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  معرفی : 

قابلیت شناسایی خطاهاي اتصال به زمـین   LTR400Dخطایاب هاي مدل 

دائم و گذرا را از هـم تشـخیص    می تواند خطاهاي  و اتصال کوتاه را دارد و

دو سنسور است که هـم مـی توانـد بـا میـدان       داراي ها . این خطایابدهد

طاها را روي هـر سـه فـاز تشـخیص     هم با میدان الکتریکی خمغناطیسی و 

خطاي دائمی می باشـد و   قرمز که نشان دهنده LEDشدت نور باالي . دهد

، هـم  جود بر روي دستگاه قابل تنظیم می باشد که از فاصله ي دوربا لنز مو

خطاي گذرا و خطـاي   .ر شب به خوبی قابل روئیت می باشددر روز و هم د

  .می شوند هاي مجزا از هم مشخص LEDضعیف بودن باطري بوسیله 

  

  

  

ا چند مخاطـب ر  به یک یا می باشند که قابلیت ارسال پیامک GSMداراي یک مودم  LTR400Dخطایاب هاي مدل 

یسـی و  میـدان مغناط  داراي حسگراین خطایاب ها  .ر مدیریت هوشمندانه شبکه می باشددارد که این بخش مهمی د

مقـدار مطلـق    گیـري می کند. عـالوه بـر انـدازه    کنترلباشد و لذا به طور پیوسته جریان و ولتاژ خط را  میالکتریکی 

ا از جریـان  ن خطـا ر گیري نموده و بدینوسیله جریـا را اندازه) di/dt( ، نرخ تغییرات جریان بر حسب زمانجریان خط

ا و . خطاهاي گذرباشد داراي سیستم هوشمند تشخیص خطا می LTR400Dخطایاب هاي مدل  سازد.بار متمایز می 

ماتیـک  دهد و در این دستگاه حساسیت بطـور اتو واقعی تشخیص میهاي هجومی در هنگام وصل را از خطاي جریان 

است کـه مـی توانـد     ساز داراي واحد جبرانساز جریان بارآشکار      این. یابدتغییر میمتناسب با مقدار جریان عبوري 

  سازي نماید.را تشخیص دهد و آن خطا را آشکار حتی جریان هاي خیلی کم خطاي فاز به زمین

  

  

  

  

  

  

  

Fault  Indicator LineTroll R400D 

 GPSو ماژول  GSMبا ماژول ارتباطی  خطا براي خطوط هوائی آشکارساز

  ) بر روي تیر یا دکلجهت نصب  (
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  : صبروش ن

LTR400D  کمربند فلزي قابل نصب بر روي شبکه برقدار اعم از  اخاموشی و حتی باالبر توسط براکت ببه آسانی بدون نیاز به

داراي دو قسمت جدا شدنی می باشد که قسمت اول  LTR400D. دون نیاز به منبع تغذیه خارجی می باشدپرچمی و افقی ب

. در ابتدا پایه قاب در موقعیت مناسب در درون آن می باشد اصلی آشکارسازپایه قاب (براکت سبز رنگ) و بخش اصلی که برد 

تسمه فوالدي هم  توانیم به طور معمول با . براکت را میو راه اندازي گردد نصب ها هادي از تر پایین متر 5 تا 3 تقریباًفاصله 

قاب اصلی را روي براکت . هنگامی که براکت نصب گردید می توانیم کان بسته شدن با پیچ را نیز داردنصب کنیم، همچنین ام

  . اگر هر دو تسمه روي براکت محکم بسته شود قاب اصلی هیچ لرزشی نخواهد داشت.قرار دهیم

  

  

  

  

  

  

  .فرمایید توجه زیر نکات به هستید هادي از متر سه از کمتر فاصله در دستگاه نصب به مایل صورتیکه در

 شود نمی توصیه ایمنی دالیل به برقدار حالت در نصب عملیات متر سه از نزدیکتر فواصل در.  

 سـطی و و کنـاري  خطوط جریانی تنظیمات و کرده تغییر خطایاب به نسبت خطوط زاویه متر سه از کمتر فواصل در 

  .داشت خواهد بیشتري شدت عمودي و مثلثی آرایش با خطوط در مسئله این. بود نخواهد مساوي

 بهمحاسـ  متـري  سـه  فاصـله  گـرفتن  نظر در با و خط جریان از حاصل مغناطیسی میدان اساس بر جریانی تنظیمات  

 تنظـیم  جریان اگر مثال. نمود خواهد زیاد یا کم متناسباً را شده تنظیم جریان میزان فاصله کردن زیاد یا کم. اند شده

 .بود دخواه آمپر 50 از کمتر واقعی تنظیم باشد متر سه از کمتر نصب فاصله و باشد آمپر 50 خطایاب عملکرد

  لطفا بخاطر داشته باشید که قبل از نصب قاب اصلی بر روي براکت باطري ها را متصل کنید.

  

  

  

 

LTR400D باشـد.  سـتفاده مـی   درجـه قابـل ا   +70تـا    -25در دمـاي   در شرایط آب و هوایی سخت قابل استفاده بوده و      

     رابـر بار مقـاوم در  باشد. بدنه دسـتگاه از مـواد بسـی   این دستگاه بدلیل نصب با فاصله کم از شبکه برقدار غیرقابل سرقت می

کانهـاي  تسـخت،   هاي کیهانی طوري طراحی شده است که در مقابل تغییرات دماي شدید، بارش باران، وزش بادهاي اشعه

    ظـر گرفتـه  نباشد به طوري که در تستهاي انجام شـده بـدترین شـرایط آب و هـوایی در     شدید و وزن برف بسیار مقاوم می

  شده است.
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  :NetTrollنرم افزار 

ین نرم افزار براي انواع تنظیمات مدل هـاي مختلـف دسـتگاه    ا

ایـن برنامـه مـی توانـد     که طراحی شده است.  NorTrollهاي 

ــراي    ــدي را ب ــات پیکربن ــه اي از تنظیم ــا  FDP-20مجموع ی

ا از طریـق کابـل سـریال یـا     مستقیماً براي آشکارسـازهاي خطـ  

  .افت کند، وابسته به نوع دستگاه دریبوسیله ارتباط رادیویی

FDP-20 اي برنامه ریزي آَشکارسـازهاي  می تواند در محل بر

هـا و ...   RTUاه دیگر از قبیـل  ، و چندین دستگخطا، کلکتورها

  استفاده شود.

  

  

  مشخصات فنی:

o کیلوولت 66تا  6 ولتاژ سیستم  

o بدون محدودیت ماکسیمم جریان خطا  

o ) قابلیت تنظیمdi/dtو (   (Threshold)  

o آمپر 1000تا 6 محدوده جریان بار  

o  50قابلیت تنظیم جریان مطلق خطا  –  1000  

o       60قابلیـت تنظـیم مـدت جریـان خطـا  – 120   

duration  

o چشمک در دقیقه 10 فرکانس چشمک زدن  

o درجه چراغ قابل تنظیم 180 زاویه دید  

o      12تـا   5/1ریـزي از نحوه ریسـت: دسـتی، زمـانی (قابـل برنامـه 

دور. چهـار حالـت ذکـر شـده بـه طـور        راهاز و ساعت)، ولتاژي 

   نماید.مستقل عمل می

o  24برنامه ریزي جهـت اعـالم خطـاي گـذرا بـراي      قابلیت 

  ساعت (چشمک سبز) 

o  هــاي جریــان هجــومی: دســتگاه در هنگــام وصــل جریــان

  کندهجومی هنگام کلیدزنی را تشخیص داده و عمل نمی

o  : متر 30فاصله تاثیرپذیري از شبکه مجاور  

o ولـت یـک بـاطري     6/3آمپر ساعت ،  5/16ري: لیتیوم ،باط

دو باطري نیز براي سیستم مخـابراتی  براي خود دستگاه و 

سـاعت چشـک    1500فرانسه بـیش از   Softتولید کمپانی

  سال طول عمر  10تا  8دائم یا حداکثر 

o  مجهــز بــه ســوپرLED رنــگ  3هــاي بســیار پیشــرفته در

  سال  20مختلف، با طول عمرهاي باالتر از 

o  مجهز به المپstrobe flash      بـا قابلیـت رویـت پـذیري

  بسیار باال

o ) داراي نشانگر وضعیت باطريLED  (کهربایی  

o  متر 2000متر در روز و بیش از  250فاصله رویت: بیش از 

  در شب

 


