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Type

TMP/D

� TMP/D کنترل فاز میکروپروسسوری
w تشخیص تغییر توالی فاز
w تشخیص قطع یک فاز
w  تشخیص عدم تقارن ولتاژ به مقدار بیشتر از حد تنظیمی
w  ۲۹۵±۱٪ تشــخیص کاهش ولتاژ شــبکه بــه مقدار کمتــر از

ولت با هیسترزیس ۱۰ ولت
w  ۴۴۰±۱٪ تشــخیص افزایش ولتاژ شــبکه به مقدار بیشتر از

ولت با هیسترزیس ۱۰ ولت
w قابلیت تنظیم تاخیر در وصل از ۰ تا ۲۴۰ ثانیه
w دارای ۵ ثانیه تاخیر در قطع هنگام راه اندازی
w دارای ۳ ثانیه تاخیر در قطع هنگام بروز خطا
w قابلیت تنظیم عدم تقارن ولتاژ از ۵ تا ۳۰ درصد
w  دارای ۵ ســیگنال بــرای نمایش وصل خروجــی و خطاهای

مختلف

اصول کار�
w  و نول به ترمینال L1,L2,L3 پس از وصل فازها به ترمینال های

N، دستگاه شروع به کار می کند.
w  سیگنال )ON    DELAY( پس از اتمام زمان تاخیر در وصل

OUT روشن شده و رله داخلی دستگاه وصل می شود. )اتصال 
داخلی ترمینال ۱۵ به ۱۸ وصل می شود.(

w  در صورتیکـه خطاهایـی )ماننـد جابجایی فازهـا، افزایش ولتاژ
، کاهـش ولتـاژ و  قطـع فـاز( در شـبکه سـه فـاز پدیـد آید، سـیگنال 
خطـای مربوطـه روشـن شـده و دسـتگاه شـروع بـه شـمارش 
زمـان تاخیـر در قطـع می کنـد. پـس از اتمـام شـمارش، سـیگنال 
خاموش شـده و رلـه داخلـی دسـتگاه قطـع می شـود.   OUT

)اتصـال داخلـی ترمینـال ۱۵ بـه ۱۸ وصـل می شـود.(
w  پس از هربار رفع خطا، دستگاه شروع به زمان سنجی تاخیر

رله وصل می شود. اتمام شمارش،  با  و  می کند  در وصل 

تذکر: در صورتیکه هنگام شروع به کار دستگاه، خطایی در 
شبکه سه فاز باشد، زمان سنجی آغاز نمی  شود. سیگنال 

مربوطه روشن مانده و رله داخلی وصل نمی گردد.

تنظیمات�
w  در ON    DELAY زمــان تاخیر در وصل با اســتفاده از دســته

محدوده    ۰ تا ۲۴۰ ثانیه تنظیم می شود.
w  در ASY.V میــزان عــدم تقارن ولتــاژ بــا اســتفاده از دســته

محدوده ۵ تا ۳۰ درصد تنظیم می شود.

طریقه نصب �
w  رله N و نول بــه ترمینال L3,L2,L1  ســه فاز بــه ترمینال هــای

کنترل فاز وصل شوند.
w .ترمینال های ۱۵و ۱۸ به صورت سری در مدار فرمان قرار   گیرند
w  روشــن P.S در صورتیکــه پس از نصب دســتگاه ســیگنال

بود، بایســتی جای دو فاز )مثال L1,L2 (  عوض شود تا خطا 
برطرف گردد.

تذکر: کنتاکت بی متال یا رله کنترل بار برنا )درصورت وجود( 
با شستی استوپ سری می شود.

هشدار

توجه شود که رله کنترل فاز مستقیما سه فاز را قطع و وصل 
نمی کند بلکه به کنتاکتور فرمان قطع و وصل می دهد.  

وصل  شبکه  نول  به  دقیقا  دستگاه  نول  که  شود  دقت 
شده باشد، در غیر این صورت دستگاه خطا می دهد.

سیگنال های دستگاه�

   OUT:حالت عادی و وصل رله
   P.S:خطای جا به جایی فازها

   O.V:خطای افزایش ولتاژ شبکه
   U.V:خطای کاهش ولتاژ شبکه

   ASY: خطای عدم تقارن ولتاژ یا قطع فاز

عملکرد رله خروجی�

رله خروجیزمانسنجیسیگنال خطاسیگنال خروجی
وصل-خاموشروشن

قطعتاخیر در وصلخاموشچشمک زن
وصلتاخیر در قطعروشنچشمک زن
قطع-روشنخاموش

مشخصات فنی�
w ولتاژ تغذیه: ۳۸۰ ولت متناوب ۴ سیمه ۲۰± درصد
w فرکانس شبکه: ۵۰ هرتز ، ۵± هرتز
w تلفات داخلی: حدود ۳ وات
w  مطابــق بــا اســتاندارد IP20 :درجــه حفاظــت دســتگاه

IEC60529

w   دمای کاری: ۲۰- تا 6۰+ درجه سانتیگراد
w  ٪ ۸۵  رطوبت کاری: ۱۵٪ تا
w  مطابق با استاندارد DINRail و FlushMounted :نوع نصب

IEC60715

w   CLASS II :کالس عایقی

مشخصات رله خروجی�
w   C/O رله خروجی:یک کنتاکت
w  :جریان کنتاکت

6 آمپر، ۲۲۰ ولت متناوب
6 آمپر،  ۲۸ ولت مستقیم 

w وصـل و  قطـع  بـار   ۱۰۰۰۰۰ الکتریـکال  رلـه:  عمـر 
وصـل و  قطـع  بـار   ۱۰۰۰۰۰۰ مکانیـکال 

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

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

همچنیندرصورتپارهشدنلیبلگارانتیاینشرکتهیچگونهمسئولیتیندارد.
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