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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

 


