
 

 

 

 

 

 [كنترلر بوستر پمپ]
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با تشكر از انتخاب اين محصول لطفا قبل از استفاده از اين محصول اين راهنماي استفاده را 
به دقت مطالعه نماييد.تنظيمات اشتباه ممكن است به دستگاه هاي متصل به اين محصول 

  آسيب برساند.

بهبود عملكرد اين راهنما ممكن است بدون هيچ اطالع قبلي جهت 
 سيستم تغيير نمايد.

يا با و مراجعه نماييد tech.ir‐www.aلطفا براي دريافت جديد ترين اطالعات به سايت  
  تماس حاصل نمايد. 021- 77816964شماره 
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  مقدمه
در اكثر نقاط شهر هاي بزرگ فشار آب در طبقات باالي ساختمان پائين مي باشد ، براي رفع 

در توسط متخصصان مربوطه طراحي و ساخته مي شود و  مجموعه بوستر پمپاين مشكل 
ورودي . اين دستگاه شامل يك مخزن آب  خواهد شداين ساختمان ها نصب و راه اندازي 

شهر در داخل آن ذخيره مي شود ، اين آب ذخيره شده به  دي ازومي باشد كه آب ورشهر 
در اين به داخل لوله هاي آب ساختمان پمپاژ مي شود . ها و با توجه به مصرف وسيله پمپ 

سيستم يك مخزن فشار هم وجود دارد كه مقداري آب را جهت ذخيره فشار در داخل لوله 
(مجموعه  اين ايستگاه پمپاژ آبد . فشار گفته مي شوتحت ها نگه مي دارد كه به آن مخزن 

كنترل فشار آب را در داخل لوله ها دارا مي باشد . براي راه اندازي و توانايي  بوستر پمپ)
كنترل بهينه فشار آب اين سيستم نياز به يك كنترلر دارد تا از فشار آب نمونه برداري 

مناسبي از پمپ ها را وارد  كرده و با توجه به مصرف و پارامترهاي از پيش تعيين شده تعداد
دارد . در اين راهنما به  هپمپ كنترلر اين وظيفه را برعهد مجموعه بوسترنمايد . در مي مدار 

  توضيح كامل اين كنترلر مي پردازيم.
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  شخصاتم
 توانايي راه اندازي پمپ هاي سه فاز و تكفاز 

 داراي كنترل فاز داخلي 

  توانايي تنظيم ولتاژ باال و پائين برق شهر از رويLCD(كنترل ولتاژ) 

 از روي   توانايي تنظيم حساسيتLCD(عدم تعادل بين فاز ها) 

 توانايي تنظيم دستگاه  به صورت تكفاز و سه فاز 

  داراي تايمر هايOn‐Delay   وOff‐Delay  مجزا در هنگام بروز خطا 

 (اتصال فازبه جاي نول)ه سيستممحافظت در برابر اتصال دوفاز ب 

 نمايش ديجيتال ولتاژ هاي فاز با فاز و فاز با نول و فركانس 

 داراي فلوتر داخلي 

  توانايي تنظيم حساسيت فلوتر از رويLCD كيلواهم)KΩ( 
 قابليت فعال يا غير فعال كردن فلوتر 

 توانايي اتصال فلوتر خارجي  
  داراي تايمر هايOn‐Delay   وOff‐Delay  زا در هنگام بروز خطامج 

  پمپ به صورت ثابت 4توانايي كنترل تا 

  متغير (آنالوگ)دورپمپ به صورت  2پمپ به صورت ثابت و  4قابليت كنترل تا 

  پمپ به صورت متغيير تنها با يك درايو 3قابليت راه اندازي تا 

 10‐0امكان اتصال سنسور هايV,0‐20mA,4‐20mA,0‐5V  و سويچ هاي
 (Pressure Switch)فشار

 توانايي تنظيم ماكزيمم فشار براي سيستم 

 داراي ورودي سويچ فشار ماكزيمم  
 ژاكي قابليت تعريف پمپ اول به صورت ژاكي)OnوژاكيOff( 
 متغير به صورت  دور كنترل پمپ هايPID واقعي 

  داراي امكانChange Over  براي پمپ هاي يكسان ثابت و متغير 
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   داراي امكانReserve Automatic براي پمپ هاي يكسان ثابت و متغير 

  تنظيم پارامترهاي دستگاه به وسيله شبكهRS‐485 تكل روو پModBus‐RTU 

 امكان ارتباط با سيستم هوشمند ساختمانBMS  

 قابليت راه اندازي سيستم به صورت دستي 

  24داراي خروجيVdc  100با توانmA براي راه اندازي سنسور وبرگشت فرامين 

  دارايLCD  8با وضوحK Pixel 

  قابليت تعريف سطح دسترسي به تنظيماتUser Level Password 

  42ابعادmm  عمقX 220mm  عرضX 160mm ارتفاع 

  180ابعاد پشتmm X 120mm 

  حداكثر مقادير مجاز
  

 

 

 

 

 

 

 AC ولت250تا   100ولتاژ ورودي....................................................

  هرتز 60يا  50فركانس...........................................................
  آمپر 5جريان خروجي رله ها....................................

 DC ميلي آمپر 100ولت................................ 24جريان خروجي 

  حافظت شدهولت.........................م24اتصال كوتاه خروجي 
  اتصال كوتاه خروجي فلوتر............................محافظت شده

  ولت 30ولتاژ ورودي هاي ديجيتال............................
  اتصال كوتاه خروجي هاي آنالوگ..................محافظت شده

  ه سانتيگراددرج 55تا  0دماي محيط كار.............................................
 + درجه سانتيگراد65تا-20دماي نگهداري...............................................



P a g e  | 6 

 

 

 

 

 

 ورودي هاي ديجيتال

  واحد  mintyp  max  شرايط  پارامتر  سمبل

ViL 
ورودي پائين ولتاژ 

  ولت  4,4    4,2    ديجيتال

ViH 
ولتاژ باال ورودي 

  ولت  5,0    4,8    ديجيتال

Vi ولت  33  24  - 24    ولتاژ ورودي  

Ii 24ولتاژ ورودي  جريان ورودي 
ميلي   5,9    5,5  ولت

  آمپر
 خروجي آنالوگ

  واحد  min typ  max  شرايط  پارامتر  سمبل
Vo ولت  10,2    0    خروجي ولتاژ  

Io 10ولتاژ خروجي   جريان خروجي 
ميلي   13,5    0  ولت

  آمپر
Ri اهم  1050  1000  950    امپدانس خروجي  

اين دستگاه در مقابل افزايش ولتاژ محافظت شده است و آسيب نخواهد ديدو با 
 ولت روشن نخواهد شد. 250اعمال ولتاژ باالتر از 

 خروجي هاي رله اي دستگاه يك فيوز محافظ در مدار تعبيه شود . جهت محافظت
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 فلوترخروجي 

  واحد  min typ  max  شرايط  پارامتر  سمبل

Vo 220ورودي   خروجي ولتاژ 
ولت  8,8  8,5  8,3  متناوب

RMS 

Io ولتاژ خروجي   جريان خروجي
ميلي   0,8    0,6  ولت 8,5

  آمپر
Vi اهم  10050  10000  9950    امپدانس خروجي  
R مگا اهم    2,2      ايزوالسيون  

 )سنسورورودي آنالوگ (

  واحد  min typ  max  شرايط  پارامتر  سمبل
Vi ولت  24    - 24  ولتاژ در حالت  ولتاژ ورودي 

Ii ميلي آمپر  2,1    1,9  ولت10ولتاژ   جريان ورودي  
Ri اهم  5050  5100  5150  در حالت ولتاژ  امپدانس ورودي  
Ri اهم  504  499  494  در حالت جريان  امپدانس ورودي  
W وات    0,25    درحالت جريان  ديوتوان ور  

Ii  در حالت جريان   جريان ورودي
 10Vولتاژ 

  آمپر ميلي  21  20  19
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  ترمينالنماي 
 

  مي باشد.  ترمينال مربوط به تغذيه دستگاه قسمتاين  -1
  متصل مي شود. R‐Nتوجه : در حالت تكفاز فاز و نول به 

 به اين ترمينال ها متصل مي شود . خطوطخروجي رله اي جهت راه اندازي  -2

 ورودي هاي ديجيتال به اين ترمينال ها متصل مي شود. -3

ترمينال بعدي به برگشت  4مي باشد و   pressure Switchترمينال اول متعلق به  4توجه : 
  پمپ ها خواهد بود ، 

 خواهد بود .  RS‐485اين دو ترمينال جهت اتصال به شبكه  -4
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جهت اتصال  خروجي آنالوگ 2كاربر مي تواند از در ترمينال هاي خروجي آنالوگ  - 5
 استفاده كند. به درايو

 ترمينال جهت اتصال سنسور به سيستم خواهد بود. سهاين  -6

  در بازار پشتيباني مي كند . اين دستگاه از تمامي رنج سنسورهاي موجودتوجه : 
  C=Com , H = High , L = Lowسه ترمينال بعدي متعلق به فلوتر خواهد بود . -7

براي تغذيه سنسور و  100mAبا جريان  24Vdcاين دو ترمينال داراي ولتاژ  -8
 استفاده در مدار فرمان براي ورودي ها تعبيه شده است .
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  مدار كاربردي
پمپ  2پمپ را دارد كه از اين پمپ ها  4توانايي راه اندازي در مد يك كنترلر بوستر پمپ 

موتور به صورت براي راه اندازي راه اندازي كرد .  ويا ثابتراول را مي توان به صورت متغي
دور متغيير نياز به درايو مي باشد ، اين درايو ها براي كنترل سرعت دور موتور به يك 

درايو را به صورت مجزا دارا  2بوستر توانايي كنترل  رولت نياز دارند . كنترل 10تا  0ورودي 
  عدد خروجي آنالوگ كنترلر براي اين منظور تعبيه شده است .  2مي باشد ، 

توانايي راه اندازي سه پمپ به صورت متغيير را دارد كه در اين روش هر سه  2كنترلر در مد 
استهالك به صورت مد پمپ به صورت متغيير تنها با يك درايو راه اندازي مي شود در اين 

مساوي بين سه پمپ تقسيم مي شود براي راه اندازي اين روش براي هر پمپ نياز به دو 
اين دو كنتاكتور يكي پمپ را با برق شهر راه اندازي مي كند و ديگري  كنتاكتور است از

در اين مد ابتدا پمپ يك به صورت متغيير و پمپ را با خروجي درايو راه اندازي مي نمايد. 
درنظر گرفته مي شود ، با خاموش شدن همه پمپ ها عمل  دو پمپ بعدي به صورت ثابت

  به صورت ثابت درنظر گرفته مي شود. 3و1پمپ هاي  متغيير و 2چنج اور انجام شده و پمپ 
تمامي پمپ ها را با درايو به ماكزيمم رسانده و بعد پمپ را از درايو جدا  3كنترلر در مد 

  كرده و به برق شهر وصل مي كنند و سپس پمپ بعدي با درايو راه اندازي مي شود.
تمامي مدل هاي سنسور و سويچ  كنترلر بوستر پمپ براي اندازه گيري فشار لوله هاي آب از

براي  (Pressure Switch)فشار پشتيباني مي كند . كاربر اگر مايل باشد كه از سويچ فشار
سويچ فشار را دارا  4راه اندازي پمپ ها استفاده نمايد كنترلر بوستر پمپ توانايي خواندن 

تمامي سنسور هاي  فشار به صورت آنالوگ كاربر مي تواند گيري . براي اندازه خواهد بود
 4-20موجود در بازار را به كنترلر متصل كند از جمله اين سنسور ها مي توان به سنسور 

  ولت نام برد . 0 - 10ميلي آمپر و  0 -20ميلي آمپر ، 
مخزن را در است كه مي تواند سطح آب (مكش )داراي يك فلوتر داخلي كنترلر بوستر پمپ 

فرمان كنترلر بوستر مدار شده طرز سيم كشي  هنمايش داد نقشه را كنترل نمايد .  ذخيره 
  نمايش مي دهد . و دو در مد يكپمپ را 
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  كنترلرنماي 
نمايش داده شده  در شكل نماي كنترلر از سه قسمت تشكيل شده است كه به وسيله اعداد

  است .

 : قرار دارد كه هر كدام بيانگر موارد زير مي باشد  LEDدر اين قسمت نمايشگر هاي  -1
 POWER : اينLED . زماني كه تغذيه سيستم وصل شود روشن مي شود 

 Run : در زماني كه كنترلر در حالت عادي كنترل مي باشد اينLED  روشن
 مي شود.

 Com : در هنگام ارتباط با شبكهRS‐485  اينLED  . چشمك مي زند 

 Error :ر با خطايي مواجه شود اين هرگاه كنترلLED . روشن خواهد شد 
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 Phase Error : ولت به كنترلر (دوفاز) كنترلر  250با اتصال ولتاژي باالتر از
 روشن خواهد شد .  LEDروشن نخواهد شد در عوض اين 

پارامتر هاي اندازه گيري شده و خطاهاي  LCDصفحه نمايش توسط در اين قسمت  -2
 . داده مي شوددر اين صفحه به كاربر نشان موجود در سيستم را 

و وارد كردن  ،جهت جابجايي كاربر  دستگاه وجودداردكهدر اين قسمت صفحه كليد -3
براي كار كردن با صفحه كليد  پارامتر هاي مختلف از آن استفاده خواهد كرد .تغيير 

ك بايد به صفحه نمايش دقت كنيد ، در صورتي كه صفحه نمايش داراي گزينه چشم
اين گزينه انتخاب خواهد شد .  OKمعني است كه با زدن كليد  بدانزن باشد اين 

كاربر مي تواند با كليد هاي باال و پايين به گزينه هاي ديگر برويد ، براي تغيير مقدار 
و با كليد هاي  را زده OKكليد را آن پارامتر پارامتري كه در حال چشمك زدن است 

 آن را تاييد نمايد .  OKو با زدن كليد  تر را كم يا زياد كنيدمقدار پارامباال و پايين 
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  منوها
  )Home Pageصفحه اصلي(

، اين مي شود پارامترهاي اندازه گيري شده توسط كنترلر نمايش داده ، در صفحه اصلي 
. قسمت هاي مختلف صفحه  مي رودپارامترها جهت نمايش دادن روند كار كنترلر به كار 

  اصلي به صورت شكل مقابل مي باشد :
  
در قسمت اول كاربر مي تواند مقدار  -1

را به صورت موجودر سيستم فشار لوله آب 
عددي و گرافيكي مشاهده نمايد . فشار 
نمايش داده شده در اين قسمت در واحد 

Bar . مي باشد  
  در حالت سويچ فشار اين قسمت به

 خواهد شد.شكل روبرو 

  
  
 

اين قسمت از صفحه اصلي مقادير اندازه گيري شده توسط كنترل فاز را به كاربر  -2
 0.01مي تواند فركانس برق شهر را با دقت  FREQنمايش مي دهد ، كاربر در قسمت 

مشاهده كند . ستون اول از قسمت كنترل فاز مربوط به ولتاژ هاي فاز به نول و ستون دوم 
 مربوط به فاز به فاز خواهد بود .

  توجه در حالت تكفاز كنترلر فقط ولتاژ فازR و فركانس را نمايش خواهد داد . ورودي 

ايش مي پمپ هاي متصل به كنترلر را نمخروجي در قسمت پايين صفحه اصلي وضعيت  -3
در اين قسمت  دهد ، كاربر مي تواند روشن يا خاموش بودن پمپ ها را مشاهده نمايد .

گرافي سرعت پمپ هاي متغيير را نمايش مي دهد. عدد نمايش داده شده در كنار وضعيت 
  پمپ ها مد عملكرد سيستم مي باشد.
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  )Error Historyتاريخچه خطاها(
اصلي كاربر بازدن كليد سمت راست در صفحه 

مي تواند وارد اين صفحه شود و خطاهاي 
   موجود در سيستم را مشاهده نمايد.

  
  )Pump Errorخطاي پمپ ها(

داراي خطا كاربر دراين صفحه پمپ هايي كه 
مي باشد را مشاهده مي نمايد و بازدن دكمه 

  ريست مي تواند اين خطاها را برطرف نمايد.
 
 
 

  

   صفحه تنظيمات 
كاربر مي تواند با كليك كردن و نگه داشتن 

در صفحه اصلي وارد ثانيه  3به مدت  OKكليد 
اين صفحه شود ، در اين صفحه شما به تمامي 

  .منو هاي كنترلر دسترسي خواهيد داشت 
مربوط به تنظيم  Setpointsگزينه  -1

Setpoint راه اندازي  ي  است كه وظيفههاي
، را برعهده دارند پمپ هاي متصل به كنترلر 

كاربر مي تواند با ورود به اين منو اين مقادير را 
 به صورت مجزا تنظيم نمايد .
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مي تواند  Manualكاربر با ورود به منوي  -2
به صورت دستي پمپ ها را روشن و خاموش 

 نمايد .

  توجه دراين منو كنترلر از حالت
اتوماتيك خارج شده و با خروج از 

كنترلر هدايت سيستم  اين منو دوبار
 را به عهد مي گيرد .

كاربر تنظيمات مربوط   Systemدر منوي  -3
را در اختيار ، پسورد و بيزر به صفحه نمايش 

 خواهد گرفت .

كاربر مي تواند اتصال و وضعيت ورودي هاي ديجيتال سيستم را  در اين منو مشاهد  -4
 نمايد .

تنظيم شده دراين و كلمه عبور  Hardwareطراح سيستم بوستر پمپ به وسيله منوي  - 5
 نترلر را تنظيم نمايد .كمنو مي تواند سخت افزار 

 بايد توسط افراد متخصص تنظيم و راه اندازي شود ، خطا در تنظيم  "اين منو حتما
 واهد شد .كنترلر موجب عملكرد اشتباه كنترلر خ

كاربر  در اين منو مي تواند ساعت كاركرد پمپ ها را از زمان آغار به كار مجدد دستگاه  -6
 ببند.

  تماس با شركت دسترسي دارد. كاربر در اين منو به اطالعات -7

مي تواند به صفحه قبلي باز گردد . اگر  ESC  كاربر در هر صفحه اي با زدن كليد
كاربر بيشتر از يك دقيقه در صفحه هاي ديگر به جز صفحه اصلي كليدي را نزند 

 كنترلر به صفحه اصلي بر مي گردد .
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در صفحه اصلي تنظيمات اگركاربر گزينه  -1
سيستم كنترل با توجه به يك را انتخاب نمايد 

 وارد يكي از صفحات مي شود.

  سيستم كنترلPID  
 Value  

فشار كلكتور را مشخص  
نمايد تا كنترلر فشار آن را 

   تنظيم نمايد. اين عددروي 
 
 

  سيستم كنترلON/OFF 

 
 
 
 
 On Pressure  

 اين گزينه فشار روشن شدن پمپ را تنظيم مي كند . 

 Delay  
 اين گزينه زمان ورود پمپ را تنظيم مي كند .

 Off Pressure  
 اين گزينه فشار خاموش شدن پمپ را تنظيم مي نمايد . 

 Delay   
  .گزينه زمان خاموش شدن پمپ را تنظيم مي كنداين 

 

  
  



21 | P a g e  

 

در صفحه تنظيمات با كليك كردن بروي  -2
با توجه به مد راه كنترلر  Manual گزينه 

 اندازي پمپ ها وارد صفحه مورد نظر مي شود.

 
 

 Mode 1 

در اين صفحه كاربر مي تواند 
پمپ ها را به صورت مستقيم 
روشن وخاموش نماييد. در اين 
صفحه كاربر مي تواند فشار 

براي  كلكتور را مشاهده نماييد.
كاربر مي تواند  و دو پمپ يك

درايو تعريف نماييد،در قسمت 
FRQ  مي تواند فركانس پمپ ها

  .دهدرا تغيير 
 Mode 2 ,3 

در اين صفحه كاربر با توجه به مد 
سيم بندي پمپ ها مي تواند 
كنتاكتورهاي درايو و يا برق شهر 
را روشن نماييد ، در اين صفحه 

اندازي درايو به صورت مجزا راه 
مي شود فركانس درايو نيز قابل 

   تنظيم مي باشد.

 

توجه داشته باشيد كه در صفحه تنظيمات دستي كنترلر از حالت كنترل اتوماتيك سيستم 
بوستر پمپ خارج خواهد شد و پس از خروج از اين صفحه به حالت اتوماتيك بر خواهد 

 گشت ، همچنين تمامي حافظت ها فعال خواهد بود .



P a g e  | 22 

 

در صفحه تنظيمات با كليك كردن بروي  -3
System  سيستم كاربر وارد صفحه تنظيمات

 خواهد شد.

  
 Password Setting 

كاربر در اين صفحه مي تواند 
وط به پسورد را تنظيمات مرب

انجام دهد ، در زمان فعال بودن 
پسورد براي ورود نياز به پسورد 

  است.
 Status 

در اين پارامتر كاربر مي 
تواند پسورد سيستم را 

  فعال يا غير فعال نماييد. 
 Change Password 

  در اين صفحه كاربر مي تواند پسورد سيستم را تغيير دهد.
 Backlight Off 

در اين پارامتر كاربر مي تواند زمان خاموش شدن روشنايي پس زمينه را پس 
  از آخرين كليك تنظيم نماييد.

 Beep On Click 

كاربر در اين پارامتر مي تواند بوق زدن در هر بار كليك كردن را فعال يا غير 
  فعال نماييد.

 Beep On Error 

كاربر با فعال كردن اين پارامتر مي تواند صداي بوق دستگاه را در هنگام خطا 
  بشنود.
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 .مي باشد . كاربر مي تواند اين رمز را تغيير دهد 1111رمز عبور در حالت پيش فرض 

در صفحه تنظيمات كاربر با كليك بروي  -4
مي تواند وضعيت ورودي هاي  Inputگزينه 

با اتصال  ديجيتال دستگاه را بررسي نمايد.
ولت به هريك از اين ورودي ها  24ولتاژ 

نمايشگر ورودي موردنظر به صورت روشن 
  در مي آيد.

  

  

در صفحه تنظيمات طراح سيستم  - 5
بوستر پمپ مي تواند با داشتن كلمه عبور 
 ،دستگاه وارد صفحه تنظيمات تخصصي شود

  
 
 

در اين صفحات سخت افزار سيستم پيكربندي خواهد شد . با كليك كردن بروي گزينه  
Hardware   براين موضوع است كه براي پيغامي به شما نمايش داده خواهد شد كه مبني

صفحه كليدي برروي  OKبه اين صفحه بايد كلمه عبور را وارد نمايد و با زدن كليد  ورود
صفحه به نمايش در خواهد آمد ، دراين بخش كاربر مي تواند بروي اعداد حركت كرده و 

اگر كلمه عبور صحيح باشد كنترلر وارد  Enterكلمه عبور را وارد نمايد . با فشردن گزينه 
فزار خواهد شد . در صورت غلط بودن كلمه عبور پيغام خطا در صفحات پيكربندي سخت ا

كنترلر دوباره به صفحه تنظيمات  OKورود كلمه عبور به نمايش در خواهد آمد با زدن كليد 
 بر خواهد گشت .
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كاربر مي تواند ساعت  PWTدر صفحه  -6
كاركرد پمپ ها را به صورت مجزا 
مشاهده نماييد ، اين زمان در اين ورژن 
از برنامه از زمان روشن شدن شدن 

 كنترلر محاسبه خواهد شد.

  
  
  
  
  

كاربر مي تواند  Contact usدر صفحه  -7
اطالعات تماس با شركت را مشاهده 

  نماييد.
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  افزارصفحات پيكربندي سخت 
  
  
  

در صفحه تنظيمات سخت افزار كاربر مي تواند گزينه هاي مختلف نصب شده بروي سخت 
را مشاهده  ي ديگرمشاهده نمايد . كاربر با فشردن كليدهاي چپ و راست گزينه هارا افزار 
اين منو ها حتما بايد توسط افراد متخصص تنظيم شود ، خطا در تنظيم اين منو ها  نمايد.

  است باعث آسيب به دستگاه هاي متصل به اين سيستم گردد.ممكن 

 
 

1- Control Phase  
در صفحه تنظيمات سخت افزار كاربر با 

 Controlكليك كردن برروي گزينه 

Phase  مي تواند پارامترهاي قابل تنظيم
 كنترل فاز را مشاهده نمايد .

 Status 

به وسيله اين پارامتر خطاهاي كنترلر 
  يا غير فعال كرد. فاز را فعال

 Type 

كاربر مي تواند كنترل فاز را به 
فاز يا تك فاز پيكربندي ه صورت س

 نمايد.
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 Min 

مينيمم ولتاژ قابل قبول براي هرفاز را تعيين مي نمايد ، با كاهش ولتاژ وعبور 
 كنترلر خطاي كنترل فاز را نمايش خواهد داد . ازاين مقدار 

 

 Max 

كه با افزايش  را مشخص مي نمايدهر فاز قابل قبول ولتاژ ماكزيمم اين پارامتر 
   خطاي كنترل فاز را نمايش خواهد داد . رولتاژ و عبورازاين مقدار كنترل

  .كاربر با زدن كليد راست وارد صفحه بعد كنترل فاز مي شود
  

 Delay 

  .زمان روشن و خاموش شدن خطا را تنظيم مي نمايد اين پارامتر
 Sensivity 

  كاربر به وسيله اين پارامتر مي تواند حساسيت كنترل فاز را تعيين نماييد.
 Mode 

  اين پارامتر نوع اندازه گيري ولتاژ فاز را مشخص مي نمايد.
 T.RMS 

اين نوع از اندازه گيري ولتاژ را به صورت واقعي از روش پردازش 
  سيگنال به صورت گسسته محاسبه خواهد كرد.

 RMS 

نوع از  اندازه گيري ولتاژ به روش ولتمتر هاي معمولي بازار مي اين 
  باشد كه معموال پايين تر از روش قبل مي باشد.
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2- Floater  

كنترل براي وارد شدن به صفحه تنظيمات 
را كليك  Floaterبايد گزينه  سطح آب

 نمايد ، 

 Type 

نوع فلوتر را به كاربر مي تواند 
و غير فعال صورت داخلي ، خارجي 

  تنظيم نمايد .
 Trg 

سطح تحريك فلوتر را برحسب 
 .مقاومت تنظيم مي نمايد

 Dly 

 زمان تاخير در روشن و خاموش شدن خطاي فلوتر را تنظيم مي نمايد.

  
3- Sensor   

در صفحه تنظيمات سخت افزار كاربر با 
مي  Sensorكليك كردن برروي گزينه 

تواند پارامترهاي مربوط به سنسور را 
 تنظيم نمايد . 

 Input Type 

 ازنظرفشارورودي نوع سنسور
  است ، 

 Output Type 

نوع سنسور را با توجه به 
   نمايد .مي خروجي آن تنظيم 
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 Max Pressure 

 براي راقابل قبول ماكزيمم فشار 
  كنترلر تنظيم مي نمايد.

 Calibration Const 

 كاليبراسيون سنسور را واردمقدار 
نمايد اين مقدار براي يكسان  مي

سازي بين گيج و سنسور فشار 
 دركنترلر قرارداده شده است .

 
 

4-  Pump 

مي تواند در اين صفحه كاربر 
پارامترهاي مربوط به پمپ ها را تنظيم 

  .نمايد
 Main Pumps 

تعداد پمپ هاي اصلي متصل به 
  كنترلر را نمايش مي دهد.

 Num. of Drive 

تعداد درايو سيستم را مشخص 
  مي نمايد.

 Num. of Reseve 

تعداد پمپ رزرو را مشخص مي 
  نمايد.
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 Wiring 

اين صفحه نوع سيم بندي راه انداز 
  پمپ هارا مشخص مي نمايد.

  
  

 Mode1 

در اين مد براي هر پمپ يك كنتاكتور يا يك درايو در نظر گرفته شده 
صورت مستقيم با برق شهر در صورت داشتن است، هر پمپ به 

  كنتاكتور و يا برق درايو در صورت داشتن درايو راه اندازي مي شود.
 Mode2 

 2در اين مد سيستم داراي تنها يك درايو مي باشد و براي هر پمپ 
كنتاكتور در نظر گرفته شده است.كنترلر مي تواند باتوجه به وضعيت 

Change Over ايو و يا برق شهر راه اندازي نمايد.هر پمپي را با در  
 Mode3 

مي باشد با اين تفاوت كه كنترلر پمپ  2سيم بندي اين مد مانند مد 
اول را با درايو به ماكزيمم سرعت مي رساند و با سويچ از روي درايو 
بروي برق شهر به سراغ پمپ بعدي مي رود.در  اين مد براي خارج 

خارج مي شودو در آخر پمپي كه كردن پمپ ها ابتدا پمپ هاي ثابت 
  به درايو وصل خاموش مي شود.

 Status 

وضعيت پمپ ها در اين صفحه 
مشخص مي گردد براي خارج كردن 
يك پمپ از دار مي توانيد تيك آن 

  را برداريد.
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 Jokey 

در اين صفحه كاربر مي تواند پمپ 
يك را به صورت جوكي تعريف 

  نمايد.
 Disable 

  نرمال مي باشد.پمپ به صورت 
 Jockey On 

پمپ يك هميشه اولين پمپي است كه وارد عمل مي شود و آخرين 
پمپي است كه از مدار خارج مي شود اين پمپ با هيچ پمپ ديگري 

Change Over  .نمي شود  
 Jockey Off 

اين گزينه مانند گزينه قبل مي باشد با اين تفاوت كه بال فاصله بعد از 
  آمدن پمپ بعدي پمپ جوكي از مدار خارج مي شود.

  

  

  

  

  

 

در صفحه اول تنظيمات سخت افزار با زدن كليد راست مي توانيد بقيه گزينه هاي 
 مشاهده نمايد .تنظيمات را 
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5 -  Control  
كاربر  Controlبا كليك بروي گزينه 

مي تواند پارامترهاي مربوط به كنترل 
  سيستم را مشاهده نمايد.

 Status 

وضعيت كنترل را اين پارامتر 
مشخص مي نمايد با غير فعال 
كردن اين گزينه كنترل سيستم 

  متوقف مي گردد.
 Type 

  نوع كنترل را مشخص مي نمايد.
 PID 

در اين نوع كنترل دستگاه تعداد پمپ هاي وصل و مقدار فركانس داريو هارا 
دريافت مي نمايد ، اين كنترلر قابليت ثابت نگاه داشتن   PIDاز كنترلر 

  فشار روي يك ست پوينت خاص را دارد.
 On/Off 

در اين كنترل دستگاه يك فشار و يك تاخير در وصل براي روشن شدن و 
يك فشار و يك تاخير در قطع براي خاموش شدن پمپ ها از كاربر دريافت 

داشتن فشار در محدوده خاص را مي نمايد ، اين نوع كنترل قابليت نگه 
  دارد.
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 Percent 

اين پارامتر مقدار درصد اضافه 
كردن و قطع كردن پمپ ها را 

  تنظيم مي نمايد.
 Add Delay 

اين پارامتر تاخير در وصل پمپ 
  بعدي را تنظيم مي نمايد.

 Remove Delay  
  اين پارامتر تاخير در قطع پمپ آخر را تنظيم مي نمايد.

 Switch Delay 

به زمان سويچ بين كنتاكتور درايو و برق شهر مي باشد در اين  اين پارامتر مربوط
  زمان هر دو كنتاكتور درايو و برق شهر خاموش مي باشد.

  
  

 Frquency 

جهت  Sleepاين پارامتر فركانس 
خاموش شدن كنترل و تمامي پمپ 
ها مي باشد.روش اندازه گيري اين 
پارامتر به اين صورت مي باشد كه 
تمامي شير هاي خروجي را مي 
بنديم درايو روي فركانس خاصي 
ثابت مي ماند، اين فركانس را در 

  اين پارامتر وارد نماييد.
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 Off Delay 

كنترلر اين زمان را براي تاخير  Sleepبعد از رسيدن فركانس درايو به فركانس 
  در قطع پمپ ها در نظر مي گيرد.

 Gap 

پرش فشار كلتور كه بروي كنترلر نمايش داده مي  Sleepدر هنگام اجرا شدن 
  اجرا نخواهد شد. Sleepشود بايد از اين مقدار كمتر باشد ، درغير اين صورت 

  
  

 Diffrentional 

اين پارامتر مقدار را نمايش مي دهد 
كه از ست پوينت فشار كلتور كم 

 Wakeمي شود و فشار  up   را
تنظيم مي كند. به عنوان مثال اگر 

بار  5فشار ست پوينت برروي 
بار  0,5تنظيم باشد و اين مقدار 

 Wakeباشد فشار  up 4,5  بار
  خواهد بود.

 On Delay 

  كنترلر اين زمان را براي تاخير در وصل مي گيرد. Wake Upبراي 
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6- PID 
كاربر مي  PIDبا كليك بروي گزينه

را جهت كنترل  P,I,Dتواند مقادير 
هاي متغير به هرچه بهتر پمپ 

اين صفحه در سيستم وارد نمايد .
 PIDصورتي كه نوع كنترل بروي 

تنظيم شده باشد به صورت صحيح 
  عمل مي نمايد.

كاربر بايد در نظر داشته باشد كه 
كنترلر در اين صفحه شروع به كار 
مي نمايد ، تمامي شرايط مورد نياز 

 PIDكاربر براي تنظيم پارامتر هاي 

  در اين صفحه موجود مي باشد.

  
7- Change Over 

  Change Overبا كليك بروي گزينه 
كاربر مي تواند وارد صفحه تنظيمات 

Change  Over  .كنترلر بوستر  شود
پمپ مي تواند پمپ هاي يكسان را 
جهت تقسيم استهالك با يكديگر 

  .تعويض نمايد
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 Off Changing 

با فعال شدن اين پارامتر عمل 
Change over  در زمان خاموش

  شدن همه پمپ ها اجرا مي شود.
 Time Changing 

اين صفحه كاربر مي تواند عمل 
Change  Over  را در زمانهاي

معين اجرا نمايد اين نوع از 
Change Over  براي سيستم هايي

مناسب مي باشد كه پمپ ها در 
مدت زمانهاي طوالني روشن 

  هستند .
  

8- Reserve Automatic 
كنترلر بوستر پمپ توانايي تشخيص 

  پمپ هاي معيوب را دارا مي باشد ، 
 Status 

در اين گزينه كاربر مي تواند اين 
خصوصيت را فعال سازي نمايد . با 
فعال شدن اين گزينه پمپ ديگري 
به جاي پمپ معيوب وارد مدار 

بروي صفحه خطايي  خواهد شد .
نمايش داده خواهد شد ولي 
سيستم آبرساني به كار خود ادامه 

  خواهد  داد .
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 Type 

  .دراين پارامتر كاربر مي تواند نوع برگشت كنتاكت كنتاكتور را مشخص نمايد
 NC 

اگر كنتاكت برگشت به صورت نرمال بسته است اين گزينه را انتخاب 
  نماييد.

 NO 

  اگر كنتاكت برگشت به صورت نرمال باز است اين گزينه را انتخاب
  نماييد.

  

9- Auto Service 
كنترلر به صورت پيش فرض زمان 

ها را بررسي مي خاموش بودن پمپ 
نمايد وبراي جلوگيري از گير كردن پمپ 
هاي خاموش پمپ ها را براي مدت زمان 
مشخص به صورت لحظه اي روشن مي 
نمايد. اين عمل باعث چرخش شفت 
موتور و پمپ مي شود تا از رسوب بروي 

  شفت جلوگيري نمايد.
  

اگر پمپي معيوب شود پمپ ديگري جايگزين مي  Reserve Automaticدر حالت 
نمايش داده خواهد شد ولي سيستم آبرساني به كار خود  LCDشود و خطايي بروي 

ادامه خواهد داد . و با رفع عيب سيكل بصورت اتوماتيك به حالت اوليه باز مي 
 گردد.
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 Off Time 

زمان خاموش بودن پمپ ها به 
  ساعت

 On Time 

بودن پمپ جهت  زمان روشن
  چرخش لحظه اي

 Interval Time 

به جهت روشن نشدن همه پمپ ها 
با هم كنترلر بين هر روشن شدن 

  اختالفي در نظر مي گيرد.

  

10 - MFI 
براي ورودي هاي ديجيتال سيستم 
مي توان چندين كاركرد را درنظر 

  گرفت.
 Disable 

با انتخاب اين گزينه ورودي مورد 
  نظر غيرفعال مي گردد.

 PSx 

با انتخاب اين گزينه كاربر مي 
هاي بوستر تواند پرشر سويچ 

  را به آن متصل نمايد. پمپ 
 MP 

را به اين ورودي  Max Pressureكاربر مي تواند با انتخاب اين گزينه سويچ 
  وصل نمايد.
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 EMG 

  كاربر مي تواند كليد امرجنسي تابلو را به اين ورودي متصل نماييد.
 CP 

  كنترل فاز خارجي را به اين ورودي وصل نمايد.كاربر مي تواند 
 FL 

  با انتخاب اين گزينه كاربر مي تواند فلوتر خارجي را به اين ورودي متصل نمايد.
 ATLV 

شركت يك الكترود جديد به كنترلر اضافه  ATLVبرد كاربر مي تواند با نصب 
فلوتر داخلي دستگاه براي قطع و وصل  Hنمايد. از اين الكترود و الكترود 

شيربرقي و يا پمپ پركن منبع آب استفاده نمايد.اين عمل به اين صورت اجرا 
وصل مي  E.Vaveپايين تر برود خروجي  Hمي شود كه هر گاه آب ازالكترود 

  قطع مي گردد. E.Valveخروجي  ATLVشود و با رسيدن آب به الكترود برد 
  

11- MFO 
نترلر را مي توان به سه خروجي آخر ك

  چند صورت تعريف كرد.
 Disable 

با انتخاب اين گزينه خروجي غير 
  فعال مي شود.

 DC3 

  3يا  2در مد 3كنتاكتور درايو پمپ 
 MC3 

  3كنتاكتور برق شهر پمپ 
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 RSVx 

پمپ هاي رزرو را به اين خروجي متصل مي شود.پس از خارج شدن همه پمپ ها 
  مي شود.پمپ هاي رزو وارد مدار 

 E.Valve 

  خروجي شير برقي يا پمپ پركن منبع آب به اين خروجي وصل مي شود.
 Fan 

فن تابلو به اين خروجي وصل مي شود اگر براي كنترلر درايو تعريف شود با 
  روشن شدن درايو اين خروجي نيز وصل مي شود.

 Alarm 

ايجاد آالرم اگر دستگاه داراي بوق آالرم باشد به اين خروجي وصل مي شود. با 
  اين خروجي فعال مي شود.

 

12- Reset to Factory 
كاربر مي   Reset to Factoryدر گزينه

تواند تمام تنظيمات را به حالت اوليه 
برگرداند .با كليك برروي اين گزينه 
كنترلر به شما اخطار مي دهد و بعد از 

تمامي  YESكليك كردن بروي گزينه 
تنظيمات به حالت پيش فرض بر خواهد 

   گشت .

  

 بازمي گردد. 1111تمامي پارامترها از جمله پسورد نيز به حالت اوليه خود 
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  طاهاخ
  نمايش  علت  رفع ايراد

با مراجعه به صفحه كنترل فاز 
وبررسي پارامترهاي ثبت شده و 

شرايط برق شهر مي توان مورد را 
  برطرف كرد .

با خطاي كنترل فاز 
حساسيت فاز مواجه شده 

  است.

Phase Sensivity 
Error on Control 

Phase! 

با مراجعه به صفحه كنترل فاز 
وبررسي پارامترهاي ثبت شده و 

شرايط برق شهر مي توان مورد را 
  برطرف كرد .

ولتاژ يكي از فازها به 
باالتر از حد معمول 

  رسيده است
Max Voltage Error 
on Control Phase! 

با مراجعه به صفحه كنترل فاز 
وبررسي پارامترهاي ثبت شده و 

شرايط برق شهر مي توان مورد را 
  برطرف كرد .

ولتاژ يكي از فازها به 
پايين تر از حد معمول 

  رسيده است
Min Voltage Error 
on Control Phase! 

  اتصال سه فاز را بررسي نماييد.
توالي فاز رعايت نشده 

ي از فازها قطع است.يا يك
  مي باشد.

Phase Seqency 
Error on Control 

Phase! 

معيوب  Xپمپ شماره   پمپ مورد نظر را بررسي نماييد.
  است

Pump No.X is 
Failed! 
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اتصاالت پمپ ها را بررسي نماييد 
.  

بعضي از پمپ ها دچار 
 !All Pumps Failed  اشكال شده است .

سيستم  ESCبا نگهداشتن كليد 
 را راه اندازي نماييد.

  را بررسي نماييد. EMGورودي 

سيستم به وسيله كاربر 
  متوقف شده است.

System Stopped 
By User! 

مقدار آب مخزن به پايين تر از 
  حد معمول رسيده است .

  را بررسي نماييد. FLورودي 

فلوتر كنترلر خطايي را 
  مشاهده كرده است

An Error Occurred 
on Floater! 

اتصال بين سنسور و كنترلر را 
بررسي نمايد و از صحت عملكرد 

  سنسور اطمينان حاصل كنيد .

سنسور از سيستم جدا 
  شده است.

The Sensor is 
Disconnected! 

اتصال پمپ ها و سيم كشي آنها 
 را بررسي نمايد.

  را بررسي نماييد. MPورودي 

فشار آب لوله ها به باالتر 
شده از مقدار تنظيم 

  رسيده است .
System Pressure 
Reaches to Max! 
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