
سپس مجدد کلید تنظیم را فشار دهید.

 دستگاه اطالعات وارد شده را ذخیره کرده و به حالـت

 نمایش اصلی برمی گردد.

*نگه داشتن کلیدهاي افزایش و کاهش ، باعث افزایش

 و یا کاهش سریع مقدار می شود.

با فشردن کلید تـنظیم به مدت شـش ثـانیه وارد منوي

 پارامترهاي تنظیمی دستگاه می شوید. در هر مرحله بـا

 کلیدهاي افزایش وکاهش می توانید پارامتر مورد نظر را

 به حالت دلخواه تنظیم کنید.

 و با هر بار فشردن کلید  تنظیم ، تنظیمات ذخیره شده

 و وارد پارامتر بعدي می شوید.

محدوديت هاي تنظيم پارامتر ها

به علت وجود پارامـترهاي مختلف در این دستگاه تنظیم صحیـح

پارامترها ضروري می باشد.

جهت جلوگیري از بروز هرگونه مشکل در تنظیم پارامترها و تداخل

 آنها با یکدیگر، دستگاه فوق به صورت هوشمند از تداخل پارامترها

 جلوگیري می نماید.

در صـورت مواجه شدن با عدم کاهش و یا افزایش پارامـترهایی که

 نـقاط قطع و وصل خروجی دستگاه را مـشخص می نمایند، کاربـر

می بایـست جهت اطالع از عملـکرد دستگاه به دقـت جدول زیر را

مطالعه نمایید.

1. نمایشگر

3. کلید کاهش

2. کلید افزایش

4. کلید تنظیم
5. نشان دهنده نوري وصل رله

کلید تنظیم       را به مدت یک ثانیه فشار دهید، تا

 نمایشگر                 را نشان دهد.

با کلیدهاي افزایش و کاهش می توانید پارامتر را به مقدار

 دلخواه تنظیم کنید.

  با فشردن مجدد کلید تنظیم، تنظیمات ذخیره می شود

با کلید افزایش و کاهش مقدار مورد نظر را تنظیم نمایید.

طریقه نصب و نقشه اتصاالت

8(Common)
5(Close)

6(Open)

با اتصال فاز و نول به ترمینال هاي 2 و 7 دستگاه روشن شده 

و پیغام                   را نمایش خواهد داد.

سپس با اعمال ورودي مورد نظر به ترمینال هاي 3 و 4 مقدار

 ورودي بر روي صفحه نمایشگر نشان داده خواهد شد.

همچنین ترمینال هاي 5 (بسته) ، 6(باز) ، 8(مشترك)

 تیغه هاي خروجی می باشند.

(V , 5A 220)حداکثر بار مجاز خروجی                   می باشد.

VAC 220تغذیه دستگاه                می باشد.

SHIRAZ 

INSTRUMENTATION
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ADC 45دفترچه راهنما کنترل کننده جریان دیجیتال
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(A-AC/5 1000-0)ورودي ترانس جریان استاندارد 

بوسیله این پارامتر می توان محدوده کارکرد دستگاه در حد باال را

 تنظیم نمود که عبور مقدار ورودي باالتر از این  پارامتر باعث قطع

 رله خروجی می شود.

بوسیله این پارامتر می توان محدوده کارکرد دستگاه در حدپایین

 را تنظیم نمود که عبور مقدار ورودي پایین تر از این  پارامتر

 باعث قطع رله خروجی می شود.

(0-100)

بوسیله این پارامتر می توان فاصله قطع شدن رله خروجی نسبت

 به                را تنظیم نمود.

(0-100)

بوسیله این پارامتر می توان فاصله قطع شدن رله خروجی نسبت

 به                را تنظیم نمود.

بوسیله این پارامتر می توان زمان تاخیر در قطع رله خروجی

 را تنظیم نمود.

بوسیله این پارامتر می توان زمان تاخیر در وصل رله خروجی

 را تنظیم نمود.

(0-900)

(0-900)

(0-1000)

(0-1000)

می باشد.
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فرمول منطقیمحدودیت

عدم کاهش

عدم افزایش

عدم افزایش

عدم افزایش
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مشخصات فنی

تنظـیمات

شرکت ابزار دقیق شیراز این دستگاه را از هر گونه عیب و نقص فنی

در کیفیت ساخت مطابق با مشخصات مندرج در این راهنما به مدت

سه سال تضمین می نماید.در صورت بروز هر گونه اشکال در نصب و

راه انـدازي و یا نقـص فنی دستگاه قبل از هرگونه اقدام به تعمیر بـا

 تلفن هاي خدمـات پس از فروش تماس حاصل نموده و یا دستگاه 

را به مراکز فروش ارسال نمایید.

ضمانت کیفیت دستگاه
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