
 ENTESاصالح ضریب قدرت  رگوالتور

 راهنمای نصب سریع





 .پیشنهاد می شود این رگوالتور توسط متخصصان حرفه ای نصب شود :هشدار
 .لطفا قبل از نصب حتما دفترچه راهنمای محصول را به دقت مطالعه فرمایید

 .قبل از نصب از قطع بودن برق اطمینان حاصل فرمایید1.
 

قبل از نصب رگوالتور، مشخصات روی لیبل آن را با دقت مطالعه کنید تا از صحت 2.
 .وجود ولتاژ متناسب با رگوالتور مطمئن شوید

 
تا زمانی که قسمت اولیه ترانس جریان خارجی برقدار است مدار ثانویه ترانس 3.

 .جریان نباید مدار باز باشد تا از دیدن آسیب تجهیزات جلوگیری شود
 

 ابعاد پنل
 :مشخصات فنی

 :ولتاژ تغذیه و فرکانس
 :ساپورت ثانویه ترانس جریان
 :دمای کار محیط
 :پروتکل ارتباطی

 
 :درجه حفاظت

 

 هرتز AC50ولت  525تا  150
 آمپر 5/ آمپر  1
 -20 … +70 C 

RS-485 
MODBUS RTU 

IP 54 
 
 
 
 
 

قبل از نصب پنل باتری ها را در محل  
 .نشان داده شده نصب دهید

 محل قرار گیری باتری



 شمای ظاهری کلیدهای رگوالتور جهت انجام تنظیمات

 (صفحه اصلی)خانه  تایید پایین باال



 فاز-شمای سیم کشی در حالت فاز



 نول-شمای سیم کشی در حالت فاز



 .را فشار دهید OKرفته و دکمه  ENروی زبان مورد نظر 

 :پس از انجام وایرینگ رگوالتور جهت انجام تنظیمات به شرح ذیل عمل کنید

  1/9   مرحله
 را فشار دهید OKجهت ادامه، دکمه 

  2/9   مرحله
 .را فشار دهید OKدوباره دکمه 

 .آموزش اولیه و نمایش انواع شکل های گرافیکی و پیام های مرتبط به کاربر



 3/9   مرحله
ALL GOOD 

LED به رنگ سبز و نمایشگر به شکل روبرو بوده و در سیستم خطایی وجود ندارد. 
 .را فشار دهید OKجهت ادامه، 

 4/9   مرحله
WARNING 

LED به رنگ زرد و نمایشگر به شکل روبرو بوده و به معنی اخطار می باشد. 
 .را فشار دهید OKجهت ادامه، 

 5/9   مرحله
ALARM 

LED به رنگ قرمز و نمایشگر به شکل روبرو بوده و به معنی معنی هشدار می باشد. 
 .جهت دیدن هشدارها میتوانید هر کدام از کلیدها را فشار دهید

 .را فشار دهید OKجهت ادامه، 



 6/9   مرحله
GENERATOR 

LED   به رنگ سبز فلشر و نمایشگر به شکل روبرو بوده و معنی روشن بودن حالت
 ژنراتور و با مقادیر تنظیمی مرتبط با آن کار خواهد کرد

 .را فشار دهید OKجهت ادامه، 

 7/9   مرحله
CUMMUNICATING 

LED   به رنگ سبز فلشر و نمایشگر به شکل روبرو بوده و معنی روشن بودن حالت
 .می باشد (Cummunication)حالت ارتباط 

 .را فشار دهید OKجهت ادامه، 

 8/9   مرحله
PROCEED 

 (آیکون گوشه راست باال نمایشگر( )تیک) OKکلید 
شما می توانید بین منو ها با کلیدهای باال و پایین رفته و با زدن این کلید وارد  

 .تنظیمات شوید
 .را فشار دهید OKجهت ادامه، 



 9/9   مرحله
BACK 

( آیکون آن در گوشه سمت چپ باالی نمایشگر)با زدن کلیدی که به شکل خانه 
 .می توان به منوهای قبل یا منو اصلی رفت

 .را فشار دهید OKجهت ادامه، 

 .حالت آموزشی پایان یافت و در ادامه وارد تنظیمات سیستم خواهید شد



 :تنظیمات زمان
 .کلید تایید را فشار دهید

 .ساعت را وارد کنید و کلید تایید را فشار دهید
 .دقیقه را وارد کنید و کلید تایید را فشار دهید
 .ثانیه را وارد کنید و کلید تایید را فشار دهید

 :تنظیمات تاریخ
 .سال را وارد کنید و کلید تایید را فشار دهید
 .ماه را وارد کنید و کلید تایید را فشار دهید
 .روز را وارد کنید و کلید تایید را فشار دهید

 تنظیمات تاریخ و ساعت



 تنظیمات ترانس جریان

 .مقدار اولیه ترانس جریان را وارد کنید
استفاده میکنید  ۲۰۰۰/۵بطور مثال اگر از ترانس جریان 

آمپر را وارد کنید و کلید تایید را فشار دهید تا  ۲۰۰۰مقدار 
 .در مرحله بعد مقدار ثانویه را وارد کنید

 .مقدار ثانویه ترانس جریان را وارد کنید
استفاده میکنید  ۲۰۰۰/۵بطور مثال اگر از ترانس جریان 

 .آمپر را وارد کنید  و کلید تایید را فشار دهید ۵مقدار 



 تنظیمات فرکانس شبکه سیستم و کسینوس فی مطلوب

 فرکانس نامی شبکه را وارد کنید

 .را وارد کنید( هدف)کسینوس فی مورد نظر 



 تنظیمات فرکانس شبکه سیستم و کسینوس فی مطلوب

 .پله مرجع خود را انتخاب کنید
شما پله ای است که سایر خازن ها را   ۱بعنوان مثال اگر پله 

 .را انتخاب کنید ۰۱بر حسب ضریبی از آن چیده اید، عدد 

 .نمایش داده می شود PLEASE WAITپس از تایید 
در این مرحله رگوالتور بصورت هوشمند و اتوماتیک شروع 

به شناسایی سایر پله ها می کند و نیازی به تنظیم مقادیر 
ضریب سایر پله ها نمی باشد و پس از اندکی زمان شناسایی با  

 .نمایش گرافیک های روبرو پایان می یابد



 (میانبرها )کلید های ترکیبی 

 .مقادیر ضرایب اصالح قدرت در طول ماه جاری
  .ثانیه نگه دارید ۲کلید          را به مدت 

 .دیدن مقادیر توان اکتیو
  .ثانیه نگه دارید ۲کلید          را به مدت 

 .نمایش مقادیر توان کل
  .ثانیه نگه دارید ۲کلید          را به مدت 

 .نمایش تمامی مقادیر توان و ولتاژ شبکه
  .ثانیه نگه دارید ۲کلید         را به مدت 




