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 برای انواع الکتروموتورهای القائی  ARAZتولیدکننده سافت استارتر 
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 تولید کننده انحصاری سافت استارتر در ایران  )محصول دانش بنیان(

 CE    /   ISO9001   /  ISO10002دارای گواهینامه های   



 

 (250KWو دارای کنتاکتور بای پس داخلی )تا توان  450KW تا  7.5KWتوان خروجی 

 راه اندازی نرم انواع الکتروموتور مطابق با استانداردهای بین المللی

 امکان ارتباط با ادوات تله متری اعالم/ ذخیره/ ارسال تمام خطاها

 ورودی/ خروجی های متعدد نصب و تنظیم آسان

 گارانتی و پشتیبانی تمام وقت طراحی و تولید ایرانی

 مشخصات کلی و ظرفیت مدل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

باا تاوجاه باه            RTK3205انتخاب سافت استارتر مناسب برای الکتروموتور از اهمیت خاصی برخوردار است. در جدول زیر مدلهای مختلف سافت استارترهای                    
 ظارفیت جریان دهی و امکان راه اندازی بارهای مختلف ذکر شده است. 

 

جریان کارکرد  (KWتوان مناسب الکتروموتور )

 (Aعادی و دائمی )

کنتاکتور 

 بایپس 
 تیپ مدل 

 بار سبک بار متوسط بار سنگین

8.5 12 15 32 Int. RTK3205-15 

A 15 18.5 22 40 Int. RTK3205-22 

15 22 30 65 Int. RTK3205-30 

22 30 37 75 Int. RTK3205-37 

B 

30 37 45 85 Int. RTK3205-45 

37 45 55 100 Int. RTK3205-55 

45 55 62 130 Int. RTK3205-62 

55 62 73 150 Int. RTK3205-73 

62 73 92 185 Int. RTK3205-92 
C 

73 92 110 225 Int. RTK3205-110 

92 110 132 265 Int. RTK3205-132 

D 
110 132 160 300 Int. RTK3205-160 

132 160 180 400 Int. RTK3205-180 

182 200 220 470 Int. RTK3205-220 

200 250 315 630 Ext. RTK3205-315 
E 

280 320 360 800 Ext. RTK3205-360 
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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 

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: Real Time OS 4.1 

USB: High Speed 48Mbps / HID Device Class 

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

RTC: 1S per Year Calibrated / Battery CR2032 

 مشخصات فنی  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 به شرح زیر می باشد : ARAZمشخصات الکتریکی سافت استارتر 
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TYPE B TYPE C TYPE D TYPE A 



 

  

 راه انداز نرم چیست ؟
دساته    2برای راه اندازی الکتروموتورها روش های متعددی وجود دارد که باه             
 عمده تقسیم میشوند : الف( روش های ضربه ای  ب( روش های نرم

در روش های ضربه ای که عماده تارین ملاال شن شاامب تاابلو  بار  هاای               
کنتاکتور تک ضرب و تابلو بر  های ستاره/ مللث است، در لحظۀ راه انادازی               
الکتروموتور ضربه ای قابب توجه به موتاور و تههایتات متاصب باه شن  ملاب           
پمپ، نوار نقاله، ...( وارد می شود. این ضربه مای تواناد باعاث شسایب دیادن                   
تههیتات مکانیکی به مرور زمان گردد و معموالً عمر متوسط این سیاستم هاا       

 کمتر از میتان پیش بینی شده است.

همچنین جریان مورد نیاز برای راه اندازی موتور در روش راه اندازی ضربه ای            
بیشتر از جریان مورد نیاز برای روش راه اندازی نرم است، بناابراین در لحظاه                

Start .موتور به شبکه بر  شوک لحظه ای وارد خواهد شد 

در روش هاای راه انادازی نارم، بارخوش روش هاای ضاربه ای، موتاور بااه        
شهستگی شروع بکار می کند و این شروع شهاسته باعاث فاشش شاوک هاای         
مکانیکی و الکتریکی می شود. بنابراین طول عمر تههیتات متصب باه موتاور              
بیشتر شده و سیستم در مقرون به صرفه ترین فالت به کار خود ادامه خواهاد                
داد. سافت استارتر وسیله ای الکترونیکی است که می تواند بارای راه انادازی               

 نرم الکتروموتورها بکار رود.
 

 محور 3فقط یک کابل 
رشاته و     3در روش راه اندازی سافت استارت، موتور فقط از طریق یک کاباب            

بصورت سربندی مللث به سافت استارتر متصب مای شاود و بناابراین صارفه                
 جویی قابب موفظه ای در هتینه کابب صورت می پشیرد.

  

 ARAZچرا سافت استارتر   
 یک سافت استارتر از  قسمت های مختلفی تشکیب شده است:

 )کلیدهای نیمه هادی قدرت  تریستورها 

 پردازنده و سیستم الکترونیکی کنترل سافت استارتر 

 ).../سیستم اندازه گیری پارامترهای الکتریکی  ولتاژ/جریان/توان/فرکانس 

 ورودی/خروجی های کنترل و فرمان 

در برخی سافت استارترهای موجود در بازار و به دلیب کاهش قیمت تمام شده،          
تعدادی از قطعات موجود در قسمت های فو  الشکر فاشش مای شاوند. بطاور          

عدد تریستور استفاده شده اسات ولای در           6ملال در سافت استارترهای شراز از       
تریستور استفاده شده و یکای از         4برخی سافت استارترهای موجود در  بازار از         

خطوط فاز مستقیمًا به خروجای متاصب شاده اسات. همچنیان در تعادادی از             
دستگاه های مشابه بطور کلی سیستم اندازه گیری پارامترهای الکتریکی وجود           
ندارد، در فالی که در سافت استارتر های شراز از یک پاورمتر کاماب باا قادرت                 

 اندازه گیری باال استفاده می گردد.

عووه بر این، در سافت استارتر های شراز قاسمت هاای زیار بطاور ماشخ                   
 اضافه شده و امکانات متعددی را ایهاد نموده اند:

 ورودی/ خروجی های قابب برنامه ریتی جهت کاربردهای مختلف 

             ،ورودی های اندازه گیری شنالوگ برای سایر پارامترها  سطح مختن، دماا
 فشار، مقادیر شیمیایی، ....(

 )روش های مختلف و قابب برنامه ریتی استارت و استوپ  دستی/خودکار 

  کنتاکتورBypass  250داخلی  در توان های زیرKW) 

 امکانات تله متری و تله کنترل 

 Data Logger داخلی برای ذخیره بلند مدت کلیه وقایع و خطاها 

 ذخیره نمودار دقیق جریان/ ولتاژ/توان در زمان های راه اندازی و توقف 
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 حفاظت از موتور پس از راه اندازی
در فین راه اندازی و پس از شن، خطاها و اتفاقات نامطلوب متعددی می توانند               
رخ دهند که همگی ناشی از بروز وضعیت های غیر عادی در کاارکرد سیاستم    
هستند. این خطاها در صاورت عادم تاشخی  و اقادام مناساب باعاث ورود                  
 صدمات  بعضاً غیر قابب تعمیر( به موتور و تههیتات متصب به شن می شوند.

 4شاامب     RTK3205انواع خطاهای قابب تشخی  توسط سافت اساتارترهای         
گروه اصلی است : خطاهای شابکه بار  ورودی، خطاهاای جریاان خروجای،        
خطاهای توان مصرفی، خطاهای داخلی سیستم و مادار فرماان. شاایان ذکار               

منحصر به فرد باوده       RTK3205است برخی از خطاهای قابب تشخی  توسط   
و در سیستم های مشابه وجود ندارد، باالخ  خطاهای ناشی از توان مصرفی.           
واضح است که فقط با کناترل خطاهاای شابکه بار  ورودی  کناترل فااز( و            
 خطاهای جریان خروجی  بیمتال( نمی توان از سومت کار موتور مطمئن بود.

قادرند با بهره گیری از سیستم های                 RTK3205سافت استارترهای     
الکترونیکی پرسرعت و پرقدرت، خطاهای اتفا  افتاده را در سریع ترین زمان             

 تشخی  دهد و اقدام به قطع کارکرد موتور نمایند.
 

 نصب و تنظیم ساده و سریع
باا بهاره گایری از تهاارب           RTK3205نرم افتار موجود در سافت استارترهای       

طوالنی تولید و نصب سافت استارتر، به گونه ای طرافی شده است که بارای               
کاربران و بهره برداران به سادگی قابب نصب و تنظیم باشد. سهولت ایان امار            
مانع از جامع و کامب بودن تنظیمات نشده است، بلکه تنظیمات مهم و اساسی              
در دسترس قرارداده شده اند و تنظیمات پیچیده تر و تخصاصی تار از طریاق                 

قابب دسترسی هستند. کاربر می تواند با فعال کردن یک         Advancedمنوهای  
Password .مانع از دستکاری سایرین در تنظیمات اساسی دستگاه گردد 

  

 همه چیز در یک صفحه خالصه شده  
وضعیت دستگاه، خطاها، نحوه راه اندازی، تنظیمات، زمان کارکارد و تاماام                
 مقادیر اندازه گیری شده، از طریق صفحه جلویی دستگاه قابب دسترس است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلیدی برای تعیین نحوه فرمان  Stopو  Startدر این پنب عووه بر کلیدهای       
راه اندازی دستگاه وجود دارد که یکی از چهار فالت دستی/ تایامار داخالای/        

 فرمان خارجی/ فرمان تله متری را انتخاب می کند.

برای سهولت کار با منو و انهام تنظیمات، پنج کلید مهتا در نظر گرفته شاده         
است. توسط این کلیدها به سادگی می توان صفحات نمایش مقادیر را عاو         

 نمود و تنظیمات سیستم را انهام داد.

 برای نمایش وضعیت متناسب استفاده شده است. LEDبرای هر کلید از یک 
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 HMIاتصال مستقیم به 
نمایش مقادیر اندازی گیری شده توسط پاورمتر داخلی بر روی درب تابلو بر              
یک ضرورت است. در غیر این صورت تولید کننده تابلو بر  مهبور به استفاده              
از ولتمتر و شمپرمتر خواهد بود. نمایش مقادیر توان نیت فقط باا اساتافااده از                     

 پاورمتر مقدور خواهد بود.

رشته سیم باه     2که تنها با  RTK3205سافت استارتر  HMIشما با استفاده از     
سافت استارتر متصب می شود، میتوانید تمام پارامترهای اندازه گیری شاده را              

و اطوعات ارسالی جهت نمایش تاوساط           24vبه سادگی نمایش دهید. بر        
رشته سیم اهامایات     2رشته سیم منتقب میشوند و ترتیب اتصال این     2همان  
 ندارد !

 

 
 

 قابلیت های تله متری و تله کنترل 
نیاز سیستم های اتوماسیون کنونی به امکانات مونیتورینگ و کنترل از راه دور             
باعث شده تا طرافان و تولید کنندگان سیستم های کنترل در ایده های نویان         

در    SCADAخود، جایگاه خاصی را برای تله متری و تله کنترل و بطور کلی               
 نظر بگیرند.

دارای امکانات متعدد ارتباطی هستند که بارای         RTK3205سافت استارترهای   
طرافی شده اند و همگی بصورت یک کارت باه ساافات            SCADAبسترهای  

اولین و ساده تاریان    RS-485بر روی  MODBUSاستارتر قابب نصب هستند.     
نیت میتوان به ارتباط راه دور       GSM/GPRSانتخاب است. با استفاده از کارت        

بی سیم دست یافت و عووه بر ارتباط تله متری، از امکانات هشدار و کنتارل                 
 سود جست. SMSتوسط 

  

 

 
 

 تنظیم و عیب یابی از طریق کامپیوتر
بر  کاران و تابلو سازان فرفه ای معمواًل از امکانات محدود تنظیم سیاساتام              

و کلیدهای باال/ پایین رضایت ندارند و ترجیح می دهند یاک    LCDتوسط پنب   
سیستم کناتارلای را       
بصورت جامع و سریع 

 تنظیم نمایند.

نرم افتارهای تاحات     
Windows    باارای

این منظور بهاتاریان      
گتینه هستند. سافات     
اساااتاااارتااارهاااای  

RTK3205      دارای
جاهات      USBپورت  

ارتباط با کاماپایاوتار       
هستند که می تاوان     
با یک کابب سااده و       
استاانادارد، و نارم        
افتاری زیبا و کاماب،     
تماام تاناظایاماات         
 سیستم را انهام داد.

 

و بازیابی شن در زمان نصب تاابالاو     Backupامکان ذخیره تنظیمات به عنوان  
مشابه، باعث می شود تولید کننده تابلو بر  بسادگی اقدام به تناظایام و راه            

 اندازی یک نوع و مدل خاص از تولیدات خود در تیراژ باال نماید.
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 تابلو سافت استارتر از دیگر خدمات آرازتابلو می باشد



  

  

 امکانات خروجی های قابل تنظیم
همانند ورودی های دیهیتال، خروجی های دیهیتال نیت قابب برنااماه ریاتی       

 هستند.

 3خروجی دیهیتال هستند کاه       7جمعاً دارای  RTK3205سافت استارترهای  
خروجی در داخب سافت استارتر و برای فرمان دادن به اجتاء داخلی سیاساتام                

خروجی دیاهایاتاال قااباب            4 مانند کنتاکتور بایپس( پیش بینی شده اند. از            
 1A/220vACدارای جریان دهی       3تا    1دسترس توسط کاربر، خروجی های      

 4شنها با همدیگر مشترک است. خروجی شمااره      Commonهستند و اتصال    
رله در  COMو  .N.Oرا داراست و اتصاالت  3A/220vACامکان جریان دهی  
 اختیار کاربر قرار دارد.

عملکرد منطقی هرکدام از خروجی ها به طور مستقب قابب تنظایام اسات و                  
 میتواند یکی از فاالت های زیر را داشته باشد:

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

 Ramp Up  وRamp Down .فعال در زمان های راه اندازی و توقف 

 Running .پس از تکمیب راه اندازی فعال میشود 

 Bypass  .برای فرمان دادن به کنتاکتور بایپس 

 Motor Active  .نشان دهنده امکان چرخش موتور 

 Alarm  وFault .در صورت بروز هشدار یا خطا فعال میشود 

 Capacitor  .برای فرمان دادن به کنتاکتور خازنی در زمان بهینه 

 Heater  وCooler .جهت ایهاد گرمایش یا تهویه خارجی استفاده میشود 

 تنوع ورودی های فرمان و کنترل
زمانی که شما یک تابلو بر  برای راه اندازی یک سیستم طرافی می کنایاد،                

کوچک نیاز دارید که بتواند با توجاه      PLCبیش از همه به یک کنترل کننده یا         
 به فالت های مختلف سنسورها و کلیدها، فرمان مناسب را صادر نماید. 

ورودی شنالوگ و    3ورودی دیهیتال،  5با دارا بودن  RTK3205سافت استارتر  
خروجی دیهیتال می تواند کنترل های مورد نیاز شما را اناهاام دهاد. در                     4

 ورودی اول است. 4تصویر نمونه زیر منوی دستگاه در فال نمایش وظایف 

 

 

 

 
برای هر ورودی دیهیتال قابب برنامه ریتی، عملکردهای زیر قابب اناتاخااب        
هستند. در صورتی که تنظیماتی انهام نشده باشد، تمام ورودی ها در وضعیت              

Not Used .قرار خواهند داشت 

 Start  برای فرمان دستی شروع 

 Stop برای فرمان دستی توقف 

 Alarm ..... ،قابب استفاده برای سیستم های اعوم فریق، دزدگیر 

 Emergency  برای قفب کردن موتور که راه اندازی نشود 

 Bypass Feedback   فیدبک برای اطمینان از کنتاکتور بایپس خارجی 

 Series Feedback  )فیدبک از کنتاکتور سری  قبب از سافت استارتر 

 Panel Door  ورودی امنیتی برای بازشدن درب تابلو یا اطاقک 

 Interlock  قفب ایمنی سافت استارتر برای سرویس موتور و تههیتات 

 External On/Off  ورودی فرمان خارجی برای شروع/ توقف موتور 

 Reset Fault  فرمان صرش نظرکردن از خطای اتفا  افتاده 

 Thermo Contact  سیستم ففاظتی دمای موتور یا تههیتات مکانیکی 

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

می تاواناناد بارای فارماان از طاریاق                  External On/Offورودی های   
میکروسوییچ، شناور  سطح مختن(، فشار سنج و سایر سنسورها استفاده شوند.             

می تاوانایاد     External On/Offدر صورت انتخاب بیش یک ورودی بصورت  
را بین شنها انتخاب نمایید. اگر عووه بر ورودی     ORو    ANDترکیبات مختلف   

دیهیتال، از ورودی های شنالوگ نیت به عنوان فرمان خارجی استافااده شاود،                
میتوان ترکیبات بیشتری بین ورودی ها ایهاد نمود که به عنوان مناطاق راه                

 اندازی استفاده گردد.

ورودی دیهایاتاال قااباب         1سنسور شنالوگ و  2بطور ملال: ترکیب زیر برای     
 انتخاب و استفاده است.

 4دیهیتال  AND{ 2شنالوگ   OR  1}شنالوگ 
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 ARAZشمای کلی سافت استارتر 



  

 ورودی های آنالوگ 
وجود ورودی شنالوگ در یک سیستم راه انداز موتور، این قابلیت را ایهاد میکند             
که بدون نیاز به تههیتات دیگر مانند کلید شناور، از طریق یک سنسور شنالوگ      

 روشن و خاموش شدن الکتروموتور را کنترل کرد.

 

 

 

 

ورودی شنالوگ مستقب از هم هستناد       3دارای    RTK3205سافت استارتر های    
( باه   20mA~4و هر کدام از شنها میتوانند با اتصال به یک سنسور  بطور ملال             

یکی از روش های زیر فرمان روشن و خاموش شدن را صادر نمایند:  تنظایام           
 مانند ورودی دوم در شکب فو ( External On/Offشده در فالت 

  .اگر مقدار شنالوگ کمتر از فد تعیین شده باشد 

 .اگر مقدار شنالوگ بیشتر از فد تعیین شده باشد 

 .اگر مقدار شنالوگ بین دو فد پایین و باال باشد 

 .اگر مقدار شنالوگ خارج از دو فد پایین و باال باشد 

نیت قابب کنترل و تعیین است. همچنین در   Hysteresisدر تمام فاالت میتان  

میتوان شنرا فعال کرده و پهنای باند  Digital Low Pass Filterصورت نیاز به  

مورد نیاز را تعیین نمود. در این صورت سیگنال های متافم و فرکانس باال به                

 رافتی قابب فشش خواهند بود.

 

 

 

 
برای ایهاد امکانات تله متری می توانید هر کدام از ورودی های شناالاوگ را                 

تعریف نماایایاد. در ایان           »خواندن مقدار و ارسال اطوعات«فقط به عنوان    
صورت ورودی های( مورد نظرتان هیچ تاثیری در روشن و خااماوش شادن                 
موتور نخواهند داشت و فقط مقدار اندازه گیری شده بر روی بستر تله ماتاری                

 ارسال خواهند شد.

نوع سنسور زیر را مستقیماً به        3بنابراین بطور ملال در ایستگاه پمپاژ می توان         
 سافت استارتر متصب نموده و از شنها استفاده نمود:

 ]فشار سنج خروجی ایستگاه   ]فقط تله متری 

 ]سطح سنج مختن  ]برای روشن و خاموش شدن پمپاژ 

 ]کدورت سنج یا کلر باقیمانده   ]هشدار قطع پمپاژ و تله متری 

نیت برای سنهش دمای موتور باه     PT100عووه بر سنسورهای فو ، سنسور   
 سافت استارتر متصب شده و جهت ففاظت پمپ و موتور میتواند استفاده شود.

  

  

 و حفاظت های حرارتی PT100اتصال   

اغلب مشکوت و خرابی هایی که در الکتروموتورها و پمپ ها ایهاد میشاوناد               

مربوط به فرارت ایهاد شده توسط موتور در اثر اتوش انرژی و عدم کاارکارد                

صحیح یکی از قسمت های سیستم است. بدین معنی که معمواًل یک اشکاال               

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

و این خرابی کوچک باعث کاهش راندمان و افتایش انرژی تلف شده میشاود.              

 انرژی شزاد شده بصورت فرارت در پمپ و موتور خود را ظاهر مینماید.

هر چند از طریق کنترل بار و توان میتوان از وقوع چنین فالت هایی جلوگیری        

کرد، ولی دقت اندازه گیری مستقیم فرارت ایهاد شده بسیار بیشتر از دقات                

 کنترل جریان و توان در تشخی  مشکوت موجود در پمپ است. 

دارای ورودی مستقب برای اتصال ساناساور            RTK3205سافت استارتر های    

PT100   سیمه این نوع ساناساورهاا        4سیمه و  3سیمه ،  2هستند و از انواع

و دقات   C°0.1میتوانند استفاده نمایند. دقت اندازه گیری دما در این روش زیر    

 است. C°1برابر  Faultو  Alarmتنظیم درجه فرارت 

 داخلی Bypassکنتاکتور   

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

به فعال بودن کلید های نیمه هادی  تریستور ها( نیست و مایاتاوان بارای              

 افتایش طول عمر این قطعات، شنها را از مدار خارج کرد.

 

 

 

 

وظیفه اتصال کامب ورودی سافت استارتر به خروجی شنارا             Bypassکنتاکتور  

دارد و باعث میشود جریان مصرفی موتور از این کنتاکتور عبور کند. بنابارایان                

 توان اتوفی در کلیدهای نیمه هادی وجود نخواهد داشت.

عملکرد این کنتاکتور توسط پردازنده مرکتی کنترل میشود و زمانی که موتاور             

موتور نایات ناخاسات           Stopبطور کامب راه اندازی شد، فعال میشود. قبب از           

از مدار خاارج     Bypassتریستورها بطور کامب روشن میشوند، سپس کنتاکتور        

 شده و عملیات توقف نرم موتور شغاز میشود.

 داخالای یاا          Bypassتمام ففاظت های موتور در فین استفاده از کنتاکتور    

خارجی( اعمال میشوند و هیچ نوع خطایی نادیده گرفته نمیشود. چون در زمان          

فعال بودن این کنتاکتور نیت تمامی پارامترها توسط سافت استارتر اندازه گیری            

 میشود.
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 تنوع روش های فرمان روشن/خاموش 
طریق مختلف فارماان روشان و           4قادر است از      RTK3205سافت استارتر   

 خاموش کردن موتور را دریافت نماید:

 Manual   دستی، از طریق کلیدهایStart  وStop  

 Timer ساعت فرمان داخلی و طبق برنامه زمانی تعیین شده 

 External ).../از طریق ورودی های دیهیتال یا شنالوگ  شناور/ساعت 

 Remote  فرمان تله متری  پورتModbus  یاGSM/GPRS) 

قابب تغییر هستند. البته طراح و     Start Modeفالت های فو  از طریق کلید  

کارشناس تابلو می تواند محدودیت هایی برای عدم امکان انتخاب بارخاااای              

فالت ها اعمال نماید. در این صورت اپراتور قادر نخواهد بود به طاور مالاال                   

 فالت فرمان از طریق ورودی های دیهیتال را انتخاب نماید.

روش فرمان روشن/خاموش شدن میتواند عووه بر کلیاد فاو ، از طاریاق              

تنظیم گردد( تغیایار     Not Autoهرکدام از ورودی های دیهیتال  که بصورت  

یابد. بدین ترتیب شما میتوانید تابلو برقی تولید نمایید که دارای یاک کالایاد         

گردان بر روی درب تابلو باشد و اپراتور از طریق تعویض کلید گردان، فاالات                

 دستی یا اتوماتیک را انتخاب نماید.

این امکان را به شما میدهد که از طریق ساعت داخالای               Timerروش فرمان   

سافت استارتر و طبق برنامه  مشابه شکب زیر( موتور را روشان و خااماوش                   

 نمایید. 

 

 

 

 

 

دقیقه است و برای شبانه روز بارنااماه ریاتی        15دقت برنامه زمانبندی فو      
 موتور روشن خواهد شد. 24تا  11میگردد. در شکب فو  بطور ملال از ساعت 

  

 راهنمای خرید و انتخاب مدل 

به گونه ایست که شما میتوانید با توجه به نیاز خود  RTK3205تنوع مدل های  

از بین امکانات و ظرفیت های مختلف، بهترین محصول را برای کاربرد خاود               

 انتخاب نمایید. نامگشاری این محصول به صورت زیر انهام میشود:

  Kباشاد، عاباارت         24vDCدر سافت استارترهایی که ولتاژ ورودی دیهیتال    

 Fدر ورودی های دیهیتال از فرش    220vACوجود دارد و برای نمایش ولتاژ       

 PT100استفاده میشود. بنابراین سافت استارتری که بدون امکانات شنالوگ و             

تحریک شود و بتواند یک ماوتاور    24vDCباشد و ورودی های دیهیتال شن با  

220KW  را راه اندازی نماید، با مدلRTK3205-K-220  .مشخ  میشود 

 قابب اتصال هستند: RTK3205انواع کارت هایی که به تمام مدل های 

 RTK3205-MB   کارت ارتباطیRS-485  با پروتکبModbus 

 RTK3205-GM   کارت ارتباطیGSM/GPRS            با اماکااناات ارساال و

 Modbusبا پروتکب  RS-485و پورت  SMSدریافت 

 110 - K T A - 3205 RTK 

         توان بار سبک

       ولتاژ ورودی های دیهیتال

       PT100دارای ورودی 

       دارای ورودی های شنالوگ
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 بسته بندی در جعبه چوبی
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 ابــعـاد وانــــدازه

SOFT STARTER     TYPE A 

SOFT STARTER     TYPE B 

 )میلی متر( می باشد. mmابعاد و اندازه های درج شده بر حسب  
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 ابــعـاد وانــــدازه

SOFT STARTER     TYPE D 

SOFT STARTER     TYPE C 
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 تولید سافت استارتر و تابلو سافت استارتر در تیپ ها و توان های مختلف

 

 13099233190-93آدرس دفتر مرکزی : تبریز/ چایکنار/ باالتر از بیمه تامین اجتماعی/ نبش کوچه فاطمی/ برج فناوری/ طبقه هفتم   تلفکس : 

متری اول   02آدرس کارخانه : تبریز/ سردرود/ ابتدای جاده خلجان/ کوی صنعتی ولیعصر شرقی/   

 info@araztablu.irایمیل :     13093213130فاکس :    13093213441تلفن :  

Manufactor of Soft Start / Stop 


