
CTتنظیم

مشاهده مقادیرماکزیمم

عملکرد کلیدها
حالت  تنظیمCTحالت نمایش ماکزیممکار عادي دستگاهنام کلید

CTافزایش مقدار تنظیمی قفل کردن ولتاژ مورد نظر

قفل کردن جریان مورد نظر

       MAX ورود به نمایش

نمایش فرکانس یا جریان

CT ورود به تنظیم

نمایش دیگر مقادیر ماکزیمم ولتاژ

نمایش دیگر مقادیر ماکزیمم جریان

بازگشت به نمایش ولتاژ جریان

CTکاهش مقدار تنظیمی

تأییدمقدار CTتنظیم شده
و خروج

پاك کردن مقادیر ماکزیمم ولتاژ و جریان

راهنماي نصب

عملکرد دستگاه

معرفی دستگاه:

Hz

سوپر ولت آمپرمتر 71شیواامواج

SUPER VOLT AMMETER 71 

ver: 9601

SUPER VOLT AMMETER 71 
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(R , S ,T)  هاي فازي                جریا ن

               خطاي جریان عبوري بیش از حد ، از CT ها 

 R فرکانس فاز              

نمایش و ثبت ماکزیمم ولتاژ و جریان 

)

LOCK )قابلیت     قفل برروي هر پارامتر مورد نیاز

               نمایش ولتاژها و جریان ها بصورت ثابت و چرخشی و یا فرکانس

               تنظیم CT و نمایش آن و کالیبره آنها به صورت جداگانه

نمایش هرپارامتر همراه با روشن شدن نشانگرهاي مربوطه

ذخیره تمام اطالعات در هنگام قطع برق

امواج مشخصات فنی سوپر ولت آمپرمتر71شیوا

امواج ویژگی هاي سوپر ولت آمپرمتر71شیوا

°C °C

300 - 500 VAC /  3PH - N / 50 - 60 Hz : ولتاژ تغذیه/ورودي

1 V : دقت اندازه گیري     ولتاژ

              0.5± 1 digit :جریان                           

0.1Hz :فرکانس                           

5/5 - 6000/5 A :  هاي استاندارد قابل تنظیم بر روي دستگاهCT

زمان تنظیم CT : از زمان وصل برق به مدت 5 دقیقه

کارآیی در    دما :    65+ ..     20-

                رطوبت : 70%

ورودي هاي R , S , T را به فازهاي مربوطه  در شبکه سه فاز و ترمینالN را به 

 CTنول شبکه وصل نمایید . سپس در صورت استفاده از آمپرمتر،  خروجی هاي

را براي هر یک از فازها به ترمینال هاي  (  K  , L )(  K  , L )(  K  , L )وصل 

نمایید.

اگر کلید Vرا به مدت1ثانیه فشار دهید نمایشگر ولتاژ دستگاه با نمایش        هر ولتاژي  

که در حال نمایش است  را ثابت نگه داشته  و پارامتر دیگري را نمایش نمی دهد .  با فشار 

دادن مجدد کلیدVبه مدت 1ثانیه نمایشگر ولتاژ دستگاه  با نمایش پیغام         از حالت 

قفل خارج شده  و پارامترهاي ولتاژ فازي  و خطی ر ا به صورت پی درپی  نمایش می دهد .  

همین عملیات در مورد پارامترهاي جریان نیز قابل اجراست  با این تفاوت که این بار  کلید    

به مدت 1 ثانیه  فشرده می شود و براي خارج شدن از این حالت باز هم کلید   به مدت   

1ثانیه  نگاه داشته می شود .

 با فشار کلید    +     ، نشانگر R,S,T در قسمت ولتاژ  و جریان چشمک زن شده در این 

نشانگرهاي چشمک زن   حالت می توانید مقادیر ثبت شده  ماکزیمم ولتاژ و جریان متناظر  با

را مشاهده نمایید . در این حالت با استفاده از کلیدهايVو    می توانید دیگر مقادیر 

ماکزیمم ثبت شده  براي جریان  و  ولتاژ را مشاهده کنید .

در هنگام مشاهده مقادیر ماکزیمم  ولتاژ و جریان ( فشار هم زمان کلید   و     چشم کزن 
 V   یا    به مدت5ثانیه  پس از شمارش معکوس شدن نشانگرها ) با فشار ممتد کلید  

دستگاه ،  مقادیر ثبت شده ماکزیمم ولتاژ و جریان  پاك می گردد .

با   فشار  دادن  کلیدهاي    و    دستگاه  مقدا ر CT  تنظیم  شده   قبلی  را  به  صورت 

C T چشمک زن               نشان می دهد حال با استفاده از کلیدهاي     و      می توانید

تنظیم  نمایید .سپس با فشار کلید      مقدار CT انتخاب می شود . اگر در  را نظر  مورد 

مقدار CTعبارت var  انتخاب گردد می توان براي هر فاز یک ضریب CT جداگانه 

انتخاب نمود و با فشار کلید     به ترتیب ضریب R ، سپسS  ، سپس T قابل انتخاب 

است. پس از این      قابل انتخاب است که درصد خطاي CT مربوط به فاز R  قابل 

انتخاب است که می تواند بین %95 تا  %105 تغییر نماید و به ترتیب با فشار کلید

 ضریب خطاي  S وT  قابل انتخاب است.

تذکر 1 : براي تنظیمCTبعد از وصل برق  ورودي 5 دقیقه فرصت دارید مقدارCTرا وارد 

نمایید  . اگر به هر دلیلی موفق نشدید  در 5 دقیقه بعد از وصل برق مقدارCTرا تنظیم 

کنید  یک بار برق ورودي دستگاه را قطع و مجددًا  وصل نمایید  . در این حالت 5 دقیقه دیگر 

براي انجام این کار فرصت دارید  . اضافه شدن این قسمت به این دلیل است  که در حین 

استفاده از دستگاه  کاربر نتواند  به برنامه ریزي CTوارد شود.

تذکر 2 : در صورت عبور جریان بیش از حد تنظیمیCT، دستگاه پیغام            را به نشانه 

 CTبر روي نمایشگر مربوطه  نشان می دهد . در این حالت CTعبور جریان بیش از حد از

باید متناسب با جریان عبوري تعویض گردد و یا جریان کمتر از CTعبور داده شود .

فازي  و خطی شبکه را به  با وصل برق ورودي دستگاه نمایشگر باالیی پارامتر ولتاژهاي 

صورت پی در پی با فاصله زمانی  حدود 3 ثانیه  نمایش می دهد  و نمایشگر پایینی    

جریان فازهاي R,S,T را نمایش می دهد . 

در هر زمان دلخواه ، شما می توانید پارامتري را که  روي صفحه نمایش  قرار دارد به حالت 

ثابت نگاه دارید تا بتوانید به راحتی تغییرات آن پارامتر را دنبال نمایید .
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ا ي  امواج وسیله شیوا متر71 سوپرولت آمپر

مناسب براي اندازه گیري و نمایش ولتاژهاي 

خطی و فازي ، سه فاز و جریان هر سه فاز 

قابل تنظیم می باشد.این دستگاه  CT باR,S,T

همچنین داراي سیستم ثبت ماکزیمم ولتاژ و 

جریان (ماکزیمتر) می باشد .

ساعات تماس : از ساعت 7 صبح الی 8 شب در روزهاي کاري

خدمات پشتیبانی شیوا امواج

E.mail : info@ shivaamvaj.com

براي کسب اطالعات از دیگرمحصوالت شیوا امواج و خرید اینترنتی

بهبه سایت www.shivaamvaj.com مراجعه فرمایید.

فکس:32658332 (031)

 (031 ) شماره هاي بخش خدمات پشتیبانی:32669960-1، 32661337، 32678232

(031) شماره هاي بخش بازرگانی : 32645687-9

محصوالت شیوا امواج  داراي استاندارد        اروپا ، تأییدیه ادارات برق سراسرکشور 

و سازمان  پژوهش هاي علمی و صنعتی کشور 

داراي گواهینامه  بین المللی مدیریت کیفیت ISO 9001-2008 از مؤسسه                             انگلستان

مطابق با استانداردهاي جهانی ، با 3 سال ضمانت رسمی و تعویض بدون سؤال در خدمت صنعت برق کشور

احترام به مشتري وظیفه ماست.

WEIGHT : 215 gr

(72x86x60) mm

MODEL: VAD-6000A

CODE: 22B1

IP 30
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00 98 913 403 43 51

مشتریان گرامی می باشد.  شرکت شیوا امواج  در فضاي مجازي نیز آماده ارائه خدمات به

شماره تلگرام شرکت شیوا امواج : 

نمایش فرکانس:با فشار کلید      به جاي نمایش جریان، فرکانس نمایش داده می شود.
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