
دفترچه راهنمای نصب و برنامه ریسی محافظ برق دیجیتال کل ساختمان 

 

 دستگبٌ محبفظ دیجیتبل حتمب ثبید دز جبیی وصت ضًد وٍ آة ي :مالحظات و دستور نصب محافظ 

زعًثت ثٍ دستگبٌ آسیت وصود دزصًزتی وٍ وىتًز ثسق دز داخل سبختمبن لساز ودازد ي احتمبل ایىىٍ 

آة یب زعًثت ثٍ دستگبٌ آسیت ثصود اثتدا وبثل خسيجی وىتًز ثسق زا ثٍ جبی مغمئه دادٌ سپس 

. دستگبٌ زا وصت ومبیید

دستگبٌ محبفظ ول سبختمبن ثبید ثٍ خسيجی ثسق وىتًز متصل ضًد ثسای ایه وبز ثبید : شرایط نصب 

متصل ومبیید ي حبل ثسق IN PUT ثب زػبیت خظ فبش ي وًل اثتدا ثسق خسيجی وىتًز زا ثٍ تسمیىبل 

متصل ومبیید الشم ثٍ ذوس است دز شمبن سیم OUT PUT يزيدی ثٍ داخل سبختمبن زا ثٍ تسمیىبل

. وطی ثٍ ػالئم فبش ي وًل دستگبٌ تًجٍ ضًد
 

. به معنای نول می باشدN به معنای فاز و گسینه L  گسینه
 

 ثؼد اش اتصبل دستگبٌ ثٍ ثسق ضمبزش مؼىًس زيی ومبیطگس ومبیص دادٌ می :روش تنظیم دستگاه 

.  زيضه ي ثسق سبختمبن يصل می ضًدOUTضًد ي ثؼد اش اتمبم مدت شمبن تأخیس چساؽ 

. الشم ثٍ ذوس است سبشودٌ دستگبٌ زا دز حبلت استبودازد تىظیم ومًدٌ است

: راهنمای چراغ های دستگاه
 POWER: این  LEDوٍ ثسق ضُس متصل است زيضه می ضًدزمانی  .

 OUT :ایه LEDدز شمبوی وٍ خسيجی ثسق جسیبن دازد زيضه می ضًد .

SHIELD: ایه  LEDمسثًط ثٍ فؼبل ي غیس فؼبل وسدن سیستم حفبظت ثسق می ثبضد .

 DELAY: ایه  LED مسثًط ثٍ مدت شمبن تأخیس می ثبضد .

 HIGH VOLT :ایه LEDشمبوی وٍ يلتبض ثسق ثیص اش حد مجبش ثبضد زيضه می ضًد .

 LOW VOLT:  ایهLEDشمبوی وٍ يلتبض ثسق ومتس اش حد مجبش ثبضد زيضه می ضًد  .

ایه سیستم ثسای حرف ضًن َبی الىتسیىی ي وًسبوبت دز شمبن : تنظیم مدت زمان تایم تأخیری 

 ثبویٍ تب 1لغغ ثسق يلتی وٍ ثسق ديثبزٌ ثٍ ضجىٍ سساسسی متصل میطًد وبزایی دازد ایه مدت شمبن اش 

 زا ثصوید حبل چساؽ SET DELAY ثسای تىظیمبت فًق اثتدا دومٍ . دلیمٍ لبثل تىظیم است10

DELAY ضسيع ثٍ چطمه شدن می وىد ي ضمب دزصًزت تمبیل می تًاوید ثب دومٍ َبی UP ي 

DOWN ٍمدت شمبن دلیمٍ زا تىظیم ي ثب فطبز مجدد دوم SET DELAY ٍمدت شمبن زا ثٍ ثبوی



 ثبویٍ 40 زا ثصوید ضمىب ایه تبیم تًسظ سبشودٌ ثٍ مدت SET DELAYتىظیم ومًدٌ ي دز پبیبن دومٍ

تىظیم ضدٌ است 

ثسای محبفظت اش اوتمبل يلتبض ومتس یب ثیطتس اش حد مجبش : تنظیمات حداکثر و حداقل ولتاش مجاز 

الشم ثٍ ذوس است ایه تىظیمبت تًسظ .ثٍ دستگبٌ َبی متصل ثٍ خسيجی ثٍ زيش شیس ػمل ومبیید

ثسای تغییس . يلت تىظیم ضدٌ است245يلت ي حداوثس يلتبض 175سبشودٌ اوجبم ضدٌ است حدالل يلتبض 

ضسيع ثٍ چطمه شدن می  HIGH VOLT زا ثصوید حبل چساؽ SET  VOLTاثتدا دومٍ         

 يلت 250يلت الی220 حداوثس يلتبض مجبش زا اش  DOWN يUPوىد سپس می تًاوید ثب دومٍ َبی 

 ضسيع ثٍ چطمه شدن می  LOW VOLT  چساؽSET VOLT تىظیم ومًد ي ثب فطبز مجدد دومٍ

 219حدالل يلتبض اش.  حدالل يلتبض مجبش زا تىظیم ومًدDOWN ي UP ومبید سپس ثب دومٍ َبی

. ضمىبً تىظیمبت فًق تًسظ سبشودٌ اوجبم ضدٌ است. يلت می ثبضد170الی

ایه سیستم ثٍ ضمب ایه امىبن زا می دَد وٍ دز : فعال و غیر فعال کردن سیستم حفاظت برق 

مًالغ اضغسازی ثتًاوید سیستم حفبظت ثسق زا ثٍ صًزت وسم افصازی فؼبل ي غیس فؼبل ومبیید ثسای ایه 

ثسای غیس فؼبل وسدن سیستم . استفبدٌ ضًدSHIELD OFF ي  SHIELD ONوبز اش دومٍ َبی

 خبمًش ي سیستم  SHIELDثبویٍ وگٍ دازید چساؽ3 زا ثٍ مدت SHIELD OFFحفبظت ثسق دومٍ

 ثبویٍ وگٍ 3 زا ثٍ مدت  SHIELD ONحفبظت ثسق غیسفؼبل می ضًد ي ثسای فؼبل وسدن دومٍ

زيضه ي حفبظت ثسق فؼبل گسدد سبشودٌ ایه سیستم زا دز حبلت فؼبل لساز   SHIELDداضتٍ تب چساؽ

. دادٌ است

 اش ایه دستگبٌ می تًان ثسای محبفظت دلیك تمبم يسبیل ثسلی مىصل ي اثصازَبی حسبس    :کاربرد 

الىتسيویىی ،  آشمبیطگبَی ،پصضىی ي وبمپیًتسی استفبدٌ ومًد تب جبیی وٍ سالمت يسبیل ثسلی زا دز 

. ثساثس وًسبوبت ي ضًن َبی الىتسیىی تضمیه می ومبید

 آمپر می باشد 30مصرف کىىدٌ گرامی حداکثر تًان ایه محافظ فقط:تًجٍ

تىظیمات کارخاوٍ ای بٍ شرح ذیل می 

: باشد 

 يلت245 :حداکثر يلتاژ مجاز
 

 يلت175 :حداقل يلتاژ مجاز
 

.  فؼبل می ثبضد:سیستم حفاظت برق
 

 


