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DLM/C

�DLM/C رله کنترل بار دیجیتال مدل
w حفاظت جریان مصرف کنندگان سه فاز و تک فاز
w حفاظت پمپ های آب در برابر کارکرد خشک
w جایگزین بسیار مناسب به جای بی متال
w عدم وابستگی به دمای محیط
w :دارای رنج های متنوع جریانی
0/5 تا 20 آمپر یا 10 تا 60 آمپر �
w )I2t تشخیص اضافه جریان طبق مقدار تنظیمی )بر اساس منحنی
w تشخیص کاهش جریان طبق مقدار تنظیمی
w تشخیص عدم تقارن جریان طبق مقدار تنظیمی
w قابلیت نمایش جریان، مقادیر تنظیمی و پیغام های خطا
w 9 سیگنال نمایشگر برای اعالم وضعیت مختلف دستگاه
w تنظیم حالت ریست دستی و اتوماتیک
w قابلیت تغییر وضعیت رله برای کنتاکتور یا کلید شنت دار

اصول کار�
w  هنگامیکه برق ورودی دستگاه وصل شود، زمان تاخیر در وصل

)On( شروع به شمارش می کند. پس از پایان شمارش، خروجی 
وصل شده و شروع به شمارش زمان راه اندازی ).St( می کند. در 
صورت عدم وجود خطا، نمایشگر مقدار جریان را نمایش می دهد.

w  در صــورت بــروز خطــا، شــروع بــه زمانســنجی تاخیــر در قطع
)Off( کــرده و ســپس خروجــی قطــع می گــردد. پــس از آن، 
زمــان On شــروع به شــمارش می کند )در ایــن زمان، دســتگاه را 
نمی توان ریســت کــرد(. در صورتیکــه گزینه Auto برقرار باشــد، 
60 ثانیــه می شــمارد و دســتگاه بطور خودکار ریســت می شــود.

w  ،بعـد از سـه بـار پیـش آمـدن خطـا و ریسـت کـردن Auto در حالـت
نمایشـگر عبـارت  rst را نشـان داده و دیگـر ریسـت نمی کنـد و فقط 

بصـورت دسـتی ریسـت می شـود.
w  مقـدار زمـان قطـع خروجـی بـرای خطـای اضافـه جریـان طبـق

رابطـه زیـر بـر اسـاس منحنـی  I2t حسـاب می شـود:

=  زمان toff زمان  قطع × O.L)2( جریان تنظیمی
قطع خروجی 2 جریان عبوری

تنظیمات دستگاه�
۱. با فشردن دکمه Set وارد منو می شوید.

۲. بـــا فشـــردن کلید هـــای Up یـــا Down می توانیـــد تنظیمـــات 
Auto ،Off ،On ،St. ،Asy ،U.L ،O.L و Rel را مشـــاهده کـــرد.

۳. برای ورود به تنظیمات فوق، می توان با زدن کلید Set وارد 
منوی مربوطه شد.

۴. با فشردن کلید Up و Down می توان مقدار هر گزینه را کم یا زیاد کرد.

۵. با فشردن دوباره کلید Set مقدار های جدید ذخیره می شود.

توجه: در صورتیکه کلید Set در هر مرحله ای زده نشود، مقدار 
جدید ذخیره نخواهد شد.

کلیدشرح عملکرد
Setتنظیمات دستگاه

 + ریست کردن دستگاه

 )Up(افزایش مقادیر

 )Down(     کاهش مقادیر
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تاخیر در قطع

تنظیم مقدار 
کاهش جریان

تنظیم زمان 
تاخیر در 

وصل

تنظیم مقدار 
اضافه جریان

ذخیره تغییرات ذخیره تغییرات ذخیره تغییرات ذخیره تغییراتذخیره تغییرات ذخیره تغییرات ذخیره تغییرات ذخیره تغییرات

تنظیم زمان 
راه انداز اولیه

 تنظیم حالت
دستی و 
اتوماتیک

SetSetSetSetSetSetSetSet

Down Down Down Down Down Down

تنظیم 
 وضعیت

رله در حالت 
خطا

پارامترهای قابل تنظیم�
بازه تغییراتشرحنمایش
o-lدر دو نـــوع 0.5 تا 20 آمـــپر یا 10 تا 60 آمپرافزایش جریان
u-lدر دو نــوع 0 تا 20 آمپـــر یا 0 تا 60 آمپر*کاهش جریان
asy10 تا 100% قابل تنظیمعدم تقارن جریان

st0 تا 120 ثانیه قابل تنظیمزمان استارت اولیه

on0 تا 240 ثانیه قابل تنظیمزمان تاخیر در وصل

off
زمان تاخیر در قطع 

UL و Asy، **OL
0 تا 10 ثانیه قابل تنظیم

autتنظیم حالت ریست
off: دستگاه بصورت دستی ریست می شود.

on: دستگاه بصورت خودکار تا سه بار ریست می شود.

relوضعیت رله
R-P: اتصال داخلی ترمینال 15/18 در حالت خطا 

باز می شود.
R-n: اتصال داخلی ترمینال 15/18  در حالت خطا 

بسته می شود.

*  بیشترین مقدار UL، برای رنج20 آمپر0/1 و برای رنج 60 آمپر1 آمپر از 
OL کمتر است.   ** زمان تاخیر در قطع OL بر اساس نمودار   I2t می باشد.

سیگنال های دستگاه�
وضعیتشرحسیگنال

OUTنمایش حالت 
خروجی رله

اگر روشن باشد، خطایی وجود ندارد �
اگر چشمک بزند، خطا هست و می توان رله  �

را ریست کرد.
اگر خاموش باشد، خطا هست و ریست نمی شود. �

AUTOتنظیم حالت ریست
ریست  � خودکار  بطور  دستگاه  باشد،  روشن  اگر 

می شود.
اگر خاموش باشد، در حالت ریست دستی می باشد. �

R.Neg
وضعیت رله

)جهت استفاده کنتاکتور یا 
کلید شنت دار(

اگر خاموش باشد، اتصال داخلی دستگاه 15/18 در  �
حالت خطا باز می شود.

اگر روشن باشد، اتصال داخلی دستگاه 18/ 15در  �
حالت خطا بسته می شود.

St.به صورت چشمک زن �نمایش زمان راه اندازی

Onبه صورت چشمک زن �نمایش تاخیر در وصل

Offبه صورت چشمک زن �نمایش تاخیر در قطع

O.Lبه صورت چشمک زن �خطای اضافه جریان

U.Lبه صورت چشمک زن �خطای کاهش جریان

Asy.به صورت چشمک زن �خطای عدم تقارن جریان

ریست کردن�
حالـت اتوماتیـک: در این حالـت در صورت بـروز خطا تا سـه مرتبه 
رلـه تغییـر وضعیـت داده، دوبـاره وصـل می شـود. در صـورت 
باقـی بـودن خطـا، عبـارت rst را نشـان داده و فقـط بصـورت 

دسـتی ریسـت می شـود.
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لحظه وقوع خطا
راه اندازی دستگاهبدون خطا
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توجه: درصورت بروز خطا پس از 60 ثانیه + زمان تاخیر در 
وصل، دستگاه ریست می شود.  الزم بذکر است که در طول 
زمان60 ثانیه می توان دستگاه را بصورت دستی ریست کرد. 

حالت دستی: در این حالت در صورت بروز خطا، پس از سپری 
شدن زمان On، با فشردن کلید Down و UP به صورت همزمان، 

دستگاه ریست می شود.

انتظار برای
ریست دستی

لحظه وقوع خطاریست دستی
راه اندازی دستگاهبدون خطا
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طریقه نصب�
ترمینال های L و N: ترمینال های ورودی تغذیه دستگاه می باشد.

ترمینال های 15,16,18: خروجی های رله می باشد.
ترمینال های 0,1,2,3: این ترمینال ها به ترتیب به ترمینال های 

متناظر 0، 1، 2 و 3 جعبه نمونه گیر جریان وصل می شود.
توجه: حداکثر طول مجاز سیم، جهت ارتباط جعبه نمونه گیر 

جریان و دسـتگاه 2 متر  سیم 0/۵  باشد. 
استفاده در مدار تک فاز: برای استفاده در مدار تکفاز باید سیم را 
از سه کانال جعبه جریان عبور داد. )در صورت عبور از یک کانال 
می بایست گزینه های U-L بر روی 0 آمپر و Asy روی 100 % تنظیم 
شود، بدیهی است با این نوع اتصال دیگر نمی توان از عملکرد 

کاهش جریان بهره برد.(

نقشه سیم بندی�
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ابعاد دستگاه�

مشخصات فنی�
w ولتاژ تغذیه: 180 تا 250 ولت متناوب
w فرکانس شبکه: 50 هرتز ± 5 هرتز
w تلفات داخلی: حدود 3 وات
w رنج دستگاه: 0/5  تا 20  آمپر یا 10 تا 60 آمپر
w IP20  :دستگاه IP درجه
w   دمای عملکرد : 10 - تا 60+ درجه سانتیگراد
w  % 85  رطوبت مجاز :  %15 تا

مشخصات رله خروجی�
w :جریان کنتاکت
 6 آمپر 220 ولت متناوب �
 6 آمپر 28 ولت مستقیم �
w :عمر رله
الکتریکال 100،000 بار قطع و وصل �
مکانیکال 1،000،000 بار قطع و وصل �

O V E R  LO A D  M O N I T O R
کنترل بار دیجیتال

استانداردها�
w EN60255-22
w EN60255-25
w EN60255-27
w EN61000-3
w IEC60255-22
w IPCA610-C

گواهینامه ها�
w ISO9001
w ISO14001
w ISO45001
w HSE-MS

w IMS

�Panel Cutout
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این دستگاه دارای ۳ سال گارانتی بدون قید و شرط می باشد.
تاریخشروعگارانتیاززمانمندرجبررویبرچسبکناردستگاهبودهودرصورتبازشدندستگاهازگارانتیخارجمیگردد.

همچنیندرصورتپارهشدنلیبلگارانتیاینشرکتهیچگونهمسئولیتیندارد.
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