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 POWERFULالیزرهای  ی راهنمای نصب سریع استاب 

 های شدید خودداری شود. تکاناز وارد کردن ضربات مکانیکی غیرمعمول مانند ضربه شوک و یا  •

 ها اکیدا خودداری فرمائید. از موازی کردن استابیالیزر •

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

نظر   • در  دستگاه  اطراف  در  کافی  فضای  باید  دستگاه  همچنین سرویس  و  شده  ایجاد  حرارت  دفع  جهت 

 گرفته شده باشد.

باشد، لطفا جهت مشاوره و یا تهیه  برقراری شرایط محیطی فوق برای شما مقدور نمیتوجه: اگر  

 محیط مناسب با شرکت مگامداوم تماس بگیرید. 

 دستگاه نصب  

 لطقا قبل از کابل کشی و نصب دستگاه به موارد زیرتوجه فرمائید: 

 دستگاه را قطع نمائید. جهت پیشگیری از برق گرفتگی قبل از انجام کابل کشی برق ورودی  •

 محصول باید توسط تکنسین آموزش دیده و مجرب نصب شود.  •

 

 جابجائی: (1

 جابجائی باید بصورت آرام و نرم صورت گیرد تا جعبه دستگاه و تجهیزات داخل آن آسیب نبیند.  •

دستگاه در  ای و تعمیرات باید فضای کافی در اطراف  های دورهجهت گردش جریان هوا، انجام سرویس •

 نظر گرفته شود. 

 

 

 انتخاب کابل  (2

انتخاب   • کابلشو سایز مناسب  و  کابل  اتصاالت ورودی و خروجی،  بودن  از مطمئن  جهت حصول اطمینان 

 نمائید. 

در انتخاب سایز کابل باید مواردی نظیر دفع حرارت تولید شده، شرایط محیطی، نحوه اتصال، طول خط   •

 د.انتقال و ... باید مد نظر قرار گیر
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 POWERFULالیزرهای  ی راهنمای نصب سریع استاب 

دستگاه   • راهنمای  دفترچه  طبق  بر  و  دستگاه  ظرفیت  اساس  بر  باید  دستگاه  خروجی  و  ورودی  کابل  قطر 

باری اضافه  کابل جهت  اطمینان  حاشیه  به  دستگاه  کابل  قطر  انتخاب  در  فرمائید.  باشد.  توجه  کوتاه مدت  های 

 باشد:ذیل می لهای مختلف استابیالیزرها به شرح جدوسطح مقطع پیشنهادی جهت اتصاالت توان

 

 100KVA 120KVA 160KVA 200KVA توان دستگاه 

 5x50mm 5x70mm 5x95mm 5x120mm نمره کابل ورودی

 5x35mm 5x50mm 5x70mm 5x95mm نمره کابل خروجی 

 152 182 243 304 ( Aهرفاز ) نامیجریان 

ولتاژ   دامنه  اگر  اما  کنند،  کار  خود  نامی  توان  در  ایرادی  هیچ  بدون  هستند  قادر  ها  دستگاه  اینکه  علیرغم  توجه: 

شود  بارگذاری روی استابالیزرها توصیه می  % 70کاهش می یابد جهت افزایش طول عمر دستگاه    200Vورودی تا  

 بارگذاری روی استابالیزر توصیه می شود.  %60کاهش می یابد،  200Vو اگر دامنه ولتاژ ورودی به کمتر از 

 

 اتصاالت کابل  (3

  Cو    A  ،Bهای ورودی استابیالیزر که در داخل کابینت دستگاه با عالئم  کابل برق ورودی باید به ترمینال •

 اند وصل شوند.  مشخص شده

  cو    a  ،bهای خروجی استابیالیزر که در داخل کابینت دستگاه با عالئم  کننده باید به ترمینالکابل مصرف •

 اند وصل شوند.  مشخص شده

با حرف   • و  بین ورودی و خروجی  ترمینال نول دستگاه که بصورت مشترک  را به  مشخص    Nسیم نول 

 است متصل نمائید.شده

 نمائید.اند وصل  مشخص شده 〨هایی که با عالمت سیم ارت را به ترمینال •

است، جهت اتصاالت وروی و خروجی  تعدادی کابلشو در لوازم جانبی دستگاه قرار داده شده  1مطابق شکل •

 از آنها استفاده نمایید.
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 های مخصوص سیم بندی: کابلشو1شکل

 

 
 POWERFULهای ورودی و خروجی استابیالیزرهای سه فاز : شمای سیم بندی کابل2شکل

 سه فاز ورودی  ①

 نول  ②

 سه فاز خروجی ③
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 POWERFULالیزرهای  ی راهنمای نصب سریع استاب 

 

های نشانه گذاری شده بر روی استابیالیزر برای  باشند. لطفا از برچسب های فوق جهت راهنمایی میدستورالعمل

 سهولت در نصب و مسیریابی استفاده نمائید.

های ورودی و خروجی را اشتباه وصل ننمائید. نمائید جای کابلدر حین کابل کشی دقت  

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

 شده و حتی ممکن است خرابی به دنبال داشته باشد. 

 

 

 POWERFULهای مختلف استابیالیزر سه فاز : معرفی قسمت 3شکل
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فیوز ورودی  ①  

سرج ارستر  ②  

برد کنترل  ③  

   Aواریاک فاز  ④

 Bواریاک فاز  ⑤

 Cواریاک فاز  ⑥

 

 

 

 POWERFULالیزر یهای مختلف استاب : معرفی قسمت 4شکل
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 POWERFULالیزرهای  ی راهنمای نصب سریع استاب 

 ترمینال های ورودی و خروجی  ①

 کلید بای پس  ②

 کنتاکتور خروجی  ③

 ترانسفورماتور تقویت کننده  ④

  Aترانسفورماتور جبران کننده فاز  ⑤

 Bترانسفورماتور جبران کننده فاز  ⑥

 Cترانسفورماتور جبران کننده فاز  ⑦

 

 LCDویژگیهای  

 قابلیت نمایش ولتاژ خروجی به صورت فاز به فاز و فاز به نول  •

 نولقابلیت نمایش ولتاژ ورودی به صورت فاز به فاز و فاز به  •

 قابلیت نمایش خطای اضافه ولتاژ خروجی •

 قابلیت نمایش خطای کاهش ولتاژ خروجی •

 قابلیت نمایش جریان خروجی  •

 قابلیت نمایش خطای اضافه جریان خروجی •

 قابلیت تنظیم محدوده ولتاژ خروجی جهت حفاظت دستگاه  •

 قابلیت تنظیم محدوده جریان خروجی جهت حفاظت دستگاه  •

 ( SEQUENCEل کردن توالی فاز)قابلیت فعال یا غیر فعا •

 

 LCDشرح کاراکترهای  

• F-S  نمایش موجود نبودن فازهای ورودی : 

• V-Hنمایش اضافه ولتاژ خروجی : 

• V-L نمایش کاهش ولتاژ خروجی : 
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• C-Hنمایش اضافه جریان خروجی : 

• UAB نمایش ولتاژ بین فاز :R وS ورودی 

• UBC نمایش ولتاژ بین فاز :S  وT ورودی 

• UCA نمایش ولتاژ بین فاز :R  وT ورودی 

• Uab نمایش ولتاژ بین فاز :R  وS خروجی 

• Ubc نمایش ولتاژ بین فاز :S  وT خروجی 

• Uca نمایش ولتاژ بین فاز :R  وT خروجی 

• UAنمایش ولتاژ بین فاز :R  وN ورودی 

• UB نمایش ولتاژ بین فاز :S  وN ورودی 

• UC نمایش ولتاژ بین فاز :T وN ورودی 

• Ua نمایش ولتاژ بین فاز :R  وN خروجی 

• Ub نمایش ولتاژ بین فاز :S   وN خروجی 

• UC نمایش ولتاژ بین فاز :T  وN خروجی 

• Ia جریان فاز :R  خروجی 

• Ib جریان فاز :S خروجی 

• Ic جریان فاز :T خروجی 

  




