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مطالب فهرست  

 0 کلیات
 0 ویژگی ها 

 0 هاراهنماي عالمت 

 5 رويي پانل
 6 (COIL, OPEN, CLOSE)ها بوبينبخش  

 6 (MOTOR)موتور بخش  

 LCD 6 صفحه نمايش 

 6 کلي 

 0 پانل پشتي
 220V AC 0 ورودی تغذيهکانکتور  

 0 اتوترانس وصل/ قطع ورودیکلید  

 0 (CONTACTS) هاکنتاکت اتصالکانکتور  

 1 سریال ارتباطکانکتور  

 PS10 94کار با 
 PS10 94آماده شدن  

 99 تايپ تست
 99 تایپ تستقابليت  

 99 تايپ تستپارامتر های  

 99 تایپ تست تنظيم پارامترهاي 

 94 تایپ تستاجراي  

 99 تایپ تستدر خطا  

 95 هاکابل ،کانکتورها
 95 پورت سریال 

 95 گرد کنتاکت هاکانکتور  

 95 هاکابل 

 Power 96برد 

 Contacts 91برد 

 90 برد اصلی

 CurrentBooster 91برد 

 

 
  



 PS10راهنماي كاربران منبع تغذیه متغير 

 PS10_Hardware_V2   تپکو

 هشدارهاي ایمني
 

  هنگام كار با منبع تغذیه، در حاليکه خروجي ها در وضعيتON  ،قرار دارند، از دست زدن به اتصاالت

 جداً خودداري نمایيد.

 
  هنگام اتصال دوشاخه به پریز برق، منبع تغذیه حتماً باید خاموش(OFF) .باشد 

  حاوي  ،)خازن هاي بزرگ( دقيقه مدارات داخلي 9پس از خاموش كردن منبع تغذیه ممکن است تا

 از دست زدن به آنها خودداري كنيد. ولتاژ باشند.
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 کلیات 1

 ويژگي ها 1-1

  250-5ولتاژ خروجيV  ،AC  وDC 

  1توان خروجيKW 

  10حداكثر جریان خروجيA 

 تصحيح خودكار خروجي براي جلوگيري از تغييرات خروجي به هنگام كم و زیاد شدن بار 

  داراي امکاناتTime Test براي كليدهاي قدرت 

  داراي امکانات برنامه ریزي براي انجامOpen & Close Test sequence   

 داراي خروجي براي رله آالرم 

 در حالت  (حفاظت در برابر اتصال كوتاهDC ( 

  4حداكثر افت لحظه اي ولتاژ خروجيV )  در حالتDC ( 

 6 ( تصحيح افت ولتاژ خروجي در كمتر ازms  در حالتDC ( 

  سه طریق:كنترل منبع تغذیه از 

o )كامپيوتر )پورت سریال 

o كليدهاي روي منبع تغذیه 

o كنترل از راه دور 

 1گيري و نمایش ولتاژ خروجي با دقت اندازهV 

 0.05گيري و نمایش جریان خروجي با دقت اندازهA 

  داراي صفحه نمایشLCD  با نور پشت 20*2كاراكتري 

  7داراي نمایشگرseg 

 =متر()سانتي 54، ارتفاع=04، عرض=59جعبه فلزي به ابعاد: طول 

 با امکانات:ویندوز افزار تحت همراه با نرم 

o نمایش ولتاژ و جریان خروجي بر روي مونيتور 

o تنظيم ولتاژ خروجي 

o خاموش و روشن كردن منبع تغذیه 

o  انتخابAC  یاDC براي خروجي 

 

 هاراهنمای عالمت 1-2
 نکته : 
 پيشنهاد : 
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 رويي پانل 2
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 LCDصفحه نمایش 

 Segment 7صفحه نمایش 

 TIMEكليد 

 UPكليد 

 CLOSE TRIGكليد 

 OPEN TRIGكليد 

 SETكليد 

 DOWNكليد 

 ON/ OFFكليد 

 MOT/ COILكليد 

 AC/ DCكليد 

 بخش موتور

 بخش بوبين

اتصال زمين آژیر خطا در  (GROUNDفيش اتصال زمين )

 دستگاه
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 7و  LCD)هاي ورودي و خروجي، صفحه كليد و صفحه نمایش اي از كانکتورها، فيشمجموعهPS10 روي بر 

Segment )اي بر عهده دارند كه در ادامه به هاي مجزا از هم قرار گرفته و وظيفهوجود دارد كه هر كدام در دسته

 پردازیم.شرح هر یك مي

 (COIL, OPEN, CLOSE)ها بوبینبخش  2-1

به یك برد COIL  اند. خروجوصل و قطع تعبيه شده و بوبين COILهاي مربوط به خروجي در این قسمت فيش

هاي در موقع لزوم بوبين PS10شود. به این ترتيب متصل مي OPENو  CLOSEهاي فرمان رفته و از آنجا به فيش

 مذكور را تحریك خواهد كرد.

 هستند . منفيو فيش هاي به رنگ مشکي تغذیه  مثبتهاي به رنگ قرمز تغذیه فيش 

  در بخشCOIL ، ،دو سري فيش مثبت و منفي كه بطور متناظر به هم وصل براي راحتي در استفاده

 هستند تعبيه شده است.

 (MOTOR)موتور بخش   2-2

ه ك موتور  دو فيش اندازي موتور تعبيه شده است. از طریقهاي مربوط به تغذیه الزم براي راهدر این قسمت فيش

 شود.تغذیه به موتور اِعمال مي در  شکل باال مشخص شده

 مثبت و فيش هاي به رنگ مشکي تغذیه منفي هستند .هاي به رنگ قرمز تغذیه فيش 

  ،دو سري فيش مثبت و منفي كه بطور متناظر به هم وصل هستند تعبيه شده است.براي راحتي در استفاده 

 PS10  هيچگونه كنترلي بر روي تغذیه موتور نداشته و اگر خروجيON  ، به محض برقرار شدن اتصاالتباشد ،

 شود.موتور روشن مي

 LCD صفحه نمايش 2-3
است.  (Backlight)با نور پشت  (20*4)ستون بيست سطر و  چهاركاراكتري شامل  LCDصفحه نمایش از نوع 

هاي بعدي داده خواهد شود در قسمتروي صفحه نمایش ظاهر ميتوضيحات الزم در مورد اطالعات مختلف كه 

 شد.

 

 

 

 

 

 دهاکلی 2-4
 وجود دارد: PS10بر روي عدد كليد  1تعداد براي انجام عمليات مختلف، 

 ON/OFF  :براي قطع و وصل كردن خروجي ( هاي موتور و بوبينMOTOR, COIL) 

 AC/DC :  تبدیل ولتاژ ازAC  بهDC و برعکس 

 MOT/COIL: اگر دستگاه بر روي  دهيدخروجي را تغيير  يدتوان با این كليد مي،COIL  باشد خروجي

مي توان گرفت براي هر  MOTORفيش هاي باشد خروجي را از  MOTو اگر روي  COILفيش هاي  از

 را تغيير داد. AC/DCحالت مي توان 

 هايكليد UP  وDOWN  (        )براي تنظيم ولتاژ : 

 SET :  منبع تغذیه وارد مي شوید صفحات تنظيمبا زدن این كليد به. 

 TIME:  را نشان مي دهدباز شدن(  /بسته شدن)در آخرین مانور عملکرد كنتاكتها زمان. 

OUT: OFF 

COIL VOLTAGE: 110 VAC 

COIL CURRENT: 0.0 A 

SET TO: 110VAC 
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 OPEN TRIG:  در حالتي كه خروجيON  خروجي ، 9تنظيمدر صفحه شده  تعيينباشد به اندازه زمان

 دهد.انتقال مي  OPENفيش را به 

 CLOSE TRIG:  در حالتي كه خروجيON  خروجي ، 9تنظيمدر صفحه باشد به اندازه زمان تعيين شده

 دهد.انتقال مي  CLOSEبه فيش را 

 

 فیش اتصال زمین 2-5
 .كنيدبرقرار  "اتصال زمين را حتماهنگام تست، 

 

 آژير خطا در اتصال زمین 2-6
 را روشن كنيد این آژیر به صدا در خواهد آمد. PS10متصل نباشد و  PS10اگر اتصال زمين 
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 پانل پشتي 3
 

 

 
 

 220V AC ورودی تغذيهکانکتور  3-1

این كانکتور یك پایه نيز براي اتصال  وصل مي شود . PS10این كانکتور به از طریق  220V/50HZورودي برق شهر 

اي قطع و وصل این تغذیه بر ON/OFF مينياتوري . كليدبه زمين متصل شود "باید حتمادارد كه  (Ground)زمين 

 باشد.مي

 برقرار كنيد "اتصال زمين را حتماشود هنگام تست، یادآوري مي. 

 

 وصل/ قطع ورودی اتوترانسکلید  3-2

 مي توانيد ولتاژ ورودي به اتوترانس را وصل یا قطع كنيد.با استفاده از این كليد مينياتوري 

 

 (CONTACTS)ها کنتاکت اتصالکانکتور  3-3

تعبيه شده در  گرد كانکتوربرداري از وضعيت عملکرد آنها از و نمونه PS10هاي روي كليد به براي اتصال كنتاكت

برقراري اتصال با كليد قدرت و انجام مانور وصل/ قطع )با استفاده از در صورت شود. استفاده مي پشت دستگاه

نمایش  ،وصل/ قطع(زمان )كنتاكتها عملکرد زمان  TIME( با زدن كليد CLOSE TRIG /OPEN TRIGكليدهاي 

 .داده مي شود

  آمده است. كانکتورها و كابل هادر بخش كانکتور این پين هاي شرح 
 گرد کتور كانسر مشترک به  "بایستي حتما (یعني قسمت باالي كليد) ي كليد قدرتهاطرف دیگر كنتاكت

 .وصل شود( 1)پين 

 آنتن كنترل از راه دور

اكت كنتاتصال كانکتور 

 ها
 فن خنك كننده

كانکتور ارتباط 

 RS232سریال 

 وروديتغذیه كانکتور 
220V AC 

 مينياتوري  كليد
ON/ OFF 

كليد وصل/ قطع 

 ورودي اتوترانس
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 تاژ ول "كه احتماالقدرت دیگر كليد  قسمت هايها به هاي متصل به فيشهنگام كار دقت شود كه سر سيم

 روي آنها وجود دارد اتصالي نکند.

 

 نحوه اتصال كانکتور گرد به كنتاكت هاي كليد قدرت:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RS232 ارتباط سريالکانکتور  3-4
PS10  پورت سریال طبق استاندارد از طریقRS232  متصل مي شودو تستر به كامپيوتر. 

 هاي كانکتور پورت سریال شرح پينRS232  آمده است كانکتورها و كابل هابخش در. 

 

 

 راه دور آنتن کنترل از 3-5
 ، این آنتن را در وضعيت عمودي و بطرف باال قرار دهيد.PS10كنترل از راه دور با دستگاه براي ارتباط بهتر 

 

 فن خنک کننده 3-6
 قرار داده مي شود این فن بطور خودكار روشن مي شود. DCوقتي ولتاژ در حالت 

 

 
  

 

T 

PIN 3 

 

COM 

PIN 9 

S 

PIN 2 

 

R 

PIN 1 
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 PS10کار با  4
 PS10آماده شدن  4-1

 مستلزم طي شدن مراحل زیر است: PS10آماده شدن 

 .كليد وصل/ قطع اتوترانس را در حالت وصل قرار دهيد 

 PS10  را از طریق كليد مينياتوريON/ OFF .صفحه زیر ظاهر مي شود: روشن كنيد 

 
 
 

 

 

  در حافظه داخلي اگر اشکاليPS10 پيغام زیر ظاهر شده و در همين حالت باقي خواهد  وجود داشته باشد

 و دستگاه بوق هاي متوالي مي زند: ماند

 

 

 

 

  تماس بگيرید. تپکودر صورت بروز این اشکال با شركت 

  اگر حافظه داخليPS10  سالم باشد اطالعات مربوط به تنظيمات(SETUP) در این مرحله، شود. بررسي مي

به هر دليلي )مثل پایين آمدن ولتاژ باتري پشتيبان( خراب شده باشد پيغام زیر ظاهر  PS10اگر تنظيمات 

 شود:فرض براي تنظيمات ذخيره ميشده و مقادیر پيش

 

 

 

 

 

 :در نهایت صفحه زیر ظاهر مي شود 

 

 

 

 

 

 

  در زمان روشن شدنPS10، ولي در حالت  نمي شودموجود تغيير داده  ولتاژAC  و خروجي بودهOFF  خواهد

 بود.

 
  

RAM TEST . . . 

 

www.TAPCO1.com 

Firmware Ver: SUPL… 

RAM TEST ERROR! 

 

 

 

SETUP ERROR! 

LOAD DEFAULT 

 

OUT: OFF 

COIL VOLTAGE: 110 VAC 

COIL CURRENT: 0.0 A 

SET TO: 110VAC 

 

خروجی فعلی ولتاژ  

نهایی مورد نظر ولتاژ   
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 تايپ تست 5

 تايپ تستقابلیت  5-1
 Openو  Closeدهد كه مانورهاي متواليِ این امکان را به كاربر مي PS10روي منابع تغذیه مدل  تایپ تست قابليت

 اعمال كند. كليد قدرترا با فواصل زماني قابل تنظيم به 

 

 تايپ تستپارامتر های  5-2

 9نظيمتكه در دو صفحه با نامهاي صفحه پارامترهاي مختلفي باید تنظيم شوند تایپ تست براي اجراي درست یك 

 د شد.نده خواهشرح دا 4تنظيمو صفحه 

 شامل مراحل زیر است:تایپ تست یك حلقه 

  مانور اول درACTION 

  تاخير به اندازه زمانTIME1 

  مانور دوم درACTION  

  تاخير به اندازه زمانTIME2 

 

 تايپ تست تنظیم پارامترهای 5-3
  در صفحه اصلي, كليدSET .را بزنيد  

 :شودظاهر مي 9تنظيمصفحه 

 

 

CLOSE TIME:  (ميلي ثانيه 999و  0مدت زمان تحریك بوبين وصل در زمان اجراي مانور وصل )بين 

OPEN TIME:  (ميلي ثانيه 999و  0مدت زمان تحریك بوبين قطع در زمان اجراي مانور قطع )بين 

NID:  شمارهPS10  زمان اتصال به كامپيوتر و تستر استفاده مي شودرا تعيين مي كند. این شماره در. 

 

 استفاده كنيد. DOWNو  UP یش و كاهش مقادیر از كليدهايبراي افزا

 .استفاده كنيد TIMEحركت بين آیتم هاي مختلف از كليد براي 

 ظاهر مي شود: 4تنظيمصفحه  SETزدن كليد با 

 

 

 

 

ACTION : :ترتيب مانورها را نشان مي دهدOPEN–CLOSE  یاCLOSE-OPEN. 

TIME1 ثانيه. 255و  0 است بينكند كه عددي را تعيين ميمانور اول : مدت زمان مکث بعد از انجام 

TIME2ثانيه. 255و  0 است بينكند كه عددي را تعيين ميمانور دوم  : مدت زمان مکث بعد از انجام 

REPEAT 9999و  0عددي است بين كه  كندرا تعيين ميتایپ تست : تعداد تکرار یك حلقه . 

 

 استفاده كنيد. UP از كليد ACTIONترتيب اجراي مانورها در آیتم براي تغيير 

 استفاده كنيد. DOWNو  UP هاي از كليد REPEATو  TIME2و  TIME1یش و كاهش مقادیر براي افزا

CLOSE TIME: 100 ms 

OPEN   TIME: 100 ms 

NID:  04 

 

ACTION:  CLOSE-OPEN 

TIME1:   10   S 

TIME2:   10   S 

REPEAT:   100 
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 استفاده كنيد. TIMEحركت بين آیتم هاي مختلف از كليد براي 

  با زدن كليدSET گردید.به صفحه اصلي برمي 

 

 تايپ تستاجرای  5-4
 شود:شروع ميتایپ تست  OPEN TRIGهنگامي كه در صفحه اصلي هستيم تحت شرایط زیر با زدن كليد 

  خروجي رويCoil .باشد 

  خروجيOFF .باشد 

 

  ،ولتاژ مناسب براي توجه كنيد كه قبل از شروع تایپ تستCoil  وMotor  تنظيم كرده باشيدرا. 

 صفحه زیر ظاهر مي شود: OPEN TRIGپس از زدن كليد 

 

 

 

 

 شده و صفحه زیر ظاهر مي شود: ONخروجي  CLOSEو با زدن كليد 

 

 

 

 

  در هر مرحله، با زدن كليدAC/ DC .ادامه اجراي تایپ تست منتفي مي شود 

 

 چهار حالت وجود دارد: تایپ تست شروع با

9. Breaker  اولين مانور در قطع است وAction، Close شود:است. در این حالت پيغام زیر ظاهر مي 

 

 

 

 

 
 یابد.شروع شده و مطابق پارامترهاي تنظيم شده ادامه ميتایپ تست عمليات  Closeبا زدن كليد 

 

4. Breaker  اولين مانور در قطع است وAction، Open شود:. در این حالت پيغام زیر ظاهر مياست 

 
 

 

 

 

عمليات  OPEN TRIGبا زدن كليد “ برده و مجددا وصلرا به حالت  Close ,Breakerدر این حالت با زدن كليد 

 .فعال كنيدرا تایپ تست 

Press CLOSE Key 

To Start 

 

 

Breaker Must Be 

Closed 

 

 

Start TYPE TEST? 

OUTPUT Will be ON! 

Press CLOSE to start 

 

Press CLOSE Key 

To Start 
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  پس از زدن كليدClose گردید.به صفحه اصلي برمي 

9. Breaker اولين مانور در وصل است و Action، Open شود:است. در این حالت پيام زیر ظاهر مي 

 

 
 
 

 

 یابد.شروع شده و مطابق پارامترهاي تنظيم شده ادامه مي Type Testعمليات  Openبا زدن كليد 

0. Breaker اولين مانور در وصل است و Action، Close شود:است. در این حالت پيام زیر ظاهر مي 

 
 
 

 

 

عمليات  OPEN TRIGبا زدن كليد “ برده و مجددا قطعرا به حالت  Open ,Breakerدر این حالت با زدن كليد 

 .فعال كنيدرا تایپ تست 

  در طي هر یك از چهار مرحله فوق با زدن كليدAC/DC منصرف شده و به تایپ تست توان از اجراي مي

 صفحه اصلي برگشت.

  شوند:فقط كليدهاي زیر پذیرفته ميتایپ تست در حين اجراي 

  كليدON/OFF براي قطع كردن خروجي تغذیه 

  كليدTIME  برايPause كردن عمليات 

  كليدAC/DC  و انصراف از ادامه آن و همچنين خروج از حالت تایپ تست براي متوقف كردن اجرايPause 

 شود:بدون خطا و توقف تا پایان ادامه یابد پيغام زیر ظاهر مي تایپ تست چنانچه عمليات

 
 
 
 

  عددxxxx  نشان دهنده تعداد تکرار حلقهType Test .است 

  با زدن كليدAC/DC گردید.پيغام باال محو شده و به صفحه اصلي برمي 

 

 تايپ تستدر خطا  5-5
شود. در این چنانچه خطایي رخ دهد عمليات متوقف شده و پيغام مناسب ظاهر ميتایپ تست در حين اجراي 

تایپ تست شود. عواملي كه باعث بروز خطا و توقف عمليات حالت تعداد دفعات تکرار شده نيز نشان داده مي

 شود عبارتند از:مي

 Breaker د:نوشزیر داده مي هاي در وضعيت مناسب نباشد كه دو حالت دارد و پيغام 

Press OPEN Key 

To Start 

 

 

Breaker Must Be 

Opened 

 

 

TYPE TEST 

Finished 

xxxx 
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 شود:خروجي روي موتور باشد. در این حالت پيغام زیر داده مي 

 

 

 

 

 
  خروجيOff شود:باشد. در این حالت پيغام زیر داده مي 

 

 

 

 

 

 

 xxxx قبل از وقوع خطاست. تایپ تست تعداد دفعات تکرار حلقه 

  همواره پس از بروز خطا فرمان الزم براي فعال شدن رلهAlarm شود.صادر مي 

  براي خروج از حالت خطا و رفتن به صفحه اصلي كليدAC/DC .را بزنيد  

Breaker Is OPEN 
Error! 
xxxx 

 

Breaker Is CLOSE 
Error! 
xxxx 

 

Output Is MOTOR 
Error! 
xxxx 

 

Output Is OFF 
Error! 
xxxx 
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 و بردها هاکابل ،کانكتورها 6
 پورت سريال 6-1

 پين مادگی است. 9کانکتور دياز نوع 

 

 ها:پین

 شرح شماره پين

9 Ground تحریك رله آالرم 

4 TXD )ارسال داده به كامپيوتر( 

9 RXD)دریافت فرمان از كامپيوتر( 

 تحریك رله آالرم 0

5 Ground ارتباط سریال 

 

 

 

 گرد کنتاکت هاکانکتور  6-2
 

 
 

 

  نام هايR, S, …  متناظر با كاراكتري است كه با زدن كليدTIME  بر رويLCD .نمایش داده مي شود 

 

 

 هاکابل 6-3

 

  220برق شهرV AC 

 هاي مخصوص و مطمئن استفاده كنيد.از كابل

 

 هاتغذیه 

 كنتاكت ها پایهشماره 

 Rكنتاكت   1

 Sكنتاكت   2

 T  كنتاكت 3

 Aكنتاكت  4

 B كنتاكت 5

 C كنتاكت 6

7 - 

8 - 

 مشترک 9
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 انتخاب كنيد. 1*2و بوبين را حداقل  1.5*2كابل مربوط به ورودي موتور را حداقل 

 

  ارتباط سریالRS232 

 1كانکتور پين نري و طرف دیگر به دي 1كانکتور ، یك طرف به ديكافيست سيمسه براي ارتباط سریال نوع: 

 پين مادگي

 

 هاهاي كنتاكتكابل 

 استفاده كنيد. 1*2براي هر كنتاكت یك كابل 

 

 

 Powerبرد  6-4

 :وجود دارد LEDکه متناظر هر ولتاژ یک  ولتاژ مورد نياز است 3توليد کننده 

 
 

 

LED  15ولتاژV 

LED  5ولتاژV/10W 

LED  5ولتاژV/3W 
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 Contactsبرد  6-5

 فيوز است: 01شامل 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موقعيت آمپر شماره فيوز
F1 100 mA   كنتاكتR 

F2 100 mA   كنتاكتS 

F3 100 mA كنتاكت  T 

F4 100 mA  كنتاكتA 
F5 100 mA كنتاكت B 

F6 100 mA كنتاكتC   

F7 100 mA -  

F10 100 mA -    
F8 500 mA  مربوط به ولتاژي كه به 94تغذیه( +

 رود(هاي كليد ميكنتاكت
F9   
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 برد اصلي 6-6

 فيوز است: 2شامل 

 
 

 

 

 

 

 

 

، ولتاژ 500mAفيوزهاي 

 9VAC-و  9VACورودي 
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 CurrentBoosterبرد  6-7

 فيوز است: 3شامل 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، ورودي 500mAفيوز 

 15VACولتاژ 

، ورودي 200mA هايفيوز

 9VAC-و  9VACهاي ولتاژ
15VAC 
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 :Notes :هانکته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


