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.وٍيٗ دك ٚ دمٛق چبپ ٚ أتؾبس ايٓ دفتشچٗ ِشثٛط ثٗ ايشاْ تشأظ ِي ثبؽذ ، ٌزا ٘ش گٛٔٗ عٛء اعتفبدٖ اص آْ پيگشد لبٔٛٔي داسد : اخغبس   
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 اخغبس ٘بي  ايّٕي

 

دس فشايٕذ جٛؽىبسي ٚ ثشػ ِّىٓ اعت خغبست ٘بيی ثٛجٛد آيذ ،  ٌزا خٛا٘ؾّٕذ اعت دس ٕ٘گبَ وبس وشدْ ثب دعتگبٖ دلت خٛد سا ثغيبس ثبال 

دفتشچٗ سإّ٘بي سػبيت ٔىبت ايّٕي ِخقٛؿ اپشاتٛس سا دتّب ِشٚس وشدٖ ٚ تّبَ ٔيبصِٕذيٙبي الصَ سا دتي اگش وبسخبٔٗ عبصٔذٖ دس .  ثجشيذ 

.دفتشچٗ ِخقٛؿ دعتگبٖ ثٗ آٔٙب اؽبسٖ ٔىشدٖ ثٛد سا سػبيت وٕيذ   

(ِّىٓ اعت عجت ِشگ ؽٛد   )  ؽٛن اٌىتشيىي   * 

.  لجً اص ايٕکٗ دعتگبٖ سا ثٗ ثشق ٚفً کٕيذ دتّب اتقبي صِيٓ دعتگبٖ سا ٚفً کٕيذ •  

.  کٗ دعتکؼ يب ٌجبط خيظ ثش تٓ داسيذ اص دعت صدْ ثٗ لغّت ٘بی اٌکتشيکی ٚ اٌکتشٚد خٛدداسی کٕيذ   • ٕ٘گبِی  

(ِّىٓ اعت ثٗ عالِتي آعيت ثشعبٔذ  )   گبص *  

.  عشتبْ سا اص گبص دٚس ٔگٗ داسيذ •  

.  دس ٕ٘گبَ جٛؽىبسي ثب لٛط اٌىتشيىي ثبيذ اص ٘ٛاوؼ اعتفبدٖ وٕيذ تب اص اعتٕؾبق گبص جٍٛگيشي ؽٛد •  

(ثٗ چؾّٙبي ؽّب آعيت ِي سعبٔذ ٚ پٛعتتبْ سا ِي عٛصأذ  )   تبثؼ لٛط  *  

.  اص والٖ ٚ فيٍتش ٔٛس ِٕبعت اعتفبدٖ وٕيذ ٚ ثشاي ِذبفظت اص چؾُ ٚ ثذْ اص جبِٗ ِخقٛؿ اعتفبدٖ وٕيذ •    

.  اص والٖ ايّٕي يب پشدٖ ثشاي افشادي وٗ ثؼٕٛاْ تّبؽب چي وبس ِب سا ٔظبسٖ گش ٘غتٕذ ، اعتفبدٖ وٕيذ •  

 *  آتؼ

.جشلٗ ٘بي جٛؽىبسي ِّىٓ اعت ثبػث آتؼ عٛصي ؽٛد ٌزا ِغّئٓ ثبؽيذ اعشاف ِذً جٛؽىبسي اص ٘شگٛٔٗ ِٛاد آتؼ صا ػبسي ثبؽذ   

   (ٔٛيض ثيؼ اص أذاصٖ ثبػث آعيت ديذگي گٛؽٙب ِي ؽٛد   )ٔٛيض      *   

.   اص گٛؽي يب ٚعب يً  ديگش جٙت ِذبفظت اص گٛػ اعتفبدٖ وٕيذ •  

.  دس ديٓ کبس اگش افشادی دس کٕبس ؽّب  ٘غتٕذ أٙب سا اص اعيت ديذگی ادتّبٌی اگبٖ عبصيذ •    

(ٚلتي سٚي ِي د٘ذ اص افشاد ِتخقـ اعتفبدٖ وٕيذ  )ٔمـ داؽتٓ ٚ ثذ وبس وشدْ  *     

.   ٌغفب ايٓ دفتشچٗ سا ثخٛثي ِغبٌؼٗ فشِبييذ ٚ ثٗ ٔکبت اْ ػًّ وٕيذ تب دس فٛست ثشٚص ِؾکً ثتٛأيذ ػيت سا ثٗ خٛثی ثشعشف ّٔبييذ •  

 ثب تٛجٗ ثٗ  ِذتٛيبت ايٓ دفتشچٗ چٕبٔچٗ ٔتٛأغتيذ ِؾىً ايجبد ؽذٖ سا دً وٕيذ ، ؽّب ِي ثبيغتي ثٗ ّٔبيٕذگي ٘ب ٚ يب خذِبت پظ اص •

. فشٚػ ايٓ ِشوض ِشاجؼٗ فشِبئيذ   
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 آٔچٗ دسثبسٖ دعتگبٖ ثبيذ ثذأيُ

 

 . ِيجبؽذ DC  ثٗ  ACدعتگبٖ جٛؽىبسي يه يىغٛ وٕٕذٖ اعت وٗ داساي تىٌٕٛٛژي پيؾشفتٗ تجذيً ثشق 

ِمبَٚ اعت ٚ دعتگبٖ دس لجبي  ± 15%ايٓ دعتگبٖ ِجٙض ثٗ ِذاسات فيٍتش ٚ ِذبفظی اعت کٗ دس ثشاثش افت ٌٚتبژ ٚسٚدی ٚ ٔٛعبٔبت دس دذ 

٘يچ ِؾکٍی دس ديٓ جٛؽکبسی سر ّٔی د٘ذ ٚ دعتگبٖ ثٗ کبس خٛد اداِٗ ِی د٘ذ ٚ ثشادتی ِی تٛاْ دعتگبٖ جٛػ سا % 15+-افت ٌٚتبژ

 .سٚی ژٔشاتٛس ثغت 

ِضايــبی ثشق  ايٓ اعت کٗ دس خشٚجی يک ٌٚتبژ ثذْٚ سيپً داسيُ ٚ دس ٔتيجٗ يک جٛػ فبف  ٚ  ثذْٚ ٔٛعبْ ثش سٚی لغؼٗ کبس سيختـٗ  

. ِی ؽٛد   

جٛاثذ٘ي ِب . ٚلتي اٌىتشٚد ٚ لغؼٗ وبس ِب وٛتبٖ ثبؽذ . ٘ش چمذس ِٕجغ لذست جٛؽىبسي ِب لٛي تش ثبؽذ ثجبت ٚ غٍظت لٛط ِب ثيؾتش اعت 

ايٓ ثّؼٕبي آْ اعت وٗ عشادي يه ِبؽيٓ جٛؽىبسي ثب خقٛفيبت ديٕبِيىي ِختٍف ثغيبس آعـــــبْ خٛا٘ذ ثٛد ، دتي  . عشيؼتش خٛا٘ذ ثٛد 

.  ِي تٛاْ آٔشا عٛسي تٕظيُ وشد وٗ لٛط ِب ثغيبس ِاليُ يب عخت ثبؽذ   

اثش د٘ي خٛة ، لبثً رخيشٖ وشدْ تٛاْ ، ؽىً ظب٘شي فؾشدٖ ، :    داساي ٚيژگيٙبي اعت وٗ ػجبستٕذ اص MMAيه ِبؽيٓ جٛؽىبسي   

.   لٛط ثبثت ، دٛضچٗ جٛؽىبسي خٛة ، ٌٚتبژ ثذْٚ ثبس ثبال ، ظشفيت خٛة دس ٕ٘گبَ ججشاْ ٔيشٚ يب اعتفبدٖ ِىشس اص دعتگبٖ ِي ثبؽذ 

ِي تٛاْ ثب اٌىتشٚد٘بي .  ِي تٛأيذ ثب ايٓ ِبؽيٓ فٛالد ضذ صٔگ ، اعتيً ثب آٌيبژ ِخقٛؿ ، اعتيً وشثٕي ، ِظ ، ديگش فٍضات سٔگي  

ضّٕب ِي تٛاْ اص آْ دس استفبػبت ٚ ٘ٛاي آصاد ٚ . ِختٍف ثب ٚيژگيٙبي ٚ ِٛاد ِتفبٚت اص جٍّٗ لٍيبيي ،اعيذي ، فيجشي ثىبس ثشد 

اگش ايٓ دعتگب٘ٙب سا ثب ّٔٛٔٗ ٘بي خبسجي ٚ داخٍي ديگش ِمبيغٗ وٕيذ، ِالدظٗ خٛا٘يذ وشد وٗ . دوٛساعيْٛ داخٍي ٚ خبسجي اعتفبدٖ وشد 

 . اص ٔظش دجُ ، عجه ثٛدْ دس ٚصْ ، دًّ ٚ ٔمً آعبْ ٚ وبسايي ِٕبعت دس دذ ثغيبس ثٙتش خٛا٘ذ ثٛد 

 

   ثبيذ ثذأيIT400Pُخقٛفيبت    آٔچٗ دس ثبسٖ   

 

 عٕگيٓ فٕؼت تٌٛيذات ، ثضسگ ٘بي اعتيً ثب عبختّبْ ٔقت ، لذست عبختّبْ ، وؾتي عبختّبْ دس اجشا لبثً : وبسثشدي دٛصٖ( اٌف

 . ٔظبِي غيش فٕؼتي ِقبسف ٚ تؼّيشات ،  ٚعجه

 ، صٔگ ضذ اعتيً جٛؽىبسي ٘بي لٍُ ، لٍيبئي جٛؽىبسي ٘بي لٍُ ، اعيذي جٛؽىبسي ٘بي لٍُ ثب اجشا لبثً  : جٛؽىبسي لبثً ِٛاد( ة

 اعتيً ّ٘چٕيٓ ٚ غيشٖ ٚ گشِبئي ِمبِٚت جٛؽىبسيبعتيً ٘بي لٍُ ، عٌٍٛضي جٛؽىبسي ٘بي لٍُ ، إٓ٘ي عشح ثب جٛؽىبسي ٘بي لٍُ

 . غيشٖ ٚ آٌيبژي اعتيً ، ِتٛعظ وشثٓ اعتيً ، پبييٓ وشثٓ
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 : دليك وٕتشي عيغتُ( ج

 .  اعت ؽذٖ اعتفبدٖ IGBT پيؾشفتٗ آٚسي فٓ اص دعتگبٖ ايٓ دس- 1

 خٛة ثبثت جشيبْ ِؾخقبت داساي دعتگبٖ ايٓ ؽٛد ِي ثبػث ثٕبثشايٓ ، گشفتٗ ثٙشٖ PWM وٕتشي پيؾشفتٗ آٚسي فٓ اص وٕتشي ِذاس-2

 . ثبؽذ داؽتٗ ػبٌي وبسائي ٚ دليك وٕتشي ، ثبثت جٛؽىبسي جشيبْ ،

 :  پيؾشفتٗ ِؼىٛط آٚسي فٓ( چ

 . ثبؽذ ِي ثبالئي عغخ دس   وبسايي اسصػ ٔظش ٚ ثبؽذ ِي جبثجبيي ثشاي سادت ٚ عجه ، وٛچه دعتگبٖ ايٓ- 1

 . ِذاَٚ جٛؽىبسي أجبَ لبثٍيت ٚ ثبال وبس عيىً داساي-2

 . داسد سا عخت ؽشايظ دس وشدْ وبس لبثٍيت ٚ ثبؽذ ِي غجبس ٚ گشد ضذ ٚ سعٛثت ضذ ، صٔگ ضذ دغٓ عٗ داساي داخٍي عبختّبْ- 3

 : ػبٌي جٛؽىبسي وبسائي(ح

 ضشثٗ جشيبْ تٛاْ ِي  ٌَٚٛ ايٓ وبسايي ثٗ تٛجٗ ثب وٗ  ثبؽذ ِي لٛي لٛط اي ضشثٗ جشيبْ تٕظيّبت   لبثٍيت داساي دعتگبٖ ايٓ- 1

 . ثخؾيذ ثٙجٛد سا اي ضشثٗ لٛط ِيضاْ تٛاْ ِي ِختٍف ؽشايظ دس ِختٍف جٛؽىبسي ٘بي سٚػ  ثشٔيبص ثٕب ٚ وشد تٕظيُ سا لٛط اي

 ٚ ؽٛد ِی صيجبتشی جٛؽىبسي ؽىً ايجبد ثبػث وٗ ثبؽذ ِي تذّيٍی فؾبس جشيبْ تٕظيُ ػٍّيبت أجبَ لبثٍيت داساي دعتگبٖ ايٓ- 2

 . ؽٛد دادٖ ٚفك ثٙتش جٛؽىبسي فشايٕذ ثب جٛؽىبسي تٛاْ ِٕجغ وٗ وٕذ ِي وّه ٔفٛری تٕظيّبت ثٗ ّ٘چٕيٓ

 . ثبؽذ ِي ثبالئي ويفيت ثب جٛؽىبسي اتقبٌي خبفيت داساي ّ٘چٕيٓ ٚ صيجب ٚ ػّيك جٛؽىبسي دٛضچٗ داساي-3

 : ػيت ثي دفبظتي عيغتُ(ر

 ّٔبيذ تضّيٓ سا جٛػ دعتگبٖ اػتّبد لبثٍيت ٚ دٚاَ ، ايّٕي وٗ داسد آٔشا لبثٍيت ، گشِب اضبفٗ ٚ جشيبْ اضبفٗ دفبظتي وبسائي داؽتٓ ثب

. 

 : VRD اٌىتشيىي ضذ ؽٛن ػًّ( د

 اعتبٔذاسد٘بي ثب ِغبثك اٌىتشيىي ضذ ؽٛن  خبفيت ّٚ٘چٕيٓ  ؽٛد ِي  دعتگبٖ ايّٕي ثبػث وٗ ٌٚت 24-9 ثبس ثذْٚ ٌٚتبژ ثٛدْ داسا

  .ايّٕي ضذ

 ثفشد ِٕذقش عشادي ثٛدْ داسا( ص

 دٚس ساٖ اص وٕتشي ثٗ ِجٙض-1

  .د٘ذ وب٘ؼ سا ثبس ثذْٚ افت وٗ ؽذٖ عشادي عٛسي فٓ ػٍّىشد-2
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:   IT400Pِؾخقبت فٕی 

 

 

 IT400Pمذل 

ىرتس 50/60%15±ونت 380  (  V,Hz)ونتاژتوان ورودي 

 2/18( KVA)ظرفيت توان ورودي نامي

 72( V)ونتاژ بذون بار

 400 – 20( A)وسعت جريان خروجي

 36( V)ونتاژ خروجي نامي 

 60( %)(سانتيگراد 25)سيكم كار نامي 

 20( W)افت بذون بار 

 <85( %)بازدىي

 <83/0( cosφ)ضريب توان

 23( KG)وزن 

 455X268X468( mm)ابعاد خارجي

 Fسطح عايقي 

 IP21Sسطح حفاظتي 

 100( A)محذوده فشار

 100 (A)محذوده ضربو اي قوش گرمائي

 0/5 – 6/1( mm)ضخامت قهم جوشكاري
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    ثٍٛن ديبگشاَ خقٛفيبت ٚ لبػذٖ وٍي دعتگبٖ

 

 : ثقٛست ؽىً صيش ِي ثبؽذ IT400P  ٚIT500P لبػذٖ وٍي وبس دعتگبٖ جٛػ 

 

 

   

 

 

 ِي ثبؽذ ٚ داساي تٛاْ  Half-bridge single-tube IGBT medium frequency inversionايٓ دعتگبٖ جٛػ ؽبًِ تىٌٕٛٛژي

ثؼذ اص يىغٛ وٕٕذگي ِغتميُ ٚ فيٍتشيٕگ ، وٗ ثٗ ِؼىٛط وٕٕذٖ وٗ ِجٙض ثٗ . ٌٚت ثقٛست تٛاْ ٚسٚدي ِي ثبؽذ 380 فبص 3فشوبٔغي 

IGBT غيشٖ  ِي ثبؽذ ، فشعتبدٖ ِي ؽٛد ٚ تجذيً ثٗ ٌٚتبژ ٚ AC ٌٚتبژ . ويٍٛ ٘شتض ِي ؽٛد 20 فشوبٔظ ِتٛعظAC فشوبٔظ ِتٛعظ 

ثؼذ اص يىغٛ وٕٕذگي ٚ فيٍتشيٕگ ، يىغٛ وٕٕذگي فشوبٔظ .ثؼذ اص ِؼىٛط ؽذْ اص عشيك تشأغفٛسِبتٛس فشوبٔظ ِتٛعظ وب٘ؼ ِي يبثذ 

 .  خبسج ِي وٕذ ثشاي أجبَ ػًّ جٛؽىبسي DCِتٛعظ اص خٛد 

ٔٛعبٔبت ٌٚتبژ ؽجىٗ تٛاْ ،  )ٚلتي ٚضؼيت ٘بي خبسجي ػٛك ِي ؽٛٔذ . سا لجٛي ِي وٕذ PWMِذاس وٕتشي ،عيگٕبي فيذثه جشيبْ 

، عشادي يه ِذاس پبيذاس ّ٘يؾٗ دعتگبٖ جٛػ سا لبدس ِي عبصد وٗ يه فشايٕذ جٛؽىبسي خٛة سا  (عٛي ٘بي وبثً خشٚجي ِتفبٚت 

ضّٕب ثبػث آْ ِي ؽٛد وٗ ٔٗ تٕٙب  لٛط سا خٛة اػّبي وٕذ ثٍىٗ ثبػث ثبثت ثٛدْ لٛط ٚ ّ٘چٕيٓ فشَ د٘ي اتقبالت .تذمك ثجخؾذ 

 .جٛؽىبسي ثغٛس ثغيبس خٛة ِي ؽٛد  

 : ثقٛست صيش ِي ثبؽذ  (ته ٌٌٛٗ  ) IT500Pٚ IT400P ؽىً خشٚجي 
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 ٔذٖٛ ی ساٖ أذاصی ٚ ؽشٚع ثٗ کبس دعتگبٖ

 

.ِشادً صيش سا ثٗ تشتيت أجبَ د٘يذ   

ثشاي جٍٛگيشي اص افت ٌٚتبژ ِي ثبيغتي اص وبثٍي ثب عغخ ِمغغ  ثضسگتش .  ٚلتي وٗ دس ديٓ جٛػ وبسي اص وبثً ثٍٕذ اعتفبدٖ ِي ّٔبئيُ  

. ٌزا ِب ثٗ ؽّب پيؾٕٙبد ِي وٕيُ وٗ عٛي وبثً خٛد سا ِتٕبعت أتخبة ّٔبئيذ . اعتفبدٖ ّٔبئيُ   

.ِغّئٓ ثبؽيذ وٗ ِجبسي ِختٍف دعتگبٖ ثغتٗ يب تٛعظ ؽيئي پٛؽيذٖ ٔؾذٖ ثبؽذ ٚ گشٔٗ عيغتُ خٕه وٕٕذٖ ّٔي تٛأذ وبس وٕذ    ( 1  

دس پؾت دعتگبٖ يه پيچ ٚجٛد داسد وٗ اص آْ عشيك .     وّتش ٔجبؽذ mm2  6ثشاي اتقبي ثذٔٗ ثٗ صِيٓ اص وبثٍي اعتفبدٖ وٕيذ وٗ اص    ( 2

 ثٗ وبثً ِٛسد ٔظش ِتقً ِي ؽٛد

.تٛجٗ داؽتٗ ثبؽيذ وٗ تٛسچ يب أجش اتقبي  عجك ٔمؾٗ ثغٛس فذيخ ثٗ ِذً خٛدؽبْ ِتقً ؽذٖ ثبؽٕذ    ( 3  

فيؼ چفت ٚثغت سا دس عٛوت چفت ٚ ثغت لغت . ِغّئٓ ثبؽيذ وٗ وبثً ، ٔگٙذاسٔذٖ ٚفيؼ چفت ٚ ثغت ثٗ صِيٓ ِتقً ؽذٖ ثبؽٕذ   

. لشاس د٘يذ ٚ عجك  ػمشثٗ ٘بي عبػت آٔشا ِذىُ وٕيذ   ((  -  ))   

.دس جٍٛي پبًٔ ثجٕذيذ ، ثش عجك ػمشثٗ ٘بي عبػت آٔشا ِذىُ وٕيذ))  +  ((  فيؼ چفت ٚ ثغت وبثً سا ثٗ عٛوت چفت ٚ ثغت  لغت    ( 4  

 اتقبي ِثجت ٚ اتقبي ِٕفي:    داساي دٚ اتقبي ٘غتٕذ DCٌغفب ثٗ لغت ٘بي اتقبٌي تٛجٗ وٕيذ، دعتگبٖ جٛؽىبسي    ( 5

ِتقً   ((  -  ))ِتقً کٕيُ  ٚ دس دبٌت اسگْٛ  تٛسچ سا ثٗ لغت   ((  -  ))ٚ اتقبي سا ثٗ لغت    ((  +  )) أجش جٛػ يب تٛسچ سا ثٗ لغت 

ِتقً کٕيذ دس فٛست اؽتجبٖ ثغتٓ لغت ٘ب ثبػت ايجبد لٛط ٔبپبيذاس ٚ رسات پخؼ کٕٕذٖ   ((  +  ))کشدٖ ٚ اتقبي لغؼٗ کبس سا ثٗ لغت 

 .ِی ؽٛد . . .  ٚ   (جشلٗ  )صيبد

.اگش چٕيٓ اتفبلي افتبد ٌغفب لغت سا ػٛك وشدٖ ٚ فيؼ سا ِذىُ وٕيذ   

ثؼذ اص أجبَ ايٓ ػٍّيبت .  ثش اعبط دسجٗ ٌٚتبژ ٚسٚدي ، وبثً تٛاْ سا ثٗ ِٕجغ تغزيٗ تٛاْ ثب دسجٗ ثٕذي ٌٚتبژ ِٕبعت ٚفً وٕيذ   ( 6

  .ِؼشفي لغّت ٘بي ِختٍف دعتگبٖ ثٗ اتّبَ ِي سعذ ٚ ِي تٛاْ جٛؽىبسي سا آغبص وشد 

 

صيبد عٛالٔي             (وبثً تٛسچ ،  وبثً صِيٓ   ) ِتش ثبؽذ ٚ وبثً  50                          اگش فبفٍٗ ثيٓ لغؼٗ وبس ٚ ِبؽيٓ ثيؾتش اص 

. ٌغفب اص وبثٍي وٗ ِمغغ آْ ثضسگتش ثبؽذ أتخبة وٕيذ تب افت ٌٚتبژ سا ثٗ دذالً ثشعبٔذ .                                      ثبؽذ   

 

 

! 
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.عٛئيچ لذست سا سٚؽٓ وٕيذ ففذٗ ّٔبيؼ ِيضاْ  جشيبْ د٘ی خشٚجی سا ٔؾبْ ِي د٘ذ  ٚ فٓ ِشثٛعٗ ؽشٚع ثٗ گشدػ ِي وٕذ   ( 7 

.جشيبْ جٛؽىبسي ِتٕبعت ثب اٌىتشٚد جٛؽىبسي ثش اعبط جذٚي صيش تؼييٓ ِي ؽٛد  ثغٛس وٍي ،  ( 8  

 Φ 2.5 Φ  3.2 Φ  4.0 Φ   5.0 مشخصات فني

 A 110-140 A 170-220 A 230-280 A 100-70 جريان

 

دگّٗ ساٖ أذاصي اػّبي لٛط اص آْ جٙت اعت وٗ ػٍّيبت جٛؽىبسي سا تٕظيُ وٕذ ، ثخقٛؿ دس ٚضؼيت جشيبْ وُ ،وٗ ثغتگي ثٗ   ( 9 

تٛعظ ايٓ دگّٗ ِي تٛاْ ُ٘ جشيبْ اػّبي لٛط سا تٕظيُ وشد ٚ ُ٘ ِي تٛاْ آٔشا اص دبٌت ػبدي خبسج .  دگّٗ تتظيُ جشيبْ جٛؽىبسي داسد 

.    ثٕبثشايٓ ايٓ ِبؽيٓ ِي تٛأذ أشژي لذستّٕذي تٌٛيذ وٕذ ٚ فؾبس جشيبْ ثبال ثيؼ اص دذ  ثبصد٘ي ِبؽيٓ سا وُ ِي وٕذ . وشد   

:ِجٙض ؽذٖ ثبؽذ ( سيّٛت ) اگش دعتگبٖ جٛػ ثب ٚعيٍٗ وٕتشي اص ساٖ دٚس   ( 10  

اگش . خبِٛػ ثٛدْ عيغتُ وٕتشي اص ساٖ دٚس ِغّئٓ ؽٛيذ وٗ آيب عٛئيچ آْ دس ٚضؼيت ِٕبعت لشاس گشفتٗ يب ٔٗ / اص ٚضؼيت  سٚؽٓ  (اٌف 

ثبؽذ ، ايٓ ٔؾبٔذٕ٘ذٖ   ( ON) ثبؽذ وٕتشي اص ساٖ دٚس اص ِذاس خبسج ؽذٖ اعت ٚ اگش عٛئيچ دس ٚضؼيت   ( OFF )عٛئيچ سٚي ٚضؼيت  

                         ،350ITدس ِذٌٙبی  (سيّٛت  )عيغتُ کٕتشي اص ساٖ دٚس  . آْ اعت وٗ عيغتُ وٕتشي اص ساٖ دٚس دس ِذاس اعت ٚ ساٖ أذاصي ؽذٖ اعت 

IT500P   ٚ  IT400P لشاس داسد    . 

.فيؼ وٕتشي اص ساٖ دٚس سا دس عٛوت وٕتشي اص ساٖ دٚس ثغٛس دليك ٚاسد وٕيذ ٚ ِذىُ ثجٕذيذ تب ايٕىٗ اص اتقبي ضؼيف جٍٛگيشي ؽٛد   (ة   

ثبؽذ ٚ سيّٛت ثٗ دعتگبٖ ِتقً ٔجبؽذ دعتگبٖ خشٚجی ٔذاسد ٚ ّٔی تٛاْ ثب اْ ػٍّيبت جٛؽکبسی ON دلت ؽٛد اگش سيّٛت دس دبٌت   (ج 

 .سا أجبَ داد 

 

 

 ٌٚتبژ ثی ثبسی خشٚجی اص  VRD دس دبٌت ػبدی ثبيذ خبِٛػ ثبؽذ ٌٚی دس ؽشايغی ثب سعٛثت ثبال ثب سٚؽٓ کشدْ کٍيذ   VRDکٍيذ  ( 11

 . ٌٚت کب٘ؼ پيذا ِی کٕذ ثذيٕٛعيٍٗ ؽٛک ٚاسدٖ ثٗ اپشاتٛس تٛعظ أجش جٛؽکبسی اص ثيٓ ِی سٚد 13 ٌٚت ثٗ 75
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ِذيظ  ( 1  

.ثٗ خٛثی کبس ِيکٕذ % 90دعتگبٖ دس ِذيظ ٘بی کٗ اة ٚ ٘ٛای اْ خؾک تب سعٛثت کّتش اص   (اٌف   

.   دسجٗ عبتيگشاد ثبؽذ 40  اٌي  10دِبي ِٕبعت ثيٓ    (ة   

.اص جٛؽىبسي دس ثشاثش ٔٛس ِغتميُ آفتبة خٛدداسي وٕيذ   (ج   

. ِبؽيٓ سا دس ِذيظ ٘بيي وٗ گشد ٚغجبس دس ٘ٛا ِٕتؾش ؽذٖ ثبؽذ يب گبص ٘بي لبثً اؽتؼبي دٚس ٔگٗ داسيذ   (د   

. کپغٛي جٛؽىبسي سا اص ِذيظ ٘ب يي  وٗ فؾبس ٘ٛا ثبالعت دٚس ٔگٗ داسيذ  (ٖ   

 

اِٛس إِيتي  ( 2  

ٚلتي وٗ ٌٚتبژ ٚ جشيبْ خشٚجي ٚ يب . دعتگبٖ جٛػ داساي ِذاس ِذبفظتي اعت وٗ دس ثشاثش اضبفٗ ٌٚتبژ ٚ جشيبْ ٚ گشِب ِذبفظت ِي وٕذ 

دسجٗ دشاست ِبؽيٓ اص دبٌت اعتبٔذاسد خبسج ؽٛد دعتگبٖ جٛػ ثغٛس اتِٛبتيه لغغ خٛا٘ذ ؽذ ، ٚ چشاؽ لشِض يب صسد سٚی دعتگبٖ سٚؽٓ 

:ِيؾٛد  دٌيً ايٓ وبس آْ اعت وٗ ِبؽيٓ ِّىٓ اعت آعيت ثجيٕذ ، ٌزا ِقشف وٕٕذٖ ثبيذ ثٗ ٔىبت صيش تٛجٗ وٕذ   

.ِذيظ وبس ثبيذ ثغٛس وبفي تٙٛيٗ ؽذٖ ثبؽذ  (اٌف   

ٚلتيىٗ ساٖ أذاصي ٚ ثؼذ ثٗ وبس گشفتٗ ِي ؽٛد ، جشيبْ ثباليی تٌٛيذ ِی کٕذ ٚ ٚ ثٗ خشٚجی . دعتگبٖ جٛؽىبسي يه ِبؽيٓ ثغيبس لٛي اعت 

ِی د٘ذ ايٓ ػًّ ثبػث گشَ ؽذْ لغؼبت داخٍی دعتگبٖ ؽذٖ ٚ ٌزا ٘ٛای ِذيظ ّٔی تٛأذ اْ سا خٕک کٕذ ثشای ّ٘يٓ اص يک فٓ ثشای خٕک 

ِغّئٓ ؽٛيذ وٗ دسيچٗ ٘بي فٓ تٛعظ ؽيئي پٛؽيذٖ يب ثغتٗ ٔؾذٖ ثبؽذ ٚ فبفٍٗ ِبؽيٓ جٛػ تب . کشدْ عيغتُ داخٍی اعتفبدٖ ِی کٕٕذ

ايٓ ٔىتٗ دس ػّش ٚ وبسايي .  ِقشف وٕٕذگبْ ثبيذ ِغّئٓ ؽٛٔذ وٗ ِذيظ وبس اص ٔظش تٙٛيٗ ِٕبعت ثبؽذ .   ِي ثبؽذ m  0.3اجضاء ِذيظ   

 .دعتگبٖ ثغيبس ِٛثش اعت 

اص اضبفٗ ثبس ثپش٘يضيذ   (ة   

 (وٗ ثغتگي ثٗ عيىً وبس ِخقٛؿ أتخبة ؽذٖ ِب داسد  ). اپشاتٛس ِي ثبيغتي تٛجٗ خبفي ثٗ ِبوضيُّ جشيبْ وبس ِجبص داؽتٗ ثبؽذ 

جشيبْ اضبفٗ ثبس ثبػث آعيت ديذگي دعتگبٖ ٚ دس ٔٙب يت  . جشيبْ جٛؽىبسي اص ِبوضيُّ جشيبْ عيىً وبس ِخقٛؿ ٔجبيذ تجبٚص وٕذ 

.عٛختٓ آْ ِي ؽٛد   

  ِي ثبؽذ، ثبيذ mm2  6ثذٔٗ ِبؽيٓ دتّب تٛعظ وبثٍي وٗ ِمغغ آْ   . دس پؾت ِبؽيٓ جٛػ يه پيچ ِخقٛؿ صِيٓ ٚجٛد داسد   (ج 

 .ثشاي ايٕىٗ اص ٘ش گٛٔٗ ٔؾتي ثشق يب اٌىتشيغيتٗ عبوٓ جٍٛگيشي ؽٛد . ثخٛثي صِيٓ ؽٛد 

 اگش صِبْ جٛؽىبسي اص دذ ِجبص عيىً وبس ِخقٛؿ تجبٚص وٕذ ، ِبؽيٓ جٛؽىبسي اص وبس خٛا٘ذ ايغتبد وٗ ايٓ وبس جٙت ِذبفظت آْ   (د 

    لشاس خٛا٘ذ گشفت ٚ چشاؽ ٔؾبٔگش دس دبٌت لشِض ONٚلتيىٗ ِبؽيٓ ثيؼ اص دذ گشَ ؽذ ، عٛئيچ وٕتشي دِب دس ٚضؼيت   . ِي ثبؽذ 

ٚلتيىٗ .  دس ايٓ ٚضؼيت ؽّب ٔجبيذ دعتگبٖ سا اص ثشق دس ثيبٚسيذ ، صيشا ثبيذ اجبصٖ د٘يذ وٗ فٓ ِبؽيٓ ، ِبؽيٓ سا وبِال خٕه وٕذ . خٛا٘ذ ثٛد 

 .چشاؽ ٔؾبٔگش خبِٛػ ؽذ ٚ دِبي دعتگبٖ فشٚوؼ وشد ٚ ثٗ دذ اعتبٔذاسد سعيذ ِي تٛأيذ وبس جٛؽىبسي سا ؽشٚع وٕيذ 

 ٔىبت لبثً تٛجٗ ٚ پيؾگيشيٙبی ادتيبعی
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 عٛاالتي وٗ ِّىٓ اعت دس عٛي جٛؽىبسي ثٗ ٚجٛد آيذ                                               

 

ِقشف وٕٕذٖ ٘ب ِي ثبيغتي ِذيظ ٘بي . اتقبالت ، ٔٛع ٚ جٕظ اٌکتشٚد، ػٛاًِ ِذيغي ، ٌٚتبژ ٚسٚدی  ّ٘گي دس ػًّ جٛؽىبسي ِٛثشٔذ 

.جٛؽىبسي سا تٛعؼٗ دٕ٘ذ   

.ِغّئٓ ثبؽيذ وٗ ويفيت اٌىتشٚد  تٕگغتٓ ثبال ثبؽذ   ( 1  

.اگش اٌىتشٚد سعٛثت داؽتٗ ثبؽذ جٛػ ٔبپبيذاسی سا ثٛجٛد خٛا٘ذ آٚسد، ػيت ٘بي جٛؽىبسي ثبال سفتٗ ، ويفيت جٛػ پبييٓ ِي آيذ   ( 2  

.ٌزا تب دذ اِکبْ اص کبثٍٙبی کٛتبٖ اعتفبدٖ فشِبييذ . اگش اص وبثً خيٍي ثٍٕذ دس خشٚجی اعتفبدٖ وشديذ ، ٌٚتبژ خشٚجي وب٘ؼ ِي يبثذ   ( 3  

.جشيبْ خشٚجي دس دذ ِمذاس ٔبِي ٔيغت   (اٌف   

ٚليىٗ ٌٚتبژ تٛاْ اص ِمذاس ٔبِي آْ جذا ِي ؽٛد ،  ثبػث آْ ِي ؽٛد وٗ ِمذاس جشيبْ خشٚجي ُ٘ ثب ِمذاس ٔبِي آْ جٛس ٔجبؽذ ؛ ٚلتي ٌٚتبژ 

.اص دذ ٔبِي آْ وّتش ثبؽذ ، ِبوضيُّ خشٚجي ُ٘ اص ِمذاس ٔبِي وّتش خٛا٘ذ ثٛد   

:وٗ دٌيً صيش ِّىٓ اعت ثبػث آْ ؽذٖ ثبؽذ . ٕ٘گبَ وبس ثب دعتگبٖ جشيبْ پبيذاس ٔيغت   (ة   

.ٌٚتبژ ؽجىٗ عيُ ثشق ضؼيف ؽذٖ اعت   ( 1  

.تذاخً اِٛاج صيبدي تٛعظ ؽجىٗ عيُ ثشق ٚ يب تجٙيضات ثٛجٛد آِذٖ   ( 2  

 .اعتفبدٖ ِي وٕيُ ، رساتي وٗ ٕ٘گبَ جٛؽىبسي پخؼ ِي ؽٛٔذ، ثيؼ اص دذ ثبؽٕذ  (اٌکتشٚد  ) MMAٚلتيىٗ اص جٛؽىبسي     (ج 

.اتقبي لغت تشِيٕبي خشٚجي اؽتجبٖ ثغتٗ ؽذٖ ثبؽذ ،  ِي ثبيغتي ثب تٛجٗ ثٗ ٔٛع جٛؽىبسي آٔشا دس ِذً فذيخ لشاس داد   ( 1  
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     ؽيٖٛ ی ٔقت

 

  وٕذ وبس تٙٛيٗ لبثً ٚ خؾه ِذيظ دس ثبيذ اِب ثبؽذ ثبثت جبيي دس وٗ ٔيغت ٔيبصي ٚ اعت دعت ثب دًّ لبثً جٛػ دعتگبٖ ايٓ (1

 جؼجٗ  يه ٚ صِيٓ اتقبي ثشاي ِذً يه ثٗ ثبيغت ِي وٕٕذٖ ِقشف .ثبؽذ ِي ٘شتض AC 50 ٌٚت 380 دعتگبٖ ايٓ ٚسٚدي تٛاْ.

  .ثبؽٕذ داؽتٗ دعتشعي أذاصي ساٖ اس لجً  تمغيُ

  .ثبؽذ ِي لغغ ثشق تٛصيغ افٍي تبثٍٛ وٗ ؽٛيذ ِغّئٓ أذاصي ساٖ اص لجً (2

 عپظ ٚ وٕيذ ِذىُ خٛد جبي دس سا آٔٙب ٚ وشدٖ ِتقً ؽذٖ تؼجيٗ دعتگبٖ پؾت دس وٗ اتقبي جؼجٗ ثٗ سا فبص عٗ ٚسٚدي وبثً اٚال (3

  .ّٔبئيذ ِتقً افٍي ثشق تٛصيغ ِذً ثٗ سا وبثً آٔغشف

 

 ٔگٙذاسي                                                                                                                    

 

٘ش دٚ ٘فتٗ يکجبس دس دعتگبٖ سا ثبص کٕيذ ٚ داخً دعتگبٖ سا ثبد ثگيشيذ ايٓ کبس ثبػث ِيؾٛد ػالٖٚ ثش ايٕکٗ ػّش دعتگبٖ ثبال ِی سٚد  ( 1

.ثبػث ثٙتش خٕک ؽذْ لغؼبت داخٍی ِی ؽٛد ٚ ِی تٛاْ ثٙتش ػًّ جٛؽکبسی سا أجبَ داد   

 

گشد ٚ غجبس سا تٛعظ وّپشعٛس ٘ٛا اص اتقبالت ِبؽيٓ جذا وٕيذ اگش ِبؽيٓ جٛؽىبسي دس ِذيظ ٘بيي ثبؽذ وٗ دس ِؼشك ِغتميُ ٘ٛاي   ( 2

. ثبيذ ايٓ ِٛاد آاليٕذٖ سا ٘ش سٚص اص دعتگبٖ جذا عبصي وٕيذ . آٌٛدٖ يب دٚد ثبؽذ   

 

.فؾبس وّپشعٛس ثبيذ ثگٛٔٗ اي تؼييٓ وشد وٗ ثٗ لغؼبت وٛچه داخً ِبؽيٓ آعيت ٔشعبٔذ   ( 3  

 

.ِذاس داخٍي جٛؽىبسي سا گب٘ي چه وٕيذ ٚ ِغّئٓ ؽٛيذ وٗ وبثً ِذاس دسعت ثغتٗ ؽذٖ ٚ اتقبالت ديگش ِذىُ ثغتٗ ؽذٖ أذ يب ٔٗ   ( 4  

اگش پظ اص ثبصسعي ، ِذٍي سا پيذا وشديُ وٗ ؽً ؽذٖ ثبؽذ ، ٌغفب پظ اص تّيض وشدْ آْ ، آٔشا خيٍي   (ثخقٛؿ لغؼبت ٚ اتقبالت داخٍي  ) 

.ِذىُ ثجٕذيذ   

 

.اص ٚسٚد ثخبس ٚ آة ثٗ داخً دعتگبٖ اجتٕبة وٕيذ ٚ اگش ٚاسد ِبؽيٓ ؽذٔذ ، ِذيظ داخٍي سا وبِال خؾه ٚ تّيض ّٔبئيذ   ( 5  

 

اگش اص دعتگبٖ جٛػ ثشاي ِذت عٛالٔي اعتفبدٖ ّٔي وٕيذ آٔشا دس يه ِذيظ خؾه ٚ داخً يه ِذفظٗ ِمٛايي ٔگٙذاسي وٕيذ تب اص ٚسٚد   ( 6

.  گشد ٚ غجبس ٚ ديگش آاليٕذٖ ٘ب ثٗ ِبؽيٓ جٍٛگيشي ؽٛد   
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 دعتٛساٌؼًّ ٘بي پبًٔ

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                           www.irantransco.com            info@irantransco.com 12 صفحو 
 

 

 ػٍّيبت ٔبَ ؽّبسٖ

1 

ٚلتي دعتگبٖ دس دبٌت اضبفٗ جشيبْ وبس وٕذ  يب ديٛتي عبيىً ثيؼ اص  چشاؽ ٔؾبٔذٕ٘ذٖ اضبفٗ جشيبْ ٚ اضبفٗ گشِب

أذاصٖ ثبؽذ ، چشاؽ ّٔبيؾگشسٚؽٓ ِي ؽٛد ٚ دعتگبٖ جٛػ ٘يچ خشٚجي 

 .  ٔذاسد 

2 

 دس ٚضؼيت سٚؽٓ ثبؽذ، چشاؽ ّٔبيؾگش سٚؽٓ ِي VRDٚلتي عٛئيچ  VRDچشاؽ ٔؾبٔذٕ٘ذٖ 

 . ٌٚت ِي ثبؽذ 13ؽٛد ٚ خشٚجي ثذْٚ ثبس 

3 

 13ثبؽذ ، خشٚجي ثذْٚ ثبس  (سٚؽٓ) ONٚلتي ايٓ عٛئيچ دس ٚضؼيت  VRDعٛئيچ 

 . ِي ثبؽذ 72 (خبِٛػ) OFF دس ٚضيت ;ٌٚت ِي ثبؽذ 

4 

ثبؽذ، دعتگبٖ جٛػ ثب سيّٛت  (سٚؽٓ) ONٚلتي ايٓ عٛئيچ دس ٚضؼيت  عٛئيچ سيّٛت وٕتشي

 .وٕتشي کبس ِی کٕذ 

5 
 جشيبْ جٛؽىبسي سا تٕظيُ ِي وٕذ  پتبٔغيِٛتش تٕظيُ وٕٕذٖ جشيبْ جٛؽىبسي 

6 

پتبٔغيِٛتش تٕظيُ وٕٕذٖ جشيبْ ضشثٗ اي لٛط 

 گشِبيي

جشيبْ ضشثٗ اي لٛط گشِبيي سا تٕظيُ ِي وٕذ ثشاي ايٕىٗ اص چغجيذْ لٍُ 

 .٘بي جٛؽىبسي دس عٛي جٛؽىبسي جٍٛگيشي وٕذ 

7 

جشيبْ فؾبسي سا تٕظيُ ِي وٕذ ثشاي ايٕىٗ اص چغجيذْ لٍُ ٘بي جٛؽىبسي  پتبٔغيِٛتش تٕظيُ وٕٕذٖ جشيبْ فؾبسي 

 .دس عٛي جٛؽىبسي جٍٛگيشي وٕذ 

8 
ٚلتيىٗ عٛئيچ سيّٛت وٕتشي .ثٗ پتبٔغيِٛتش سيّٛت وٕتشي ِتقً ِي ؽٛد  جبي سيّٛت وٕتشي 

 . ثبؽذ ، ِي تٛاْ جشيبْ جٛؽىبسي سا تٕظيُ وشد ONدس ٚضؼيت 

9 
 ثٗ  لغؼٗ جٛؽىبسي ِتقً ِي ؽٛد  ( + )وبٔىتٛس خشٚجي 

10 
 .ثٗ أجش جٛؽىبسي  ِتقً ِي ؽٛد  ( -  )وبٔىتٛس خشٚجي 

11 
 ثشاي ٔؾبْ دادْ ِمذاس جشيبْ اعتفبدٖ ِي ؽٛد  ّٔبيؾگش ديجيتبٌي

 


