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                                    شركت آراز تابلو توان تبريز   RTK 3205راهنماي سافت استارتر

 1 صفحه

  سخني با كاربران
 بطور را اندازراه از استفاده راهنماي دستگاه نصب از قبل است خواهشمند، اشم انتخاب حسن از تشكر ضمن محترم كاربر
 اطمينان تابلو تغذيه برق قطعي از شده اعالم خطاي رفع همچنين و اندازي راه و نصب مراحل همه در نماييد. مطالعه كامل
  .كنيد حاصل

  
  

هميشه ولتاژ برق (با جريان    ،رت و وجود اسنابر با قطع بودن سيستم كنترلي راه انداز، به دليل نشتي سوئيچهاي قد     

 بسيار كم) در خروجي راه انداز وجود خواهد داشت.

  به هيج عنوان خازن جبران توان راكتيو را در خروجي راه انداز قرار ندهيد. 

 هميشه به هنگام كار با راه انداز و يا تست موتور از قطع برق تغذيه اطمينان حاصل كنيد. 

جلوگيري از اين امر از   تصــال كوتاه در خروجي راه انداز موجب ســوختن تريســتورها مي گردد. جهتبروز هرگونه ا 

 در خروجي راه انداز استفاده نمائيد. فيوزهاي تند سوز نيمه هادي

ستارتر بايد با توجه به مدل هاي مختلف و برچسب             سافت ا سيستم فرمان  سيستم قدرت و ولتاژ كاري  ولتاژ كاري 

شده    شد.       نصب  صدمات و خرابي راه انداز خواهد  بر روي بدنه دستگاه رعايت گردد. در غير اينصورت احتمال بروز 

 وير نمونه زير توجه نماييد.لطفاً به تص
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 2 صفحه

 نحوه عملكرد دستگاه
رفت بطوريكه ولتاژ خروجي مبدل با پيش .جهت كاهش ولتاژ مي باشد AC/ACسافت استارتر يك مبدل الكترونيك قدرت 

تا از حدود تعيين  گردد اندازي كنترل مي جريان راه در زمان افزايش ولتاژ،راه اندازي افزايش مي يابد تا به ولتاژ خط برسد. 
  .شده تجاوز ننمايد

 در نتيجه با كاهش ولتاژ گشتاور موتور و مستقيم دارند با علم به اين نكته كه گشتاور موتورهاي القائي با  مجذور ولتاژ نسبت
با كاهش ولتاژ حين راه اندازي موتور به دور  ،باشدداشته نياز به گشتاور راه اندازي زياد  الكتروموتور اگر بار ،نيز كم خواهد شد
گشتاور راه  مقدار و غيره) نياز به پنكه ها - فنها – ها (مانند الكتروپمپ بار-اما اگر مشخصه گشتاور .نامي نخواهد رسيد

بنابراين در نحوه تنظيم پارامترهاي راه اندازي، طراحي و  .خواهد شد اندازي	راه نرم شد بصورت كامالًباداشته اندازي كمي 
نوع و تيپ سافت استارت را ، نسبت به نوع بار و الكترو موتور بهره برداري از سافت بايستي به اين موارد توجه كافي داشت و

 رد.انتخاب ك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با استفاده از  را با كنترل ولتاژ بر حسب جريان با اعمال پارامتر زمان الكتروموتور  RTK3205استارت/ استوپ مدل سافت
داراي كنتاكتور باي پس داخلي در برخي موارد  RTK3205مدل هاي  .راه اندازي و متوقف مي كند سوئيچهاي نيمه هادي

% ، عمل نموده 100ثانيه اي (قابل تنظيم) با توان  3هستند و به طور خودكار پس از راه اندازي كامل موتور و كاركرد حدود 
% 100) مجدداً سوئيچها به توان Soft Stopشوند. البته قبل از توقف (در مرحله و سوئيچهاي قدرت از مدار خارج مي

 شود تا عمليات توقف نرم طبق تنظيمات انجام شود. رسيده و سپس كنتاكتور باي پس به طور خودكار از مدار خارج مي

 



                                    شركت آراز تابلو توان تبريز   RTK 3205راهنماي سافت استارتر

 3 صفحه

 نحوه سيم بندي و اتصاالت
از نظر اتصــاالت مدار فرمان و ورودي/خروجي هاي ديجيتال و آنالوگ دقيقاً مشــابه هم   RTK3205ســافت اســتارتر هاي 

  هستند، ولي از ديدگاه اتصاالت قدرت در سه نوع كلي هستند:
 اتصاالت قدرت كابلي -

 اتصاالت قدرت با شمش مسي (كنتاكتور بايپس داخلي) -

 قدرت با شمش مسي و كنتاكتور بايپس خارجي اتصاالت -

  لذا با توجه به نوع سافت استارتري كه تهيه نموده ايد، به مطالب ذكر شده اين قسمت توجه نماييد.

  اتصاالت مدار فرمان
ستارتر باز گردد.         سافت ا پس براي دسترسي به اتصاالت مدار فرمان، در برخي مدل ها بايد درپوش مربوطه از قسمت پايين 

 .از باز شدن اين قسمت، ترمينال هاي مدار فرمان به شرح زير قابل دسترس خواهند بود
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بايست نخست درايور  شود و براي اين منظور مي براي انجام تنظيمات و مونيتورينگ سافت استارتر استفاده مي USBسوكت 

كه در بخش  Soft Config Toolارائه شده به همراه دستگاه را بر روي كامپيوتر خود نصب نماييد. سپس از طريق نرم افزار 
  هاي بعدي توضيح داده شده است، وضعيت كاركرد دستگاه را بررسي و تنظيمات مورد نياز را انجام دهيد.
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 4 صفحه

باشند. عملكرد هركدام از ورودي ها توسط  220vACيا  24vDCورودي هاي ديجيتال با توجه به مدل سافت استارتر ميتوانند 
 ز قابل تنظيم هستند و بطور پيش فرض هيچ عملكردي براي آنها تعريف نشده است.منوي تنظيمات يا نرم افزار ويندو

 

) مشــخص شــده اند، وجود دارند.  TKA‐RTK3205در نام مدل دســتگاه ( Aورودي هاي آنالوگ در مدل هايي كه با عبارت 
موجود در كنار ورودي   24v+سيمه استفاده شود، ميتواند از  2است و در صورتي كه از سنسورهاي  20mA‐4نوع ورودي ها 

ستند.       ست و بطور پيش فرض همگي غير فعال ه شود. عملكرد ورودي هاي آنالوگ قابل برنامه ريزي و انتخاب ا ها تغذيه 
  جهت نمايش در سيستم هاي تله متري مورد استفاده قرار گيرند.» خواندن مقدار«اين ورودي ها ميتوانند فقط بصورت 

  
سور     سن ستگاه (  Tدل هايي كه با عبارت در م PT100ورودي  ست، وجود      KTA‐RTK3205در نام مدل د شده ا شخص  ) م

ـش دما مورد اس       دارد. اين سنسور فقط براي اندازه گيري دماي الكتروموتور و نهايتاً حفاظ ـ ـ ـ ـ تفاده قرار  ت آن در برابر افزاي
مشــترك در ورودي هاي ديجيتال اســتفاده   اســت و ميتواند به عنوان اتصــال GNDمي گيرد. پايه اول در ترمينال خروجي 

  گردد. 
صال به مدل هاي   HMIخروجي  شد و از طريق   مي RTK2601ويژه ات سيم، تغذيه الزم براي     2با شته  و اطالعات   HMIر

  داراي جهت نيست. HMIگردد. ترتيب اتصال سيم ها مهم نيستند و كانكتور  مورد نياز براي نمايش ارسال مي
  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

  
صورت رله  خر ستند. خروجي هاي   Normal Openوجي هاي ديجيتال ب شترك و حداكثر جريان      3تا  1ه صال م داراي ات
1A  220درvAC   ستند. خروجي صال   دوداراي  4ه ست و رله اين خروجي ميتواند تا   .N.Oات سوئيچ    220vACرا در  3Aا

  خارجي، كنتاكتور خازني، ..... Bypassفاده ميشود. مانند نمايد. خروجي چهارم معموالً براي كنتاكتورهاي قدرت است
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 5 صفحه

 مدار فرمان پيشنهادي 1
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 6 صفحه

 مدار فرمان پيشنهادي 2
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  مي كنيم : Configيم بندي فوق سافت استارتر را به روش زير با توجه به س

 تعريف شود. Stop Normal Closeبايستي  1ورودي ديجيتال  -

 تعريف شود. Startبايستي  2ورودي ديجيتال  -

 تعريف شود.  Not Auto(Manual)بايستي  3ورودي ديجيتال  -

 
  باشند. Not Usedبقيه ورودي هاي ديجيتال بايستي 

  .دهيم انجام ( 1234 )با پسورد  Advancedتنظيمات فوق بايستي تنظيمات زير را در منوي عالوه بر 

  

  اگر منظور از اتوماتيك، فرمان از طريق مدباس باشد، بايستي تنظيمات زير لحاظ گردد :

 

Alowed Start Mode                           Rmt             Mnl 

Preferd Auto Mode                           Remote  

 

زرد رنگ بر روي پنل سافت در قسمت  LEDباشد يعني  Remoteحتماً سافت بايستي در مد كاري  RS485جهت فرمان گرفتن سافت از 
Start Mode .روشن باشد  

  

  

  

كليد گردان  0‐1 تله متري-براي دستي

شستي استارت

شستي استوپ

 تنظيم شود : به
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 7 صفحه

  

  هر موقع يك باشد روشن، و هر موقع صفر باشد خاموش است : 10بيت صفرم آدرس مدباس 

  

 Send485     1      5      10     1          روشن : 

       1Send485      5      10     0        خاموش :

 

 

 

 

 

  اگر منظور از اتوماتيك، ساعت فرمان داخلي باشد، بايستي تنظيمات زير لحاظ گردد :

 

Alowed Start Mode                           Timer             Mnl 

 

Preferd Auto Mode                           Timer  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Slave Address 

Function 

Coile 

 تنظيم شود : به



                                    شركت آراز تابلو توان تبريز   RTK 3205راهنماي سافت استارتر

 8 صفحه

  اتصاالت قدرت
نوع توليد ميشوند. نوع اول داراي اتصال سيمي (ترمينال) است  2از ديدگاه اتصاالت قدرت در  RTK3205سافت استارترهاي 

 U,V,Wودي شبكه و اتصاالت ور R,S,Tو مطابق شكل زير بايد متصل شود. نوع دوم اتصال شمش مسي دارد و اتصاالت 
  خروجي هاي الكتروموتور هستند.

ترمينال به  2باشد.تغذيه مذكور از طريق  245vACتا  150vACنوع ورودي برق تغذيه سافت استارتر ميتواند بين  2در هر 
  است. 1.2A) و قرمز (فاز) متصل ميشوند. جريان مصرفي سافت استارتر در بيشترين حالت Nullرنگ هاي آبي (براي 
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  راه انداز پنل روي موجود هاي LED و كليدها
 

   
   
   

   
   

 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 

   
 
  128x64گرافيكي  LCDتايي و يك  10جهت ارتباط سريع و بهره برداري آسان از يك صفحه كليد  RTK 3205در مدل 

عدد براي انجام  5ده شده است. در بين كليدهاي موجود، استفا LEDعدد  10با قابليت نمايش فونت التين و فارسي و 
  هستند و ساير كليدها براي انجام عملكردهاي راه اندازي و توقف استفاده مي شوند. LCDتنظيمات و تغيير صفحات 

توان مي  -مي باشد و با استفاده از دو كليد + و  Statusدر ابتدا (بالفاصله پس از اتصال برق) سيستم در صفحه اصلي 
را تغيير داده و پارامترهاي اندازه گيري شده، فالتهاي رخ داده، تقويم، ساعت و وضعيت سيستم را در صفحه  LCDصفحه 

وارد منوي تنظيمات شده و تنظيمات مربوط به ورودي خروجي ها، مشخصات  Menuهاي مختلف رؤيت كرد. با فشردن كليد 
 غيير مي باشند.موتور، شبكه و حفاظت موتور قابل مشاهده و ت

 ويرايش صفحه نمايش و كليدهاي

 نشان دهنده هاي وضعيت نشان دهنده هاي خطا

 نحوه فرمان راه اندازي كليدهاي فرمان
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 صفحه كليد
 كليدهاي +  ،  - :   

 : تعويض صفحه نمايش داده شده Menuصفحات خارج از  در

 منو ي: حركت بين گزينه ها Menuحالت  در  

  است ويرايش حال در كه مقداري كاهش يا افزايش:  ويرايش حالت در  
 

 كليد Menu :   

 تنظيمات  يورود و خروج از منو براي
 

 كليد Sel :   

 : انتخاب گزينه و ورود به تنظيمات و انجام تغيير در پارامتر Menuحالت  در

 حافظه در يافته تغيير پارامتر ثبت:  ويرايش حالت در  

  نمايش داده شود، دوباره تنظيمات را انجام دهيد. Error يغام: در زمان ثبت اگر با پتوجه
  

  كليد Esc :   

 يك مرحله قبل ذخيره تنظيمات و برگشتن به  عدم
  

 كليد Start :   

دستگاه شروع  يدكل ينچشمك بزند، با فشار دادن ا Start يدسبز كنار كل LEDباشد و  Manualدر حالت  Start Mode اگر
 نرم خواهد كرد. يبه راه انداز

 

 كليد Stop :   

دستگاه توقف  يدكل ينشار دادن اچشمك بزند، با ف Stop يدقرمز كنار كل LEDباشد و  Manualحالت  در Start Mode اگر
 نرم را آغاز خواهد كرد.

 

 كليد Reset Fault :   

شود كه عامل ايجاد  يقرمز كنار آن چشمك بزند، با فشار دادن اين كليد به دستگاه اعالم م LEDرخ دهد و  Fault يستمدر س اگر
Fault به ادامه نمايش خطا نيست. ياصالح شده و نياز 

  

 كليد Emg Stop :   

 يچحالت دستگاه به ه ينكنار آن چشمك خواهد زد. در ا LEDرفته و چراغ  Emergencyبه حالت  يستمس يدكل ينفشار دادن ا با
 نخواهد شد. يوجه راه انداز

 
 كليد Start Mode :   

 مي انتخاب را مختلف عمناب از دستگاه گرفتن فرمان نحوه ديگر، عبارت به. داد تغيير را سيستم كاري مد توان مي كليد اين توسط
 .نمايد
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 انتخاب. كند كار Remote و Manual، Timer، Extern كاري مد چهار در تواند مي RTK3205 مدل استارتر سافت
 هاي ورودي ريزي برنامه طريق از هم و است پذير امكان سافت پنل روي Start Mode تيسش روي از هم كاري مد

  .شد خواهد داده وضيحت تفصيل به ذيل در كه ديجيتال

  .باشد مي دستگاه كاري مد نوع منزله به هركدام بودن روشن كه باشد مي موجود رنگ زرد چراغ چهار دستگاه پنل روي

 Manual  :طريق از هم و بگيرد استوپ/استارت فرمان دستگاه پنل روي از تواند مي هم سافت اينصورت در 
  .باشند شده تعريف  Stop و Start بصورت كه ديجيتال هاي ورودي

 External  :مي تعريف سافت به ها ورودي از يكي توسط كه خارجي كنتاكت يك طريق از خارجي فرمان يعني 
  .شود

 Timer  :شود مي فعال كند مي عمل مكانيكي فرمان ساعت يك ماتند كه داخلي فرمان ساعت يعني.  
 Remote  :مثل ارتباطي هاي كارت طريق از فرمان جهت ModBus ماجول و GSM 

بدون وارد شدن به منوي اصلي مي توان به صفحات شامل پارمترهاي اندازه گيري شده و اطالعات آخرين استارت و زمان 
 و تاريخ با استفاده از دو كليد + و – دسترسي داشت كه در ذيل به توضيحات آن مي پردازيم :

  جريان پارامتر نمايش صفحه -

  

  

  

 توان پارامتر نمايش حهصف -

  

  

  

  

  تاريخ و زمان و استارت آخرين اطالعات نمايش صفحه -
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 ضمن در كرد سيستم وارد را ارتباطي و حفاظت ، اندازي راه به مربوط تنظيمات تمام توان مي اصلي منوي به شدن وارد با
.كنيم سيستم وارد فارسي فونت با توان مي فارسي تنظيمات منوي در نيز را ابتدايي هاي حفاظت از برخي  

  تنظيمات فارسي  منوي – 1
. است شده استفاده فارسي منوي از باشد پذير امكان اپراتور توسط كه اوليه تنظيمات از برخي به دسترسي سهولت جهت

  .است شده ذكر يكجا بصورت التين منوي زير با فارسي يمنوها زير توضيحات

  موتور :  -  Motor منوي  - 2 
 است موتور پالك مطابق كه را نامي ولتاژ و نامي جريان نامي، توان جمله از الكتروموتور مشخصات تمام بايستي منو اين در
 وارد در. باشد مي اطالعات اين اساس بر ها حفاظت و اندازي راه محاسبات تمام كه است بديهي. كنيم وارد سيستم در را

  .گيرد انجام الزم دقت دقيق اعداد كردن

   

 

 

 

 

 

                                                    

                                                                         

  

  

                                                                   

  

       

    

    

    

Motor  -  موتور
Option  Function 

Nom. Power FLP  (  ( موتور اسمي توان 

 
است شده درج موتور پالك روي كه است نامي توان با برابر

Nom. Current  (  موتور اسمي جريان  ) 

 
است شده درج موتور پالك روي كه است نامي جريان با برابر

Nom. Voltage  (  موتور اسمي ولتاژ   ) 

 
است شده درج موتور پالك روي هك است نامي ولتاژ با برابر

 يدرا بزن Sel يدپارامتر مورد نظر قرار گرفته كل ي) رو -(  يدكل با   

 دهيد كاهش را مقدار)  - ( كليد با و افزايش را مقدار+ )  ( كليد با

 يدكن يرهمقدار را ذخ Sel يدبا زدن كل يت. در نهاموتور برسد يمقدار به توان نام تا

 باشد مي موتور توان دهي مقدار مشابه بعدي هاي گزينه دهي مقدار

 يدرا بزن  Sel  يدو كل يريدآن قرار بگ يرو ) -(   يدبا كل Motor  يمتنظ جهت

 شويد منو لياص صفحه وارد   Menu كليد دادن فشار با
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 حفاظتهاي سيستم
 ،جريان اضافه ،اندازي راه جريان كنترل ،بار تحت سريع و پيشرفته حفاظتهاي داراي استارتر سافت هوشمند كنترل سيستم
 بيش كاهش و افزايش ،مختلف كوتاههاي اتصال حفاظت ،بار تعادل عدم تنظيم قابل حفاظتهاي ،جريان حد از بيش كاهش
 مختلف هاي بـعي تشخيص و قدرت مدار تست به قادر نيز و ازهاـف واليـت ،ازـف قطع ،فازها تعادل عدم ايحفاظته ،ولتاژ ازحد
هوشمند و  يباشد. الزم به ذكر است كه در مورد حفاظت ها يآنها م يو سيستم راه انداز از پيامدها وتورـم حفاظت و آن
فاز  3و بطور همزمان از هر  يهنمونه در ثان 26000با سرعت  يانرولتاژ و ج يها يريدستگاه ، تمام اندازه گ يعسر ياربس

. لذا حفاظت از يشودانجام م يهثان يليم 6 يصدور خطا و توقف موتور در فواصل زمان يبرا يمو اتخاذ تصم گيرد يصورت م
  .شود يانجام م يو با دقت باال يعسر يارو موتور، بس يستورهاتر
  

ــورت وجود هر يك از خطاهاي زير موتور     منبع دائماً كنترل مي  ولتاژ فازهاي    :ولتاژ  حفاظت     ــله  گردند و در صـ   بالفاصـ
  گردد:و آالرم مخصوص ايجاد مي متوقف

  در صورت وجود قطعي در هر يك از فازها .1
 فازها جابجائي .2

 .گيرند مي انجام قطع در تاخير تايمر لحاظ بدون و بالفاصله فوق خطاي نوع دو قطع در اعالم

 وجود عدم تقارن در ولتاژ فازهادر صورت  .3

 ولتاژ حد از بيش كاهش يا و افزايش .4
ــب حدود ــپايين و عدم تق ،االـ باشند و همچنين تايمر تاخير در قطع نيز لحاظ   يفوق قابل تنظيم م يدو خطا ارن درـ

  گردد.  يم
  : توجه

سط  شدن  برطرف از پس خودكار طور به ولتاژ به مربوط خطاهاي -1 ستم    خود تو ست  سي  يدر منو .گرددند مي ري
advance باشد. يم يمقابل تنظ يزن يستو زمان ر يستتعداد ر 

 يبندرت اتفاق م يليدهد و خ يرخ م يشتر ب يستم س  يهفازها بهنگام نصب اول  يتوال يتوجه كرد كه خطا بايستي  -2
ــكل موج ولتاژ    ينكه خطا رخ بدهد احتمال ا     يندو فاز عوض گردد هر موقع ا  يجا  يافتد كه در حالت عاد      شـ

  لويتاو در خطا اين و دارد وجود شــودســوز  يمولت ن يلوك 20 يفشــار قو يوزهاياز ف يكي يادرســت نباشــد و 
  .ديد خواهد ولتاژ قطعي از زودتر رو اين دستگاه و است فازها قطعي

  

زير  ياز خطاهابروز هر يك  بهنگامگردد گيري شده و پردازش ميجريان هر سه فاز موتور دائماً اندازه :جريان حفاظت 
  د.كنمي متوقفسيستم  با اعالم آالرم مربوطه موتور را 

 .شده تنظيم مقدار از جريانها در تقارن عدم وجود صورت در

 و يا كاهش بيش از حد جريان از مقدار تنظيم شده.  افزايش
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 و باشد هوشمند ريست حالت در هدستگا واگر. گيرند مي انجام قطع در تاخير تايمر لحاظ با فوق خطاي نوع دو قطع در اعالم
 به خود دقيقه 5 از پس بحراني، غير خطاهاي وقوع از پس) آن امثال يا فلوتر يا ساعت طريق از(فرمان  نباشد دستي مد در

 قابل آن تعداد و خودكار ريست زمان اينكه توضيح ميگردد باز عادي كاركرد به و نموده ريست را افتاده اتفاق خطاي خود
  . باشند يم تنظيم
  باشد .  يم يبصورت نمائ يانجر يشاعالم قطع افزا يمر: محاسبه تا نكته

 توان افت است قادر فاز سه كل توان نهايت در و فازها از يك هر راكتيو و اكتيو توان گيري اندازه با دستگاه حفاظت توان :
 مي تنظيم قابل توان ريپل زماني بازه و توان افت ارمقد. كند صادر را مربوطه آالرم و داده تشخيص را توان ريپل همچنين و

  مورد استفاده قرار گيرد.  ها پمپ انواع كاركردن آب بي از جلوگيري جهتحفاظت  ينا .باشد
 

   : ها حفاظت  -    Protection يمنو – 3
. گيرد مي انجام تواني و ريانيج ولتاژي، هاي حفاظت به مربوط تنظيمات تمام ها ظتحفا يا protections يمنو در

 مربوط پيشرفته تنظيمات ولي باشد، مي دسترس قابل سادگي به منو اين در جريان و ولتاژ حداكثر و حداقل ابتدايي تنظيمات
   قابل انجام است.  Advance protect  يمنو يرالكترو موتور در ز يدما ينو توان و همچن يانجر و ولتاژ به

 استارتر سافت يعنيكنند.  يرا مشخص م يولتاژ كار يينحدود باال و پا Under Voltageو  Over Voltage تنظيمات
 voltageحدود دستگاه خطا داده و با در نظر گرفتن  ينحدود به كار خود ادامه دهد و در خارج از ا ينا ينمجاز است در ب

Delay در قسمت  كهAdvance Protect   فالت ، باشد كار حالت در استارتر سافت اگر ، گردد يم يممنو تنظ ينهم 
  .شد خواهد قطع و داده

 كاركرد يا استارت ،راه انداز  يشپ يدر حالت كار استارتر افتس اينكه به بسته ها حفاظت به مربوط خطاهاي شماره:  نكته
 داده توضيح هم خطاها جدول در همچنين و است مشخص كامالً خطا توصيف عبارت  در كه كرد خواهد فرق باشد عادي
 .است شده

 : طور مثال  به

  نامتعادل شده است. يا يافتهكاهش  يراه انداز يندر ح يولتاژ ورود      22 خطاي                

  نا متعادل شده اند. يا يافتهكاهش  يپس از راه انداز يورود يولتاژ ها      23 يخطا                    

 

  كند. يرا مشخص م استارتر سافت كاري جريان باالي و پايين حدود Under Currentو  Over Current تنظيمات

كند  يرا مشخص م الكتروموتور يانباشد كه اضافه جر يم استارتر سافتمتال  يهمان ب Over Current تنظيم 
 به مجاز ، ييانجر بازه چه دركند كه الكترو موتور  يرا مشخص م تروموتورالك يبار يب يانجر يزن  Under Currentو

  شود. ياستفاده م ها  پمپآب كار كردن  ياز ب يريجلوگ براي Under Current يمتنظ ،ها پمپالكترو در. ستا كار
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  : شرفته حفاظت هايپزير منوي 

پرداخت  يمآنها خواه يحبه توض يلمربوط به حفاظت ها كه در ذ يشرفتهپ يماتتنظ Advance Protect يمنو يرز در
  : يرندگ يانجام م

Voltage Unbalance  ( عدم تقارن ولتاژ )يم شبكهنامتعادل  يعمنو درصد عدم تقارن ولتاژ كه مربوط به توز ين: در ا 
  .يموارد كرده ا motorباشد كه در قسمت  يم يولتاژ ناماز  يو بر حسب درصد يردگ يشود انجام م

Voltage Delay بالفاصله  استارتر سافتمربوط به به حداقل و حداكثر ولتاژ رخ دهد  ي: اگر خطاولتاژ )  يخطا ير(تاخ
 يمر براا ينمدت زمان قطع خواهد شد. علت ا ينشدن ا ياگر الكترو موتوردر حال كار باشد پس از سپر يدهد ول يخطا م
 باشد. يولتاژ م ياز خاموش شدن الكترو موتور در نوسانات لحظه ا يريجلوگ

 شدن معكوس و ورودي برق قطع به مربوط خطاهاي و شود مي محاسبه لگاريتمي بصورت تاخير اين كه است ذكر به الزم
  .شوند نمي تاخير اين شامل فازها توالي

Under Voltage Pre  يمده يم يحپارامتر را توض ينا يمنظمثال نحوه ت يك: با ذكر :  

 Under Voltage Pre=3v و 362v يشده باشد و ولتاژ فعل تنظيم Under Voltage=360 vطور مثال اگر  به
كه پس از  يمدان يم يمدان يم ياجازه استارت خواهد داشت. ول يستمباشد و س يباالتر از حداقل ولتاژ م يولتاژ فعل يعني باشد

از استارت نابجا و حفاظت موتور  يريجلوگ يموتور را متوقف كند، پس برا يستيبا يستمولتاژ افت خواهد كرد و س يراه انداز
 ينصورتباشد در ا Under Voltage Pre=1vاگر  يپارامتر اجازه استارت نخواهد داد. ول ينسافت استارتر با توجه به ا

  سافت استارتر اجازه استارت خواهد داشت.

  باشد. يم 80پارامتر  ينا يخطا مارهش

 Under Voltage + Under Voltage 
Pre 

<
 ولتاژ
 فعلي

360                          3 362

Protection    -  ها حفاظت 
Option  Function

Over Voltage   (  حداكثر ولتاژ از آن باشد قطع خواهد كرد يشبا آن كار خواهد كرد و ولتاژ ب استارتر سافتكه  يتاژول حداكثر (  

Under Voltage (  حداقل ولتاژ با آن كار خواهد كرد و ولتاژ كمتر از آن باشد قطع خواهد كرد استارتر سافتكه  يولتاژ حداقل (

Over Current (  يانحداكثر جر از آن باشد قطع خواهد كرد يشب يانبا آن كار خواهد كرد و جر راستارت سافتكه  يانيجر حداكثر ( 

Under Current (  يانحداقل جر كمتر از آن باشد قطع خواهد كرد يانبا آن كار خواهد كرد و جر استارتر سافتكه  يانيجر حداقل (

Advance Protect ( يشرفتهپ هاي حفاظت  )  
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باشد  Under Voltage Preو  Under Voltageاز مجموع دو پارامتر  يشترب يمقدار ولتاژ فعل يستيبا يگرعبارت د به
  بدهد. تا سافت استارتر اجازه استارت به موتور را

Under Voltage Start راه  ينپارامتر در ح ينا يو قبل از استارت موتور بود ول يراه انداز يشدر زمان پ ي: پارامتر قبل
  .يردبگ يدهناد يراه انداز ينسافت استارتر در ح ،چند ولت كاهش ولتاژ را ينكها يعنيباشد و  يم يانداز

. باشد مي ولتاژ حداقل دقيق حفاظت همچنين و استارت، حين در مكرر خطاهاي بروز از جلوگيري جهت پارامتر دو اين:  نكته
  .اندازي راه زمان براساس نه كنيد تنظيم موتور دائم كار زمان براساس را ولتاژ حداقل توانيد مي شما پارامتر دو اين وجود با

Current Unbalance باشد مي موتور نامي جريان حسب بر كه جريان سه تقارن عدم درصد: )  يان( عدم تقارن جر 
 يكي يا و باشد شده مشكل دچار موتور سربندي از يا و قطع سافت خروجي هاي كابل از يكي كه مواقعي در. گردد مي تنظيم

   .آيد مي كار به پارامتر اين باشد شده سوز نيم يا فرسوده موتور پيچي سيم هاي كالف از

Current Delay  و كمتر از  يشترب يموتور به صورت لحظه ا يانكار موتور جر يناگر در ح :)  يانجر يخطا ير( تاخ
و  يرتاخ ينمتوقف نخواهد شد و با در نظر گرفتن ا يكند ول يبالفاصله خطا را اعالم م استارتر سافتمربوطه شود،  يماتتنظ
  مدت زمان قطع خواهد شد. ينشدن ا يسپر

 .بشد مي تميلگاري صورت به تاخير اين محاسبه نحوه:  نكته

Over Power  ( حداكثر توان ) :تواند مي موتور چقدر كند مي مشخص كه است موتور نامي توان از درصدي حسب بر 
  .كند تحمل را توان افزايش

Under Power  ( حداقل توان ) :موتور باري بي توان كننده مشخص كه است موتور نامي توان از درصدي حسب بر 
  .يردگ يبار كار كردن موتور مورد استفاده قرار م يب از جلوگيري براي و است

    : باشد زير بصورت به بايد پارامتر اين تنظيم:  نكته

100 = %Under Power =  
  توان حداقل

  )باري بي(توان 
     

 همزمان يانجر و ولتاژ پارامتر دو هر توان در چون ، باشد مي ولتاژ و جريان هاي حفاظت از تر دقيق توان حفاظت:  مهم نكته
  .شود مي گرفته نظر در

Power Delay شود مي محاسبه لگاريتمي صورت به كه باشد مي توان خطاي قطع زمان در تاخير: توان )  يخطا ير(تاخ 
  .باشد مي ولتاژ و جريان خطاهاي قطع در تاخير مانند و

Short Circuit  ( اتصال كوتاه ) : در سافتRTK 3205 تندسوز  يه عالوه بر اين كه از فيوزهابراي حفاظت اتصال كوتا
استفاده شود سيستم حفاظتي ديگري نيز وجود دارد كه بصورت هوشمند از جريان فازها  يسافت بايست يدر خروج ينيمه هاد
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دهد. همچنين مقدار ميلي ثانيه فرمان قطع مي 6نمونه برداري كرده ودر صورت وجود اتصال كوتاه در مدت زمان كمتر از 
  باشد. يموتور و سافت قابل تنظيم م ياز جريان نام ياتصال كوتاه نيز بر حسب درصد جريان

Rotor Lock   : ( قفل روتور )عملكرد سازي شبيه  با بار همچنين و شبكه الكتريكي پارامترهاي كليه اندازگيري با دستگاه 
     ايد.الزم را اتخاذ نم هاي فرمان و داده تشخيص را روتور قفل تواند مي موتور

  

  سافت استارتر :  LCD صفحه تنظيمات حفاظت ها روي صفحه 

  

                                                                                                                 

                                                                                                          

       

       

       

                          

                                                                                                                  

                    

  

                                                                                                             

 

 

  

  

  

  

  

و  يريدعدد مورد نظر قرار بگ ي) رومقدار  يشافزا ) و ( + مقدار  كاهش -(  يها يدبه پارامتر ها ، با استفاده از كل يمقدار ده جهت
 .ييدنما يره) آن را ذخ   Sel(  يدبا زدن كل

Sel 

Sel 

پارامتر مورد نظر قرار گرفته و جهت  يها ، رو ينهگز ينحركت ب با
 .يدانتخاب كن   Sel يدآن را با كل يمقدار ده

 باز پيشرفته تنظيمات صفحه گزينه اين انتخاب با
 .ودش مي

ولتاژ و  يهاول يماتها و انتخاب آن تنظ ينهگز ينحركت ب با
 . ييدنما يرا مقدارده يانجر

Sel 
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 PT100ورودي سنسور 

. نحوه اتصال يردگ يدما مورد استفاده قرار م شيحفاظت آن در برابر افزا يتاًالكترو موتور و نها يدما يرياندازه گ يبرا فقط
 يها يعنوان اتصال مشترك در ورود بهتوان  ياست و م GND يخروج ينالاول در ترم يهصورت است كه پا ينآن بد

  ممكن هستند : يربه صورت اشكال ز PT100 يمهس 4تا  2 ياستفاده گردد. اتصال سنسورها يجيتالد

  

      
  

  

 يدر منو ADCپارامتر  يستيسافت استارتر حتماً با ي.ديال.س يموتور بر رو يدما يشدن نمافعال ش ي: برا نكته
Advance  يافعال Enable .شده باشد  

PT100 Fault يچيپ يمس يدما يشتواند تحمل كند. افزا يكه الكترو موتور م يي: حداكثر دماموتور )  يدما ي( خطا 
 الكتريكي هاي پارامتر افزايش بدون كه باشد مكانيكي مشكالتاز  ناشيتواند  يان مو تو يانجر يشالكتروموتور عالوه بر افزا

  .كرد حفاظت احسن نحو به را موتور توان مي خطا اين توسط بنابراين دهد مي رخ

PT100 Alarm به كار خود ادامه  يدهد ول يدما م يشهشدار افزا استارتر سافتكه در آن  يي: دماموتور )  ي( هشدار دما
  كند. يدهد و موتور را متوقف نم يم

  

 ينصورتكرد كه در ا يمتنظ 256باالتر از  يرا به عدد يماتتوان مقدار تنظ يدو پارامتر م يننمودن ا يرفعالغ ي: برا نكته
  گردد. يظاهر م يمتنظ يبر رو PT100 Fault: Disableعبارت 
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4 – Start Ramp ) شيب راه اندازي ( :   

  .گردد مي تنظيم اوليه ولتاژ و اندازي راه جريان زمان، قبيل از اندازي راه به مربوط تنظيمات منو اين در

 تنظيمات بهترين بتوانيم تا باشيم آگاه استارتر سافت كار حوهناز عملكرد و  يستيبا يراه نداز ظيماتتن مورد در توضيح از قبل
  : است شكل بدين خالصه طور به استارتر سافت عملكرد نحوه. كنيم اعمال سافت روي را

 جريان گرفتن نظر در با و كند مي افزايش به شروع) First Voltage(تنظيم قابل مقدار يك از ولتاژ استارتر سافت يك در
 حدي يك از كه اندازي راه زمان همچنيني و) Current Limit(است شده محدود نامي جريان برابر چند به هك اندازي راه

 موتور نامي دور و برسد نامي ولتاژ به تا نشود،) Ramp Max.Time( بيشتر حدي يك از و) Ramp Min.Time( كمتر
  .شود كامل

 خواهد كاهش نيز اندازي راه شتاورگ ،ولتاژ  هشاك با متناسب است  يزراه اندا ورمطلب كه ولتاژ با مجذور گشتا ينا به علم با
 مانند دارند كمي زياندا راه گشتاور به نياز آنها ارب كه الكتروموتورهايي براي استارتر سافت كه گرفت نتيجه توان مي و يافت

  .باشد مي مناسب...  و كمپرسورها ها، فن الكتروپمپها،

 يموتور از راه انداز يگشتاور راه انداز يجهتن در كه بدهيم كاهش آنقدر را اندازي راه جريان اگر باال مطالب به توجه با حال
را در حداقل مقدار خود  يراه انداز ياننخواهد شد. اگر جر يبار كمتر شود اصالً بار از جا كنده نخواهد شد و موتور راه اندار

 كشيد خواهد طول كه زماني مدت دربياوريم حركت به را آن و كنيم غلبه باربه گشتار مقاوم  يمكه بتوان يمانتخاب كن يطور
 جريان هرچقدر ديگر عبارت به. بود خواهد شده انتخاب اندازي راه جريان از تابعي برسد خود نامي سرعت به موتور سرعت تا
 تا شد خواهد بيشتر اندازي راه زمان مدت كمتر، اندازي راه جريان هرچه و كمتر اندازي راه زمان مدت ، بيشتر اندازي راه

  .برسد خود نامي دور به موتور

 يعنيكند( يآنقدر كم باشد كه نتواند موتور را راه انداز يدبا توجه به مطالب ذكر شده نبا Current Limit  تنظيم  : 1 نكته
، بنا به  ينام يانبرابر جر 4تا  3 ينب يكند). مقدار يجادموتور را ا يراه انداز يآنقدر باشد كه بتواند كشتاور الزم برا يدبا

  دباش تواند مي فن و سيال بارهاي براي تنظيم ينتجربه بهتر

 يم يسافت استارتر موتور را در حداقل زمان راه انداز يه،و ولتاژ اول يراه انداز يانجر رثحداك تنظيمات به توجه با : 2 نكته 
شود كه سافت استارتر  ميتنظ يحداقل زمان طور ينشود. اگر ا يتمام م يبرسد راه انداز يكند، اگر الكترو موتور به دور نام

دهد تا در مدت حداكثر  يرا ادامه م يبرساند، راه انداز يشده است موتور را به دور نام يفكه تعر يراه انداز ياننتواند با جر
 ينرسد سافت استارتر خطا يموتور به دور نام يزمدت زمان ن ينكند. اگر در ا يشده موتور را راه انداز يفتعر يزمان راه انداز
TimeOut تا  يمده يشرا افزا يراه انداز يانجر ياكرده و  يشتررا ب يبازه زمان ينا يستيبا يا ينصورتخواهد داد كه در ا

  خود برسد. يموتور به دور نام

 يانداز راه جريان حداكثر گرفتن نظر در با و  اندازي راه زمان حداكثر و حداقل زماني بازه در را الكتروموتور ،سافت  يعبارت به
 يا و بيشتر را زماني بازه اين بايستي يا اينصورت در كه داد خواهد خطا نرسد خود نامي دور به موتور اگر و كرد خواهد استارت
 .برسد خود نامي دور به موتور تا دهيم افزايش را اندازي راه جريان
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 ياضافه م Pre Startه مقدار ب 30s زمان برسد، استارت فرمان و باشد Remote يسافت در مد كار ي: وقت 3 نكته
  شود.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Start Ramp ) اندازي راه شيب (   

Option  Function 

Current Limit

  جريان محدوده
 جريان از درصدي حسب بر. بكشد است مجاز اندازي راه حين در موتور كه جرياني حداكثر
  .باشد مي موتور نامي

First Voltage 

اوليه ولتاژ  
 نامي ولتاژ به تا كند مي ولتاژ افزايش به شروع مقدار آن از سافت كه اي اوليه ولتاژ مقدار
.باشد مي نامي ولتاژ از درصدي حسب بر تنظيم اين. برسد

Ramp Max. 

Time 

اندازي راه زمان حداكثر  

.كندكامل  يالكتروموتور را در آن زمان راه انداز يستيكه سافت با يزمان حداكثر

Ramp Min. 

Time 

اندازي اهر زمان حداقل  

.برساند نامي دور به زمان آن در را موتور الكترو تا است مجاز سافت كه زماني حداقل

Pre Start Delay 

  يزمان راه انداز تاخير
 را زمان مدت اين استارت فرمان دريافت از پس سافت يعني باشد، مي انداز راه پيش تايمر
.كند يم الكتروموتور استارت به شروع سپس و كند مي سپري  

Direct Bypass 

Time 

پس و رمپ  يباشد، مدت زمان اتصال كنتاكتور با يمسافت در مد استارت اتصال مستق اگر
توسط افراد متخصص  يدآن حتماً با يمباشد و تنظ يم msباشد كه برحسب  يكامل ولتاژ م

 .يردانجام گ

Sel 

پارامتر مورد نظر قرار گرفته و  يها ، رو ينهگز ينحركت ب با
 .يدانتخاب كن   Sel يدآن را با كل يجهت مقدار ده
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5 – Stop Ramp ) : (شيب توقف  

  

هوشمند در زمان استوپ، اگرگشتاور بار بر گشتاور موتور غلبه كن، سافت تذكر : عالوه بر تنظيماتفوق سافت به طور 
.بالفاصله استوپ مي كند  

 

 

 

 

 

 

 

6– Inputs/Outputs )ورودي/خروجي : (  

 

 

 

  

 يها يز ورودباشد كه عملكرد هر كدام ا يولت م 24 يجيتالد ورودي 5 داراي دستگاه اين : ديجيتال يها يورود
  .است تنظيم قابل  6-1از انواع جدول  يكيبه  يجيتالد

 

Start Ramp شيب راه اندازي ) (   

Option  Function 

Release Voltage

  ولتاژ نهايي

Ramp Time  

  صفر شود. زمانحداقل ولتاژي كه بايستي در آن 

.مدت زمان توقف زمان توقف

Sel 

رامتر مورد نظر قرار گرفته و پا يها ، رو ينهگز ينحركت ب با
 .يدانتخاب كن   Sel يدآن را با كل يجهت مقدار ده

Sel 
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كاربر در  يباشد كه چهار عدد از آنها برا يم يجتالد يخروج 7 يدارا RTK3205 سافت : ديجيتال يها يخروج

  .يردگ يسافت مورد استفاده قرار م يمصارف داخل يباشد و سه عدد از آنها برا يدسترس م
، مطابق  5 يزا با آمپر خروجعدد از آنها بصورت مج يككنتاكت مشترك و  يو دارا 3 يها با آمپر خروج يعدد از خروج 3

 )6-2 جدول( باشد. يشكل در دسترس م

  

  

  

  

 
 
 
 

آنالوگ  يباشد كه هر سه ورود يم mA 20‐0آنالوگ  يورود 3 يدارا RTK3205مدل  سافت : آنالوگ يهايورود
اعمال فالت و آالرم  ينتوانند در استارت و استوپ دستگاه  و همچن يشده و قابل انتخاب م يفتعر يشاز پ توابعي توسط

آنالوگ از  يها يتوانند فقط به عنوان انتقال دهنده اطالعات ورود يم Read Onlyدر حالت  ياو  يرندمورداستفاده قرار گ
  )6-3(جدول مدباس باشند.  يقطر

 
 

Sel 

Sel 

Sel 
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6‐1      ديجيتال هاي ورودي      

Option  Function 

Not Used  .است گرفتهن قرار استفاده مورد ورودي اين  يعني  

Start  باشد فعال دستي عملكرد حالتيكه در ، شروع فرمان صدور جهت  

Stop    فعال باشد. Manualعملكرد  يكهتوقف موتور و انجام سافت استوپ. در صورت جهت

Alarm   ولي نميشود، موتور عملكرد توقف باعث ورودي اين شدن فعال. ميشود استفاده هشدار وضعيت اعالم براي
.ميشود استفاده دزدگير براي معموالٌ. ميسازد فراهم را صوتي هشدارهاي عالما امكان

Emergency وجه هيچ به بودن، فعال صورت در همچنين. ميشود استفاده استوپ سافت بدون موتور عملكرد توقف براي 
.كرد استارت را موتور نميتوان  

Bypass Feedback كنتاكتور صحيح عملكرد دهنده نشان كه ميشود استفاده ارجيخ بايپس از بسته كنتاكت يك دريافت براي 
.است خارجي بايپس  

Series Feedback مي سري كنتاكتور صحيح عملكرد دهنده نشان كه شود مي استفاده سري كنتاكتور از كنتاكت يك دريافت براي 
 .باشد
 گيرد مي قرار استارتر سافت فاز سه اصلي ورودي در كنتاكتور اين سري كنتاكتور نصب به نياز صورت در:  نكته
 از يكي و كرد تعريف سري كنتاكتور فرمان براي را ديجيتال خروجيهاي از يكي بايستي صورت اين در كه

  .كنتاكتور اين عملكرد صحت از فيدبك جهت را ديجيتال وروديهاي
 مشاهده قابل سافت دي سي ال روي بر استارت فرمان از قبل ورودي ولتاژهاي كنتاكتور اين نصب صورت در

  .نيست
 كنتاكتور به مربوط خروجي ابتدا استارت، فرمان دريافت از پس كه باشد مي اينصورت به دستگاه عملكرد نحوه
 و شود مي صادر استارت اجازه مشكل عدم صورت در و شوند مي بررسي ورودي ولتاژهاي شود مي فعال سري

 كنتاكتور خروجي روي از فرمان سپس و گيعد مي انجام دستگاه عادي عملكرد اول هم استوپ يا خطا هنگام به
  .شود مي برداشته سري
  چيست؟ سري كنتاكتور از استفاده دليل
 بدليل چون و باشد نمي سافت ورودي روي بر ولتاژي هيچ خاموش حالت در كه باشد مي اين داليل از يكي
 مشكل اين  كنتاكتور اين گذاشتن ال و دارد وجود ولتاژ هميشه خروجي براي معموالً قدرت هاي سوئيچ در نشتي
  .داشت نخواهيم رار

 موقع اين در شوند كوتاه اتصال سافت فاز دو به مربوط تريستئرهاي دليلي هر به اگر كه باشد مي اين دوم دليل
  .داد را سافت به قطع فرمان سري كنتاكتور به فرمان با توان مي

 
Panel Door Open همانند فعال شدن  يورود ينشود. فعال شدن ا ير باز شدن درب تابلو استفاده ماعالم هشدا برايAlarm  عمل

 Statusسافت در قسمت    ي.ديال.س يبر رو Alarm6، Panel Door is Openعبارت  و كند يم

Bar كند. يم يجادامكان اطالع از باز شدن درب تابلو رارا يشود. و در تله متر يظاهر م  
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     ورودي هاي ديجيتال     1‐6
Option  Function 

Internal Lock  به عنوان يك قفل عمل مي كند كه اجازه فعال شدن/غيرفعال شدن موتور را از طريق هيچكدام از ورودي ها نمي
 دهد.

در اين حالت اگر اين ورودي فعال باشد و فرمان استارت در هر مد كاري به سافت برسد سافت خطاي شماره 
Error 70  و عبارتStart with Inter Lock  بر روي ال.سي.دي سافت و در قسمتStatus Bar  ظاهر

  مي شود.
نكته : اگر در حين استارت و يا كاركرد اين ورودي فعال شود هيچ عكس العملي در سافت رخ نمي دهد و در فرمان 

  استارت بعدي لحاظ مي شود.

External ON/Off ًساعت فرمان يا شناور) استفاده مي شود. جهت كاركرد صحيح اين ورودي بايد دستگاه براي فرمان هاي خارجي(مثال 
بر روي پنل دستگاه روشن باشد تا سافت از اين ورودي فرمان  Externباشد يعني چراغ  Externدر مد كاري 

  بپذيرد.
Reset Fault .براي ريست كردن خطاها و هشدارها كاربرد دارد 

Themo Contact  براي اعالم گرم شدن پمپ استفاده مي شود. اين ورودي مي تواند به رلهPT100  خارجي متصل شود و جهت
 توقف موتور اعمال گردد.

  در ال.سي.دي ظاهر مي شود. Thermo Contactو عبارت  Error 5U*با فعال شدن اين ورودي خطاي 

Not 
Auto(Manual) 

به  Manualفاده مي شود و باعث مي شود عملكرد دستگاه از حالت معموالًتوسط يك كليد گردان تك حالته است
 و برعكس تغيير حالت يابد. Extern ،Remote ،Timerحالت هاي 

قرار مي گيرد  Manualمد كاري دستگاه در حالت  Not Auto(Manual)نكته : با فعال شدن اين ورودي 
  Extern ،Timer ،Remoteيكي از حالت هاي يعني  Manualو با غيرفعال دن آن سيستم در حالتي غير از 

  قابل تعريف است برمي گردد. Preferd Auto Modeو در زير منوي  Advanceكه آن هم در قسمت 
  Advanceكار كند بايستي در قسمت Timerو  Manualبطور مثال اگر شما بخواهيد دستگاه در حالت 

 Notيد در اين حالت با تعريف شدن ورودي ديجيتال كه تعريف كن  Timerرا براي مد كاري  Prefferd گزينه 

Auto  تعريف كرده ايد حالت دستي ياManual  انتخاب مي شود و با غيرفعال شدن آن مد كاريTimer 
 .انتخاب مي شود

و اتوماتيك  (Manual)نكته : اين ورودي تنها موقعي كه مي خواهيم مد كاري دستگاه در بين حالت دستي 
  كار كند مورد استفاده قرار مي گيرد.  تله متري) -فرمان خارجي-(ساعت فرمان

  كار كند چه بايستي انجام دهيم؟ (Manual)مثال : اگر بخواهيم سيستم تنها در مد كاري دستي 
 Not Autoو  NC (Manual)در اين حالت مي توانيم بدون هيچ سيم بندي يكي از ورودي ها را در حالت 

  تعريف كنيم.
Remote Select  از اين ورودي براي انتخاب مد كاري ريموت استفاده مي شود.

 Startدر  Remote  قرار مي گيرد و چراغ Remoteيعني با فعال شدن اين ورودي دستگاه در مد كاري 

Mode .روشن مي شود  
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 نرم وتوقف نرم يانداز راه يروشها

 : داراست را پذيري فرمان قابليت زير هاي روش به دستگاه اين -
 Manual : ديجيتال هاي ورودي و دستگاه پنل روي از صورت اين در كه Start و Stop راه ميتواند 

  .شود متوقف و اندازي
 External : شد داده توضيح قبلي هاي بند در مفصالٌ كه. 

 Timer : مينمايد عمل داخلي فرمان ساعت مطابق كه. 

 Remote : مثل ارتباطي هاي كارت طريق از فرمان جهت Modbus 

 استفاده و انتخاب قابل كنند، مي مشخص را مجاز هاي روش كه تنظيماتي به توجه با فوق هاي روش از كدام هر -
 .است

 

 

 

 

 

     ورودي هاي ديجيتال     1‐6
Option  Function 

External Select  از اين ورودي براي انتخاب مد كاري فرمان خارجي استفاده مي شود.
 Start Modeدر  Extern  قرار مي گيرد و چراغ Externي با فعال شدن اين ورودي دستگاه در مد كار

 .روشن مي شود

نكته : از اين ورودي موقعي استفاده مي شود كه بخواهيم از يك جاي ديگري مانند فلوتر، ساعت فرمان خارجي و 
رودي در توسط يك كنتاكت به سافت فرمان استارت بدهيم كه در اينصورت ابتدا بايستي سيستم را با اين و غيره،

تعريف كرديم و به  External ON/Offقراردهيم و سپس توسط يك ورودي ديگر كه  Externمد كاري 
  فلوتر يا رله ديگري وصل است فرمان استارت استوپ بدهيم.

 
Timer Select  از اين ورودي براي انتخاب مد كاري ساعت فرمان داخلي استفاده مي شود.

 به تفصيل توضيح داده شده است. Time/Calenderي نكته: ساعت فرمان داخلي در منو

 



                                    شركت آراز تابلو توان تبريز   RTK 3205راهنماي سافت استارتر

 26 صفحه

     خروجي هاي ديجيتال     2‐6
Option  Function 

Not Used  .گيرد نمي قرار استفاده مورد ديجيتال خروجي اين يعني  

Ramp Up  .شود مي فعال نامي دور به موتور رسيدن تا و است اندازي راه حال در موتور كه زماني  

Ramp Down  .شود مي فعال است توقف حال در موتور كه زماني

Running   زمان در خروجي اين شود، مي فعال موتور رسيدن كامل دور به اندازي راه اتمام تا% 100 به توان رسيدن زمان از
.شود نمي فعال اندازي راه پيش

Bypass خارجي پس باي كنتاكتور فرمان براي خروجي اين از توان مي نباشد داخلي پس باي كنتاكتور داراي دستگاه اگر 
⃰.  گردد استفاده  

 سافت در استفاده مورد) تريستور( قدرت هاي سوئيچ چون كه باشد مي اين پس باي كنتاكتور از استفاده لزوم:  نكته ⃰
  .شود مي استفاده اندازي راه از بعد ها سوئيچ اين پس باي جهت كنتاكتور يك از باشند مي حرارتي تلفات داراي استارتر
  .هستند پابرجا سيستم روي بر تواني و جرياني هاي تحفاظ تمام شدن پس باي از بعد اينكه توضيح
 سنسورهاي يا و باشد خروجي 6 داراي استارتر سافت خروجي بايستي حتماً خارجي پس باي از استفاده هنگام به: نكته
  .گيرند قرار جريان عبور مسير در Current Transformer برداري نمونه
 الكتروموتور استارت فرمان دريافت از پس كه باشد مي شكل اين به ارجيخ يا و داخلي پس باي كنتاكتور عملكرد نحوه
 و شود مي مدار وارد پس باي كنتاكتور موتور رسيدن نامي دور به از بعد بالفاصله و شده اندازي راه ها سوئيچ توسط

 به ها سوئيچ توس موتور و خارج مدار از كنتاكتور شده مدار وارد ها سوئيچ ابتدا استوپ فرمان دريافت از بعد همچنين
  .شور مي متوقف نرم صورت

  .گيرد نمي قرار استوپ و استارت حين در جرياني اضافه هيچ شامل پس باي كنتاكتور بال نكته به توجه با
 با حساس و اورژانسي شرايط در كه آن توسط موتور مستقيم استارت به توان مي پس باي كنتاكتور ديگر كاربردهاي از

  .شود مي استفاده زير تنظيمات و تنكا به توجه
 استفاده قطعاً و باشد مي محدود خيلي تعداد در و پايين هاي توان براي مستقيم استارت براي پس باي كنتاكتور از ايتفاده

 مي الكتروموتور براي هم و سافت براي هم مشكل بروز و خرابي احتمال و شود نمي توصيه كامل اشنايي بدون آن از
  .باشد
 منوي زير در و Direct Bypass حالت به Start Control Mode منوي زير و Advance قسمت در تيبايس

Stop Control Mode حالت به را Release شود تعريف.  
 

Motor Active  
Alarm شود مي فعال سيستم در هشدار هرگونه وقوع صورت در.  

Fault ريست انجام زمان تا خروجي اين و شود مي شوند،فعال مي وتورم اجباري توقف به منجر كه خطاهايي وقوع صورت در 
.ماند مي باقي فعال  

Capacitor از بعد و شود مي فعال موتور استارت از قبل خروجي اين شود مي استفاده خازني كنتاكتور به دادن فرمان براي  قفوت
.شود مي غيرفعال موتور كامل  
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     خروجي هاي ديجيتال     2‐6
Option  Function 

Heatter  سنج داخلي دستگاه انجام براي گرم كردن تابلو برق و فعال كردن گرم كن، مورد استفاده مي گردد و با توجه به دما
 و گزينه Analog Systemو زير منوي  Adminبا دسترسي  Advanceمي گيرد و نحوه تنظيم در منوي 

Heater Temp .مي باشد 

  
Cooler  ي گيرد. نحوه تنظيم دماي يا تهويه تابلو براساس دماسنج داخلي مورد استفاده قرار مبراي فرمان دادن به يك فن و

 Cooler Tempو گزينه  Analog Systemو زير منوي  Adminبا دسترسي  Advanceكولر در منوي 
 مي باشد.

 
Electric Value .براي فرمان دادن به شير برقي مورد استفاده قرار مي گيرد 

Series  خروجي جهت فرمان به كنتاكتور سري استفاده مي شود.از اين  

Internal Fan  با دسترسي  Advanceجهت فرمان دادن به فن هاي داخلي سافت مورداستفاده قرار مي گيرد و تنظيم آن از منوي 
Admin  و زير منويAnalog System  و گزينهInternal Fan Temp .مي باشد  

  كمتر باشد. Cooler Tempاز مقدار تنظيم  Internal Fan Tempنكته : بايستي مقدار تنظيم 
 

Pre – Start 
Warn. 

ز شروع راه اندازي ازماني فعال مي شود كه سافت در حالت سپري كردن زمان پيش راه اندازي مي باشد و پس 
 غيرفعال مي شود.

ابل ق Pre Startو زير منوي  Supperبا دسترسي  Start Rampمدت زمان پيش راه انداز در منوي 
  دسترسي مي باشد.

 
24 V Switch 
(HMI) 

ستفاده قرار گيرد بالفاصله اين خروجي در داخل سافت مورد استفاده قرار گرفته و اگر در خروجي هاي ديگر مورد ا
 بعد از برق دار شدن فعال مي ماند و تا قطع تغذيه فعال باقي مي ماند.
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6‐3      آنالوگ وروديهاي                         
Option  Function 

Function  آنالوگ  يها يعملكرد ورود توابع
Activation  آنالوگ ورودي شدن فعال غير و فعال بازه تعريف  
Limit S1    Activationشده در  يفنقطه بازه تعر اولين

Limit S2   Activationشده در  يفنقطه بازه تعر دومين

Hysteresis  

    3 - 6 Function                         
Option  Function 

Not Used  .است نگرفته قرار استفاده مورد ورودي اين  يعني

Ready Only   .است خواندن قابل ورودي اين مقدار مدباس آدرس طريق از فقط و نبوده ورودي اين از متاثر استارتر سافت يعني
 خواندن قابل مربوطه مدباس آدرس در نيز آن مقدار شود استفاده نيز ديگري توابع در ورودي يك از غير به اگر:  نكته
  .است

 
Alarm   شود. يم يفبه عنوان هشدار تعر S2و  S1و  Activateموجود در قسمت  يماتمربوطه طبق تنظ آنالوگ

  يمكن  Saveرا انتخاب و  Alarmها  ، عملكرد  ياز ورود يكي ي: برا مثال
   كنيم انتخاب Greater Than S1 (Value>S1)را  يورود  Activation و

S1 = 12.2   Limit  
 Analogو عبارت  Alarm 4دهد. دستگاه  ياعالم هشدار م يستمشد ، س 12.2mAاز  يشترب يمقدار ورود اگر

Input Alarm شود. يظاهر م ي.ديال.س يبر رو  

Fault   شود. يم يفبه عنوان فالت تعر S2و  S1و  Activationموجود در قسمت  يماتمربوطه طبق تنظ آنالوگ

Emergency  

External On/Off   ورودي روي را زير تنظيمات باشد آنالوگ ورودي عمكرد طريق از سافت استارت فرمان بخواهيم كه صورتي در
.كنيم مي اعمال شده مشخص  

 Activation قسمت زا. كنيم مي انتخاب را External On/Of  عملكرد ، شده مشخص ورودي براي
   In Range S1 , S2 انتخاب مثال. كند كار اي محدوده چه در كنيد مشخص
S1 = 5   Limit  

S2 = 12   Limit  
  .گرفت خواهد استارت فرمان سيستم گرفت قرار آمپر ميلي 12 و 5 مابين آنالوگ ورودي مقدار اگر مقادير طبق

  )  Start Mode كليد توسط .باشد Extern روي بايد استارت از قبل كاري مد(
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   3 - 6 Activation                         
Option  Function 

Never Active (Value Ignored)   .يردانجام نگ يعمل يچگرفته شود و ه يدهناد S2و  S1حدود  يعني

Greater Than S1 (Value>S1)  شتر آنالوگ ب يمقدار ورود يوقت يعني   Functionموجود در  يفعارطبق ت  شد  S1از  ي
  فعال شود. يمكرد يفتعر يورود ينا يكه برا

Less Than S (Value<S1)  كه   Functionموجود در  يفطبق تعار  شد S1آنالوگ كمتر از  يمقدار ورود يوقت يعني
 فعال شود. يمكرد يفتعر يورود ينا يبرا

In Range S1 , S2 (S1<Value<S2)  موجود در  يفباشد طبق تعار S2و  S1حدود  يندر ب يرودو ينمقدار ا يوقت يعني
Function  فعال شود. يمكرد يفتعر يورود ينا يكه برا 

Out Range S1 , S2 (Val<S1 or 
S2<Val) 

 يرمنويكه در ز يفيباشد طبق تعار S2 يشترب ياو S1كمتر از  يورود ينمقدار ا يوقت يعني
Function عال شود.ف يمانجام داد يورود ينا يبرا  

External On/Off   
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7  Timer / Calendar‐)تاريخ و ساعت (:    

  .گيرد مي انجام داخلي فرمان ساعت و تاريخ و ساعت به مربوط تنظيمات منو اين در

  

  

  

  .يردگ يبه سهولت انجام م Set Date/Time يمنو يردر ز يخبوط به ساعت و تارمر تنظيمات

  

  

  

 يكيمكان يباشد كه همانند ساعت فرمان ها يم يزيقابل برنامه ر يساعت فرمان داخل يك يدارا RTK3205استارتر  سافت
و عملكرد آنها  يمه نحوه تنظباشد ك يم H Prog 24و  Periodic يدو مد كار يساعت فرمان دارا ينباشد، ا يموجود م
  .يمده يم يحرا توض

  باشد. (OFF)خاموش يو چه مدت زمان (ON)روشن سافت زماني مدت چه يعني  : پريوديك كاري مد

  

  

  

  .باشد خاموش زماني هاي بازه چه در و روشن زماني هاي بازه چه در سافت يعني  : ريزي برنامه قابل ساعته 24 كاري مد

  

  

  

  : نكته

 باشد يم يقهدق 15 زماني بازه هر -1

 گردد يمتنظ Set Date/Time يقبالً ساعت در منو يستيبا يزمان يبازه ها ينا يمتنظ قبل -2



                                    شركت آراز تابلو توان تبريز   RTK 3205راهنماي سافت استارتر

 31 صفحه

. يردقرار گ Timeسافت در مد استارت  يستيباشد كه با يصورت م ينبد يساعت فرمان داخل ينفعال شدن ا نحوه -3
 يشصت يقامر هم از طر ينروشن باشد. ا Timeزرد رنگ چراغ  Start Modeدر پنل  سافت استارتر در قسمت  يعني

Start Mode سافت امكان  يهباشدو بعد از قطع و وصل تغذ ينم يدارحالت پا يناست كه ا يرپنل امكان پذ يبر رو
گردد و در  يمتنظ Time Statبه صورت  يجيتالد يها ياز ورود يكياست كه  ينروش دوم ا يوجود دارد ول ييرتغ
 ي،ساعت فرمان داخل يقو سافت از طر يردگ يقرار م Time يفعال گردد سافت در مد كار يورود ينرگاه احالت ه ينا

 .يردگ يفرمان استارت م

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 كليد با و فعال( + )  يدآنها با كل يمسافت اجازه فرمان استارت دارد و نحوه تنظ يعنيپر رنگ  يزمان يبازه ها : 1 نكته
  بعدي زماني هاي بازه به حركت)  Sel(   يدفعال و با كل غير)  -( 

(  يدكل يبازه زمان ينآخر يمماند كه پس از تنظ يم يدارو در حافظه ماندگار سافت پا Save يزمان يماتتنظ : 2 نكته
Sel فشرده و عبارت  ) راPlease Wate  گردد مي ظاهر. 

   

 

   

كه  ييفعال است در بازه ها يرابتدا بازه غ در
 يدرا بزن Sel يدفعال باشد فقط كل يرغ يخواهيدم

 .يدحركت كن يتا به بازه بعد

+ را  يداشد كلفعال ب يخواهيدكه م ييبازه ها در
تا به بازه  يدرا بزن Selتا پر رنگ شود سپس  يدبزن
 .يدحركت كن يبعد
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 ه دورهاي تله متري وكنترل ازرا ورودي خروجي سيستم

) است شده گرفته نظر در يابي عيب و تنظيمات انجام براي كه USBبراي هر نوع ارتباط داده اي با دستگاه (غير از  -
 .گردد نصب CPU روي بر مربوطه كارت بايست مي

  .كرد استفاده سافت هر روي بر كارت يك از فقط توان مي جمعاً -
 .هستند ارائه قابل LAN و GSM/GPRS و Modbus جمله از مختلف ارتباطات براي ها كارت تنوع -

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 
  

  : گيرد مي قرار دستگاه يرو بر زير شكل به Modbus كارت مثال يبرا
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 نحوه ريست كردن دستگاه

 كه صورتي در كليد اين كنار LEDبر روي پنل دستگاه كليدي براي انجام ريست پيش بيني شده است. ضمناً چراغ  -

 .دارد وجود ريست) به نياز و( امكان كه ميكند اعالم و ميزند چشمك باشد، آن دادن فشار به نيازي

 حالت داراي دستگاه. نماييد تنظيم ريست به را آنها از يكي ميتوانيد. است ريزي برنامه قابل ورودي 5 داراي دستگاه -

 از پس) آن امثال يا لوترف يا ساعت طريق از فرمان( نباشد دستي حالت در اگر كه معني بدين. است هوشمند ريست

 باز عادي كاركرد به و نموده ريست را افتاده اتفاق خطاي خود به خود دقيقه 5 از پس بحراني، غير خطاهاي وقوع

 سيستم عملكرد بار، 10 تعداد به مشابه خطاي وقوع صورت در و افتد مي اتفاق بار 10 تا عمل اين. گردد مي

 .شد خواهد متوقف

 .است تنظيم قابل آن تعداد و خودكار ريست زمان -

 ماجول اگر البته. دارد وجود ها فالت كردن ريست امكان نيز LAN و GPRS و SMS و RTU و مودباس طريق از -

 .گردد نصب مربوطه

 ستــري خود به خود خطا، رفع از پس بالفاصله) فاز يك قطعي يا ولتاژ افت مثل( شبكه از ناشي هاي خطا تمام -

 .شوند مي
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5 Modbus Registers MapRTK320 
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The System Status Register's Bitwise Description: 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Control/Monitoring Register's Bitwise Description: 
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 ليست خطاهاي موجود

ف
ردي

 

گروه   LCDعنوان خطا در 
  نحوه رفع  توضيحات/دليل وقوع  اخط

1 
EEPROM Memory 

Failed 
System 

حافظه داخلي دستگاه جهت ذخيره 
 تنظيمات خراب شده است.

با سرويس خدمات پس از فروش 
تماس حاصل  ابلوت و گارانتي آراز

  نماييد.

2Line Fault: R Voltage 

 ماييد.برق ورودي را كنترل ن يكي از ولتاژهاي ورودي قطع شده است. 3Line Fault: S Voltage 

4Line Fault: T Voltage 

5 Network Lines FaultVoltage  فاز ورودي قطع شده است. 3هر 
كليد اصلي ورودي را كنترل 

 نماييد.

6 
Cant Start 
Command 

System 
در حالي كه يكي از خطاهاي بحراني فعال 

  صادر شده است. Startاست، فرمان 
ي موجود در سيستم را خطا ها

 رفع نماييد.

7 Already  Runing System  در حالي كه موتور در حال كار است، مجدداً فرمانStart .صادر شده است 

8Start‐Test 1 System 
سيستم اندازه گيري پارامترهاي داخلي 

 معيوب است.

با سرويس خدمات پس از فروش 
تماس حاصل  ابلوت و گارانتي آراز

  .نماييد
9Start‐Test 2 System 

10Start Test 3 System 

11SCR Fault R System 
يكي از تريستورهاي داخل دستگاه معيوب 

 شده است.

خدمات پس از فروش با سرويس 
تماس حاصل  و گارانتي آراز تابلو

  نماييد.
12SCR Fault S System 

13 SCR Fault T System 

14 Load Unbalance 
Motor/ 
Current 

تقارن جريان هاي مصرفي به هم خورده 
  است.

 عدم تقارن/تعادل جريان

الكتروموتور متصل به دستگاه را 
از نظر صحت سيم پيچي و 

 اتصاالت بررسي نماييد.

15 
Sequence Error 

(RST) 
Voltage .توالي فازهاي ورودي درست نيست 

ترتيب ولتاژهاي ورودي را اصالح 
ورتي كه همين نماييد، و در ص

توالي صحيح است، از منوي 
Advance ه گزينه ب

Reverse Sequence  رفته
  را تعريف نماييد. و آن
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ف
ردي

 

گروه   LCDعنوان خطا در 
  نحوه رفع  توضيحات/دليل وقوع  اخط

16Line Fault: R Voltage 

 برق ورودي را كنترل نماييد. يكي از ولتاژهاي ورودي قطع شده است. 17Line Fault: S Voltage 

18Line Fault: T Voltage 

19 Run with Error System 
در حالي كه يكي از خطاهاي بحراني فعال 

  صادر شده است. Startاست، فرمان 
خطا هاي موجود در سيستم را 

 رفع نماييد.

20 Run Self Fault System 
سيستم اندازه گيري پارامترهاي داخلي 

 معيوب است.

با سرويس خدمات پس از فروش 
تماس حاصل  تابلو و گارانتي آراز

  نماييد.

21 Load Unbalance 
Motor/ 
Current 

تقارن جريان هاي مصرفي به هم خورده 
  است.

 عدم تقارن/تعادل جريان

الكتروموتور متصل به دستگاه را 
از نظر صحت سيم پيچي و 

  اتصاالت بررسي نماييد.
ميتواند لنگي موتور يا شفت نيز 

 دليل وقوع خطا باشد.

22 Network Du. Start Voltage 
ورودي در حين راه اندازي  ولتاژهاي

 كاهش يافته يا نامتعادل شده اند.

نوع كابل ورودي از ترانس تا تابلو 
يا قطر آن را مجددا محاسبه و 

  بررسي نماييد.
طول كابل ورودي را در 
  محاسبات دخيل نماييد.

اتصاالت داخل تابلو را آچار كشي 
  نماييد.

Tap  ترانس برق ورودي يا
  اه باشد.قدرت آن ميتواند اشتب

23 Network Du. Run Voltage 
ولتاژهاي ورودي پس از راه اندازي كاهش 

 يافته يا نامتعادل شده اند.

24 
Cant Start: IO 

Config 
System 

 Digitalبا توجه به تنظيمات ورودي هاي 
 External On/Offبراي  Analogيا 

  وجود ندارد. Startامكان 

  تنظيمات را كنترل كنيد.
ت صحت تنظيمات، در صور

عملكرد سنسورها را بررسي 
 نماييد.

25 Under Current: R 
Motor/ 
Current 

 يكي از جريان هاي بار كاهش يافته است.

الكتروموتور و اتصاالت خروجي را 
بررسي نماييد.يكي از سيم پيچ ها 

  ميتواند معيوب شده باشد.
بار متصل به الكتروموتور قطع 

پمپ شده است. بطور مثال در 
هاي شناور، چاه بي آب شده 

 است.

26 Under Current: S 
Motor/ 
Current 

27 Under Current: T 
Motor/ 
Current 



                                    شركت آراز تابلو توان تبريز   RTK 3205راهنماي سافت استارتر

 40 صفحه

ف
ردي

 

گروه   LCDعنوان خطا در 
  نحوه رفع  توضيحات/دليل وقوع  اخط

28 Over Current: R 
Motor/ 
Current 

 يكي از جريان هاي بار افزايش يافته است.

الكتروموتور و اتصاالت خروجي را 
بررسي نماييد.يكي از سيم پيچ ها 

  يوب شده باشد.ميتواند مع
بار متصل به الكتروموتور گير 

كرده يا افزايش يافته است. بطور 
مثال در پمپ هاي شناور، چاه 

 دچار ماسه دهي شده است.

29 Over Current: S 
Motor/ 
Current 

30 Over Current: T 
Motor/ 
Current 

31Under Voltage: R Voltage 
كرده يكي از ولتاژهاي شبكه افت پيدا 

 است.
 برق ورودي را كنترل نماييد. 32Under Voltage: S Voltage 

33Under Voltage: T Voltage 

34 Start‐up Bootload System 
نرم افزار داخل سيستم دچار مشكل شده 

 است.
با سرويس خدمات پس از فروش 

تماس حاصل  تابلو و گارانتي آراز
 35  نماييد.

Power Meter 
Damage 

System .پاورمتر داخلي معيوب شده است 

36Over Voltage: RS Voltage 
ولتاژهاي نسبي شبكه افزايش پيدا كرده 

 است.
 برق ورودي را كنترل نماييد. 37Over Voltage: ST Voltage 

38Over Voltage: TR Voltage 

39Voltage Unbalance Voltage امتقارن ولتاژهاي ورودي شبكه نامتعادل/ن
 شده اند.

 برق ورودي را كنترل نماييد.
40Voltage UnbalanceVoltage

41 Over Power 
Power/ 
Motor 

توان مصرفي الكتروموتور افزايش پيدا كرده 
 است.

الكتروموتور و بار متصل به آن را 
  كنترل نماييد.

بار متصل به الكتروموتور گير 
كرده يا افزايش يافته است. بطور 

ال در پمپ هاي شناور، چاه مث
 دچار ماسه دهي شده است.

42 
Power Sag: Under 

KW 
Power/ 
Motor 

توان مصرفي الكتروموتور كاهش پيدا كرده 
 است.

الكتروموتور و بار متصل به آن را 
  كنترل نماييد.

بار متصل به الكتروموتور قطع 
شده است. بطور مثال در پمپ 
هاي شناور، چاه بي آب شده 

 .است

43 
Short Circuit 

Output 
Current 
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ف
ردي

 

گروه   LCDعنوان خطا در 
  نحوه رفع  توضيحات/دليل وقوع  اخط

44 Rotor Locked 
Motor/ 
Current 

جريان بيش از حد از خروجي هاي سيستم 
 عبور كرده است.

خروجي ها اتصال كوتاه شده اند 
يا شفت روتور خروجي 

 الكتروموتور قفل شده است.

45 
Short Circuit 

Output 
Current 

46 Rotor Locked 
Motor/ 
Current 

47 Start Timeout Motor 
الكتروموتور در زمان حداكثر تعريف شده 

 راه اندازي نشده است.

تنظيمات سيستم را متناسب با 
نوع موتور و بار متصل كنترل 

  نماييد.
در محدوده تحمل دستگاه، 

ميتوانيد حداكثر جريان راه اندازي 
 را افزايش دهيد.

48 External Alarm System 
يتال يا آنالوگ مربوط به ورودي ديج

Alarm .فعال شده است   

49Panel Door is Open System .ورودي ديجيتال مربوطه فعال شده است  

50 Thermo Contact Motor 
ورودي ديجيتال حفاظت حرارتي موتور 

 فعال شده است.

دماي موتور و صحت كاركرد 
 سنسور را بررسي نماييد.

51 SCR Very Hot System 
اي تريستورهاي داخلي افزايش پيدا دم

 كرده است.

براي مدتي از راه اندازي مجدد 
  خودداري نماييد.

سيستم خنك كننده و گردش هوا 
 را كنترل نماييد.

52 
Motor Hot 
Temperatur 

Motor .دماي موتور افزايش پيدا كرده است 
سيستم خنك كننده موتور را 

 بررسي نماييد.

53 Board Very Hot System .دماي داخل دستگاه گرم شده است 

براي مدتي از راه اندازي مجدد 
  خودداري نماييد.

سيستم خنك كننده و گردش هوا 
 را كنترل نماييد.

54 Sensor Damaged System 
سنسور دماي داخلي دستگاه معيوب يا قطع 

 شده است.

با سرويس خدمات پس از فروش 
تماس حاصل تابلو  و گارانتي آراز

  يد.نماي

55 PT100 Damaged Motor 
موتور خراب يا قطع شده  PT100سنسور 

  است.

اتصاالت و نوع سنسور (تعداد 
سيم) و صحت عملكرد سنسور 

PT100 .موتور را بررسي نماييد  
56Line Fault: R Voltage .برق ورودي را كنترل نماييد.  يكي از ولتاژهاي ورودي قطع شده است 
57Line Fault: S Voltage 
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ف
ردي

 

گروه   LCDعنوان خطا در 
  نحوه رفع  توضيحات/دليل وقوع  اخط

58 Line Fault: T Voltage 

اين خطا ها پس از راه اندازي موفق و در 
عادي سيستم رخ ميدهند و  حين كاركرد

نشان دهنده قطعي فاز در زمان كاركرد 
 موتور هستند.

59 External Logic System 

 2حداقل «حالت فرمان خارجي در وضعيت 
دارد ولي فقط يك ورودي به  قرار» ورودي

  ان فرمان تعريف شده است.عنو

تنظيمات منطقي براي فرمان 
 External On/Offخارجي 

  را بررسي و اصالح نماييند.

60 External Logic System 

 1اگر «حالت فرمان خارجي در وضعيت 
قراردارد ولي » 3در غير اينصورت  2پس 

به عنوان فرمان  3تا  1ورودي هاي 
  تعريف نشده اند.

61 External Logic System 

ورودي «حالت فرمان خارجي در وضعيت 
قراردارد ولي هيچ » ديجيتال و آنالوگ

ورودي ديجيتالي به عنوان فرمان تعريف 
  نشده است.

62 External Logic System 

ورودي «حالت فرمان خارجي در وضعيت 
قراردارد ولي هيچ » ديجيتال و آنالوگ

ورودي آنالوگي به عنوان فرمان تعريف 
  شده است.ن

63 External Logic System 

ورودي «حالت فرمان خارجي در وضعيت 
دارد ولي سيستم  قرار» ديجيتال و آنالوگ

 ADCداراي ورودي آنالوگ نيست يا 
  معيوب شده است.

64 Main ADC DamagedSystem 
سيستم اندازه گيري سيگنال هاي آنالوگ 

 داخلي معيوب شده است.

از فروش  با سرويس خدمات پس
تماس حاصل  تابلو و گارانتي آراز

  نماييد.

65 Seri Contactor System 
ورودي فيدبك از كنتاكتور سري، پس از 
 فرمان به كنتاكتور سري فعال نشده است.

  كنتاكتور سري معيوب است.
ورودي فيدبك به درستي متصل 

  نشده است.
تنظيمات ورودي هاي ديجيتال 

 بايد بررسي شوند.

66 Bypass Contactor System 

ورودي فيدبك از كنتاكتور بايپس، پس از 
پس فعال نشده  فرمان به كنتاكتور باي
 است.

ورودي .كنتاكتور بايپس معيوب است
  فيدبك به درستي متصل نشده است.
تنظيمات ورودي هاي ديجيتال بايد 

 بررسي شوند.
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ف
ردي

 

گروه   LCDعنوان خطا در 
  نحوه رفع  توضيحات/دليل وقوع  اخط

67 Seri Timeout System 
ن به ولتاژهاي ورودي پس از فرمان داد

 كنتاكتور سري متصل نشده اند.

  كنتاكتور سري معيوب است.
  اتصاالت ورودي را كنترل كنيد.

 برق ورودي را كنترل كنيد.

68 
Start with STOP 

Cmd. 
System 

صادر  Stopو  Startهمزمان فرامين 
  شده است.

ورودي هاي ديجيتال مربوط به 
Start  وStop  را بررسي

  نماييد.
خراب شده  پنل داخل دستگاه
  است.

69 
Start with 
Emergency 

System 
فرمان  Emergencyبا وجود فرمان 
Start .صادر شده است  

ورودي هاي ديجيتال مربوط به 
Emergency  را بررسي
  نماييد.

دستگاه از روي پنل در حالت 
Emergency  قرارداده شده

  است.

70 Start with Interlock System 
فرمان  Interlockبا وجود فرمان 
Start .صادر شده است  

ورودي هاي ديجيتال مربوط به 
Interlock .را بررسي نماييد  

ساير سيستم هاي موازي اجازه 
عملكرد سافت استارتر را 

 نميدهند.

71 
Start with 
Thermocon 

System 

با وجود فعال بودن خطاي ورودي 
Thermo Contact  فرمانStart 

  صادر شده است.

ديجيتال مربوط به ورودي هاي 
Thermo Contact  را

  بررسي نماييد.
 موتور گرم شده است.

72 Bypass Not Defined System 

داخلي است و  Bypassدستگاه از نوع 
نميتواند بدون كنتاكتور بايپس كار كند، و 

 Bypassهيچ خروجي به عنوان فرمان 
  تعريف نشده است.

  تنظيمات را بررسي نماييد.
رها معيوب شده سنسور تريستو

  است.
  معيوب شده است. ADCسيستم 

73 
Start with ADC 

Emgcy 
System 

فرمان  Emergencyبا وجود فرمان 
Start .صادر شده است  

ورودي هاي آنالوگ مربوط به 
Emergency  را بررسي
  نماييد.

74 
Start with Hot 

Motor 
System 

فرمان  PT100با وجود فعال بودن خطاي 
Start شده است. صادر  

  موتور گرم شده است.
در محل  PT100سنسور 

مناسب نصب نشده يا معيوب 
  شده است.



                                    شركت آراز تابلو توان تبريز   RTK 3205راهنماي سافت استارتر

 44 صفحه

ف
ردي

 

گروه   LCDعنوان خطا در 
  نحوه رفع  توضيحات/دليل وقوع  اخط

75 Start with Hot SCRs System 
با وجود فعال بودن خطاي دماي 

  صادر شده است. Startتريستورها، فرمان 
براي مدتي از استفاده از دستگاه 
خودداري نماييد تا دماي داخل 

  دستگاه متعادل شود.
جاري گردش هوا برا بررسي م

  نماييد.
عملكرد صحيح فن ها تهويه را 

 بررسي نماييد.

76 
Start with Hot 

Board 
System 

با وجود فعال بودن خطاي دماي داخل 
  صادر شده است. Startسيستم، فرمان 

77Memory Error System  حافظه داخلي سافت استارتر خراب شده
  است.

فروش با سرويس خدمات پس از 
 تماس حاصل نماييد. تابلو آراز 78 

Unknown Start 
Type 

System 
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