




 

 1صفحه

 

 

  



 

 2صفحه

 

 مقدمه

 

 بستگي موضوع اين. باشد مي شبكه در خاموشي مدت و دفعات كاهش برق انرژي توزيع شركتهاي در مهم مسائل از يكي

 مي بكهش از اي نقطه در(  اتصالي)  بروز معموال. دارد شبكه در معيوب محل كردن پيدا و يابي عيب سرعت به مستقيم

 خاموشي اردچ نيست عيب داراي كه را شبكه از بزرگي بخش و شود اصلي كننده تغذيه كليدهاي( Trip) قطع باعث تواند

 خاموشي زمان ديگر قسمتهاي كردن دار برق و قسمت آن كردن جدا امكان عيب، محل سريعتر چه هر كردن پيدا لذا. نمايد

 .دهد مي كاهش توجهي قابل ميزان به را قسمتها آن در

 

 دهد، مي اهشك زيادي ميزان به را(  كنتورها توقف)  خاموشي از ناشي مستقيم اقتصادي ضررهاي تنها نه سريع يابي عيب

 هك آورد مي فراهم را جديدي كنندگان مصرف جذب امكان و شده مشتركين اعتماد جلب موجب مدت دراز در بلكه

 .دارند خاموشي زمان به نسبت بيشتري حساسيت

 

  ور،العب صعب خيز، حادثه مناطق در طوالني متوسط فشار خطوط داراي كه پهناور كشورهاي در كه است ذكر شايان

 از استفاده و است زياد بسيار سنتي روشهاي با خطايابي هاي هزينه باشند مي سخت هوايي و آب شرايط با و كوهستاني

 عيب سنتي هايروش كه اين ديگر نكته. دارد بيشتري جذابيت نتيجه در و زياد اقتصادي دستاوردهاي خطاياب دستگاههاي

 به اديزي صدمات حد از بيش زني كليد دليل به گيرد مي قرار استفاده مورد نيز ما كشور در حاضر حال در كه يابي

 عمر طول اهشك باعث اتصالي حالت در اصلي كليد صل و و نمايد مي وارد(  اصلي كليدهاي به ويژه به)  شبكه تجهيزات

 .شود مي شبكه تجهيزات

 

 اشتهد وا زمينه اين در جديدي هاي پروژه تصويب به را جهان در برق انرژي توزيع بزرگ شركتهاي الذكر فوق موارد

 يا خطا نجريا مسير دهنده نشان است شده روبرو برق شركتهاي استقبال با رابطه اين در كه تجهيزاتي جمله از. است

 را طاخ جريان عبور و گيرد مي قرار كابلي يا و هوايي خطوط روي جريان مسير در دستگاه اين. باشد مي "خطاياب"

 شود مي ادهد تشخيص سالم از معيوب مسيرهاي آساني به انشعاب هاي محل در آن نصب با ترتيب اين به. كند مي آشكار

 طخطو به نسبت هوايي هاي شبكه در خطا بروز دفعات ما كشور در امروزه. شد خواهد پيدا سرعت به معيوب محل و

 ،(Sectionalizer) ها كننده جدا از پس انشعابات، قبيل از خط مهم هاي محل در معموال خطاياب. باشد مي بيشتر كابلي

 .گردد مي نصب دسترسي قابل غير مناطق از بعد يا قبل

 

 اين رد پيشرو شركتهاي از يكي و دست اين از خطاياب دستگاههاي كننده توليد خاص بطور Nortroll نروژي شركت

 هب نياز كه است شده موجب سخت هوايي و اب شرايط و العبور صعب سرزمينهاي زياد، وسعت واقع در. است زمينه

 .شود مطرح و احساس اروپايي ديگر كشورهاي از زودتر نروژ كشور در خطاياب دستگاههاي
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 از ارتباط سيستمهاي از استفاده به پيش از بيش را توزيع شركتهاي مخابراتي سيستمهاي افزون روز پيشرفت ديگر طرف از

 وييرادي قبيل از) اختصاصي دور راه از هاي ارتباط اي هزينه و اجرايي هاي محدوديت ليكن. است نموده ترغيب دور راه

، PLC ، در ويژه هب( باتري و شارژر) آنها جانبي تجهيزات نگهداري و تعميرات و(  تلفني خطوط و ماهواره ، نوري فيبر 

 .است بوده برداري بهره مديران نگراني مهمترين همواره آزاد فضاي و هوايي خطوط

 

 

 زمينه در محصول جديدترين كه است كرده D 044 LTR خطاياب معرفي به اقدام Nortroll شركت راستا همين در

 بيروني تغذيه منبع گونه هر از نياز بي و بوده GSM داخلي مودم يک به مجهز دستگاه اين. ميباشد هوايي خطوط خطاياب

 اين. مينمايد استفاده سال 11 الي 8 عمر با ليتيوم هاي باتري از كم داخلي مصرف و مدرن تكنولوژي به اتكا با و بوده

 نيز پيامک يک زن چشمک چراغ صورت به خطا دادن نشان و معمول عملكرد بر عالوه خطا تشخيص محض به دستگاه

 ترتيب اين به. ميكند ارسال ميشود معرفي برايش قبل از كه تلفني شماره هر به همزمان طور به يا و ديسپاچينگ مركز به

 .ميشود مشخص كوتاهي بسيار زمان در خطا وقوع محل

 

 

 فني صاتمشخ اساس بر تحويل هنگام در و پيشاپيش دستگاه اين

 بردار هبهر آن بر عالوه. ميگردد تنظيم مربوطه توزيع ي شبكه

 عموليم تلفنهاي يا افزار نرم توسط را تنظيمات كليه ميتواند

 يامهايپ. دهد تغيير( عبور رمز و كافي آموزش داشتن به مشروط)

 ريافتد قابل همراه تلفنهاي توسط راحتي به دستگاه از ارسالي

 نرم زا استفاده شبكه در زياد تعداد نصب صورت در اما ميباشد

 افزار نرم اين. ميگردد توصيه NorTroll اسكاداي ميكرو افزار

 طورب را دستگاه از اطالعات دريافت و تنظيم هاي پيامک ارسال

 نقشه در را خطا وقوع منطقه آن بر عالوه و داده انجام خودكار

 تيدرياف اطالعات است قادر افزار نرم اين. داد خواهد نشان شبكه

 نرم به مشتريان درخواست مورد هاي پروتكل با را ها خطاياب از

 .نمايد منتقل اسكادا اصلي هاي افزار

  

  

 

 

 



 

 4صفحه

 

 

 

 

 

 LineTroll R400D کلی معرفی

 

LTR400D هاي تير روي رب راحتي به برقدار شرايط در و جانبي وسيله هيچ به نياز بدون كه است فاز سه دستگاه يک 

 .ميشود نصب خطوط متري 3 تقريبا فاصله در و ولت كيلو 21 خطوط نگهدارنده

  

 در مستقر هاي خطاياب كليه خطا بروز از پس

 اتصالي روزب نقطه و اصلي پست بين -اتصالي مسير

 و نموده پيامک ارسال و زدن چشمک به شروع –

 الياتص نقطه كردن پيدا منظور به را بردار بهره

 عيس عمليات به نيازي ضمنا. نمايند مي راهنمايي

 لياتصا كردن پيدا سنتي هاي روش در كه خطا و

 اعثب لذا باشد، نمي گرفت مي قرار استفاده مورد

 كهشب در برداري بهره مورد تجهيزات عمر افزايش

 خطاياب عملكرد از مثالي زير شكل. شود مي

 .ميباشد
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  LTR400D اصلی های ویژگی

 

 روش به خطا جريان تشخيص di/dt 

 بار جريان از تنظيمات ناپذيري تاثير و بار جريان با اتوماتيک تطبيق 

 گذرا و دائم خطاي تفكيک و تشخيص 

 خطا جريان مدت تنظيم قابليت Fault duration 

 دور راه از و ولتاژي زماني، دستي، ريست قابليت 

 ولتاژ اضافه و هجومي جريان برابر در حفاظت 

 (تنظيم قابل) باال نور شدت يا رنگي نوري نشانگر داراي 

 مختلف جهات در نوري نشانگر تنظيم قابليت 

 درجه 181 ديد زاويه با شب در متر 2111 فاصله و روز در متر 311 تا 211 فاصله از رويت قابل  

 اتوماسيون سيستم به اتصال قابليت 

 باطري وضعيت نشاندهنده داراي 

 برداري بهره محل در تنظيم قابليت 

 پيامک توسط دقيق زمان با خطا اطالعات ارسال و سازي ذخيره قابليت 

 زمين خطاي جريان مجزاي تنظيم قابليت di/dt فاز به فاز خطاي جريان 

 باال كوتاه اتصال جريان مقابل در مقاوم بسيار و محدوديت بدون 

 جانبي لوازم و برق قطع به نياز بدون پيچ يا بست با آسان نصب 

 جانبي لوازم و برق قطع به نياز بدون آسان تست قابليت 

 داخلي مودم به مجهز GSM  پيامک طريق از اطالعاات تبادل جهت (SMS) 

 ( معمولي موبايل تلفن يا كنترل مركز از) دور راه از دستگاه مودم تنظيم قابليت 

 زدن چشمک نور شدت تنظيم قابليت 

 سال 11 الي 8 عمر حداقل با دائم ليتيومي باطري داراي 

 به مجهز GPS دستگاه يابي مكان و زمان دقيق تنظيم براي 

 LTR400D مغناطيسي ميدان گيري اندازه به قادر اضافي ولتاژ يا جريان ترانسفورماتور هيچگونه به نياز بدون 

 بدون دستگاه اين. نمايد مي گيري اندازه را خط ولتاژ و جريان وسيله اين به و بوده هادي اطراف الكتريكي و

 ريانج تغييرات گيري اندازه روش با) را زمين به فاز خطاي و فاز به فاز خطاي خط بار جريان از تاثيرپذيري

di/dt  )نمايد مي گيري اندازه هم از مستقل بطور. 

 

 

  



 

 6صفحه

 

 شدن فعال معيار

 

  

 .دباش مي زير صورت به معموال كه كند مي تعقيب را خاصي روند خطا بروز تشخيص براي  LTR400D خطاياب

 

 باشد شده سپري آن شدن دار برق از(  تنظيم قابل)  ثانيه 5 الاقل و گذاشته سر پشت را گذرا شرايط بايد خط. 

 

 (.ودش نمي گرفته نظر در خطا عنوان به بار جريان افزايش. )باشد يافته افزايش ناگهاني بطور خط جريان 

 

 (شود نمي گرفته نظر در خطا عنوان به زني كليد جريان افزايش. )باشد شده برق بي خط جريان، افزايش از پس 

 

 هم فوق موارد از غير عملكردي براي دستگاه تنظيم ليكن شود، مي شامل را خطاها اتفاق به قريب اكثريت فوق شرايط

 .شود حذف بردار بهره توسط تواند مي سوم شرط مثال بطور. است پذير امكان

 

 گردند، مي ظاهر وصل لحظه در معموال كه( inrush) هجومي هاي جريان از ناشي ناصحيح عملكرد از اجتناب منظور به

 و شده متوقف وصل از پس(  تنظيم قابل ثانيه 15 تا) ثانيه 5 مدت براي( di/dt sensor)  جريان ناگهاني افزايش حسگر

 .كند مي فعاليت به شروع آن از پس

 

    

(  خطا بروز از پس ثانيه 5 مدت به حداكثر)  را ولتاژ قطع كه جريان ناگهاني افزايش معموال شد اشاره قبال كه همانطور

 .شود مي گرفته نظر در خطا عنوان به باشد داشته بدنبال



 

 7صفحه

 

 ریست معيار

 

 

 خطاياب شدن ريست(  بشود ريست)  ايستد باز زدن چشمک از بايست مي خطاياب خطا محل تشخيص از پس

LTR400D  است پذير امكان صورت چند به. 

  

 

 به خط مجدد شدن دار برق موارد اكثر در: ولتاژي ريست 

 برق اب اتوماتيک بطور خطاياب لذا. باشد مي عيب رفع معناي

 شود مي ريست خط شدن دار

 

 جهت رد پايين لنز چرخاندن با و دستي بصورت: دستي ريست 

 (زير شكل مطابق) ساعت عقربه

 

 ودهب ريست براي داخلي تايمر به مجهز خطاياب: زماني ريست 

 ساعت 12 تا 5/1 از پس شدن ريست براي ريزي برنامه قابل و

 ودش فعال غير يا فعال تواند مي هم ريست نوع اين. باشد مي

   

 

 

 

 ها محدودیت

 

 

 زير نقاط در را LTR 400Dدستگاه، عملكرد در الكترومغناطيسي ميدانهاي اختالل عدم از اطمينان جهت است بهتر

 :نكنيد نصب

 

 شوند مي تغذيه مختلف نقاط از همزمان طور به كه هايي شبكه يا حلقوي هاي شبكه 

 دارند كابلي انشعاب كه هايي تير 

 انشعاب كه هايي تير (T-Off )دارند 

 مداره دو هاي تير 
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 ترانسفورماتور با هاي تير 

 سكسيونر با هاي تير 

 فيوز با هاي تير 

 ديگر ولت كيلو 21 خط از متر 35 از نزديكتر 

 ديگر ولت كيلو 33 خط از متر 51 از نزديكتر 

 ديگر ولت كيلو 63 خط از متر 111 از نزديكتر 

 ديگر ولت كيلو 132 خط از متر 151 از نزديكتر 

 ديگر ولت كيلو 21 خط از متر 35 از نزديكتر 

 ديگر ولت كيلو 411-231 خط از متر 311 از نزديكتر 

  

 

 

 

 (GPS) یابموقعيت

 

( ردنك سنكرون) همزماني و جغرافيائي موقعيت تعيين براي كه است  GPS قابليت داراي LTR400D خطاياب دستگاه

 .گيرد مي قرار استفاده مورد دستگاه داخلي ساعت

 

 عرض و طول) جغرافيائي موقعيت خواندن ضمن دستگاه شدن روشن با شده ريزي برنامه فواصل يک در قابليت اين

 .كند مي( سنكرون) همزمان آنرا داخلي ساعت( جغرافيايي

 

 حدود در يدقت با وقوع زمان و تاريخ با همراه وضعيت هاي پيغام و ها آالرم تمامي كه سازد مي قادر را دستگاه قابليت اين

 .كند ارسال پيام گيرنده ويا مركز به ثانيه ميلي 111
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  دستگاه ریزی برنامه

 يا دستي صورت هب) پيامک ارسال با دور راه از يا و كامپيوتر به دستگاه اتصال با و سادگي به محل در دستگاه ريزي برنامه

 .است پذير امكان( مودم و كامپيوتر توسط

 

 :برقی پارامترهای به مربوط های تنظيم

 

 زمين خطاي جريانdi/dt   :آمپر 51 تا 2 از 

 آمپر 1111 تا 51: مطلق فاز به فاز خطاي جريان 

 21 تا 51: %نسبي فاز به فاز خطاي جريان% 

 ثانيه 15 تا 5: هجومي جريانهاي زمان 

 ثانيه ميلي 241 تا 61: زمين خطاي جريان دوام مدت 

 ثانيه ميلي 241 تا 61: فاز به فاز خطاي جريان دوام مدت 

 ثانيه ميلي 511 تا 61: خطا بروز از اطمينان براي برقي بي دوام  

 ثانيه 15 تا 3: خطا ثبت براي انتظار زمان  

 ثانيه 311 تا 41: گذرا و ماندگار خطاي تشخيص براي انتظار زمان 

 ولتاژ قطع معيار سازي فعال 

 دائمي خطاهاي براي نور شدت 

 (مستقل بطور يک هر) پيامک با زماني، ولتاژي، دستي،:دستگاه ريست 

 

 :مخابراتی پارامترهای تنظيم

 

 (شماره سه تا) پيامک هاي كننده دريافت هاي تلفن شماره 

 (ولتاژ قطع و باتري ضعف گذرا،دائمي، خطاي) گردد ارسال پيامک با ميباست كه وقايعي 

 (.ندميشو گرفته ناديده تبليغاتي يا عبور رمز بدون پيامكهاي) دستگاه با ارتباط عبور رمز تغيير 

 آغازين پيام ارسال boot message 

 صحت پيام ارسال فواصل (heartbeat interval) 

 مركز با ارتباط جهت شدن فعال فواصل (polling interval) 

 شدن فعال بار هر در مودم ماندن روشن مدت 

 

 از مقادير و ميباشدن دستگاه ديگر پارامترهاي تنظيم به نيازي كننده دريافت تلفن شماره جز بهمعموالً كه است ذكر شايان

 .اند شده تعيين معمول نيازهاي و پيشين تجربيات به توجه با شده تعريف پيش
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 :دستگاه از دریافتی پيامهای

 

 :است زير صورت سه به  LTR400D از دريافتي پيامهاي

 

 10  فرمت با كه آغازين پيام RSSI 33 ميگردد ارسال اوليه شدن روشن هنگام در و بوده. 

 فرمت با كه هشدارخطا پيام Tx  1 Status Date&Time 318 ميشود ارسال . 

 صحت پيام (heartbeat )صورت به آن فرمت كه Tx  1 Status RSSI  319 است. 

 

RSSI ميباشد نصب محل در مخابراتي سيگنال شدت دهنده نشان كه است رقمي دو عددي. 

 

Status قطع معناي به 4 گذرا، خطاي معناي به 1 دائمي، خطاي معناي به 2.ميباشد واقعه نوع معرف كه است عدد يک 

 .است باتري ضعف معناي به 8 و ولتاژ

 

Date/time است وقوع زمان دهنده نشان. 

 

Tx مشخص ميشود ارسال مركز به پاسخ در كه پيامهايي در و ميشود تكرار 9 تا يک از كه است افزايشي شمارنده يک 

 .است شده داده دريافتي پيام هر به كه است پاسخي كننده

 

 دقيقه 29 و 15 ساعت در 14/18/2114 تاريخ در دائمي خطاي وقوع معناي به  4 1 14181415291111 2 18 3 مثال بطور

 .است( گرينويچ وقت به) ثانيه 11 و

 

 نوع هب مربوط اطالعات حاوي كه نمود خواهد ارسال پيامک يک و شده فعال خودكار بطور دستگاه خطا بروز صورت در

 .ميباشد آن وقوع زمان و خطا

 

 :دستگاه به ارسالی پيامهای

 

 حتي و ودهب( موردي تغييرات يا اشكال رفع) خاص موارد براي تنها آن عمده بخش كه است بسيار تنوع داراي پيامها اين

 .نميگيرد قرار استفاده مورد نيز اندازي راه هنگام در

 :ميشوند بندي دسته زير انواع به پيامها اين

 تماس شماره تعيين پيامهاي 

 مودم فعاليت نحوه تنظيمات به مربوط پيامهاي 

 برقي پارامترهاي تنظيم به مربوط پيامهاي 
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 :مثالها

 . باشد  ntas اوليه عبور رمز ميكنيم فرض. فرماييد توجه دستگاه به ارسالي پيامهاي براي زير مثال به

 

 :کنترل مرکز یا بردار بهره موبایل شماره کردن مشخص

 ntas 0 +98912******* X  : پيامک متن

 X 1 0 0 3     :دستگاه از تاييد پاسخ

 X 0 0 0 3   :دستگاه از( تاييد عدم) خطا پاسخ

X كرد خواهد تكرار پاسخ در را شماره همان دستگاه كه است 9 تا 1 از دلخواه شماره يک. 

 

  :دوم موبایل شماره کردن مشخص

 ntas E +98912******* X  : پيامک متن

 X 1 0 14 3    :دستگاه از تاييد پاسخ

 X 0 0 14 3   :دستگاه از( تاييد عدم) خطا پاسخ

 

  :دوم موبایل شماره حذف

 ntas E D X    : پيامک متن

 X 1 14 3    :دستگاه از تاييد پاسخ

 X 0 14 3   :دستگاه از( تاييد عدم) خطا پاسخ

 

 ساعت 48 : (heartbeat interval) صحت پيام ارسال فواصل

 ntas 2 48 X    : پيامک متن

 X 1 48 2 3   :دستگاه از تاييد پاسخ

 X 0 0 2 3               :دستگاه از( تاييد عدم) خطا پاسخ

 

 ساعت  24:  (polling interval) مرکز با ارتباط جهت شدن فعال فواصل

 ntas 9 24 X    : پيامک متن

 X 1 24 3 9    :دستگاه از تاييد پاسخ

  X 0 0 3 9 :                    دستگاه از( تاييد عدم) خطا پاسخ
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 iran به:  (password) رمز شماره تغيير

 ntas 8 iran X    : پيامک متن

 X 1 ***** 8 3    :دستگاه از تاييد پاسخ

 X 0 0 8 3           :دستگاه از( تاييد عدم) خطا پاسخ

 

 سيمکارت نصب و مودم اندازی راه

 

 از بايد PIN code گونه هر. شود نصب مودم روي بر شكل مطابق و شده تهيه مناسب كارت سيم بايد چيز هر از قبل

 يا مكالمه) اضافي سرويسهاي امكان حد تا و بوده دائمي نوع از سيمكارت است بهتر. شود برداشته كارت سيم اين روي

 .ننمايد دريافت را( تبليغاتي پيامهاي

 .كنيد حاصل اطمينان باتري مدار بودن قطع از كارت سيم نصب از قبل

 

 مربوطه محل در( نپايي طرف به سيمكارت فلزي قسمت) زير شكل مطابق را سيمكارت و برداريد را دستگاه بااليي درپوش

 . نماييد نصب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .است كار به آماده باتري اتصال با و نداشته اندازي راه به نياز دستگاه مودم
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 ارسال را مربوطه پيامک و شده روشن خودكار طور به خطا وقوع صورت در و بوده خاموش معمول حالت در مودم

 .ميشود روشن مركز از احتمالي پيامهاي دريافت براي( ساعت 24 هر تنظيم پيش) مشخص زماني فواصل در ضمنا. مينمايد

 . است دقيقه 5 تقريبا مودم بودن روشن بار هر مدت

 

 زمان در. دكني فعال را مودم دارد قرار بورد انتهايي راست قسمت در كه اي دكمه دادن فشار با دستي بطور ميتوانيد شما

 خواهد چشمک دارد قرار( مودم مقابل طرف) خطاياب زير قسمت در كه رنگ زرد LED چراغ يک مودم بودن فعال

 .زد

 

 دستگاه نصب

  

 مخابراتي و الكتريكي تنظيمات كليه بايد دستگاه نصب از قبل

 دور اهر از و نصب از پس تنظيمات اين. باشد شده انجام دستگاه

 حجم هب توجه با اما است پذير امكان نيز( پيامک ارسال طريق از)

 مترتب هاي هزينه و موبايل شبكه محدوديتهاي و تنظيمات باالي

 .اشدب پذيرفته انجام قبل از تنظيمات كليه است بهتر آن بر

 

 

 

 

  

  

LTR400D ميشود نصب ها هادي از تر پايين متر 5 تا 3 "تقريبا و تير روي بر. 

 

 .فرماييد توجه زير نكات به هستيد هادي از متر سه از كمتر فاصله در دستگاه نصب به مايل صورتيكه در

 

 نميشود توصيه ايمني داليل به برقدار حالت در نصب عمليات متر سه از نزديكتر فواصل در. 

 

 وسطي و ناريك خطوط جرياني تنظيمات و كرده تغيير خطاياب به نسبت خطوط زاويه متر سه از كمتر فواصل در 

 .داشت خواهد بيشتري شدت عمودي و مثلثي آرايش با خطوط در مسئله اين. بود نخواهد مساوي
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 شده محاسبه متري سه فاصله گرفتن نظر در با و خط جريان از حاصل مغناطيسي ميدان اساس بر جرياني تنظيمات 

 تنظيم انجري اگر مثال. نمود خواهد زياد يا كم متناسبا را شده تنظيم جريان ميزان فاصله كردن زياد يا كم. اند

 .بود خواهد آمپر 51 از كمتر واقعي تنظيم باشد متر سه از كمتر نصب فاصله و باشد آمپر 51 خطاياب عملكرد

 :دستگاه ریست

 

 .نمود ريست( درجه 135اندازه به) توقف نقطه تا ساعت عقربه جهت در دستگاه پايين لنز گردش با ميتوان را خطاياب

 

 

 :دستگاه تست

 

 ثانيه 9 از كمتر مدت در و بچرخانيد( درجه 135اندازه به) توقف نقطه تا ساعت عقربه جهت خالف در را دستگاه پايين لنز

 :نمود خواهد ارسال را زير پيام شش دستگاه و نموده زدن چشمک به شروع ها LED برگردانيد نرمال حالت به

 

 نرمال وضعيت باتري، ضعف  دائم، خطاي

 نرمال وضعيت ولتاژ، قطع گذرا، خطاي

 

 كمربندي هايبست بتوني هاي تير براي. نمود استفاده كمربندي بستهاي يا پيچ عدد دو از ميتوان دستگاه نصب جهت

 از بايد حالت اين رد. كنيد سوار پايه روي را دستگاه سپس و نموده محكم تير روي را دستگاه پايه ابتدا ميتوان. مناسبترند

 .شود حاصل اطمينان پايه روي دستگاه شدن قفل
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 .گيرد قرار( شكل مطابق) خطوط جهت در بايد خطاياب

 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

 :خط با دستگاه تطبيق

 

 ميدان با گاهدست تطبيق و صحيح نصب از اطمينان حصول منظور به بايد زير عمليات دستگاه مكانيكي نصب از پس

 .باشد برقدار حتماً باید خط منظور این برای. گردد انجام خط مغناطيسي

  

 توقف نقطه تا تساع عقربه جهت خالف در را دستگاه پايين لنز ميبايست اينكار براي. دهيد قرار تست حالت در را دستگاه

 در اعوجاج گونه هر از اجتناب براي كار اين) بگيريد فاصله آن از متر يک اندازه به و بچرخانيد( درجه 135اندازه به)

 .ميزنند چشمک سبز و زرد قرمز، هاي LED حالت اين در(. ميباشد الكتريكي و مغناطيسي هاي ميدان

 

 . بگيريد فاصله خطاياب از متر يک از بيش و بياييد تر پايين ميزنند چشمک ها LED كه حالتي در

 

 از يكي آن از پس. ميدهد انجام هستند خاموش ها  LED كه حالتي در را تطبيق عمليات خطاياب ثانيه 11 حدود از پس

 :افتد مي اتفاق زير حالت سه

 

1) LED است گرفته انجام صحيح بطور نصب يعني. ميزند چشمک سبز. 

2) LED شود نزديكتر ها هادي به بايد خطاياب. نيست كافي الكتريكي ميدان يعني. ميزند قرمزچشک. 

3) LED جريان تنظيم. است پايين بار جريان با مقايسه در فاز به فاز كوتاه اتصال جريان تنظيم يعني. ميزند چشمک زرد 

 .كنيد تكرار را نصب عمليات و كرده زياد را كوتاه اتصال

 .برگردانيد نرمال حالت به را دستگاه لنز نصب عمليات اتمام از پس

 پذير امكان آن كنترل مركز از پيامكي ارتباط توسط نياز صورت در و ميگردد ذخيره دستگاه در نصب عمليات صحت

 . بود خواهد
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 LTR400D فنی مشخصات
 IEC01444 , IEC04406, EN01444, EN24145, EN04256, ENV24540 :استاندارد

 ولت كيلو 66 تا 6: سيستم ولتاژ

 توزيع هاي شبكه در زمين به فاز و فاز به فاز خطاهاي اعالم و تشخيص: كاربرد

 آمپر 51 تا di/dt  : 2زمين خطاي جريان تنظيم قابليت

 آمپر 1111 تا 51: فاز به فاز خطاي جريان تنظيم قابليت

  ثانيه ميلي 241 تا 61 (Fault duration) خطا جريان مدت تنظيم قابليت

 ميباشد بار جريان از مستقل خطا جريان تنظيمات

 گذرا و دائم خطاي تفكيک و تشخيص

 (مخابراتي) دور راه از و ولتاژي زماني، دستي،: ريست

 ثانيه 15 تا 5: هجومي جريان حذف براي انتظار زمان

 جانبي لوازم از نياز بي تير روي بر پيچ يا بست وسيله به سريع و آسان نصب

 :رنگ سه نوري نشانگر داراي

 (نمود فعال غير ميتوان) گذرا خطاي براي: سبز

 (تنظيم قابل نور شدت با) دائمي خطاي براي: نور پر قرمز

  باتري ضعف دادن نشان براي: كهربايي

 (درجه 181) مختلف جهات در نوري نشانگر تنظيم قابليت

 جانبي لوازم و برق قطع به نياز بدون آسان تست قابليت

 سال 11 الي 8 عمر حداقل با دائم ليتيومي باطري داراي 

 داخلي باتري بجاي بيروني تغذيه منبع به اتصال قابل

 اتوماسيون سيستم به اتصال قابليت

 SMS پيامک بوسيله خطا وقوع اعالم جهت  GSM داخلي مودم به مجهز

 مكان و زمان تشخيص براي GPS ياب مكان سيستم به مجهز

 سانتيگراد درجه+ 71 تا 41- بين دماي و جوي دشوار شرايط برابر در بدنه مقاومت

  ساعت بر كيلومتر 151 تا باد جريان مقابل در باال مقاومت

 دريا سطح از ارتفاع هر در نصب براي محدوديت بدون

 اشتعال ضد ، UV مقابل در مقاوم كربنات پلي: بدنه جنس

 j 11: ضربه مقابل در مقاومت

 IP20: بدنه حفاظت درجه

 هرتز 1/5: زدن چشمک فركانس

 گرم 1311: وزن

 متر ميلي 221×  381×  111: ابعاد

 محدوديت بدون: هادي اندازه

 .متر 2111 تا 511 از درشب و متر 311 تا 211 روز در: رويت فاصله


