
 راه اندازی نرم انواع الکتروموتـور 

 مطابق استـانداردهـای بین المللی 

 امـکان ارتبـاط بـا ادوات تله متری 

 اعالم/ ذخیره/ ارسال تمام خـطاها 

 ورودی/ خـروجـی هـای مـتـعدد 

 نصب و تنظـیم بسیار آسان 

 گـارانتی و پـشتیبانـی کامل 

 مقـاوم و قـابــل اطـمینـان 

 طـراحــی و تولید ایـرانـی 

  7.5تـوان خـروجیKW  450تـاKW تا تـوان  و دارای کـنتاکتور بـای پس داخـلی(250KW) 

  قــابلیـتStart  ثانیه و  06الـکتروموتور تـاStop  ثـانیه با روش هـای مخـتـلف 06تـا 



 راه انداز نرم چیست ؟          

دسهته    2برای راه اندازی الکتروموتورها روش های متعددی وجود دارد که بهه             

 عمده تقسیم میشوند : الف( روش های ضربه ای  ب( روش های نرم

در روش های ضربه ای که عمهده تهر م ملهان شا لهامب تهابرو  بهر  ههای               

کنتاکتور تک ضرب و تابرو بر  های ستاره/ ملرث است، در لحظۀ راه انهدازی               

الکتروموتور ضربه ای قابب توجه به موتهور و تهیهیتام متهبب بهه شا  ملهب           

پمپ، نوار نقاله، ...( وارد می لود. ا م ضربه مهی توانهد باعهث شسهید د هدا                   

تهییتام مکانیکی به مرور زماا گردد و معموالً عمر متوسط ا م سیهستم هها       

 کمتر از میتاا پیش بینی لده است.

همچنیم جر اا مورد نیاز برای راه اندازی موتور در روش راه اندازی ضربه ای            

بیشتر از جر اا مورد نیاز برای روش راه اندازی نرم است، بنهابرا م در لحظهه                

Start .موتور به لبکه بر  لوک لحظه ای وارد خواهد لد 

در روش ههای راه انهدازی نهرم، بهرخوش روش ههای ضهربه ای، موتهور بههه        

شهستگی لروع بکار می کند و ا م لروع شههسته باعهث فهشش لهوک ههای         

مکانیکی و الکتر کی می لود. بنابرا م طون عمر تهییتام متبب بهه موتهور              

بیشتر لده و سیستم در مقروا به صرفه تر م فالت به کار خود ادامه خواههد                

داد. سافت استارتر وسیره ای الکترونیکی است که می تواند بهرای راه انهدازی               

 نرم الکتروموتورها بکار رود.

 محور 3فقط یک کابل           

رلهته و     3در روش راه اندازی سافت استارم، موتور فقط از طر ق  ک کابهب            

ببورم سربندی ملرث به سافت استارتر متبب مهی لهود و بنهابرا م صهرفه                

 جو ی قابب موفظه ای در هت نه کابب صورم می پش رد.

 چرا سافت استارتر آرازتابلو ؟!          

  ک سافت استارتر از  قسمت های مخترفی تشکیب لده است:

 )کریدهای نیمه هادی قدرم  تر ستورها 

 پردازنده و سیستم الکترونیکی کنترن سافت استارتر 

 ).../سیستم اندازه گیری پارامترهای الکتر کی  ولتاژ/جر اا/تواا/فرکانس 

 ورودی/خروجی های کنترن و فرماا 

در برخی سافت استارترهای موجود در بازار و به دلیب کاهش قیمت تمام لده،          

تعدادی از قطعام موجود در قسمت های فو  الشکر فهشش مهی لهوند. بطهور          

عدد تر ستور استفاده لده است ولهی         6ملان در سافت استارترهای شرازتابرو از       

تر ستور استفاده لده و  کی       4در برخی سافت استارترهای موجود در  بازار از          

از خطوط فاز مستقیمًا به خروجی متبب لده اسهت. همچنیهم در تعهدادی از                

دستگاه های مشابه بطور کری سیستم اندازه گیری پارامترهای الکتر کی وجود           

ندارد، در فالی که در سافت های شرازتابرو از  ک پاورمتر کامب با قدرم انهدازه        

 گیری باال استفاده می گردد.

عووه بر ا م، در سافت استارتر های شرازتابرو قسمت های ز ر بطور مهشخ               

 اضافه لده و امکانام متعددی را ا هاد نموده اند:

 ورودی/ خروجی های قابب برنامه ر تی جیت کاربردهای مخترف 

             ،ورودی های اندازه گیری شنالوگ برای سا ر پارامترها  سطح مختا، دمها

 فشار، مقاد ر لیمیا ی، ....(

 )روش های مخترف و قابب برنامه ر تی استارم و استوپ  دستی/خودکار 

  کنتاکتورBypass  250داخری  در تواا های ز رKW) 

 امکانام تره متری و تره کنترن 

 Data Logger داخری برای ذخیره برند مدم کریه وقا ع و خطاها 

 ذخیره نمودار دقیق جر اا/ ولتاژ/تواا در زماا های راه اندازی و توقف 
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 حفاظت از موتور پس از راه اندازی          

در فیم راه اندازی و پس از شا، خطاها و اتفاقام نامطروب متعددی می توانند               

رخ دهند که همگی نالی از بروز وضعیت های غیر عادی در کهارکرد سیهستم    

هستند. ا م خطاها در صهورم عهدم تهشخی  و اقهدام مناسهد باعهث ورود                  

 صدمام  بعضاً غیر قابب تعمیر( به موتور و تهییتام متبب به شا می لوند.

 4لهامب     RTK3205انواع خطاهای قابب تشخی  توسط سافت اسهتارترهای         

گروه اصری است : خطاهای لهبکه بهر  ورودی، خطاههای جر هاا خروجهی،        

خطاهای تواا مبرفی، خطاهای داخری سیستم و مهدار فرمهاا. لها اا ذکهر               

منحبر به فرد بهوده       RTK3205است برخی از خطاهای قابب تشخی  توسط   

و در سیستم های مشابه وجود ندارد، باالخ  خطاهای نالی از تواا مبرفی.           

واضح است که فقط با کنهترن خطاههای لهبکه بهر  ورودی  کنهترن فهاز( و            

 خطاهای جر اا خروجی  بیمتان( نمی تواا از سومت کار موتور مطمئم بود.

قادرند با بیره گیری از سیستم های                 RTK3205سافت استارترهای     

الکترونیکی پرسرعت و پرقدرم، خطاهای اتفا  افتاده را در سر ع تر م زماا             

 تشخی  دهد و اقدام به قطع کارکرد موتور نما ند.

 نصب و تنظیم ساده و سریع          

بها بیهره گهیری از تههارب           RTK3205نرم افتار موجود در سافت استارترهای       

طوالنی تولید و نبد سافت استارتر، به گونه ای طرافی لده است که بهرای               

کاربراا و بیره برداراا به سادگی قابب نبد و تنظیم بالد. سیولت ا هم امهر            

مانع از جامع و کامب بودا تنظیمام نشده است، برکه تنظیمام میم و اساسی              

در دسترس قرارداده لده اند و تنظیمام پیچیده تر و تخبهبی تهر از طر هق                 

قابب دسترسی هستند. کاربر می تواند با فعان کردا  ک         Advancedمنوهای  

Password .مانع از دستکاری سا ر م در تنظیمام اساسی دستگاه گردد 

 همه چیز در یک صفحه خالصه شده          

وضعیت دستگاه، خطاها، نحوه راه انهدازی، تنظیمهام، زمهاا کهارکرد و تمهام                

 مقاد ر اندازه گیری لده، از طر ق صفحه جرو ی دستگاه قابب دسترس است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کریدی برای تعییم نحوه فرماا       Stopو    Startدر ا م پنب عووه بر کریدهای       

راه اندازی دستگاه وجود دارد که  کی از چیهار فالهت دسهتی/ تها مر داخرهی/       

 فرماا خارجی/ فرماا تره متری را انتخاب می کند.

برای سیولت کار با منو و انهام تنظیمام، پنج کرید مهتا در نظر گرفتهه لهده        

است. توسط ا م کریدها به سادگی می تواا صفحام نما ش مقاد ر را عهو          

 نمود و تنظیمام سیستم را انهام داد.

 برای نما ش وضعیت متناسد استفاده لده است. LEDبرای هر کرید از  ک 
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 HMIاتصال مستقیم به           

نما ش مقاد ر اندازی گیری لده توسط پاورمتر داخری بر روی درب تابرو بر              

 ک ضرورم است. در غیر ا م صورم تولید کننده تابرو بر  مهبور به استفاده              

از ولتمتر و شمپرمتر خواهد بود. نما ش مقهاد ر تهواا نهیت فقهط بها اسهتفاده از                    

 پاورمتر مقدور خواهد بود.

رلته سهیم بهه       2که تنیا با      RTK3205سافت استارتر     HMIلما با استفاده از     

سهافت اسهتارتر متههبب مهی لههود،    

میتوانیههد تمههام پارامترهههای انههدازه  

گیری لهده را بهه سهادگی نما هش       

و اطوعام ارسالی     24vدهید. بر    

رلته   2جیت نما ش بر روی هماا  

سیم منتقب میشوند و ترتید اتبان      

 رلته سیم اهمیت ندارد ! 2ا م 

 

 

 قابلیت های تله متری و تله کنترل          
نیاز سیستم های اتوماسیوا کنونی به امکانام مونیتور نگ و کنترن از راه دور             

باعث لده تا طرافاا و تولید کنندگاا سیستم های کنترن در ا ده های نو م               

در   SCADAخود، جا گاه خاصی را برای تره متری و تره کنترن و بطور کری                

 نظر بگیرند.

دارای امکانام متعدد ارتباطی هستند که برای          RTK3205سافت استارترهای   

طرافی لده اند و همگی ببورم  ک کارم به سافت               SCADAبسترهای  

اولیم و ساده     LANو    RS-485بر روی     MODBUSاستارتر قابب نبد هستند.     

نیت   HTTP    ،Telnet    ،SNMP    ،OPCتر م انتخاب است. انواع پروتکب های       

نیت   GSM/GPRSقابب اجرا هستند. با استفاده از کارم            LANبر روی بستر     

میتواا به ارتباط راه دور بی سیم دست  افت و عووه بر ارتباط تره متری، از                  

 سود جست. SMSامکانام هشدار و کنترن توسط 

 تنظیم و عیب یابی از طریق کامپیوتر          

بر  کاراا و تابرو سازاا فرفه ای معمواًل از امکانام محهدود تنظیهم سیهستم              

و کریدهای باال/ پا یم رضا ت ندارند و ترجیح می دهند  هک         LCDتوسط پنب  

 سیستم کنترلی را ببورم جامع و سر ع تنظیم نما ند.

برای ا م منظور بیتر م گت نه هستند. سافت         Windowsنرم افتارهای تحت    

جیت ارتباط با کامپیوتر هستند کهه         USBدارای پورم   RTK3205استارترهای  

می تواا با  ک کابب سهاده و اسهتاندارد، و نهرم افهتاری ز بها و کامهب، تمهام               

تنظیمههام سیههستم را  

 انهام داد.

امکاا ذخیره تنظیمام   

و   Backupبه عنهواا    

باز ههابی شا در زمههاا  

نههبد تههابرو مههشابه،  

باعث می لهود تولیهد      

کننهههده تهههابرو بهههر  

بههسادگی اقههدام بههه   

تنظیههم و راه انههدازی  

 ک نوع و مدن خاص     

از تولیهههدام خهههود در 

 تیراژ باال نما د.
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 تنوع ورودی های فرمان و کنترل          

زمانی که لما  ک تابرو بر  برای راه اندازی  ک سیستم طرافی مهی کنیهد،                

کوچک نیاز دار د که بتواند با توجهه          PLCبیش از همه به  ک کنترن کننده  ا         

 به فالت های مخترف سنسورها و کریدها، فرماا مناسد را صادر نما د. 

ورودی شنهالوگ و      3ورودی د هیتان،     5با دارا بودا    RTK3205سافت استارتر  

خروجی د هیتان می تواند کنترن های مهورد نیهاز لهما را انههام دههد. در                    4

 ورودی اون است. 4تبو ر نمونه ز ر منوی دستگاه در فان نما ش وظا ف 

برای هر ورودی د هیتان قابب برنامه ر تی، عمرکردههای ز هر قابهب انتخهاب       

هستند. در صورتی که تنظیماتی انهام نشده بالد، تمام ورودی ها در وضعیت             

Not Used .قرار خواهند دالت 

 Start  برای فرماا دستی لروع 

 Stop برای فرماا دستی توقف 

 Alarm ..... ،قابب استفاده برای سیستم های اعوم فر ق، دزدگیر 

 Emergency  برای قفب کردا موتور که راه اندازی نشود 

 Bypass Feedback   فیدبک برای اطمیناا از کنتاکتور با پس خارجی 

 Series Feedback  )فیدبک از کنتاکتور سری  قبب از سافت استارتر 

 Panel Door  ورودی امنیتی برای بازلدا درب تابرو  ا اطاقک 

 Interlock  قفب ا منی سافت استارتر برای سرو س موتور و تهییتام 

 External On/Off  ورودی فرماا خارجی برای لروع/ توقف موتور 

 Reset Fault  فرماا صرش نظرکردا از خطای اتفا  افتاده 

 Thermo Contact  سیستم ففاظتی دمای موتور  ا تهییتام مکانیکی 

 Not Auto. (Manual)  ورودی انتخاب فالت اتوماتیک/دستی 

می توانند برای فرماا از طر ق                External On/Offورودی های      

میکروسو یچ، لناور  سطح مختا(، فشار سنج و سا ر سنسورها استفاده لوند.           

می توانید    External On/Offدر صورم انتخاب بیش  ک ورودی ببورم          

را بیم شنیا انتخاب نما ید. اگر عووه بر ورودی           ORو    ANDترکیبام مخترف   

د هیتان، از ورودی های شنالوگ نیت به عنواا فرماا خارجی استفاده لود،                

میتواا ترکیبام بیشتری بیم ورودی ها ا هاد نمود که به عنواا منطق راه                

 اندازی استفاده گردد.

ورودی د هیتان قابب      1سنسور شنالوگ و       2بطور ملان: ترکید ز ر برای        

 انتخاب و استفاده است.

 4د هیتان  AND{ 2شنالوگ   OR  1}شنالوگ 

 امکانات خروجی های قابل تنظیم          

همانند ورودی های د هیتان، خروجی های د هیتان نهیت قابهب برنامهه ر هتی      
 هستند.

 3خروجی د هیتهان ههستند کهه      7جمعاً دارای  RTK3205سافت استارترهای  

خروجی در داخب سافت استارتر و برای فرماا دادا به اجهتا  داخرهی سیهستم                

خروجهی د هیتهان قابهب        4 مانند کنتاکتور با پس( پیهش بیهنی لهده انهد. از             

 1A/220vACدارای جر اا دههی       3تا    1دسترس توسط کاربر، خروجی های      

 4شنیا با همد گر مشترک است. خروجهی لهماره            Commonهستند و اتبان    

رله در    COMو    .N.Oرا داراست و اتباالم   3A/220vACامکاا جر اا دهی  

 اختیار کاربر قرار دارد.

عمرکرد منطقی هرکدام از خروجی ها به طهور مهستقب قابهب تنظیهم اسهت و                

 میتواند  کی از فاالم های ز ر را دالته بالد:

 Pre-Start  .قبب از لروع راه اندازی و برای اعوم هشدار استفاده میشود 

 Ramp Up  وRamp Down .فعان در زماا های راه اندازی و توقف 

 Running .پس از تکمیب راه اندازی فعان میشود 

 Bypass  .برای فرماا دادا به کنتاکتور با پس 

 Motor Active  .نشاا دهنده امکاا چرخش موتور 

 Alarm  وFault .در صورم بروز هشدار  ا خطا فعان میشود 

 Capacitor  .برای فرماا دادا به کنتاکتور خازنی در زماا بیینه 

 Heater  وCooler .جیت ا هاد گرما ش  ا تیو ه خارجی استفاده میشود 

 Series .)برای فرماا دادا به کنتاکتور سری  قبب  ا بعد از سافت 
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 ورودی های آنالوگ           

وجود ورودی شنالوگ در  ک سیستم راه انداز موتور، ا م قابریت را ا هاد میکند             

که بدوا نیاز به تهییتام د گر مانند کرید لناور، از طر ق  ک سنسور شنالوگ      

 رولم و خاموش لدا الکتروموتور را کنترن کرد.

ورودی شنالوگ مستقب از هم ههستند         3دارای    RTK3205سافت استارتر های    

( بهه   20mA~4و هر کدام از شنیا میتوانند با اتبان به  ک سنسور  بطور ملان              

 کی از روش های ز ر فرماا رولم و خاموش لدا را صادر نما نهد:  تنظیهم           

 مانند ورودی دوم در لکب فو ( External On/Offلده در فالت 

  .اگر مقدار شنالوگ کمتر از فد تعییم لده بالد 

 .اگر مقدار شنالوگ بیشتر از فد تعییم لده بالد 

 .اگر مقدار شنالوگ بیم دو فد پا یم و باال بالد 

 .اگر مقدار شنالوگ خارج از دو فد پا یم و باال بالد 

نیت قابب کنترن و تعییم است. همچنیم در          Hysteresisدر تمام فاالم میتاا    

میتواا شنرا فعان کرده و پینای باند         Digital Low Pass Filterصورم نیاز به    

مورد نیاز را تعییم نمود. در ا م صورم سیگنان های متافم و فرکانس باال به               

 رافتی قابب فشش خواهند بود.

برای ا هاد امکانام تره متری می توانید هر کهدام از ورودی ههای شنهالوگ را                 

تعر هف نما یهد. در ا هم         »خواندا مقهدار و ارسهان اطوعهام     «فقط به عنواا  

صورم ورودی های( مورد نظرتاا هیچ تهاییری در رولهم و خهاموش لهدا               

موتور نخواهند دالت و فقط مقدار اندازه گیری لده بر روی بستر ترهه مهتری                

 ارسان خواهند لد.

نوع سنسور ز ر را مستقیماً به        3بنابرا م بطور ملان در ا ستگاه پمپاژ می تواا         

 سافت استارتر متبب نموده و از شنیا استفاده نمود:

 ]فشار سنج خروجی ا ستگاه   ]فقط تره متری 

 ]سطح سنج مختا  ]برای رولم و خاموش لدا پمپاژ 

 ]کدورم سنج  ا کرر باقیمانده   ]هشدار قطع پمپاژ و تره متری 

نیت برای سنهش دمای موتهور بهه          PT100عووه بر سنسورهای فو ، سنسور  

 سافت استارتر متبب لده و جیت ففاظت پمپ و موتور میتواند استفاده لود.

 و حفاظت های حرارتی PT100اتصال           

اغرد مشکوم و خرابی ها ی که در الکتروموتورها و پمپ ها ا هاد میشودنهد              

مربوط به فرارم ا هاد لده توسط موتور در ایر اتوش انرژی و عدم کهارکهرد                

صحیح  کی از قسمت های سیستم است. بد م معنی که معمواًل  ک الکهان               

و خرابی کوچک  که با هت نه ای اندک قابب فب است( تشخی  داده نمیشود         

و ا م خرابی کوچک باعث کاهش راندماا و افتا ش انرژی ترف لده میشهود.              

 انرژی شزاد لده ببورم فرارم در پمپ و موتور خود را ظاهر مینما د.

هر چند از طر ق کنترن بار و تواا میتواا از وقوع چنیم فالت ها ی جروگیری        

کرد، ولی دقت اندازه گیری مستقیم فرارم ا هاد لده بسیار بیشتر از دقهت                

 کنترن جر اا و تواا در تشخی  مشکوم موجود در پمپ است. 

دارای ورودی مستقب برای اتبان سهنهسهور            RTK3205سافت استارتر های    

PT100   سیمه ا م نوع سهنهسهورهها        4سیمه و  3سیمه ،  2هستند و از انواع

و دقهت   C°0.1میتوانند استفاده نما ند. دقت اندازه گیری دما در ا م روش ز ر    

 است. C°1برابر  Faultو  Alarmتنظیم درجه فرارم 

 داخلی Bypassکنتاکتور           

در روش راه اندازی نرم موتور، پس از اتمام مرافب راه اندازی نرم، د گر نیازی    

به فعان بودا کرید های نیمهه ههادی  تر هستور هها( نیهست و میتهواا بهرای           

 افتا ش طون عمر ا م قطعام، شنیا را از مدار خارج کرد.

وظیفه اتبان کامب ورودی سافت استارتر به خروجهی شنهرا             Bypassکنتاکتور  

دارد و باعث میشود جر اا مبرفی موتور از ا م کنتاکتور عبور کنهد. بنابرا هم               

 تواا اتوفی در کریدهای نیمه هادی وجود نخواهد دالت.

عمرکرد ا م کنتاکتور توسط پردازنده مرکتی کنترن میشود و زمانی که موتهور             

موتهور نهیت نخهست        Stopبطور کامب راه اندازی لد، فعهان میهشود. قبهب از             

از مهدار خهارج       Bypassتر ستورها بطور کامب رولم میشوند، سپس کنتاکتور        

 لده و عمریام توقف نرم موتور شغاز میشود.

 داخرهی  ها      Bypassتمام ففاظت های موتهور در فیهم اسهتفاده از کنتهاکتور           

خارجی( اعمان میشوند و هیچ نوع خطا ی ناد ده گرفته نمیشود. چوا در زماا           

 6 فعان بودا ا م کنتاکتور نیت جر اا توسط سافت استارتر اندازه گیری میشود.



 تنوع روش های فرمان روشن/خاموش          

طر هق مخترهف فرمهاا رولهم و           4قهادر اسهت از        RTK3205سافت استارتر   

 خاموش کردا موتور را در افت نما د:

 Manual   دستی، از طر ق کریدهایStart  وStop  

 Timer ساعت فرماا داخری و طبق برنامه زمانی تعییم لده 

 External ).../از طر ق ورودی های د هیتان  ا شنالوگ  لناور/ساعت 

 Remote  فرماا تره متری  پورمLAN  ا Modbus  ا GSM/GPRS) 

قابب تغییر هستند. البته طراح و        Start Modeفالت های فو  از طر ق کرید       

کارلناس تابرو می تواند محدود ت ها ی برای عدم امکاا انتخاب برخههی              

فالت ها اعمان نما د. در ا م صورم اپراتور قادر نخواهد بود به طور ملان                  

 فالت فرماا از طر ق ورودی های د هیتان را انتخاب نما د.

روش فرماا رولم/خاموش لدا میتواند عووه بر کرید فو ، از طر ق                  

تنظیم گردد( تغییر     Not Autoهرکدام از ورودی های د هیتان  که ببورم         

 ابد. بد م ترتید لما میتوانید تابرو برقی تولید نما ید که دارای  ک کرید                  

گرداا بر روی درب تابرو بالد و اپراتور از طر ق تعو ض کرید گرداا، فالت                

 دستی  ا اتوماتیک را انتخاب نما د.

ا م امکاا را به لما میدهد که از طر ق ساعت داخری               Timerروش فرماا   

سافت استارتر و طبق برنامه  مشابه لکب ز ر( موتور را رولم و خاموش                  

 نما ید. 

 

 

 

دقیقه است و برای لبانه روز برنامه ر تی             15دقت برنامه زمانبندی فو       

 موتور رولم خواهد لد. 24تا  11میگردد. در لکب فو  بطور ملان از ساعت 

 راهنمای خرید و انتخاب مدل          

به گونه ا ست که لما میتوانید با توجه به نیاز خود    RTK3205تنوع مدن های  

از بیم امکانام و ظرفیت های مخترف، بیتر م محبون را برای کهاربرد خهود              

 انتخاب نما ید. نامگشاری ا م محبون به صورم ز ر انهام میشود:

  Kبالهد، عبهارم       24vDCدر سافت استارترها ی کهه ولتهاژ ورودی د هیتهان          

 Fدر ورودی های د هیتان از فهرش          220vACوجود دارد و برای نما ش ولتاژ       

 PT100استفاده میشود. بنابرا م سافت استارتری که بدوا امکانام شنهالوگ و            

تحر ک لود و بتواند  هک موتهور      24vDCبالد و ورودی های د هیتان شا با  

220KW                    را  با توجه به توضیحام صهفحه بعهد( راه انهدازی نما هد، بها مهدن

RTK3205-K-220  .مشخ  میشود 

 قابب اتبان هستند: RTK3205انواع کارم ها ی که به تمام مدن های 

 RTK3205-MB   کارم ارتباطیRS-485  با پروتکبModbus 

 RTK3205-GM   کههارم ارتبههاطیGSM/GPRS   بهها امکانههام ارسههان و

 Modbusبا پروتکب  RS-485و پورم  SMSدر افت 

 RTK3205-LM   کههارم ارتبههاطیLAN  وRS-485  بههرای ترههه مههتری بهها

 TCP/IPپشتیبانی کامب از پروتکب های لبکه 
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         تواا بار سبک

       ولتاژ ورودی های د هیتان

       PT100دارای ورودی 

       دارای ورودی های شنالوگ



 مشخصات فنی و ظرفیت مدل           
با توجهه بهه ظرفیهت         RTK3205انتخاب سافت استارتر مناسد برای الکتروموتور از اهمیت خاصی برخوردار است. در جدون ز ر مدلیای مخترف سافت استارترهای                   

اسهتارتر مناسهد را     فت  جر اا دهی و امکاا راه اندازی بارهای مخترف ذکر لده است. توصیه می لود با توجه به نوع بار متبب به الکتروموتور و تواا نامی شا، سا    

 انتخاب نما ید. کارلناساا فنی شراز تابرو همیشه شماده ارائه مشاوره تخببی را گاا در ا م زمینه هستند. لطفاً با ما تماس بگیر د.
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جر اا کارکرد عادی و  (Aفداکلر جر اا راه اندازی  (KWتواا مناسد الکتروموتور  

 (Aدائمی  

کنتاکتور 

 با پس 
 مدن 

 یانیه 5 یانیه 66 بار سبک بار متوسط بار سنگیم

8.5 12 15 60 92 32 Int. RTK3205-15 

15 18.5 22 80 110 44 Int. RTK3205-22 

22 27 30 92 162 64 Int. RTK3205-30 

27 30 37 106 180 75 Int. RTK3205-37 

37 40 45 168 200 92 Int. RTK3205-45 

45 51 55 195 230 115 Int. RTK3205-55 

51 56 62 250 400 130 Int. RTK3205-62 

56 65.5 73 320 550 160 Int. RTK3205-73 

73 84 92 450 650 185 Int. RTK3205-92 

84 95 110 500 800 225 Int. RTK3205-110 

106 115 132 650 1000 265 Int. RTK3205-132 

132 148 160 800 1200 300 Int. RTK3205-160 

145 160 180 1000 1350 400 Int. RTK3205-180 

182 200 220 1000 1500 470 Int. RTK3205-220 

200 250 315 1200 1800 630 Ext. RTK3205-315 

280 320 360 1800 2400 800 Ext. RTK3205-360 

Common Technical Specification for All Models 

Starting Technology: Constant Current / Adaptive Acceleration 

Control / Current Ramp 

Stopping Technology: Timed Voltage Soft Ramp 

Mains Input Voltage: 180VAC to 550VAC  (Line to Line) 

Mains Frequency: 47Hz to 56Hz 

Supply Voltage: 110VAC to 230VAC / 1A in Full Load 

Rated Impulse Withstand Voltage: 3.2KV 

Connection: Inside Delta (Optional In-Line Delta) 

Storage Temperature: -40°C to 70°C 

Operating Temperature: -30°C to 60°C 

Output Current De-rating: Above 40°C Refer to Datasheet 

Digital Inputs (for 24v Option) 

Active Voltage: 18.5vDC to 28vDC 

In-Active Voltage: Max 7.5vDC 

Current at 24vDC: Max 4.5mA 

Response Time: Max 2.3mS 

Digital Low Pass Filter: 1.5mS (Minimum Pulse Width) 

Rated Opto-Isolation Voltage: 1.8KV 

Digital Inputs (for 220v Option) 

Active Voltage: 180vAC to 240vAC 

Current at 220vAC: Max 3mA 

Analog Inputs 

Range: 4mA to 20mA 

Reading: 0mA to 24mA / 1.2K Samples per Sec 

Absolute Electrical: -10mA to 50mA  (Without Protection) 

Resolution: 16bit with Digital Filtering 

Digital Outputs 

DO1 to DO3: 3A 24vDC / 1A 220vAC Resistive Load 

DO4: 5A 24vDC / 3A 220vAC Resistive Load 

Response Time: Max 100mS 

Controller Board 

CPU: ARM  32bit, 56MHz, Embedded Processor 

OS: Imatak Real Time OS 4.1 

USB: High Speed 48Mbps / HID Device Class 

USB OS Support: Windows XP+ / Linux 2.6+ / Android 3.3+ 

MicroSD: Up to 4GB with SPI Support / FAT16 / FAT32 

RTC: 1S per Year Calibrated / Battery CR2032 

 041 - 34204660 
www.ArazTablu.ir 

info@ArazTablu.ir 


