
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 مشخصات فني
 

  )بصورت دو فاز ( ولت  500:حداكثر ورودي ولتاژ 
  آمپر  6: حداكثر ورودي جريان

         احتياط            
جهت اجتناب از خرابي دسـتگاه، از حـداكثر مقـدار تعريـف 

  .راي وروديها تجاوز ننمائيدشده ب
در صورتي كه ظاهر دستگاه كهنه و يا  آسيب ديده باشد، از 

  .استفاده آن خودداري نماييد
لطفاً جهت جلوگيري از خطر شوك احتياط هـاي الزم را در 

بـه عمـل vac30 و  vdc60 موقع كار با ولتاژهـاي بـيش از 
  آوريد

قابليت   گستره
  دقت  تفكيك

L0.00 … 1.00 … C0.00 0.01 %  F.S.0.5 

 مشخصات عمومي
 True RMSبه روش اندازه گيري سيگنالها  •

 اندازه گيري اختالف فاز بصورت تكفاز و يا سه فاز •

انتخاب اندازه گيـري تكفـاز و يـا سـه فـاز از طريـق •
 شستي موجود بر روي دستگاه 

 Power Factorاندازه گيري بر حسب  •

 ميلي متر  48*96 , 96*96 , 144*144 در ابعاد •

از نوع(و حافظه ثابت  watchdogمجهز به سيستم  •
EEPROM ( جهت نگهداري تنظيمات 

 نمايش سلفي، خازني و يا مقاومتي بودن شبكه  •

با دو رقم بعـد از) كسينوس في(نمايش ضريب توان  •
 اعشار 

 دو سال گارانتي •

 

 خريدار محترم
با تشكر از حسن انتخاب شما در بـه كـارگيري محصـوالت شـركت     

سـوالي در  زايلوگ خواهشمند است چنانچه پيشنهاد ،  انتقـاد و يـا   
  .مورد محصوالت اين شركت داريد ، با ما تماس حاصل فرمائيد

  با تشكر                                                
 گروه طراحي شركت زايلوگ                             

 
 

خيابان امام ساختمان تجاري گلستان - تبريز: دفتر مركزي   
Tel: (0411) 5538103 – 5538104 
Fax: (0411) 5533738 
E-mail: info@zilug.com  
Web access: www.zilug.com 

نحوه سيم بندي دستگاه بر روي خود دستگاه  :1يادآوري
  .آورده شده است

ن دستگاه  تنظيم مربوط به سه فاز يا تكفاز بود :2يادآوري
ذخيره مي شود كه بدين  EEPROMدر حافظه از نوع 

  .ترتيب با خاموش و روشن شدن دستگاه از بين نمي رود
در دستگاه موجب  watchdogوجود سيستم  :3يادآوري

عملكرد مطمئن دستگاه در محيط هـاي صـنعتي ميشـود و از    
قفــل كــردن آن در مواقــع افــزايش ميــدانهاي مغناطيســي و  

 .الكتريكي اطراف دستگاه جلوگيري مي كند
 

 .انتخاب شود PH-1داده شده وصل شود و حالت فاز قرار
  L2  و  L1 در اين حالت به دو  ورودي   :سه فاز  استفاده 

، دستگاه دو  فاز مجزا وصل ميكنيم و ورودي جريـان دسـتگاه   
(CT)    را به ترانس جرياني كه بر روي فاز سوم قرار داده شده

متصل ميكنيم و با استفاده از شستي موجـود بـر روي دسـتگاه    
 .را انتخاب مي نماييم PH-3حالت 

بـرخالف تصـور معمـول، دو كميـت كسـينوس فـي و        :تذكر 
هميشه با هم برابر نيسـتند بلكـه تنهـا در    ) ً PF(ضريب توان 

حالت  ايده آل كه دو تا سـيگنال ولتـاژ و جريـان بـه صـورت      
بنابراين در شبكه هاي . سينوسي كامل مي باشند با هم برابرند

واقعي كه سيگنالها ايده آل نيستند ، نمي تـوان از كسـينوس   
در  في به جاي ضريب توان استفاده كرد چون باعث ايجاد خطا

اندازه گيري خواهد شد و اين مورد در دسـتگاه انـدازه گيـري    
زايلوگ كامالً رعايت شده است تا هم در شرايط ايده آل و هم 
در شرايط واقعي با دقت تعريف شده براي آن، كار كنـد و بـه   

  .واسطه وجود هارمونيكها دچار خطا نشود
 

 تنظيمات و كاركرد
ــدازه گيــري دســتگاه از  ــا  )لفي كامــلســ(  گســتره ان ت

مــي ) خــازني كامــل(  و تــا ) مقــاومتي كامــل(
بـه معنـي سـلفي بـودن شـبكه         كه در آن عالمت.باشد

به معناي خازني بودن شبكه مـي باشـد و در حالـت       و
كه شبكه كامالً مقاومتي مي باشد رقـم چهـارم خـاموش    

 .خواهد بود
انـدازه  برروي دستگاه يك شستي وجود دارد كه به وسيله آن روش 

گيري دستگاه كه بصورت تكفاز باشد يا سه فاز، قابل انتخاب اسـت  
  .و بسته به نوع سيم بندي و كاربرد دستگاه بايد انتخاب شود

با هر بار فشردن اين شستي دستگاه بين دو حالت تكفاز بـا پيغـام   
  .تغيير حالت مي دهد و سه فاز با پيغام

ستگاه بصورت تكفاز بايد براي استفاده د :استفاده بصورت تكفاز 
فاز وصل شود و ورودي جريان  L2 ، نول و      L1به ورودي  

 نيزبايد به ترانس جرياني كه بر روي   (CT)دستگاه 

 

144x144 mm 

96x96 mm 

96x48 mm 
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 كسينوس في متر
 دفترچه راهنما                         

 


