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 فهرست مطالب
 2 یقبل شيرايو به نسبت راتييتغ 

 2 دستگاه یمعرف 

 WR10 2 چيپ ميس یاهم مقاومت تست دستگاه 2-1

 2 دستگاه مشخصات 2-2

 3 پنل ياجزا یمعرف 

 4 تست نديفرآ يراهنما 

 4       یعموم مراحل 4-1

 5      تست ماتيتنظ 4-2

 15 ماتيتنظ يبارگذار 4-3

 Template 15 از ماتيتنظ يگذار بار 4-3-1

 15 ( MEMORY ) شده رهيذخ يتستها حافظه از ماتيتنظ يگذار بار 4-3-2

 16 دستگاه خيتار و ساعت ميتنظ 4-4

 18 تست انجام 

 20 (Demagnetization) يیزدا سيمغناط 

 21 تست گزارش 

 23     نکات 
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 نسبت به ويرايش قبلی تغييرات 
 
 

 معرفی دستگاه 
 WR10مقاومت اهمی سيم پيچ تست دستگاه  1-2
 

 مقاومت یا الکتریکی موتور های پیچ سیم ، ترانسفورماتور های پیچ سیم اهمی مقاومت مقادیر گیری به منظور اندازهWR10   دستگاه

 بسیار سفورماتورهایترانرا برای  پایدار و سریع یقرائتامکان  WR10ع تغذیه منبمشخصات  .است شده طراحی القایی هر دستگاه اهمی

 گیری اندازه برای متر هما میکرو عنوان به آن از توان می پیچ سیم اهمی مقاومت مقادیر گیری اندازهایجاد می کند . عالوه بر  بزرگ

 .کرد استفاده نیز کم مقاومت های گیری اندازه برای یا در مدارهای ولتاژ باال هاکلید  مقاومت

 

 مشخصات دستگاه 2-2

  اهم 1000میکرو اهم تا  1مقاومت اهمی سیم پیچ  بین گیری اندازه بازه 

  آمپر 20 تا 1بین  جریان خروجیقابلیت تنظیم 

  تصحیح مقادیر مقاومت بوسیله اعمال ضریب دمایی 

 دارای خروجی سیگنال کنترل Tap Changer 

 گیریان چاپ نتایج اندازه نمایش اطالعات و امک 

 مختلف ترانس  72سازی اطالعات ذخیره  

 هایامکان انتقال اطالعات ثبت شده به رایانه از طریق درگاه USB 

  ت قطع برق()حتی در حال هر تست ذخیره شده در پایانبرای تخلیه انرژی مدار دشارژ تضمین تامین ایمنی کاربر بوسیله 

  ( مغناظیس زداییDemagnetize)  هسته  
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 پنلمعرفی اجزاي  

 
 

 هرتز 50ولت  220 جک اتصال برق شهر .1

 رودبرای قطع و وصل برق ورودی به کار می ON/OFFکلید  .2

 برای ارتباط با کامپیوتر USBپورت  .3

 LCDصفحه نمایش  .4

 پرینتر حرارتی برای چاپ گزارش تست .5

 المپ نشانگر فرآیند تست .6

 ترانس کانکتور اتصال به تپ چنجر .7

 فیوز تپ چنجر .8

 کانکتور سنسور حرارتی .9

 کانکتور اتصال ارت  .10

 اتصاالت قرائت ولتاژ .11

 اتصاالت جریان خروجی .12

 صفحه کلید برای ورود اطالعات کاربر و تنظیمات .13
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o ESC      بازگشت به منوی قبلی 

o ACT       شروع تست 

o ENTER     انتخاب منوها 

o Back      پاک کردن حروف و متن 

o ↑↓            هاکت بر روی منو ها و متنحر 

o  Numeric & Alphabetical وارد کردن اعداد و حروف  

 راهنماي فرآيند تست 
 مراحل عمومی 1-4
 به شرح زیر می باشد : WR10حل اصلی برای استفاده از مرا 

 اتصال سیم ارت .1

 همیشه  توجهWR10 د .را قبل از اتصال گیره های آن به بوشینگ ترانسفورماتور به ارت متصل کنی 

 عدم توجه به این موضوع ممکن است باعث خرابی دستگاه شود . 

 اتصال کابل برق ورودی  .2

 اتصال کانکتور های جریان و قرائت ولتاژ  .3

 اتصال گیره های تست به ترمینال های سیم پیچ .4

 اتصال کانکتور تپ چنجر به ترانس مورد تست ، در صورت نیاز .5

 میباشد :  سیمها در اتصال تپ چنجر بدین صورت شماره 

i.  افزایش:  1سیم شماره   (Raise) 

ii.  مشترک 2سیم شماره :  (Com) 

iii.  کاهش:  3سیم شماره    (Lower) 

 روشن کردن دستگاه  .6

 شوند:بعد از روشن کردن دستگاه، صفحات زیر بر روی نمایشگر ظاهر می
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 نصفحه آغازی  

این صفحه نام دستگاه، ویرایش نرم افزار و سریال دستگاه را 

 .ماندمی دهد و به مدت کوتاهی بر روی نمایشگر باقی می نشان

      

 صفحه اصلی 

دهد و بقیه خط اول این صفحه تاریخ و ساعت فعلی را نمایش می

 2 , 1باشند. با کلید های خطوط، نمایانگر منوهای دستگاه می

میتوانید هر یک از منوهای مشخص شده را انتخاب  4و  3 ,

 نمایید.

 

 ات تستانجام تنظیم .7

 انجام تست از اولین تپ .8

 رتعویض تپ و تست تا تپ آخ .9

 

 تست تنظيمات 2-4
 

 از صفحه اصلی شروع کنید .1

 

 

 

 (Setting)را فشار دهید .  [3]کلید 

 

 صفحه رو به رو ظاهر می شود : .2

 

 

 

 (Test Setup)را فشار دهید .  [1]کلید 

 

 صفحه رو به رو ظاهر می شود : .3

تست اطالعاتی را که الزم است همراه شما می توانید قبل از اجرای 

گزارش تست ذخیره شوند ، از جمله نام شرکت ، محل تست ، شماره 

سریال و سازنده را وارد کنید . بعد از ثبت اطالعات ، آنها در تمام 

 سوابق تست های بعدی اعمال می شوند . برای وارد کردن اطالعات :
 

 را فشار دهید . (Manufact) [4]یا کلید  (S/N) [3]کلید  یا (Location) [2]کلید یا  (Name) [1]کلید 
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 ظاهر می شود : یکی از صفحات زیر [4],[3],[2],[1]با زدن هر یک از کلیدهای  .4

 یا سیم پیچ نام ترانس          مکان تست             

 

 شماره سریال      کارخانه سازنده           

 

 برای پاک کردن و کلید  [←]کلید  ، و اعداد برای وارد کردن اسامی 9تا  0حات باال ، کلید های با وارد شدن به هر یک از صف 

  . برای حرکت بر روی حروف می باشند [↓ ↑]های 

 

به  کند و را ثبت میوارد شده نام و اعداد   [ENTER]کلید  .5

بدون ثبت کردن، ،   [ESC]کلید با  د ویباز می گرد صفحه قبل

 د.شو میداده  شانن فحه قبل ص

 

 را فشار دهید . [ ↑ ]کلید 

 

  می توانید در صفحات جا به جا شوید. ] ↓↑ [ است که با کلیدهای صفحه 5تنظیمات تست دارای 

 

 صفحه رو به رو ظاهر می شود : .6

 

 

 

 (Vector)را فشار دهید .  [1]کلید 

 

 صفحه رو به رو ظاهر می شود : .7

 

 
 

 (Set Vector)را فشار دهید .  [1]کلید 

 

 در نظر گرفته (1Ph0)نام گروه برداری را که بطور پیش فرض  ، گروه برداری می باشد . در سطر دوماین بخش برای تنظیم 

 گروه برداری تنظیم شده قرار خواهدشده مشاهده می کنید . در صورت تنظیم این بخش و ذخیره کردن آن ، در سطر دوم نام 

 گرفت . 
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 می شود :صفحه رو به رو ظاهر  .8

 

 

 (1Ph)را فشار دهید .  [1]، کلید  برای ترانس های تک فاز

 (3Ph)را فشار دهید .  [3]، کلید  فاز سهبرای ترانس های 

 

o صفحه رو به رو ظاهر می شود : ، برای ترانس های تک فاز 

 

 [↓ ↑]در این صفحه شماره گروه برداری را با کلیدهای  

 را وارد کنید. 6عدد  1Ph6به عنوان مثال، برای  وارد کنید.

 را بزنید. [ENTER]کلید 

 

 صفحه رو به رو ظاهر می شود :

 

 

 را بزنید . [ESC]کلید 

 

 صفحه رو به رو ظاهر می شود :

 
 

 ادامه تنظیمات را انجام دهید .می توانید 

 

 

o  صفحه رو به رو ظاهر می شود : ، فاز سهبرای ترانس های 

 

دی ترانس با توجه به در این صفحه نوع سربندی ورو

شود . به عنوان مثال، برای  مشخصات پالک انتخاب می

YNd11  را فشار دهید .  [3]کلید(YN) 

 

 می شود : رو به رو ظاهرصفحه ،  ها با انتخاب هر یک از گزینه

 شود.در این صفحه نوع سربندی خروجی ترانس انتخاب می

 (d)دهید .  را فشار [1]کلید  YNd11به عنوان مثال، برای 

 
 

 صفحه رو به رو ظاهر می شود :

 [ ↓ ↑ ]در این صفحه شماره گروه برداری را با کلیدهای 

را وارد  11عدد  YNd11به عنوان مثال، برای  وارد کنید.

 کنید.

 را بزنید. [ENTER]کلید 
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 صفحه رو به رو ظاهر می شود :

 

 

 را بزنید . [ESC]کلید 
 

 : صفحه رو به رو ظاهر می شود .9

 می توانید ادامه تنظیمات را انجام دهید .
 

 

 (TestAmpr)را فشار دهید .  [2]کلید 

 

 

 صفحه رو به رو ظاهر می شود :

به ترانس تست در سطر دوم و سوم جریانی را که برای ، این صفحه در 

 نید .اعمال می شود ، مشاهده می ک

 

 

 (HV Test Amper)را فشار دهید .  [1]، کلید اعمال می شود ترانس  به ورودیکه  یتنظیم جریانبرای 

 (LV Test Amper)را فشار دهید .  [2]، کلید اعمال می شود ترانس  وجیرخبه که  یتنظیم جریانبرای 

 

 می شود : ظاهر زیر اتصفحیکی از ،  ها با انتخاب هر یک از گزینه

 

 

 

 

 

 جریان تست را توان می و ودشمشاهده می  ر نظر گرفته شدهدریانی که برای تست ج ، در سطر دوم،  اتاین صفحهر یک از در 

را فشار  [3]آمپر کلید  5 . به عنوان مثال ، برای انتخاب جریان ردک انتخاب ورودی و خروجی ترانستزریق به برای بطور مجزا 

 دهید . 

 

  اتفاق  نیاندوکتانس به حداقل برسد. ا تاباشد  یاشباع هسته کاف یبرا دیبا تست انیترانسفورماتور ، جر چیپ میس تستهنگام

امر  نیا رایز دیکن یخوددار ینام انجری ٪15 بیشتر از مقادیر در تست. از  دهد یرخ م چیپ میس ینام انجری ٪1معموالً در حدود 

 استفاده با و هستند   % 15 – 1معموال تست یانهای. جر گذارد یم ریشود که در دقت تأثسیم پیچ ممکن است باعث گرم شدن 

 شود. یم جادیا داریو پا عسری قرائت  % 15 – 5جریان های  از

 

را فشار  [7]ارد کنید ، کلید اگر می خواهید جریان تست دلخواهی را و

 .دهید 

آمپر ( را بوسیله صفحه کلید  20تا  1در این صفحه جریان دلخواه ) بین 

 را برای ذخیره آن فشار دهید . [ENTER]وارد کنید و کلید 
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 صفحه رو به رو ظاهر می شود :

 

 

 را بزنید . [ESC]یا   [ENTER]کلید 

 

 صفحه رو به رو ظاهر می شود : .10

 انید ادامه تنظیمات را انجام دهید .می تو
 

 

 (Mater)را فشار دهید .  [3]کلید 

 
 

 صفحه رو به رو ظاهر می شود :

سیم پیچی که در ورودی و خروجی ترانس استفاده جنس در این صفحه 

 کنید.انتخاب  [ ↓↑ ]را با کلیدهای  شده

 جنس سیم پیچ ورودی( _) جنس سیم پیچ خروجی 

Cu  جنس مس و برایAl برای آلومینیوم می باشد. 

 را بزنید. [ENTER]کلید 

 

 صفحه رو به رو ظاهر می شود : .11

 

 

 

 (Taps)را فشار دهید .  [4]کلید 

 

 صفحه رو به رو ظاهر می شود :

 

در این صفحه تعداد تپ های تپ چنجر را بوسیله صفحه کلید وارد کنید 

 را برای ذخیره آن فشار دهید . [ENTER]و کلید 

 

 

 حه رو به رو ظاهر می شود :صف .12

 می توانید ادامه تنظیمات را انجام دهید .
 

 

 را فشار دهید . [ ↑ ]کلید 

 

 صفحه رو به رو ظاهر می شود : .13

 

 

 (NomiTap)را فشار دهید .  [1]کلید 
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 صفحه رو به رو ظاهر می شود :

فورماتور را بوسیله صفحه کلید وارد در این صفحه شماره تپ نامی ترانس

 کنید.

 

 

  

( ابتدا شماره کوچترین تپ نامی را وارد کنید )  11 ,10 ,9) به طور مثال  باشد تپ نامی می 3صورتی که ترانسفورمر دارای  در

به با این کار صفحه  .بعدی به عنوان تپ نامی اضافه شوند را بفشارید تا دو تپ  [ACT]باشد ( سپس کلید می 9که در این مثال 

  ظاهر می شود :رو به رو شکل 

 

 
 

 را برای ذخیره آن فشار دهید . [ENTER]کلید 

 

 صفحه رو به رو ظاهر می شود : .14

 

 

 (ThisTap)را فشار دهید .  [2]کلید 

 

 

 صفحه رو به رو ظاهر می شود :

را  شماره تپی که ترانس در حال حاضر روی آن قرار دارددر این صفحه 

 بوسیله صفحه کلید وارد کنید.

 

 را برای ذخیره آن فشار دهید . [ENTER]کلید 

 

 صفحه رو به رو ظاهر می شود : .15

 

 

 (TC Type)را فشار دهید .  [3]کلید 

 

 

 صفحه رو به رو ظاهر می شود :

  مشخص می شود . محل قرار گیری تپ چنجراین صفحه در 

 

 را فشار دهید . [1]کلید اگر تپ چنجر در سمت ولتاژ باال قرار دارد ، 

  . را فشار دهید [2]کلید نجر در سمت ولتاژ پایین قرار دارد ، اگر تپ چ

 

 در نظر گرفته شده مشاهده می کنید .  (HV SIDE)را که بطور پیش فرض  محل قرار گیری تپ چنجر،  در سطر دوم

 را برای ذخیره آن فشار دهید . [ENTER]کلید 
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 صفحه رو به رو ظاهر می شود : .16

 

 

 (TC Time). را فشار دهید  [4]کلید 

 

 

 صفحه رو به رو ظاهر می شود :

) زمان الزم برای حرکت از زمان عملکرد تپ چنجر  این صفحه مدتدر

 را بوسیله صفحه کلید وارد کنید . یک تپ به تپ کناری ( 

 . ثانیه می باشد 99تا  0محدوده این عدد بین 

 را برای ذخیره آن فشار دهید . [ENTER]کلید 

 

 نکته مهم : 

 ن تنظیم شده باید برابر و یا بیش از حداکثر زمان عملکرد تپ چنجر باشدزما . 

  در صورتیکه ترانسفورمرOLTC مقدار این عدد را صفر کنید ندارد ، . 

 

 صفحه رو به رو ظاهر می شود : .17

 می توانید ادامه تنظیمات را انجام دهید .

 

 را فشار دهید . [ ↑ ]کلید 

 

 : صفحه رو به رو ظاهر می شود .18

 
 

 (StbTime)را فشار دهید .  [1]کلید 

 

 صفحه رو به رو ظاهر می شود :

 ی را کهزمانحداقل برای خاتمه دادن به اندازه گیری ، این صفحه  در

را بوسیله صفحه کلید وارد  باشد  ثابتپایدار و  است قرائت مقاومتالزم 

 . ثانیه می باشد 99تا  5محدوده این عدد بین کنید . 

 را برای ذخیره آن فشار دهید . [ENTER]کلید 
 

 صفحه رو به رو ظاهر می شود : .19

 

 
 

 (%Stb)را فشار دهید .  [2]کلید 
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 صفحه رو به رو ظاهر می شود :

سطح پایداری مقاومت این صفحه برای خاتمه دادن به اندازه گیری ،  در

 را بوسیله صفحه کلید وارد کنید . ی زمان قابل قبول در یک دوره

 . می باشد درصد 0.9تا  0.2ده این عدد بین محدو

 را برای ذخیره آن فشار دهید . [ENTER]کلید 
 

 

 صفحه رو به رو ظاهر می شود : .20

 
 

 (TimeOut)را فشار دهید .  [3]کلید 

 

 

 صفحه رو به رو ظاهر می شود :

ی زماناین صفحه برای خاتمه دادن به اندازه گیری ، ضریبی برای  در

، تعیین  (StbTime)رائت مقاومت پایدار و ثابت باشدالزم است ق که

 و آن را بوسیله صفحه کلید وارد کنید .

 . می باشد 99تا  1محدوده این عدد بین 

 اندازه گیری متوقف و تخلیه سیم پیچ انجام می شود . در صورتی که در این بازه زمانی قرائت مقاومت پایدار نشود ،

 ن فشار دهید .را برای ذخیره آ [ENTER]کلید 
 

 صفحه رو به رو ظاهر می شود : .21

 

 

 

 (Temp)را فشار دهید .  [4]کلید 

 

 آنتواند مقدار مقاومت معادل را در  یم WR10در دسترس باشد ،  تستترانسفورماتور در زمان  چیپ میمقاومت س یاگر دما

 یدهد تا قرائت ها یبه کاربر اجازه م است کهی دیمف یژگیو اعمال ضریب دمایی ( . تصحیح مقادیر مقاومت) دما محاسبه کند

 کند. سهیمقا ارائه شده از طرف سازندهمقاومت  ریمقاد را با یدانیم

 نکته 

o  ساعت زمان گذشته باشد . 3از سرویس خارج شدن ترانس حداقل 

o نباشد  شتریب گرادیدرجه سانت 5از آن  نییباال و پا یدما نیو اختالف ب باشدشده  باید پایدار یقیعا عیما یدما. 

o شود. یاطراف فرض م یهوا یهمان دما چیپ میس ی، به طور معمول دما بدون روغنهای ترانسفورماتور در 
 

 صفحه رو به رو ظاهر می شود :

که مقاومت در آن اندازه گیری می شود ، در  را در این صفحه دمایی

 سطر دوم مشاهده می کنید . 

 .دما بر حسب درجه سانتیگراد می باشد 

 (Sensor)را فشار دهید .  [1]کلید رای قرائت دما استفاده می شود ، از سنسوری که کانکتور آن روی پانل تعبیه شده باگر 

 (Manual)را فشار دهید .  [2]کلید در نظر دارید دما را بصورت دستی وارد کنید ، اگر 
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o  صفحه رو به رو ظاهر می شود : ، حالت دستیبرای 

 را که مقاومت در آن اندازه گیری ییدر این صفحه دما

 را بوسیله صفحه کلید وارد کنید . می شود

 . می باشد 100تا   40-محدوده این عدد بین 

 را برای ذخیره آن فشار دهید . [ENTER]کلید 

 

 صفحه رو به رو ظاهر می شود :

 

 را بزنید . [ESC]یا   [ENTER]کلید 

 

 

 صفحه رو به رو ظاهر می شود : .22

 توانید ادامه تنظیمات را انجام دهید .می 

 

 را فشار دهید . [ ↑ ]کلید 

 

 صفحه رو به رو ظاهر می شود : .23

 

 

 (RefTemp)را فشار دهید .  [1]کلید 

 

 صفحه رو به رو ظاهر می شود :

نسبت به دمای مقادیر اندازه گیری شده در دمای فعلی  تصحیحبرای 

را بوسیله صفحه مرجع  در این صفحه دمای، ر گزارش تست د مرجع

 کلید وارد کنید .

 . می باشد 200تا   50-محدوده این عدد بین 

 را برای ذخیره آن فشار دهید . [ENTER]کلید 
  

 

  ( 5تا  1)  در هر یک از صفحات تنظیم .24

 

 (Print)را فشار دهید .  [0]، کلید  برای پرینت تنظیمات

 (Save)فشار دهید .  را [9]، کلید  ذخیره تنظیمات در حافظهبرای 

 
 

 میتوانید کلیه تنظیمات انجام شده را در حافظه دستگاه ذخیره کنید. [9]زدن کلید  با

 1از  Templateدر صفحات   [↓ ↑]شما میتوانید با کلیدهای  . (Template 1 … 9)فضا برای ذخیره تنظیمات وجود دارد  9

 . جابجا شوید 9تا 
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o  تنظیمی  ،ذخیره انتخاب شده در فضای از قبل در صورتی که

 صفحه رو به رو ظاهر می شود :نشده باشد  ثبت

 

 را فشار دهید .  [9]، کلید  تنظیمات در حافظه برای ذخیره

 

 .ماندبه مدت کوتاهی بر روی نمایشگر باقی میصفحه رو به رو 

 

 

 به صفحه تنظیمات باز می گردد . سپس

 

o  تنظیماتی  خاب شده ،انت حافظهدر فضای از قبل در صورتی که

 صفحه رو به رو ظاهر می شود :ذخیره شده باشد 

 

 
 

 را فشار دهید .  [9]، کلید  برای باز نویسی تنظیمات در حافظه 

 

 صفحه رو به رو ظاهر می شود :

در این صفحه برای تایید باز نویسی روی فضای حافظه 

 را فشار دهید . [ENTER]انتخاب شده کلید 

 

 

به مدت کوتاهی بر روی نمایشگر باقی رو صفحه رو به 

 .ماندمی

 

 سپس به صفحه تنظیمات باز می گردد .

 

  را فشار دهید . [8]، کلید  حافظه ازتنظیمات  حذفبرای 

 

 صفحه رو به رو ظاهر می شود :

در این صفحه برای تایید حذف تنظیمات از روی فضای 

 را فشار دهید . [ENTER]حافظه انتخاب شده کلید 

 

 

 : ظاهر می شود رو به روسپس صفحه 

مشاهده می کنید که فضای ذخیره انتخاب شده ، خالی 

 .شده است
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 بارگذاري تنظيمات 3-4
ت برای تست ترانسهای میتوانید مجددا از آن تنظیما ،باشید اید و یا ترانسی را تست کرده در صورتی که تنظیماتی را از قبل ذخیره کرده

 ید. مشابه استفاده نمای
 :اری تنظیمات وجود داردذدو راه برای بار گ

 Templateبار گذاري تنظيمات از  1-3-4

 

 از صفحه اصلی شروع کنید .1

 

 

 

 (Setting)را فشار دهید .  [3]کلید 

 

 صفحه رو به رو ظاهر می شود : .2

 

 

 

 (Load From Template)را فشار دهید .  [2]کلید 

 

 صفحه رو به رو ظاهر می شود :

یکی از فضاهای ذخیره تنظیمات   [↓ ↑] با کلیدهای

(TEMPLATE 1 … 9)  انتخاب کنید . را 

 را برای بارگذاری تنظیمات فشار دهید . [ENTER]کلید 

 
 

 .ماندبه مدت کوتاهی بر روی نمایشگر باقی میصفحه رو به رو 

 

 

 
 

 کنید . مشاهده و آنها را ویرایش کلیه تنظیمات را می توانید   Test Setupبعد از بارگذاری تنظیمات ، در بخش 

 

 ( MEMORY )بار گذاري تنظيمات از حافظه تستهاي ذخيره شده  2-3-4

 

 از صفحه اصلی شروع کنید .1

 

 

 

 (Setting)را فشار دهید .  [3]کلید 
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 صفحه رو به رو ظاهر می شود : .2

 

 

 

 (Load From Memory)را فشار دهید .  [3]کلید 

 

 صفحه رو به رو ظاهر می شود :

 شامل اطالعات زیر است:این صفحه 

 اول شماره تست ثبت شده سطر  

 دوم نام ترانس تست شده سطر  

 سوم نام محل تست سطر  

 چهارم شماره سریال ترانس سطر  

 فشار دهید. مربوط به آن تسترا برای بارگذاری تنظیمات  [ENTER]کلید یکی از تستها را انتخاب نمایید.   [↓ ↑]با کلیدهای 

 

  .ماندبه مدت کوتاهی بر روی نمایشگر باقی میفحه رو به رو ص

 

 

 

 

 تنظيم ساعت و تاريخ دستگاه 4-4
 از صفحه اصلی شروع کنید .1

 

 

 

 (Setting)را فشار دهید .  [3]کلید 

 

 صفحه رو به رو ظاهر می شود : .2

 

 

 

 (Time)را فشار دهید .  [4]کلید 

 صفحه رو به رو ظاهر می شود :

، در صورتی که  وارد نمایید شدهدی را که از قبل ثبت ابتدا باید پسور

 را فشار دهید . [ENTER]کلید اید فقط هیچ پسوردی ایجاد نکرده

 

 صفحه رو به رو ظاهر می شود : .3
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o  را فشار دهید .  [1]، کلید  یم زماننظتبرای(Set Time) 

 

 صفحه رو به رو ظاهر می شود :

حرکت داده و در زیر عدد   [↓ ↑]را با کلیدهای  (^)نشانگر 

 ، سپس مقدار دلخواه را وارد کنید. مورد نظر قرار دهید

 را برای ذخیره آن فشار دهید . [ENTER]کلید 

 

o  را فشار دهید .  [2]، کلید  تنظیم نوع تاریخبرای(Time Mode) 

 

 صفحه رو به رو ظاهر می شود :

در  (SOLAR)، نوع تاریخ را که بطور پیش فرض  در سطر دوم

 نظر گرفته شده مشاهده می کنید .

 

 

 (Solar)را فشار دهید .  [1]کلید برای نمایش تاریخ بصورت شمسی ، 

 (Christ)را فشار دهید .  [2]کلید برای نمایش تاریخ بصورت میالدی ، 

 را بزنید . [ESC]یا   [ENTER]کلید 
 

o  را فشار دهید . [3]، کلید  تغییر رمز عبوربرای(Change Password) 

 .توجه: این رمز عبور فقط برای تنظیمات ساعت و تاریخ دستگاه میباشد 

 صفحه رو به رو ظاهر می شود :

را بوسیله صفحه رقم  10در این صفحه یک رمز عبور ، حداکثر تا 

 آنرا به خاطر بسپارید.و  کردهکلید وارد 

 را برای ذخیره آن فشار دهید . [ENTER]کلید 
 

 

 و ظاهر می شود :صفحه رو به ر

 مشاهده می کنید . که وارد شده ، رمز جدیدی را در سطر دوم

 

 یک کلید دلخواه را فشار دهید . TIMEبرای بازگشت به صفحه 
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 تست انجام 
 توجه ! 

 را رعایت کنید . دستورالعمل های ایمنی 

 

 از صفحه اصلی شروع کنید .1

 

 

 

 (Test)را فشار دهید .  [1]کلید 

 

 

 ه رو به رو ظاهر می شود :صفح .2

 

 

 (Trans Test)را فشار دهید .  [1]کلید 

 

 

 صفحه رو به رو ظاهر می شود : .3

 : توجه  

 .قبل از آغاز تست باید تنظیمات تست را انجام دهید 

 . از صحت اتصاالت مطمئن شوید 

 

 (Start Test)را برای شروع تست فشار دهید .  [ACT]کلید 
 

 مشاهده می کنید .، در نظر گرفته شده برای تست با توجه به گروه برداری یچی را که ، نام سیم پ در سطر دوم

 مشاهده می کنید .ی را که تست می شود ، تپ شماره،  در سطر سوم

 
 می شود : مشاهدهصفحه رو به رو در هنگام تست  .4

 

 

 

 

است و در سطر دوم ولتاژ دو سر سیم پیچ را مشاهده  ، در سطر اول جریانی را که در حال تزریق به سیم پیچ یدم می توانوبطور مدا

 ازه گیری مقاومت شروع خواهد شد .اند جریان به مقدار تنظیم شده رسید ، که نمایید . بعد از این

 ( خاتمه می یابدتنظیم می شود %Stbو  Stb Timeشرایطی که بوسیله پارامتر های ) پایدار شدن مقاومتبه محض  یریگ اندازه

 ذخیره می شود .بطور خودکار ر و مقادی
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 ندارد تپ چنجر اگر 

 بطور خودکار انجام می شود .  (Discharge)سیم پیچ بعد از قرائت و ذخیره مقادیر ، تخلیه 

  توجه 

  نکنید . هیچ کابل و گیره ای را تا وقتی که تخیله به پایان نرسیده و چراغ روی پانل خاموش نشده است جدا

 

 اهر می شود :صفحه رو به رو ظ

با توجه گروه برداری تنظیم ، این صفحه  بعد از نمایش

باید گیره های تست را از روی سیم پیچ تست شده ، 

شده جدا و به سیم پیچی که در سطر دوم به آن اشاره 

  شده ، متصل کنید .

 فشار دهید .روی سیم پیچ دیگر را برای شروع تست  [ACT]کلید 

 م پیچ دلخواه با توجه گروه برداری می باشد .برای انتخاب سی [←]کلید 

 

  با تپ چنجرDETC 

 بطور خودکار انجام می شود .  (Discharge)بعد از قرائت و ذخیره مقادیر ، تخلیه سیم پیچ 

  توجه 

 هیچ کابل و گیره ای را تا وقتی که تخیله به پایان نرسیده و چراغ روی پانل خاموش نشده است جدا نکنید .

 

 و به رو ظاهر می شود :صفحه ر

در این صفحه ، سیم پیچ یا فاز نسبت به تست قبلی 

متناظر  ، تپ را روی ترانسفورمر فقط تغییر نمی کند و

 جا به جا کنیدبا شماره تپی که در سطر سوم درج شده 

. 

 فشار دهید . جدیدروی تپ را برای شروع تست  [ACT]کلید 

 با توجه گروه برداری می باشد . برای انتخاب سیم پیچ دلخواه [←]کلید 

 می باشد .برای انتخاب تپ دلخواه  [↑ ↓]کلید های 

 ی تست، با توجه گروه برداری تنظیم شده ، باید گیره هاانجام شد بعد از اینکه تست روی تمام تپ های یک سیم پیچ 

 متصل کنید . ، به آن اشاره شدهاز روی سیم پیچ تست شده جدا و به سیم پیچی که در سطر دوم را 
 

  با تپ چنجرOLTC 

  توجه 

 تخیله و چراغ روی پانل خاموش نشده است جدا نکنید .سیم پیچ هیچ کابل و گیره ای را تا وقتی که 

 

به خاطر تسریع تپ فعلی  قرائت و ذخیره مقادیربعد از 

با بدون اینکه تزریق جریان متوقف شود در روند تست ، 

 . تپ تغییر می کند، توجه به تنظیمات تپ چنجر 
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ود( تنظیم می ش %Stbو  Stb Time)شرایطی که بوسیله پارامتر های  پایدار شدن مقاومتبه محض  یریگ اندازه 

 دادهپ چنجر ذخیره می شود  و مجددا به طور خودکار فرمان تغییر تپ به تو مقادیر آن  روی تپ جدید خاتمه می یابد

 انجام می شود . روی سیم پیچ تست آخرین تپ . این روند تا می شود

 سپس بطور خودکار انجام می شود . (Discharge)بعد از قرائت و ذخیره مقادیر ، تخلیه سیم پیچ 

 

  صفحه رو به رو ظاهر می شود :

با توجه گروه برداری تنظیم شده ، باید گیره های تست 

را از روی سیم پیچ تست شده جدا و به سیم پیچی که 

 آن اشاره شده ، متصل کنید . در سطر دوم به

 

 فشار دهید .روی سیم پیچ جدید را برای شروع تست  [ACT]کلید 

o نکته : 

  تپ چنجر روی باال ترین موقعیت خود قرار می گیرد . به همین سیم پیچ اول تمام تپ های بعد از تست روی ،

موقعیت خاتمه یافته و به دنبال  خاطر ، تست روی سیم پیچ دوم از باالترین موقعیت شروع و در پایین ترین

 آن برای سیم پیچ سوم از پایین ترین موقعیت تست آغاز می شود .

  با توجه به گروه برداری و تعداد تپ را می توانید سیم پیچ و تپ دلخواه خود  [↑ ↓]و  [←]بوسیله کلید های

 1قرار دهیم ، تپ های  5روی عدد  اگر بطور مثال شماره تپ راانتخاب کنید . البته توجه داشته باشید که  ،

 تا انتها انجام می شود .  5تست نمی شوند و تست از تپ  4 تا

  (Demagnetization)مغناطيس زدايی  
شود.  یهسته انجام م یسیمغناطکاهش حالت جهت متناوب بطور  در دو جهت  DC انیجرتزریق  وولتاژ اعمال با  یس زداییمغناط

باشد  چیپ میس DCباالتر از سطح اشباع  دیشود و با یانتخاب م  تست یکسان نیآخرجریان اعمال شده در  بابه طور معمول   انیجر

)ساق  کیتحر انیجر نیبا کمتر فازترانسفورماتور و در  HVمعموالً در سمت  یس زداییمغناط.  چ(یپ میس ینام انجری ٪1)معموالً 

 .می باشد  فاز به فاز یس زداییمغناط، اتصال  نولفاقد  ی هایسربند یشود. برا یانجام م(  YN یبندسر یبرا میانی

 از صفحه اصلی شروع کنید .1

 

 

 

 (Test)را فشار دهید .  [1]کلید 

 

 

 صفحه رو به رو ظاهر می شود : .2

 

 

 (Demagnetize)را فشار دهید .  [2]کلید 

 

 صفحه رو به رو ظاهر می شود : .3

 

 

 فشار دهید . را برای شروع مغناطیس زدایی [ACT]کلید 
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 صفحه رو به رو ظاهر می شود : .4

سطر دوم جریانی را که در حال تزریق به سیم پیچ ،  در این صفحه

جهت اعمال سطر چهارم ، است و سطر سوم ولتاژ دو سر سیم پیچ 

 را نشان می دهد .جریان به سیم پیچ 

 

تخلیه سیم پیچ بعد از اینکه جریان به مقدار تنظیم شده رسید ، 

(Discharge)  انجام می شود و دوباره جریانی برابر با مقدار قبل ولی

 در جهت مخالف به سیم پیچ تزریق می گردد . 

 

 

این روند شارژ و دشارژ سیم پیچ در دو جهت ، متناسب با مقدار جریان در چند نوبت تکرار شده و در هر نوبت درصد مشخصی از 

 جریان به صفر برسد . مقدار جریان کاهش می یابد . تا هنگامی که

 

 گزارش تست 
سیم پیچ های ورودی تست روی  نتایجمی تواند شامل  . هر گزارش ذخیره کند تست را در خودگزارش  72 می تواند تا WR10دستگاه 

عاتی مختصر را با اطال گزارش های تستمی توانید تمام   [↓ ↑]با کلیدهای  .تمام تپ ها باشد  در فاز سه ترانسفورماتوریک و خروجی 

 . از کل گزارش پرینت بگیرید [0]کلید توانید با زدن  ، می در هر یک از صفحات گزارش.  نمایید از هر تست ، روی صفحه مشاهده

 

 گزارش هر تست ، مراحل زیر را دنبال کنید :برای مشاهده 

 

 از صفحه اصلی شروع کنید .1

 

 

 

 (Memory)را فشار دهید .  [2]کلید 

 

 و ظاهر می شود :صفحه رو به ر .2

ذخیره شده در آخرین گزارش از مختصری  اطالعاتدر این صفحه 

 .مشاهده می کنید  را حافظه

 :شامل اطالعاتاین 

 تست در حافظهگزارش محل ذخیره شماره اول  سطر  

 تست ساعتتاریخ و دوم  سطر  

 سوم نام ترانس تست شده سطر  

 چهارم نام محل تست سطر  

 را فشار دهید . [0]کلید ، گزارش پرینت گرفتن از برای .  را انتخاب نماییددلخواه  گزارش تست  [↓ ↑]با کلیدهای 
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  را فشار دهید . [7]، کلید انتخاب شده برای مشاهده کامل گزارش 

 

 صفحه رو به رو ظاهر می شود :

 در این صفحه در سطر اول محل سیم پیچ تست شده

(HV / LV) رهای بعدی مقاومت و شماره تپ و در سط

 مشاهده می شود .هر فاز بر حسب اهم 

 

 ، مقدار انحراف مقاومت سیم پیچ ها نسبت به هم بصورت درصد مشاهده می شود .سمت راست سطر سوم در 

 این پارامتر بوسیله فرمول زیر محاسبه می شود : 

 

 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 =  
(𝑚𝑎𝑥 𝑚𝑒𝑎𝑠𝑢𝑟𝑒𝑑 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 −  𝑚𝑖𝑛 𝑚𝑒𝑎𝑠𝑢𝑟𝑒𝑑 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒)

Avg measured resistance
∗ 100 

 

 . می توانید گزارش تست روی تپ های دیگر را مشاهده کنید [↓ ↑]های  کلیدبوسیله 

 را فشار دهید . [0]کلید ، گزارش پرینت از برای 

 

  را فشار دهید . [8]برای حذف گزارش انتخاب شده ، کلید 

 

 صفحه رو به رو ظاهر می شود :

در این صفحه برای تایید حذف گزارش انتخاب شده کلید 

[ENTER] . را فشار دهید 

 

 سپس صفحه رو به رو ظاهر می شود :

شده  حذفانتخاب شده ،  گزارشمشاهده می کنید که 

 است.

 

  را فشار دهید . [3]، کلید ها گزارش تمام  حذفبرای 

 

 ر می شود :صفحه رو به رو ظاه

کلید  ها در این صفحه برای تایید حذف تمام گزارش

[ENTER] . را فشار دهید 

 

 

 سپس صفحه رو به رو ظاهر می شود :

 ، حذف شده است.ها گزارش تمام مشاهده می کنید که 

 

 

 

 را فشار دهید . [ESC]، کلید  بازگشت به صفحه اصلیبرای 
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 نکات 

o  پر بودن حافظه برای ذخیره گزارش تست جدید ، در صورت از اینکه صفحه اصلی ظاهر شود ، بعد از روشن کردن دستگاه ، قبل

 صفحه رو به رو ظاهر می شود :

 

 ک کلید دلخواه را برای مشاهده صفحه اصلی ، فشار دهید .ی

 

 

کجا تمام گزارش یا بصورت یحذف از گزارش ها تعدادی  (Memory)باید در بخش گزارش تست  برای بر طرف کردن این پیغام

 کنید . را حذف ها

 

o   در صورت خالی بودن حافظه ، صفحه رو به رو ظاهر می شود :بار گذاری تنظیمات از حافظه تستهای ذخیره شده هنگام ، 

 

، فشار دهید  بازگشت به صفحه تنظیماتک کلید دلخواه را برای ی

. 

 

 

 

o  ذخیره نمی شود .و گزارش تست  استافظه دستگاه پر شده حاعالم می کند که زیر قبل از شروع تست جدید ، پیغام 

 

که گزارش آن  با توجه به این نکتهبرای ادامه دادن به تست ، 

 .را فشار دهید  [ENTER]کلید ذخیره نمی شود ، 

 

 

زارش تعدادی از گزارش ها حذف یا بصورت یکجا تمام گ (Memory)برای بر طرف کردن این پیغام باید در بخش گزارش تست 

 ها را حذف کنید .

 

o  جدید ، اگر کلید قبل از شروع تست[ESC] : را فشار دهید ، پیغام زیر ظاهر می شود 
 

 .را فشار دهید  [ENTER]کلید برای خارج شدن از تست ،  

 .را فشار دهید  [ESC]کلید تست ،  ادامه دادن به برای 
  

 

 

o  ر ظاهر می شود :صفحه زی [↓ ↑]در صورت تغییر تپ بوسیله کلیدهای 
 

در نظر  TC Timeمقدار زمانی که برای  مدت ،این صفحه به 

 به نمایش در می آید .گرفته شده 
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 ظاهر می شود : رو به روسپس صفحه 

 

مدت کوتاهی بر روی نمایشگر باقی در این صفحه شماره تپ جدید 

 .ماندمی

 

 

o  در هنگام تست ، اگر کلید[ESC] زیر ظاهر می شود : را فشار دهید ، پیغام 

 در این صفحه 

 .را فشار دهید  [ENTER]کلید برای متوقف کردن تست ، 

 .را فشار دهید  [ESC]کلید تست ،  ادامه دادن به برای

 

 

 در صورت متوقف کردن تست ، صفحه رو به ظاهر می شود :

در این صفحه ، شما می توانید روند دشارژ سیم پیچ را مشاهده 

 کنید .


