
ATS55 M(Automatic Transfer Switch)   تابلوی کنترل اتوماتیک

              تجهزات اصلی بکار رفته در این تابلو عبارتند از:

 100            A کلید اتوماتیک، کمپکت دستی،سه پل 

    100  A, 220V ،کنتاکتور قدرت ،سه پل 

100 A    قدرت  فیوزو پایه 80 A  فیوز قدرت 

 mm 96*96در ابعاد        :   HZ 55-45،فرکانس متر   500V AC-0،ولت متر       100A AC-0 آمپر متر 

 mm 96*96در ابعاد             :  40V DC-0،ولت متر       20A DC-0آمپر متر 

100/5A  ترانس اندازه گیری 

20*5 mm شین قدرت و شین نول و شین ارت 

DSE برد کنترل الکترونیکی 

1800*900*500 mm   سلول ایستاده طرح ریتال 

 مشخصات تابلوی کنترل اتوماتیک:

تابلو به صورت ایستاده با درب از جلو و ورودی کابل از قسمت پایین یا مطابق درخواست متقاضی و از ورق آهنی به ضخامت 

2mm ر و نوع کنترل به صورت تک و با رنگ آمیزی پخته شده یا الکترواستاتیک ساخته می شود.تابلو متناسب با قدرت ژنراتو

  سلولی یا دو سلولی طراحی می شود.

است،ولی حفاظت های باالتر طبق نیاز متقاضی قابل تامین است.تمام اتصاالت و گره ها و شینه ها با  IP 23درجه حفاظت تابلو 

ت( به گونه ای طراحی شده پوشش مناسب برای جلوگیری از خطر برق گرفتگی در نظر گرفته شده و شینه اصلی تابلو)شین قدر

دارای رنگ های جداگانه و همچنین  DCو   ACکه در مواقع اتصال کوتاه در برابر تنش های مکانیکی مقاوم باشد.تمام سیم های 

پالستیکی قرار می گیرند.تابلو به گونه ای طراحی شده که تهویه مناسب در داخل  داکتدارای شماره سیم بوده که در داخل 

 ام بگیرد.کلیه تجهیزات از نوع مرغوب و مطابق استانداردهای بین المللی می باشد.تابلو انج

 این تابلو دو عملکرد عمده دارد:

 ) STANDBY الف(کنترل و نظارت برتغذیه بار مصرفی توسط شبکه یا ژنراتور)حالت    

وماتیک انجام می شود:قطعی در برق شبکه مراحل زیر به صورت ات به این صورت که در هنگام بروز اختالل یا  

 می شود قطعخط شبکه  کنتاکتور یا کلید اتوماتیک. 

  عمل استارت دیزل به صورت اتوماتیک و با تاخیر از پیش تنظیم شده انجام می پذیرد .در صورتی که عمل استارت منجر

و اگر باز هم دیزل  ی شوداستارت سه بار با فاصله زمانی مناسب و قابل تنظیم تکرار م ،دیزل نگرددبه روشن شدن 

 .د،فرمان قطع استارت همراه با آالرم صادر می شودروشن نش

 کلید  پس از اینکه دیزل روشن شد و ولتاژ و فرکانس ژنراتور در حالت بی باری به مقدار نامی خود رسید،کنتاکتور یا

یرد.فاصله زمانی بین قطع برق اتوماتیک مربوط به ژنراتور وصل می شود و تغذیه بار مصرفی توسط ژنراتور صورت می گ

 شبکه تا تغذیه بار مصرفی توسط ژنراتور حداقل هفت ثانیه است.

  پس از وصل مجدد برق شبکه یا رفع اختالل و گذشت زمان تثبت برق شبکه،تغذیه بار به طور اتوماتیک از ژنراتور قطع و

الزم برای تثبیت برق شبکه پس از وصل مجدد یا رفع . مدت زمان )  change overتوسط شبکه صورت می گیرد )عمل 

 اختالل،قابل تنظیم است.

 مدت معینی را به صورت بدون بار کار می کند تا خنک شود.سپس  ژنراتور پس از قطع تغذیه بار مصرفی از ژنراتور،دیزل

 قابل تنظیم است.  ( باقی می ماند.مدت زمان این مرحله نیزstandbyبرای عملیات بعدی به حالت آماده کار )

 ب(نظارت بر پارامتر های الکتریکی و مکانیکی دیزل ژنراتور



تابلوی کنترل اتوماتیک فوق بر پارامتر های مختلفی از دیزل ژنراتور و شبکه نظارت داشته و در مواقع ضروری با اعمال فرامین الزم 

 شامل موارد زیر است:،سیستم رادر مقابل خطرات احتمالی محافظت می نماید.این پارامترها 

 نظارت و حفاظت دیزل در برابر کاهش فشار روغن، افزایش درجه حرارت آب و دور غیر مجاز 

 نظارت بر اشکال در سیستم استارت دیزل 

 نظارت بر ولتاژ و شارژ باطری 

 کنترل و نظارت بر سطح سوخت موجود در داخل تانک روزانه 

 و حفاظت در مقابل  نظارت بر ولتاژ سه فاز برق شبکه و ژنراتورOver Voltage And Under Voltage    

 حفاظت ژنراتور در مقابل تغییرات غیر مجاز فرکانس 

قابل با پیش بینی رله های حفاظتی )بنا به درخواست متقاضی( ،امکان حفاظت دیزل ژنراتور در مدر تابلوی کنترل اتوماتیک 

 خطاهای دیگر نیز وجود دارد از جمله:

  در برابر افزایش درجه حرارت روغنحفاظت دیزل 

  حفاظت ژنراتور در مقابلOver Current & Earth Fault & Reverse Power  به کمک رله های حفاظتی 

  حفاظت ژنراتور در مقابل افزایش بیش از حد حرارت سیم پیچها به کمک رلهPTC 

 

   MTS 30, 36 (Manual Transfer Switch)  تابلوی کنترل دستی 

وجود نداشته و تنها از یک کلید اتوماتیک دستی برای قطع و وصل   change overدیگر قسمت ،MTSابلوی کنترل دستی  در ت 

استفاده کرد،ولی بهتر این   relayو   switchنراتور استفاده می شود.برای استارت زدن و روشن نمودن مولد می توان از ژخروجی 

ختم می شود مانند  10که دو رقم آخر آنها به   DSEهای +برد برای مثالستفاده نمود)ا الکترونیکی کنترل است که از بردهای 

4410 DSE در این صورت عمل.) (STOP/START)   ری انجام می پذیرد.تجهیزات حفاظتی و اندازه گی بردبه صورت دستی و از روی

 مستقر می شوند.پارامترهای مکانیکی در تابلو 

 این تابلو عبارتند از: صلی بکار رفته درتجهیزات ا

100 A کلید اتوماتیک، کمپکت دستی،سه پل 

100/5A  ترانس اندازه گیری 

650*550*200 mm   سلول دیواری 

15* 3 mm  شین قدرت 

 mm 72*72در ابعاد             :    HZ 55-45،فرکانس متر   500V AC-0،ولت متر       100A AC-0 آمپر متر

 

 


