ابتدا

وط به ربم CT از داخل ،ین ترانسفورماتورهای جریانا یهثانو سپس و موتور( عبور نماید

PBM  ی براییمتنظ جریان مورد یندر اکند. عبور BI یورشده  حک ینام یانبا جر ربراب 

صویر ت .است رموتو یاستفاده شده برا یخارج یهاCT  یلبر نسبت تبد یمبدنه موتور تقس

 دهد.زیر این مورد را نشان می

 

CONTACTOR (K1 Conexion alimentacion)

L1 L2 L3

PBM-B 11-12-14 (disparo por falta)

K1

STOP (parada externa motor)

M

PBM-B

I1

141211242221A1A2

E1C1 C2 I2E2T1 T2

START (arranque externo motor)
A1

A2

K1

L (230 V)

N (0 V)

STOP

START

CONTACTOR (K1 Conexion alimentacion)

L1 L2 L3

PBM-B 11-12-14 (disparo por falta)

K1

STOP (parada externa motor)

M

PBM-B

I1

141211242221A1A2

E1C1 C2 I2E2T1 T2

START (arranque externo motor)

Transformador de corriente

A1

A2

K1

L (230 V)

N (0 V)

STOP

START
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بر موتور در زمان  اندازی موتور، برای نظارتاندازی موتور و مدت زمان راهدو پارامتر آستانه راه

نظیم این دو گیرد. برای تبه درستی انجام می اندازی موتوراندازی است که مشخص شود راهراه

 پارامتر به شکل زیر توجه کنید.

 
د باید جریان اندازی به درستی صورت گیربا توجه به تصویر باال برای آنکه حفاظت در زمان راه

ریان عبوری جاندازی اندازی موتور به درستی انتخاب شود به صورتی که در زمان راهآستانه راه

ای انتخاب ه گونهاندازی نیز باید باندازی بیشتر شود. مدت زمان راهاز جریان آستانه راه PBMاز 

ید این خواهدر شرایطی که نمیاندازی باشد. مدت زمان عادی راهشود که مقدار آن بیش از 

کته ضروری نتوجه به این تنظیم کنید.  0اندازی موتور را مقدار زمان راه ،دفانکشن فعال باش

ود و این دستگاه استفاده نم HMIکردن پارامتر زمان استارت حتما باید از صفر است که برای 

 افزار قابل انجام نیست.کار توسط نرم

ه صورت متوالی برود که موتور اندازی در شرایطی به کار میپارامتر زمان تاخیر انداختن در راه

های متوالی استفاده اندازیموتور در راه ارامتر به منظور حفاظت ازشود. این پخاموش می-روشن

 شود.می

Iaverage

10% IB

Treshold

Stand by

fi
rs

t 
s
te

p

second step in operation

95% Treshold

t < Adjusted start up time
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 (49Tو  49حفاظت اضافه بار حرارتی ) -2-2

گیرد و به دو یاین تابع به منظور حفاظت از تجهیزات در برابر افزایش دما مورد استفاده قرار م

 صورت است.

 مانند خارجی حرارتی سنسور یک طریق از حفاظتی فانکشن این: 49Tحفاظت  -1

یک موردی مجزا  PBM. در شودانجام می حفاظت عمل و ترمیستور فرمان گرفته

 یردر موارد ز PTCحفاظت سنسور  وجود دارد که قابل تنظیم است. PTCبرای 

 دارد: یشتریکاربرد ب

 .باشندیم ییفرکانس باال یدارا یو خاموش یاندازکه هنگام راه ییموتورها -1

 روند.یر مخود به کا یکمتر از سرعت طراح یهاسرعت یکه برا ییموتورها یبرا -2

به  یسازنکخو  یهآزاد قرار ندارد و تهو یکه موتور در مجاورت هوا یدر موارد -3

 .گیردیانجام م یسخت

 .که در مناطق گرم نصب و در حال استفاده هستند ییموتورها یبرا -4

 یانابه صورت اضافه حرارت نم یااتصال کوتاه و  یابه صورت مدار باز  PTC سنسور

ور موت یریتمد یستمس یاز سو Tripدر اضافه حرارت منجر به دادن فرمان  .شودیم

 یریتمد میستس یشده و در موارد اتصال کوتاه و مدار باز منجر به ارسال هشدار از سو

 یشاز پ یرمقاد یتابع حفاظت ینبودن ا یمتنظ قابل یرشود که با توجه به غیموتور م

 باشد. یم یلآن به شرح جدول ذ یشده برا یینتع

فعال شدن سنسور یرمحدوده غ محدوده فعال شدن سنسور   

 Ω < 1800 Ω 3600 < اضافه حرارت

 Ω > 30 Ω 20 > اتصال کوتاه

 Ω < 3900 Ω 4000 < مدار باز
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 است:تنظیمات مورد نیاز این حفاظت به صورت جدول زیر 

PTC 

 توصیف کمترین بیشترین رنج تغییر واحد پیش فرض

No - Yes/No - - 4فعال کردن تابع 

هیز رله از طریق تغییرات جریان، افزایش دمای تج ،در این نوع حفاظت :49حفاظت  -2

 الاعم زمان ،حفاظتی فانکشن این در کند.را تشخیص داده و فرمان قطع صادر می

. آیدمی بدست جریان توسط که است تجهیز دمای با متناسب بار اضافه حفاظت

 :گفت توانمی بنابراین

θ = 100 . (I/It)
2 . (1 – e-t/ζ) + θ’0 . e

-t/ζ 

 است. 49جریان تنظیمی برای حفاظت  tIدر رابطه باال منظور از 

زایش جریان تنظیمی بیشتر شد، ضریب اف %15اگر جریان عبوری از  ،در این فانکشن

اهش کضریب  ،جریان تنظیمی کمتر بود %15شود و اگر از ( اعمال میζ heatingدما )

ین اهای مختلف تنظیمی برای زیر کالس نمودار گردد.( اعمال میζ coolingدما )

 تنظیمات مورد نیاز این حفاظت به صورت زیر است: دهد.ها را نشان میرله

Overload 

 توصیف کمترین بیشترین رنج تغییر واحد پیش فرض

Yes - Yes/No - - فعال کردن تابع 

1.15 BI 0.01 2 1 Tap 

5 - 5,10,15,20,25,30,35,40,45 - - Trip class 

No - Yes/No - - 5وجود سیستم تهویه 

 هشدار 20 95 1 % 80

                                                      
4 Function Enable 
5 Mechanical ventilation 



 

_________________________________________________________________________________ 
 PBM                                             Rev.3 دستورالعمل بهره برداری از                            9

 

 

 عبورانتخاب شود، با  Class 10به صورت  Trip Classبا توجه به نمودار باال اگر 

 10، رله بعد از گذشت موتور رابر جریان نامی از سیستم مدیریتب 6جریانی معادل 

اگر موتور در حالت گرم )دمای آن با محیط یکسان نشده  کند.ثانیه موتور را قطع می

1.15 IB  
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یابد که در اندازی شود، مدت زمان قطع کردن رله باز هم کاهش میباشد( دوباره راه

 است.نمودار زیر قابل مشاهده 

 

 (Phase Imbalance) عدم تعادل فاز -3-2

 یسه فاز به عنوان مرجع در نظر گرفته شده و تابع حفاظت یانمتوسط جر یتابع حفاظت یندر ا

 یانجر 8در کمتر از %. ر رودفراتجریان تنظیمی  10متوسط از % یانکند که جریعمل م یزمان
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( 5-30%) ینباین تابع حفاظتی  یتفعال محدوده. گرددیفعال م یرغ یتابع حفاظت تنظیمی

 .باشدیم

Imbalance 

 توصیف کمترین بیشترین رنج تغییر واحد پیش فرض

Yes - Yes/No - - فعال بودن تابع 

 عدم تعادل 5 30 1 % 30

0.6 s 0.001 20 0.02  6اندازیراهزمان 

5 s 0.001 20 0.02 7برداریزمان بهره 

کرد رله است. زمان منظور ایجاد تاخیر در عمل برداری بهاندازی و زمان بهرهزمان راهدو پارامتر 

عادل به وجود آید. اندازی باشد و عدم ترود که موتور در حال راهدر شرایطی به کار میاندازی راه

چار موتور د ورود که موتور در حال عملکرد عادی باشد برداری در شرایطی به کار میزمان بهره

 عدم تعادل شود.

 (Phase Failureقطعی فاز ) -4-2

تنظیمی برای  کند. با این تفاوت که جریانعدم تعادل فاز عمل میتابع مانند  یتابع حفاظت ینا

 90روی  این مقدار بر به طور مثال در صورتی کهدرصد جریان نامی است.  100تا  10آن بین 

امی ندرصد جریان  90از بیش  بین جریان دو فاز اگردرصد تنظیم شود به این معناست که 

 اختالف وجود داشته باشد، یکی از فازها قطع شده است.

Phase failure 

 توصیف کمترین بیشترین رنج تغییر واحد پیش فرض

Yes - Yes/No - - فعال بودن تابع 

 عدم تعادل 10 100 1 % 30

5 s 0.001 20 0.02 زمان عملکرد 

                                                      
6 Motor start up time 

7 Motor operation time 
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 (Phase Sequenceفاز )توالی  -5-2

 یمیدل تنظماز  یرغ یموتور به صورت یهافاز یشود که که توالیفعال م زمانی یتابع حفاظت ینا

(ABC/ACB) یحطرا یفاز به صورت یتوال یواقع تابع حفاظت در. شود یلکاربر تبد یاز سو 

 .یدفاز و بالعکس عمل نما یمنف یمثبت فاز به توال یتوال ییرمحض تغ که به شده است

Phase Sequence 

 توصیف کمترین بیشترین رنج تغییر واحد پیش فرض

Yes - Yes/No - - فعال بودن تابع 

5 s 0.001 20 0.02 زمان عملکرد 

 JAM (JAM Detection)حفاظت  -6-2

تواند یتور مکه مو یگشتاور یممموتور به ماکز نامیگشتاور احتمال دارد که  ،هاکاربرد یدر برخ

وتور در از م JAMتابع  .شودیمنجر به کند کار کردن موتور ماین موضوع که  ؛تحمل کند برسد

 .یدنمایرخداد محافظت م ینبرابر ا

وع به کار موتور و بعد از شر استفعال  یرتابع غ ینا ،موتور یاندازتوجه داشت به هنگام راه باید

برابر  5/3ا ت 1بین  شود. مقدار تنظیمی این حفاظتفعال می تابع ینو در زمان کارکرد مطلوب ا

 جریان نامی است.

JAM 

 توصیف کمترین بیشترین رنج تغییر واحد پیش فرض

No - Yes/No - - فعال بودن تابع 

2.5 BI 0.01 3.5 1 Tap 

5 s 0.001 50 0.05 زمان عملکرد 
 

 (Locked Rotorحفاظت قفل شدن رتور ) -7-2

برابر  6تا  5/3تواند بین و مقدار آن می یدنما یهنگام قفل شدن روتور عمل م یتابع حفاظت ینا

از مقدار  یعبور یانکه جر یهنگام JAMو  Locked Rotorدر توابع جریان نامی تنظیم شود. 
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حفاظت عمل نموده و در کمتر از  ،فوق فراتر رود یاز توابع حفاظت یکدر هر  یمیتنظ یانجر

 .شودیفعال م یرغ یمیر تنظمقدا %95

Locked rotor 

 توصیف کمترین بیشترین رنج تغییر واحد پیش فرض

No - Yes/No - - فعال بودن تابع 

3.5 BI 0.01 6 3.5 Tap 

5 s 0.001 30 1 زمان عملکرد 
 

 (50N/Gحفاظت اضافه جریان آنی ) -8-2

رله  واز تجهیزات شبکه عبور کند  خطای زمینحفاظتی زمانی فعال می شود که  این فانکشن

رابر جریان ب 8/0به صورت آنی فرمان تریپ را برای کلید صادر کند. به عنوان نمونه اگر جریان 

وتور مدر سیستم مدیریت  GI<<و  0I<<ها به صورت این حفاظت کلید قطع نماید.، نامی باشد

ر جریان اید از ترانسفورمب 50Gکه در حفاظت ضروری است توجه به این نکته  شود.شناخته می

ریان جانتخاب شود که نشان از میزان  mAو جریان تنظیمی برحسب  کورباالنس استفاده شود

مین را زفاز مقدار جریان های سهبا محاسبه جمع برداری جریان 50Nاما حفاظت  .نشتی است

ظیمات ول زیر تنا. جدو مقدار آن به صورت درصدی از جریان نامی موتور است زندتخمین می

 دهد.این دو فانکشن را نشان می

I0>> 

 توصیف کمترین بیشترین رنج تغییر واحد پیش فرض

No - Yes/No - - فعال بودن تابع 

1 BI 0.01 1 0.1 Tap 

1 s 0.001 5 0.02 زمان عملکرد 

 

 

 

 



 

_________________________________________________________________________________ 
 PBM                                             Rev.3 دستورالعمل بهره برداری از                            14

 

IG>> 

 توصیف کمترین بیشترین رنج تغییر واحد پیش فرض

No - Yes/No - -  بودن تابعفعال 

100 mA 1 15000 100 Tap 

1 s 0.001 5 0.02 زمان عملکرد 

 (51N/Gحفاظت اضافه جریان با عملکرد تاخیری ) -9-2

یر زمانی و رله با تأخ خطای زمین اتفاق بیافتدشود که حفاظتی زمانی فعال می این فانکشن

. به عنوان د صادر کندفرمان تریپ را برای کلی ،حفاظتی هایو هماهنگ شده با سایر رله الزم

 .ودشانجام می قطع کلید با تاخیر تنظیمی، عملجریان  2/0معادل  عبور جریان با نمونه

مودارهای ناستانداردهای مختلفی برای تعیین میزان تاخیر وجود دارد که باعث به وجود آمدن 

 مختلف شده است مانند:

 IEC 60255-151استاندارد  -1

 رابطه مربوط به منحنی های این استاندارد به صورت زیر است:

ار ها به چهاست. این منحنی TMS (Time Multiplier Setting)همان  Dدر روابط باال، 

 صورت زیر است:

Parameters A P Q B K 

Ext. Inverse 80 2 1 0 0 

Very Inverse 13,5 1 1 0 0 

Inverse 0,14 0,02 1 0 0 

 

 دهد:های مختلف تنظیمات برای این دو فانکشن را نشان میجداول زیر بخش

 

 

adjusted

I
V

I


P

A D
t B D K

V Q
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>>0I 

 توصیف کمترین بیشترین رنج تغییر واحد پیش فرض

No - Yes/No - - فعال بودن تابع 

Inverse - 

Inverse 

Very Inverse  

Ext. Inverse 

Defined Time 

 منحنی - -

1.25 - 0.01 1.25 0.05 8Dial 

1.00 BI 0.01 1 0.1 Tap 

0.2 s 0.001 5 0.02 زمان عملکرد 

 

>>GI 

 توصیف کمترین بیشترین رنج تغییر واحد پیش فرض

No - Yes/No - - فعال بودن تابع 

Inverse - 

Inverse 

Very Inverse  

Ext. Inverse 

Defined Time 

 منحنی - -

1.25 - 0.01 1.25 0.05 Dial 

1.00 mA 1 450 100 Tap 

0.2 s 0.001 5 0.02 زمان عملکرد 

 (Under Currentحفاظت کم باری ) -10-2

موتور  مینا یانکه از جر ییهایانکاربرد دارد که موتور در جر یدر مواقع یتابع حفاظت ینا

نامی تنظیم  جریانبرابر  1تا  3/0تواند بین مقدار تنظیمی آن می. کند یکار م ،تر استیینپا

 شود.نمایش داده می >Iدر سیستم مدیریت موتور این حفاظت به صورت  شود.

Under Current 

 توصیف کمترین بیشترین رنج تغییر واحد پیش فرض

No - Yes/No - - فعال بودن تابع 

3.5 BI 0.01 1 0.3 Tap 

5 s 0.001 200 0.02 زمان عملکرد 

                                                      
8 TMS 
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 موتور یراه انداز یتورینگمان -11-2

موش موتور خا ،کمتر باشد BI یمیتنظ یانجر 8موتور از % یاناگر جر مانیتورینگ، یندر ا

    یتموتور در وضع ،شود BI یمیتنظ یانجر 10از % یشترب یانکه متوسط جرزمانی شود، یم

Motor First Step اه رستانه آ یاناز جر یشترب یانکه متوسط جر یو هنگام گیردقرار می

 یانکه متوسط جر یو زمان یردگیقرار م Motor Second Step یتموتور در وضع ،شود یانداز

 د.ر در حالت عملکرد مطلوب قرار دارموتو ،برسد یستانه راه اندازآ یانجر 95به %

( و آستانه Motor Starting Timeاندازی موتور )زمان راهمقادیر دو پارامتر، در این مانیتورینگ 

 یقع مدت زمانموتور در وا یراه انداز زمان. باید وارد گردد (Motor Starting Limitاندازی )راه

 .قرار دارد Motor Second Step و Motor First Step یهایتاست که موتور در وضع
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  دیاگرام اتصاالتو  انتخاب مدل -3
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PBM B    BASE module 

  

1 

5 
  

IB = 0,8 - 6 A 

IB = 4 – 25 A 

   

1 

2 
 

110/230 Vdc/ac 

24/48 Vcc 

    0  

آمپر  6 ترکماگر جریان نامی موتور یا خروجی ترانسفورمر جریان سیستم  با توجه به جدول فوق

ر بیش شود و اگر جریان نامی موتور یا خروجی ترانسفورماستفاده می PBM110باشد از مدل 

 گردد.استفاده می PBM510آمپر باشد از  4از 

 

 سیستم مدیریت موتور دیاگرام اتصاالت

CONTACTOR (K1 Conexion alimentacion)

A1

A2

K1

L1 L2 L3

L (230 V)

N (0 V)

PBM-B 11-12-14 (disparo por falta)

K1

STOP (parada externa motor)

M

PBM-B

I1

141211242221A1A2

E1C1 C2 I2E2T1 T2

START (arranque externo motor)

STOP

START
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 PBMهای ترمینال -4

A1 + 

 تغذیه

 

A2 - 

Input  ورودی 

Earth Fualt 
ی ترانسفورماتور ورود

 جریان حلقوی

 
 PTCورودی 

1ترمینال مشترک خروجی  11  

 1خروجی  NCتیغه  12

 1خروجی  NOتیغه  14

2ترمینال مشترک خروجی  21  

 2خروجی  NCتیغه  22

 2خروجی  NOتیغه  24

A + 

Modbus 
B - 
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 PBMعملکرد تیغه های خروجی  -4-1

PBM  ا به هشداره 2تیغه به تریپ های حفاظتی و  1دارای دو تیغه خروجی است که تیغه

(Alarm.اختصاص دارد )  

 شرایط تغییر وضعیت هر کدام از تیغه ها در جدول زیر آمده است:

تیغه 
1 

 هشدار اضافه بار حرارتی

 PTCاتصال کوتاه شدن سنسور 

 PTCمدار باز شدن سنسور 

 قطع شدن اتصاالت کورباالنس 

 خطای تنظیمات

تیغه 
2 

 49تریپ اضافه بار حرارتی 

 تریپ عدم تعادل فاز 

 تریپ قطع فاز

 تریپ توالی فاز 

 PTC- 49Tتریپ حرارتی سنسور 

 JAMتریپ 

 تریپ روتور قفل شده 

 N/G 50تریپ های حفاظت جریان آنی 

 N/G 51تریپ های حفاظت اضافه جریان تاخیری 

 تریپ حفاظت کم باری

 تریپ زمان راه اندازی باالی موتور
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 PBMانجام تنظیمات در  -5

 ورود به منوی اصلی -1-5

یا  Settingهایی چون توانیم به بخشو می یمشو یم اصلی یوارد منو OK یدبا فشردن کل

Date-Time .مورد نظر را  ید بخشتوانمی ◄و  ► یهایدبا استفاده از کل دست پیدا کنیم

تفاده از تابع شده و با اس یاتو جزئ یماتوارد تنظ OK یدانتخاب نموده و با فشردن مجدد کل

 توان به مرحله قبل بازگشت. یم C یدکل

فرض رد پیشها و اعمال تغییرات در آنها نیاز به پسورد است. پسوبرای ورود به برخی از بخش

 است. 5555ها برای تمامی دستگاه

 
ا ترتیب بتوانید کلیدهای روی دستگاه را می HMIو  PBMافزاری برای دستیابی به ورژن نرم

 بفشارید و ورژن را مشاهده کنید. ▲►▼◄

 تنظیم تاریخ و زمان -2-5

در اولین قدم برای تنظیمات سیستم مدیریت موتور بهتر است تاریخ و زمان آن را تنظیم نمایید. 

 ►با فشردن کلید  .منوی اصلی شوید واردتوان می ”OK“در صفحه اصلی با فشردن دکمه 
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ابتدا  ،برای ورود به بخش تاریخ و زمان قرار بگیرید. DATE-TIMEبر روی منوی  توانیدمی

 .نماییدبا دکمه های باال، پایین، چپ و راست تغییرات را اعمال را فشرده سپس  ”OK“کلید 

تصویر زیر نحوه دستیابی به  را می فشارید. OKبار دکمه  1برای ذخیره شدن مقدار تنظیمی، 

توجه به این نکته ضروری است که زمان به صورت  دهد.نشان می HMIاین بخش را از طریق 

 ساعته و تاریخ به صورت میالدی باید در این سیستم تنظیم شود. 24

 

 (Test Menuمنو ) توسط رله تست -3-5

 Test، ابتدا باید وارد سیستمدر سیستم مدیریت موتور به منظور سنجش صحت عملکرد 

Menu .شد 

 :Test Menuنحوه ورود به 

گه نرا  OKرا فشرده و سپس دکمه  ►و  ▼، ◄ روی صفحه اصلی به ترتیب دکمه های -1

 می داریم.

به عنوان های دستگاه را تست نمایید. و خروجی هاLEDورود به این بخش می توانید  اب -2

در صفحه نمایش ظاهر  Activated، پیغام Okرا یافته و با فشردن دکمه  LED 3گزینه نمونه 

موتور نصب و در حال  یریتمد یستمکه س یذکر است هنگام یانشاگردد. روشن می LEDو 

 شود. یقطع دستگاه م یجهنها و در نتآها باعث عملکرد  یکار باشد تست کردن خروج

DATE-TIME

"OK"

DATE-TIME

"C"

05/06/07   08:09:10

"OK"

DATE-TIME

"C"

05/06/07   08:09:10

"OK"

Synchronize RTC
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 دهد.دستگاه نشان می HMIتصویر زیر نحوه دستیابی به این بخش را از طریق 

 

  ها ها و پیکربندی آنLEDپیام مربوط به  -4-5

 که روشن بودن یا چشمک زدن هر هایی قرار داردLED ،مربوط به آن HMIو  PBMبر روی 

     اما. نیستقابل تنظیم  PBMهای مربوط به LEDها حاکی پیام خاصی است. کدام از آن

)بعد  انهآکردن  Reset یذکر است برا یانشات. های مربوط به آن به صورت جدول زیر اسپیام

برق بی . در ضمن اگر رلهیمفشار ده یهثان 3را به مدت  Resetدکمه  یدبا از رفع شدن خطا(

 گردند.ها به حالت اولیه باز میLEDشود، 

LED ON 

 Equipment OK ثابت

 - چشمک زن

LED 1 

 ثابت

Overload trip 

Jam trip 

Locked rotor trip 

Extended start up trip 

 Undercurrent trip چشمک زن

LED 2 ثابت 

Instantaneous neutral overcurrent trip. 

Neutral inverse time overcurrent trip.  

Instantaneous earth leakage overcurrent trip. 

Earth leakage inverse time overcurrent trip.  
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 CT connection alarm چشمک زن

LED 3 

 PTC sensor overtemperature trip ثابت

 چشمک زن
PTC sensor short circuit 

PTC sensor open circuit 

LED 4 

 Phase imbalance trip ثابت

Phase loss trip 

 Phase sequence trip چشمک زن

 .دهدفرض آن را نشان میه جدول زیر تنظیمات پیشباشد کمی LED 6دارای  HMIدستگاه 

LED 1 ثابت  Equipment OK 

LED 2 ثابت  Overload / jam / locked rotor / extended start up trip 

LED 3 ثابت 
 Neutral / earth leakage trip 

LED 4 ثابت  PTC sensor trip 

LED 5 ثابت  
Phase imbalance/ phase loss trip/ Phase sequence 

trip 

LED 6 چشمک زن θ%   

 

Thermal image alarm / G toroidal transformer open 

alarm / Short circuit PTC sensor / open circuit PTC 

sensor alarm / Undercurrent trip / 

LEDبه های مربوط HMI  های مختلف توان آنها را به صورتریزی است و میبرنامهقابل

شوید. برای دستیابی  Configurationبه منظور پیکربندی آنها باید وارد منوی  پیکربندی نمود.

 OK یدقرار دارد با فشار دادن کل standby گر در حالتیشکه صفحه نما یهنگامبه این بخش، 

را  Configuration یمنو ◄و  ► یهایدکلسپس با استفاده از  یدشویم اصلی یوارد منو

را فشار  OK. مجدد یدشوین مآگروه  یروارد ز OK یدانتخاب نموده و با فشردن مجدد کل

الزم را  ییراتمورد نظر را انتخاب و تغ LED ،◄و  ► یهایدکلسپس با استفاده از  دهیدمی

  Configurationیاصل یدر منوباید ، راتییتغ یانالزم به ذکر است در پا .یدنمائ یاعمال م

سپس با فشردن ید؛ را مشاهده نمائ <Configuration<si یغامپ را نگه داشته تا OK یدکل

 . خواهد شد یرهذخ PBM-H در یاعمال راتییتغ OK یدکل
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 رد بایدبه هنگام خطا  LEDهر  چشمک زدن یاروشن ماندن و  یمتنظ یذکر است برا شایان

 یدکلنگه داشتن  با ،یشگرصفحه نمار د Configuration LED PBM-H یغامپ زمان نمایش

OK، با فعال کردن گزینه  .ودالزم را اعمال نم راتییتغLatch ،LED  تا زمانReset دن ش

 ماند.خطا و بر طرف شدن آن باقی می

 

 

CONFIGURATION

PBMXXX CONFIGURATION

LEDS

"OK"

"C"

"OK"

"C"

CONFIGURATION

LED PBM-H 1

CONFIGURATION

LED PBM-H 2

------

LED PBM-H 1     1/16
"OK"

------

LED PBM-H 1     2/16

------

LED PBM-H 1     16/16

"C"

latch  yes/no

LED PBM-H 1

"OK held"

flashing      yes/no

LED PBM-H 1

"C"

CONFIGURATION

LED PBM-H 3

CONFIGURATION

LED PBM-H 4

CONFIGURATION

LED PBM-H 5

CONFIGURATION

LED PBM-H 6

"C"

"C"

"C"

"C"

"C"

"OK held"

CONFIRM CONFIGURAT?

si/no

"OK"

Configurat. changed

OK

"OK"

CONFIGURATION

PBMXXX CONFIGURATION

LEDS

"OK"

"C"

"OK"

"C"

CONFIGURATION

LED PBM-H 1

CONFIGURATION

LED PBM-H 2

------

LED PBM-H 1     1/16
"OK"

------

LED PBM-H 1     2/16

------

LED PBM-H 1     16/16

"C"

latch  yes/no

LED PBM-H 1

"OK held"

flashing      yes/no

LED PBM-H 1

"C"

CONFIGURATION

LED PBM-H 3

CONFIGURATION

LED PBM-H 4

CONFIGURATION

LED PBM-H 5

CONFIGURATION

LED PBM-H 6

"C"

"C"

"C"

"C"

"C"

"OK held"

CONFIRM CONFIGURAT?

si/no

"OK"

Configurat. changed

OK

"OK"
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 ورود به منوی تنظیمات -5-5

 یمنو ردوا تا دادهرا فشار  OK یدکل ،قرار دارد standby گر در حالتیشکه صفحه نما یهنگام

ده و با را انتخاب نمو یماتچپ و راست تابع تنظ یها یدسپس با استفاده از کل ید.شو اصلی

بخش  ◄و  ► یهایدکلسپس با استفاده از  .یدشو یگروه آن م یروارد ز OK یدفشردن کل

Setting  یدانتخاب نموده و با فشار دادن کلرا OK  یهایدکل ن شده و با  استفاده ازآوارد ▲ 

 بخش مورد نظر خود را انتخاب کنید. ▼و 

 یکماتاتو وربه ط HMIبا استفاده از مدل  یماتگروه تنظ یرورود به ز یذکر است برا شایان

 و ► یهایدکلاست که با استفاده از  "5555"فرض یشپپسورد شود که یپسورد خواسته م

و  ▲ یهایدکلفاده از تبا اس وشود یاستفاده م یگرتر داککاراکتر به کار یکحرکت از  یبرا ◄

 کند.عدد مورد نظر تغییر می ▼

 

Function enabled

no

Password:

****

"OK" (password is not inserted)

Password:

5555

Function enabled

no

"OK"

Function enabled

yes

Confirm setting ?

yes

Settings changed

OK

"OK"

Function enabled

yes

"OK"

"OK" (password is inserted)

"OK held"

setting value flashing

setting value flashing

setting value flashing
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فصل قبل  توانید تنظیمات مورد نظر خود را با توجه به توابع معرفی شده دردر این بخش می

 تنظیم نمایید.

 ورود به منوی فرمان -6-5

فاده قرار آمارهای ثبت شده و تجسم حرارتی مورد است کردن زمان کارکرد، Resetاین منو برای 

 گیرد.می

 

 ورود به منوی پسورد -7-5

 ( دستگاه را تعویض کنید.5555فرض )توانید پسورد پیشدر این بخش می
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 گزارش خطا و اطالعات آماری -8-5

 4واند ت یفرار قرار داده شده است که م یرنوع حافظه غ یکموتور  یریتمد یستمس یدر طراح

 یرهذخ یهو ثان یقهدق، ساعت ، یخشده و تار یریگاندازه یرمقاد یلخطا را با اطالعات کامل از قب

ماره ش یدهد که خروج یخطا رخ م یک زمانیموتور  یریتمد یستمذکر است در س یان. شایدنما

 .یدنما ملع 1

، تورمو یهایاندازتعداد راه از قبیل:  یاطالعات آمار PBM موتور یریتمد یستمس ینهمچن

، یقبل یزراه اندا یانمتوسط جر، یقبل یراه انداز یانجر یمماکز، یندازراه یانجر یممماکز

تعداد ، ه باراضاف یتعداد عملکرد تابع حفاظت، مدت زمان کارکرد موتور، یمتوسط زمان راه انداز

اظت رد تابع حفتعداد عملک،  JAMتعداد عملکرد تابع، PTC سنسور طریق ازهای رله عملکرد

 دهد.حفاظت زمین و زمین حساس را نشان میتعداد عملکرد ، قفل شدن روتور

 کردن سیستم مدیریت موتور Resetهای روش -9-5

 :باشد یم یقابل دسترس یرز ینهسه گز PBM کردن reset برای

1-Reset  یکبه صورت اتومات 

2-Reset  یزمان یربا در نظر گرفتن تاخ یکبه صورت اتومات 

3-Reset  یبه صورت دست 

 Resetیزتجه ،موتور یریتمد تمسیس یبه محض دادن فرمان قطع از سو 2و  1 یهاینهگز در

شده  یر تنظیمزمان تاخ یشدن پس از ط Reset یندآفر 2 ینهتفاوت که در گز ینشود با ایم

 .یردپذیصورت م

یا  PBMبر روی  Resetدکمه از  یدموتور با یریتمد یستمکردن س Reset یبرا 3روش  در

HMI  ثانیه نگه داشت. 3استفاده نمود و آن را به مدت 

 مثال نمونه برای تنظیمات -10-5

های مختلف ندو نمونه مثال برای تنظیم سیستم مدیریت توان برای دو موتور با توا در این بخش

 گردد.ارائه می
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 کیلووات 5/7موتور  -1

 است:پالک مشخصات این موتور به صورت زیر 

 
مستقیم از  توان کابل آن را به صورتآمپر است، می 25از آنجا که جریان این موتور کمتر از 

 باید به صورت زیر انجام شود. Generalتنظیمات عبور داد.  PBMداخل 

General adjustments 

 توصیف مقدار تنظیمی واحد

A 16 )BNominal Motor Current (I 

- 1 CT ratio 

HZ 50 Frequency 

BI× 3 Motor Starting Limit 

s 0 Motor Starting Time 

- ABC Phase Sequence 

s 0 Equipment Initial Timing 

 های جریانی به صورت زیر است.تنظیمات پیشنهادی برای حفاظت
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Current Protection 

 توصیف تنظیم مقدار تنظیمی واحد

% 2/1 )BTap (*I 

Overload - 10 Trip Class 

% 80 Alarm 

% 5/2 )BTap (*I 
Jam 

s 3 Time 

% 5/3 )BTap (*I 
Lock Rotor 

s 1 Time 

% 5/0 )BTap (*I 
Under Current 

s 1 Time 

% 30 Imbalance 

Phase Imbalance s 6/0 Starting Time 

s 4 Function Time 

% 75 Imbalance 
Phase Failure 

s 1 Time 

 کیلووات 55موتور  -2

 پالک مشخصات این موتور به صورت زیر است:
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 380لتاژ ودر  کیلووات دارد و 55بخار است توانی معادل اسب 75با توجه به آنکه این موتور 

 25از  بیش از آنجا که جریان این موتورکند. آمپر از شبکه دریافت می 95ولت جریانی معادل 

رای بدست استفاده شود. رابطه مورد نیاز ب 5/001ترانسفورمر جریان باید از یک آمپر است، 

ار از داخل در این موارد حتما ثانویه ترانسفورمر جریان را دو ب .به صورت زیر است BIآوردن 

PBM .عبور دهید  

𝐼𝐵 =
𝐼جریان نامی موتور

𝐼مقدار نامی اولیه ترانسفورمر جریان
× 5 × 2 =

95

100
× 5 × 2 = 9.5 

جریان  5د است و عد PBMنشان دهنده تعداد دور اولیه ترانسفورمر جریان  2در رابطه باال عدد 

ه صورت زیر باید ب Generalنظیمات تباشد.  5یا  1تواند نامی ثانویه ترانسفورمر جریان که می

 انجام شود.

General adjustments 

 توصیف مقدار تنظیمی واحد

A 5/9 )BCurrent (INominal Motor  

- 10 CT ratio 

HZ 50 Frequency 

BI× 3 Motor Starting Limit 

s 60 Motor Starting Time 

- ABC Phase Sequence 

s 0 Equipment Initial Timing 

ترانسفورمر  باید به این نکته توجه شود که باید نسبت اولیه به ثانویه CT ratioبرای انتخاب 

رای بتنظیمات پیشنهادی تقسیم شود.  PBMجریان به تعداد دور اولیه ترانسفورمر جریان 

 کیلووات است. 5/7جریانی به صورت تنظیمات موتور های حفاظت
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  PBComافزار نرم -6

 افزاردانلود نرم -1-6

 وارد لینک زیر شوید. PBComبه منظور نصب نرم افزار 

http://fanox.blob.core.windows.net/pbcom/publish.htm 

 شود.ای به صورت زیر نمایش داده میبعد از وارد شدن به لینک باال صفحه

 

افزار به صورت اتوماتیک افزار نیاز به مراجعه دوباره به سایت نیست و نرمبرای آپدیت کردن نرم

نیز این  www.fanox.comتوانید از طریق سایت شایان ذکر است که می شود.آپدیت می

افزار کار پس از ورود به سایت بر روی لینک مربوط به نرمافزار را دانلود نمایید. برای ایننرم

PBCom .کلیک کنید. این موضوع در تصویر زیر قابل مشاهده است 

جهت نصب این کلید را 

 برنامه فشار دهید

 لینک دانلود نرم افزار

http://fanox.blob.core.windows.net/pbcom/publish.htm
http://www.fanox.com/
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 افزاربرقراری ارتباط با نرم -2-6

ود و آن را استفاده نم USBبه  RS485افزار باید از یک مبدل به منظور برقراری ارتباط با نرم

لیک ک Preferencesافزار بر روی بخش رله متصل نمود. پس از باز کردن نرم RS485به پورت 

رض فکرده و پورتی که توسط کامپیوتر شناسایی شده است را انتخاب نمود. به صورت پیش

عالمت  به عنوان پسورد و کلیک بر روی 5555است. با وارد کردن  1برابر با  Modbusآدرس 

 افزار ارتباط برقرار کنید.توانید با نرمتیک می

 

 افزارهای مختلف نرممعرفی بخش -3-6

 Settingبخش  -1-3-6

شتمل مانجام دهید. این بخش  PBMتوانید تنظیمات مورد نیاز خود را برای در این بخش می

 زیر بخش است: 5بر 

1- Generals 

ور، فرکانس تنظیماتی مانند نسبت تبدیل ترانسفورمر جریان، جریان نامی موت ،در این زیر بخش

 دستگاه و ... قابل تنظیم است. 
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ر در زمان به منظور پایش وضعیت جریان عبوری از موتو ،اندازی موتورآستانه راه* پارامتر 

ال اگر به عنوان مث نمود.اندازی موتور آن را انتخاب راهاندازی است که باید با توجه به جریان راه

 6ن مقدار بر روی افزایش یابد، باید ایبرابر جریان نامی  6اندازی موتور مورد نظر تا جریان راه

 تنظیم شود.

اندازی است که مشخص شود اندازی موتور، برای نظارت بر موتور در زمان راهمدت زمان راه*  

خواهید در شرایطی که نمی گیرد.انجام میبه درستی در مدت زمان تنظیمی اندازی موتور راه

تنظیم کنید. توجه به این نکته ضروری  0اندازی موتور را این فانکشن فعال باشد، مقدار زمان راه

دستگاه استفاده نمود و این کار  HMIکردن پارامتر زمان استارت حتما باید از  0است که برای 

 افزار قابل انجام نیست.توسط نرم
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به صورت متوالی  رود که موتوراندازی در شرایطی به کار میزمان تاخیر انداختن در راه پارامتر* 

های متوالی استفاده اندازیموتور در راه شود. این پارامتر به منظور حفاظت ازخاموش می-روشن

 شود.می

2- Motor 

 فلقتور ور ، حفاظتJam، حفاظت PTCاضافه بار حرارتی، در این زیر بخش تنظیماتی مانند 

 باری قابل تنظیم است.و حفاظت بی شده

 
Mechanical ventilationث ، به معنای وجود سیستم تهویه در نزدیکی موتور است که باع

 اندازد.شود و قطع موتور را به تاخیر میخنک شدن آن می

3- Neutral 

 است.بوط به حفاظت زمین )یا زمین حساس( قابل تنظیم در این بخش تنظیمات مر
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ه صورت بباید از ترانسفورمر جریان   GI<و  GI<<توجه به این نکته ضروری است که در حفاظت 

فاز سه هایبا محاسبه جمع برداری جریان 0I< و 0I<<کورباالنس استفاده شود. اما در حفاظت 

بررسی  ا مورددر فصل دوم این دستورالعمل، بقیه پارامترهزند. مقدار جریان زمین را تخمین می

 قرار گرفته است.

4- Phase 

دو  یم است.هایی مانند عدم تعادل جریان، قطعی فاز و توالی فاز قابل تنظحفاظتدر این بخش 

 به منظور ایجاد تاخیر در عملکرد رله است. Function Timeو  Starting Time پارامتر

Starting Time عادل به تاندازی باشد و عدم رود که موتور در حال راهدر شرایطی به کار می

اشد برود که موتور در حال عملکرد عادی در شرایطی به کار می Function Timeوجود آید. 

 و موتور دچار عدم تعادل شود.
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5- Utilities 

ر ذخیره نمود یا تنظیمات موجود را د PBMتنظیمات را در  تمامیتوان در این بخش می

 امکان مشاهده تنظیمات در این بخش فراهم است.در ضمن  کامپیوتر ذخیره کرد.

 

را  PBMابتدا باید حالت اتصال به  PBMبه منظور ذخیره کردن تنظیمات در  *توجه:

را فشار دهید تا اطالعات  Downloadتبدیل کنید. سپس دکمه  Offlineبه صورت 

 کنید. Onlineرا  PBMتغییر داده شده ثبت شود و در پایان 
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2-3-6- State Menu 

سبز  با یک نشانگرها های مختلف قابل مشاهده است. وضعیتدر این بخش فعال بودن وضعیت

به عنوان  قابل تشخیص هستند. و قرمز رنگ به معنای فعال بودن به معنای عدم فعال بودن رنگ

 نشان از فعال بودن خروجی دارد. Outputs enableنمونه پرچم قرمز رنگ در کنار 

 

3-3-6- Reports Menu 

ابل قشود. تعداد خطاهای ثبت می ،ستم به وجود آمده استدر این بخش خطاهایی که در سی

ادثه به توان دالیل تریپ دادن رله را تشخیص داد، زمان حعدد است. در این بخش می 4ثبت 

  اند.عمل کرده LEDوجود آمده را دانست و این موضوع را متوجه شد که کدام خروجی و 
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4-3-6- Statistics Menu 

ست شود. این اطالعات عبارت اثبت می PBMاطالعات آماری در مورد عملکرد این بخش در 

متوسط  ی،قبل یندازراه ا یانجر یمماکز ندازی،راه یانجر یممموتور، ماکز هاییتعداد راه اندازاز: 

داد عملکرد تابع موتور، تع اندازیراهمدت زمان  ی،متوسط زمان راه انداز ی،قبل یراه انداز یانجر

، JAM ، تعداد عملکرد تابعPTCسنسور  یقرله از طر یاضافه بار، تعداد عملکردها یحفاظت

 و حساس ینو زم ینعملکرد تابع حفاظت قفل شدن روتور، تعداد عملکرد حفاظت زم تعداد

 .مدت زمان کارکرد موتور
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 PBMابعاد  -7
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