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 DEFENDER Iالیزرهای  ی راهنمای نصب سریع استاب 

باشد، لطفا جهت توجه: اگر برقراری شرایط محیطی فوق برای شما مقدور نمی 

 مداوم تماس بگیرید.یا تهیه محیط مناسب با شرکت مگا مشاوره و

 دستگاه نصب  

دستگاه توان  از  محدوده  تکفاز  از می  20KVAتا    5KVAهای  سری  این  در  خروجی  و  ورودی  ترمینال  باشد. 

( و  Input: N & Lاست. فاز و نول برق شهر به ترمینال ورودی )ها بر روی پنل پشت دستگاه قرار گرفته دستگاه

بایست متصل گردد. در صورتیکه ولتاژ  ( می Output: 220V & Nترمینال خروجی )کننده به  فاز و نول مصرف

)باشد می  110Vکننده  نامی مصرف ترمینال  از  مدل  Output: 110V & Nتوان  کرد)فقط در  استفاده   )5kva 

م  (. لطفا در هنگا1بایست در محل تعیین شده به آن متصل گردد)مطابق شکل  (. همچنین سیم ارت میرومیزی

های مجاور هر ترمینال دقت فرمائید. ضمنا وایرشوهای مخصوص درون لوازم جانبی دستگاه قرار  نصب به نوشته

   است. داده شده

 

 

های ورودی و شمای کلی ترمینال  الف: -1شکل

 دیواری  خروجی استابیالیزرهای تکفاز 

 

های ورودی و شمای کلی ترمینال ب: -1شکل

 رومیزی  استابیالیزرهای تکفاز خروجی 
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 DEFENDER Iالیزرهای  ی راهنمای نصب سریع استاب 

 

 فاز و نول ورودی ①

 فاز و نول خروجی ②

 

 وایرشوهای مخصوص سیم بندی 

 

 

های ورودی و خروجی را اشتباهی وصل در حین کابل کشی دقت نمائید جای کابل

ها منجر به عملکرد  ننمائید. سیم نول و ارت را مجزا وصل نمائید. اتصال اشتباه سیم

 را به دنبال داشته باشد.  نادرست شده و حتی ممکن است خرابی

 

( را در حالت  Input Breakerخروجی، فیوز ورودی )  –پس از اطمینان از صحت سیم بندی فاز و نول ورودی  

Regulator گیرد.کننده قرار میقرار دهید. در این حالت ولتاژ خروجی به صورت تثبیت شده در اختیار مصرف 

کاب  میلنمره  پیشنهاد  زیر  جدول  مطابق  استابیالیزر  خروجی  و  ورودی  شماره  های  یک  ورودی  کابل  قطر  شود. 

شده پیشنهاد  خروجی  کابل  از  ورودی    بیشتر  ولتاژ  با  عملکرد  قابلیت  استابیالیزر  زیرا  نیز    165است.  را  ولتی 

   نامی خروجی شود.درصد بیشتر از جریان  25تواند تا داراست. بنابراین جریان ورودی می
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 DEFENDER Iالیزرهای  ی راهنمای نصب سریع استاب 

 5KVA 7.5KVA 10KVA 15KVA 22.5KVA توان دستگاه

 3x6mm 3x10mm 3x16mm 3x16mm 3x25mm نمره کابل ورودی 

 3x4mm 3x6mm 3x10mm 3x10mm 3x16mm نمره کابل خروجی 

 23 34 45 68 102 ( A) هرفاز نامی جریان 

 خروجی استابیالیزرهای تکفاز -تعیین نمره کابل ورودیجدول 

دستگاه ه:  جتو اینکه  هستند    ها   علیرغم  ایرادی  قادر  هیچ  کبدون  کار  خود  نامی  توان  اما  در  ولتاژ  دامنه  اگر  نند، 

  شود روی استابالیزرها توصیه میبارگذاری    % 70  فزایش طول عمر دستگاهجهت ا  کاهش می یابد   200Vورودی تا  

 .می شود توصیهبارگذاری روی استابالیزر   %60 ،کاهش می یابد  200Vولتاژ ورودی به کمتر از دامنه اگر  و

 
 : تشریح پنل جلوی استابیالیزرهای تکفاز 2شکل
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 DEFENDER Iالیزرهای  ی راهنمای نصب سریع استاب 

 نمایشگر ولتاژ خروجی ①

 نمایشگر ولتاژ ورودی ②

  نمایشگر جریان بار  ③

 نشانگر تغذیه بار از مسیر بای پس  ④

 کلید بای پس  ⑤

 فیوز ورودی ⑥

پریز حفاظت   دیواری عالوه بر موارد فوق یک عددتوجه داشته باشید در مدل های  

 اضافه شده است.  این دستگاه ها شده توسط فیوز نیز به پنل 

 روشن کردن دستگاه 

جهت روشن کردن ایمن دستگاه، پس از حصول اطمینان از صحیح بودن اتصاالت دستگاه، فیوز ورودی دستگاه را  

   ای وارد مدار نمائید.ها را بصورت پلهسپس مصرف کننده از حالت خاموش به حالت روشن تغییر وضعیت دهید، 

 

 خاموش کردن دستگاه 

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

   از حالت روشن به حالت خاموش تغییر وضعیت دهید.

 

 دستگاه پس  بای 

بای کافی  پسجهت  ایمن دستگاه،  بایکردن  کلید  در شکلست  مینیاتوری مشخص شده  فعال    2پس  حالت  به  را 

ها  در این دستگاهپس  درآورید )در جهت پائین به باال(. در نظر داشته باشید به دلیل مکانیکی بودن عملیات بای

 کننده مقداری وقفه زمانی تجربه خواهد کرد.بدیهی است که مصرف




