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 نسبت به ويرايش قبلی تغييرات 
 در یک منو با هم تغییرات در صفحات تنظیمات تست: تجمیع تنظیمات مرتبط 

  روشن شدن دستگاهزمان نها در آو لود کردن مجدد  ،پاک نشوند ه با خاموش کردن دستگاهبطوریک ،تنظیمات انجام شدهذخیره. 

  نمایشName ،Location  وSerial Number  در زمان بارگذاری تنظیمات ازTemplate 

 عرفی دستگاهم 
 WR10مقاومت اهمی سيم پيچ تست دستگاه  2-1
 

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

 ترانسفورماتورهایرا برای  پایدار و سریع قرائتامکان  WR10منبع تغذیه مشخصات  .است شده طراحی دیگر القایی هر دستگاه اهمی

 اندازه برای متر اهم میکرو عنوان به آن از توان می ،پیچ سیم اهمی مقاومت مقادیر گیری اندازهعالوه بر  .ایجاد می کند بزرگ بسیار

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

 

 مشخصات دستگاه 2-2

  اهم 50میکرو 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 

  گیرینمایش اطالعات و امکان چاپ نتایج اندازه 

 مختلف ترانس  72سازی اطالعات ذخیره  

  امکان انتقال اطالعات ثبت شده به رایانه از طریقUSB 

  حتی در حالت قطع برق( 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

 برای قطع و وصل برق ورودی 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

 ت جریان خروجیاتصاال .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     تایید مقدار وارد شدهانتخاب منوها ، 

o Back      پاک کردن حروف و متن 

o ↑↓            هاحرکت بر روی منو ها و متن 

o  Numeric & Alphabetical  کردن اعداد و حروفوارد  

 

 راهنماي فرآيند تست 
 مراحل عمومی 4-1

 :به شرح زیر می باشد WR10حل اصلی برای استفاده از مرا 

 اتصال سیم ارت .1

 هميشه : نکتهWR10 عدم توجه  .به ارت متصل كنيد ،را قبل از اتصال گيره هاي آن به بوشينگ ترانسفورماتور

 .شودبه اين موضوع ممکن است باعث خرابی دستگاه 

 اتصال کابل برق ورودی  .2

 اتصال کانکتور های جریان و قرائت ولتاژ  .3

 اتصال گیره های تست به ترمینال های سیم پیچ .4

 تصال تپ چنجر به شرح زیر است:سیمها در ا شماره. اتصال کانکتور تپ چنجر به ترانس مورد تست ،در صورت نیاز 

o  افزایش :1سیم شماره   (Raise) 

o  مشترک :2سیم شماره  (Com) 

o  کاهش :3سیم شماره    (Lower) 

 روشن کردن دستگاه  .5

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

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

 .ماند نمایشگر باقی می رویدهد و به مدت کوتاهی بر 

      

 صفحه اصلی

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

 4و  3، 2، 1باشند. با کلید های  خطوط، نمایانگر منوهای دستگاه می

 میتوانید هر یک از منوهای مشخص شده را انتخاب نمایید.

 

 انجام تنظیمات تست .6

 انجام تست از اولین تپ .7

 رتعویض تپ و تست تا تپ آخ .8

 

 تست تنظيمات 4-2
ظاهر  تنظيماتصفحه  .بزنیدرا  (Setting) [3]کلید  ،صفحه اصلیدر 

 می شود:

 
 

 

 

ظاهر می تنظيمات تست صفحه  .بزنیدرا  (Test Setup) [1]کلید 

 :شود

در این صفحه، تنظیماتی که در زمان تست از آنها استفاده می شود 

 قابل تعیین هستند.

 

 

 

 

ظاهر می  عمومیتنظيمات صفحه  (General) [1] با زدن کلید

 شود:

می توانید اطالعاتی را که الزم است همراه گزارش تست در این منو 

سازنده نام ذخیره شوند، شامل نام شرکت، محل تست، شماره سریال و 

را وارد کنید. بعد از ثبت این اطالعات، در تمام تست های بعدی این 

 تنظیمات اعمال می شوند.

 

TAPCO – Winding 
Resistance  Meter 

 

SN:W10011 F.V.:114 

1>General 2>Trans. 

3>Taps 4>stb. 

5>Temparture 

0>Print 9>Save 

1>Nm:WR1 

2>Lc:TEHRAN 

3>SN:123456 

4>Mf:IRAN TRANS 
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را  (Manufacturer) [4] یا کلید (S/N) [3] کلید یا (Location) [2] کلیدیا  (Name) [1] کلید، برای وارد کردن اطالعات

 .بزنید

 :ظاهر می شود یکی از صفحات زیرفوق با زدن هر یک از کلیدهای 

 یا سیم پیچ نام ترانس          مکان تست             

 

 شماره سریال      کارخانه سازنده           

 

برای حرکت بر روی  [↓ ↑]های  برای پاک کردن و کلید  [←]کلید  ،و اعداد برای وارد کردن اسامی 9تا  0کلید های  ،صفحاتدر این 

را بزنید. برای لغو مقدار وارد شده )و  [ENTER]کلید برای ذخیره آنچه تایپ شده است،  .باشندمی  LCDتایپ شده بر روی  حروف

 را بزنید. [ESC]کلید عدم تغییر در مقدار قبلی( 

 

را ( .Trans) [2] کلید، تست تنظيماتپس از برگشت به صفحه 

 بروید.ه بعدی تنظیمات حبزنید تا به صف

 

 
 

 :ظاهر می شود پارامترهاي ترانستنظیم صفحه 

 

 

 

 

 

 :ظاهر می شود روبروصفحه  .بزنیدرا  (Vector) [1]کلید 

 ،در سطر دوم .می باشد ترانس گروه بردارياین بخش برای تنظیم 

شده  در نظر گرفته (1Ph0)نام گروه برداری را که بطور پیش فرض 

 نام ،در صورت تنظیم این بخش و ذخیره کردن آن .مشاهده می کنید

  .نشان داده می شودگروه برداری تنظیم شده 

 

1>General 2>Trans. 

3>Taps 4>stb. 

5>Temparture 

0>Print 9>Save 

1>Vector:1PH0 

2>Material:CU-CU 

3>Test Current: 

 HV: 5A LV:10A 
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 :ظاهر می شود روبروصفحه ، بزنیدرا  (Set Vector) [1]کلید 

o [1]کلید  ،برای ترانس های تک فاز (1Ph)  بزنیدرا.  

o  [3]کلید  ،فاز سهبرای ترانس های (3Ph)  بزنیدرا.  

 

 

o  ظاهر می شود روبروصفحه  ،های تک فازبرای ترانس: 

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

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

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

همانطور که می بینید، گروه برداری تنظیم شده، نشان داده شده 

 است.شده 

به صفحه قبلی بر می گردید و  .را بزنید [ESC]کلید برای خروج، 

 .ادامه تنظیمات را انجام دهیدمی توانید 

 

o  ظاهر می شود روبروصفحه  ،فاز سهبرای ترانس های: 

در این صفحه نوع سربندی ورودی ترانس با توجه به مشخصات 

 [3]کلید  YNd11به عنوان مثال، برای  .شود پالک انتخاب می

(YN)  بزنیدرا.  
 

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

 شود.در این صفحه نوع سربندی خروجی ترانس انتخاب می

  .بزنیدرا  (d) [1]کلید  YNd11به عنوان مثال، برای 

 

 
 

 

 :ظاهر می شود روبرو صفحهحال، 

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

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

 را بزنید. [ENTER]کلید 

 

 

 :ظاهر می شود روبروصفحه 

را بزنید. به صفحه قبلی بر می گردید و  [ESC]برای خروج، کلید 

 توانید ادامه تنظیمات را انجام دهید. می
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را بزنید تا به ( Material) [2] پس از برگشت به صفحه قبل، کلید

 بروید. Materialصفحه تنظیم 

 

 

 

 صفحه روبرو ظاهر می شود:

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

 انتخاب کنید. [ ↓↑ ]استفاده شده را با کلیدهای 

 جنس سیم پیچ ورودی( _) جنس سیم پیچ خروجی 

Cu  برای جنس مس وAl .برای آلومینیوم می باشد 

 را برای ذخیره آن بزنید. [ENTER]کلید 

 

را بزنید ( Test Current) [3] پس از برگشت به صفحه قبل، کلید

 بروید. اعمال شده در زمان تست جريانتا به صفحه تنظیم 

 

 

 
 

 

 :ظاهر می شود روبروصفحه 

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

 .مشاهده می کنید ،ترانس اعمال می شود

 

 

  .بزنیدرا  (HV Test Amper) [1]کلید  ،اعمال می شودترانس  ی که به ورودیبرای تنظیم جریان

  .بزنیدرا  (LV Test Amper) [2]کلید  ،برای تنظیم جریانی که به خروجی ترانس اعمال می شود

 

 :می شود ظاهر زیر یکی از صفحات ،ها ز گزینهبا انتخاب هر یک ا

 

بطور  جریان تست راجریانی که برای تست در نظر گرفته شده مشاهده می شود و می توان  ،در سطر دوم ،هر یک از این صفحاتدر 

  .بزنیدرا  [3]آمپر کلید  5 برای انتخاب جریان ،به عنوان مثال .کردانتخاب  مجزا برای تزریق به ورودی و خروجی ترانس

 

  اتفاق معمواًل  نیاندوکتانس به حداقل برسد. ا تاباشد  یاشباع هسته کاف یبرا دیبا تست انیجر ،ترانسفورماتور چیپ میس تستهنگام

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

1>Vector:1PH0 

2>Material:CU-CU 

3>Test Current: 

 HV: 5A LV:10A 

1>Vector:1PH0 

2>Material:CU-CU 

3>Test Current: 

 HV: 5A LV:10A 
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جریان  از استفاده با و هستند   % 15 – 1معموال تست یانهایجر .گذارد یم ریشود که در دقت تأثسیم پیچ است باعث گرم شدن 

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

 

را  [7]کلید  ،اگر می خواهید جریان تست دلخواهی را وارد کنید

 .بزنید

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

 .بزنیدرا برای ذخیره آن  [ENTER]کلید وارد کنید و کلید 

 

 

( را Taps) [3]کلید ،  تست تنظيماتپس از برگشت به صفحه 

 بروید. تنظیماتنید تا به صفحه بعدی بز

 

 

 
 

 ظاهر می شود: هاي ترانستپ صفحه تنظیم 

تنظیمات مربوط به تپ های ترانس شامل تعداد تپ  در این صفحه،

ها، نوع تپ چنجر )دستی/ خودکار(، زمان الزم برای تغییر تپ در 

قابل تعیین حالت خودکار، تپ های نامی ترانس و تپ جاری ترانس 

 هستند.

 

 

 :ظاهر می شود روبروصفحه . ( را بزنیدTaps) [1]کلید 

را بوسیله صفحه کلید وارد  تعداد تپ هاي تپ چنجرصفحه در این 

 .بزنیدرا برای ذخیره آن  [ENTER]کلید  کنید و

 

 

 

  درصورت تغییر تعدادTap های ترانس، در صورت لزوم بایدThis Tap  وNominal Tap .را دوباره تنظیم کنید 

 

 

را بزنید تا به ( TC Type) [2] برگشت به صفحه قبل، کلیدپس از 

 بروید. نوع تپ چنجرصفحه تنظیم 

 

 

 

1>General 2>Trans. 

3>Taps 4>stb. 

5>Temparture 

0>Print 9>Save 

1>Taps:  1 5>This:1 

2>TC Type:HV SIDE 

3>TC Time: 0(Manual) 

4>Nom. Tap: 1 

1>Taps:  1 5>This:1 

2>TC Type:HV SIDE 

3>TC Time: 0(Manual) 

4>Nom. Tap: 1 
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 صفحه روبرو ظاهر می شود:

در این صفحه محل قرار گیری تپ چنجر مشخص می شود. در سطر 

 HV)محل قرار گیری تپ چنجر را که بطور پیش فرض  ،دوم

SIDE) .در نظر گرفته شده مشاهده می کنید 

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

 را بزنید.  [2]اگر تپ چنجر در سمت ولتاژ پایین قرار دارد، کلید 

 

 ذخیره آن بزنید. را برای [ENTER]کلید 

را بزنید تا به ( TC Time) [3] قبل، کلید پس از برگشت به صفحه

 د.بروی زمان الزم براي تغيير تپ در حالت خودكارصفحه تنظیم 

 

 

 

 

 صفحه روبرو ظاهر می شود:

دراین صفحه مدت زمان عملکرد تپ چنجر در حالت خودکار )زمان 

الزم برای حرکت از یک تپ به تپ کناری( را بوسیله صفحه کلید 

 وارد کنید. 

 ثانیه می باشد. 99تا  0محدوده این عدد بین 

 یره آن بزنید.را برای ذخ [ENTER]ید کل

 

  از حداکثر زمان عملکرد تپ چنجر باشد تربیشکمی زمان تنظیم شده باید. 

 اتوردر صورتیکه ترانسفورم OLTC اده د. صفر به این معنی است که تپ بصورت دستی تغییر مقدار این عدد را صفر کنید ،ندارد

 می شود.

 

 

را بزنید تا ( Nom. Tap) [4] پس از برگشت به صفحه قبل، کلید

 بروید. تپ نامی ترانسبه صفحه تنظیم 

 

 

 

 صفحه روبرو ظاهر می شود:

بوسیله صفحه کلید در این صفحه شماره تپ نامی ترانسفورماتور را 

 وارد کنید.

 

 

1>Taps:  1 5>This:1 

2>TC Type:HV SIDE 

3>TC Time: 0(Manual) 

4>Nom. Tap: 1 

 

1>Taps:  1 5>This:1 

2>TC Type:HV SIDE 

3>TC Time: 0(Manual) 

4>Nom. Tap: 1 
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تپ نامی می باشد ) به طور  3در صورتی که ترانسفورماتور دارای 

( ابتدا شماره کوچکترین تپ نامی را وارد کنید )که  11 ,10 ,9مثال 

را بزنید تا دو تپ بعدی  [ACT]باشد( سپس کلید می 9در این مثال 

ر روبرو ظاهبه عنوان تپ نامی اضافه شوند. با این کار صفحه به شکل 

  می شود:
 

 را برای ذخیره آن بزنید. [ENTER]کلید 

 

  کلید[ACT]  فقط زمانی کار می کند که تعدادTap عدد بیشتر تعیین شده باشد. 3های ترانس از 

  درصورت تغییر تعدادTap صورت لزوم باید های ترانس، درThis Tap  وNominal Tap .را دوباره تنظیم کنید 

 

را بزنید تا به ( This) [5] پس از برگشت به صفحه قبل، کلید

 بروید. تپ جاري ترانسصفحه تنظیم 

 

 

 

 صفحه روبرو ظاهر می شود:

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

 را بوسیله صفحه کلید وارد کنید.

 

 ره آن بزنید.را برای ذخی [ENTER]د کلی

 

  درصورت تغییر تعدادTap های ترانس، در صورت لزوم بایدThis Tap  وNominal Tap .را دوباره تنظیم کنید 

 

 

را ( .Stb) [4] ،  کلیدتست تنظيماتپس از برگشت به صفحه 

 بزنید تا به صفحه بعدی تنظیمات بروید.

 

 

 

 ظاهر می شود: تنظيم پايداريصفحه 

تنظیمات مربوط به شرایط پایداری سیستم تعیین می  در این صفحه،

 شود.

 

 

  

 . صفحه روبرو ظاهر می شود:( را بزنیدStabilitiy) [1] کلید

1>Taps:  1 5>This:1 

2>TC Type:HV SIDE 

3>TC Time: 0(Manual) 

4>Nom. Tap: 1 

 

1>General 2>Trans. 

3>Taps 4>stb. 

5>Temparture 

0>Print 9>Save 

1>Stability:0.5% 

2>Stb. Time: 5 Sec. 

3>Timeout  :10X 
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در این صفحه برای خاتمه دادن به اندازه گیری، سطح پایداری 

مقاومت قابل قبول در یک دوره زمانی را بوسیله صفحه کلید وارد 

 درصد می باشد. 0.9تا  0.2کنید. محدوده این عدد بین 

 را برای ذخیره آن بزنید. [ENTER]کلید 
 

  برای تغییر مقدار، فقط با کلید[Back] .مقدار قبلی را پاک کرده و مقدار جدید را وارد کنید 
 

را بزنید تا ( Stb. Time) [2] پس از برگشت به صفحه قبل، کلید

 بروید. زمان پايداريبه صفحه تنظیم 

 

 

 

 

 صفحه روبرو ظاهر می شود:

در این صفحه برای خاتمه دادن به اندازه گیری، حداقل زمانی که 

الزم است قرائت مقاومت پایدار و ثابت  باشد را بوسیله صفحه کلید 

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

 را برای ذخیره آن بزنید. [ENTER]کلید 
 

 

را بزنید تا به ( Timeout) [3] پس از برگشت به صفحه قبل، کلید

 بروید. تايم اوتصفحه تنظیم 

 

 

 

 

 صفحه روبرو ظاهر می شود:

در این صفحه برای خاتمه دادن به اندازه گیری، ضریبی برای زمانی 

، تعیین (StbTime)که الزم است قرائت مقاومت پایدار و ثابت باشد 

 و آن را بوسیله صفحه کلید وارد کنید.

 می باشد. 99تا  1محدوده این عدد بین 

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

 ی ذخیره آن بزنید.را برا [ENTER]د کلی

 

  برای تغییر مقدار، فقط با کلید[Back] .مقدار قبلی را پاک کرده و مقدار جدید را وارد کنید 

 

 [5] ،  کلیدتست تنظيماتپس از برگشت به صفحه 

(Temperature ).را بزنید تا به صفحه بعدی تنظیمات بروید 

 

 

1>Stability:0.5% 

2>Stb. Time: 5 Sec. 

3>Timeout  :10X 

 

1>Stability:0.5% 

2>Stb. Time: 5 Sec. 

3>Timeout  :10X 

 

1>General 2>Trans. 

3>Taps 4>stb. 

5>Temparture 

0>Print 9>Save 
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 ظاهر می شود: دماصفحه تنظیم 

 تنظیمات مربوط به دما تعیین می شود. در این صفحه،

 

 

 

 

 . صفحه روبرو ظاهر می شود:( را بزنیدTemperature) [1]کلید 

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

این دما، در . )بر حسب درجه سانتیگراد( سطر دوم مشاهده می کنید

 واقع دمای روغن ترانس است. 

اگر از سنسوری که کانکتور آن روی پانل تعبیه شده برای قرائت دما 

 را بزنید.  (Sensor) [1]کلید استفاده می شود، 

 را بزنید.  (Manual) [2]کلید اگر در نظر دارید دما را بصورت دستی وارد کنید، 

 ی رفرنستواند مقدار مقاومت معادل را در دما یم WR10 ،در دسترس باشد تستترانسفورماتور در زمان  چیپ میس یاگر دما

را  یدانیم یدهد تا قرائت ها یبه کاربر اجازه م ی است کهدیمف یژگیو اعمال ضریب دمایی  .(تصحیح مقادیر مقاومت) محاسبه کند

 کند. سهیمقا ارائه شده از طرف سازندهمقاومت  ریمقاد با

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

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

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

 

 :ظاهر می شود روبروصفحه  ،برای حالت دستی

 را که مقاومت در آن اندازه گیری در این صفحه دمایی

 .را بوسیله صفحه کلید وارد کنید می شود

 .باشدمی  100تا   40-محدوده این عدد بین 

 .بزنیدرا برای ذخیره آن  [ENTER]کلید 

 

را بزنید تا ( .Ref. Temp) [2] پس از برگشت به صفحه قبل، کلید

 بروید.دماي رفرنس به صفحه تنظیم 

 

 
 

 

 :ظاهر می شود روبروصفحه 

ای به دم نسبتمقادیر اندازه گیری شده در دمای فعلی  تصحیحبرای 

را بوسیله صفحه در این صفحه دمای مرجع  ،ر گزارش تستد مرجع

 .کلید وارد کنید

 .می باشد 200تا   50-محدوده این عدد بین 

 .بزنیدرا برای ذخیره آن  [ENTER]کلید 
  

1>Temp.:25 (Manual) 

2>Ref. Temp.: 75 

1>Temp.:25 (Manual) 

2>Ref. Temp.: 75 
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می  [9]زدن کلید  با، تست تنظيماتپس از برگشت به صفحه 

یی که برای فضا 8را در یکی از کلیه تنظیمات انجام شده توانید 

 ذخیره کنید.  (Template) اینکار پیش بینی شده است

 

 
 

o [9]زدن کلید  با ،Template ها نشان داده می شوند )با زدن

تنظیماتی ذخیره فضا آن در از قبل در صورتی که  .([ ↓↑ ]کلیدهای 

  نشان داده می شود: شده باشد،

 

 

 

 

 :ظاهر می شود EMPTYدر غیر اینصورت عبارت 

 

 

 

 

 

 

  .بزنیدا ر [9]د کلی ،شده در این فضا واردتنظیمات  برای ذخیره

 .ماندبه مدت کوتاهی بر روی نمایشگر باقی می روبروصفحه 

 .به صفحه تنظیمات باز می گردد سپس
 

 

 

  .زنیدبرا  [9]د کلی ،برای باز نویسی تنظیمات در حافظه

 

 :ظاهر می شود روبروصفحه 

در این صفحه برای تایید باز نویسی روی فضای حافظه انتخاب شده 

 .بزنید را [ENTER]لید ک

 

 

 .ماندبه مدت کوتاهی بر روی نمایشگر باقی می روبروصفحه 

 .سپس به صفحه تنظیمات باز می گردد

 

 

 

1>General 2>Trans. 

3>Taps 4>stb. 

5>Temparture 

0>Print 9>Save 
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 .بزنید را [8]کلید  ،حافظه ازبرای حذف تنظیمات 

 :ظاهر می شود روبروصفحه 

در این صفحه برای تایید حذف تنظیمات از روی فضای حافظه 

 .زنیدبرا  [ENTER]ید انتخاب شده کل

 

 

 

 :ظاهر می شود روبروسپس صفحه 

 .خالی شده است ،مشاهده می کنید که فضای ذخیره انتخاب شده

 
 

 

 

 بارگذاري تنظيمات 4-3

 

 Templateبارگذاري تنظيمات از  4-3-1

 ید مجددا از آن تنظیمات برای تستمیتوان ،ایدذخیره کرده Templateدر فضای حافظه در صورتی که تنظیماتی را از قبل 

 ترانسهای مشابه استفاده نمایید.
 

 .از صفحه اصلی شروع کنید .1

 

 

 

  .بزنیدرا  (Setting) [3]کلید 

 

 :ظاهر می شود روبروصفحه  .2

 

  .بزنیدرا  (Load From Template) [2]کلید 
 

 

 

 

 :ظاهر می شود روبروصفحه 

یکی از فضاهای ذخیره تنظیمات   [↓ ↑]با کلیدهای 

(TEMPLATE 1 … 8)  کنیدانتخاب را.  

 

 

 .بزنیدبارگذاری تنظیمات  را برای [ENTER]کلید 

 ، تنظیمات با مقادیر پیش فرض پر می شوند.[0] با زدن کلید

 



 WR10 16 اهمی سيم پيچسيستم تست مقاومت راهنماي كاربران 

 

 

 WR10_User Manual_V1.4.docx تپکو

 

 .ماندکوتاهی بر روی نمایشگر باقی میبه مدت  روبروصفحه 

 

 

 
 

  [7]با زدن کلید (View پارامترهای )Name ،Location  وSerial Number  ،نشان داده می شوند. با زدن مجدد این کلید

 همین صفحه دوباره نشان داده می شود.

  .کنیدکلیه تنظیمات را مشاهده و آنها را ویرایش  می توانید  Test Setupش در بخ ،بعد از بارگذاری تنظیمات

 

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

 

 .از صفحه اصلی شروع کنید .1

 

  .بزنیدرا  (Setting) [3]کلید 

 

 

 

 :ظاهر می شود روبروصفحه  .2

 

  .بزنیدرا  (Load From Memory) [3]کلید 

 

 

 

 :ظاهر می شود روبروصفحه 

 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 

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

 

  .ماندمدت کوتاهی بر روی نمایشگر باقی می به روبروصفحه 

 

 

 

 .بزنیدرا  [ESC]کلید  ،برای بازگشت به صفحه اصلی .3
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 انجام تست جديد  4-3-2-1

به آن اشاره شده  4-3-2بوسیله مراحلی که در بخش را آن تنظیمات میتوانید مجددا  ،باشیددر صورتی که ترانسی را تست کرده 

 :برای این منظورنمایید.  بارگذاریبرای تست ترانسهای مشابه  ،است

 

  .بزنیدرا  (Test) [1]کلید  ،صفحه اصلی در .1

 
 

 

 

 

 :ظاهر می شود روبروصفحه  .2

 

 

  .بزنیدرا  (Trans Test) [1]کلید 

 
 

 :ظاهر می شود روبروصفحه  .3

 

 .بزنیدرا  [1]کلید  ،رای انجام یک تست جدیدب

 

 

 

 ادامه تست  4-3-2-2

 آن تست را بوسیله مراحلی کهتنظیمات ابتدا  ،در صورت تمایل به انجام ادامه تست ،نشده باشداگر یک تست بطور کامل انجام 

 :مراحل زیر را دنبال کنیدو سپس  کرده بارگذاری ،به آن اشاره شده است 4-3-2در بخش 

 

  .بزنیدرا  (Test) [1]کلید  ،صفحه اصلی در .1

 
 

 

 

 

 :ظاهر می شود روبروصفحه  .2

 

 

 

  .بزنیدرا  (Trans Test) [1]کلید 

 
 

 :ظاهر می شود روبروصفحه  .3

 

برای ادامه دادن به تست سیم پیچ ها و تپ هایی که تست روی 

 .بزنیدرا  [2]کلید  ،آنها انجام نشده است
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 انجام دوباره يک تست  4-3-2-3

  ،آن در نظر گرفته شدهدر صورتی که قصد دارید یک تست را دوباره انجام دهید و نتایج آن در همان فضای قبلی حافظه که برای 

آن تست را بوسیله مراحلی که در تنظیمات می بایست  ،نرا تکمیل کنیدآیا تستی ناقص مانده است و می خواهید  ،شودذخیره 

 :مراحل زیر را دنبال کنیدو سپس  کرده بارگذاری ،به آن اشاره شده است 4-3-2بخش 

  .بزنیدرا  (Test) [1]کلید  ،صفحه اصلی در .2

 
 

 

 

 

 :ظاهر می شود روبروصفحه  .3

 

 

 

  .بزنیدرا  (Trans Test) [1]کلید 

 

 :ظاهر می شود روبروصفحه  .4

 

 

 

 
 

  .بزنیدرا  [2]کلید  ،برای بازنویسی نتایج تست در فضای حافظه

 

 

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

 

  .بزنیدرا  (Setting) [3]کلید 

 

 

 

 :ظاهر می شود روبروصفحه  .2

 

  .بزنیدرا  (Time) [4]کلید 

 



 WR10 19 اهمی سيم پيچسيستم تست مقاومت راهنماي كاربران 

 

 

 WR10_User Manual_V1.4.docx تپکو

 :ظاهر می شود روبروصفحه 

ی در صورت ،وارد نمایید شدهابتدا باید پسوردی را که از قبل ثبت 

 .بزنیدرا  [ENTER]کلید اید فقط که هیچ پسوردی ایجاد نکرده

 

 :ظاهر می شود روبروصفحه  .3

 

o  [1]کلید  ،یم زماننظتبرای (Set Time)  بزنیدرا.  

 

 

 :ظاهر می شود روبروصفحه 

حرکت داده و در زیر عدد مورد نظر   [↓ ↑]کلیدهای  را با (^)انگر نش

 سپس مقدار دلخواه را وارد کنید. ،قرار دهید

 .بزنیدذخیره آن  را برای [ENTER]ید کل

 

 

 

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

  .بزنید

 

 :ظاهر می شود روبروصفحه 

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

 .گرفته شده مشاهده می کنید

 

 (Solar) .بزنیدرا  [1]کلید  ،برای نمایش تاریخ بصورت شمسی

 (Christ) .بزنیدرا  [2]کلید  ،برای نمایش تاریخ بصورت میالدی

 .را بزنید [ESC]یا   [ENTER]کلید 
 

o  [3]کلید  ،تغییر رمز عبوربرای (Change Password)  بزنیدرا. 

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

 

 :ظاهر می شود روبروصفحه 

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

 آنرا به خاطر بسپارید.و  کردهوارد 

 .بزنیدذخیره آن  را برای [ENTER]کلید 
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 :ظاهر می شود روبروصفحه 

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

 

 

 

 .بزنیددلخواه را  یک کلید TIMEبه صفحه برای بازگشت 

 تست انجام 
 توجه ! 

  رعايت كنيدبطور كامل را دستورالعمل هاي ايمنی. 

 

 .از صفحه اصلی شروع کنید .1

 

 

 

  .بزنیدرا  (Test) [1]کلید 

 

 

 :ظاهر می شود روبروصفحه  .2

 

 

  .بزنیدرا  (Trans Test) [1]کلید 

 

 

 :ظاهر می شود روبروصفحه  .3

 :نکته 

 .قبل از آغاز تست بايد تنظيمات تست را انجام دهيد 

 از صحت اتصاالت مطمئن شويد. 

 

 .بزنیدرا برای شروع تست  (Start Test) [ACT]کلید 
 .مشاهده می کنید ،در نظر گرفته شدهبرای تست با توجه به گروه برداری نام سیم پیچی را که  ،دومدر سطر 

 .مشاهده می کنید ،خواهد شدی که تست تپ شماره ،در سطر سوم

 می توانید جریان تزریقی را تعیین کنید. 6تا  0با زدن کلیدهای 

 

  :می شودظاهر  روبروصفحه تست  عبا شرو .4

 

 

 

 

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

 .شروع خواهد شد ازه گیری مقاومتاند  ،جریان به مقدار تنظیم شده رسیدکه بعد از این .نمایید

HV: 10A 

 Winding: 1U_1N 

 TAP: 1/ 1 (Man) 

ACT> Start Test 
 

Current: 0.500 A 

Voltage: 1.000 mV 

Resistance: 2.000 m 

TAP: 1/ 1 Run... 



 WR10 21 اهمی سيم پيچسيستم تست مقاومت راهنماي كاربران 

 

 

 WR10_User Manual_V1.4.docx تپکو

( خاتمه تنظیم می شود Stabilityو  Stb.s Timeهای شرایطی که بوسیله پارامتر ) پایدار شدن مقاومتبه محض  یریگ اندازه

 .ذخیره می شودبطور خودکار و مقادیر  می یابد

 ندارد تپ چنجرسیم پیچ  اگر 

 مدر پایین صفحه پیغا ،بعد از قرائت و ذخیره مقادیر

Test Completed  سیم پیچ تخلیه ظاهر می شود و

(Discharge) بطور خودکار انجام می شود.  

 

 هيچ كابل و گيره اي را تا وقتی كه تخيله به پايان نرسيده و چراغ روي پانل خاموش نشده است : نکته

  .جدا نکنيد

 

حال، دستگاه آماده است سیم پیچ بعدی را تست کند 

(2U_2N.) 

گروه برداری به با توجه  ،این صفحه بعد از نمایش

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

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

 .بزنیدروی سیم پیچ دیگر را برای شروع تست  [ACT]کلید 

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

 

  تپ در سیم پیچ ورودی(، صفحه تست بصورت زیر خواهد بود: 5تپ چنجر دارد )مثال سیم پیچ اگر 

 

 

 

 

 

 (Manualتپ چنجر دستی ) (Automaticتپ چنجر خودکار ) 

 

o  با تپ چنجرDETC (Manual) 

در پایین صفحه پیغام  ،بعد از قرائت و ذخیره مقادیر

Next Tap 2?(Man)  ظاهر می شود. این پیغام به

 :Manتپ باید بصورت دستی )این معنی است که 

Manual تنظیم شود. پس از  2( بر روی تپ شماره

  .ادامه تست را لغو کنید ESCیا با کلید شود عا تست این تپ شروترا بزنید  ENTERتنظیم تپ، کلید 

دقیقه  2، و لغو ادامه تست( ESC)یا زدن کلید  ENTERه برای تغییر تپ و زدن کلید احداکثر مدت انتظار دستگ

است. پس از پایان این زمان، فرض بر اینست که کاربر نمی خواهد تپ بعدی را تست کند. به همین دلیل، سیم پیچ 

برای تغییر تپ یا مشاهده نتایج تست به زمان بیشتری اگر  م شده تلقی می شود.( و تست تماDischargeتخلیه شده )

 دقیقه شروع به کاهش کند. 2را بزنید تا زمان تایم اوت ریست شده و دوباره از  [0]کلید  ،نیاز دارید

 هيچ ن، بنابراي .نمی شودمدت انتظار براي تغيير تپ، سيم پيچ تخليه در  توجه داشته باشيد كه: نکته

 چراغ روي پانل خاموش نشده است جدا نکنيد. تست تمام نشده و كابل و گيره اي را تا وقتی 

 
 

Current: 10.500 A 

Voltage: 20.000 mV 

Resistance: 2.000 m 

TEST COMPLETED 9 

LV: 5A 

 Winding: 2U_2N 

  

ACT> Start Test 

 

Current: 10.000 A 

Voltage: 20.000 mV 

Resistance: 2.000 m 

Next TAP 2?(Man) 119 

HV: 10A 

 Winding: 1U_1N 

 TAP: 1/ 5 (Man) 

ACT> Start Test 
 

HV: 10A 

 Winding: 1U_1N 

 TAP: 1/ 5 (Aut) 

ACT> Start Test 
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o  با تپ چنجرOLTC (Automatic) 

 وقتی كه سيم پيچ تخيله و چراغ روي پانل خاموش نشده است جدا نکنيدهيچ كابل و گيره اي را تا : نکته. 

 

بعد از قرائت و ذخیره مقادیر، در پایین صفحه پیغام 

Next Tap 2?(Aut)  ظاهر می شود. این پیغام به

کاربر فرصت دارد مقادیر مربوط به این معنی است که 

تست تپ جاری را ببیند و اگر نمی خواهد تست تپ 

یا برای ادامه تست از  ESCبعدی را انجام دهد کلید 

ثانیه است. پس  ENTER ،10یا  ESCحداکثر مدت انتظار دستگاه برای زدن کلید را بزند.  ENTERتپ بعدی کلید 

از پایان این زمان، فرض بر اینست که کاربر می خواهد تپ بعدی را تست کند. به همین دلیل، فرمان تغییر تپ ارسال 

، دستگاه منتظر می TC Timeاست، طبق مدت زمان تعیین شده در آیتم  Automaticخواهد شد. چون تپ چنجر 

مشاهده نتایج تست به زمان بیشتری نیاز برای اگر  تپ شروع می شود.ماند تا تپ جدید تنظیم شود، سپس تست این 

 شروع به کاهش کند. ثانیه 30از اینبار را بزنید تا زمان تایم اوت ریست شده و  [0]کلید  ،دارید

 

 هيچ ن، بنابراي .نمی شودمدت انتظار براي تغيير تپ، سيم پيچ تخليه در  توجه داشته باشيد كه: نکته

 چراغ روي پانل خاموش نشده است جدا نکنيد. تست تمام نشده و كابل و گيره اي را تا وقتی 

 

)شرایطی که بوسیله  پایدار شدن مقاومتبه محض  یریگ اندازه در هر دو حالت تپ چنجر دستی و تپ چنجر خودکار،

و ذخیره می شود و مقادیر آن  تنظیم می شود( روی تپ جدید خاتمه می یابد Stabilityو  Stb. Timeپارامتر های 

 .می شود تکرار روی سیم پیچ تست آخرین تپ این روند تا روال انتظار برای تغییر تپ و ... دوباره انجام می شود.

بطور خودکار  (Discharge)تخلیه سیم پیچ ضمن نمایش صفحه روبرو،  ،تمام تپ ها رائت و ذخیره مقادیربعد از ق

  .انجام می شود

 

 

 

 

 

 سپس، به صفحه تست برمی گردد:

وی ت را از رهای تس باید گیره ،با توجه گروه برداری تنظیم شده

و به سیم پیچی که در  ( جدا1U_1Nسیم پیچ تست شده )

  .متصل کنید ،(1V_1N) سطر دوم به آن اشاره شده

 

 .بزنیدروی سیم پیچ جدید را برای شروع تست  [ACT]کلید 

 تمام سیم پیچ ها، صفحه نمایش گزارش تست نشان داده می شود.با اتمام تست تمام تپ های 

  وی تست ر ،دلیلبه همین  .تپ چنجر روی باالترین موقعیت خود قرار می گیرد ،سیم پیچ اولتمام تپ های بعد از تست روی

سیم پیچ دوم از باالترین موقعیت شروع و در پایین ترین موقعیت خاتمه یافته و به دنبال آن برای سیم پیچ سوم از پایین ترین 

 .شروع می شودتست  ،موقعیت

Current: 10.000 A 

Voltage: 20.000 mV 

Resistance: 2.000 m 

Next TAP 2?(Aut) 9 

Current: 10.500 A 

Voltage: 20.000 mV 

Resistance: 2.000 m 

TEST COMPLETED 9 

HV: 10A 

 Winding: 1V_1N 

 TAP: 5/ 5 (Man) 

ACT> Start Test 
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  کنید انتخاب ،با توجه به گروه برداری و تعداد تپرا می توانید سیم پیچ و تپ دلخواه خود  [↑ ↓]و  [←]بوسیله کلید های. 

تست نمی شوند و تست از تپ  4 تا 1تپ های  ،قرار دهیم 5اگر بطور مثال شماره تپ را روی عدد البته توجه داشته باشید که 

  .تا انتها انجام می شود 5

 
 

 انصراف از تست 5-1

 

o روبرودر صفحه  در هنگام تست، 

 

 

 

 
 

 :پیغام زیر ظاهر می شود ،بزنیدرا  [ESC]اگر کلید 
 

 .بزنیدرا  [ENTER]کلید  ،برای خارج شدن از تست 

   .بزنیدرا  [ESC]کلید  ،تست ادامه دادن به برای 

 

o  اگر کلید  ،شارژ ترانسدر هنگام[ESC]  پیغام زیر  ،بزنیدرا

 :ظاهر می شود

 

 .بزنیدرا  [ENTER]کلید  ،برای متوقف کردن تست

 .بزنیدرا  [ESC]کلید  ،تست ادامه دادن به برای

 

 

 

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

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

 .کنید

 

 ناقص تستيک ادامه  5-2

 در صورت تمایل به انجام ادامه ،خارج شده باشداگر به هر دلیلی یک تست بطور کامل انجام نشده باشد و دستگاه از صفحه تست 

 .بزنیدرا  [1]کلید  ،بعد از وارد شدن مجدد به صفحه تست ،تست

 

 

 

 

 

HV: 10A 

 Winding: 1U_1N 

 TAP: 1/ 5 (Man) 

ACT> Start Test 
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 :ظاهر می شود روبروصفحه 

 

 

 

 

 .بزنیدرا  [1]کلید  ،برای انجام یک تست جدید

  .بزنیدرا  [2]کلید  ،برای ادامه دادن به تست سیم پیچ ها و تپ هایی که تست روی آنها انجام نشده است
 

  (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

 یم انجام کیتحر انیجر نیتربیشبا  فازترانسفورماتور و در  HVمعموالً در سمت  یس زداییمغناط .چ(یپ میس ینام انجری ٪1)معموالً 

 .می باشد فاز به فاز یس زداییمغناطاتصال  ،نولفاقد  سربندی های یشود. برا

 از صفحه اصلی شروع کنید .1

 

 

 

  .بزنیدرا  (Test) [1]کلید 

 

 

 :ظاهر می شود روبروصفحه  .2

 

 

  .بزنیدرا  (Demagnetize) [2]کلید 
 

 :ظاهر می شود روبروصفحه  .3

 

 

 .بزنید را برای شروع مغناطیس زدایی [ACT]کلید 

 

 :ظاهر می شود روبروصفحه  .4

 

 

 

  ،در این صفحه

 .مشاهده می کنید را (V)دو سر سیم پیچ ولتاژ  و (I)ل تزریق به سیم پیچ است سطر دوم جریانی را که در حادر 

 .را مشاهده می کنید (FR)و مقدار پسماند باقی مانده در هسته  (FX)مقدار شار ایجاد شده در هسته سطر سوم در

 .دداده می شونشان  (Direction)جهت اعمال جریان به سیم پیچ سطر چهارم در
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چ تخلیه سیم پی ،جریان به مقدار تنظیم شده رسید بعد از اینکه

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

  .ولی در جهت مخالف به سیم پیچ تزریق می گردد

 

 

و ه شدمحاسبه  (ثانیه –ولت  بر حسب) مقدار شار  ،تزریقیمتناسب با جریان  ،روند شارژ و دشارژ سیم پیچ در دو جهت در هنگام

 .ادامه می یابد ،به صفر برسد پسماندتا هنگامی که 

  :ظاهر می شود روبروزدایی صفحه پس از اتمام روند مغناطیس  .5

 

 

 

 

 انصراف از مغناطيس زدايی 6-1
 ،بزنیدرا  [ESC]اگر کلید  ،در هنگام روند مغناطیس زدایی

 :ظاهر می شود روبروپیغام 

 

 

 

 .را فشاردهید [ENTER] کلید ،زداییبرای متوقف کردن مغناطیس 

 .بزنیدرا  [ESC]کلید  ،مغناطیس زدایی ادامه دادن به برای

 

برای  روبروصفحه  ،مغناطیس زداییدر صورت متوقف کردن 

 .مدتی روی نمایشگر باقی می ماند

 

 

 گزارش تست 
سیم پیچ های ورودی و خروجی تست روی  نتایجشامل  هر گزارش .ذخیره کند تست را در خودگزارش  72 می تواند تا WR10دستگاه 

 ،را با اطالعاتی مختصر از هر تست گزارش های تستمی توانید تمام   [↓ ↑]با کلیدهای  .استتمام تپ ها  در فاز سه ترانسفورماتوریک 

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

 

 :مراحل زیر را دنبال کنید ،گزارش هر تستبرای مشاهده 

 

 از صفحه اصلی شروع کنید .1

 

 

 

  .بزنیدرا  (Memory) [2]کلید 
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 :ظاهر می شود روبروصفحه  .2

ذخیره شده آخرین گزارش از مختصری  اطالعاتدر این صفحه 

 .می کنیدمشاهده  را در حافظه

 :شامل اطالعاتاین 

  تست در حافظهگزارش محل ذخیره سطر اول شماره 

  تست ساعتتاریخ و سطر دوم 

  یا سریال آن بطور متناوب نشان داده می شودسطر سوم نام ترانس. 

 سطر چهارم محل تست یا نام سازنده ترانس بطور متناوب نشان داده می شود. 

 .بزنیدرا ( Print) [0]کلید  ،گزارشپرینت گرفتن از برای  .را انتخاب نماییددلخواه  گزارش تست  [↓ ↑]با کلیدهای 

 

  [7]کلید  ،انتخاب شدهگزارش  جزییاتبرای مشاهده (VIEW)  بزنیدرا.  

 

 :ظاهر می شود زیرصفحه 

جریان اعمال شده در زمان تست، در این صفحه در سطر اول 

در ( و تعداد تپ های سیم پیچ و HV, LVمح سیم پیچ )

سطرهای بعدی مقاومت هر فاز بر حسب اهم مشاهده می 

 .شود

نهایی اندازه گیری شده )بعنوان مقاومت سیم پیچ( نسبت به دیتاهای ثبت مقدار انحراف مقاومت  ،سطرهر در سمت راست 

 .می شودنشان داده بصورت درصد شده 

 :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 

 .بزنیدا ر( Print) [0]کلید  ،گزارشپرینت از برای 

 

 :است. همان  منظور از  نکته 

 

  [8]کلید  ،شدهبرای حذف گزارش انتخاب (DEL ) بزنیدرا. 

 

 :ظاهر می شود روبروصفحه 

در این صفحه برای تایید حذف گزارش انتخاب شده کلید 

[ENTER]  بزنیدرا. 

به صفحه ی لیست حافظه برمی گردید و مشاهده خواهید 

 کرد که از تعداد کل گزارشهای موجود در حافظه یکی کم شده است.

 

  بزنیدرا  [3]کلید  ،هاگزارش تمام  حذفبرای. 

*Memory 32* 

1401/03/16 15:13:50 

Sn: 

Lo: 

I:10A HV Tap: 1/ 5  

1UN: 2.000 m 0.0 % 

1VN: 2.010 m 0.05% 

1WN: 2.000 m 0.01% 
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 :ظاهر می شود روبروصفحه 

کلید  ها در این صفحه برای تایید حذف تمام گزارش

[ENTER]  بزنیدرا. 

 

 

 :ظاهر می شود روبروسپس صفحه 

 حذف شده است. ،هاگزارش تمام مشاهده می کنید که 

 

 

 

 .بزنیدرا  [ESC]کلید  ،بازگشت به صفحه اصلیبرای 

 

 نکات 
 حافظه پيغام پر بودن 8-1

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

 :ظاهر می شود روبروصفحه 

 

 .بزنید ،ک کلید دلخواه را برای مشاهده صفحه اصلیی

 

 

 

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

 

با توجه به این نکته که گزارش آن  ،برای ادامه دادن به تست

 .بزنیدرا  [ENTER]کلید  ،ذخیره نمی شود

 

 

 یا بصورت یکجا تمام گزارش ها ،از گزارش هاتعدادی  (Memory)باید در بخش گزارش تست ها  برای بر طرف کردن این پیغام

 .کنید را حذف

 

 پيغام خالی بودن حافظه 8-2

 :ظاهر می شود زیرصفحه  ،در صورت خالی بودن حافظه ،بار گذاری تنظیمات از حافظه تستهای ذخیره شدههنگام 

 

 .بزنید ،بازگشت به صفحه تنظیماتک کلید دلخواه را برای ی

 

 

 


