
MEGA MODAVEM 

 راهنمای نصب و استفاده    

 تثبیت کننده ولتاژ
 ARIOسه فاز مستقل ترانس حلقوی سری                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 قبل از استفاده، راهنمای دستگاه را به دقت مطالعه فرمائید لطفاً

 



 فهرست    

 1..............................................................................................................................................مقدمه

 2.....................................................................................................................ها ها و قابلیتظتاحف

 4.............................................................................................ملزومات محیطی و نکات قبل از نصب

 5...................................................................................................................................ستگاهدنصب 

 LCD..................................................................................................................8 یشرح کاراکترها

   9...........................................................................................................دستگاه پنل جلوی  یراهنما

 11......................................................................................................................دستگاه کاری حاالت

  11.............................................................................................................................هدستگامنوهای 

  DRY CONTACT................................................................................21و  ماژول ارسال پیامک

 21....................................................................................................................دستگاه روشن نمودن

 21.................................................................................................................دستگاهخاموش نمودن 

 22............................................................................................................................دستگاهبای پس 

 22................................................................................................( خروجی دستگاهPFضریب توان )

 22...............................................................................................................دستگاهدیاگرام الکتریکی 

 24................................................................................................................شرایط نگهداری دستگاه

 25..........................................................................................................................شرایط لغو گارانتی

 26............................................................................................................راهنمای عیب یابی دستگاه

 27..................................................................................................................مشخصات فنی دستگاه

 28...............................................................................................................................جداول پیوست

 

 

 

 



ARIO استابیالیزرهای سریراهنمای نصب سریع    

  

   

       1     

 

www.megamodavem.com 

 : مقدمه

براساس استابیالیزرهای تکفاز طراحی و تولید شده است که   ARIOسری فاز فول اتوماتیک   سهاستابیالیزرهای 

لوژی روز دنیا شرایط ترین تکنو فاز و هم تکفاز را تغذیه نماید و با داشتن پیشرفته کننده سه تواند هم مصرف می

. زمانیکه برق شبکه سراسری دچار دباش المللی و همچنین استفاده در کشور عزیزمان ایران را دارا می استفاده بین

گردد این  های بزرگ دامنه ولتاژ دچار تغییرات می نندهک گردد و یا به دلیل خارج شدن یا اتصال مصرف نوسان می

 . دهد ننده تحویل میک دستگاه در خروجی خود ولتاژ پایدار تثبیت شده به مصرف

سازد، داشتن طول عمر طوالنی، ظرفیت باال، راندمان باال،  متمایز میهای مشابه  مواردی که این دستگاه را از دستگاه

ای، کارکرد ایمن  عدم اعوجاج ولتاژ خروجی، تثبیت ولتاژ پایدار، کاربری بسیار گسترده، تحمل باالی اضافه بار لحظه

زن کمی است. باشد. این دستگاه نسبت به توان خروجی آن دارای حجم و و ها می و مجهز بودن به انواع حفاظت

 .ستهای این خانواده از استابیالیزرها نصب راحت و ضریب اطمینان باال از دیگر ویژگی

 سه فاز تواند همزمان ولتاژ باشد. از اینرو این دستگاه می سیم )سه فاز + نول( می 4خروجی این دستگاه بصورت 

380V 220 تکفاز وV عتی، کشاورزی، تهویه هوا، کامپیوتری و کننده قرار دهد و برای مصارف صن در اختیار مصرف

 باشد. ... بسیار مناسب می

آهن،  های بسیار گسترده اعم از صنعتی، حمل و نقل، پست، ارتباطات و مخابرات، نظامی، راه این سری برای کاربری

زات پزشکی، تحقیقاتی، تجهیزات حجیم مکانیکی و الکتریکی، تراش فلزات، خطوط تولید، آسانسور و پله برقی، تجهی

تجهیزات نساجی، سیستم های تهویه، رادیو و تلویزیون، وسایل خانگی، روشنایی ساختمان و سایر تجهیزاتی که به 

 باشد. ولتاژ پایدار نیاز دارند مناسب می
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 : حفاظت ها و قابلیت ها 

 آورده شده است. ARIOالیزر سه فاز یهای دستگاه استابها و قابلیتدر این بخش فهرستی از حفاظت

 ها:حفاظت

 ای با دامنه بسیار زیاد در ورودی استابیالیزر  حفاظت سرج ارستر: در صورت وقوع رعد و برق اگر ولتاژ لحظه

، همچنین کندکننده جلوگیری می ظاهر گردد، حفاظت دستگاه سریعا عمل نموده و از انتقال این ولتاژ به مصرف

 .کند ها را حذف می کننده کشی سایر مصرف صل و جریانسرج و اسپایک ناشی از قطع و و

  :گردد و در  درصد، هشدار اضافه بار صادر می111در صورت افزایش درصد بار در هر فاز تا حفاظت اضافه بار

درصد 111بار بیش از  میزاناگر  دقیقه پایدار باشد خروجی دستگاه قطع خواهد شد.11صورتی که این حالت تا 

 دقیقه خروجی قطع خواهد شد.1شود، پس از 

 الیزر خواهد شد، )در یک یحفاظت اضافه جریان: کاهش ولتاژ برق شهر باعث باال رفتن جریان در ورودی استاب

درصد جریان نامی افزایش  111بار ثابت در خروجی( در این صورت اگر جریان ورودی دستگاه در هر فاز تا 

دقیقه پایدار باشد خروجی دستگاه  11گردد و در صورتی که این حالت تا شدار اضافه جریان صادر مییابد، ه

 دقیقه خروجی قطع خواهد شد. 1درصد شود، پس از  111شود. اگر جریان ورودی در هر فاز بیش از قطع می

 ثانیه هشدار مربوطه صادر  3ز حفاظت اضافه ولتاژ: اگر ولتاژ برق خروجی بیشتر از ولتاژ قطع باال باشد، پس ا

شود.  ی)قابل تنظیم( حفاظت دستگاه فعال شده و خروجی قطع م off delayشود و پس از سپری شدن زمان می

میلی ثانیه خروجی دستگاه قطع  311ولت )قابل تنظیم(، پس از  071در صورت افزایش ناگهانی ولتاژ تا بیش از 

 گردد.می

 ثانیه هشدار مربوطه صادر  3برق خروجی کمتر از ولتاژ قطع پایین باشد، پس از  حفاظت افت ولتاژ: اگر ولتاژ

 شود.)قابل تنظیم( حفاظت دستگاه فعال می off delayشود و پس از سپری شدن زمان می

  حفاظت فرکانس: در صورت خارج شدن فرکانس از محدوده مجاز تعریف شده، پس از گذر زمانOff delay 

 شود.اظت دستگاه فعال می)قابل تنظیم(، حف

 شود.حفاظت توالی فاز: در صورت قطع یا جابجا شدن فازها این حفاظت فعال می 

  حفاظت اتصال کوتاه: اگر اتصال کوتاهی در خروجی رخ دهد حفاظت مربوطه عمل کرده و دستگاه را سریعا

 نماید. خاموش می

 ،میلی ثانیه خروجی دستگاه قطع  01پس از حفاظت دو فاز شدن: در صورت جا به جا شدن یک فاز با نول

 .شود می
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  حفاظتEarth در صورتی که کاربر حالت :Fault  مربوط بهEarth  افت کیفیت را فعال نماید، در صورت

 قطع خواهد شد.بطور اتوماتیک خروجی دستگاه  سیستم ارت،

 :اختالف دامنه وجود داشته باشد، پس از 31درصورتی که بین ولتاژ فازها  حفاظت در برابر ولتاژهای نامتعادل %

 .ثانیه حفاظت دستگاه عمل خواهد کرد و خروجی را قطع خواهد نمود 3

 ( حفاظت قطع اضطراری خروجیEPO در صورت تحریک ورودی :)EPO گردد. خروجی دستگاه سریعا قطع می 

 گرادیسانت درجه 41 تا طیمح یدما شیافزا صورت در: ترانسفورماتورها و طیمح یدما شیافزا برابر در حفاظت 

 همه که یزمان تا و دینمایم کار به شروع دستگاه کننده خنک یهافن ترانسفورماتورها، یدما شیافزا ای

 یدما حد از شیب شیافزا صورت در .دهندیم ادامه خود کار به ردیگ قرار نرمال محدوده در ییدما یپارامترها

 .گرددیم قطع دستگاه یخروج قه،یدق 5 تا تیوضع نیا بودن داریپا و اکیوار و ترانس
 

 

 ها:قابلیت
 

  قابلیت تنظیم پارامترهای مختلف دستگاه مانند ولتاژ خروجی و قطع باال و پایین، محدوده فرکانسی، زمان وصل

 شدن خروجی و ...

 دستگاه مانند توالی فاز و...های مختلف  قابلیت فعال یا غیر فعال سازی حفاظت 

 گیری جریان غیر خطیاندازه 

  اندازه گیری ولتاژ تاTHD 71درصد 

  سخت افزاری بورد کنترل خودکار هرگونه خطایتشخیص قابلیت 

  شدن ورودی تشخیص دو فازقابلیت 

 ورودی نول عیتشخیص قط قابلیت 

 ولتاژ نامتعادل در ورودیتشخیص  قابلیت 

 سنجش کیفیت  قابلیتEarth 

 عدد  311ثبت  قابلیتEvent 

 گیری دمای محیط و دمای کلیه ترانسفورماتورهای دستگاه قابلیت اندازه 

  تست خودکار بخش های حیاتی دستگاهقابلیت (Self Test) 

  تکفازورودی قابلیت کارکرد با 

  دارای مد کاریBest Lifetime جهت افزایش طول عمر دستگاه 

  (بار در ثانیه 11111  از ولتاژ ورودی) ینمونه گیربسیار باالی سرعت 

  ارسال قابلیت Event( بصورت انتخابیها از طریق پیامک به کاربر) 
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: ملزومات محیطی و نکات قبل از نصب    

 

 
 .استابیالیزر باید در مکان سرپوشیده استفاده گردد 

 و قابل اشتعال، گازها و مایعات خورنده های رسانا، مواد قابل احتراق  دستگاه باید به دور از گرد و خاک، تراشه

 نگهداری شود.

 .گردش جریان هوای اطراف دستگاه باید مناسب باشد 

 ای  جهت تحمل وزن دستگاه و عدم ارتعاش و جابجایی، مکان جایگیری دستگاه باید از سختی قابل مالحظه

 برخوردار باشد.

 2000شود نباید بیشتر از  میارتفاعی که دستگاه نصب  ،جهت عدم کاهش توان نامی دستگاهm  باشد. با افزایش

 یابد. ارتفاع ظرفیت دستگاه کاهش می

  درجه سلسیوس. ) استفاده دستگاه در دمای خارج  40درجه سلسیوس، حداکثر دما  0دمای محیط: حداقل دما

 است(. از محدوه تعریف شده با کاهش ظرفیت دستگاه همراه 

 بدون تقطیر باشد. %90ر از رطوبت هوای اطراف دستگاه باید کمت 

  باشد.4هارمونیک ولتاژ ورودی دستگاه بهتر است کمتر از % 

 .دستگاه نباید در معرض تابش امواج رادیواکتیو قرار گیرد 

 .از وارد کردن ضربات مکانیکی غیرمعمول مانند ضربه شوک و یا تکان های شدید خودداری شود 

 اب گردداجتنها اکیدا  از موازی کردن استابیالیزر. 

 .دستگاه باید به دور از هرگونه میدان های مغناطیسی قوی نگهداری شود 

  شودجهت دفع حرارت ایجاد شده و همچنین سرویس دستگاه باید فضای کافی در اطراف دستگاه در نظر گرفته. 

 
 

 

 جهت مشاوره و یا ایجاد باشد، لطفاً وجه: اگر برقراری شرایط محیطی فوق برای شما مقدور نمیت

 محیط مناسب با شرکت مگامداوم تماس حاصل فرمایید.
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 : نصب دستگاه  
 

  دفترچه راهنما را بیرون بیاورید. دفترچه راهنمای دستگاه را بدقت مطالعه کرده و  کردهجعبه استابیالیزر را باز

 از آن خوب نگهداری نمائید.

  استابیالیزر را بیرون بیاورید و آنرا در مکانی خشک با گردش هوای مناسب قرار دهید. دستگیره در دستگاه را

 بچرخانید تا در آن باز شود. راستبیرون کشیده و به سمت 

  طبق راهنمای درج شده در ترمینال دستگاه، اتصاالت الکتریکی دستگاه را وصل نمائید: سه عدد ترمینالی کهA ،

B و C فاز ورودی و سه عدد ترمینالی که  اند ترمینال برق سه عالمت گذاری شدهa ،b  وc اند  نامگذاری شده

 باشند.  فاز خروجی می ترمینال سه

  مطابق شکل زیر تعدادی کابلشو در لوازم جانبی دستگاه قرار داده شده است، جهت اتصاالت ورودی و خروجی از

 آنها استفاده نمایید.
 

 

 کابلشوهای مخصوص سیم بندی: 1شکل 

 

 باشد: های مختلف استابیالیزرها به شرح جدول ذیل می سطع مقطع پیشنهادی جهت اتصاالت توان 
 

 

 10 15 22.5 30 45 60 75 100 (KVAتوان )

 نمره کابل

 ورودی 

5x4 
mm 

5x6 
mm 

5x10 
mm 

5x16 
mm 

5x25 
mm 

5x35 
mm 

5x35 
mm 

5x50 
mm 

 نمره کابل

 خروجی 

5x2.5 
mm 

5x4 
mm 

5x6 
mm 

5x10 
mm 

5x16 
mm 

5x25 
mm 

5x35 
mm 

5x35 
mm 

 جریان ماندگار

 (A) هرفاز 
9 13.5 20 27 40 54 67 90 

 جریان گذرا 

 (A) هرفاز
15 25 34 46 68 91 113 153 
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 شمای سیم بندی کابل های ورودی و خروجی استابیالیزرهای سه فاز سری 0شکل :ARIO 

 

تواند باعث آسیب دیدن جدی دستگاه و مصرف  خروجی می-توجه: اتصال اشتباه فاز و نول ورودی

 کننده شود!

 

 
 

  الف( نمای جلوی دستگاه استابیالیزر -3شکل

22.5KVA 30 وKVA 

 
 

   ب( نمای جلوی دستگاه استابیالیزر -3شکل

45KVA  60وKVA 
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  80ج( نمای جلوی دستگاه استابیالیزر -3شکلKVA  100وKVA 
 

  قسمتهای مختلف دستگاه استابیالیزر سه فاز 3شکل :ARIO 

 

 بورد کنترل  -1

 Dry Contactو ماژول ارسال پیامک  -0

 فیوز تغذیه چراغ نمایشگر هشدار -3

شود. در پس استفاده میفیوز مینیاتوری سه فاز برای بای، از 45KVAهای با توان کمتر از در دستگاه -4

 (Change Over)از کلیدهای گردان  100KVAو  45KVA ،60KVA ،80KVAدستگاههای با توان 

 .استفاده شده است

 اصلی دستگاهفیوز  -5

 سرج ارستر -0

 های سه فاز ورودیترمینال -7

 های سه فاز خروجیترمینال -8
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این  Protectionو  Warningدر صورت فعال شدن هر کدام از حاالت ) هشدار دستگاهچراغ نمایشگر  -9

، این چراغ به صورت دائم روشن Faultآید. در صورت فعال شدن حالت چراغ به حالت چشمک زن در می

 (شودمی

 در صورت سیم کشی نامناسب فازهای ورودی، در)چراغ هشدار سیم بندی نامناسب فازهای ورودی  -11

شود. در صورت ثانیه روشن شده و سپس خاموش می 4ابتدای شروع به کار دستگاه، این چراغ به مدت 

ماند. همزمان ورودی به ترمینال نول، این چراغ به صورت دائم روشن می Tیا  Sفازهای  از اتصال هر کدام

 (گرددبا روشن شدن این چراغ، آالرم صوتی دستگاه نیز فعال می

 ارت محل اتصال -11

 

 : LCDشرح کاراکترهای    
 

 R نشان دهنده فاز :R  

 S نشان دهنده فاز :S  

 T نشان دهنده فاز :T 

 Modeحالت کاری دستگاه : 

 Buckمد کاری کاهنده : 

 Boostمد کاری افزاینده : 

 AC Line شبکه برق : 

 Lowپایین بودن ولتاژ شبکه برق : 

 Normalحالت عادی برق شبکه : 

 High ولتاژ شبکه برق: باال بودن 

 L1 درصد بار فاز :R 

 L2:  درصد بار فازS 

 L3 درصد بار فاز :T 

 Vinولتاژ ورودی : 

 Voولتاژ خروجی : 

 Sتوان ظاهری : 

 Frqفرکانس : 
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 TMPدمای محیط : 

 A)واحد جریان )آمپر : 

 V)واحد ولتاژ )ولت : 

 Hz)واحد فرکانس )هرتز : 

   واحد دما بر حسب درجه سانتیگراد : 

 

 

 : راهنمای پنل جلوی دستگاه  
 

 

 استابیالیزرهای سه فاز  : نمایی از پنل جلوی5شکلARIO 

ها مورد استفاده قرار گیری: نمایشگر دستگاه جهت نمایش منوها، اطالعات و اندازه 4*01نمایشگر کاراکتری -1

 گیرد.می

و لغو عملیات تغییر تنظیم یک  (: از این کلید برای بازگشت از یک صفحه به صفحه قبلESCکلید خروج ) -0

استفاده  Warningاز این کلید برای قطع اعالن  Warningچنین در صورت وقوع مشود. هپارامتر استفاده می

 با استفاده از این کلید دستگاه وارد حالت Protectionشود. عالوه بر این، در صورت فعال بودن یک می

Protected شده و سپس با استفاده از کلید Enter شود.وارد منوی اصلی می 

(: برای حرکت در صفحات منو، تغییر موقعیت عمودی اشاره گر منو و افزایش مقادیر موجود در UPجهت باال ) -3

 شود.تنظیمات دستگاه از این کلید استفاده می

مقادیر (: برای حرکت در صفحات منو، تغییر موقعیت عمودی اشاره گر منو و کاهش Downجهت پایین ) -4

 شود.موجود در تنظیمات دستگاه از این کلید استفاده می

(: از این کلید برای ورود به صفحات منو و تغییر مقادیر تنظیمات موجود در منوی Enterکلید ورود ) -5

Settings شود.و تایید ذخیره آنها استفاده می 
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انبر برای ورود به صفحه اطالعات دستگاه استفاده (: از این کلید به عنوان یک میInfoمیانبر اطالعات دستگاه ) -0

 Selfو  Settings ،Advanced Settingsشود. الزم به ذکر است که این کلید در صفحات مربوط به می

Test کند.عمل نمی 

 

 : حاالت کاری دستگاه  
 

حفاظت از در این حالت دستگاه به وظیفه اصلی خود که تنظیم ولتاژ و  حالت کاری نرمال:  

مصرف کننده و بار است می پردازد. نمونه برداری پیوسته از پارامترهای مختلف دستگاه، انجام پردازش های الزم 

 و اجرای الگوریتم های هوشمند بصورت خودکار در این حالت انجام می شود.

در صورت وقوع شرایط بحرانی، پیش از وقوع هرگونه حفاظت، ابتدا هشدار  :(Warning)هشدار   

باشد و در باالی صفحه نمایشگر عبارت شود. در این حالت خروجی همچنان برقرار میمربوط به آن صادر می

WARNING! زن ظاهر شده و در سطر سوم بسته به نوع هشدار پیغام مربوط به آن )جدول به صورت چشمک

ثانیه هر شود. در صورت فعال بودن صدای بوق دستگاه، بازر به صورت منقطع یکبار در ( نمایش داده می1پیوست 

 توان از صفحه هشدار خارج شد.می ESCآید. در صورت وقوع هشدار، با زدن کلید می به صدا در

اند تا شرایط به مدر صورت فعال شدن حفاظت، خروجی قطع شده و دستگاه منتظر می :(Protection)حفاظت 

شود. در صورت گشت شرایط به حالت عادی، خروجی دستگاه مجددا وصل میبازحالت عادی برگردد. در صورت 

 نیز تر آید. همانطور که پیشثانیه به صدا در می هر فعال بودن صدای بوق دستگاه، بازر به صورت منقطع دوبار در

وارد شد. در این  Protectedرا فشرده و به صفحه  ESCتوان کلید گفته شد، برای خروج از صفحه حفاظت می

 0ها در جدول پیوست شماره حفاظتکلیه توان وارد منوی دستگاه شد. فهرست می Enterصفحه با فشردن کلید 

 ارائه شده است.

  Fault:  اگر در حین عملکرد دستگاه، نقص فنی مشاهده شود و یا اضافه بار یا اضافه جریان رخ

می پدیدار  LCDشود. در این حالت خروجی قطع شده، کد خطا بر روی می Faultدهد، دستگاه وارد حالت کاری 
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 اه اندازی شود.مجددا ر دستگاه و مشکل برطرف شودابتدا بایستی دستگاه خاموش گردد،  شود.در چنین شرایطی

 نمایش داده شده است. 3در جدول پیوست شماره  Faultهای فهرست کد

 

 : منوهای دستگاه  

1- Home Page: 

از حیث  در هر فاز باشد. در این صفحه حالت کاری دستگاهصفحه خانه اولین صفحه پس از روشن شدن دستگاه می

 AC)میزان ولتاژ برق ورودی  شود. همچنین نشان داده می باشدمی تقویت، تضعیف و نرمالاینکه دستگاه در حال 

LINE)  شود. عالوه بر این موارد، با فشردن هر کدام از  نمایش داده می بودن ضعیف، قوی و نرمالاز حیث

 0توان ساعت و تاریخ را مشاهده نمود. الزم به ذکر است که در صورتی که دستگاه ، میDownو یا  UPکلیدهای 

نمای ظاهری صفحه خانه مشاهده  0در شکل  یابد. کاهش می LCDدقیقه در حالت سکون بماند، نور پس زمینه 

 شود.می

  

 

 

  نمای ظاهری صفحه خانه0شکل : 

2- Main Menu: 

فشرده شود. فهرست منوی اصلی دستگاه به  Enterبرای ورود به منو اصلی دستگاه، در صفحه خانه بایستی کلید 

 باشد:صورت زیر می

 Measurements: گیری شده ولتاژ، جریان، توان ظاهری ورودی دستگاه  توان مقادیر اندازهدر این قسمت می

. در صفحه اول منوی را مشاهده نمود Earth تیفیکو ، درصد بار، فرکانس، دمای محیط KVAبر حسب 
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Measurements توان از کلیدهای ها میدرصد بار در هر فاز قابل رویت است. برای دیدن سایر اندازه گیری

Up  وDown  استفاده نمود. با فشردن کلیدDown  صفحه دوم منویMeasurements آید. به نمایش در می

د. در صفحه سوم ولتاژهای ورودی و نشوتوان ظاهری در هر فاز نمایش داده میدر این صفحه مقادیر جریان و 

 نمایش Earth تیفیکمحیط و د. در صفحه چهارم این منو مقادیر فرکانس، دمای نباشخروجی قابل مشاهده می

 شود.دیده می Measurementsنمای ظاهری صفحه  7د. در شکل نشوداده می

 

  نمای ظاهری صفحه 7شکل :Measurements 

 

 Warnings :تواند تا در این قسمت هشدارهای فعال دستگاه قابل مشاهده هستند. تعداد هشدارهای فعال می

قابل مشاهده است. برای دیدن سایر  هشدار 3تا  Warningsباشد. در هر صفحه از منوی  هشدار 04سقف 

رتی که هیچ هشداری فعال نباشد، عبارت استفاده نمود. در صو Downو یا  Upهشدارها بایستی از کلیدهای 

Empty شود. فهرست هشدارهای منوی روی صفحه ظاهر میWarnings پیوست آورده  4  در جدول شماره

 باشد.قابل مشاهده می Warningsصفحه منوی  8شده است. در شکل 

 

  نمای ظاهری منوی 8شکل :Warnings 

 
 Settings: پارامترهای مختلف دستگاه را تنظیم نمود. برای ورود به این منو ها و توان ویژگیدر این قسمت می

تصویر منوی  9باشد. در شکل می 0000استفاده نمود. رمز عبور پیش فرض  بایستی از رمز عبور کاربر

Settings .آورده شده است 
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  منوی 9شکل :Settings 

 

 Advanced Settingsاست.مختص کارشناسان دستگاه  شامل تنظیمات پیشرفته بوده و : این قسمت 

 Events تمام رخدادهای دستگاه اعم از :Warnings ،Protections ،Faults اتصال ، روشن شدن دستگاه و

این سری از شوند.  وقوع آنها در حافظه داخلی دستگاه ذخیره میدقیق ساعت و تاریخ  با بار به خروجی دستگاه

، رخدادهای جدید حافظه دستگاه د. در صورت تکمیل ظرفیتنباشمورد رخداد می 311قادر به ثبت  ها دستگاه

مراجعه شود. این منو  Eventsشوند. برای مشاهده این رخدادها بایستی به منوی جایگزین رخدادهای قدیمی می

قابل  11ل در شک Eventsمنوی تصویر باشد. می Erase Eventsو  Show Eventsشامل دو قسمت 

 .است مشاهده

 

 

  منوی 11شکل :Events 

 

قابل مشاهده است. با استفاده از  رخدادعلت و زمان وقوع ، : در این قسمت نوعDisplay Eventsالف( 

. الزم به ذکر است با فشردن کلید به تمامی رخداد ها دسترسی پیدا کردتوان ، میDownو  UPکلیدهای 

Enter  های ورودی به  توان ولتاژها و جریانمی صفحه مربوطهدستگاه وارد صفحه جزییات رخداد شده و در

نشان داده  11ی که در شکل دستگاه در لحظه وقوع رخداد را مشاهده نمود. ترکیب نمایش رخدادها به صورت

 .باشدمی است شده
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  ترکیب نمایش رخدادها در منوی 11شکل :Events 

 

-نمایش داده می بودن Faultو یا  Operational ،Warning ،Protection از حیثدر سطر دوم نوع رخداد 

نمایش  ی(پیوست 5در جدول شماره  لیست شدهمطابق فهرست )در سطر سوم بر حسب نوع رخداد پیغامی  شود.

 .شود میداده 

 حذف نمود. کلیا به صورت تمامی رخدادهای ثبت شده ر توان می : در این بخشErase Eventsب( 

 Informationکننده اعم از نام شرکت، شماره تماس واحد  تولیدشرکت  : در صفحه اول این منو اطالعات

دستگاه اعم از شود. در صفحه دو نیز اطالعات خود وب سایت نمایش داده میآدرس خدمات پس از فروش و 

 (. 10)شکل  شودنمایش داده می آن نوع، توان و شماره سریال

 

 

  صفحه 10شکل :Information 

 

 Reset to Factory:  برای ورود به این منو بایستی از رمز عبور کاربر استفاده شود. پس از بازنشانی تنظیمات

 گردند.به حالت پیش فرض باز می Settingsدستگاه به تنظیمات کارخانه تمام پارامترهای تنظیم شده در منوی 

 Self Test: های مختلف دستگاه شامل واحدهای سخت افزاری بورد در این قسمت کاربر قادر است که قسمت

 را تست نماید. الزم به ذکر است که با آغاز این فرایند خروجی دستگاه قطع خواهد شد. الکترو مکانیکیکنترل و 
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3- Settings: 

 Output Voltage :توان مقدار مورد نظر ولتاژ در این قسمت می( خروجی دستگاهSet Point و همچنین )

ولت قابل تنظیم است.  041ولت تا  011 از( آن را تنظیم نمود. محدوده ولتاژ خروجی Accuracyمیزان دقت )

باشد. برای مثال، اگر می Set Pointولتاژ  %5±تا  %2±همچنین حداقل و حداکثر میزان دقت دستگاه بین 

Set Point  ت تنظیم شده باشد و ول 001ولتاژ خروجی رویAccuracy  باشد، در این صورت  %2برابر با

 13 شکل در Output Voltage. تنظیمات منوی خواهد بودولت  004ولت تا  010محدوده ولتاژ خروجی بین 

 .نشان داده شده است

 
 تنظیمات منوی 13 شکل :Output Voltage 

 

 Under Voltage : شوند. کمترین  تاخیر زمانی قطع خروجی تنظیم میدر این بخش حد پایین ولتاژ خروجی و

ثانیه قابل  311تا  0انتظار برای قطع خروجی از باشد. همچنین مدت زمان ولت می 101مقدار ولتاژ قطع پایین 

 Tو  Sباشد. عالوه بر موارد ذکر شده، کاربر قادر است که ویژگی تشخیص قطع پایین را برای فازهای تنظیم می

 شوند.مشاهده می 14 ید. تنظیمات این منو در شکلغیر فعال نما

 

 

 تنظیمات منوی 14 شکل :Under Voltage 
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 Over Voltage : در منویOver Voltage  قطع باالی ولتاژ خروجی و مدت زمان تاخیر قطع خروجی تعیین

برای قطع خروجی از ار ولت قابل تنظیم است. همچنین مدت زمان انتظ 001د. محدوده ولتاژ قطع باال تا نشومی

 باشد.ثانیه قابل تنظیم می 311تا  0

باشد. در صورت رسیدن ولت می 091ولت تا  001از  ولتاژ قطع باالی سریععالوه بر این، کاربر قادر به تعیین 

 faultقطع و دستگاه وارد حالت  دستگاه میلی ثانیه خروجی 311ولتاژ خروجی به این سطح و ماندگاری آن تا 

 دهد.را نشان می Over Voltageتنظیمات منوی  15 شکل .شدخواهد 

 

 تنظیمات منوی 15 شکل :Over Voltage 

 

 FRQ Bandwidth : برق ورودی دستگاه و همچنین مدت زمان انتظار فرکانس در این قسمت پهنای باند

باشد. حداقل مقدار قابل تنظیم برای این پارامتر هرتز می 51شود. فرکانس کاری برای قطع خروجی تعیین می

 311تا  5باشد. عالوه بر موارد فوق، مدت زمان انتظار قطع خروجی بین هرتز می 5±هرتز و حداکثر آن  ±3

 نمایش داده شده است. FRQ Bandwidthتنظیمات منوی  10 ثانیه قابل تنظیم است. در شکل

 

 تنظیمات منوی 10 شکل :FRQ Bandwidth 

 

 Sequence : در زیر منویSequence تواند حفاظت توالی فازهای ورودی به دستگاه را ( کاربر می17 )شکل

 فعال یا غیر فعال نماید. 
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 نمای ظاهری منوی 17 شکل :Sequence 

 

 Buzzer Sound: فعال تواند پخش صدای بازر در حین بروز رخدادها را فعال یا غیر در این منو کاربر می

 نماید.

 
 نمای ظاهری منوی 18 شکل :Buzzer Sound 

 

 User Password :ز عبور پیش فرض برای ورود به این منو، ابتدا بایستی رمز عبور کاربر وارد شود. رم

چنین کاربر مرقمی خود را تغییر دهد. ه 4تواند رمز عبور باشد. پس از ورود به این قسمت، کاربر میمی 0000

را فعال یا غیر فعال نماید. الزم به ذکر است که با  Settingsتواند درخواست رمز عبور برای ورود به منوی می

 Userو  Reset to Factory ،Self Testغیر فعال نمودن رمز عبور کاربر، درخواست رمز عبور برای منوهای 

Password تنظیمات منوی تصویری از  19در شکل  .خواهد شدغیر فعال نUser Password مشاهده می-

 شود.

 

  تنظیمات منوی 19شکل :User Password 

 

 Earth :نسیستم اعال قادر استدر این بخش کاربر ، 01 شکل مطابق Warning  وFault  مربوط به ارت

کیفیت ارت مجموعه  اگرو  Earthدستگاه را فعال یا غیر فعال نماید. در صورت فعال بودن سیستم هشدار  سنج

کیفیت ارت شود. این روند تا زمانی که ساعت یک هشدار صادر می 04، هر باشد نامطلوب یتوجه قابل حد تا

فعال باشد و  Fault ن. همچنین در صورتی که سیستم اعالخواهد داشتادامه  مجموعه به حد مطلوب ارتقا نیابد

دستگاه شده و خروجی  Fault، دستگاه وارد حالت باشدشدت نامطلوب  به مجموعه در صورتی که کیفیت ارت

 . خواهد شدقطع 
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 تنظیمات منوی 01 شکل :Earth 

 
 Time & Date: کاربر قادر است که ساعت و تاریخ دستگاه را تنظیم نماید.  01مطابق شکل  در این زیر منو 

 

 
  تنظیمات منوی 01شکل :Time & Date 

 

 SMS : بورد  پیش از روشن نمودن دستگاه، بایستیبرای ورود به این قسمت حتماGSM Module یک  بهمراه

، در غیر این صورت با ورود کاربر به اندازی شود عدد سیم کارت به برد کنترل متصل شود و سپس دستگاه راه

شود. در صورت اتصال بورد نمایش داده می LCDبر روی  ”SIM Not Available“این قسمت عبارت 

GSM Module نمای ظاهری منوی  00 . شکلاین زیر منو وارد شود به است قادر کاربرSMS را نشان می-

 دهد.

 

 

 نمای ظاهری منوی 00 شکل :SMS 

 

 باشد: این زیر منو شامل سه قسمت به شرح زیر می
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شماره همراه را  0 توان تاشود، در این قسمت میمشاهده می 03 : همانطور که در شکلAdd Contactsالف( 

 دربه دستگاه  یقادر به ارسال دستورات متن 1کاربر شماره  نیهمچن. برای دریافت پیامک از دستگاه ثبت نمود

. عالوه بر است شده داده شینما 8 و 7 شماره وستیپ اولدر جد یمتندستورات  فهرست. باشدیم امکیقالب پ

 دستورات که است ذکر به الزم. است شده آورده نیفرام نیا به دستگاه یهاپاسخ 9در جدول شماره  ن،یا

 .شوند نوشته بزرگ حروف با و کامل صورت به یستیبا

 

 

 صفحه 03 شکل :Add Contacts 

 

های ذخیره شده را تک به تک حذف نماید. در تواند شماره: در این بخش کاربر میDelete Contactب( 

 شود.محتوای این منو مشاهده می 04 شکل

 
 منوی 04 شکل :Delete Contact 

 

 Testingرا بفشارد، عبارت  Enter: اگر اشاره گر بر روی این قسمت باشد و کاربر دکمه Testing SMSج( 

SMS …  ثانیه برنامه به صفحه  0بر روی صفحه ظاهر شده و پس ازSMS گردد. در این مدت  باز می

باشد. در صورتی که هیچ مشکلی  ه شده در دستگاه میهای ذخیردستگاه در حال ارسال پیامک تست به شماره

 ثانیه روی صفحه 0 به مدت SMS Sentها عبارت وجود نداشته باشد، پس از ارسال موفقیت آمیز پیامک

 0 به مدت SMS Not Sentها ارسال نشوند، عبارت ثانیه پیامک 51 خواهد شد. اگر پس ازظاهر  نمایش

 شود.ظاهر می نمایش ثانیه روی صفحه
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 Best Lifetime : گردد که طول  های هوشمندی در دستگاه اجرا می گزینه، الگوریتمدر صورت فعال نمودن این

های دستگاه بطور  در مقابل ممکن است بخشی از سرویسدهد.  عمر دستگاه را به حد قابل قبولی افزایش می

 نامحسوس به حالت آماده به کار درآیند. 

 

 شود. موجب کاهش سرعت رگوالسیون ولتاژ خروجی دستگاه می imetBest Lifeتوجه: فعال نمودن 
 

 شود.مشاهده می Best Lifetimeمحتوای منوی  05در شکل 

 

 

  نمای ظاهری منوی 05شکل )Best Lifetime 

 

 توجه: همه پارامترها بر روی تنظیمات کارخانه تنظیم شده است، در تنظیم کردن این مقادیر

 بکار ببرید. نهایت دقت را

 

 

 : DRY CONTACTماژول ارسال پیامک و   
         

که به شرح زیر  استو دو عدد درگاه ورودی  Dry Contactعدد  سهاین ماژول شامل یک عدد فرستنده پیامک، 

 باشد:می

 :شود. در صورت قرار دادن سیم و دریافت پیامک استفاده می از این ماژول برای ارسال ماژول فرستنده پیامک

جهت ، کاربر قادر خواهد بود که رخدادهای دستگاه را از طریق پیامک دریافت نماید. محل مربوطهکارت در 

ها و عنوان آنها ذکر پیوست فهرست پیامک 0در جدول شماره باشد. می 00قرار گرفتن سیم کارت مطابق شکل 

 شده است.
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 جهت قرار گرفتن سیم کارت در درون ماژول :05شکل 

 

 Input Fail-DRY1 :های این خروجی به پایهCom  وNC باشد و در صورت قطع رله متصل می

شود. در صورت روشن بودن ولتاژهای ورودی و خاموش شدن دستگاه این خروجی اتصال کوتاه می

 شود.باز می مداردستگاه این خروجی 

 Output Fail-DRY2 :های خروجی به پایه اینCom ،NC  وNO باشد و در صورت قطع رله متصل می

 شود.دستگاه به هر دلیلی، تحریک می خروجی

 Warning-DRY3: های این خروجی به پایهCom ،NC  وNO باشد و در صورت بروز رله متصل می

 شود.هشدار، تحریک می

 EPO:  ورودیEmergency Power Off باشد که در صورت تحریک آن، دستگاه وارد حالت میFault 

بین  ACو همچنین ولتاژ  150VDCتا  10VDCبین  DCشود. این ورودی با ولتاژ شده و خروجی قطع می

8VAC  110تاVAC باشد.قابل تحریک می 

 Input Sense: باشد و در صورت تحریک آن هشدار این ورودی به صورت رزرو شده میInput Sense 

Active شود. همانند ورودی روی صفحه ظاهر میEPO این ورودی نیز با ولتاژ ،DC  10بینVDC  تا

150VDC  و همچنین ولتاژAC  8بینVAC  110تاVAC باشد.قابل تحریک می 

 

 : روشن نمودن دستگاه   

-به منظور روشن نمودن دستگاه در توان ،صا سیم نولفاز ورودی و خروجی و خصو پس از چک کردن اتصاالت سه

گیرد. همچنین برای روشن نمودن قرار می Onدر وضعیت  Regulatorکلید مینیاتوری  45KVAکمتر از های 
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-قرار می Regulator و کلید گردان در وضعیت  Onکلید اصلی در حالت  30KVAهای با توان بیشتر از  دستگاه

-ثانیه سخت افزارهای جانبی خود را بررسی می 31صورت خودکار به مدت ، دستگاه به شدنپس از روشن  گیرد.

، بهتر است بارها به ید که پس از وصل شدن خروجیتوجه داشته باششود. نماید و سپس خروجی دستگاه وصل می

 ای اضافه شوند.صورت پله

 

 : خاموش نمودن دستگاه   

ها را از مدار خارج نمائید، سپس فیوز ورودی دستگاه را  ایمن دستگاه، ابتدا کلیه مصرف کننده نمودنجهت خاموش 

 از حالت روشن به حالت خاموش تغییر وضعیت دهید.

 : س دستگاهبای پ   

پس، بایستی کلید مینیاتوری در حالت بای 30KVAو  22.5KVAهای با توان برای قرار دادن دستگاه

Regulator پس در حالت وصل قرار گیرد. همچنین برای در حالت قطع قرار گیرد. سپس کلید مینیاتوری بای

بایستی کلید گردان تعبیه شده در جلوی دستگاه را در حالت بای  30KVAهای با توان بیشتر از قرار دادن دستگاه

بدیهی است که ها   این دستگاه درپس  در نظر داشته باشید به دلیل مکانیکی بودن عملیات بای پس قرار داد.

 کننده مقداری وقفه زمانی تجربه خواهد کرد. مصرف
 

 : دستگاه ( خروجیPFضریب توان )   

های موجود در بازار که با کاهش ولتاژ ورودی، ضریب توان آنها بصورت قابل توجهی کاهش برخالف دستگاه

 272Vدامنه ولتاژ ورودی   اند که قادر هستند وقتی شدهای طراحی  د استابیالیزرهای شرکت مگامداوم بگونهیاب می

، ضریب  عمل نمایند، اما جهت افزایش طول عمر و ضریب اطمینان دستگاه (PF=1)است با ضریب توان واحد 

ها بر اساس  محدود شده است. نمودار ضریب توان خروجی دستگاه 0.8ورودی بر روی  272Vقدرت در ولتاژ 

 نشان داده شده است.  07 در شکلتغییرات ولتاژ ورودی 

 
 نمودار ضریب توان استابیالیزر بر اساس ولتاژ ورودی 00 شکل : 
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 : دیاگرام الکتریکی دستگاه       
 

 
 

 22.5توان الیزر ی: دیاگرام الکتریکی استاب07 شکلKVA  30تاKVA 

 

 
 45توان الیزر ی: دیاگرام الکتریکی استاب08 شکلKVA  60وKVA 

 

 

 

  

 
  80: دیاگرام الکتریکی استابیالیزر توان 09شکلKVA 
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  100: دیاگرام الکتریکی توان 31شکلKVA 

 

 : شرایط نگهداری دستگاه   
 

 اندازی و سرویس شوند تا از هرگونه استابیالیزرها باید توسط نیروهای متخصص و آموزش دیده نصب، راه

 نماید پیشگیری شود. خطرات احتمالی که کاربر و دستگاه را تهدید می

 .از قرار دادن دستگاه در معرض تابش آفتاب و بارش باران خودداری نمائید 

 .دستگاه را در محیطی که دارای گاز و بخار خورنده )اسیدی( است استفاده ننمائید 

 .قبل از نصب و تعمیر استابیالیزر از قطع بودن برق ورودی دستگاه اطمینان حاصل نمائید 

  کامال محکم صورت گیرد تا از اکسید شدن اتصاالت ناشی از گرمای تولید شده  الزم استسیم کشی دستگاه

 توسط مقاومت اتصاالت پیشگیری شود.

 ولی جهت افزایش طول عمر  .باشند % نامتعادل را دارا می111های  کننده ها قابلیت اتصال به مصرف این دستگاه

ها  کننده مکان مصرفاال حتی شود پیشنهاد می ،کشی ساختمان گوار در سیمدستگاه و جلوگیری از اتفاقات نا

 گردد.  توزیع بصورت متعادل بر روی فازها

  اتصال ارت استابیالیزر باید بصورت مناسبی به زمین وصل شده باشد. در غیر این صورت مسئولیت هرگونه برق

 شد.با کننده می گرفتگی و عدم کارکرد سرج ارستر بر عهده مصرف

  در حین کارکرد دستگاه از باز کردن کیس دستگاه و اقدام به لمس کردن قطعات داخلی دستگاه و سیم برق

 ورودی و خروجی دستگاه اکیدا خودداری نمائید.

  اندازی دستگاه اقدام ننمائید.به راهنسبت با دست های خیس و مرطوب 

 تگاه در معرض تابش آفتاب، قرار دادن اشیا مقابل سنگین بر روی دستگاه، قرار دادن دس ءاز قرار دادن اشیا

 های گردش جریان هوا خودداری نمائید. محفظه
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 جدا شود  از چسباندن هرگونه استیکر و برگه مقابل منفذهای دستگاه که باعث قطع گردش جریان هوا می

 اجتناب نمائید.

  کابل برق خروجی را از ترمینال قطع نمائید.در زمان عدم استفاده از استابیالیزر، کلید دستگاه را خاموش کرده 

 کننده نهایت دقت را بخرج دهید و همیشه حاشیه اطمینان کافی برای  در برآورد صحیح مقدار ظرفیت مصرف

 دستگاه در نظر بگیرید.

 .استابیالیزرها قابلیت موازی شدن ندارند 

 

 تماس بگیرید و محصولی  مگامداومتوانید شرایط فوق را برقرار نمائید جهت مشاوره با شرکت  درصورتیکه نمی

 متناسب با نیازتان سفارش دهید.

 

 

 : شرایط لغو گارانتی    
 

 .دستگاه توسط ضربه فیزیکی یا سقوط آسیب دیده باشد 

  دستگاه گردد.هرگونه عوامل محیطی مانند زلزله، آتش سوزی، سیل که باعث معیوب شدن 

 .آب یا باران بطور مستقیم بروی دستگاه ریخته شده باشد 

 .دستگاه سرویس دوره ای نشود و گرد و غبار فراوان درون دستگاه باشد 

 .ایراد دستگاه ناشی از استفاده غیر صحیح از آن باشد 

 .دستگاه توسط افراد غیر مجاز دستکاری یا تعمیر گردد 

 ماننده دستگاه جوشکاری و ... به دستگاه متصل گردد.ای نامتعارف  مصرف کننده 
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 دستگاه : راهنمای عیب یابی   
 

 های رفع ایراد استابیالیزر بررسی ایرادهای مرسوم و راه حل

 روش رفع ایراد علت خرابی

 شود دستگاه روشن نمی

اتصاالت ورودی به درستی وصل  .1

 اند. نشده

 .عدم وجود برق ورودی .0

ورودی را بررسی کنید تا  اتصاالت .1

 قطعی نداشته باشند.

ولتاژ برق ورودی را با ولتمتر چک  .0

 .نمائید

 .قطعی ولتاژ در یک فاز

اتصاالت ورودی به درستی وصل  .1

 اند. نشده

 .. عدم وجود برق ورودی0

اتصاالت ورودی را بررسی کنید تا  .1

 قطعی نداشته باشند.

چک  ولتاژ برق ورودی را با ولتمتر .0

 .نمائید

بعد از روشن شدن دستگاه 

 .گردد ها نامتعادل میلتاژ فازو

 ولتاژ ورودی نامتعادل است .1

 اتصال معکوس ورودی و خروجی .0

 .عملکرد غیرنرمال هرفاز .3

 .عدم اتصال یا اتصال نامناسب سیم نول .4

اطمینان  ورودیاز مناسب بودن برق  .1

 حاصل نمائید.

ایرادهای احتمالی را اتصال را بررسی و  .0

 برطرف نمائید.

اتصاالت هر فاز را از حیث محکم بودن  .3

 بررسی نمائید.

 سیم نول را متصل نمائید. .4

نامتعادل شدن شدید ولتاژ 

 .فازها در خروجی دستگاه

ولتاژ ورودی خارج از بازه تصحیح  .1

 .باشد می

کننده نامتعادل شدیدی به  مصرف .0

 .دستگاه متصل است

هایی که نیاز مبرم به ولتاژ  کننده مصرف .1

سه فاز متعادل دارند )مانند موتورهای سه 

فاز( را قطع کنید و ولتاژ شبکه را چک 

 نمائید.

سعی نمائید باالنس فازها را رعایت  .0

 نمائید.
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 : مشخصات فنی دستگاه   
 

 

 ARIO مدل

 22.5KVA 30KVA 45KVA 60KVA 80KVA 100KVA توان

 )میکرو کنترلر(، تمام اتوماتیک، ترانس حلقوی سروو موتوری، دارای پردازنده مرکزی تکنولوژی

 سه فاز خروجی مستقل -سه فاز ورودی  تعداد فاز

 ورودی

 VAC ~ 430 VAC 270 دامنه تثبیت ولتاژ

 VAC ~ 490 VAC 230 دامنه قابل قبول

 Hz 55 ~ 45 رنج فرکانسی

 توالی فاز ،نوسانات ولتاژ، اضافه جریانسرج ارستر،  حفاظت ورودی

 خروجی

 VAC RMS ±3% 380 ولتاژ خروجی

 VAC 433 ~ 311 دامنه پیش فرض

 دقیقه1     %110 > بار دقیقه11    %110 < بار اضافه بار

 دقیقه1    %110 >جریان  دقیقه11    %110 <جریان  اضافه جریان

 حفاظت دماییاتصال کوتاه، اضافه بار،  حفاظت خروجی

 مشخصات عمومی

 سیستم فن هوشمند خنک سازی

 نمایشگر ال سی دی دیجیتال، دارای وضوح، رزولوشن و دقت باال نمایشگر

 %97بیش از  راندمان کامل

 محیطی

 C ~ 40°C°0 دمای کاری

 C ~ 60°C°25- دمای انبارش

 (DIN 41141% بدون تقطیر )استاندارد 91کمتر از  رطوبت کاری

 متر 0111کمتر از  ارتفاع کاری

 در فاصله یک متری 51dBکمتر از  نویز شنیداری

 IP20 رده حفاظتی

 (mm)ابعاد

(L × H × W) 
550 × 1005 × 502 550 × 1005 × 502  670 × 1155 × 540 670 × 1155 × 540 900 × 1380 × 652  900 × 1380 × 652 

 115 133 170 210 282 355 (Kgوزن )
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  : جداول پیوست  

  فهرست هشدارهای دستگاه1جدول : 

 عنوان هشدار علت وقوع هشدار ردیف

 UNDERVOLTAGE_R تر از حد مجازبه پایین Rکاهش ولتاژ فاز  1

 UNDERVOLTAGE_S تر از حد مجازبه پایین Sکاهش ولتاژ فاز  0

 UNDERVOLTAGE_T تر از حد مجازبه پایین Tکاهش ولتاژ فاز  3

 OVERVOLTAGE_R به بیشتر از حد مجاز R افزایش ولتاژ فاز 4

 OVERVOLTAGE_S به بیشتر از حد مجاز Sافزایش ولتاژ فاز  5

 OVERVOLTAGE_T به بیشتر از حد مجاز Tافزایش ولتاژ فاز  0

 OVERCURRENT_R به بیشتر از حد مجاز Rافزایش جریان ورودی فاز  7

 OVERCURRENT_S به بیشتر از حد مجاز Sافزایش جریان ورودی فاز  8

 OVERCURRENT_T به بیشتر از حد مجاز Tافزایش جریان ورودی فاز  9

 UNDER FREQUENCY تر از حد مجازکاهش فرکانس به پایین 11

 OVER FREQUENCY تر از حد مجازافزایش فرکانس به پایین 11

 _R R ASYMMETRIC Curr( از فاز DCعبور جریان نامتقارن ) 10

 _S S ASYMMETRIC Curr( از فاز DCعبور جریان نامتقارن ) 13

 _T T ASYMMETRIC Curr( از فاز DCعبور جریان نامتقارن ) 14

 TRANS OVERHEAT درجه 81به باالی  فورماتورهاافزایش دمای ترانس 15

 BAD EARTH ولت 5به باالی  Earthافزایش ولتاژ  10
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 OVERLOAD_R درصد111به باالی  Rافزایش بار فاز  17

 OVERLOAD_S درصد111به باالی  Sافزایش بار فاز  18

 OVERLOAD_T درصد111به باالی  Tافزایش بار فاز  19

 AMBIENT OVERHEAT درجه 05افزایش دمای محیط به باالی  01

 Input Sense INPUT SENSE ACTIVEتحریک ورودی  01

 NULL FLOAT شدن نولشناور  00

 UNBALANCED AC LINE نامتعادل شدن شبکه برق 03

 UNBALANCED AC LINE OR نولنامتعادل بودن برق شبکه یا شناور بودن  04

NULL FLOAT 

 

  فهرست حفاظتهای دستگاه0جدول : 

 عنوان حفاظت علت وقوع حفاظت ردیف

 Phase Sequence Protection عدم رعایت توالی فاز در ورودی 1
Activated 

 Under Frequency Protection کاهش فرکانس 0
Activated 

 Over Frequency Protection افزایش فرکانس 3
Activated 

 R Line Undervoltage تر از حد مجازبه پایین Rکاهش ولتاژ فاز  4
Protection Activated 

 S Line Undervoltage تر از حد مجازبه پایین Sکاهش ولتاژ فاز  5
Protection Activated 

 T Line Undervoltage تر از حد مجازبه پایین Tکاهش ولتاژ فاز  0
Protection Activated 

 R Line Overvoltage به بیشتر از حد مجاز Rافزایش ولتاژ فاز  7
Protection Activated 
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 S Line Overvoltage به بیشتر از حد مجاز Sافزایش ولتاژ فاز  8
Protection Activated 

 T Line Overvoltage به بیشتر از حد مجاز Tافزایش ولتاژ فاز  9
Protection Activated 

 

  های فنی : فهرست نقص3جدول(Fault) دستگاه 

 عنوان علت وقوع ردیف

 F001 خطای ذخیره اطالعات در حافظه فلش میکروکنترلر 1

 F002 خرابی کریستال 0

 F003 خطای افست گیری 3

 F004 اتصال کانکتورهای نمونه ولتاژ حین افست گیری 4

 F005 سرریز محاسبات منطقی 5

 F006 جانبی EEPROMخرابی حافظه  0

 F007 ولت 9کاهش تغذیه منفی به زیر  7

 F008 ولت 9به زیر  مثبتکاهش تغذیه  8

 F009 به باالی جریان نامی دستگاه Rافزایش جریان در فاز  9

 F010 به باالی جریان نامی دستگاه Sافزایش جریان در فاز  11

 F011 به باالی جریان نامی دستگاه Tافزایش جریان در فاز  11

 F012 درجه سانتیگراد 111افزایش دمای ترانسفورماتورها به باالی  10

 R F013خروجی یا موتور واریاک فاز  R سیم بندی نامناسب در فاز 13

 S F014خروجی یا موتور واریاک فاز  S سیم بندی نامناسب در فاز 14

 T F015خروجی یا موتور واریاک فاز  T سیم بندی نامناسب در فاز 15
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 R F016خرابی مدار تشخیص گذر از صفر فاز  10

 S F017خرابی مدار تشخیص گذر از صفر فاز  17

 T F018خرابی مدار تشخیص گذر از صفر فاز  18

 F019 با نول Rجابجایی فاز  19

 F020 با نول Sجابجایی فاز  01

 F021 با نول Tجابجایی فاز  01

 Earth F022بروز مشکل در  00

 F023 درصد111به باالی  Rافزایش بار فاز  03

 F024 درصد111به باالی  Sافزایش بار فاز  04

 F025 درصد111به باالی  Tافزایش بار فاز  05

 F026 قطع اضطراری خروجی 00

 R F027افزایش ولتاژ خروجی فاز  07

 S F028افزایش ولتاژ خروجی فاز  08

 T F029افزایش ولتاژ خروجی فاز  09

 

  فهرست هشدارهای منوی 4جدول :Warnings 

 عنوان هشدار علت وقوع هشدار ردیف

 Undervoltage R تر از حد مجازبه پایین Rکاهش ولتاژ فاز  1

 Undervoltage S تر از حد مجازبه پایین Sکاهش ولتاژ فاز  0

 Undervoltage T تر از حد مجازبه پایین Tکاهش ولتاژ فاز  3

 Overvoltage R به بیشتر از حد مجاز Rافزایش ولتاژ فاز  4
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 Overvoltage S به بیشتر از حد مجاز Sافزایش ولتاژ فاز  5

 Overvoltage T به بیشتر از حد مجاز Tافزایش ولتاژ فاز  0

 Overcurrent R به بیشتر از حد مجاز Rافزایش جریان ورودی فاز  7

 Overcurrent S به بیشتر از حد مجاز Sافزایش جریان ورودی فاز  8

 Overcurrent T به بیشتر از حد مجاز Tافزایش جریان ورودی فاز  9

 Under Frequency تر از حد مجازکاهش فرکانس به پایین 11

 Over Frequency تر از حد مجازافزایش فرکانس به پایین 11

 _R R Asymmetric Curr( از فاز DCعبور جریان نامتقارن ) 10

 _S S Asymmetric Curr( از فاز DCعبور جریان نامتقارن ) 13

 _T T Asymmetric Curr( از فاز DCعبور جریان نامتقارن ) 14

 Trans Overheat درجه 81 به باالی فورماتورهاافزایش دمای ترانس 15

 Bad Earth ولت 5به باالی  Earthافزایش ولتاژ  10

 Overload R درصد111به باالی  Rافزایش بار فاز  17

 Overload S درصد111 به باالی Sافزایش بار فاز  18

 Overload T درصد111 به باالی Tافزایش بار فاز  19

 Ambient Overheat درجه 51افزایش دمای محیط به باالی  01

 Input Sense Input Sense Activeتحریک ورودی  01

 Null Float شناور شدن نول 00

 Unbalanced AC Line نامتعادل شدن شبکه برق 03

 Unbalanced /Null نولنامتعادل بودن برق شبکه یا شناور بودن  04

 



ARIO استابیالیزرهای سریراهنمای نصب سریع    

  

   

       33     

 

www.megamodavem.com 

  فهرست رخدادهای منوی 5جدول :Events 

 عنوان رخداد نوع رخداد علت وقوع رخداد ردیف

 Warning Undervoltage R تر از حد مجازبه پایین Rکاهش ولتاژ فاز  1

 Warning Undervoltage S تر از حد مجازبه پایین Sکاهش ولتاژ فاز  0

 Warning Undervoltage T تر از حد مجازبه پایین Tکاهش ولتاژ فاز  3

 Warning Overvoltage R به بیشتر از حد مجاز Rافزایش ولتاژ فاز  4

 Warning Overvoltage S به بیشتر از حد مجاز Sافزایش ولتاژ فاز  5

 Warning Overvoltage T به بیشتر از حد مجاز Tافزایش ولتاژ فاز  0

7 
به بیشتر از حد  Rافزایش جریان ورودی فاز 

 مجاز
Warning Overcurrent R 

 Warning Overcurrent S به بیشتر از حد مجاز Sافزایش جریان ورودی فاز  8

 Warning Overcurrent T به بیشتر از حد مجاز Tافزایش جریان ورودی فاز  9

 Warning Under Frequency پاییناز حد  کمترکاهش فرکانس به  11

 Warning Over Frequency باالاز حد  بیشترافزایش فرکانس به  11

 R Warning( از فاز DCعبور جریان نامتقارن ) 10
R Asymmetric 

Curr_ 

 S Warning( از فاز DCعبور جریان نامتقارن ) 13
S Asymmetric 

Curr_ 

 T Warning( از فاز DCعبور جریان نامتقارن ) 14
T Asymmetric 

Curr_ 

 Warning Overheat Trans درجه 81رانسفورماتورها به باالی افزایش دمای ت 15

 Warning ولت 5به باالی  Earthافزایش ولتاژ  10
ABNORMAL 

Earth 

 Warning Overload R درصد111به باالی  Rافزایش بار فاز  17

 Warning Overload S درصد111به باالی  Sافزایش بار فاز  18
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 Warning Overload T درصد 111به باالی  Tافزایش بار فاز  19

 Warning درجه 51افزایش دمای محیط به باالی  01
Ambient 
Overheat 

 Input Sense Warningتحریک ورودی  01
Input Sense 

Active 

 Warning Null Float شناور شدن نول 00

 Warning نامتعادل شدن شبکه برق 03
Unbalanced AC 

Line 

 Warning نولنامتعادل بودن برق شبکه یا شناور بودن  04
Unbalanced 

/Null 

 Protection عدم رعایت توالی فاز در ورودی 05
Phase 

Sequence 

 Protection کاهش فرکانس 00
Under 

Frequency 

 Protection Over Frequency افزایش فرکانس 07

 Protection Undervoltage R تر از حد مجازبه پایین Rکاهش ولتاژ فاز  08

 Protection Undervoltage S تر از حد مجازبه پایین Sکاهش ولتاژ فاز  09

 Protection Undervoltage T تر از حد مجازبه پایین Tکاهش ولتاژ فاز  31

 Protection Overvoltage R به بیشتر از حد مجاز Rافزایش ولتاژ فاز  31

 Protection Overvoltage S به بیشتر از حد مجاز Sافزایش ولتاژ فاز  30

 Protection Overvoltage T به بیشتر از حد مجاز Tافزایش ولتاژ فاز  33

 Fault خرابی کریستال 34
Crystal is 
Defected 

 Fault منطقیخطای سر ریز در محاسبات  35
MCU Reg 
Overflow 

30 
خطای خرابی حافظه خارجی حین روشن شدن 

 دستگاه
Fault 

EEPROM is 
Defected 

 Fast Over Fault Overvoltage Rبه باالی  Rافزایش ولتاژ فاز  37
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Voltage 

 Fast Overبه باالی  Sافزایش ولتاژ فاز  38

Voltage 
Fault Overvoltage S 

 Fast Overبه باالی  Tافزایش ولتاژ فاز  39

Voltage 
Fault Overvoltage T 

41 
خطای ذخیره اطالعات در حافظه فلش 

 میکروکنترلر
Fault Flash Error 

41 
به باالی جریان نامی  Rافزایش جریان در فاز 

 دستگاه
Fault Overcurrent R 

40 
به باالی جریان نامی  Sافزایش جریان در فاز 

 دستگاه
Fault Overcurrent S 

43 
به باالی جریان نامی  Tافزایش جریان در فاز 

 دستگاه
Fault Overcurrent T 

44 
خروجی یا موتور  Rسیم بندی نامناسب فاز 

 Rواریاک فاز 
Fault R False Wiring 

45 
خروجی یا موتور  Sسیم بندی نامناسب فاز 

 Sواریاک فاز 
Fault S False Wiring 

40 
خروجی یا موتور  Tسیم بندی نامناسب فاز 

 Tواریاک فاز 
Fault T False Wiring 

 S Faultخرابی مدار گذر از صفر فازهای  47
S ZC is 

Defected 

 T Faultخرابی مدار گذر از صفر فازهای  48
T ZC is 

Defected 

 R Faultمدار گذر از صفر فاز  خرابی 49
R ZC is 

Defected 

 Fault و نول( Rخطای دو فاز شدن )جابجایی  51
N is Displaced 

by R 

 Fault N is Displaced و نول( Sخطای دو فاز شدن )جابجایی  51



ARIO استابیالیزرهای سریراهنمای نصب سریع    

  

   

       36     

 

www.megamodavem.com 

by S 

 Fault و نول( Tخطای دو فاز شدن )جابجایی  50
N is Displaced 

by T 

 Fault Overheat Trans درجه111 افزایش دمای ترانس به باالی 53

 Earth Fault No Earthایرادات مربوط به  54

 - Fault Power Supply ولت 9کاهش تغذیه منفی به زیر  55

 + Fault Power Supply ولت 9کاهش تغذیه مثبت به زیر  50

 Fault نامتعادل شدن فازهای خروجی 57
Unbalanced 

Output 

 Fault Overload R %100به باالی  Rافزایش بار فاز  58

 Fault Overload S %100به باالی  Sافزایش بار فاز  59

 Fault Overload T %100به باالی  Tافزایش بار فاز  01

 Fault قطع اضطراری خروجی 01
Emergency 
Power Off 

 Operational روشن شدن دستگاه 00
Stabilizer 

Turned On 

 Operational وصل شدن خروجی 03
Output is 

Connected 

 

  ها: فهرست پیامک0جدول 

 عنوان رخداد نوع رخداد علت وقوع رخداد ردیف

 Warning Undervoltage R تر از حد مجازبه پایین Rکاهش ولتاژ فاز  1

 Warning Undervoltage S تر از حد مجازبه پایین Sکاهش ولتاژ فاز  0

 Warning Undervoltage T مجاز تر از حدبه پایین Tکاهش ولتاژ فاز  3

 Warning Overvoltage R به بیشتر از حد مجاز Rافزایش ولتاژ فاز  4
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 Warning Overvoltage S به بیشتر از حد مجاز Sافزایش ولتاژ فاز  5

 Warning Overvoltage T به بیشتر از حد مجاز Tافزایش ولتاژ فاز  0

7 
به بیشتر از  Rافزایش جریان ورودی فاز 

 حد مجاز
Warning Overcurrent R 

8 
به بیشتر از  Sافزایش جریان ورودی فاز 

 حد مجاز
Warning Overcurrent S 

9 
به بیشتر از  Tافزایش جریان ورودی فاز 

 حد مجاز
Warning Overcurrent T 

 Warning Under Frequency تر از حد مجازکاهش فرکانس به پایین 11

 Warning Over Frequency تر از حد مجازفرکانس به پایین افزایش 11

 _R Warning R Asymmetric Curr( از فاز DCعبور جریان نامتقارن ) 10

 _S Warning S Asymmetric Curr( از فاز DCعبور جریان نامتقارن ) 13

 _T Warning T Asymmetric Curr( از فاز DCعبور جریان نامتقارن ) 14

 Warning Trans Overheat درجه 91افزایش دمای ترانس به باالی  15

 Warning Bad Earth ولت 5به باالی  Earthافزایش ولتاژ  10

 Warning Overload R %100به باالی  Rافزایش بار فاز  17

 Warning Overload S %100به باالی  Sافزایش بار فاز  18

 Warning Overload T %100به باالی  Tافزایش بار فاز  19

 Warning Ambient Overheat درجه 51افزایش دمای محیط به باالی  01

 Input Sense Warning Input Sense Activeتحریک ورودی  01

 Warning Null Float شناور شدن نول 00

 Warning Unbalanced AC Line نامتعادل شدن شبکه برق 03

 Warning Unbalanced AC Lineنامتعادل بودن برق شبکه یا شناور بودن  04
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 or Null Float نول

 Protection Phase Sequence عدم رعایت توالی فاز در ورودی 05

 Protection Under Frequency کاهش فرکانس 00

 Protection Over Frequency افزایش فرکانس 07

 Protection Undervoltage R تر از حد مجازبه پایین Rکاهش ولتاژ فاز  08

 Protection Undervoltage S تر از حد مجازبه پایین Sکاهش ولتاژ فاز  09

 Protection Undervoltage T تر از حد مجازبه پایین Tکاهش ولتاژ فاز  31

 Protection Overvoltage R به بیشتر از حد مجاز Rافزایش ولتاژ فاز  31

 Protection Overvoltage S به بیشتر از حد مجاز Sافزایش ولتاژ فاز  30

 Protection Overvoltage T به بیشتر از حد مجاز Tافزایش ولتاژ فاز  33

 Fault خطای ذخیره اطالعات در حافظه فلش 34
Fault Code: F001 

Flash Error 

 Fault خرابی کریستال 35
Fault Code: F002 

Crystal is Defected 

 Fault خطای سرریز محاسبات منطقی 30
Fault Code: F005 

MCU Reg Overflow 

 Fault جانبی EEPROMخرابی حافظه  37
Fault Code: F006 

EEPROM is Defected 

 Fault ولت 9کاهش ولتاژ تغذیه منفی به کمتر  38
Fault Code: F007 

Power Supply - 

 Fault ولت 9تغذیه مثبت به کمتر کاهش ولتاژ  39
Fault Code: F008 

Power Supply + 

41 
به باالی جریان  Rافزایش جریان در فاز 

 نامی دستگاه
Fault 

Fault Code: F009 

Overcurrent R 

 Faultبه باالی جریان  Sافزایش جریان در فاز  41
Fault Code: F010 

Overcurrent S 
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 نامی دستگاه

40 
به باالی جریان  Tافزایش جریان در فاز 

 نامی دستگاه
Fault 

Fault Code: F011 

Overcurrent T 

43 
افزایش دمای ترانسفورماتورها به باالی 

 درجه سانتیگراد 111
Fault 

Fault Code: F012 

Overheat Trans 

44 
خروجی یا  Rسیم بندی نامناسب فاز 

 Rموتور واریاک فاز 
Fault 

Fault Code: F013 

R False Wiring 

45 
خروجی یا  Sسیم بندی نامناسب فاز 

 Sموتور واریاک فاز 
Fault 

Fault Code: F014 

S False Wiring 

40 
خروجی یا  Tسیم بندی نامناسب فاز 

 Tموتور واریاک فاز 
Fault 

Fault Code: F015 

T False Wiring 

 R Faultخرابی مدار گذر از صفر فازهای  47
Fault Code: F016 

R ZC is Defected 

 S Faultمدار گذر از صفر فاز  خرابی 48
Fault Code: F017 

S ZC is Defected 

 T Faultمدار گذر از صفر فاز  خرابی 49
Fault Code: F018 

T ZC is Defected 

 Fault و نول( Rخطای دو فاز شدن )جابجایی  51
Fault Code: F019 

N is Displaced by R 

 Fault و نول( Sخطای دو فاز شدن )جابجایی  51
Fault Code: F020 

N is Displaced by S 

 Fault و نول( Tخطای دو فاز شدن )جابجایی  50
Fault Code: F021 

N is Displaced by T 

 Earth Faultایرادات مربوط به  53
Fault Code: F022 

No Earth 

 Fault Fault Code: F023 درصد111به باالی  Rافزایش توان فاز  54
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Over load R 

 Fault درصد111به باالی  Sافزایش توان فاز  55
Fault Code: F024 

Overload S 

 Fault درصد111به باالی  Tافزایش توان فاز  50
Fault Code: F025 

Overload T 

 Fault قطع اضطراری خروجی 57
Fault Code: F026 

Emergency Power Off 

 R Faultافزایش ولتاژ خروجی فاز  58
Fault Code: F027 

Overvoltage R 

 S Faultافزایش ولتاژ خروجی فاز  59
Fault Code: F028 

Overvoltage S 

 T Faultافزایش ولتاژ خروجی فاز  01
Fault Code: F029 

Overvoltage T 

 Operational Stabilizer Turned On روشن شدن دستگاه 01

 Operational Output is Connected شدن خروجیوصل  00

 

 

 

 یمتن دستورات فهرست: 7 جدول 

 حاتیتوض دستور فیرد

1 *QMS# 

 توسط شده یریگ اندازه یپارامترها ریمقاد افتیدر

 ،یخروج یولتاژها ،یورود یولتاژها: از اعم دستگاه

 یدما و فرکانس ارت، تیفیک فاز، هر در بار درصد

 .طیمح
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2 *QSS# 

 میدستگاه اعم از: نقطه تنظ ماتیتنظ تیوضع افتیدر

 یفعالساز تیولتاژ، وضع نییدقت، قطع پا ،یولتاژ خروج

 ،یباند فرکانس یولتاژ، پهنا یولتاژ، قطع باال نییقطع پا

هشدار  یفعالساز تیفاز،  وضع یتوال یفعالساز تیوضع

 تیارت، وضع Fault یفعالساز تیارت، وضع

 Best یفعالساز تیهشدار، وضع یصدا یفعالساز

lifetime، ریتاخ Best lifetime ولتاژ  یو قطع باال

 .عیسر

3 *CSS:SSS,A,UUU,E,OOO 
,F,Q,N,N,B,L,DDD,FFF# 

. برای توضیحات بیشتر به جدول دستگاه ماتیتنظ رییتغ

 مراجعه شود. 8شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یامکیپ ماتیتنظ فهرست: 8 جدول 

 توضیحات تنظیمنوع  تنظیمات فیرد

1 SSS یخروج ولتاژ میتنظ نقطه 

. در صورت 041 تا 011 نیب یرقم سه یعدد

عدم تمایل به تغییر این پارامتر از کاراکتر 

 *** استفاده شود.
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2 A ونیرگوالس دقت 

. در صورت عدم 5 تا 0 نیب یرقم کی یعدد

تمایل به تغییر این پارامتر از کاراکتر * استفاده 

 شود.

3 UUU ولتاژ نییپا قطع 

. Setpoint-5تا  171 نیب یسه رقم یعدد

در صورت عدم تمایل به تغییر این پارامتر از 

 کاراکتر *** استفاده شود.

4 E 
 نییپا قطع نمودن رفعالیغ ای فعال

 ولتاژ

و برای غیرفعال نمودن  1سازی عدد برای فعال

وارد شود. در صورت عدم  1این پارامتر عدد 

تغییر این پارامتر از کاراکتر * استفاده تمایل به 

 شود.

5 OOO ولتاژ یباال قطع 

. 001تا  Setpoint+5 نیب یسه رقم یعدد

در صورت عدم تمایل به تغییر این پارامتر از 

 کاراکتر *** استفاده شود.

6 F یفرکانس باند یپهنا 

. در صورت 5 ای 3 با برابر یرقم کی یعدد

پارامتر از کاراکتر * عدم تمایل به تغییر این 

 استفاده شود.

7 Q فاز یتوال نمودن رفعالیغ ای فعال 

و برای غیرفعال نمودن  1سازی عدد برای فعال

وارد شود. در صورت عدم  1این پارامتر عدد 

تمایل به تغییر این پارامتر از کاراکتر * استفاده 

 شود.

8 N 
 هشدار نمودن رفعالیغ ای فعال

 ارت

و برای غیرفعال نمودن  1سازی عدد برای فعال

وارد شود. در صورت عدم  1این پارامتر عدد 

تمایل به تغییر این پارامتر از کاراکتر * استفاده 

 شود.
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9 N 

  نمودن رفعالیغ ای فعال

 Fault ارت 

و برای غیرفعال نمودن  1سازی عدد برای فعال

وارد شود. در صورت عدم  1این پارامتر عدد 

تغییر این پارامتر از کاراکتر * استفاده تمایل به 

 شود.

11 B 
 یصدا نمودن رفعالیغ ای فعال

 هشدار

و برای غیرفعال نمودن  1سازی عدد برای فعال

وارد شود. در صورت عدم  1این پارامتر عدد 

تمایل به تغییر این پارامتر از کاراکتر * استفاده 

 شود.

11 L 
 نمودن رفعالیغ ای فعال

 Best Lifetime 

و برای غیرفعال نمودن  1سازی عدد برای فعال

وارد شود. در صورت عدم  1این پارامتر عدد 

تمایل به تغییر این پارامتر از کاراکتر * استفاده 

 شود.

12 DDD 
 در حالت ونیرگوالس ریتاخ

 Best lifetime 

. در صورت 311 تا 115 نیب یرقم سه یعدد

پارامتر از کاراکتر عدم تمایل به تغییر این 

 *** استفاده شود.

13 FFF عیسر ولتاژ یباال قطع 

 081 ای 071 ای 001 با برابر یرقم سه یعدد

. در صورت عدم تمایل به تغییر این 091 ای

 پارامتر از کاراکتر *** استفاده شود.

 

 

 

 یمتن دستورات به دستگاه یهاپاسخ فهرست: 9 جدول  

 حاتیتوض پاسخ فیرد
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1 Operation Failed 
 امکیپ ای و باشد نشده تیرعا یمتن دستور یالگو که یصورت در

 .شودیم برگردانده پاسخ نیا نباشد، کامل

2 Wrong Command 
 برگردانده پاسخ نیا باشد نشده تیرعا دستور یالگو که یصورت در

 .شودیم

3 Parameters are 
Out of Range 

 پاسخ نیا نباشد مجاز محدوده در مورد نظر پارامتر که یصورت در

 .شودیم برگردانده

4 Parameters were 
not Saved 

 غامیپ نیا دهد رخ ییخطا ماتیتنظ رهیذخ ندیفرا در که یصورت در

 .شودیم برگردانده کاربر به

5 Settings applied 
 کاربر به پاسخ نیا شوند اعمال یدرست به ماتیتنظ که یصورت در

 .شودیم برگردانده
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