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 معرفی

 معرفی -1

 FanOxinمعرفی شرکت  -1-1

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

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

در ارائه اسپانیا در ایران را دریافت کند و به فعالیت های خود   Fanoxانحصاری شرکت 

بازار به راه با توجه به نیازهای  1393. در سال قوت بخشد خدمات کنترلی و حفاظتی

در ایران   AuComاندازهای نرم با کیفیت باال طی قراردادی نمایندگی انحصاری شرکت 

آغاز ( Soft Starters) نمود و فعالیت های خود را در زمینه ی راه اندازهای نرم دریافترا 

  نمود.

کادر مجرب در زمینه فروش و خدمات فنی توانسته است اکنون این شرکت با داشتن 

 این شرکت از جمله اهداف اصلی در زمره شرکت های فعال در صنعت برق قرار گیرد.

  .باشدمناسب در جهت جلب رضایت مشتریان می نتیگارا ارائه خدمات پس از فروش و

 AuComمعرفی شرکت  -1-2

تأسیس شد. در ابتدا این شرکت محصوالتی نظیر منبع  1978در سال  AuComشرکت 

 موتورهایسی ها و تجهیزات کاهش مصرف تغذیه برای رادیوها، آالرم مربوط به تاک

به نیازهای بازار و با گرفتن گواهی . اما چند سال بعد با توجه تولید می کرد القایی

الکتریکی یعنی  تجهیزاتوارد مرحله جدیدی از تولید  NASA سازمان فضایی کیفیت از

ر دراه اندازهای نرم شد. اکنون این شرکت با داشتن کادر فنی مجرب توانسته است 

 هپست در دنیا شناختزمینه راه اندازهای نرم فشار متوسط و فشار ضعیف و تجهیزات 

 اهداف شرکت: شود.

بطور کامل ارائه در آن  انداز نرمراه جدید که قابلیت های پیشرفته محصوالتارائه -

 .شود

 پیشی گرفتن از محصوالت رقیب-

 های کمپکت با کیفیت باال در دنیاتولید سافت استارتر-
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 درباره دستورکار

 درباره دستور کار -2

این دستور کار با هدف باال بردن سطح دانش خریداران نسبت به سافت استارترهای 

کار رفته در این و دیاگرام های به ها  مثالتهیه شده است. تمامی   AuComشرکت 

است.  AuComواضح از کاربرد محصول با هدف داشتن تصویری  دستور کار منحصراً

ن اطالعات مشتریان دودر هر زمان ب کاردستورات و مطالب نوشته شده در این دستور

می تواند تغییر کند. هیچ مسئولیتی در قبال استفاده نادرست از این دستور کار و 

  ختیار خریدار قرار گرفته است متوجه شرکت نخواهد بود.محصولی که در ا

شده  گردآوری و نوشته سهیل خسروگرجیدس این دستورالعمل به همت آقای مهن

 است. 
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 نکات ایمنی

 نکات ایمنی -3

حتما قبل از شروع به کار با دستگاه به نکات ایمنی زیر دقت فرمایید تا در زمان بهره برداری 

به هیچ   EMX3که این نکته ضروری استمالی و جانی نشوید. توجه به  خساراتو نصب دچار 

 . باشدنمی غیرمتخصصقابل تعمیر توسط افراد  عنوان

 :مشکل شودقسمت های زیر دارای ولتاژ است که برخورد با آنها می تواند باعث 

  کابل های منبعAC 

 کابل های خروجی از سافت استارتر 

 بخش های ورودی سافت استارتر 

 مطمئن شد. ACقبل از هرگونه سرویس برروی سافت استارتر باید از قطع بودن برق 

ممکن است بعد از هر اتصال کوتاه یا اضافه بار به دلیل افزایش دمای تریستورها به 

ست قرار مورد ت توسط نیروی متخصص سافت استارترباید بعد از هر اتفاق  آنها آسیب برسد. لذا

 گیرد.

 بخش خنک کننده و EMX3-1600Cتا  EMX3-0500Bر های رنج در سافت استارت

باسبارها به عنوان قسمت برقدار باید در نظر گرفته شوند) تا وقتی که به منبع ولتاژ اتصال 

 دارند( 

محل قرار گیری سافت استارتر حتما باید دارای سیستم زمین باشد تا افرادی که در 

 اشند.محل کار می کنند از برخی حوادث مصون ب

 Auto-startحتما به نکات مطرح شده در بخش  Auto-startقبل از استفاده از سیستم 

 توجه فرمایید.

( خروجی سافت استارتر به طور کامل از STOPدر زمان قطع سافت استارتر )زدن کلید 

ورودی ایزوله نیست بنابراین تا توقف کامل موتور و قطع کردن کلید منبع از دست زدن به 

 .نماییدخروجی سافت استارتر خودداری 

برروی سافت استارتر تنها حفاظت های موتور قرار گرفته است. حفاظت افراد با کاربر 

 است.

در زمان خاموشی های ناخواسته این امکان وجود دارد که قطع موتور به صورت نرم 

.وداین موضوع باید در نظر گرفته شانجام نشود و مستقیم اتفاق بیافتد. در شرایط حساس 
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 EMX3معرفی مختصر 

 EMX3معرفی مختصر  -4

EMX3  یک سافت استارتر دیجیتال پیشرفته است که برای موتورهایی با رنجkw11 تا 

kw085  مناسب است. رنج مناسب محصوالتEMX3  باعث شده است که بتوان از این

 محصول در کاربردهای مختلف استفاده نمود.
 :یراه انداز یروش ها

 (XLR8) یقیکنترل تطب -

 ثابت یانجر -

 یانرمپ جر -

 

 توقف: یها روش

 یمتوقف مستق -

 رمپ ولتاژ -

 (XLR8) یقیکنترل تطب -

 یتوقف ناگهان -

 

 ها: یو خروج ورودیها

 کنترل از راه دور یهایورود -

 یزیعدد قابل برنامه ر 2 عدد ثابت و3

 رله یخروج -

 یزیعدد قابل برنامه ر 3عدد ثابت و 1

 آنالوگ یخروج یک -

 RTD/PT100 یورود -

 (یاز)در صورت ن I/Oکارت  -

 

 :یشنما صفحه

 ییبه جا اج یتقابل  -

 چند زبانه -

 زمان و روز یمتنظ  -

  یبهره بردار یرهایمتغ یشنما -

 توسط کاربر یزیامکان برنامه ر -

 :یولتاژ ورود و یانرنج جر

 آمپر 1600تا  23-

 ولت متناوب 440تا  200-

 ولت متناوب 690تا  380-

 (1000A-23) یداخل Bypass کنتاکتور-

 یمثلث داخل یااتصال ستاره  -

 

 موجود: یها حفاظت

 اضافه بار موتور -

 حداکثر زمان استارت -

 یانحفاظت کم بودن جر -

 یانحفاظت عدم تعادل جر-

 ناخواسته یاناضافه جر -

 فرکانس -

 موتور یستورترم -

 فاز یتوال -

 حفاظت مدار قدرت -

 

 قابل سفارش: ویژگیهای

  I/Oکارت  -

- RTD ینو کارت حفاظت زم 

 Profinet , Mod bus TCP) یارتباط یماژول ها -

Ethernet/IP, Profibus, Device Net, Modbus RTU , 

USB) 
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 نصب دستگاه

 نصب دستگاه  -5

 نصب فیزیکی -5-1

ابلو ت یکو نصب آنها در  عمودییکدیگر به صورت نرم در کنار  ینصب راه اندازها یبرا

 .گردد یترعا یرفواصل ز یدبا

 :نرم یراه اندازها ینب یاقل فاصله عمودحد -1

100mm: EMX3 – 0220B تا EMX3 – 0023B 

200mm: EMX3 – 1000B تا EMX3 – 0225B 

100mm:                               EMX3 – 0225C 

200mm: EMX3 – 1600C تا EMX3 – 0360C 

 :تابلو یوارهایراه انداز نرم و د ینفاصله ب حداقل -2

50mm: EMX3 – 0220B تا EMX3 – 0023B 

200mm: EMX3 – 1000B تا EMX3 – 0225B 

100mm:                               EMX3 – 0225C 

200mm: EMX3 – 1600C تا EMX3 – 0360C 

 یارتباط ی)اگر از ماژول ها یرندقرار گ در کنار همفاصله  دونتوانند ب یاندازها م راه -3

 (.استفاده نشود

 یامن یانصورت جر ین. در ایردگ نصب یزن یتواند به صورت افق یم EMX3ز اندا راه -4

 یابد. یکاهش م %15آن 
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 نصب دستگاه

 های کنترلیترمینال -5-2

سبز  هایترمینال ،نصب استفاده شود. در زمان mm5/2قطعمهایی با باید از ترمینال

 بعد از سیم بندی جایگذاری کنید. و آنها را سیم بندی نمائید و رنگ را خارج کنید

 

 ولتاژ تغذیه سیستم کنترل -5-3

A2و A1 210~110 ترمینال هایVAC 

A2و A3 440~220 ترمینال هایVAC 

 A1و A3 24 ترمینال هایVAC/VDC 

 Remoteکنترل  یبرا یبند یمس -5-4

EMX3  کنترل یثابت برا یورود 3دارایRemote  با استفاده از  یهاورود ین. اباشدمی

 است ینکته ضرور ین. توجه به اشوندمی یبند یممناسب س Start و Stop یها یشست

: C: استاپ، B: استارت، Aیست.)ولتاژ ن یدارا یدهایبه کل یازن یموتکنترل ر یکه برا

 ریست(

 نصب شوند و با فاصله به صورت مجزا باید قدرت و یکنترل یها کابل. 

 کلید Reset یتواند به صورت نرمال یم open (N.O) ینرمال یا close (N.C) 

توضیح داده شده  (34)در صفحه  6Mموضوع در پارامتر  ینا یمباشد. تنظ

 استفاده شود. close یبه صورت نرمال Resetشود که  یم یه. اما توصاست

 
 کنترل دو سیمه                      کنترل سه سیمه               کنترل چهار سیمه            

 C1گروه 

 C2گروه 
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 نصب دستگاه

 رله ها و کاربرد آنها خروجیمعرفی  -5-5

EMX3  دیگر  خروجی 3که یکی از آنها ثابت و  باشدرله می به صورتخروجی  4دارای

در زمانی بسته می شود که موتور به طور کامل به  Runقابل برنامه ریزی است. رله ی 

جریان کار دائم تنظیم  %120ر از متراه افتاده باشد )زمانی که جریان راه اندازی به ک

 انجام نشود بسته می ماند. stopشده در راه انداز نرم برسد( و تا زمانی که عمل 

 استفاده شود. (32فحه )رجوع به ص 7A-7I هایقسمترله دیگر باید از  3برای تنظیم 

 ای به صورت اگر رلهContactor Main فشار دادن کلید  تنظیم شود به محض

Start ال انداز باشد فعشود و تا وقتی که موتور تحت کنترل توسط راهفعال می

 حتی تا پایان توقف نرم نیز فعال است(. این رلهماند )باقی می

 برای  ایرله اگرTrip  ها برنامه ریزی شود به محض اتفاق افتادن هر یک از

 ، رله فعال می گردد.های تنظیمیخطا

 برای  ایرله اگرFlag های ی خاصی تنظیم شود به محض فعال شدن آالرمها

( 32رجوع به صفحه  7M-7O)پارامترهای  نیز فعال می گردد رلهتنظیمی این 

ورها تنمی توانند تمامی کنتاکتوجه به این نکته ضروری است که این رله ها 

 ود.تاکتور دقت شذیه کنند. بنابراین در انتخاب کنیا جریان های مختلف را تغ

رله ی اضافی و قابل برنامه ریزی  3 قابلیت اضافه شدن ، I/Oبا اضافه کردن یک کارت 

 در اختیار کاربر قرار می گیرد.

 نصب ترمیستور -5-6

متصل شود. راه انداز وقتی که   EMX3مستقیم به ترمیستور موتور می تواند به طور 

 باشد خطا می دهد. Ω20یا کمتر از  Ωk6/3مقدار مقاومت ترمیستور بیشتر از 

اگر نیازی به اتصال ترمیستور نیست آن را مدار باز نگه دارید. زیرا اتصال کوتاه کردن 

 ( باعث ایجاد خطا در راه انداز می شود.B4و  B5ورودی ترمیستور )

ر روی ر بورودی ترمیستور به صورت پیش فرض غیر فعال است اما وقتی که ترمیستو

 .گرددورودی های بیان شده نصب شود فعال می

 فرمائید: رداشتن ترمیستور شدید به نکات ذیل توجهاگر مجبور به ب
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 نصب دستگاه

  یک مقاومتΩk2/1  بین ترمینال هاB5  وB4 .قرار دهید 

  ( اگر می38)توضیح در صفحه  کارخانه برگردانیدراه انداز نرم را به تنظیمات 

خواهیم تنظیمات قبلی شما از بین نرود تنظیمات راه انداز را بر روی یکی از 

User set را دوباره بارگذاری ها ذخیره نمائید و بعد از ریست کردن تنظیمات

 کنید.

 های دیگر ایزوله باشد.ورودی ترمیستور باید از زمین و ورودیر س 

5-7- RTD/PT100 

RTD  می تواند به صورت مستقیم بهEMX3 .متصل شودB~G  RTD  تنها زمانی وجود

 دارند که یک کارت زمین در راه انداز نرم قرار گیرد.

 RTDدمای تنظیمی در  مقداراز  RTDراه انداز خطا می دهد که مقدار حرارت زمانی 

eTemperatur ض ر شود. مقدار دما به صورت پیش فربیشتC°50 .است 

به ترمینال های آن  RTDبه صورت پیش فرض غیرفعال است و وقتی یک  RTDورودی 

 ل می گردد.متصل می شود فعا

 شدید به نکات زیر دقت کنید: RTDاگر مجبور به برداشتن 

  مقاومت یکΩ120~160  بینB8  وB6  11متصل کنید و تنظیماتA 11 تاG 

 قرار دهید. not tripرا برروی 

  ( اگر می 38ید)توضیح در صفحه انداز نرم را به تنظیمات کارخانه برگردانراه

تنظیمات قبلی شما از بین نرود تنظیمات راه انداز را بر روی یکی از  خواهید

User set را دوباره بارگذاری ها ذخیره نمائید و بعد از ریست کردن تنظیمات

 کنید.

 ترمینال زمین -5-8

مت مدل ها( در قس یدر برخ) یینپا یادر قسمت باال و  به صورت یک پیچ ینزم ینالترم

Heat sink .راه انداز نرم قرار دارد 
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 نصب دستگاه

 قدرت یها یو خروج هایورود یکربندیپ -5-9

 (:EMX3-0023B ~ EMX3-1000B) یداخل Bypass یدارا یها مدل

EMX3-0023B ~ EMX3-0220B :ها در سمت  یخروج قدرت در سمت باال و یها یورود

 (.یرسافت استارتر قرار دارند )مطابق شکل ز یینپا

EMX3-0255B ~ EMX3-0425B :تهسافت استارتر قرار گرف یباال در یورود یباسبارها 

سافت استارتر قرار دارند و  ییندر هر دو سمت باال و پا یخروج یو باسبارها است

 یجخرو-یینپا یورود" یاو  "یینپا یخروج -باال یورود"صورت ه توانند ب یاتصاالت م

 (.  یرانجام شوند)مطابق شکل ز "یینپا

EMX3-0500B ~ EMX3-1000B :در هر دو سمت باال و  یو خروج یورود یباسبارها

 یخروج -باال یورود"صورت ه توانند ب یاند و اتصاالت مگرفته رسافت استارتر قرا یینپا

 یورود" یاو  "باال یخروج -باال یورود" یا "یینپا یخروج-یینپا یورود" یا "یینپا

 (.  یرانجام شوند )مطابق شکل ز "باال یخروج -یینپا

 

 (:EMX3-0255C ~ EMX3-1600C) یداخل Bypassبدون  یها مدل

 یخارج Bypassجهت اتصال کنتاکتور  Bجداگانه با پسوند  یها ینالمدل ها ترم ینا در

 یها CTاز  یگرد یها به سمت ینالترم ین. )ادر نظر گرفته شده استبه سافت استارتر 

 رائتقادر به ق راه انداز نرم، Bypassسافت استارتر متصل بوده و پس از وقوع  یداخل

 باشد.(     یم موتورز موتور و حفاظت ا یانجر
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 نصب دستگاه

EMX3-0255Cیدر باال و باسبارها یورود یمدل باسبارها ین: در ا 

 یها ینالاند و ترمقرار گرفته راه انداز نرم ییندر سمت پا یخروج

Bypass (T1B, T2B, T3B )قرار دارند.  راه انداز نرم ییندر سمت پا یزن

 (روبرو)مطابق شکل 

 

 
EMX3-0360C ~ EMX3-1600C :دارندجدا شدن  یتقابل یو خروج یورود یباسبارها 

ه ک یشوند به گونه ا یمتنظ راه انداز نرم یینهر دو سمت باال و پا یتوانند برا یو م

 یا "یینپا یخروج-یینپا یورود" یا "یینپا یخروج -باال یورود"صورت ه اتصاالت ب

شوند )مطابق  یمتنظ "باال یخروج -یینپا دیورو" یاو  "باال یخروج -باال یورود"

 (.  یرشکل ز

 باشد.  یم "یینپا یباال و خروج یورود"کارخانه به صورت  یمات: تنظتوجه

 اند.شده یهتعب یورود یباسبار ها یبر رو یزنBypass (L1B, L2B, L3B )ی ها ترمینال
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 نصب دستگاه

 های قدرتترمینال -5-10

 :است یرو باسبار هر کدام از مدل ها به صورت جدول ز یچز پایس
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 نصب دستگاه

 شماتیک نمونه -5-11

 

 1 ولتاژ کنترل C24 ،C23 استوپ

 Remote 2ورودیهای کنترل  C31 ,C32 استارت

 3 ورودی ترمیستور C41 ,C42 ریست

 4A سیمه A C53 ,C54  RTD/PT1002ورودی برنامه پذیر 

 4B سیمه B C63 ,C64 RTD/PT100 3ورودی برنامه پذیر 

 4C سیمه A 13,14 RTD/PT100 4خروجی رله 

 5 ولت 24خروجی  Run 23,24خروجی رله 

 6 هاخروجی رله B 31,32,34خروجی رله 

 7 ورودی آنالوگ C 41,42,44خروجی رله 
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 اتصاالت قدرت

 اتصاالت قدرت -6

 یا )سه سیمه( و  in-lineورت ـستند به دو صـقادر ه EMX3ر های ـتارتـافت اسـس

inside-delta .شش سیمه( به موتور متصل شوند( 

 (~ EMX3-1000B EMX3-0023Bداخلی ) Bypassبه همراه  in-lineاتصال 

  

           

 

 

 

 

 (EMX3-0255Cخارجی ) Bypassبه همراه  in-lineاتصال 

 

                                                                                                                         

 

 

 

 

K1 اختیاری کنتاکتور اصلی() 

F1 )فیوز )اختیاری 

K1 کنتاکتور اصلی  

K2  کنتاکتورBypass خارجی 

F1 )فیوز )اختیاری 
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 اتصاالت قدرت

 ( EMX3-1600C EMX3-0360C ~خارجی ) Bypassبه همراه  in-lineاتصال 

 

 

 

 

 

 

 

 (EMX3-1000B EMX3-0023B ~داخلی ) Bypassبه همراه  inside-deltaاتصال 

 

  

 

 

 

 

  

K1 کنتاکتور اصلی 

K2  کنتاکتورBypass خارجی 

F1 )فیوز )اختیاری 

K1 )کنتاکتور اصلی )اجباری 

F1 )فیوز )اختیاری 
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 اتصاالت قدرت

کنتاکتور حتما بایستی از  inside-deltaدر اتصال توجه به این نکته ضروری است که 

بایستی  inside-deltaدر اتصال  استفاده نمود. موازی قطع کلید قدرتیا  و اصلی

در  1Aرا در بخش تنظیمات جریان سافت استارتر )پارامتر  (FLCجریان نامی موتور )

( وارد نماییم زیرا سافت استارتر بطور اتوماتیک نحوه توضیح داده شده است 33صفحه 

 inside-delta( را تشخیص داده و جریان واقعی در حالت inside-deltaیا  in-line)اتصال 

 را محاسبه می کند.  

 ( EMX3-0255Cخارجی ) Bypassبه همراه  inside-deltaاتصال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های این مدل قابل تغییر نیست.ها و ترمینالاین موضوع به دلیل آن است که شمش
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 اتصاالت قدرت

 (~ EMX3-1600C EMX3-0360Cخارجی ) Bypassبه همراه  inside-deltaاتصال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نکاتی که باید مورد توجه قرار گیرند:

  کنتاکتورBypass  خارجی: سافت استارترهایی که دارایBypass  داخلی

شوند، این کنتاکتور  Bypassمی توانند توسط یک کنتاکتور خارجی  نیستند

بوده و جریان آن برابر )کنتاکتور برای کاربردهای عادی(  AC1ها باید از نوع 

 و یا بزرگتر از جریان نامی موتور باشد.

  کنتاکتور اصلی: کنتاکتور اصلی حتما بایستی در اتصالinside-delta  مورد

. کنتاکتور مورد استفاده استاختیاری  in-lineدر اتصال  امایرد استفاده قرار گ

بوده و جریان آن )کنتاکتور برای کاربردهای موتوری(  AC3بایستی از نوع 

 برابر و یا بزرگتر از جریان نامی موتور باشد.

 :دارای شنت تریپ نیز می تواند به جای کنتاکتور  کلید قدرتیک  کلید قدرت

ر گیرد تا در صورت صدور فرمان تریپ از سوی سافت اصلی مورد استفاده قرا

K1 )کنتاکتور اصلی )اجباری 

K2  کنتاکتورBypass خارجی 

F1 )فیوز )اختیاری 
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 اتصاالت قدرت

لید کاستارتر ، مدار را قطع کند. ولتاژ تغذیه شنت بایستی از سمت ورودی 

 و یا از یک منبع تغذیه جداگانه تأمین گردد.قدرت 

  اده استف بانک خازنی از اصالح ضریب قدرتبرای تصحیح ضریب قدرت: اگر

یچ کردن خازن ها در نظر گرفته برای سوئ ک کنتاکتور جداگانهیشود؛ باید 

خازن های اصالح ضریب قدرت بایستی در سمت ورودی سافت استارتر  شود.

ت سافقرار گیرد زیرا اتصال آن در سمت خروجی سافت استارتر می تواند به 

رساند.بآسیب استارتر 
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 صفحه کلید

 صفحه کلید -7

 معرفی صفحه کلید -7-1

صفحه کلید توانایی ذخیره کردن اطالعات و پارامترها در راه انداز نرم را دارد بنابراین 

 می توان از آن برای برنامه ریزی راه انداز استفاده نمود.

 

 

LED های وضعیت 
 LEDاسم  روشن بودن چشمک زدن

موتور متوقف شده است و راه انداز در انتظار 

( یا چک 4Mسپری شدن تأخیر ریست )

 34( است )در صفحه 4Nکردن دمای موتور)

 کدها توضیح داده شده است(

موتور در حالت توقف است و آماده ی 

 استارت
Ready 

 Run موتور به صورت کامل راه اندازی شده است است اندازی یا توقفراهموتور در حال 

 Trip راه انداز نرم دچار خطا شده است است  warningراه انداز در حالت 

- 
راه انداز نرم به صورت محلی کنترل می 

 شود و کنترل ریموت غیرفعال است
Local 

  اگرLED  مربوط بهLocal  خاموش باشد به معنای آن است که راه انداز تنها

 کنترل می شود. Remoteبه صورت 

 یشنما یبرا یخط 4یش صفحه نما

 یزیو برنامه ر یتوضع

LED های نمایش وضعیت 

ل کنس یاپارامتر و  یاخروج از برنامه 

 ییراتکردن تغ

 یرهذخ یاپارامتر و  یا منو به ورود 

 ییراتکردن تغ

 انداز نرمهای محلی مربوط به راهدکمه

مختلف به  یمنوها ینحرکت ب

 یماتتنظ ییرمنظور تغ

 عیسر یدسترس یدهایکل

استفاده  F2و  F1 یدباز کردن کل ی. براALT یدکل

 ابزار یا یعبه وقا یشود به منظور دسترس یم
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 صفحه کلید

  اگر تمامLED.ها خاموش باشد به معنای قطع بودن ولتاژ سیستم کنترل است 

 حرکت دادن و برداشتن صفحه کلید

تابلوی مربوط به راه  درب صفحه کلید می تواند از روی راه انداز نرم جدا شده و برروی

استفاده می  DB9است و با استفاده از یک کابل  متر 3انداز قرار گیرد. حداکثر فاصله 

شود. عمل برداشتن صفحه کلید می تواند در زمان روشن بودن راه انداز انجام شود و 

 نیازی به قطع ولتاژ کنترل یا ولتاژ اصلی نیست.

 نداز مراحل زیر باید طی شود:برای برداشتن صفحه کلید از روی راه ا

را باز  EMX3: درب مربوط به  EMX3-0023B~EMX3-1000Bدر مدل های  -1

 کنید.

 EMX3مقابل مربوط به  صفحه:  EMX3-0255C~EMX3-1600Cدر مدل های  -2

 را جدا کنید.

با استفاده از یک پیچ گوشتی به آرامی قاب مربوط به صفحه کلید را بلند  -3

 کنید

 ل خارج نمائیدقاب را به طور کام -4

 پیچ مربوط به صفحه کلید را باز کنید 2 -5

 به آرامی صفحه کلید را از روی راه انداز بردارید -6

آخرین مرحله به اولین مرحله انجام برای جایگذاری دوباره صفحه کلید، مراحل باال از 

 شود.

 
 هماهنگ کردن صفحه کلید و راه انداز

متصل می گردد باید راه انداز و صفحه کلید  وقتی که یک صفحه کلید دیگر به راه انداز

 با یکدیگر هماهنگ شوند.
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 صفحه کلید

  به محض آنکه یک صفحه کلید جدید به راه انداز نرم متصل می شود صفحه

 نمایش به صورت زیر تغییر می کند.

  و سپس فشردن  ▼و  ▲با فشردن کلیدهای

STORE ه کلید را وارد راه انداز ، اطالعات صفح

 برعکس.نمائید و یا 

  اگر مقدار تنظیمی در صفحه کلید برای راه

 انداز مناسب نباشد . صفحه کلید مقادیر پیش فرض را تعریف می کند.

 پارامترهای قابل نمایش

 . به منظور آنکه مشخص شودصفحه کلید توانایی نمایش اطالعات گسترده ای را دارد

تر پارام، عبوری توانیا  ه شودنمایش داد عبوری از راه انداز جریان ،برروی صفحه نمایش

8D  ات می توانید اطالع ▼و ▲باید تنظیم گردد. با فشردن کلید( 32)توضیح در صفحه

 زیر را برروی صفحه کلید مشاهده کنید:

در این حالت جزئیات بهره  وضعیت راه انداز:

 .نمایش داده می شود مانند توان و دمابرداری 

موتور به صورت حالت دمای در این  دمای موتور: 

ظرفیت حرارتی موتور نمایش داده می  درصدی از

 شود. 

جریان هر فاز نمایش داده می شود  جریان هر فاز: 

و اگر کارت زمین نیز نصب شود جریان زمین نیز 

 نمایش داده می شود.

 VAو  Kw  ،HPتوان موتور بر حسب  توان موتور: 

 به همراه ضریب قدرت نمایش داده می شود.

اطالعات راه اندازی  اطالعات راه اندازی قبلی: 

می شود مانند مدت زمان راه قبل نمایش داده 

 ی قبلی ، حداکثر جریان یا میزان افزایش دما انداز



 

 

 EMX3دستورکار استفاده از  21
 

 صفحه کلید

ها و SCRمیزان هدایت  ها:SCRمیزان هدایت  

ها نمایش داده یا به عبارتی تغییر زاویه آتش آن

 می شود.

 8E: با استفاده از پارامترهای نمایش قابل تنظیم 

 می توان نمایش( 32)توضیحات در صفحه  8Hتا 

 پارامترها را مشخص کرد.از دیگر  یکسری

 ساعته نمایش داده می شود. 24زمان به صورت  زمان و تاریخ:

افیک تغییرات جریان را نمایش داد. جهت تنظیم از می توان گر نمایش گرافیکی: 

 شود.استفاده می( 36یح در صفحه )توض 8I~8L پارامترهای

 تنظیم زمان و تاریخ 

 را فشار دهید. TOOLSسپس  و ALTکمه د -1

 بروید. date/time screenبر روی   -2

 را فشار دهید.▼دکمه  -3

 قسمتی را که می خواهید تغییر دهید انتخاب کنید. ◄و ►دکمه  -4

 مقادیر را تغییر دهید.▼  و ▲با دکمه های  -5

کردن  را فشار دهید و برای کنسل ►برای ذخیره کردن تنظیمات دکمه  -6

 .◄کلید تنظیمات

 ریزیمنوی برنامه کردن قفل

تواند بر روی منوی برنامه ریزی کدی تعریف نماید تا از دسترسی افراد غیر کاربر می

-برای این منظور باید وارد منوی برنامه ریزی جلوگیری کند.متخصص به منوی برنامه

توضیح داده شده است( را  37)در صفحه  15B( شده و کد Extendedریزی پیشرفته )

تغییر دهید و تنظیمات را ذخیره نمایید. به منظور تغییر کد  Read Onlyبه صورت 

 استفاده نمایید.  15A( از قسمت Access Codeدسترسی )

  استفاده نمایید. 0000فرض کد دسترسی بود از مقدار پیشنیاز به اگر
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 برداریبهره

 برداریبهره -8

 Reset ,Stop ,Startفرمان  -8-1

 صورت قابل کنترل است :  3راه انداز نرم به 

 با استفاده از کلیدهای روی صفحه کلید 

  با استفاده از ورودیهایRemote 

 با استفاده از لینک مخابراتی 

مشخص می کند که کنترل می خواهد به صورت محلی انجام شود یا  LCL/RMTکلید 

Remote کنترل از طریق لینک مخابراتی در حالت کنترل محلی همیشه فعال است  اما .

 تعیین گردد.( 35 صفحه وضیح در)ت 6Rمی تواند توسط  Remoteدر حالت کنترل 

و چه در حالت  Remoteبرروی صفحه کلید همیشه فعال است )چه در حالت  Stopکلید 

 (محلی

 استفاده از راه انداز نرم برای کنترل موتور 

 Remote به صورت  Startبرروی صفحه کلید و یا  Startبرای روشن کردن موتور از دکمه  

)توضیح در  2A استفاده کنید. در این صورت موتور با توجه به روش انتخاب شده در

 شروع به حرکت می کند.(، 31صفحه 

 Remote به صورت  Stopبرروی صفحه کلید و یا  Stopخاموش کردن از دکمه برای 

)توضیح در  2Hر موتور با توجه به روش انتخاب شده د. در این صورت استفاده کنید

 شروع به توقف می کند.( 31صفحه 

 Remoteبه صورت  Resetصفحه کلید یا  Resetبرای ریست کردن یک خطا از دکمه 

 استفاده کنید.

وان عمل می ت (نیافتد)توقف نرم اتفاق  برای آنکه موتور به صورت مستقیم متوقف شود 

STOP  2را درH  کلید  2تنظیم نمود و یا در حالت محلیReset   وStop .را با هم فشرد 

 اتیکاستارت و استوپ اتوم 

EMX3    ا در هتوقف نمود. این قابلیت تنمرا می توان به صورت اتوماتیک راه اندازی یا

 را تنظیم نمائید.   3A~3Dبرای تنظیم باید پارامترهای  وجود دارد. Remoteحالت کنترل 
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  توضیح داده شده  33تمامی کدهای به کار رفته در قسمت بعد در صفحه

 است. برای اطالعات بیشتر به آن صفحه مراجعه نمایید.

 روش های راه اندازی نرم -8-2

 انجام داد: اه اندازیرنوع تنظیم را می توان برای  EMX3  ،2در راه اندازی نرم توسط 

  جریان ثابتکنترل 

 کنترل تطبیقی بار (XLR-8) 

 کنترل جریان ثابت

یک روش قدیمی برای راه اندازی است که جریان از مقدار صفر تا یک مقدار حداکثری 

 .رسدمی که در تنظیمات مشخص می شود

ن جریان راه اندازی است مناسب ،محدود کرد این روش برای کاربردهایی که تنها هدف

 :پارامتر مورد نیاز است 3.برای تنظیم این روش است. 

جریان اولیه که مربوط به  -1

 است. 2Cپارامتر 

میزان محدودیت جریان که  -2

 است. 2Dمربوط به پارامتر 

 یجریان در حالت ولتاژ نام -3

 کنترل شیب جریان

جریان مشخص با شیب خیلی تند باال می رود تا یک صفر در این روش جریان از میزان 

ولی از جریان مشخص شده یا جریان محدود سازی شده با یک شیب قابل تنظیم جریان 

 پارامتر باید تعیین گردند: 4در این بخش  افزایش پیدا می کند.

جریان اولیه با استفاده از پارامتر  -1
2C  

مدت زمان رسیدن از جریان اولیه  -2

ده با استفاده از به جریان محدود ش

  2Bپارامتر
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 برداریبهره

  2Dجریان محدود شده با استفاده از پارامتر  -3

 جریان در حالت ولتاژ نامی -4

 راه اندازی ضربه ای

ار کوتاهی در ابتدای راه اندازی بسیراه اندازی ضربه ای باعث افزایش گشتاور به مدت 

ابت جریان ثمی شود و می تواند به صورت ترکیبی با کنترل شیب جریان یا کنترل 

این نوع راه اندازی برای بارهایی که نیاز به یک گشتاور راه اندازی دارند  عمل کند.

 پارامتر باید تعیین شود: 6در این بخش  مناسب است.

سطح جریان برای راه  -1

اندازی ضربه ای با استفاده 

  2Gاز پارامتر 

زمان راه اندازی ضربه ای با  -2

  2Fاستفاده از پارامتر 

ولیه با استفاده از جریان ا -3

  2Cپارامتر

  2Bبا استفاده از پارامتر  از جریان اولیه به جریان محدودمدت زمان رسیدن  -4

  2Dجریان محدود شده با استفاده از پارامتر -5

 جریان در حالت ولتاژ نامی -6

 (XLR-8) کنترل تطبیقی برای راه اندازی

ی برا تأثیر قرار می گیرد.در این حالت شیب تغییرات سرعت برای راه اندازی تحت 

 :تنظیم باید پارامترهای زیر انتخاب شوند

  2Aدر  Adaptive controlانتخاب  -1

در انتخاب این پارامتر باید دقت شود ) 2Bانتخاب مدت زمان راه اندازی در  -2

 که مدت زمان راه اندازی از مدت زمان راه اندازی عادی موتور کمتر نباشد(

  2Eزی تطبیقی در انتخاب پروفایل راه اندا -3

 که به راه اندازی موفق تر کمک می کند.  2Dانتخاب محدودیت جریان در  -4
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 برداریبهره

اولین راه اندازی به صورت تطبیقی در اصل یک راه اندازی جریان ثابت است که به 

EMX3  فرصت یادگیری مشخصه موتور را می دهد. کنترل تطبیقی بار را با توجه به

ند. جریان راه اندازی با توجه به نوع پروفایل و زمان پروفایل تعیین شده کنترل می ک

یک  EMX3راه اندازی تعیین شده متفاوت است. اگر بعد از تنظیمات انجام شده به 

خود پروفایل  EMX3را درست تنظیم کنید ، 2Kو  1Aموتور دیگر متصل نمائید و پارامتر 

 مناسبی برای راه اندازی پیدا می کند.

کنترلی کنترل ) 2Kاندازی یا توقف نرمی ندارد با تغییر پارامتر اگر موتور شما راه 

( می توانید میزان تطبیق هر راه اندازی با راه اندازی قبل را مشخص کنید. اگر تطبیقی

 %10تا  5شیب  یا  سرعت در پایان راه اندازی یا توقف خیلی تند است مقدار   را روی 

یا توقف نوسانات سرعت اتفاق افتاد مقدار را باالی  یتنظیم کنید. اگر در زمان راه انداز

 انتخاب کنید.  100%

هر گونه تغییر در تنظیمات کنترل تطبیقی باعث می گردد که اولین راه اندازی به 

 صورت جریان ثابت اتفاق بیافتد.

 روش های توقف -8-3

 صورت زیر است: 4روش های متوقف کردن موتور توسط راه انداز به 

  هیچ گونه عمل اضافی برای توقف صورت نمی گیرد(مستقیم )توقف 

 توقف با تغییر ولتاژ 

 کنترل تطبیقی (XLR-8) 

 ترمز 

 توقف با تغییر ولتاژ 

ر این حالت با تنظیم زمان توقف د

در زمان توقف ولتاژ از 2I)  پارامتر )

حالت نامی در گام های مختلف کاهش 

 پیدا می کند تا به ولتاژ صفر برسد.

 رل تطبیقیکنت

 پارامتر را تنظیم نمود:  3که باید مانند راه اندازی تطبیقی است با این تفاوت 
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 برداریبهره

 2Hدر فیلد  Adaptive Controlانتخاب نوع توقف به صورت  -1

 2Iانتخاب زمان توقف در  -2

 2Jانتخاب پروفایل توقف در   -3

 ترمز

ترمز نویزهای ترمز زمان مورد نیاز برای توقف را به شدت کاهش می دهد. در زمان 

برای تنظیم ترمز باید موارد زیر مورد توجه  شدیدی به گوش می رسد که طبیعی است.

 قرار گیرد:

که مدت زمان توقف  2Iپارامتر  -1

است باید تعیین گردد. این مقدار 

باید از مقدار زمان ترمز بیشتر 

انتخاب گردد تا ترمز فرصت 

را  %70کاهش سرعت به میزان 

 داشته باشد.

که زمان ترمز را  2Mپارامتر  -2

 در نظر گرفته شود توقف زمان 25%و بهتر از  نشان می دهد

می شود. اگر این پارامتر خیلی زیاد انتخاب  2Lکه مربوط به پارامتر گشتاور ترمزی  -3

 .شود باعث می گردد قبل از پایان یافتن زمان ترمزی، موتور متوقف شود

 Positiveباید روی  6Aثبت باشد )پارامتر مدر زمان استفاده از ترمز حتما باید توالی فاز 

 ( باشد

  Jogعملکرد  -8-4

در سرعت پایین به منظور تنظیم بار انجام می گیرد و می تواند به صورت  Jogعملکرد 

ب سمستقیم یا معکوس باشد. عملکرد در سرعت پایین  برای عملکرد دائمی موتور منا

از یک ترمیستور در زمان عملکرد  نیست و باعث گرم شدن آن می شود. بنابراین حتماً

Jog  استفاده شود. در زمان عملکردJog ًراه اندازی یا توقف نرم بی معنی است و اصال 

 وجود ندارد.
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 به  موتور 2 اندازیبه صورتی تنظیم شده است که برای راه اگر راه انداز نرم

تنها برای موتور اول امکان  Jogعملکرد  صورت غیر همزمان استفاده شود،

 پذیر  است.

گشتاور بار کامل است و در  %75تا  %50بین   Jogگشتاور عملکرد در حالت مستقیم 

 15Eدر پارامتر  Jogگشتاور بار کامل. گشتاور در عملکرد  %50تا  %25حالت معکوس 

 قابل تنظیم است.

 6Fیا  6Aیا باید از یک ورودی برنامه پذیر استفاده شود )  Jogکردن عملکرد برای فعال 

 8Cیا  8Bپارامترهای ) بر استفاده شود( یا از یکی از کلیدهای میانRemoteبرای کنترل 

 :باید مراحل زیر طی شود Jogبرای توقف عملکرد . (محلیبرای کنترل 

  Jogحذف فرمان  -1

  Stopفشردن کلید  -2

 عملکرد اتصال مثلث داخلی -8-5

  در این حالت کنترل تطبیقی راه اندازی و توقف ، ترمز و راه اندازی دو فاز در

 شرایط اضطراری وجود ندارد.

  در این حالت تنها حفاظت عدم باالنس بودن جریان فازها فعال است بنابراین

 .آن را غیر فعال نکنید

  1در این حالت مقدار جریان نامی موتور را در فیلدA  وارد کنید. خود راه انداز

زان جریان فازها را تشخیص می دهد.می



 

 

 EMX3دستورکار استفاده از  28
 

 ریزیبرنامه

 ریزیبرنامه -9

کاربر می تواند در هر زمان به منوی برنامه ریزی راه انداز نرم دسترسی پیدا کند حتی 

 :بخش زیر است 4راه اندازی است. منوی برنامه ریزی شاملزمانی که موتور در حالت 

  :تنظیمات سریعQuick Setup   به منظور برنامه ریزیEMX3  برای کاربردهای

مرسوم مناسب است. در این منو برای هر کاربرد تنظیمات پیش فرضی انجام 

 شده است ولی کاربر می تواند آن را تغییر دهد.

 ( منوی استانداردStandard Menu)تنظیمات مرسوم و پارامترهایی  : در این منو

 خوردار هستند برنامه ریزی می شوند.که از اهمیت باالیی بر

 ( منوی پیشرفتهExtended Menuتمام :)  پارامترهای قابل تنظیم در راه انداز

در این منو قابل مشاهده است و برای برنامه ریزی های پیشرفته برای افراد 

 ه است.متخصص قابل استفاد

  بارگذاری و ذخیره تنظیمات : در این بخش می توان تنظیمات کنونی را در

 بارگذاری کرد. User setذخیره نمود یا از یک  User setیک 

 ریزیمنوی برنامه -9-1

 برای باز منوی برنامه ریزی اجازه مشاهده و تغییر دادن تنظیمات به کاربر را می دهد.

را برروی صفحه کلید فشار دهید. برای  Menuکلید  کردن منوی برنامه ریزی باید

 مراحل زیر اجرا شود: مشاهده تنظیم باید

  را فشار دهید ▼یا  ▲برای مشاهده گروه تنظیمات یکی از کلیدهای 

  استفاده شود ►برای باز کردن زیر منوها باید از کلید 

  را فشار دهید ►برای مشاهده گروه پارامترها کلید 

  استفاده کنید ◄برای مشاهده منوی ماقبل از کلید 

 درا فشار دهی ◄برای بستن منوی برنامه ریزی به صورت پشت سرهم کلید 

 :برای تغییر دادن پارامترها

  را فشار دهید ►برای تغییر تنظیمات کلید مربوط به منو یعنی 
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  و  ▼کلید  2برای رسیدن به پارامتری که می خواهید تغییر دهید از▲ 

. برای ن(در آ با توجه به نیاز به باال رفتن در منو یا پایین آمدناستفاده کنید )

 استفاده کنید ▼یا  ▲کلید  2ترتیب از  به افزایش یا کاهش مقدار

  برای ذخیره کردن اطالعات کلیدSTORE  را فشار دهید. باید صفحه نمایش

 ذخیره شدن پارامتر را نشان دهد و به پارامتر برگردد

 کنسل کردن اطالعات کلید  برایEXIT د.یرا فشار دهید و از منو خارج شو 

 استفاده شود. 0000در مواردی که نیاز به کد عبور در راه انداز نرم است باید از کد 

 (Quick Setupع )سری تنظیمات -9-2

 مرسوم کمکبرنامه ریزی سریع به برنامه ریزی آسان برای راه انداز نرم در کاربردهای 

یکسری پارامتر پیشنهادی برای این قسمت دارد که قابل تغییر است.  EMX3کند. می

د وارد کنید. جدول زیر مربوط با توجه به مشخصات موتور خو حتماًجریان بار کامل را 

 است. EMX3به برنامه ریزی سریع در 

 مقدار پیشنهادی پارامتر کاربرد

پمپ 

 سانتریفیوژی
Pump 

Centrifugal 

Motor Full Load 

Current 
 به مدل موتور بستگی دارد جریان بار کامل

Start Mode نحوه راه اندازی Adaptive Control 

Adaptive Start Profile پروفایل استارت تطبیقی Early Acceleration 

Start Ramp Time 10 دوره زمانی راه اندازی Seconds 

Stop Mode نحوه توقف Adaptive Control 

Adaptive Stop Profile پروفایل توقف تطبیقی Late Deceleration 

Stop Time 15 دوره زمانی توقف Seconds 

 Pump پمپ زیر آب

Submersible 

Motor Full Load 

Current 
 به مدل موتور بستگی دارد جریان بار کامل

Start Mode نحوه راه اندازی Adaptive Control 

Adaptive Start Profile پروفایل استارت تطبیقی Early Acceleration 

Start Ramp Time 5 دوره زمانی راه اندازی Seconds 

Stop Mode نحوه توقف Adaptive Control 

Adaptive Stop Profile پروفایل توقف تطبیقی Late Deceleration 

Stop Time 5 دوره زمانی توقف Seconds 

 Fan Damped فن دارای دمپر

Motor Full Load 

Current 
 به مدل موتور بستگی دارد جریان بار کامل

Start Mode نحوه راه اندازی Constant Current 

Current Limit 350% محدودیت جریان 
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 Fan فن بدون دمپر

Undamped 

Motor Full Load 

Current 
بستگی داردبه مدل موتور  جریان بار کامل  

Start Mode نحوه راه اندازی Adaptive Control 

Adaptive Start Profile پروفایل استارت تطبیقی Constant  Acceleration 

Start Ramp Time 20 دوره زمانی راه اندازی  Seconds 

Excess Start Time 30 حداکثر زمان راه اندازی  Seconds 

Locked Rotor Time 20 مدت زمان قفلی موتور  Seconds 

کمپرسور 

 اسکرو
Compressor 

Screw 

Motor Full Load 

Current 
 به مدل موتور بستگی دارد جریان بار کامل

Start Mode نحوه راه اندازی Constant Current 

Start Ramp Time 5 دوره زمانی راه اندازی Seconds 

Current Limit  400% جریانمحدودیت 

کمپرسور 

 پیستونی
Compressor 

Recip 

Motor Full Load 

Current 
 به مدل موتور بستگی دارد جریان بار کامل

Start Mode نحوه راه اندازی Constant Current 

Start Ramp Time 5 دوره زمانی راه اندازی Seconds 

Current Limit 450% محدودیت جریان 

 Conveyor نوار نقاله

Motor Full Load 

Current 
 به مدل موتور بستگی دارد جریان بار کامل

Start Mode نحوه راه اندازی Constant Current 

Start Ramp Time 5 پروفایل استارت تطبیقی Seconds 

Current Limit 400% دوره زمانی راه اندازی 

Stop Mode نحوه توقف Adaptive Control 

Adaptive Stop Profile پروفایل توقف تطبیقی Constant Deceleration 

Stop Time 10 دوره زمانی توقف Seconds 

سنگ شکن 

 چرخشی
Crusher 

Rotary 

Motor Full Load 

Current 
 به مدل موتور بستگی دارد جریان بار کامل

Start Mode نحوه راه اندازی Constant Current 

Start Ramp Time 10 دوره زمانی راه اندازی Seconds 

Current Limit 400% محدودیت جریان 

Excess Start Time 30 حداکثر زمان راه اندازی  Seconds 

Locked Rotor Time 20 مدت زمان قفلی موتور  Seconds 

سنگ شکن 

 فکی
Crusher Jaw 

Motor Full Load 

Current 
مدل موتور بستگی داردبه  جریان بار کامل  

Start Mode نحوه راه اندازی Constant Current 

Start Ramp Time 10 دوره زمانی راه اندازی Seconds 

Current Limit 450% محدودیت جریان 

Excess Start Time 40 حداکثر زمان راه اندازی Seconds 

Locked Rotor Time 30 مدت زمان قفلی موتور  Seconds 
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 (Standard Menu) ریزی استانداردبرنامه -9-3

 در این برنامه ریزی پارامترهایی که در راه اندازی مرسوم است قابل تنظیم است.

 فرض مقادیر پیش گروه پارامترها

 1مشخصات موتور شماره  1

 1A Motor Full Load Current به مدل موتور بستگی دارد جریان بار کامل 

 1مشخصات راه اندازی/توقف شماره  2

 

2A Start Mode نحوه راه اندازی Constant Current 

2B Start Ramp Time 10 مدت زمان راه اندازیs 

2C Initial Current 350 جریان اولیه% 

2D Current Limit 350 محدودیت جریان% 

2H Stop Mode نحوه توقف Coast to stop 

2I Stop Time 0 مدت زمان توقفs 

 راه اندازی/توقف اتوماتیک 3

 

3A Auto - Start Type راه اندازی اتوماتیک Off 

3B Auto - Start Time 1 زمان راه اندازی اتوماتیکm 

3C Auto - Stop Type توقف اتوماتیک Off 

3D Auto - Stop Time 1 زمان توقف اتوماتیکm 

 تنظیمات حفاظتی 4

 

4A Excess Start Time 20 حداکثر زمان راه اندازیs 

4C Under Current 20 میزان زیر جریان بودن% 

4D Under Current Delay 5 تاخیر زیر جریان بودنs 

4E 
Instantaneous 

Overcurrent 

درصد عملکرد اضافه جریان 

 نسبت به جریان نامی
400% 

4F 
Instantaneous 

Overcurrent Delay 
 0s اضافه جریانتاخیر 

4G Phase Sequence توالی فاز Any Sequence 

 ورودی ها 6

 

6A Input A Function  تابع عملکردی ورودیA Motor Set Select 

6B Input A Name نام ورودی A Input Trip 

6C Input A Trip خطا در ورودی A Always Active 

6D Input A Trip Delay  تاخیر زمانی خطا ورودیA 0s 

6E Input A Initial Delay  تاخیر ورودیA 0s 
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6F Input B Function  تابع عملکردی ورودیB Input Trip (N/O) 

6G Input B Name  نام ورودیB Input Trip 

6H Input B Trip  خطا در ورودیB Always Active 

6I Input B Trip Delay  تاخیر زمانی خطا ورودیB 0s 

6J Input B Initial Delay  تاخیر ورودیB 0s 

 خروجی ها 7

 

7A Relay A Function  تابع عملکردی رلهA Main Contactor 

7B Relay A On Delay  تاخیر در وصل رلهA 0s 

7C Relay A Off Delay  تاخیر در قطع رلهA 0s 

7D Relay B Function  تابع عملکردی رلهB Run 

7E Relay B On Delay  تاخیر در وصل رلهB 0s 

7F Relay B Off Delay  تاخیر در قطع رلهB 0s 

7G Relay C Function  تابع عملکردی رلهC Trip 

7H Relay C On Delay  تاخیر در وصل رلهC 0s 

7I Relay C  Off Delay  تاخیر در قطع رلهC 0s 

7M Low current Flag 50 فلگ جریان پایین% 

7N High current Flag 100 فلگ جریان باال% 

7O Motor Temperature Flag 80 فلگ دمای موتور% 

 صفحه نمایش 8

 

8A Language زبان English 

8B F1 Button Action  عملکرد کلیدF1 Auto- Start/Stop Menu 

8C F2 Button Action  عملکرد کلیدF2 None 

8D Display A or KW نمایش توان یا جریان Current 

8E User Screen - Top Left 
نمایش پارامتر در باال سمت 

 چپ صفحه نمایش
Starter State 

8F User Screen - Top Right 
نمایش پارامتر در باال سمت 

 راست صفحه نمایش
Blank 

8G 
User Screen - Bottom 

Left 

نمایش پارامتر در پایین سمت 

 چپ صفحه نمایش
Hours Run 

8H 
User Screen - Bottom 

Right 

نمایش پارامتر در پایین سمت 

 راست صفحه نمایش
Analog Input 
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 (Extended Menuریزی پیشرفته )برنامه -9-4

 .است یمقابل تنظ وجود دارد یکه در راه انداز ییپارامترها تمامی  یزیبرنامه ر یندر ا

 مقادیر پیش فرض گروه پارامترها

 1مشخصات موتور شماره  1

 1A Motor Full Load Current جریان بار کامل Model dependent 

 1B Locked Rotor Time 0 مدت زمان قفل بودن رتورm:10s 

 1C Locked Rotor Current 600 جریان قفل شدن رتور% 

 1D Motor Service Factor 105 ضریب سرویس موتور% 

1مشخصات راه اندازی/توقف شماره  2  

 2A Start Mode نحوه راه اندازی Constant Current 

 2B Start Ramp Time 10 مدت زمان راه اندازیs 

 2C Initial Current 350 جریان اولیه% 

 2D Current Limit 350 محدودیت جریان% 

 2E Adaptive Start Profile نحوه کنترل تطبیقی استارت Constant Acceleration 

 2F Kickstart Time 0000 مدت زمان استارت لحظه ایms 

 2G Kickstart Level 500 سطح جریان استارت لحظه ای% 

 2H Stop Mode نحوه توقف Coast To stop 

 2I Stop Time 0 مدت زمان توقفm:00s 

 2J Adaptive Stop Profile  کنترل تطبیقی استاپنحوه  Constant Deceleration 

 2K Adaptive Control Gain 75 بهره کنترل تطبیقی% 

 2L Brake Torque 20 گشتاور ترمز% 

 2M Brake Time 0 مدت زمان ترمزm:10s 

 راه اندازی/توقف اتوماتیک 3

 3A Auto-Start Type راه اندازی اتوماتیک Off 

 3B Auto-Start Time 00 زمان راه اندازی اتوماتیکh:01m 

 3C Auto-Stop Type توقف اتوماتیک Off 

 3D Auto-Stop Time 00 زمان توقف اتوماتیکh:01m 

 تنظیمات حفاظتی 4

 4A Excess Start Time 0 حداکثر زمان راه اندازیm:20s 

 4B Excess Start Time-2  0 2حداکثر زمان راه اندازیm:20s 

 4C Undercurrent 20 میزان زیر جریان بودن% 

 4D Undercurrent Delay 0 تاخیر زیر جریان بودنm:05s 

 4E Instantaneous Overcurrent 
درصد عملکرد اضافه جریان 

 نسبت به جریان نامی
400% 

 4F 
Instantaneous Overcurrent 

Delay 
 0m:00s تاخیر اضافه جریان
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4G Phase Sequence توالی فاز Any Sequence 

 4H Current Imbalance 30 عدم تعادل جریان% 

 4I Current Imbalance Delay 0 تاخیر عدم تعادل ولتاژm:03s 

 4J Frequency Check بررسی فرکانس Start/Run 

 4K Frequency Variation 5 ± تغییرات فرکانسHz 

 4L Frequency Delay  0 فرکانستاخیر حفاظتm:01s 

 4M Restart Delay 10 تاخیر تنظیم مجددs 

 4N 
Motor Temperature 

Check 
 Do Not Check بررسی دمای موتور

 4O Ground Fault Level 100 سطح جریان خطای زمین mA 

 4P Ground Fault Delay 0 تاخیر زمانی خطای زمینm:03s 

 4Q Reserved رزرو - 

 4R Reserved رزرو - 

 4S Reserved رزرو - 

 4T Reserved رزرو - 

 ریست اتوماتیک خطا 5

 5A Auto-Reset Action فعال بودن ریست اتوماتیک Do Not Auto-Reset 

 5B Maximum Resets 1 حداکثر ریست 

 5C Reset Delay Groups A&B  تاخیر در ریست گروهA  وB 00m:05s 

 5D Reset Delay Group C  تاخیر در ریست گروهC 05m 

هاورودی 6  

 6A Input A Function  تابع عملکردی ورودیA Motor Set Select 

 6B Input A Name نام ورودی A Input Trip 

 6C Input A Trip خطا در ورودی A Always Active 

 6D Input A Trip Delay  تاخیر زمانی خطا ورودیA 0m:00s 

 6E Input A Initial Delay  تاخیر ورودیA 0m:00s 

 6F Input B Function  تابع عملکردی ورودیB Input Trip (N/O) 

 6G Input B  Name  نام ورودیB Input Trip 

 6H Input B Trip  خطا در ورودیB Always Active 

 6I Input B Trip Delay  تاخیر زمانی خطا ورودیB 0m:00s 

 6J Input B Initial Delay  تاخیر ورودیB 0m:00s 

 6K Input C Function  تابع عملکردی ورودیC Off 

 6L Input D Function  تابع عملکردی ورودیD Off 

 6M Remote Reset Logic  نوع الجیک ریست ریموت Normally Closed 

 6N Analog Input Trip خطای ورودی آنالوگ Do Not Trip 

 6O Analog Input Scale 10-2 اسکیل ورودی آنالوگ V 

 6P Analog Trip Point 50 نقطه خطای آنالوگ% 

 6Q Local/Remote 
فعال یا غیر فعال بودن دکمه 

LCL/RMT 
LCL/RMT Anytime 
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6R Comms in Remote  فعال بودن کنترلRemote Enable Control in RMT 

هاخروجی 7  

 7A Relay A Function  تابع عملکردی رلهA Main Contactor 

 7B Relay A On Delay  تاخیر در وصل رلهA 0m:00s 

 7C Relay A Off Delay  تاخیر در قطع رلهA 0m:00s 

 7D Relay B Function  تابع عملکردی رلهB Run 

 7E Relay B On Delay  تاخیر در وصل رلهB 0m:00s 

 7F Relay B Off Delay  تاخیر در قطع رلهB 0m:00s 

 7G Relay C Function  تابع عملکردی رلهC Trip 

 7H Relay C On Delay  تاخیر در وصل رلهC 0m:00s 

 7I Relay C Off Delay  تاخیر در قطع رلهC 0m:00s 

 7J Relay D Function  تابع عملکردی رلهD Off 

 7K Relay E Function  تابع عملکردی رلهE Off 

 7L Relay F Function  تابع عملکردی رلهF Off 

 7M Low Current Flag 50 فلگ جریان پایین% 

 7N High Current Flag 100 فلگ جریان باال% 

 7O Motor Temperature Flag 80 فلگ دمای موتور% 

 7P Analog Output A  خروجی آنالوگA Current (% FLC ) 

 7Q Analog A Scale  اسکیل خروجی آنالوگA 4-20 mA 

 7R 
Analog A Maximum 

Adjustment 

تنظیم حداکثر مقدار خروجی 

 Aآنالوگ 
100% 

 7S 
Analog A Minimum 

Adjustment 

تنظیم حداقل مقدار خروجی 

 Aآنالوگ 
0% 

 7T Analog Output B  خروجی آنالوگB Current (% FLC ) 

 7U Analog B scale  اسکیل خروجی آنالوگB 4-20 mA 

 7V 
Analog B Maximum 

Adjustment 

تنظیم حداکثر مقدار خروجی 

 Bآنالوگ 
100% 

 7W 
Analog B Minimum 

Adjustment 

تنظیم حداقل مقدار خروجی 

 Bآنالوگ 
0% 

 صفحه نمایش 8

 8A Language زبان English 

 8B F1 Button Action  عملکرد کلیدF1 Auto-Start/Stop Menu 

 8C F2 Button Action  عملکرد کلیدF2 None 

 8D Display A or KW نمایش توان یا جریان Current 

 8E User Screen - Top Left 
نمایش پارامتر در باال سمت 

 چپ صفحه نمایش
Starter State 

 8F User Screen - Top Right 
نمایش پارامتر در باال سمت 

 صفحه نمایشراست 
Blank 
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8G 

User Screen - Bottom 

Left 

نمایش پارامتر در پایین سمت 

 چپ صفحه نمایش
Hours Run 

 8H 
User Screen - Bottom 

Right 

نمایش پارامتر در پایین سمت 

 راست صفحه نمایش
Analog Input 

 8I Graph Data داده گرافیکی Current (% FLC ) 

 8J Graph Timebase 10 زمان رسم گرافیک مدتs 

 8K 
Graph Maximum 

Adjustment 
 %400 تنظیم ماکزیمم گرافیک

 8L 
Graph Minimum 

Adjustment 
 %0 تنظیم مینیمم گرافیک

 8M Current Calibration 100 کالیبره شدن جریان% 

 8N Mains Reference Voltage 400 رفرنس ولتاژ تغذیه V 

 8O Voltage Calibration 100 کالیبره شدن ولتاژ% 

2مشخصات موتور شماره  9  

 9A Dual Thermal Model مدل حرارتی دو تایی Single 

 9B Motor FLC-2 جریان بار کامل Model dependent 

 9C Locked Rotor Time-2 0 مدت زمان قفل بودن رتورm:I 0s 

 9D Locked Rotor Current-2 600 جریان قفل شدن رتور% 

 9E Motor Service Factor-2 105 ضریب سرویس موتور% 

2مشخصات راه اندازی/توقف شماره  10  

 10A Start Mode-2 نحوه راه اندازی Constant Current 

 10B Start Ramp-2 0 مدت زمان راه اندازیm:I 0s 

 10C Initial Current-2 350 جریان اولیه% 

 10D Current Limit-2  جریانمحدودیت  350% 

 10E Adaptive Start Profile-2 نحوه کنترل تطبیقی استارت Constant Acceleration 

 10F Kickstart Time-2 0000 مدت زمان استارت لحظه ایms 

 10G Kickstart Level-2 500 سطح جریان استارت لحظه ای% 

 10H Stop Mode-2 نحوه توقف Coast To stop 

 10I Stop Time-2 0 مدت زمان توقفm:00s 

 10J Adaptive Stop Profile-2  کنترل تطبیقی استاپنحوه  Constant Deceleration 

 10K Adaptive Control Gain-2 75 بهره کنترل تطبیقی% 

 10L Brake Torque-2 20 گشتاور ترمز% 

 10M Brake Time-2 0 مدت زمان ترمزm:I 0s 

 RTDدمای  11

 11A RTD/PT100 A °C 50 °C 

 11B RTD/PT100 B °C 50 °C 

 11C RTD/PT100 C °C 50 °C 

 11D RTD/PT100 D °C 50 °C 

 11E RTD/PT100 E °C 50 °C 

 11F RTD/PT100 F °C 50 °C 
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11G RTD/PT100 G °C 50 °C 

 Slip-Ringموتورهای دارای  12

 12A Motor Data-1 Ramp - Single Ramp 

 12B Motor Data-2 Ramp - Single Ramp 

 12C Changeover Time 150 زمان تغییراتms 

 12D Slip Ring Retard 50 عقب افتادگی رینگ لغزان% 

 (Requires Access Code. Default:0000)  پیشرفته 15

 15A Access Code 0000 کد دسترسی 

 15B Adjustment Lock تنظیم قفل Read & Write 

 15C Emergency Run راه اندازی اضطراری Disable 

 15D Shorted SCR Action  اتصال کوتاه کردنSCR3 ها-Phase Control Only 

 15E Jog Torque  گشتاورJog 50% 

 عملکردهای حفاظتی 16

 16A Motor Overload  اضافه بار موتور Trip Starter 

 16B Excess Start Time  استارتحداکثر مدت زمان  Trip Starter 

 16C Undercurrent زیر جریان Trip Starter 

 16D 
Instantaneous  

Overcurrent 

 یاندرصد عملکرد اضافه جر

ینام یاننسبت به جر  
Trip Starter 

 16E Current Imbalance عدم تعادل جریان Trip Starter 

 16F Frequency فرکانس Trip Starter 

 16G Input A Trip  خطای ورودیA Trip Starter 

 16H Input B Trip  خطای ورودیB Trip Starter 

 16I Motor Thermistor ترمیستور موتور Trip Starter 

 16J Starter Communication ارتباط راه انداز Trip Starter 

 16K Network Communication ارتباط شبکه Trip Starter 

 16L Heatsink Overtemperature اضافه دمای هیت سینک Trip Starter 

 16M Battery/Clock باتری/ساعت Trip Starter 

 16N Ground Fault خطای زمین Trip Starter 

 16O RTD/PT100A - Trip Starter 

 16P RTD/PT100B - Trip Starter 

 16Q RTD/PT100C - Trip Starter 

 16R RTD/PT100D - Trip Starter 

 16S RTD/PT100E - Trip Starter 

 16T RTD/PT100F - Trip Starter 

 16U RTD/PT100G - Trip Starter 

 16V Reserved رزرو - 

 16W Reserved رزرو - 

 16X Low Control Volts ولتاژ سیستم کنترل پایین Trip Starter 
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 جزئیات کدها -9-6

A1 :بار کامل موتور یانجر 

  : بر اساس مدلمحدوده

 ستیبا یم یزانم ینسازد. ا یبار کامل موتور متصله هماهنگ م یان: سافت را با جرشرح

  .گردد یمبر اساس پالک مشخصات موتور تنظ

B1 :زمان روتور قفل شده  

  یهثان 10فرض:  یشپ                               یقهدق 2تا  یهثان 1: محدوده

تواند بکار  یکه موتور با روتور قفل شده م یمدت زمان یممماکز: عبارت است از شرح

اس بر اس یستبا یم یمتنظ ینحرارت خود برسد. ا یممبه ماکز ینکهخود دهد قبل  از ا

 یرداطالعات موتور انجام پذ

C1: جریان موتور در شرایط رتور قفل 

  درصد 600فرض:  یشپ         درصد از جریان نامی 1200تا  400: محدوده

 شود.جریانی که در حالت رتور قفل از موتور کشیده می:  شرح

D1ضریب سرویس موتور :  

  درصد 105فرض:  یشپ            درصد جریان نامی  300تا  100: محدوده

رود و با استفاده از تجسم حرارتی دمای برای تعیین مدل حرارتی موتور به کار می: شرح

 کند.موتور را تعیین می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

A2 حالت استارت : 

 انتخاب: جریان ثابت )پیش فرض( یا کنترل تطبیقی

 .شرح : حالت استارت نرم را انتخاب می نماید

B2مدت زمان استارت : 

 ثانیه 10پیش فرض:            ثانیه                       180تا  1محدوده: از 

شرح : برای زمان کل استارت برای حالت کنترل تطبیقی شتاب یا زمان شیب برای 

 استارت با شیب جریانی تنظیم می گردد )از جریان راه اندازی اولیه تا حد جریان(
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C2 جریان اولیه راه اندازی : 

  %350فرض:  جریان بار کامل            پیش %600تا  %100محدوده: از 

شرح : تنظیم جریان شروع راه انداز برای حالت استارت با شیب جریانی و بر اساس 

درصدی از جریان بار کامل می باشد. هرچه این مقدار بزرگتر باشد یعنی شتاب گرفتن 

موتور پس از استارت سریعتر انجام می پذیرد. در صورتی که  نیاز به شیب جریانی 

 ولیه راه اندازی را برابر حد جریان قرار دهیدندارید میزان جریان ا

D2حد جریان : 

  %350جریان بار کامل            پیش فرض:  %600تا  %100محدوده: از 

شرح : میزان جریان نهایی برای حالت جریان ثابت یا شیب جریانی استارت نرم بر اساس 

 .درصدی از جریان بار کامل را تنظیم می کند

E2 استارت تطبیقی: پروفایل 

 شتاب کندشتاب سریع، شتاب ثابت )پیش فرض(، انتخاب: 

 شرح: انتخاب نوع پروفایل افزایش سرعت برای حالت کنترل تطبیقی سرعت

F2 زمان استارت ضربه ای : 

 میلی ثانیه 0میلی ثانیه                          پیش فرض:  2000تا  0محدوده: 

تنظیم بر روی صفر ثانیه  –زمان استارت ضربه ای  شرح : عبارت است از تنظیم مدت

 .به معنای غیر فعال کردن این گزینه است

در حالت استارت ضربه ای ، تجهیزات مکانیکی در معرض سطح باالتری از 

گشتاور قرار می گیرند. در این حالت از میزان استقامت موتور، بار و اتصاالت مطمئن 

 ین ویژگی نمائید.شده، سپس اقدام به فعال سازی ا

G2سطح استارت ضربه ای : 

  %500جریان بار کامل            پیش فرض:  %700تا  %100محدوده: از 

 شرح : جهت تنظیم میزان جریان ضربه ای استفاده می گردد

H2حالت توقف : 

 ترمز، قیکنترل تطبیی، ولتاژ ، استپ نرم به صورت)پیش فرض(توقف مستقیم  انتخاب:

 شرح : انتخاب حالت توقف 
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I2 : زمان توقفمدت 

 دقیقه                              پیش فرض: صفر ثانیه   4ثانیه تا  0محدوده:

در حالت شیب زمان ولتاژ و یا کنترل تطبیقی است. شرح : تنظیم مدت زمان استپ نرم 

وقف در ان زمان تدر صورت استفاده از کنتاکتور اصلی، می بایست این کنتاکتور تا پای

مدار بوده و بسته باشد. برای ایجاد این حالت می توانید از یک خروجی قابل برنامه 

ست می باشد جهت کنترل کنتاکتور اصلی استفاده نمائید. در  صورت  RUNریزی که با 

 استفاده از ترمز، این میزان باید برابر زمان کل استپ باشد

J2پروفایل استپ تطبیقی : 

 کاهش سرعت کند،کاهش سرعت ثابت )پیش فرض(، کاهش سرعت سریع انتخاب:

 شرح: انتخاب نوع پروفایل کاهش سرعت برای حالت کنترل تطبیقی استپ

K2بهره کنترل تطبیقی : 

 %75پیش فرض:                                               %200تا  %1محدوده: 

شرح: برای تنظیم کنترل تطبیقی بکار می رود. انجام تنظیمات بر روی کنترل تطبیقی 

 استارت و استپ تأثیر گذار می باشد

پیشنهاد ما اینست که در خصوص این آیتم تغییری در مقدارپیش فرض بوجود 

نیاورید مگر اینکه عملکرد، رضایت بخش نباشد. در صورتیکه افزایش یا کاهش سرعت 

 10تا  5ان عملیات استارت یا استپ خیلی سریع اتفاق می افتد، میزان بهره را در پای

درصد افزایش دهید. در صورتیکه سرعت موتور در حین استارت یا استپ دارای نوسان 

 .باشد، میزان بهره را اندکی پایین بیاورید

L2 :گشتاور ترمزی 

 %20پیش فرض:                                           %100تا  %20محدوده: 

 گیرد.این گشتاور برای ترمز کردن موتور مورد استفاده قرار میشرح: 

M2 :مدت زمان ترمز 

 ثانیه 1پیش فرض:                         ثانیه                    30تا  1محدوده: 

 ترمز در چه مدت زمانی صورت گیرد و موتور را متوقف کند. شرح:
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A۳ : استارت اتوماتیکنوع 

 خاموش )پیش فرض(، تایمر، ساعت انتخاب:

 اندازی اتوماتیک موتور به صورت ساعتی با تایمرانتخاب نحوه راهشرح: 

B۳ :زمان استارت اتوماتیک 

 دقیقه 1پیش فرض:                         ساعت              24دقیقه تا  1محدوده: 

 اندازی اتوماتیکراه مشخص کردن زمان یا مدت زمان شرح:

C۳ :نوع توقف اتوماتیک 

 خاموش )پیش فرض(، تایمر، ساعت انتخاب:

 انتخاب نحوه توقف اتوماتیک موتور به صورت ساعتی با تایمرشرح: 

D۳ :زمان توقف اتوماتیک 

 دقیقه 1پیش فرض:                         ساعت              24دقیقه تا  1محدوده: 

 کردن زمان یا مدت زمان توقف اتوماتیکمشخص  شرح:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

A,B۴زمان استارت اضافه : 

اکثر مدت زمانی است که سافت تالش می کند تا موتور استارت زمان استارت اضافه حد

نرفت ( RUNزمان، موتور به حالت کارکرد )دت گردد. در صورتیکه پس از گذشت این م

موجب قطع کامل سافت می گردد. لذا این مدت زمان را کمی بیشتر از مدت نیاز تنظیم 

کنید تا یک استارت سالم داشته باشید. در صورتیکه این میزان صفر منظور گردد به 

 معنای غیر فعال کردن این حفاظت است

 دقیقه  4ثانیه تا  0محدوده: 

 تنظیم بر اساس نیاز شرح :

C۴افت جریان : 

 %20جریان بار کامل            پیش فرض:  %100تا  %0محدوده: از 

از  ن درصدیشرح: تنظیم نقطه قطع دستگاه برای حفاظت در مقابل افت جریان بعنوا

. در این حالت می توانید محدوده ای بین جریان کار عادی موتور جریان بار کامل موتور
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از جریان بار کامل  %35تا  %25ی باری موتور را انتخاب کنید )بعنوان مثال و جریان ب

 به معنای غیر فعال کردن این نوع حفاظت است. %0( . انتخاب FLCموتور 

D۴ : افت جریانتاخیر 

 ثانیه 5پیش فرض:             دقیقه                  4تا  0محدوده: از 

 دادن به خطای افت جریان شرح: ایجاد تاخیر زمانی برای پاسخ

E۴ :لحظه ایجریان  اضافه 

 %400جریان بار کامل            پیش فرض:  %600تا  %80محدوده: از 

شرح: تنظیم نقطه قطع دستگاه برای حفاظت در مقابل افت جریان سریع ، بعنوان 

 درصدی از جریان بار کامل موتور

F۴ :تاخیر اضافه جریان لحظه ای 

 ثانیه 0پیش فرض:             دقیقه                  1تا  0محدوده: از 

 شرح: ایجاد تاخیر زمانی برای پاسخ دادن به خطای اضافه جریان لحظه ای

G۴توالی فاز : 

 فقط توالی منفی، فقط توالی مثبتهر نوع توالی ) پیش فرض (،  انتخاب:

حین کنترل پیش از  شرح: انتخاب نوع توالی فاز که سافت اجازه استارت دهد . در

استارت، سافت نوع توالی ترمینال های ورودی را با نوع انتخاب کنترل کرده و در 

 صورتیکه با هم هماهنگ نباشد، فرمان قطع می دهد

H۴عدم تعادل جریان : 

  %30پیش فرض:                                              % 50تا  %10محدوده: 

 ستگاه برای حفاظت در مقابل عدم تعادل جریانشرح: تنظیم نقطه قطع د

I۴ :تاخیر عدم تعادل جریان 

 ثانیه 3پیش فرض:                          دقیقه                  4تا  0محدوده: از 

 عدم تعادل جریانشرح: ایجاد تاخیر زمانی برای پاسخ دادن به خطای 

J۴کنترل فرکانس : 

قط فقط زمان استارت و کار )پیش فرض(، ف، زمان استارتفقط ، کنترل نگردد انتخاب:

 زمان کار
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 شرح: جهت رصد کردن میزان فرکانس برای اینکه سافت به حالت قطع برود یا نه.

K۴میزان تغییرات فرکانس : 

 هرتز ±15 ،رتزه ±10 هرتز ) پیش فرض (، ±5 ،هرتز ±2محدوده: 

 شرح: انتخاب میزان تلورانس و  تغییرات فرکانس

L۴ :تاخیر فرکانس 

 ثانیه 1پیش فرض: دقیقه                                 4تا ثانیه  1محدوده: از 

 شرح: ایجاد تاخیر زمانی برای پاسخ دادن به خطای فرکانسی

M۴تأخیر در استارت مجدد : 

 ثانیه 10پیش فرض:                       دقیقه       60محدوده: از یک ثانیه تا 

سافت می تواند یک تأخیر اجباری بین آخرین توقف تا شروع مجدد بعدی ایجاد شرح: 

نماید . در هنگامیکه دستگاه در حین این نوع تأخیر است. صفحه نمایش مقدار زمان 

 باقیمانده تا برقراری امکان استارت مجدد را نمایش می دهد.

N۴کنترل دمای موتور : 

 گردد کنترلکنترل نشود )پیش فرض(،  انتخاب:

شرح: شناسایی موتور بعنوان اینکه آیا ظرفیت گرمایی کافی برای یک استارت موفق 

محاسبه شده فعلی موتور را با آخرین دمایی در این حالت سافت میزان دمای  دارد یا نه.

که موتور در هنگام استارت داشته است مقایسه کرده و تنها زمانی اجازه عملکرد به 

 ور به اندازه کافی برای یک استارت موفق سرد باشد.دستگاه می دهد که موت

O۴ :سطح خطای زمین 

  میلی آمپر 100پیش فرض: پله(                21آمپر ) 50میلی آمپر تا  20از محدوده: 

 خطای زمینشرح: تنظیم نقطه قطع دستگاه برای حفاظت در مقابل 

P۴ :تاخیر خطای زمین 

 ثانیه 3پیش فرض:                          دقیقه                  4تا  1محدوده: از 

زمین. این در زمانی وجود دارد که شرح: ایجاد تاخیر زمانی برای پاسخ دادن به خطای 

 به سافت استارتر متصل باشد. PT100کارت حفاظت زمین و 

Q-T۴ :رزرو 
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 ریست اتوماتیک خطا 

دستگاه می تواند به گونه ای برنامه ریزی شود که در مواجهه با بعضی از قطعی های 

معین، بصورت اتوماتیک ریست شود. این موضوع می تواند کمترین عدم کارکرد دستگاه 

را حاصل کند. قطع ها می توانند جهت ریست اتوماتیک در سه گروه زیر که بیانگر 

 شوند:میزان ریسک پذیری سافت است تقسیم 

 فرکانس اصلی ، قطع برق، قطع فازعدم متعادلی جریان، : Aگروه 

 B  قطع ورودی، A قطع ورودی، افزایش جریان سریعافت جریان، : Bگروه 

 هیت سینکافزایش دمای ، ترمیستور موتور، PT100، سنسور : افزایش بار موتورCگروه 

 نمی توانند بطور خودکار ریست شوند خطاهامابقی 

در  .نترل از راه دور ایده آل می باشدبندی دو سیمه در حالت ک مکرد برای سیاین عمل

 ، پس از یک ریستال استارت از طریق سیستم دو سیمهاینصورت با دریافت سیگن

 دستگاه را راه اندازی مجدد نمود. ، می تواناتوماتیک

A۵عملکرد ریست اتوماتیک : 

و  Aفقط گروه ، Aفقط گروه ، )پیش فرض(عمل ریست اتوماتیک انجام نگیرد : انتخاب

B ، هر سه گروهA  وB  وC  

 شرح: انتخاب اینکه کدام گروه از حاالت قطع بصورت اتوماتیک ریست شوند

B۵تعداد ماکزیمم ریست : 

  1پیش فرض:                                                    5تا  1محدوده:

استارتر عمل ریست را بطور اتوماتیک انجام دهد  شرح: تنظیم اینکه چند دفعه سافت

در صورتیکه قطع ادامه داشته باشد. در این حالت به شمارنده ریست اتوماتیک با هر بار 

ریست یکی افزوده می شود و در صورتیکه سیکل استارت یا استپ بطور موفقیت آمیزی 

 در صورتی که سافت طی شود . یکی از تعداد شمرده شده توسط شمارنده کم می گردد.

 ه صفر خواهد شد.به صورت دستی ریست شود ، شمارند

C۵ تأخیر در ریست برای گروه های :A  وB  

 دقیقه 5پیش فرض:                        قیقه         د 15ثانیه تا  5محدوده:

 تا ریست Bو  Aشرح: ایجاد تأخیر قبل از وقوع قطع در گروه های 
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D۵ تأخیر در ریست برای گروه :C 

 دقیقه 5پیش فرض:                            دقیقه  60دقیقه تا  5محدوده:

  Cشرح: ایجاد تأخیر قبل از اعمال ریست در گروه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

A6 عملکرد ورودی :A 

 انتخاب:

  انتخاب موتور )پیش فرض(: دستگاه می تواند با اطالعات دو نوع موتور

جداگانه پیکربندی گردد. هنگامیکه از موتور دوم استفاده می کنید این پارامتر 

در زمان  55و  53 بوده و ترمینالهای Motor Set  Selectمی بایست روی 

جهت اینکه  استارت بسته باشند . در این حالت دستگاه از رسیدن فرمان

اطالعات کدام موتور را در لحظه استارت استفاده کنند کنترل الزم بعمل 

آورده و اطالعات موتور دیگر را در نوبت بعدی استارت ) یا استپ ( استفاده 

 می نماید.

  قطع ورودی با منطقN.O :  این ورودی به عنوان قطع کننده سافت استارتر

مپر جاین حالت ایجاد یک اتصال کوتاه )می تواند مورد استفاده قرار گیرد. در 

 موجب قطع سافت می گردد 55و  53( بین ترمینالهای 

  انتخاب محلی/از راه دور: این ورودی می تواند جهت انتخاب بین کنترل محلی

اده از دکمه مربوطه روی کیپد استفاده گردد. در یا از راه دور و بجای استف

صورت باز بودن ورودی، سافت در حالت کنترل محلی قرار خواهد گرفت و 

بوسیله کیپد کنترل خواهد شد. زمانیکه ورودی بسته باشد ، سافت در حالت 

و  STARTکنترل از راه دور قرار خواهد گرفت . در این حالت دکمه های 

LOCAL/REMOT عال خواهند بود و سافت هر گونه فرمان محلی یا از غیر ف

 راه دور توسط پورت سریال را نادیده خواهد گرفت . برای استفاده از ورودی

Q6 بر رویLCL/RMT Anytime  یا When Off  LCL/RMT.قرار گیرد 

  حرکت اضطراری: درحالت حرکت اضطراری سافت استارتر تا موقعی که

امه خواهد داد . در این حالت هر گونه فرمان قطع متوقف نشود به کار خود اد
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مراجعه  C15رای جزئیات بیشتر به پارامتر یا اخطار نادیده گرفته می شود )ب

 ( کنید

 در فرمان توقف اضطراری ، حالت توقف که در پارامترتوقف اضطراری :H2 

 و 53تنظیم شده بود نادیده گرفته می شود . زمانیکه اتصال بین ترمینالهای 

باز می گردد، سافت این اجازه را به موتور می دهد که بحالت سرازیری  55

 توقف نماید.

 Jog موجب فعال شدن پرش در جهت مستقیم می گردد )فقط در مستقیم :

 حالت از راه دور فعال است( 

 Jog موجب فعال شدن پرش در جهت عکس می گردد )فقط در معکوس :

 حالت از راه دور فعال است(

  Aانتخاب عملکرد ورودی   شرح:

B6 نام ورودی :A 

، ریاضطرا توقف ، فشار زیاد،بدون جریان، فشار کم، قطع ورودی ) پیش فرض ( انتخاب:

 PLC، هشدار لرزش، سطح پایین، سطح باال، کنترل کنندهخطای پمپ، 

    را مشخص کند Aورودی  یتظاهر شده تا نوع فعال یک پیغام روی صفحه نمایش شرح:

C6 :ورودی  قطعیA 

 RUNهمیشه فعال )پیش فرض(، وقت در حالت عادی، فقط در حالت  انتخاب:

D6 :ورودی  تاخیر قطعیA 

 ثانیه 0پیش فرض:                               دقیقه         4تا  0 محدوده:

E6 :ورودی  تاخیر اولیهA 

 ثانیه 0پیش فرض:                            دقیقه          30تا  0 محدوده:

F~J6 :ورودی  تنظیماتB 

 .شودتنظیم می Aاین قسمت همانند ورودی 

K,L6 : تنظیمات ورودی برای رلهC  وD 

به  I/Oشود با این تفاوت که باید یک کارت تنظیم می Aاین قسمت نیز همانند ورودی 

 سافت استارتر متصل شود.
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M6 کنتاکت ریست از راه دور: وضعیت 

 انتخاب:  

  معموال بستهN.C  ) پیش فرض ( 

  معموال بازN.O 

( که کنتاکت  58و  57جهت انتخاب ورودی ریست از راه دور ) ترمینال های  رح:ش

 .معموال باز باشد یا معموال بسته بکار می رود

N~P6ورودی آنالوگ : 

تواند پرامترهای ها میاست و در این قسمتقابل برنامه ریزی  I/Oبا استفاده از یک کارت 

 مختلف یک ورودی آنالوگ را تنظیم نمود.

Q6محلی/ از راه دور : 

 انتخاب: 

   محلی / از راه دور در هر زمان )پیش فرض ( : دکمهLOCAL/REMOT 
 همیشه فعال است

  محلی / از راه دور در هر زمان )پیش فرض ( : دکمهLOCAL/REMOT  فقط

 است که دستگاه خاموش باشدزمانی فعال 

 فقط کنترل محلی: همه ورودیهای کنترل از راه دور غیر فعال است 

  محلی نظیرفقط کنترل از راه دور : تمامی دکمه های کنترل ،

LOCAL/REMOT  ،RESET ،START غیر فعال می باشند 

 لشرح: این انتخاب دسترسی شما را به حالت کنترل محلی ازرروی دستگاه و یا کنتر

تعیین می نماید. در هر یک از حاالت  LOCAL/REMOTاز راه دور را با فشردن دکمه 

 بر روی کیپد همواره فعال است  STOPفوق دکمه 

R6 فرمان از راه دور : 

 انتخاب:   

 کنترل از راه دور غیر فعال 

 ) کنترل از راه دور فعال ) پیش فرض 
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شرح: در صورتیکه می خواهید سافت استارتر به فرمان استارت و استپ از طریق پورت 

سریال پاسخ دهد می بایست این گزینه فعال باشد . فرمانهایی نظیر ریست، قطع اجباری 

 و کنترل محلی / از راه دور همواره فعال می باشند.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

A7 عملکرد رله :A  

 انتخاب:

  خاموش : عدم استفاده از رلهA 

  کنتاکتور اصلی ) پیش فرض ( : رله با گرفتن فر مان استارت بسته شده و

 بسته می ماند تا زمانیکه موتور برقدار است

  حرکت: رله زمانیکه سافت به حالت کارت تغییر وضعیت می دهد بسته می

 دگرد

 قطع: رله زمانیکه سافت به حالت قطع می رود بسته می گردد 

 اخطار در هنگام بروز هر اخطاری رله بسته می شود 

  پارامتر ( افت جریان : با بروز افت جریانJ7 رله بسته می شود ) 

  پارامتر ( افزایش جریان: با بروز افزایش جریانK7 )  رله بسته می شود 

  دمای موتور: در زمان فعال شدن دمای موتور ، رله بسته می شود 

 ( N .O) معموال باز   Aشرح: انتخاب نحوه عملکرد رله 

B7 تأخیر در وصل رله :A  

 ثانیه 0دقیقه                   پیش فرض:  5ثانیه تا  0محدوده: 

  Aشرح: تأخیر در بسته شدن رله  

C7 تأخیر در قطع رله :A  

 ثانیه 0دقیقه                   پیش فرض:  5ثانیه تا  0ه: محدود

 Aشرح: تأخیر در باز شدن مجدد رله 
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D~I7 رله های خروجی :B  تاF 

بکار رفته همچنان که  Cو  Bبرای تعیین نوع پیکر بندی رله های  I7    ͠  D7پارامترهای 

استفاده شدند . برای کسب جزئیات بیشتر  Aبرای پیکربندی رله  C7    ͠  A7پارامترهای 

 مراجعه کنید. Aبه رله 

 استیک رله به صورت قابل تغییر  Bرله 

 D7 عملکرد رله :B                                     پیش فرض: حرکت 

 E7:  رلهB    با تأخیر در وصل 

 F7:  رلهB با تأخیر در قطع 

      است   به صورت قابل تغییر یک رله  Cرله 

 G7عملکرد رله : C  

 H7 رله :C    با تأخیر در وصل 

 I7:  رلهC با تأخیر در قطع 

قرار دارند و در صورت قرار گرفتن این کارت قابل  I/Oبر روی کارت  Fو  D ،Eرله های 

 تنظیم است.

M7نشانگر افت جریان : 

  %50پیش فرض:                     ریان بار کامل موتور ج %100تا  %1محدوده:  از 

( افت یا افزایش جریان بوده تا بموقع هر عملکرد Flagنشانگر ) 2دستگاه دارای شرح: 

غیر عادی را گزارش دهد. نشانگر جریانی می تواند به گونه ای پیکربندی شود که شرایط 

غیرعادی سطح جریان را حین کار نشان دهد. این شرایط می تواند افت جریان یا 

های کی از خروجیافزایش سریع جریان تا حد قطع باشد.این نشانگر می توانند توسط ی

قابل برنامه ریزی سیگنال مناسب جهت تجهیزات جانبی ارسال نمایند. حافظه نشانگر 

 با رسیدن جریان به حالت نرمال پاک خواهد شد.

به عنوان درصدی از جریان بار کامل موتور مشخص می کند که چه هنگام به عنوان 

 افت جریان، نشانگر مربوطه عمل کند

N7 جریان: نشانگر افزایش             

   %100پیش فرض:             ن بار کامل موتور    جریا %600تا  %50محدوده:  از 
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شرح: به عنوان درصدی از جریان بار کامل موتور مشخص می کند که چه هنگام به 

 عنوان افزایش جریان، نشانگر مربوطه عمل کند

L7نشانگردمای موتور : 

موتور بوده تا به موقع هر عملکرد غیر عادی را گزارش دستگاه دارای یک نشانگر دمای 

دهد. این نشانگر می تواند نشان دهد که دمای موتور باالتر از حد نرمال و کمتر از حدی 

است که به عنوان اضافه بار مشخص شده است . این نشانگرها می توانند توسط یکی از 

 ات جانبی ارسال نمایند.خروجی های قابل برنامه ریزی سیگنال مناسب جهت تجهیز

      %80پیش فرض:                                               %160تا  %0محدوده:  از 

شرح: به عنوان درصدی از ظرفیت حرارتی موتور مشخص می کند که چه هنگام به  

 .عنوان افزایش دما، نشانگر مربوطه عمل کند

P7 خروجی آنالوگ :A  

 انتخاب:

  ( جریانFLC%جریان بر اساس درصدی از جریان بار کامل ( )پیش فرض : )

 موتور 

 دمای موتور )%( : دمای موتور بر اساس درصدی از ظرفیت گرمایی موتور 

  توان اکتیو )%(: توان موتور بر اساس حاصلضرب توان ظاهری در ضریب قدرت

(PF)  

  تاژ مرجع در جریان متوسط فازها و ول 3√توان ظاهری )%( : با حاصلضرب

 حاصل می گردد.

  ضریب قدرت موتور: ضریب قدرت موتور که توسط سافت استارتر اندازه گیری

 شده است

 شود به عنوان خروجی آنالوگ گزارش شرح: انتخاب اینکه کدام پارامتر

Q7 مقیاس خروجی آنالوگ :A  

 انتخاب:

 0  میلی آمپر 20تا 

 4  میلی آمپر) پیش فرض ( 20تا 
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 محدوده خروجی آنالوگشرح: انتخاب 

R7 : تنظیم حداکثر خروجی آنالوگA  

                                          %0پیش فرض:                                                    %600تا  %0محدوده:  از  

S7 : تنظیم حداقل خروجی آنالوگA  

    %0پیش فرض:                                                    %600تا  %0محدوده:  از 

شرح: جهت کالیبره کردن حد باالیی خروجی آنالوگ با اندازه گیری سیگنال خروجی 

 توسط یک دستگاه خارجی استفاده می گردد.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

A۸زبان : 

، آلمانی، یاییایتال، اسپانیایی، رانسوی، چینی، فپرتغالی(، پیش فرضانگلیسی ) انتخاب:

 روسی

 .شرح: انتخاب زمانی که صفحه نمایش بر اساس آن اطالعات و پیغامها را نمایش دهد

B,C۸ عملکرد کلید :F1  وF2 

 معکوس Jog Operationمستقیم،  Jog Operationانتخاب: خالی، استارت/توقف اتوماتیک، 

 F2و  F1کلیدهای میانبر شرح: تعیین عملکرد 

D۸نمایش آمپر یا توان : 

 توان بر حسب کیلوواتجریان )پیش فرض(،  انتخاب:

لی اص شرح: انتخاب اینکه دستگاه میزان جریان یا توان موتور را در صفحه نمایشگر

 نشان دهد

E,F,G,H۸صفحه قابل برنامه ریزی کاربر : 

 :انتخاب

  خالی: هیچ اطالعاتی نمایش داده نشده ، لذا پیغامهای بلند بدون اینکه از صفحه

 خارج شوند نشان داده می شود

  وضعیت استارتر: وضعیت استارتر را نمایش می دهد )مانند استارت، حرکت، استپ

ای الالی صفحه نمایش سمت چپ و پائین صفحه یا قطع( این حرکت فقط بر

 نمایش سمت چپ قابل دستیابی است
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 جریان موتور: متوسط جریان سه فاز را نمایش می دهد 

  ضریب قدرت موتور: میزان ضریب قدرت موتور که توسط سافت اندازه گیری شده

 است را نمایش می دهد

 فرکانس اصلی: متوسط فرکانس سه فاز را نمایش می دهد 

 موتور در حالت کارکرد بر حسب کیلووات را نمایش می دهد توانوان موتور: ت 

   :موتور در حالت کارکرد بر حسب اسب بخار را نمایش می دهد توانتوان موتور 

  داده می شودو نمایش  ستفاده از مدل مربوطه اندازهبا ادمای موتور: دمای موتور 

 ووات ساعت که از طریق سافت کیلووات ساعت: انرژی مصرفی موتور بر حسب کیل

 تأمین شده است را نمایش می دهد

  به سافت بر حسب ساعت را نمایش می دهد کارکرد: کارکرد موتور متصلساعت 

  ورودی آنالوگ: سطح ورودی آنالوگA دهدرا نشان می 

تخاب اینکه کدام اطالعات توسط صفحه نمایش قابل برنامه ریزی نشان داده نشرح: ا

 شود

E8       پیش فرض: وضعیت سافت استارتر    : قسمت باال سمت چپ صفحه نمایش 

F8پیش فرض: خالی         ت باال سمت راست صفحه نمایش: قسم 

G8  پیش فرض: ساعت کارکرد     : قسمت پایین سمت چپ صفحه نمایش 

H8 :ورودی آنالوگ: قسمت پایین سمت راست صفحه نمایش     پیش فرض 

I۸ :های گرافیکیداده 

 انتخاب: جریان، دمای موتور، توان اکتیو موتور، توان ظاهری موتور، ضریب قدرت موتور

 تواند به صورت گرافیکی رسم شود.شرح: اطالعات باال می

J۸پایه زمانی نمودار : 

 های مشخص شده در سافت استارترساعت با پله 1ثانیه تا  10از  انتخاب:

نمودار بوده. در این حالت نمودار قبلی پس از گذشت زمان شرح: تنظیم مقیاس زمانی 

 تنظیم شده جایش را به نمودار جدید )بر اساس اطالعات جدید( می دهد

K۸ماکزیمم تنظیم نمودار : 

    %400پیش فرض:                                           %600تا  %0محدوده:  از 
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 ارشرح: تنظیم حد باال برای نمایش نمود

L۸مینیمم تنظیم نمودار : 

    %0پیش فرض:                                           %600تا  %0محدوده:  از 

 شرح: تنظیم حد پایین برای نمایش نمودار

M۸ :کالیبره کردن جریان 

    %100پیش فرض:                                         %115تا  %85محدوده:  از 

به منظور آنکه جریان نمایش داده شده بر روی صفحه نمایش با جریان نمایشی شرح: 

 گیرهای روی تابلو یکسان شود.توسط اندازه

N۸ولتاژ مرجع اصلی : 

 ولت 400پیش فرض:                       ولت                   690تا  100محدوده:

. این میزان برای محاسبه نمایشصفحه شرح: تنظیم میزان نامی ولتاژ برای عملکرد 

توان اکتیو موتور و توان ظاهری موتور استفاده داشته و ارتباطی به بخش کنترلی دستگاه 

 .و یا حفاظتها ندارد

O۸ :رزرو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

A۹مدل حرارتی دوگانه : 

 ، دوگانه)پیش فرض( تکیانتخاب:  

( DUALبروی دوگانه ) E1مدل حرارتی دوم تنها زمانی فعال می باشد که پارامتر  شرح:

یکی تگاه سافت انجام پذیرفته باشد. )قرار گرفته باشد وتنظیمات موتور دوم نیز برای دس

دی بوده و آن ورو Motor Set Selectاز ورودی های قابل برنامه ریزی می بایست بر روی 

 نیز فعال باشد( 

B۹ :2 بار کامل موتور یانجر 

  : بر اساس مدلمحدوده

 ستیبای م یزانم ینسازد. ا یبار کامل موتور متصله هماهنگ م یان: سافت را با جرشرح

  .گردد یمبر اساس پالک مشخصات موتور تنظ

C۹ :2 زمان روتور قفل شده 
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  یهثان 10فرض:  یشپ                               یقهدق 2تا  یهثان 1: محدوده

تواند بکار  یکه موتور با روتور قفل شده م یمدت زمان یمم: عبارت است از ماکزشرح

اس بر اس یستبا یم یمتنظ ینحرارت خود برسد. ا یممبه ماکز ینکهخود دهد قبل  از ا

 یرداطالعات موتور انجام پذ

D۹: 2 جریان موتور در شرایط رتور قفل 

  درصد 600فرض:  یشپ         درصد از جریان نامی 1200تا  400: محدوده

 شود.جریانی که در حالت رتور قفل از موتور کشیده می:  شرح

E۹2 : ضریب سرویس موتور 

  درصد 105فرض:  یشپ            درصد جریان نامی  300تا  100: محدوده

رود و با استفاده از تجسم حرارتی دمای برای تعیین مدل حرارتی موتور به کار می: شرح

 کند.موتور را تعیین می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

A1۰ 2: حالت استارت 

 انتخاب: جریان ثابت )پیش فرض( یا کنترل تطبیقی

B1۰2 : مدت زمان استارت 

 ثانیه 10ثانیه                                 پیش فرض:  180تا  1محدوده: از 

C1۰ 2: جریان اولیه راه اندازی 

  %350جریان بار کامل            پیش فرض:  %600تا  %100محدوده: از 

D1۰2 : حد جریان 

  %350جریان بار کامل            پیش فرض:  %600تا  %100محدوده: از 

E1۰2 قی: پروفایل استارت تطبی 

 شتاب کندشتاب سریع، شتاب ثابت )پیش فرض(، انتخاب: 

F1۰ 2: زمان استارت ضربه ای 

 میلی ثانیه 0میلی ثانیه                          پیش فرض:  2000تا  0محدوده: 

G1۰2 : سطح استارت ضربه ای 

  %500جریان بار کامل            پیش فرض:  %700تا  %100محدوده: از 
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H1۰ :2 حالت توقف 

 ترمز، قیکنترل تطبیی، ولتاژ ، استپ نرم به صورت)پیش فرض(توقف مستقیم  انتخاب:

I1۰ : 2 زمان توقفمدت 

 دقیقه                              پیش فرض: صفر ثانیه   4ثانیه تا  0محدوده:

J1۰2 : پروفایل استپ تطبیقی 

 کاهش سرعت کند،رض(کاهش سرعت ثابت )پیش ف، کاهش سرعت سریع انتخاب:

K1۰2 : بهره کنترل تطبیقی 

 %75پیش فرض:                                              %200تا  %1محدوده: 

L1۰ : 2گشتاور ترمزی 

 %20پیش فرض:                                           %100تا  %20محدوده: 

M1۰ : 2مدت زمان ترمز 

 ثانیه 1پیش فرض:                         ثانیه                    30تا  1محدوده: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

A~G11 :PT100/RTD 

های موجود در سافت استارتر محدوده حرارتی  PT100توان برای در این بخش می

 ی عملکرد مشخص نمود.برا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

A1۵کد دسترسی : 

  0000پیش فرض:                                        9999تا  0000محدوده:

ه محدود شده می باشد. با استفاد شرح: تنظیم کد دسترسی برای کنترل ورود به منوهای

رقمی را که میخواهید تغییر دهید انتخاب نموده   MENU/ENTERو EXITاز کلیدهای 

 و با استفاده از کلیدهای جهتی باال و پائین میزان مورد نظر را وارد کنید

 نکته:

در صورتیکه کد دسترسی خود را گم کردید، با تأمین کننده برای دریافت کد دسترسی 

ادر تماس بگیرید. کد دسترسی مادر به شما این امکان را می دهد که یک کد دسترسی م

 جدید تعریف کنید
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B1۵تنظیمات قفل : 

 انتخاب:

  خواندن و نوشتن ) پیش فرض ( : این امکان را به کاربر می دهد که میزان پارامتر

 را در منوی برنامه ریزی تغییر دهید

 مقدار پارامترها را مشاهده کند و دسترسی  فقط خواندن: کاربر صرفا می تواند

 جهت تغییر میزان پارامترها را ندارد

C1۵کار در شرایط اضطراری : 

 فعال، غیر فعال )پیش فرض( انتخاب:

شرح: انتخاب اینکه آیا دستگاه در حالت کار در شرایط اضطراریقرار بگیرد یا نه؟ در 

) اگر هنوز در حین کار نباشد ( و  حالت کار در شرایط اضطراری دستگاه استارت شده 

بدون توجه به هرگونه فرمان استپ یا قطع به کارکرد خود تا پایان شرایط اضطراری 

ادامه می دهد . با استفاده از یک ورودی قابل برنامه ریزی می توان عملکرد کار در 

 شرایط اضطراری را کنترل نمود

D1۵تریستور : عملکرد در شرایط به وجود آمدن مشکل برای 

 ادامه کار از طریق دو فاز، فقط کنترل سه فاز ) پیش فرض ( انتخاب:

شرح: زمانیکه میخواهید حالت ادامه کار از طریق دو فاز را داشته باشید از این پارامتر 

استفاده کنید. برای کاربردهای خاص و بحرانی این حالت به سافت اجازه میدهد که 

، ندفازهای سافت استارتر آسیب ببی . در صورتیکه یکی از موتور را با دو فاز کنترل کند

 Lx-Txحالت ادامه کار با دو فاز تنها زمانی می تواند اتفاق بیافتد که سافت با فرمان 

Shorted .قطع شده و ریست گردد 

 توجه:

ادامه کار از طریق دو فاز از تکنولوژی سافت دو فاز بهره میگیرد. لذا حفاظتهای اضافی 

اندازه کلید بریکر مورد نیاز است . در این خصوص با تأمین کننده محلی تماس مانند 

 بگیرید.

مجددا انتخاب نشده باشد،  "فقط کنترل سه فاز  "ادامه کار با دو فاز تا زمانیکه حالت 

 فعال می ماند
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ه کار از طریق دو فاز از حالت کنترل تطبیقی استارت یا استپ پشتیبانی نمیکند. ادام

ن حالت دستگاه به طور اتوماتیک برای استارت نرم ، جریان ثابت و برای استپ در ای

نرم شیب ولتاژ زمانبندی شده را انتخاب می کند. در این حالت در صورت غیر فعال 

مجددا می بایست تنظیم و  B2و  C2کردن ادامه کار توسط دو فاز ، پارامترهای 

 اختصاصی گردد.

E1۵گشتاور : Jog 

تواند موتور را در یک سرعت کاهش یافته قرار دهد . در این حالت می توان دستگاه می 

تسمه نقاله یا چرخ طیار را در موقعیت دقیق خود قرار داد. این عملیات می تواند در هر 

 دو حالت حرکت رو به جلو یا عقب قرار گیرد.

 % 50ض: پیش فر                       بار کامل موتور     %100تا  %20محدوده:

شرح: تنظیم محدودیت جریان برای حالت پرش که بعنوان درصدی از جریان بار کامل 

 موتور بیان می شود

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

A~X16  حفاظتیعملکرد 

 فقط ثبت واقعه، واقعهآالرم و ثبت ، انتخاب: قطع سافت استارتر )پیش فرض(

شرح: انتخاب اینکه سافت استارتر در مقابل هر محافظت چه عکس العملی از خود نشان 

 دهد

 A16 افزایش بار موتور 

 B16 اندازیزمان اضافی راه 

 C16 افت جریان 

 D16 جریان لحظه ای ضافها 

 E16 عدم تعادل جریان 

 F16 فرکانس 

 G16  خطا در ورودیA 

 H16  خطا در ورودیB 

 I16 ترمیستور موتور 
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 J16 ارتباط با سافت استارتر 

 K16 ارتباط با شبکه 

 L16 دمای هیت سینک 

 M16 باتری/ساعت 

 N16 خطای زمین 

 O~U16  خطای اضافه دمایPT100 

 V16 رزرو 

 W16 رزرو 

 X16 کاهش ولتاژ سیستم کنترل 

 توجه:

 گذشتن از مسائل محافظتی فقط در حالت اضطراری پذیرفته خواهد بود

 ذخیره و بارگذاری تنظیمات -9-5

منوی ذخیره و بارگذاری تنظیمات نیاز به یک کد دسترسی دارد و به کاربران این امکان 

 را می دهد که:

  پارامترهایEMX3 فرض بارگذاری کنندرا با مقادیر پیش 

 بارگذاری دوباره پارامترهایی که قبال ذخیره شدن در یک فایل داخلی 

  تنظیمات جاری در یک فایل داخلیذخیره پارامترهای و 

پارامتر   User Setمی تواند دو EMX3قرار دارد،  EMX3فرض که در عالوه بر مقادیر پیش

در این فایل ها تا قبل از آنکه موردی روی آنها ذخیره شود مقادیر  را نیز ذخیره کند.

 پیشفرض را دارد.

 اید طی شود.برای بارگذاری یا ذخیره پارامتر تنظیمات مراحل زیر ب

 منوی برنامه ریزی را باز کنید -1

 .را بزنید ►بروید و دکمه  Load/Save Settingبر روی قسمت  -2

 .را بزنید ►فایل مورد نظر خود را انتخاب کنید و دکمه  -3
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و در غیر این صورت  YESبه منظور ذخیره سازی و یا اعمال تغییرات کلید  -4

 را بزنید. NOبرای کنسل کردن 

 
 شما با موفقیت انجام گرفته باشد یک پیام موفقیت به شما داده می شود.اگر اعمال 
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 عیب یابی -10

 خطاها و دالیل ایجاد آنها -10-1

در داخل خود یکسری رله حفاظتی دارد که با عمل هر یک از  EMX3سافت استارتر 

 ان از سافت استارترآنها سافت استارتر از کار می افتد و تا رفع نشدن آن خطا نمی تو

برخی از خطاها  دوباره.  startشود قبل از  resetاستفاده نمود و حتما باید سافت استارتر 

تواند به علل خارجی مانند قطع طاها میتوسط کاربر قابل برطرف شدن نیستند. این خ

فاز باشد و یا علل داخلی مانند ایجاد مشکل در بردهای سافت استارتر داشته باشد. در 

ظاهر شود، ممکن است این مورد بعد از  Warningشرایطی که بر روی صفحه نمایش 

ه فحط حذف گردد. جدول زیر خطاهایی را که بر روی صمدتی با توجه به تغییر شرای

 کند.نمایش به وجود می آید را معرفی می
 دلیل به وجود آمدن خطا خطا

2 Phase - Damaged 

SCR 
و راه  دآید که یکی از تریستورها آسیب دیده باشاین پیغام زمانی به وجود می

این مورد که  15Dاندازی به صورت دو فاز انجام بگیرد )به شرطی که در بخش 

سافت استارتر به صورت دو فاز راه اندازی را انجام دهد، انتخاب شده باشد.( 

 برای رفع این خطا باید تریستور معیوب را شناسایی و تعویض نمود. 

 15D پارامتر مرتبط:

Analoge input trip  شرایطی به وجود آید که ورودی آنالوگA .فعال گردد 

 6N, 6O, 6P پارامتر مرتبط:

Awaiting Data Keypad  ارتباط خود را با سافت استارتر از دست داده است و احتماال کابل

 و سافت استارتر دچار مشکل شده است. Keypadارتباطی 

Battery/clock  ساعت داخلی دستگاه دچار خطا شده است یا باتریBackup  ضعیف است. در

به قطع شدن برق سیستم بعد از هر مرت شرایطی که باتری ضعیف شده است

اطالعات تنظیمی در دستگاه ممکن است از بین برود. در  کنترل سافت استارتر

این شرایط راه اندازی دچار مشکل نمی شود ولی باید بعد از هربار خاموش 

 شدن سافت استارتر را دوباره تنظیم نمود.

رل برد کنتباتری داخلی دستگاه امکان تعویض را ندارد و در صورت نیاز باید 

 تعویض شود.

 16M پارامتر مرتبط:

Controller  این نام برای ورودی های قابل تنظیم انتخاب شده است و مربوط به خطای

 می شود.A (Input A trip )ورودی 
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Current imbalance  عدم تعادل جریان می تواند به دالیل مختلف موتور، محیط و نحوه اتصال موتور

 موارد عبارت است از:اتفاق بیافتد. این 

  عدم تعادل در ولتاژ ورودی 

 پیچی موتورایجاد اشکال در سیم 

 کم بار شدن موتور 

  قطعی یکی از فازهای ورودیL1 ،L2  یاL3 

مدار باز شدن یکی از تریستورها می تواند باعث عدم تعادل گردد. این موضوع 

 تنها با تعویض تریستور قابل رفع است.

 4H, 4I, 16E پارامترهای مرتبط:

Current Read Err Lx  مقدارX  باشد. 3و یا  2، 1می تواند 

در این مشکلی ایجاد شود.  PCBمواقعی به وجود می آید که در این پیغام در 

شرایط جریانی که توسط سنسورهای جریان خوانده می شود نزدیک به صفر 

 نیست و تریستورها خاموش می شوند.

 کاربر نیست.این خطا قابل رفع توسط 

Excess start time :این ارور می تواند به دالیل زیر به وجود آید 

  1مقدار پارامترA  که مربوط به جریان نامی موتور است درست

 تنظیم نشده است.

  2مقدار پارامترD  که برای میزان محدود کردن جریان در زمان راه

 اندازی است بسیار پایین انتخاب شده است.

 2تر مقدار پارامB  که مربوط به مدت زمان راه اندازی است از پارامتر

4A  که مربوط بهExcess Start Time .است بیشتر انتخاب شده است 

  2مقدار پارامترB  برای بارهایی با اینرسی باال و کنترلAdaptive  کم

 انتخاب شده است.

 1A, 2D, 2B, 4A, 4B, 9B, 10B, 10D, 16Bمرتبط:  یپارامترها

Firing Fail Px  مقدارX باشد. 3 یاو  2، 1تواند  یم 

در این شرایط تریستورها به درستی روشن نمی شوند. در این شرایط یا تریستور 

 فاز دارای خطا سوخته است یا برد فرمان تریستور دچار مشکل شده است.

 این خطا قابل بر طرف شدن نیست.

FLC too high ت.این خطا قابل بر طرف شدن نیس 

می تواند در شرایط اتصال مثلث داخلی جریانی بیشتر از  EMX3سافت استارتر 

جریان نامی خود را تحمل کند. اگر موتور به صورت اتصال ستاره بسته شده 

جریان نامی سافت استارتر باشد، بیشتر از  1Aباشد اما جریان تنظیمی برای 

 سافت استارتر خطا می دهد.
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که توسط سافت استارتر راه اندازی می شود به صورت مثلث بسته  اگر موتوری

شده باشد، ممکن است سافت استارتر به درستس اتصال مثلث را تشخیص 

 ندهد.

 1A, 9B پارامترهای مرتبط:

Frequency .این خطا قابل بر طرف شدن نیست 

مقدار فرکانس ولتاژ تغذیه موتور از حدی که در سافت استارتر تنظیم شده است 

خارج شده است. تجهیزاتی که در کنار موتور قرار دارند و می توانند بر روی 

 فرکانس تاثیر بگذارند را چک نمایید.

اگر موتور شما توسط یک ژنراتور تغذیه می شود، حتما ژنراتور خود را از لحاظ 

 کانس چک نمایید.کنترل فر

 4J, 4K, 4L, 16F پارامترهای مرتبط:

Ground Fault  این خطا فقط زمانی اتفاق می افتد که از کارتRTD  .یا ورودی آن استفاده شود

ها را چک نمایید. تمامی مواردی را که ممکن در این شرایط عایق روی کابل

 است باعث خطای زمین شده باشد را رفع نمایید.

 4O, 4P, 16N ی مرتبط:پارامترها

Heatsink 

overtemprature 
این موضوع را چک نمایید که فن سافت استارتر عمل می کند. فن دستگاه باید 

دقیقه بعد از استاپ شدن موتور روشن بماند. اگر این  10از زمان راه اندازی تا 

موضوع اتفاق می افتد ولی همچنان این خطا بر روی سیستم وجود دارد به 

طر ایجاد مشکل در یکی از بردهای سافت استارتر است. این خطا توسط کاربر خا

 قابل حل نیست.

 16L پارامترهای مرتبط:

High level  این نام برای ورودی های قابل تنظیم انتخاب شده است و مربوط به خطای

 می شود.A (Input A trip )ورودی 

High pressure  این نام برای ورودی های قابل تنظیم انتخاب شده است و مربوط به خطای

 می شود.A (Input A trip )ورودی 

Input A trip  .یکی از ورودی های قابل تنظیم است که می تواند برای خطاها تنظیم شود

ورودی تنظیم شده را چک نمایید که مشخص شود چه خطایی برای ورودی 

 ث عملکردن سیستم حفاظتی سافت استارتر شده است.تعریف شده است و باع

 6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 6F, 6G, 6H, 6I, 6J, 16G, 16H پارامترهای مرتبط:

Instantaneous 

overcurrent 
 این خطا به دالیل زیر می تواند اتفاق بیافتد:

  توان موتور ناگهان به شدت باال رود که باعث عبور جریان زیادی

استارتر شود. این بدان معناست که یک اضافه بار لحظه از سافت 

ای برای موتور به وجود آمدن است و قبل از تاخیر تعیین شده 

 برای سافت استارتر رفع نشده است.

 2U, 2V, 16Dپارامترهای مرتبط: 
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یا جریان نامی سافت  FLCاین خطا ممکن است به دلیل جریان انتخابی برای 

 استارتر باشد. 

قفل شدن روتور یا خرابی در کابل منتهی به موتور این خطا می تواند به دلیل 

 باشد. این خطا به طور عادی قابل رفع نیست.

Internal fault X .این خطا قابل رفع نیست 

 به وجود می آید.  EMX3این خطا به دلیل ایجاد مشکل در داخل سافت استارتر 

 شود. این خطا باید توسط بخش فنی بازنگری

L1 phase loss 

L2 phase loss 

L3 phase loss 

 این عیب قابل رفع نیست.

قبل از انجام استارت، سافت استارتر تشخیص می دهد که یکی از فازها قطع 

 است.

 %2در موقع راه اندازی، سافت استارتر تشخیص می دهد که جریان عبوری از 

ثانیه طول  1یش از مدت کمتر است و این موضوع ب FLCجریان انتخابی برای 

 کشیده است و نشان می دهد که کابل یا فاز ورودی سافت استارتر قطع است.

کابل ها و اتصاالت ورودی و خروجی سافت استارتر و منتهی به موتور را چک 

 کنید. 

قطعی فاز می تواند حتی به دلیل سوختن یکی از تریستورها باشد )تریستور 

شکل تنها با تعویض تریستور قابل تشخیص است. این مدار باز شده باشد(. این م

 مورد باید توسط بخش فنی انجام شود. 

L1-T1 shorted 

L2-T2 shorted 

L3-T3 shorted 

در شرایط قبل از استارت، در سافت استارتر چک می شود که تریستورها اتصال 

 پس سالم باشند. در شرایطی که سافت کوتاه نشده باشند یا کنتاکتورهای بای

استارتر به صورتی تنظیم شده باشد که به صورت دو فاز نیز راه اندازی را انجام 

 دهد این خطا به سافت استارتر اجازه عملکرد می دهد. 

این خطا در زمانی که سیستم کنترل برقدار می گردد بر روی صفحه نمایش 

 ظاهر می شود.

 15D پارامترهای مرتبط:

Low Control Volts :سافت استارتر به دالیل زیر این خطا را می دهد 

 پین( های ورودی بخش تغذیه سیستم کنترلA1, A2, A3 را )

 کنترل نمایید.

 ها مشکل نداشت:اگر ولتاژ ورودی این پین

  24در پین تغذیهVDC اشکال ایجاد شده است 

 پس های داخلی )فقط در سافت  سیستم تغذیه مربوط به بای

 استارترهای بای پس داخلی( دچار مشکل شده است. 

 است فعال نمی شود. Readyاین حفاظت در شرایطی که سافت استارتر در حالت 

 16X پارامترهای مرتبط:



 

 

 EMX3دستورکار استفاده از  64
 

 عیب یابی

Low level  این نام برای ورودی های قابل تنظیم انتخاب شده است و مربوط به خطای

 ( می شود.Input A trip) Aورودی 

Low Pressure  این نام برای ورودی های قابل تنظیم انتخاب شده است و مربوط به خطای

 ( می شود.Input A trip) Aورودی 

Motor overload  .این خطا در شرایطی ایجاد می شود که دمای موتور از حد حرارتی باالتر رود

 این موضوع به دالیل زیر است:

  کالس حرارتی موتور تناسب نداردسافت استارتر با 

 آسیب دیدن سیم پیچ موتور 

 استارت بیش از حد در یک ساعت 

 عبور توان از موتور بیش از حد ظرفیت 

 برای حل این مشکل باید اجازه دهید موتور خنک شود.

 1A, 1B, 1C, 1D, 16A پارامترهای مرتبط:

مربوط به حفاظت افزایش جریان و اضافه بار است.  1Dو  1B ،1Cضرایب  وجه:ت

مقادیر پیش فرض برای سافت استارتر برای این پارامترها مناسب موتوری است 

 جریان نامی است. %105باشد و جریان خطای آن  10که کالس حرارتی آن 

Motror 2 overload  این خطا مانند خطایMotor overload  موتور دوم که است با این تفاوت که برای

 وارد مدار می شود مورد استفاده قرار می گیرد.

 9A, 9B, 9C, 9D, 9E, 16A پارامترهای مرتبط:

Motor Connection 

Tx 
 باشد. 3 یاو  2، 1تواند  یم Xمقدار 

 به درستی انجام شده است. in-lineیا  inside-delta موتور برای اتصال

  موتور را کنترل نماییددر ابتدا اتصاالت بین سافت استارتر و 

 های داخلی موتور را کنترل کنیدسپس ترمینال 

 این خطا تا درست نشدن اتصاالت باقی می ماند و قابل رفع نیست.

Motor thermistor :ورودی ترمیستور سافت استارتر به دالیل زیر فعال می شود 

  کیلواهم بیشتر شده است 6/3مقدار مقاومت ورودی ترمیستور از 

 سیم پیچ موتور افزایش یافته است و نیاز است قبل از ریست  دمای

 خطا موتور خنک شود

 ورودی مربوط به ترمیستور مدار باز است 

اگر نمی خواهید به صورت طوالنی مدت از ورودی ترمیستور استفاده توجه: 

 قرار دهید. B5و  B4های کیلواهم بر روی ترمینال 2/1کنید، یک مقاومت 

 16I بط:پارامترهای مرت

Network 

communication 

(between module 

and netwotk) 

شبکه باالدست یک پیام خطا براای سافت استارتر ارسال نموده است یا ممکن 

 است مشکلی برای شبکه مخابراتی به وجود آمده باشد.

 شبکه مخابراتی را بررسی نمایید یا غیر فعال کنید تا مشکل حل شود.

 16K پارامترهای مرتبط:
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No Flow  این نام برای ورودی های قابل تنظیم انتخاب شده است و مربوط به خطای

 ( می شود.Input A trip) Aورودی 

Not ready  ورودیA ( را کنترل کنیدC53,C54 سافت استارتر ممکن است به دلیل غیر .)

به صورت  6Fیا  6Aپارامتر  گرفعال شدن ورودی برنامه پذیر از کار افتاده باشد. ا

Starter Disable  تنظیم شده باشد و ورودی مدار باز باشد، سافت استارتر عمل

 نمی کند.

Parameter out of 

range 
 این خطا باید قبل از ریست و استارت دوباره رفع شود. 

  یکی از پارامترها خارج از رنج اصلی سافت استارتر تنظیم شده

 است.

به سافت استارتر این اتفاق بیافتد به دالیل زیر  keypadاگر در ابتدای اتصال 

 است:

  در انتقال اطالعات ازEEPROM  بهRAM  در زمانی کهkeypad  متصل

 می شود مشکلی ایجاد شده است.

  پارامترهای تنظیمی درkeypad  با پارامترهای سافت استارتر یکسان

 نیست.

 “Load User Set”  بارگزاری وجود انتخاب شده است اما فایلی برای

 ندارد.

خطا را ریست کنید و سافت استارتر مقادیر پیش فرض را بارگزاری می کند. 

 اگر این مشکل رفع نشد با تامین کننده کاال تماس بگیرید.

Phase sequence  4توالی فازهای ورودی به درستی انتخاب نشده است و با پارامترG  مطابقت

ترل نمایید و سپس به راه اندازی سافت استارتر ندارد. توالی فازهای ورودی را کن

 اقدام کنید. 

 4G پارامترهای مرتبط:

PLC  این نام برای ورودی های قابل تنظیم انتخاب شده است و مربوط به خطای

 ( می شود.Input A trip) Aورودی 

Power loss .این خطا قبل از رفع مشکل بهتر است ریست نشود 

از منبع ورودی دریافت نمی کند )چه در یک فاز و چه سافت استارتر ولتاژی 

 در هر سه فاز( وقتی که سافت استارتر راه اندازی می شود.

این موضوع را کنترل کنید که کنتاکتور اصلی قبل از راه اندازی بسته می شود 

 فیوزهای ورودی را نیز کنترل نمایید. و تا پایان زمان توقف در مدار می ماند.

ستارتر را با یک موتور کوچک تست می نمایید، مقدار جریان آن اگر سافت ا

 حداقل جریان نامی سافت استارتر کمتر باشد.  %2نباید از 

Pump Fault  این نام برای ورودی های قابل تنظیم انتخاب شده است و مربوط به خطای

 ( می شود.Input A trip) Aورودی 
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RTD/PT100 A 

To  

RTD/PT100 G 

ها بیش تر از مقدار تنظیمی است. در RTD/PT100دمای سنجیده شده توسط 

این شرایط راه انداز نرم خطا می دهد. این موضوع را بررسی نمایید که چرا این 

در شیار  RTDاتفاق می افتد. در ضمن قبل از هر چیز قرار گیری درست کارت 

 خود را بررسی نمایید. 

 11A, 11B, 11C, 11D, 11E, 11F, 11G, 16O ~ 16U پارامترهای مرتبط:

RTD circuit fail  ممکن است ورودیRTD/PT100  اتصال کوتاه شده باشد. این موضوع را کنترل

 نمایید و این مشکل را حل کنید.

Starter 

communication 

(between module 

and soft starter) 

  استارتر و ارتباط بین سافت این خطا زمانی اتفاق می افتد که

ماژول ارتباطی قطع شده باشد. ماژول ارتباطی را یک بار بر دارید 

و دوباره به سافت استارتر متصل کنید. اگر مشکل حل نشد، با 

 شرکت تماس بگیرید.

  این خطا ممکن است به دلیل مشکل داخلی در سافت استارتر

 اتفاق بیافتد. 

 16J پارامترهای مرتبط:

Starter Disable ام برای ورودی های قابل تنظیم انتخاب شده است و مربوط به خطای این ن

 ( می شود.Input A trip) Aورودی 

Thermistor circuit :این ورودی در شرایطی فعال می شود که 

  اهم رسیده است  20مقاومت ورودی ترمیستور به کمتر از

 )مقاومت حالت سرد ترمیستور باید بیش از این مقدار باشد.(

 .ورودی ترمیستور اتصال کوتاه شده باشد 

 کنید و سپس موتور را راه اندازی نمایید. موارد باال را کنترل 

Time-overcurrent  در شرایطی این خطا را می دهند که سافت استارترهای دارای بای پس داخلی

)بیش از  10Aدر زمان راه اندازی جریانی بیش از حد جریان تنظیمی در پارامتر 

 جریان نامی( از سافت استارتر عبور کند. 600%

Undercurrent  موتور یک افت ناگهانی در جریان را تجربه می کند. این موضوع می تواند به

دلیل بی بار شدن سافت استارتر اتفاق بیافتد. این موضوع می تواند به دلیل 

ور( و یا فت موتمشکالت مکانیکی اتفاق بیافتد )آسیب دیدن کوپلینگ یا ش

 های شناور.خشک کار کردن پمپ

 4C, 4D, 16C پارامترهای مرتبط:

Unsupported option 

(function not 

available in inside 

delta) 

 خطا قابل رفع نیست.این 

باشد و  inside-deltaاین خطا در زمانی اتفاق می افتد که اتصال موتور به صورت 

 است. in-lineرا انتخاب کرده باشید که مربوط به اتصال  تنظیماتی

Vibration  این نام برای ورودی های قابل تنظیم انتخاب شده است و مربوط به خطای

 ( می شود.Input A trip) Aورودی 

VZC Fail Px  مقدارX باشد. 3 یاو  2، 1تواند  یم 
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سافت استارتر به وجود های PCBاین خطا به دلیل مشکل پیدا کردن یکی از 

 می آید.

 این خطا باید توسط تیم فنی رفع شود. 

 

 و راه اندازیاشکاالت نصب   -10-2

شود که بر در برخی موارد این اتفاق رخ می دهد که سافت استارتر دچار مشکلی می

 شود. برخی از این اشکالروی صفحه نمایش سافت استارتر هیچگونه پیامی ثبت نمی

برداری باشد. در جدول زیر به برخی از این به دلیل برخی اشتباهات در بهرهتواند می

 پردازیم.مشکالت می
 عیب دلیل به وجود آمدن عیب

را کنترل نمایید. ممکن است ورودی به دالیل نرم افزاری A (C53,C54 )ورودی 

تنظیم شده  Starter Disableبر روی  6Fیا  6Aغیر فعال شده باشد. اگر پارامتر 

 باز است، سافت استارتر راه اندازی را انجام نمی دهد. Aاست و ورودی 

عمل راه سافت استارتر 

 اندازی را انجام نمی دهد.

سافت استارتر به صورت ریموت تحت کنترل است. زمانی که سافت استارتر در 

 LCL/RMTخاموش است. دکمه  Localمربوط به  LEDحالت کنترل ریموت است، 

 را یک بار فشار دهید که سافت استارتر به صورت محلی کنترل شود.

 Keypadسافت استارتر توسط 

 استارت یا ریست نمی شود.

  سافت استارتر در حالت کنترل محلی قرار دارد و باید با فشار دادن دکمه

LCL/RMT .سافت استارتر را به حالت کنترل ریموت برد 

 های استارت، استوپ و ه است. ورودیبندی کنترل درست انجام نشدسیم

 ریست را که به صورت ریموت هستند کنترل کنید.

 شود دچار مشکل است. برای این سیگنالی که برای سافت استارتر صادر می

موضوع سافت استارتر را در حالت کنترل ریموت قرار دهید و با فشردن 

 ارتر عمل کنند.های تعبیه شده بر روی سافت استLEDکلیدهای ریموت، باید 

 هایسافت استارتر به ورودی

 کنترلی پاسخ نمی دهد.

 ( سافت استارتر ممکن است در حالت تاخیر ریستReset Delay قرار گرفته )

 را تنظیم کنید.  4Mاست. برای کنترل زمان این تاخیر باید پارامتر 

  4ممکن است دمای موتور خیلی افزایش یافته باشد. اگر پارامترN  که مربوط

به دمای موتور است فعال باشد، سافت استارتر اجازه راه اندازی دوباره را 

 نمی دهد. برای حل مشکل باید اجازه دهید، موتور خنک شود.

  ورودیA (C53,C54 ) را کنترل نمایید. ممکن است ورودی به دالیل نرم

تنظیم  Starter Disableبر روی  6Fیا  6Aافزاری غیر فعال شده باشد. اگر پارامتر 

 باز است، سافت استارتر راه اندازی را انجام نمی دهد. Aشده است و ورودی 

سافت استارتر اصال به 

سیگنال استارت )چه در 

حالت ریموت و چه در حالت 

 دهد.محلی( پاسخ نمی
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را فعال  LCL/RMTفعال باشد که دکمه  6Qحتما کنترل شود که پارامتر  توجه:

 کند.

ل افتد که سیستم کنترو توقف اتوماتیک تنها در شرایطی اتفاق می اندازیراه

اندازی و توقف اتوماتیک حتما ریموت سه سیمه یا چهار سیمه باشد. برای راه

 باید سافت استارتر در حالت کنترل ریموت باشد.

در سیستم کنترل دو سیمه، 

اندازی و توقف عملکرد راه

 شود.اتوماتیک انجام نمی

ود سافت استارتر متصل شحفاظت ترمیستور زمانی که یک ترمیستور به ورودی 

 گردد. برای رفع مشکل مراحل زیر را طی کنید.یا اتصال کوتاه شود فعال می

  ورودیB4  وB5 که مربوط به ترمیستور است را باز کنید 

  کیلواهم در ورودی قرار دهید 2/1یک مقاومت 

  16پارامترI  را به صورتLog Only تنظیم کنید 

خطای ترمیستور قابل 

 ریست نیست.

 کارایی سافت استارتر برای جریان( های پایینFLC .پایین است )های کوچک

آمپر را با یک  5اندازی یک موتور تواند تفاوت راهبرای تست این موضوع می

 آمپر مقایسه کنید. 50موتور 

 تصحیح کننده ضریب قدرت باید حتما در ورودی سافت استارتر  هایخازن

ها به مدار، بهتر است کنتاکتور نصب شوند. برای کنترل بهتر ورود خازن

 فرمان بگیرد. Runخازن توسط رله 

تواند سافت استارتر نمی

موتور به درستی راه اندازی 

 کند.

 تواند گشتاور کافی برای جریان راه اندازی به شدن پایین است و موتور نمی

شتاب گرفتن به سمت دور نامی را تولید کند. حتما این موضوع را کنترل 

 اید. کنید که پروفایل مناسبی را برای راه اندازی موتور انتخاب نموده

 ا تواند به دلیل قفل شدن یگشتاور بار خیلی باال رفته است. این موضوع می

 اضافه بار شدن موتور باشد.

 رسد.به دور نامی نمیموتور 

عمل کردن نیاز دارند. اگر جریان آمپر جریان برای  5تریستورها حداقل به 

 آمپر باشد، عمل راه اندازی مختلف می شود. 5عبوری از تریستورها کمتر از 

 موتور نامنظم کار می کند.

 به موتور متصل شده باشد، ممکن است Inside-deltaاگر راه انداز نرم به صورت 

سافت استارتر این نوع اتصال را تشخیص ندهد و راه اندازی به درستس اتفاق 

 نیافتد. 

موتور نامنظم و با سر و 

 صدای زیاد کار می کند. 

ممکن است نوع توقف و پروفایل آن برای موتور و بار مناسب نباشد. بهتر است 

 بررسی شود. 10Iو  2H, 2I, 10Hپارامترهای 

 هتوقف نرم خیلی سریع ب

 رسد.پایان می

غیرفعال  inside-deltaکاربرد دارد و برای اتصال  inlineاین توابع تنها برای اتصال 

 می شود.

تطبیقی، ترمز و راه کنترل 

اندازی با دو تریستور  عمل 

 کند.نمی

ود. شبا انتخاب کنترل تطبیقی، اولین راه اندازی به صورت جریان ثابت انجام می

ای هگیرد و در راه اندازیاستارتر نحوه رفتار موتور را یاد می در این شرایط سافت

 کند.بعدی بهترین نمودار را انتخاب می

بعد از انتخاب کنترل 

تطبیقی، دومین راه اندازی 

با اولین راه اندازی متفاوت 

 است.
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کند. کابل هیچ پیغامی از طرف برد کنترل دریافت نمی Keypadدر این حالت 

 را در مکان خود محکم کنید. Keypadرا کنترل نمایید و  Keypadبین برد و 

سافت استارتر پیغام 

“awaiting data” .را دارد 

  بعد از تغییر دادن هر پارامتر دکمه مطمئن شوید کهSTORE  را فشار می

 را فشار دهید پارامترها ذخیره نخواهد شد. EXITدهید. اگر دکمه 

  15کنترل کنید که پارامترB  بر روی حالتRead & Write  باشد. اگر بر روی

Read Only  .باشد، پارامترها تنها قابل رویت هستند و قابل تغییر نخواهند بود

نیاز به  15Bتوجه به این نکته ضروری است که برای تغییر دادن پارامتر 

 پسورد سافت استارتر دارید.

  ممکن است واحدEEPROM  بر رویkeypad باشد. در این  دچار مشکل شده

 شود.بر روی صفحه نمایش، نمایان می Parameter out of rangشرایط خطای 

 ردر سافت استارتپارامترها 

 شوند.ذخیره نمی
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 نصب کنتاکتور

 کنتاکتورنصب  -11

 نصب کنتاکتور اصلی -11-1

گیرد که وظیفه روشن یا قرار میدر این حالت قبل از سافت استارتر یک کنتاکتور 

را بر عهده دارد. در این حالت سیستم کنترل باید از طریق  خاموش کردن سافت استارتر

 A لهخروجی رولتاژ ورودی کنتاکتور تغذیه شود. به منظور فرمان دادن به کنتاکتور از 

 در سافت استارتر باید استفاده شود.( 14و  13های )ترمینال
 

 

 

 
 1 سیستم کنترلولتاژ 

 Remote 2بخش های کنترل 

 3 ورودی ترمیستور موتور

 RTD/PT100 4ورودی 

 24VDC 5خروجی 

 6 هاخروجی رله

 7 خروجی آنالوگ

 8 فاز ورودیمنبع سه

 9 های موتورترمینال

 K1 کنتاکتور اصلی

 F1 هادی )اختیاری(فیوزهای نیمه

 S1 کنتاکت استارت و استوپ

 S2 ریستکنتاکت 

 A 13, 14خروجی رله 

 Run 23, 24خروجی رله 

 B 31, 32, 34خروجی رله 

 C 41, 42, 44خروجی رله 

 

 

 

 قرار گیرد.  Main Contactorبر روی  7Aبه منظور عملکرد درست این کاربرد باید 
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 نصب کنتاکتور

فعال  Startفشار دادن کلید  تنظیم شود به محض Contactor Mainبه صورت  Aاگر رله 

این ماند )انداز باشد فعال باقی میشود و تا وقتی که موتور تحت کنترل توسط راهمی

 رله حتی تا پایان توقف نرم نیز فعال است(.

 خارجی Bypassنصب کنتاکتور  -11-2

خارجی است باید مدار به صورت زیر  Bypassدر شرایطی که سافت استارتر به صورت 

استفاده شود که نیاز به تنظیم اضافی  Runجی رله متصل شود. در این حالت باید از خرو

 ندارد.
 

 

 

 
 1 ولتاژ سیستم کنترل

 Remote 2بخش های کنترل 

 3 ورودی ترمیستور موتور

 RTD/PT100 4ورودی 

 24VDC 5خروجی 

 6 هاخروجی رله

 7 خروجی آنالوگ

 8 فاز ورودیمنبع سه

 9 های موتورترمینال

 Bypass K1کنتاکتور 

 F1 هادی )اختیاری(فیوزهای نیمه

 S1 کنتاکت استارت

 S2 کنتاکت استوپ

 S3 کنتاکت ریست

 A 13, 14خروجی رله 

 Run 23, 24خروجی رله 

 B 31, 32, 34خروجی رله 

 C 41, 42, 44خروجی رله 
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 سایر کاربردها

 سایر کاربردها -12

EMX3 توان به کاربردهای زیرتوان برای کاربردهای دیگر نیز تنظیم نمود که میرا می 

 اشاره نمود:

رود که کاربرد فن یک ساختمان اندازی اضطراری که در مواردی به کار میراه -1

 بلند باشد و در زمان آتش سوزی فن به صورت دائم باید کار کند.

رای این شرایط تنظیم یکی از ورودیها را بتوان تنظیم خطای کمکی که می -2

 نمود.

با استفاده از سنسور سرعت صفر که برای کاربردهای محدود استفاده  DCترمز  -3

 خواهد در زمان ترمز سرعت موتور کامال به صفر برسد.شود که کاربر میمی

خواهد عمل ترمز نرم که باز هم برای کاربردهایی محدود است و کاربر می -4

 انجام شودترمز و توقف نرم با یکدیگر 

توان از آن ها و کاربردها میکنترل موتورهای دو سرعته که در برخی کارخانه -5

 استفاده نمود.

 کنترل سرعت یک موتور القائی با رینگ لغزان -6

بخش  اب برای آشنایی با مدار کاربردهای باال از دستورکار انگلیسی استفاده نمایید یا

تماس حاصل کنید. ویرا اکسینپشتیبانی شرکت فن
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 پیوترماتصال سافت استارتر به کا

 اتصال سافت استارتر به کامپیوتر -13

 USB Interfaceاتصال به  -13-1

 USB Interface توسط win master اتصال سافت استارتر به نرم افزار یبخش نحوه  یندر ا

 USB یبرا یازمورد ن یها Driver از نصب نرم افزار و نصب نمودن بعد .شود می پرداخته

Interfaceنرم افزار ، win master یدرا باز کن. 

 
 ید.شو Setting و سپس بخش Network یمنو وارد

 
 یرکه در عکس ز یپنجره را با توجه به موارد ینشود.ا یباز م Setting Network پنجره

 یستمدر س Serial Port  که یدنکته توجه نمائ ینبه ا یدداده شده است پر کن یشنما

 یر روب ییراتباشد.بعد از انجام تغ یکسان یدبا یگرمختلف متفاوت است اما موارد د یها

 .یدکن یککل Apply ینهگز
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 پیوترماتصال سافت استارتر به کا

 
 .یدده ییرتغ On Line به حالت Off Line افزار را از حالت نرم

 
 .یدرا انتخاب کن  Create Start Group و یدشو Group یمنو وارد

 
اسم  یک Group Name پنجره در قسمت ینشود. در ا یباز م یربه صورت ز یا پنجره

، Setup Option ،Manually enter starters . سپس در بخشیدگروه خود انتخاب کن یبرا

 Network.یداستارتر انتخاب کن یاسم برا یک  Start Name  . در بخشیدرا انتخاب کن

Address  در بخشیدانتخاب کن 20را .Product ،EMX3  یدانتخاب کن .Parameters 

Revision  یانیانتخاب کرده و در بخش پا 5.3را Model در یددستگاه خود را انتخاب کن .

 .یدرا فشار ده  Create Start Group یانپا
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 پیوترماتصال سافت استارتر به کا

 
 ما سافت استارتر را شناخته باشد.ش یوترو کامپ یدمراحل را درست انجام داده باش اگر

 .یدد یدخواه یربه صورت ز یریتصو
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 پیوترماتصال سافت استارتر به کا

 یماتو تنظ یدسافت استارتر را مشاهده نمائ Extended Menu یدتوان ینرم افزار م ینا در

 میسافت استارتر را تنظ یک یدتوان یشما م USB Inter face با استفاده از. یدرا انجام ده

 ید.نمائ

فرمان به سافت استارتر را  یمنو یدتوان ی، م Starter View نرم افزار با فشردن ینا در

 ستیر یانرم افزار به سافت استارتر فرمان استارت، استوپ  یقو از طر یدمشاهده نمائ

 .یدده

 
 از یدباز گرد یماتبه بخش تنظ یمخواه یو م یدقرار دار Starter View  در بخش اگر

Parameter View یداستفاده کن . 

 
 ی ینهزاز گ یدتوان یم یست،سافت استارتر چ یماتتنظ یدکه بدان یدقصد آن را دار اگر

Download Parameters from starter یداستفاده کن. 
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 پیوترماتصال سافت استارتر به کا

 
را در  یماتتنظ ینکه ا یدو قصد آن را دار یدرا در نرم افزار انجام داد یماتتنظ اگر

 .یداستفاده کن  Upload Parameters to starter ینهاز گز یدکن یسافت استارتر بارگذار

 
 

 Modbus Interfaceاتصال به  -13-2

قرار  Modbus Inter face یکه بر رویی ها DIP Switch یداتصال ابتدا با ینانجام ا یبرا

 ینا ی. برایردانجام گ یوترسافت استارتر و کامپ ینگردند و سپس ارتباط ب یمدارد تنظ

 ید.توجه کن یرمنظور به شکل ز
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 پیوترماتصال سافت استارتر به کا

 د.شو یاست انتخاب م RTU ، نوع ارتباط که معموال به صورت1 شماره در

 یم یمسافت استارتر انتخاب شده است تنظ یکه برا یمورد نظر ی، نشان2شماره  در

 د.باش یرمتغ 31تا  0 ینتواند ب یم ینشان ینشود. ا

 د.شو یانتخاب م  Band rate، 3شماره  در

 گردد. یانتخاب م Parity، 4 شماره در

 .شود یانتخاب م  Time out، 5 شمارهدر 

 Parity ، بدونBand rate  9600، 3 ینشان  RTU پروتکل یرعکس ز یعنوان نمونه بر رو به

 انتخاب شده است.   Time out و بدون

 
متصل کنید و پس از  RS485، باید آن را به یک تبدیل Modbus Interfaceبعد از تنظیم 

 به صورت شکل زیر است. RS485آن به کامپیوتر متصل کنید. نحوه اتصال به مبدل 
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 پیوترماتصال سافت استارتر به کا

 ،WinMaster، در نرم افزار Modbus Interfaceبا توجه به تنظیمات انجام شده بر روی

Network که است ینکته ضرور ینباز هم توجه به ا .یدنمائ یم یمتنظ یررا به صورت ز 

Serial Port ت.مختلف متفاوت اس یوترهایدر کامپ 

 
سافت استارتر مورد نظر را وارد  یو نشان یدکن یجادگروه ا یکباز هم  USB کارت مانند

را فشار  Create Starter Group یدکل یاندر پا آمده است. یرموصوع در عکس ز این .یدنمائ

نمودن نرم افزار، سافت استارتر  Online با یدمراحل را درست انجام داده باش اگر .یدده

 شود.  یم ییتوسط نرم افزار شناسا
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 پیوترماتصال سافت استارتر به کا

 .دهد یرا نشان م یینها یجهنت یرز عکس
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 ضمائم

 ضمائم -14

 هاتغییر مکان شمش -14-1

 نرم باید مراحل زیر طی شود: اندازها در راهبرای تغییر مکان شمش

 جدا کنید. ها و اتصاالت را از سافت استارترتمامی کابل -1

 پوشش بیرونی سافت استارتر را جدا کنید. -2

 پوشش بیرونی صفحه کلید و خود صفحه کلید را جدا کنید. -3

 های کنترلی را خارج کنید.ترمینال -4

رامی ن کار را به آرا از روی سافت استارتر بردارید. ای پوشش اصلی پالستیکی -5

 انجام دهید تا به برد اصلی آسیب نرسد.

 قطع کنید.را  PCBبه برد  سیم اتصال صفحه کلید -6

 ها به برد را قطع نمایید. SCRسیم اتصال  -7

 و تریستورها و فن را از برد اصلی جدا کنید. CTهای مربوط به سیم -8

 الیه پالستیکی بعدی را از روی سافت استارتر بر دارید. -9

های های مغناطیسی را خارج کنید )فقط در مدل Bypassمربوط به  صفحه -10

EMX3-0620C  تاEMX3-1600C.) 

11- CT .ها را بردارید 

مشخص کنید کدام باسبار باید تغییر مکان بدهد. کمربندهای دور باسبار  -12

 مورد نظر را باز کنید و به مکانی که میخواهید جایگزین کنید ببرید.

های عایقی برای اتصال پیچ به باسبار را متصل کنید و کمربندهای دور  واشر -13

 باسبار را ببندید.

14- CT .ها را در جای مشخص خود قرار دهید 

 قسمت های مربوط به پوشش و اتصاالت را مانند قبل متصل نمایید. -15

 دهد.ها را نشان میمراحل تغییر مکان شمشصفحه بعد های شکل
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 ضمائم

 

  WinMasterنرم افزار  -14-2

افزار قدرتمند به منظور برنامه ریزی سافت استارترهای خود در یک نرم AuComشرکت 

( Extendedافزار سافت استارتر را به صورت پیشرفته )دهد. این نرمکاربر قرار میاختیار 

دهد که سافت استارتر را توسط کامپیوتر کند و این امکان را به کاربر میبرنامه ریزی می

افزار متصل و به این نرم Modbusیا  USBتواند توسط کنترل نماید. سافت استارتر می

 ریزی شود.برنامه

 
ریزی سافت استارتر افزار و نحوه برنامهبرای اطالع پیدا کردن در مورد استفاده از نرم

بخش پشتیبانی شـرکت ایید یا با ـافزار استفاده نمنرم Helpتوانید از توسط آن می

 تماس حاصل کنید. ویرا اکسینفن
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 ضمائم

 هااتصال کارت -14-3

EMX3  امکان اتصال چند کارت مانند کارتI/O کارت ،RTD کارت ،USB کارت ،

Modbus .و ... را دارد 

دو ورودی دیجیتال، سه خروجی رله، یک ورودی آنالوگ و یک خروجی  I/Oاتصال کارت 

مراحل زیر  RTDو کارت  I/Oبرای اتصال کارت  دهد.در اختیار کاربر قرار می آنالوگ

 باید طی شود:

دو پیچ مربوط به کاور پالستیکی روی سافت استارتر را باز کنید. )مطابق  -1

 شکل(

مشخص شده داخلی  کانکتور د نظر را در شکاف وارد کنید و درکارت مور -2

 .نمایید

 بندید.های آن را بکاور پالستیکی را به حالت اولیه برگردانید و پیچ -3

 
 توان از نرم افزار نیز استفاهریزی سافت استارتر عالوه بر صفحه کلید میبرای برنامه

اتصال این . به منظور USBنمود. به این منظور به کارت های جانبی نیاز است مانند 

 سافت استارتر باید مراحل زیر طی شود:ها به کارت

 های دو طرف کارت را به سمت خارج حرکت دهیدکلیپس -1

 کارت را در محل مربوط به خود قرار دهید و آن را به داخل فشار دهید -2

 شار دهید.ها را به داخل فکلیپس -3

جایگذاری کردن کارت مورد نظر -2                                    -1 برداشتن کاور پالستیکی بازگرداندن کاور به حالت اولیه -3                      
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 ضمائم

 
 ابعاد و وزن -14-4

کل در ش های مختلف نوشته شده است.در جدول زیر ابعاد و وزن سافت استارترها با رنج

 بعد از آن منظور از هر حرف نشان داده شده است.

Model 

A B C D E F G H Weight 

mm mm mm mm mm mm mm mm kg 

(inches) (inches) (inches) (inches) (inches) (inches) (inches) (inches) (lbs.) 

EMX3-0023B 

156 

(6.2) 

124.0 

(4.9) 

295 

(11.6) 

278 

(10.9) 

192 

(7.6) 
n/a n/a n/a 

4.2 

(9.3) 

EMX3-0043B 

EMX3-0050B 

EMX3-0053B 

EMX3-0076B 

223 

(8.8) 
n/a n/a n/a 

4.5 

(9.9) 

EMX3-0097B 
5.0 

(10.0) 
EMX3-0100B 

EMX3-0105B 

EMX3-0145B 

282 

(11.1) 

250 

(9.8) 

438 

(17.2) 

380 

(15) 

250 

(9.8) 
n/a n/a n/a 

14.0 

(30.9) 

EMX3-0170B 
14.2 

(31.3) 

EMX3-0200B 15.0 

(33.1) EMX3-0220B 

EMX3-0255B 
424 

(16.7) 

376 

(14.8) 

440 

(17.3) 

392 

(15.4) 

298 

(11.7) 
n/a n/a n/a 

26.0 

(57.3) 

EMX3-0350B 29.4 

(64.8) EMX3-0425B 

EMX3-0500B 

430 

(16.9) 

320 

(12.6) 

640 

(25.2) 

600 

(23.6) 

296 

(11.7) 
n/a n/a n/a 

50.0 

(110.2) EMX3-0580B 

EMX3-0700B 63.5 

(140.0) EMX3-0820B 

EMX3-0920B 64.0 

(141.1) EMX3-1000B 



 

 

 EMX3دستورکار استفاده از  85
 

 ضمائم

EMX3-0255C 
390 

(15.4) 

320 

(12.6) 

417 

(16.4) 

400 

(15.8) 

284 

(11.2) 
n/a n/a n/a 

23 

(50.7) 

EMX3-0360C 

430 

(16.9) 

320 

(12.6) 

553 

(21.8) 

522 

(20.6) 

302 

(11.9) 

124 

(4.9) 

124 

(4.9) 

6 

(0.2) 

36.0 

(79.4) 
EMX3-0380C 

EMX3-0430C 

EMX3-0620C 

39.5 

(87) 

EMX3-0650C 

EMX3-0690C 

EMX3-0790C 

EMX3-0930C 
51.5 

(113.5) 

EMX3-1200C 

574 

(22.6) 

500 

(19.7) 

750 

(29.5) 

727 

(28.6) 

361 

(14.2) 

124 

(4.9) 

129 

(5.1) 

12 

(0.5) 

128.5 

(283.2) 

EMX3-1410C 
130 

(286.6) 

EMX3-1600C 
140 

(308.7) 
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 ضمائم

 های جریانیرنج -14-5

نشان داده شده است. منظور از کدهای نوشته  EMX3های جریانی در جدول زیر رنج

 شده در جدول به قرار زیر است:
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Model 
Light Medium Heavy Severe 

Ac53b 3.0-10:350 Ac53b 3.5-15:345 Ac53b 4.0-20:340 AC53b 4.5-30:330 

EMX3-0023B 23A 20A 17A 15A 

EMX3-0043B 43A 40A 34A 29A 

EMX3-0050B 50A 44A 37A 30A 

EMX3-0053B 53A 53A 46A 37A 

  Ac53b 3.0-10:590 Ac53b 3.5-15:585 Ac53b 4.0-20:580 AC53b 4.5-30:570 

EMX3-0076B 76A 64A 55A 47A 

EMX3-0097B 97A 82A 69A 58A 

EMX3-0100B 100A 88A 74A 61A 

EMX3-0105B 105A 105A 95A 78A 

EMX3-0145B 145A 123A 106A 90A 

EMX3-0170B 170A 145A 121A 97A 

EMX3-0200B 200A 189A 160A 134A 

EMX3-0220B 220A 210A 178A 148A 

EMX3-0255B 255A 231A 201A 176A 

EMX3-0350B 350A 306A 266A 230A 

EMX3-0425B 425A 371A 321A 276A 

EMX3-0500B 500A 445A 383A 326Aa 

EMX3-0580B 580A 492A 425A 364A 

EMX3-0700B 700A 592A 512A 438A 

EMX3-0820B 820A 705A 606A 516A 

EMX3-0920B 920A 804A 684A 571A 

EMX3-1000B 1000A 936A 796A 664A 

AC-53b 3.5-15:345 

به این معناست که سافت استارتر می تواند  

برابر جریان نامی را به مدت   3.5حداکثر 

 ثانیه در لحظه راه اندازی محدود کند  15

حداقل فاصله زمانی بین  

و روشن شدن  خاموش 

 بعدی موتور  

 داخلی Bypassدارای 

AC-53a 3.5-15:50-6 

روشن و بار  6سافت استارتر به شرط 

خاموش شدن در هر ساعت و به شرط 

درصدی در هر دوره می تواند   50عملکرد 

 عملکرد مناسبی داشته باشد

 داخلی Bypassبدون 
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 ضمائم

  AC53a 3.0-10:50-6 AC53a 3.5-15:50-6 AC53a 4.0-20:50-6 AC53a 4.5-30:50-6 

EMX3-0255C 255A 222A 195A 171A 

EMX3-0360C 360A 351A 303A 259A 

EMX3-0380C 380A 380A 348A 292A 

EMX3-0430C 430A 413A 355A 301A 

EMX3-0620C 620A 614A 515A 419A 

EMX3-0650C 650A 629A 532A 437A 

EMX3-0790C 790A 790A 694A 567A 

EMX3-0930C 930A 930A 800A 644A 

EMX3-1200C 1200A 1200A 1135A 983A 

EMX3-1410C 1410A 1355A 1187A 1023A 

EMX3-1600C 1600A 1600A 1433A 1227A 
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 یادداشت
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 یادداشت

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 فـن اکـسیـن ویـرا
 

نشانی: تهران، خیابان قائم مقام فرهانی، 

 6، واحد 7کوچه بیستم، پالک 

 ۰21 – ۸۸1 ۴۰۰ ۸1تلفن: 

 ۰21 – ۸۸1 ۴۰۰ 67فکس: 

 Support@fanoxin.comایمیل: 

 www.fanoxin.comوب سایت: 

 

 
 

AuCom Electronics Ltd 

123 Wrights Road 

PO Box 80208 

Christchurch 8440 

New Zealand 

www.aucom.com 


