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 جیتالییفرمان ستاره مثلث درمدا
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 با عرض سالم و وقت بخیر

 از انتخاب وخرید شما با تشکر

دستگاهی که در اختیار شماست دارای 

 امکانات ذیل میباشد

 کنترل فاز

  سنسور داخل آب کنترل سطح مایع

کنترل سطح مایع قابلیت استفا ده ا ز 

 شناورهای مکانیکی 

 قابلیت استفاده از استارت استوپ خارجی

ت رآالرم تشخیص قطع وتوالی فازها واستا

 مجدد با ریتمهای مختلف  ومجزا

ت ردارای دو تایمر ستاره به مثلث واستا

 (استوپ () استارت() مود)وشاسی  مجدد

 

دستورالعمل استفاده از دستگاه 

 جیتالییمدارفرمان ستاره مثلث د

ابتدا فازهای ورودی به همراه نول به  1

ترمینالهای ورودی دستگاه وصل کنید الزم 

به توضیح است که ترمینال سوم به نام 

ت از ترمینال کنترلی نام گذاری شده اس

این ترمینال فاز مربوطه را از خروجی 

از کنترل جریان گرفته  رله بیمتال یا

 میشود 

در واقع دو فاز ورودی مستقیم به دستگاه    

 وصل کنید و فاز سوم را از رله کنترل

رید یعنی فاز سوم را به رله یجریان بگ

رله کنترل جریان داده سپس از خروجی 

 بگیرید 

مطلب دوم زمانی که دستگاه در حالت 

   استات مجدد قرار می دهید الزم است یک  

  ON/ OFF  در مسیر فاز سوم قراردهید 

تا بتوانید دستگاه را روشن یا خاموش 

 نمایید

نال که به خروجی دستگاه  شامل سه ترمی

 مثلث  2اصلی  1ترتیب به کنتاکتورهای 

 ستاره وصل می شود  3

ورودی دیگر کنتاکتورها مشترک به خط 

 ولت222 کنتاکتورهای نول وصل می شود

پانل عقب دستگاه  راست  در سمت

 دیده مشود A Bنامهای ترمینالهای به 

این ترمینالها مربوط به کنترل فاز می باشد 

 یک دیگر که با اتصال این ترمینالها به

کنترل فاز دستگاه از مدار خارج میشود به 

این ترتیب دستگاه بدون کنترل فاز 

 کارمیکندنیز

 بوط به فلوتر        رم  F-A ,FB ترمینالهای 

 با سنسورهای شناور در آب میباشد

 comترمینال ومشترک این دوترمینال 

 فلوتر می باشد

  مربوط  به فلوتر  F-M,F-M ترمینالهای 

مکانیکی می باشد که مشترک آن از 
 فلوتر استفاده می شود comترمینال 

  جهت استارت دستگاه F-M1 ترمینال  

 می باشد

  جهت استوپ  دستگاه  F-M2 ترمینال  و

استفاده ازاین فلوتردستگاه باید ) می باشد

 (در حالت دستی باشد

 

 برای استفاده از  شاسی استارت استوپ 

 خارجی از ترمینالهایی که مربوط به فلوتر

 باشد استفاده می شودمی  میکانیکی

     F-M1 مینالاز تر برای استارت دستگاه 

 استفاده می شود

        F-M2 مینالاز تر ه برای استوپ دستگاو

 استفاده می شود

فلوتر استفاده  comومشترک از ترمینال 

 می شود 

 

به جای شاسی استوپ از :) نکته

استارت ازاین دستگاه استفاده شاسی 

 (کنید 

الزم به توضیح است که استفاده از 

 شاسی 

استارت استوپ خارجی دستگاه حتما 

 باید 

دستی باشد یعنی    modدر حا لت مود

 modاز مود 

 استارت مجدد خارج گردد

 

 

نتی  راادستگاه به مدت یک سال دارای گ

 شرکت طلوع الکترونیک سحر می باشد

و امید واریم توانسته باشیم با این دستگاه 

 نیازهای شمارا براورده نمایم 

تفاده از این یادآوری می شود کا با اس

های  ستاره مثلث  دتوان درکلیدستگاه می 

استفاده نمود  با این توصیف که روغنی 

اگر قسمتهای میکانیکی کلید روغنی از 

 باشد  این دستگاه  کلید را احیاء بین رفته

نموده چون از کمکی ها آ ن  استفاده نمی 

     با آرزوی موفقیت ورضایت شما    شود

 با تشکر وسپا س
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 تنظیمات واستفاده از دستگاه

 پانل جلو دستگاه

 

 

چراغهای جلو از سمت راست به چپ به 

 :تر تیب عبارتند از 

 (روشن  )پاور  دستگاه  1

در صورت  قطع فاز یا کاهش ولتا ژ  2

 ( می شود روشن)

 درصورت توالی فازیا جابجائی فازها  3

 (می شودروشن )

 حلت نرمال  روشن  در 4

 درحالت مثلث روشن  5

 درحالت ستاره روشن 6

 

 چراغ سینگ

 تور روشن باشد وحالت عادی که م در

 حالت چشمک زن می باشد

الزم به توضیح است که اگر دستگاه در 

 (سنسورهای داخل آب ) لت فلوترمدل اح

 خاموش شده باشد چراغ سینگ به حالت 

 چشمک زن باقی می ماند 

ضمنا جهت استفاده از این مدل فلوتر 

استارت مجدد ( حالت)دستگاه باید در مود 

 باشد

شاسی های  جلو دستگاه ازسمت راست  

 : به چپ به تر تیب عبارتند از

 استارت  در حالت مود دستی  1

شاسی تنظیم تایمر ستاره به مثلث که از  2

 ثانیه قابل تنظیم  می باشد 9الی  1

شاسی مود جهت  تغییر حالت دستگاه از  3

به دستی ( استارت مجدد)اتوماتیک 

 و بالعکس( استارت استوپ)

شاسی تنظیم تایمر استارت  4

دقیقه  قابل  9الی  1که از( اتوماتیک)مجدد

 تنظیم  می باشد

 شاسی استوپ درحالت دستی 5

 

 :تنظیم تایمر ها

ابتدا شاسی مربوطه را به مدت دو الی سه 

ثانیه به طرف پایین نگهدارید تا شمارنده 

 مربوطه روشن شود

با روشن شدن شمارنده ابتدا تایم قبلی که 

 ه نمایش داده می شوددرحافظه دستگاه بود

حال با هربارفشار شاسی یک واحد به 

شمارنده اضافه می گردد هرگاه به شماره 

مورد نظر رسیدید کافی است شاسی ( تایم)

را رها نمایید تا شماره فوق در حافظه ثبت 

ش می وشود پس از سه ثانیه شمارنده خام

 گردد وعمل ثبت انجام می شود

 :کارکرد شاسی مود

این شاسی با هربار فشا ر دادن حالت 

 دستگاه را تغییر می دهد 

اگر در حالت دستی باشد با فشار شاسی 

مود دستگاه به حالت اتوماتیک تغییر حالت 

میدهد وشمارنده تکی که درسمت چپ 

( A)دستگاه میباشد به صورت حروف 

روشن میشود که نشانه اتوماتیک یا 

 استارت مجدد میباشد

ی شمارنده تکی  حروف     در حالت دست

 (H ) رانمایش میدهد دستگاه با شاسی

 استارت واستوپ کنترل می شود 

 

 :نکته 

یم تنظیم تایمرها در صورتی قابل تنظ 

تور خاموش باشد یعنی دستگاه واست که م

 در حالت کار نباشد

وشاسی مود در صورتی قابل تغییر است 

تور روشن باشد یعنی دستگاه در وکه م

 حالت کار باشد 

باشد   چنانچه دستگاه در حالت دستی 

وشما مایل به تغییرحالت دستگاه به 

د ابتدا باید باشی( استارت مجدد)اتوماتیک 

اه را روشن نمایید با شاسی استارت دستگ

سپس با شاسی مود حالت دستگاه را تغییر 

 دهید

 

 مشخصات فنی

 نول + ولت 382 ولتا ژ ورودی   

 مپر آ 12 ولت  252رله های خروجی 

 سانتی گراد درجه  55 الی  2 دمای کار 

 میلی متری 132×  96×  96ابعاد       

 گرم 552وزن             

 ما    رضایت       شماست  آرزوی

 29132619298و   23622354656


