
البارامرتات املقاسة:

AC )1- جهد ديجيتال )فولط

AC 0~600V مبارش - 
  AC 0~9999KV )Pt */100V( عن طريق محولة -

AC )2- تيار ديجيتال )أمبري

AC 0~10A مبارش - 
  AC 0~9999A )Ct */5A( عن طريق محولة تيار -

3- تردد  ديجيتال 

    30.00~99.99 Hz -

بالنسبة لوصل ساعة التيار:

 5A قياس التيار املستمر يف حال التيار أكرب من
)Shunt( باستخدام محولة التيار املستمر

 الوصل عن طريق محولة التيار يف حال كان التيار
5A أكرب من

 الوصل املبارش يف حال كان التيار
5A أصغر أو يساوي

بالنسبة لوصل ساعة الجهد أو الرتدد كالتايل:

 قياس الجهد املستمر يف حال الجهد
600V أصغر أو يساوي

 الوصل عن طريق محول جهد يف حال كان الجهد
600V أكرب من

 الوصل املبارش يف حال الجهد
600V أصغر أو يساوي

عملية الربمجة و التوصيل:
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شاشة اإلظهار

زر اإلزاحة

زر الضبط زر األعــىل

زر األسفل



يتــم الضغــط عليــه ملــدة ثانيتــن مــن أجــل الدخــول إىل نمــط الربمجــة ويتــم اســتخدامها مــن أجــل تثبيــت القيمــة والعــودة 
للقائمــة الرئيســية.

أثنــاء نمــط الربمجــة يتــم اســتخدامها مــن أجــل االنتقــال مــن رقــم إىل الــذي يليــه، وتســتخدم مــن أجــل الخــروج مــن نمــط 
الربمجــة والعــودة لعمليــة اإلظهــار.

أثناء نمط الربمجة يتم استخدامها من أجل زيادة قيمة البارامرت أو من أجل اإلنتقال إىل البارامرت التايل.

أثناء نمط الربمجة يتم استخدامها من أجل إنقاص قيمة البارامرت أو من أجل اإلنتقال إىل البارامرت السابق.

البارامرتات الالزمة:

القائمةالبارامرتاتالوصف

0001 البارامرت الخاص بإشارة الدخل
0002 البارامرت الخاص باالتصال

0003 البارامرت الخاص بتماسات الخرج
0004 الرمز الخاص بإشارة الخرج التشابهية

0001
0002
0003
0004

Code

9999Pt~1نسبة الرضب ملحولة الجهد 

نسبة الرضب ملحولة التيار )محولة شدة( 
مثال: محولة تيار 300A، فالقيمة التي يجب وضعها يف 

  Ct=300A/5A=60 هي Ct
1~9999Ct

RS-485 247~1* اتصالAddr

1200,2400,4800,9600bAUd* معدل نقل البيانات

* ضبط ريليه إنذار القناة األوىل
OFF
AH
AL

d 1F

d 1d%150.0~0* ضبط قيمة ريليه إنذار القناة األوىل

* ضبط ريليه إنذار القناة الثانية
OFF
AH
AL

d 2F

d 2d%150.0~0* ضبط قيمة ريليه إنذار القناة الثانية

* ضبط الخرج التشابهي
Off

020-
420-

A 1F

A 1d%150.0~0* ضبط قيمة الخرج التشابهي

مالحظة: الرمز * يشري للبارامرتات الخاصة باملواصفات اإلضافية التي يجب طلبها بشكل خاص

مثال: الجهاز يكون مضبوط عىل قيمة تيار مبارشة Ct=1( 5A(، يف حال استخدمنا محولة تيار 100A/5A فيجب 
.Ct=100A/5A=20 كالتايل Ct تعديل قيمة البارامرت

E-Mail: info@iessyria.com   Website: www.iessyria.com  0988500047 سوريا، حلب، العبَارة   هاتف 2111387 خليوي


