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  MD: 9512و  MD: 1594رله الكترونيكي دفترچه نصب و راه اندازي 
  

  :مقدمه
  . با گسترش روزافزوني همراه مي باشدرد الكتروموتورها كاربوژي و استفاده از  تجهيزات الكترونيكي و برقي همه ساله با گسترش تكنول

به دليل طراحي ويژه و فضاي نصب كم  الكتروپمپ هاي مستغرق. مي باشد ي مستغرقالكتروپمپ هادر  MD: 9512و  MD: 1594مهمترين كاربرد رله الكترونيكي 
تنها , استفاده از الكتروپمپ هاي مستغرق لجن كش در بسياري از سيستم هاي فاضالبي. هاي پمپاژ از محبوبيت ويژه اي برخوردار مي باشند جهت استفاده در ايستگاه

  . اشدمي ب فاضالبراه حل جهت پمپاژ و انتقال 
  .اينگونه الكتروپمپ ها طراحي شده استبه داخل سيم پيچي و كنترل دماي رطوبت  ,جهت محافظت از نفوذ و نشت آبفوق الذكر رله الكترونيكي 

  
  :كاربرد

ش، جريان مختلط و در حفاظت الكتروپمپ هاي مستغرق مانند الكتروپمپ هاي كف كش، لجن ك MD:9512و  MD: 1594كاربرد رله هاي آب و رطوبت مدل هاي 
  .در مقابل افزايش بيش از حد دما، نشت آب و نفوذ رطوبت مي باشد) ملخي(جريان محوري 

  
  :مزايا

ناشي از افزايش دماي غير  و جلوگيري از سوختن الكتروموتور در مقابل نفود و نشت آب و رطوبت به داخل آن IP 68هاي الكتروموتورمحافظت بهينه از  )1
 مجاز

 ابلو فرمان الكتروپمپآسان در ت نصب )2

 استفاده از قطعات استاندارد در ساخت رله )3

 ولت 240ولت تا  100امكان تغذيه از  )4

 سبك و قابل حمل بودن دستگاه )5

 )متر 1000باالي ( عدم امكان نويز و اختالل در كاركرد رله در مسافتهاي طوالني )6
 درجه 85قابليت كاركرد تا دماي محيط  )7

  در مقابل نفوذ رطوبت به صورت ديجيتاليامكان تنظيم حساسيت دستگاه  )8
 

  مشخصات فني دستگاه

  نوع تنظيم  خروجي  ولتاژ تغذيه  مدل
  ابعاد به ميليمتر

  ارتفاع/ عرض / طول 
  نوع نصب

  تعداد سنسورها
  رطوبت  آب  دما

MD: 1594100 – 240 VAC2 A  -  75 x 45 x 120 ندارد  ٢  ٢  ریلی  
MD: 9512100 – 240 VAC2 A  0 – 100 %75 x 45 x 120 ١  ٢  ١  ریلی  

 

  MD: 1594 آب مدل ساير مشخصات فني رله
  جهت رفع سيگنال هاي خطا و قرار گيري مجدد رله در مدار RESETداراي دكمه ) 1
  )نور سبز نشانگر كاركرد بدون خطا و نور قرمز نشانگر خطا(جهت مشخص كردن خطاها و حالت نرمال دستگاه  LEDداراي نشانگر ) 2
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  MD: 9512 آب و رطوبت مدل ساير مشخصات فني رله
  جهت رفع سيگنال هاي خطا و قرار گيري مجدد رله در مدار RESETداراي دكمه ) 1
  )نور سبز نشانگر كاركرد بدون خطا و نور قرمز نشانگر خطا(جهت مشخص كردن خطاها و حالت نرمال دستگاه  LEDداراي نشانگر ) 2
  جهت نمايش ميزان رطوبت داخل الكتروموتور LEDداراي نشانگر هاي ) 3
   تنظيم مقدار رطوبت مجاز بر اساس توصيه هاي سازنده الكتروموتور و موقعيت نصب دستگاه هاي دكمه) 4
عث كاليبره كردن چرخش در جهت عقربه هاي ساعت با. با توجه به موقعيت نصب و فاصله سنسور رطوبت تا رله) ADJ(امكان تنظيم و كاليبره سنسور رطوبت ) 5

 سنسور در متراژهاي باال مي باشد 

  
 ) ADJ ( چرخش در جهت عقربه هاي ساعت

 ماكزيمم فاصله مجاز
)به متر(سنسور تا رله    درجه 

200  0◦ 
400  90◦ 
600  180◦ 
800  270◦ 
1000  360◦ 

 

  
  MD: 1594آب  معرفي پانل رله

و يك پورت تغذيه در قسمت هاي باال رت خروجي پو 3پورت ورودي،  4داراي  MD: 1594پانل رله آب 
سنسور  2سنسور دما و  2(جهت نمايش خطا در سنسورهاي دما و آب  LEDنمايشگر  4. مي باشدو پايين پانل 

نشان  RUNنور سبز نمايشگر . وضعيت كامل دستگاه را نشان مي دهند RUNبه همراه يك نمايشگر ) آب
و نور قرمز چشمك زن نشاندهنده وجود خطا در سيستم و يا به طور  دهنده وضعيت نرمال دستگاه مي باشد

  . وضعيت آماده به كار دستگاه مي باشدكلي نشاندهنده عدم 
به صورت قرمز چشمك زن مي باشد و  RUNثانيه نور نمايشگر  20در هنگام راه اندازي به مدت  :تذكر

  .پس از آن سبز خواهد شد
در . رله را به وضعيت نرمال بر مي گرداند RESETلكتروموتور، دكمه پس از اعالن هر خطا و رفع عيب ا

 .صورتي كه هنوز عيب سيستم برطرف نگرديده باشد، رله اجازه روشن شدن الكتروموتور را نمي دهد
  
  MD: 1594  معرفي درگاه هاي رله آب 

IN 1  : 1سنسور شماره (ورودي سيم سنسور دما(  
IN 2  : در صورتي كه از سنسور دوم دما استفاده نمي شود آن را اتصال كوتاه كنيد{) 2نسور شماره س(ورودي سيم سنسور دما{ 
IN 3  : 1سنسور شماره (ورودي سيم سنسور آب(  (MD: 1585 T) 

IN 4  : 2سنسور شماره (ورودي سيم سنسور آب ((MD: 1585 T) }ه كنيددر صورتي كه از سنسور دوم آب استفاده نمي شود آن را اتصال كوتا{  
  تغذيه رله :  240 – 100

CO / NO / NC  :درگاه هاي خروجي رله  
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  MD: 9512معرفي پانل رله رطوبت 
پورت خروجي و يك پورت تغذيه در قسمت  3پورت ورودي،  4داراي  MD: 9512پانل رله رطوبت 

( ان رطوبت داخل الكتروموتور به منظور نمايش ميز LEDنمايشگر  5در باالي پانل . هاي باال و پايين پانل مي باشد
 نيز در صورت بروز خطا در هر يك از سنسورهاي دما، رطوبت و سنسورهاي آب. تعبيه شده است%) 100تا % 20از 

روشن مي  FAULTمربوط به  LEDدر اين حالت . شود از نمايشگرهاي فوق براي نشان دادن نوع خطا استفاده مي
كه روشن گردد نشان ) به ترتيب دما، رطوبت و آب( W، و T ،Hاز عالمت هاي متناظر با هر يك  LEDگردد و 

 LEDدر قسمت پايين پانل، . مربوطه قرمز مي شود LEDدر اين حالت نور . دهنده خطاي سنسور مربوطه مي باشد
و كاليبره  امكان تنظيم ADJپيچ تنظيم . كاربردي مشابه با رله آب كه در باال اشاره گرديد دارد RUNمربوط به 

تنظيم ماكزيمم مقدار  MENUبا استفاده از دكمه . سنسور رطوبت را با توجه به فاصله سنسور تا رله را مي دهد
 MENUپس از فشار دكمه  MAWHبراي تنظيم . در الكتروموتور امكان پذير مي گردد (MAWH)رطوبت مجاز 

را جهت ذخيره  MENUت در آخر دكمه و تنظيم درصد مجاز رطوب DOWNو  UPبا استفاده از دكمه هاي 
 .اطالعات و خاتمه تنظيمات مجدداً فشار مي دهيد

 

  :معرفي درگاه ها
IN 1  :در صورت عدم اتصال اين سنسور دستگاه سيگنال خطا مي دهد{ ) نرمال بسته( ورودي سيم سنسور دما{  
IN 2  :ورودي سيم سنسور رطوبت (MD: 9552 F) 

IN 3  :1سنسور شماره (ب ورودي سيم سنسور آ(  (MD: 1585 T) 

IN 4  : 2سنسور شماره (ورودي سيم سنسور آب ((MD: 1585 T) }در صورتي كه از سنسور دوم آب استفاده نمي شود آن را اتصال كوتاه كنيد{  
  رله تغذيه :  240 – 100

CO / NO / NC  :درگاه هاي خروجي رله  
تابلو  از طريقپيغام خطا داده و سبب خاموشي الكتروموتور دستگاه , از حد مجاز تنظيم شده افزايش يابد وتوردر الكتروم در صورتي كه ميزان رطوبت و يا آب

در اين حالت اپراتور مربوطه متوجه مي گردد كه ميزان رطوبت و يا . از سبز به قرمز مي باشد LEDپيغام خطا شامل آژير و تغيير رنگ . مي گرددمربوطه فرمان 
در اين حالت الكتروموتور جهت انجام تعميرات از . حتماً خواهد سوخت )و يا تجهيزات برقي ديگر( فراتر رفته و در صورت ادامه كاركرد الكتروموتور آب از حد مجاز

  . قرار مي گيرد مجدداً رله در مدار, RESETمدار خارج خواهد شد و پس از رفع تعميرات مجدداً با استفاده از دكمه 
  . يك سنسور رطوبت و يك عدد سنسور حرارت مي باشد, يت كاركرد با دو سنسور آباين دستگاه قابل

ميزان رطوبت نسبي مجاز . مي بايست دستگاه توسط نشانگر هاي مربوطه تنظيم گردد, جهت عملكرد بهينه دستگاه در مقابل نفوذ رطوبت به داخل الكتروموتور
  . مي گردد وگ ها گزارشدر كاتالتوسط سازنده الكتروموتور , در دماي معين

اين زمان تاخير مربوط به . ثانيه در مدار قرار مي گيرد 20رله پس از  ,پس از وصل برق, در صورت قطع برق الكتروموتور در موارد اضطراري به غير از موارد خطا
  .مجدد دستگاه مي باشد RESETتست خطاها و تنظيم و 

مي بايست محل نصب سنسورهاي مربوطه به دقت محاسبه گردد تا به محض ورود , ر تابلوهاي برق استفاده گردددر صورتي كه از رله فوق الذكر جهت محافظت د
 .دستگاه عمل كرده و از خسارتهاي بيشتر ممانعت بعمل آيد, و يا افزاش دما بيش از حد طراحي قطعات مربوطه رطوبت و يا نشت آب بيش از حد مجاز
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  و رطوبت  نحوه راه اندازي رله آب

در حالت قرمز شروع به جشمك زدن  RUNمربوط به  LEDبالفاصله بعد از اتصال تغذيه، . بعد از اطمينان از صحت سيم بندي ميتوان تغذيه دستگاه را وصل كرد
شود رله خروجي را جذب مي نمايد را خوانده و چنانچه خطايي در هيچ يك از سنسورها مشاهده ن) و رطوبت(مي كند و دستگاه ورودي هاي سنسورهاي دما، آب 

الزم بذكر است عمليات كنترل سنسورها بدون وقفه تا زمان برقرار بودن تغذيه ادامه خواهد . بصورت سبز روشن مي شود RUNمربوط به  LEDو همزمان با آن 
  . داشت

ز بصورت چشمك زن نوع خطا را مشخص مي كند و دستگاه مرتبط با خطا در حالت قرم LEDچنانچه خطايي رخ دهد رله خروجي از حالت جذب خارج شده و 
  .كردن در همان حال باقي مي ماند RESETتا زمان 

  .داخلي دستگاه بصورت متناوب در بازه هاي زماني مشخص به مدت يك ساعت فعال مي شود Buzzerدر وضعيت خطا 
 .توسط افراد ماهر مورد بررسي قرار گيرد) الكتروپمپ(ا و الكتروموتور كردن دستگاه ، سنسوره RESETدر هنگام بروز خطا مي بايست قبل از : توجه
 

  :نحوه طراحي
مربوطه كامالً  ICبرنامه نويسي . پروگرام شده است VBبا استفاده از نرم افزار  AVRسري  IC. در طراحي رله از قطعات استاندارد استفاده شده است

 .و جديد استفاده گرديده است انحصاري مي باشد و از الگوريتم هاي كامالً نو
  

  :نحوه ساخت
 . مي باشد كه در مقابل دما مقاومت خوبي دارد PVCجنس كاور دستگاه از . فيبر برد رله از نوع متاليزه دو طرفه مي باشد

  
  :نحوه تست

ت هفت روز قرار مي گيرند و در صورت به مد, از جهت دما و رطوبتپس از كاليبره شدن در محيط هاي متفاوت , سنسورهاي رطوبت, جهت تست دستگاه
  .تمامي سنسورها قبل از ارسال به مشتري تست مي گردند .از عملكرد صحيح دستگاه مطمئن خواهيم شد, عدم بروز خطا

  


