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 مقدمه -1

 فن اکسین ویرا معرفی شرکت -1-1

با هدف ارائه تجهیزات با کارایی و کیفیت باال برای  1388در سال شرکت فن اکسین ویرا 

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

های خود در ارائه خدمات کنترلی ایران را دریافت کند و به فعالیتاسپانیا در   Fanoxشرکت 

 و حفاظتی قوت بخشد. 

های حفاظت و کنترل در سطوح فشار بخش در حوزهپس از کسب تجربه و ارائه خدمات رضایت

های توزیع و نفت و گاز، فن اکسین های مختلف صنایع، شرکتعیف و فشار متوسط در بخشض

ویرا گام بعدی را در راستای تامین نیازهای روزافزون کشور از جهات تجاری و فنی برداشت و 

در زمینه راه اندازهای نرم هوشمند به صورت انحصاری  1393در سال  رانیوزلند  AuComبرند 

به  ساز ورود بیش از پیش شرکتاین برند زمینهقابل ارائه و پشتیبانی خود افزود. به محصوالت 

های الکتریکی شد و با نیازسنجی مناسب در این صنایع، برند حوزه آب و فاضالب و ماشین

Invertek  به سبد محصوالت  1395انگلستان در زمینه کنترل دورهای موتورها نیز در سال

 اضافه شد. انحصاری فن اکسین ویرا

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

ارائه خدمات پس  ،از جمله اهداف اصلی این شرکت های فعال در صنعت برق قرار گیرد.شرکت

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

 Fanoxمعرفی شرکت  -2-1

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

 اربردهایک برای باال باکیفیت را متوسط و ضعیف فشار سطح در الکتریکی هایرله تخصصی

 توسعه را محصوالت از ایگسترده طیف ضعیف فشار بخش در Fanox. کندمی تولید مختلف
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 کاهش هدف با محصوالت این. کندمی ارائه و طراحی را یجدید محصوالت هرساله و است داده

 لکنتر همراه به …و ژنراتورها موتورها، مانند الکتریکی تجهیزات اندازیراه و نصب هایهزینه

  .شوندمی طراحی هاآن حفاظت و

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

های حفاظت موتور( و های کنترل فاز و رلههای نشتی جریان، رلهقگیر، رله)بر LVحفاظتی 

MV باشد.مطرح می های ثانویه جریانی و مولتی فانکشن()رله 

 درباره دستورکار -3-1

مربوط به شرکت  SIL-Aرله  این دستور کار با هدف باال بردن سطح دانش خریداران نسبت به

Fanox های به کار رفته در این دستور کار منحصراً با ها و دیاگراملتهیه شده است. تمامی مثا

است. دستورات و مطالب نوشته  Fanoxمحصول این  هدف داشتن تصویری واضح از کاربرد

 تواند تغییر کند. هیچ مسئولیتیمشتریان می ن اطالع بهشده در این دستورکار در هر زمان بدو

کار و محصولی که در اختیار خریدار قرار گرفته است در قبال استفاده نادرست از این دستور 

 متوجه شرکت نخواهد بود. 
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 SIL-Aرله  های حفاظتیفانکشن -2

 (50P/Nحفاظت اضافه جریان آنی ) -1-2

با جریان اتصال کوتاه شدید از تجهیزات  خطاهاییشود که حفاظتی زمانی فعال می این فانکشن

اگر  به عنوان نمونه .مان تریپ را برای کلید صادر کندآنی فر شبکه عبور کند و رله به صورت

برای خطای  50Pاین فانکشن با کد حفاظتی  کلید قطع نماید. ،برابر جریان نامی باشد 6جریان 

 گیرد. برای خطای زمین مورد استفاده قرار می 50Nاتصال کوتاه و 

 

 پارامترهای قابل تنظیم این تابع به شرح زیر است:

Group Description Minimum Maximum Step Unit Default 

50P 
50N 

Instantaneous Phase/Neutral overcurrent 

Function 
Enable - - Yes/No/SHB - No 

Current Tap 0.10 30.00 0.01 xIn 5.00 

Time Delay 0.00 300.00 0.01 s 0.20 

 

مقدار تنظیمی  %95شده و با کاهش جریان به  مقدار تنظیمی فعال %100این تابع با رسیدن به 

 شود.ریست می

 

 (51P/N) با عملکرد تاخیریحفاظت اضافه جریان  -2-2

از تجهیزات شبکه عبور کند و رله با  خطاهاییشود که حفاظتی زمانی فعال می این فانکشن

ند. د صادر ککلی حفاظتی فرمان تریپ را برای هایالزم و هماهنگ شده با سایر رلهتأخیر زمانی 

انجام  قطع کلید با تاخیر ملتنظیمی، عجریان  2/1معادل  یعبور جریانبا به عنوان نمونه 
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استانداردهای مختلفی برای تعیین میزان تاخیر وجود دارد که باعث به وجود آمدن  .شودمی

 نمودارهای مختلف شده است مانند:

 IEC 60255-151استاندارد  -1

 نحنی های این استاندارد به صورت زیر است:رابطه مربوط به م

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

 چهار صورت زیر است:

Parameters A P Q B K 

Long Time Inverse 120 1 1 0 0 

Ext. Inverse 80 2 1 0 0 

Very Inverse 13,5 1 1 0 0 

Inverse 0,14 0,02 1 0 0 

 نشان می دهد. 1/0برابر با  TMSهای مختلف را در مودار زیر، عملکرد منحنین

 
 تغییر زمان عملکرد رله در منحنی های مختلف

 ANSI-IEEEاستاندارد  -2

adjusted

I
V

I


P

A D
t B D K

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

 
1P

A
t TD B

V

  
    

  
 

این  است. TMSهمان  TDبه جریان تنظیمی است و  برابر با نسبت جریان خط Vمقدار 

 ها به سه صورت زیر است:منحنی

Parameters A P B 

Ext. Inverse 28,2 2 0,1217 

Very Inverse 19,61 2 0,491 

Inverse 0,0515 0,02 0,114 

 

 پارامترهای قابل تنظیم این تابع به شرح زیر است:

Group Description Minimum Maximum Step Unit Default 

50/51 

Inverse time phase/neutral overcurrent 

Function Enable - - Yes/No/SHB - No 

Curve type - -  - 
IEC Extrem. 

Inverse 

Time Dial (TMS) 0.02 2.20 0.01 - 1.25 

Current Tap 0.10 7.00 0.01 Inominal 1.00 

Time Delay 0.00(1) 300.00 0.01 s 0.02 
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انتخاب شود، این تابع مانند یک تابع  "Defined time"گزینه  curve typeاگر در پارامتر 

عمل خواهد کرد و دیگر از  Time Delayاضافه جریان آنی با تاخیر قابل تنظیم در پارامتر 

منحنی های تاخیری بهره نخواهد برد. از سوی دیگر، اگر یکی از منحنی ها انتخاب شوند، برای 

شود و تابع همانند یک تابع تاخیری عمل خواهد کرد و تنظیم یپ از منحنی پیروی میزمان تر

Time Delay بی تاثیر خواهد بود 

جریان تنظیمی  %100جریان تنظیمی پیکاپ کرده و با کاهش جریان به  %110این تابع در 

 شود.ریست می

 CLP (Cold Load Pickup) قابلیت -3-2

ند مان شبکه در موجود بارهای تمامی آن، از پس و گردد قطع عینیم زمان مدت برای شبکه اگر

ی بیشتر از جریان تنظیمی در یک زمان جریان رله از شوند، مدار وارد ناگهان بارهای موتوری

کوتاه عبور خواهد کرد که ممکن است رله این مورد را خطای اضافه بار تلقی کند و فرمان تریپ 

 اندازی راه زمان در رله مورد بی تریپ از جلوگیری منظور بهقع در وا CLPحفاظت  .صادر نماید

گیرد و عملکرد آن به این صورت است که در مدت زمان تنظیمی مورد استفاده قرار می شبکه

های جریانی را که در اثر افزایش ناگهانی جریان ذکر شده عمل برخی از حفاظتمی توان 

 پس از اتمام زمان تنظیمیعملکرد آن ها را تغییرداد و یا تنظیمات کنند را غیر فعال نموده می

 است: مهم زمان دو فانکشن این تنظیم ر. دشونددوباره فعال می هاحفاظت

 شده تنظیم زمان از کمتر زمانی مدت شبکه (: اگرNo Load Time) باری بی زمان مدت  -1

 .شودنمی فعال اصال CLP فانکشن شود، برق بی

، شبکه دوباره یک خاموشیاگر بعد از (: Cold Load Time) سرد بار حفاظت زمان مدت -2

یین گروه مقصد تع توابع حفاظتیاز  رله در این پارامتر، شده تنظیم زمان مدت برای ،برقدار شود

 .پیروی می کند Active settings groupپارامتر شده در 

 انجام پذیرد: 3و  1روه تنظیمات زیر باید روی هر دو گ CLPبرای تنظیم مناسب عملکرد 
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 (Table 3) 3گروه تنظیماتی  (Table 1) 1گروه تنظیماتی  پارامترها

Active settings group 3 3 

No Load Time  =مقدار مورد نظرx x 

Cold Load Time  = مقدار مورد نظرy y 

 

تی باید دقیقا برای هر دو گروه تنظیما CLPبرای تابع  قابل توجه است که تنظیمات انجام شده

 یکسان باشد. 

 

 Trip Blockingحفاظت  -4-2

 تفادهاس خطا جریان کردن قطع برای فیوز و قدرت کلید ترکیب از توزیع، هایپست از برخی در

 رایب فیوزها نتیجه در. دارند کوتاه اتصال جریان قطع برای خاصی محدودیت کلیدها. شودمی

     عقط را کوتاه اتصال هایجریان و دنشومی ستفادها هاپست از برخی در کلید از پشتیبانی

 قفل رله توسط باید تریپ فرمان شرایط این در. نرسد آسیب آن متعلقات و کلید به تا کنندمی

 نظیمت برای مهم پارامتر. کند صادر را کلید کردن قطع برای فرمان صدور اجازه نباید رله و شود

 .دارد را آن قطع توانایی کلید که است جریانی حداکثر ،فانکشن این

 (50BFقدرت ) کلید شدن باز خطایحفاظت  -5-2

 جریان درصد 8 از شده تنظیم زمان مدت در جریان اگر تریپ دستور اعمال و خطا شرایط در

 فاظتح اینصورت غیر در است، کرده عمل دژنکتور که به معنای این است کند پیدا کاهش نامی

50BF دیگر خروجی یک روی بر یپتر دستور و شده فعال (50 برای کهBF است شده تنظیم )

 .شود باالدست کلید شدن قطع موجب تواندمی که شودمی صادر



 

_________________________________________________________________________________ 
 SIL-A                                            Rev.0 دستورالعمل بهره برداری از                           8

 (52مانیتورینگ کلید قدرت ) -6-2

مر ع. با استفاده از این نظارت می توان باشدمیجهت نظارت بر روی کلید قدرت  این حفاظت

عال فر کلید به پایان رسیده باشد، آالرم تعویض کلید کلید را تخمین زده و در شرایطی که عم

 . نحوه عملکرد این فانکشن به سه صورت زیر است:شود

 این است کرده تحمل خود نصب زمان مدت در دژنکتور که انرژی مجموع محاسبه .

 دژنکتور که است خطایی جریان I آن در کهشود انجام می t2I رابطه از استفاده باعمل 

 .تاس کرده عمل آن در

 ملکرد تعداد ع که صورتی در. کند عمل بایست می دژنکتور که دفعاتی حداکثر تنظیم

 .شودمی صادر ALARM از میزان تنظیمی در رله باشد، بیشتر کلید

 که در منوی رله قابل تنظیم است معین زمان مدت در کلید عملکرد معین تعداد. 

 (49Tو  49حفاظت اضافه بار حرارتی ) -7-2

دو  گیرد و بهتابع به منظور حفاظت از تجهیزات در برابر افزایش دما مورد استفاده قرار می این

 صورت است.

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

  .شودانجام می حفاظت عمل و بوخهلتس یا ترمیستور فرمان گرفته

ز طریق تغییرات جریان، افزایش دمای تجهیز در این نوع حفاظت رله ا :49حفاظت  -2

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

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

 :گفت توان می بنابراین

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

-t/ζ 

 است. 49Tجریان تنظیمی برای حفاظت  tIباال منظور از  در رابطه
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جریان تنظیمی بیشتر شد، ضریب افزایش  %15اگر جریان عبوری از  در این فانکشن

جریان تنظیمی کمتر بود ضریب کاهش  %15شود و اگر از ( اعمال میζ heatingدما )

 گردد.( اعمال میζ coolingدما )

 (68)ها مسدود کردن سایر رله -8-2

 در ایرله اگر که صورت این به ؛شودمی استفاده هارله کردن هماهنگ جهت حفاظت این از

 این که کندمی ارسال ها رله سایر به کننده مسدود سیگنال یک ،شود pick-up وارد شبکه

 .ودش تنظیم رله هایخروجی و هاورودی باید فانکشن این تنظیم رای. باست تنظیم قابل زمان

 (86لوگیری از وصل مجدد کلید )ج -9-2

 فعال از پس که صورت این به رودمی بکار کلید مجدد وصل از جلوگیری جهت حفاظت این

    جلوگیری کلید مجدد وصل از و ماندمی باقی وصل حالت در خروجی تریپ، سیگنال شدن

 .شود ریست رله که زمانی تا شودمی

 SHBحفاظت تشخیص جریان هجومی  -10-2

فاظت به منظور تشخیص هوشمند جریان هجومی ترانسفورماتور در زمان راه اندازی با این ح

استفاده از مقادیر هارمونیک دوم مورد استفاده قرار می گیرد. این تابع با تشخیص جریان 

 شود. این تابع دارایهجومی، مانع از تریپ بی مورد رله هنگام برقدار کردن ترانسفورماتور می

 یر است:پارامترهای ز

 توصیف پارامترها

Current tap (%)  : 20نسبت هارمونیک دوم به هارمونیک اصلی. مقدار پیشنهادی 

Reset Time زمان ریست شدن تابع. مقدار پیشنهادی : صفر 

Blocking Threshold  .قفل تابع در صورتی که مقدار جریان هارمونیک اصلی از این مقدار باالتر باشد 
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 79ع ریکلوزر تاب -11-2

 پارامترهای قابل تنظیم این تابع به شرح زیر است:

Group Description Minimum Maximum Step Unit Default 

79 

AC Reclosing device 

Function Enable - - Yes/No - No 

Hold Enable - - Yes/No/No Time - No 

Number of reclosings 0 4 1 - 0 

Reclose 1 time 0.02 2000 0.01 s 0.8 

Reclose 2 time 0.02 2000 0.01 s 1.6 

Reclose 4 time 0.02 2000 0.01 s 3 

Reclose 4 time 0.02 2000 0.01 s 9 

Reclose 5 time 0.02 2000 0.01 s 5.0 

Hold time 0.02 2000 0.01 s 0.2 

Reset Time 0.02 2000 0.01 s 5 

Safe Time 0.02 2000 0.01 s 30 

 5تابع ریکلوزر وظیفه بستن بریکر بعد از رخداد خطا را بر عهده دارد. این تابع قابلیت 

دهد. پس در اختیار کاربر قرار می Number of reclosingsریکلوزینگ خودکار را در پارامتر 

 Lockoutها، در صورتی که خطا ماندگار باشد و بریکر بسته نشود، تابع وارد حالت از این تالش

 شود. قفل مییا 

 Reclose # Timeهر سیکل ریکلوزینگ زمان عملکرد مختص به خود را دارد که در پارامتر 

 شود. تعیین می
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سیگنال منطقی باید برای عملکرد مناسب تابع ریکلوزر تنظیم شوند )سیگنال های منطقی  یک

 79نطقی سیگنال ماین سیگنال، . در رله قابل دسترسی هستند( Logic Signalsاز بخش 

start خواهید بعد از رخداد هر خطا تابع کند. اگر میکه عملیات ریکلوزینگ را آغاز می است

اختصاص  start 79شروع به کار کند باید خطاها را به عنوان ورودی به سیگنال منطقی  79

 دهید، همانند شکل زیر:

 

ی دیگری نیز وجود دارند های مربوط به ریکلوزینگ که توضیح داده شد، تایمرهابه جز زمان

 ها را تنظیم کرد:توان آنکه می

Reset Time زمان ریست شدن شمارنده ریکلوزر است. اگر پس از بستن مجدد کلید و طی :

مجددا خطایی رخ دهد و کلید باز شود، شمارنده تعداد  Reset timeزمان تعیین شده در 

 یابد.ریکلوزر یک عدد افزایش می

Safe Timeاین که ریکلوزر تعداد مشخصی از عملیات بستن را انجام داد ولی همچنان  : پس از

یا قفل  Lockoutتابع ریکلوزر وارد وضعیت  ،خطا وجود داشته باشد، پس از آخرین تریپ



 

_________________________________________________________________________________ 
 SIL-A                                            Rev.0 دستورالعمل بهره برداری از                           12

و سپس به وضعیت ماند در این حالت می Safe timeشود، و به اندازه زمان وارد شده در می

 گردد.بر میاستندبای 

 های رله تنظیم شود، به صورت زیر: Outputبستن بریکر نیز باید روی یکی از  دستور

 

رله  هایهای مخابراتی و از طریق ورودیف کیپد رله، پروتکلتوان از طرابع اتوریکلوزر را میت

 قفل کرد.

 توانید در زیر مشاهده کنید:دیاگرام عملکرد کلی ریکلوزر را می
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 General Settingsتنظیمات بخش  -12-2

پارامترهای قابل  پردازد.ها و نامگذاری رله میCTاین بخش به تنظیمات کلی سیستم، معرفی 

 تنظیم این بخش به شرح زیر است:

Description Minimum Maximum Step Unit Default 

Identification - - - - ‘free text’ 

Frequency - - 60/50 Hz 50 

Serial Number - - - - 0 

Language 0 3 1 - English 

Active Settings Group  1 4 1 - 1 

Phase Nominal Current - - 1, 5, 0.5 or 2.5 A 1 

Neutral Nominal 

Current  
0.1 5 0.1, 0.5, 1 or 5 A 1 

CT phase ratio  1.0 3000.0 0.1 - 1 

CT neutral ratio  1.0 3000.0 0.1 - 1 

Local COM Address 1 247 1 - 1 

Remote address (*) 1 247 1 - 2 

Remote baudrate (*) 4800 115200 
4800, 9600, 19200, 38400 or 

115200 
- 19200 

Remote Protocol (*) - - (**) - DNP3.0 

DNP3.0 Master Address 1 247 1 - 1 

DNP3.0 Serial Settings 1 8 
8-N-1, 8-N-2, 8-E-1, 8-E-2, 

8-O-1, 8-O-2, 9-N-1, 9-N-2 
- 8-N-1 

DNP3.0 IA Deadband 5 100 1 % 20 

DNP3.0 IB Deadband 5 100 1 % 20 

DNP3.0 IC Deadband  5 100 1 % 20 

DNP3.0 IN Deadband  5 100 1 % 10 
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توانید نام مورد نظر خود را برای رله ثبت کنید تا روی صفحه می Identificationدر بخش 

 توانید نام پست یا منطقه برق را ثبت کنید(.به نمایش در آید )برای مثال میاصلی رله 

توانید انتخاب می Active group settingگروه تنظیماتی است. با پارامتر  4دارای  SILAرله 

 کنید کدام گروه تنظیماتی فعال باشد.

ید تعیین با Neutral nominal currentو  Phase nominal currentدر پارامترهای 

 CTعدد  3های تابلویی فاز و نول شما دارای ثانویه چند آمپری هستند. مثال اگر CTکنید که 

 تنظیم کنید. 5دارید باید هر دوی این پارامترها را روی گزینه  5/با ثانویه 

های تابلویی CTباید نسبت تبدیل  CT neutral ratioو  CT phase ratioدر پارامترهای 

را در این دو  20باشند باید عدد  100/5های نصب شده شما CTنید. مثال اگر خود را وارد ک

 پارامتر وارد کنید.

توانید در پارامترهای بعدی رله را می DNP3.0و  Modbusهای تنظیمات مخابراتی پروتکل

 وارد کنید.
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 انتخاب مدل -3
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 دیاگرام اتصاالت ابعاد و  -4

 ابعاد برش -4-1
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 های جریانرانساتصال  ت دیاگرام -4-3
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 ترمینال ها -5

D1 - 
RS 485 

 

D2 + 

D3  1ورودی  

هاورودی  

D4  2ورودی  

D5 COMMON 

D6 3ورودی  

D7 4ورودی  

D8 5ورودی  

D9 6ورودی  

D10 COMMON 

D11 NO 

 -1خروجی 

 واچداگ
D12 NC 

D13 COMMON 

D14 NO 

2 خروجی  D15 NC 

D16 COMMON 

D17-18 NO  کلوز  -3خروجی 

D19-20 NO  تریپ -4خروجی  

D21 + 
U aux 

D22 - 
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 بندی رلهنقشه سیم 5-1
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 انجام تنظیمات در رله -6

 تنظیم تاریخ و زمان -1-6

اریخ هت تغییر تج .شویدوارد بخش تاریخ و زمان  یدمی توان ►در صفحه اصلی با فشردن دکمه 

های باال، پایین، چپ و راست تغییرات را با دکمهرا فشرده سپس  ”OK“ابتدا کلید  ،و زمان

 را می فشاریم. OKبار دکمه  2برای ذخیره شدن مقدار تنظیمی،  کنیم.اعمال می

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

 

 (General Settingیمات کلی )ورود به بخش تنظ -2-6

 یلتبد نسبت فعال، تنظیمات گروه دستگاه، زبان فرکانس،: چون تنظیماتی بخش این در

 را زیر مراحل ها CT تبدیل نسبت تنظیم برای .شودمی انجام ولتاژ و جریان ترانسفورمرهای

 :کنیم می طی

 .میفشاریم را OK دکمه رله اصلی صفحه روی -1

 این وارد◄دکمه فشردن با و رسیممی Setting منوی به ▼و▲های  دکمه با استفاده از -2

 شویم.می منو

را فشار دهید► کلید   را فشار دهید OKلید ک 

مورد  محل فشار دهید تارا  ◄یا ► کلید 

ر را انتخاب کنیدظن  

را برای تغییر  ▼یا  ▲کلید 

 را فشار دهید OKکلید  اعداد فشار دهید



 

_________________________________________________________________________________ 
 SIL-A                                            Rev.0 دستورالعمل بهره برداری از                           23

 

 Phase Nominal گزینه دو▼و▲های دکمه با سپس -3

Current سپس وNeutral Nominal Current  و رسیممی 

در این منوها باید تعیین  شویم.می منوها این وارد OK دکمه با

 آمپر 1آمپر است یا  5نصب شده های تابلویی  CTکنیم ثانویه 

های دکمه با را عبور رمز ،مقادیر تغییر جهت مرحله این در

 است(. 5555فرض کنیم )رمز پیشوارد می ►◄و  ▼▲

 و CT Phase ratio گزینه دو▼و▲های دکمه با سپس -4

 این وارد OK دکمه با و رسیممی CT Neutral ratioسپس

 ار عبور رمز ،مقادیر تغییر جهت مرحله این شویم. درمی منوها

فرض کنیم )رمز پیشوارد می ►◄و  ▼▲های دکمه با

 است(. 5555

 تنظیم را نظر مورد عدد  ►◄و  ▼▲هایدکمه با پسس -5

 کنیم.می

     را OK دکمه بار 2 تنظیمی، مقدار دنش ذخیره برای -6

 هایرله در CT تبدیل نسبت بازه است ذکر شایان. )فشاریممی

Fanox است تنظیم قابل 2000 الی 1/0 از). 

 تنظیم حفاظت ها -3-6

 51P, 50P, 51N, 50N,CLPهای در این بخش حفاظت

 نحوه دسترسی به منوی تنظیمات: گردد.تنظیم می

 فشاریم.را می OKروی صفحه اصلی رله دکمه  -1

رسیییم و با دکمه می Settingبه منوی  ▼▲با دکمه ی  -2

OK 51, هایها به حفاظتسییپس با همان دکمه -3شییویم.یوارد این منو مP, 50P, 51N, 

50N CLP, SHB کنیم و با فشردن دکمه رجوع میOK ها وارد منوی هر یک از این حفاظت

 شویم.می
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ی مختلف جهت تنظیمات در دسترس هاورود به منوی حفاظت مورد نظر، بخشبعد از  -4

 دهد.نشان می HMIاز طریق  را نظیماتاین ت انجام باشد. تصویر روبرو نحوهمی

 (Test Menuمنو ) توسط رله تست -4-6

 شد. Test Menuها برای تست رله، ابتدا باید وارد در همه رله

 :Test Menuنحوه ورود به 

صلی به ترتیب دکمه -1 را نگه  OKرا فشرده و سپس دکمه  ►و  ▼، ◄ هایروی صفحه ا

  داریم.می

 Testرا فشیییرده و وارد  OKرا وارد کرده، سیییپس دکمه  (password:5555)رمز ورود  -2

Menu شویم.می 

به عنوان های دستگاه را تست نمایید. و خروجی هاLEDتوانید با ورود به این بخش می -3

در صفحه نمایش  Activated، پیغام Okرا یافته و با فشردن دکمه  Trip Outputگزینه نمونه 

 .گرددنکتور صادر میژمان تریپ به دظاهر و فر

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

 
های ذخیره شده در رله را  eventیم قبل از اینکه دژنکتور را وصل نمایشود در پایان توصیه می

ه، های ذخیره شد event پاک نموده تا پس از زیر بار رفتن ترانس جهت برداشت  اطالعات از

 okها روی صفحه اصلی دکمه  eventیم. جهت پاک نمودن با سرعت عمل بیشتری اقدام نمای

 را فشار دهید OKکلید 

 را فشار دهید OKکلید  را فشار دهید OKکلید 

 را وارد کنید 5555پسورد 

 ►▼◄به ترتیب کلیدهای 

را  OKا فشار دهید و سپس ر

 نگه دارید
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  resetرا پیدا نموده و بافشردن دکمه  eventمنوی  ▼▲های را فشرده و با استفاده از دکمه

اک ها را پ eventتمامی ،ثانیه و وارد کردن رمز عبور 3روی پانل رله و نگه داشتن آن تا 

شود. سپس با فشردن مشاهده می "there are 1 event"یم که در این حالت پیغام نمایمی

 گردیم.روی پانل رله به صفحه اصلی باز می Cدکمه 

 

 مثال تنظیمات  -5-6

تنظیمات رله را برای شبکه ای با شود. برای درک بیشتر مطالب، مثالی به صورت زیر ارائه می

برای تنظیمات  دهیم.انجام می CT50/5و )ترانس جریان(  KV, 1600KVA 20/0.4ترانس 

ی اولیه، جریان خط را هابایست با توجه به دادهابتدا می 50P, 51P, 50N, 51Nهای حفاظت

 .یممحاسبه نمای

 شود:صورت زیر انجام می سهبه  بطور معمول بر حسب اطالعات اولیه محاسبه جریان

همان مقدار را برای  ،های اولیه باشدخط نیز جزو دادهقراردادی  در صورتی که جریان -1

 گیریم.تنظیمات رله در نظر می

 جریان خط =جریان اعالمی از سمت شرکت 

در غیر این صورت با توجه به ظرفیت ترانسفورماتور باید جریان خط محاسبه شود. این  -2

 گیرد.محاسبه با استفاده از رابطه زیر انجام می

 خط جریان(= قدرت ترانسفورماتور ظاهری توان(/)√3*قدرت رانسفورماتورت تغذیه ولتاژ)

جریان خط را محاسبه  ،توان با استفاده از آناستفاده از توان اکتیو عبوری از خط که می -3

 (9/0نمود. )با فرض ضریب قدرت 

خط جریان(= اکتیو توان(/)√3*قدرت ترانسفورماتور تغذیه ولتاژ*9/0)  

مناسب دقت نمود  CTس از محاسبه جریان از سه روش باال باید در انتخاب شایان ذکر است پ

از  . ضمناًدر نظر گرفته شده با جریان خط همخوانی داشته باشد  CTبه این صورت که حتما 

 .شود اجتناب نماییدهای با نسبت تبدیل باال که باعث کاهش دقت عملکرد رله می CTانتخاب

 نماییم.جریان خط را محاسبه میحال با استفاده از روش دوم 
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1600( )
46.2

3 20( )

KVA

KV
 


 جریان خط

)که از  Bپس از محاسییبه جریان خط و برای سییادگی در تنظیمات با فرض گرفتن عدد ثابت 

 نمائیم.گردد( نسبت به تنظیمات رله اقدام میفرمول زیر محاسبه می

 =Bجریان(/)جریان خط( ترانسفورمر)جریان نامی اولیه 

46.5
0.924 0.93

50
B     

1- 50P 

Function enable: SHB 

Current tap = 6 × B = 6 × 0.93 = 5.58 

Time Delay: 0.02 

2- 51P 

Function enable: SHB 

Curve: IEC S.I 

Time Dial = 0.05 

Current tap = B= 0.93 

Time Delay: 0.02 

3- 50N 

Function enable: SHB 

Current tap = 4 × 0.2 × B = 4 × 0.2 × 0.93 = 0.75 

Time Delay = 0.02 

4- 51N 

Function enable: SHB 

Curve: IEC S.I 

Time Dial = 0.05 

Current tap = 0.2 × B = 0.2 × 0.93 = 0.19  

Time Delay: 0.02 

را باید به صورت نسبت اولیه به ثانویه نوشت. یعنی برای ترانسفورمر جریان  CTنسبت تبدیل 

 وارد شود. 10باید عدد  ،5/50
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برابر و حفاظت آنی  6( با مقدار 50Pشایان ذکر است تنظیمات حفاظت آنی اضافه جریان فاز)

های توزیع برق صورت گرفته و قابل برابر طبق استاندارد شرکت 4قدار ( با م51Nخطای زمین )

 تغییر است.

 انجام تنظیمات برای ترانسفورماتور های توزیع متداول -1-6-6

 51و  50های تنظیمات جریانی فانکشن ،با توجه به ترانسفورماتورهای متداولدر این بخش 

 گردد.به صورت جداول زیر ارائه می 5/50و  5/100برای ترانسفورمرهای جریان 

 5/50برای ترانسفورمر جریان  51و  50های تنظیمات جریانی فانکشن

S 

(KVA) 

P(KW)         

(cosφ=0.9) 
I (A) B 50P 51P 50N 51N 

400 360 11.5 0.23 1.39 0.23 0.18 0.05 

500 450 14.4 0.29 1.73 0.29 0.23 0.06 

630 567 18.2 0.36 2.18 0.36 0.29 0.07 

800 720 23.1 0.46 2.77 0.46 0.37 0.09 

1000 900 28.9 0.58 3.46 0.58 0.46 0.12 

1250 1125 36.1 0.72 4.33 0.72 0.58 0.14 

1600 1440 46.2 0.92 5.54 0.92 0.74 0.18 
 

 5/100برای ترانسفورمر جریان  51و  50های تنظیمات جریانی فانکشن

S 

(KVA) 

P(KW)         

(cosφ=0.9) 
I (A) B 50P 51P 50N 51N 

500 450 14.4 0.14 0.87 0.14 0.12 0.03 

630 567 18.2 0.18 1.09 0.18 0.15 0.04 

800 720 23.1 0.23 1.39 0.23 0.18 0.05 

1000 900 28.9 0.29 1.73 0.29 0.23 0.06 

1250 1125 36.1 0.36 2.17 0.36 0.29 0.07 

1600 1440 46.2 0.46 2.77 0.46 0.37 0.09 

2000 1800 57.7 0.58 3.46 0.58 0.46 0.12 

، Time Dial (TMS)=0.05 ،Time Delay=0.02شود که در تنظیمات مقدار نهاد میپیش

Curve= IEC S.I  انتخاب گردد. مقدارCLP  رابطه مستقیمی با منحنی بار دارد و باید با توجه
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 3برابر با  No Load Timeمقدار  CLPشود که در تنظیمات به بار انتخاب شود. پیشنهاد می

، گروه تنظیمات را CLPثانیه انتخاب گردد. در تنظیمات  8برابر با  Cold Load Timeثانیه و 

گروهی که فعال  CLPانتخاب این گروه به آن معناست که در زمان اعمالانتخاب کنید.  3

بر روی گروه فعال خود انتخاب نکنید  CLPاست. هیچگاه گروه تنظیمات را در  3باشد، گروه می

در همان گروه انتخاب  CLPتوان در زمان شود. میمی CLPزیرا این مورد باعث عدم اعمال 

 CLPاصی را اعمال کرد که رله در مدت زمان تعیین شده برای ( تنظیمات خ3شده )مثال گروه 

بر طبق آن عمل نماید.
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 SIL-A (Configuration)پیکربندی خروجی ها در رله  -7

 باشد که عبارتند از:دارای سه نوع خروجی می SIA-Fرله 

1- LED    ها←  (ON-LED , ALARM-LED , TRIP-LED ) 

 (Trip Output, Output2, Output3)  ←( Physical Outputکنتاکت های خروجی ) -2

   ← (Logical outputسیگنال های منطقی ) -3

)52a , 52b , Ext Trip , 50BF Init , Fault Init , Blck. 50P, Blck. 50N , Reset 

, SettingsG1 , SettingsG2( 

د، به عبارت دیگر شونهای منطقی پیکربندی میها با استفاده از گیتهر کدام از این خروجی

شود که چهار ورودی داشته و فعال )یک( یا غیر برای هر خروجی یک گیت منطقی تعیین می

   شود.ها مشخص میفعال )صفر( بودن خروجی با اعمال گیت مورد نظر برروی ورودی

 شوند که عبارتند از:دسته کلی تقسیم می 13های قابل تعریف به ورودی

1- General   2- Local  3- 50P  4- 51P  5-  50N  6- 51N  7- CLP 

  50BF   12- 52 -11     49 -10ها  خروجی  -9های فیزیکی  ورودی -8

13- remote  

های خاص خود بوده که ها نیز دارای زیرمجموعهکدام از این ورودی که هرقابل توجه است  

،  50Pن مثال دو زیرمجموعه در توانند به عنوان ورودی گیت در نظر گرفته شوند. به عنوامی

phase pick-up  وphase trip باشد. می 

 برای هر گیت منطقی فقط چهار ورودی قابل تعریف است. توجه:

 در جدول زیر آمده است: SIL-Aهای منطقی بکار رفته در رله عالئم هر یک از گیت

 HMIسنبل  گیت های منطقی
OR4 + 

NOR4  

OR4_LACTH c 

NOR4_LACTH Φ 

OR4_PULSES J 

AND4 & 
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 HMIسنبل  گیت های منطقی
NAND4 § 

AND4_PULSES $ 

OR_TIMER_UP O 

NOR_TIMER_UP P 

AND_TIMER_UP Q 

NAND_TIMER_UP R 

OR_PULSE o 

NOR_PULSE p 

AND_PULSE q 

NAND_PULSE r 

 شود، زمان عملکرد خروجی به سه صورت زیر است:طور که در جدول مشاهده میهمان

 (OR4تا زمان رفع خطا )مانند بصورت سیگنال  -1

شود. )مانند  resetزمانی که  کرده تا روجی حالت خود را حفظکه در آن خ latchبصورت  -2

OR4-latch) 

تصویر  شود.می 1و 0که در آن خروجی بطور پیوسته با مدت زمان معین  pulseبصورت  -3

 (OR4-pulses)مانند  دهدرا نشان می این موردزیر 

 
(. این مورد در تصویر زیر قابل OR_TIMER_UPسیگنال دارای تاخیر )مانند بصورت  -4

 مشاهده است.

 
شود. این مورد پالسی با مدت زمان اعمال مشخص که با به وجود آمدن زمان تریپ ایجاد می -5

 (OR_PULSEدر تصویر زیر قابل مشاهده است )مانند 
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 انجام پیکربندی:

 ▼▲های با استفاده از دکمه ورا فشرده  OKلید کجی، ابتدا به منظور انجام پیکربندی خرو

سپس با استفاده از      .وارد آن می شویم OKدکمه فشردن با  م.رسیمی statesبه گزینه 

در این مرحله  .یمفشارمی را OK مجددورودی مورد نظر را انتخاب نموده و  ▼▲های دکمه

به گیت را انتخاب نموده و با استفاده از دکمه  ورودی مورد نظر ▼▲های دکمهبا استفاده از 

بر  ▼▲های دکمهشویم، سپس با استفاده از میروجی مورد نظر وارد مرحله انتخاب خ ►

های منطقی( توقف نموده و های خروجی و یا سیگنال،کنتاکتLEDsروی خروجی مورد نظر )

انتخاب  OKدکمه با استفاده از ( را گیت مورد نظر )در جدول صفحه قبل ◄با استفاده از دکمه 

جی مورد نظر تخصیص داده در اینجا ورودی دلخواه با گیت مشخص شده به خرویم. نمایمی

 شده است.

 :های تخصیص داده شدهها و خروجیمشاهده ورودی

 ورا فشرده  OKکلید ها، های تخصیص داده شده به خروجی مشاهده گیت و ورودیبه منظور 

شویم، سپس وارد آن می OKرسیده و با دکمه  statesبه گزینه  ▼▲های هبا استفاده از دکم

شویم، در ادامه وارد آن می OKرسیده و با  Outputsبه گزینه  ▼▲های مهبا استفاده از دک

های منطقی( های خروجی و یا سیگنالکنتاکت ،LEDsخروجی مورد نظر ) ▼▲های دکمه با

هایی که برای خروجی مورد نظر ورودیشویم، در صورتیمی وارد آن OKرا انتخاب نموده و با 

اکثر ، حدقابل رویت است )که برای هر خروجیبا گیت مشخص تعیین شده باشد در این قسمت 

که برای خروجی انتخابی ورودی درنظر گرفته نشده چهار ورودی قابل رویت است( و درصورتی

 د.شومینمایش داده  "Not Configured" پیام باشد
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 های تخصیص داده شده:ها و خروجیریست کردن ورودی

جهت ها را ریست نمایید. ها و خروجیشود قبل از انجام پیکربندی تمامی ورودیپیشنهاد می

با  ورا فشرده  OKکلید ها، ابتدا گیت تخصیص داده شده به خروجی ریست کردن ورودی و

 .شویموارد آن می OKدکمه  فشردن بایم. رسمی statesبه گزینه  ▼▲های استفاده از دکمه

شویم، وارد آن می OKرسیده و با  Outputsبه گزینه  ▼▲های سپس با استفاده از دکمه

های های خروجی و یا سیگنال،کنتاکتLEDsخروجی مورد نظر ) ▼▲های دکمهدر ادامه با  

رای خروجی مورد نظر که بشویم، در صورتیوارد آن می OKمنطقی( را انتخاب نموده و با 

هایی با گیت مشخص تعیین شده باشد، بر روی ورودی مورد نظر توقف کرده  و با فشردن ورودی

 گردد.( میreset، ارتباط ورودی با خروجی غیرفعال )resetکلید 
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  SIComافزار نرم -8

 افزاردانلود نرم -1-8

 ید.وارد لینک زیر شو SIComبه منظور نصب نرم افزار 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای آپدیت کردن  نیز دانلود نمایید.را  USBتوانید درایور مربوط به کابل در همین صفحه می

 ود.شافزار به صورت اتوماتیک آپدیت میافزار نیاز به مراجعه دوباره به سایت نیست و نرمنرم

افزار را دانلود نیز این نرم www.fanox.comتوانید از طریق سایت شایان ذکر است که می

کلیک  SIComافزار کار پس از ورود به سایت بر روی لینک مربوط به نرمیننمایید. برای ا

 کنید. این موضوع در تصویر زیر قابل مشاهده است.

 

 

این کلید را جهت نصب 

 برنامه فشار دهید

http://fanox.blob.core.windows.net/sicom/publish.htm
http://www.fanox.com/
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 افزارهای مختلف نرممعرفی بخش -2-8

 صفحه اصلی -1-2-8

افزار قابل مشاهده است و اطالعات کلی رله در آن موجود های مختلف نرمبخش در این صفحه

 های موجود در رله.مانند شماره سریال و فانکشن ،ستا

 

 

لینک دانلود 

 افزارنرم
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2-2-8- State Menu 

ر های فعال با یک نشانگهای مختلف قابل مشاهده است. وضعیتدر این بخش فعال بودن وضعیت

به عنوان نمونه پرچم زرد رنگ در کنار بخش  زرد رنگ در کنارشان قابل تشخیص هستند.

Ready له است.به معنای روشن بودن ر 
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3-2-8- Settings Menu 

های موجود در رله قابل مشاهده و تنظیم است. نحوه تنظیمات در این بخش تمامی فانکشن

ر خود های مورد نظتوانید با توجه به نیاز، فانکشندر این بخش می مانند تنظیمات دستی است.

 نیاز خود را انجام دهید.را فعال یا غیر فعال کرده و تنظیمات مورد 
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4-2-8- Events Menu 

این بخش تمام اتفاقات رخ داده  شود.نمایش داده میاین بخش اتفاقات ثبت شده توسط رله در 

های مختلف این بخش دهد. جدول زیر قسمتبرای رله، حتی روشن شدن رله را نیز نشان می

 دهد.را نشان می

 عناوین وظایف
ن ستون در شرایط عادی دارای تیک سبز رنگ است. اگر در ای

به این معناست که اتفاق به وجود  ،دوشرایطی این تیک زرد رنگ ش

 تعریف نشده است. ،آمده در نرم افزار ارتباطی
Status 

شود به عنوان نشان داده می ،کرده استدر این بخش تابعی که عمل

 شود.مایش داده مین 50Nعمل کند،  50Nنمونه اگر فانکشن 
Function 

در این بخش اعدادی نوشته شده است که شامل اطالعات فنی برای 

 بررسی بیشتر شرکت سازنده است.
Identifier 

 Event Description و دلیل آن توضیح اتفاق به وجود آمده

 Event State وضعیت فعال یا غیر فعال بودن فانکشن 

د آمدن خطا شده است نمایش داده مقدار جریانی که باعث به وجو

 شودمی
Associated Measure 

 Date شود.ساعت و تاریخی که اتفاق رخ داده است نمایش داده می
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5-2-8- Fault Report 

های مختلف آن شود. قسمتستم به وجود آمده است ثبت میدر این بخش خطاهایی که در سی

توان نمایش تغییرات جریان در زمان ا توجه به خطا میمانند بخش اتفاقات است. در ضمن ب

 مشاهده نمود. Oscillographyخطا را به صورت یک شکل در بخش 
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 SIL-Aابعاد رله  -10
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 UPSمشخصات  -11

 (UPSجهت تأمین توان رله و بوبین قطع و وصل دژنکتور ، از منبع تغذیه غیر قابل قطع )

 وسط این شرکت به شرح زیر می باشد:ارائه شده ت UPSه مشخصات شود کاستفاده می

   7Ahانرژی باتری:  220Vacولتاژورودی:   220Vacولتاژ خروجی:  500VAتوان:

 مفهوم عالئم نمایش داده شده در صفحه نمایش به شرح زیر می باشد

 UPSشرح عملکرد  LCDنمایش  زنگ هشدار

 بدون صدا

 AC NORMAL            ON 
به برق شهر وصل  UPSورودی 

 است

OUTPUT           ON UPS بار را تغذیه می کند 

 نمایشگر شارژ باتری
 باتری در حال شارژ شدن است

 یا شارژ آن کامل شده است.

ثانیه و  3هر 

بار با  10بعد از 

ثانیه  10فاصله 
)برای بیصدا نمودن 

زنگ یک لحظه 

پاور را  کلید

 بفشارید(

BATTERY             ON 
به برق شهر قطع  UPSورودی 

 است
 

OUTPUT            ON 

 
UPS در حال تغذیه بار است 

 شارژ شدن استدباتری در حال  نمایشگر شارژ باتری

 ثانیه 1هر 
فقط یک خط از نمایشگر شارژ 

 باتری چشمک می زند

تمام شده  UPSانرژی باتری 

 است

در خروجی  اضافه باروجود  OVERLOAD            ON ثانیه 1هر 
UPS 
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