
 

 

 

 

 

 [کنترلر بوستر پمپ]
با  نمونه گیري از فشار آب ساختمان و بر اساس پارامترهاي از   این کنترلر

 پیش تنظیم شده در صدد تثبیت فشار آب بر خواهد آمد. 
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فاده را با تشکر از انتخاب این محصول لطفا قبل از استفاده از این محصول این راهنماي است
به دقت مطالعه نمایید.تنظیمات اشتباه ممکن است به دستگاه هاي متصل به این محصول 

  آسیب برساند.

این راهنما ممکن است بدون هیچ اطالع قبلی جهت بهبود عملکرد 
 سیستم تغییر نماید.

ویا با  مراجعه نمایید tech.ir-w.awwلطفا براي دریافت جدید ترین اطالعات به سایت  
  تماس حاصل نماید. 021- 77816964شماره 
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  مقدمه
در اکثر نقاط شهر هاي بزرگ فشار آب در طبقات باالي ساختمان پائین می باشد ، براي رفع 

در توسط متخصصان مربوطه طراحی و ساخته می شود و  مجموعه بوستر پمپاین مشکل 
ورودي . این دستگاه شامل یک مخزن آب  خواهد شدراه اندازي این ساختمان ها نصب و 

دي از شهر در داخل آن ذخیره می شود ، این آب ذخیره شده به ومی باشد که آب ورشهر 
در این به داخل لوله هاي آب ساختمان پمپاژ می شود . ها و با توجه به مصرف وسیله پمپ 

ب را جهت ذخیره فشار در داخل لوله سیستم یک مخزن فشار هم وجود دارد که مقداري آ
(مجموعه  این ایستگاه پمپاژ آبفشار گفته می شود . تحت ها نگه می دارد که به آن مخزن 

کنترل فشار آب را در داخل لوله ها دارا می باشد . براي راه اندازي و توانایی  بوستر پمپ)
ز فشار آب نمونه برداري کرده کنترل بهینه فشار آب این سیستم نیاز به یک کنترلر دارد تا ا

و با توجه به مصرف و پارامترهاي از پیش تعیین شده تعداد مناسبی از پمپ ها را وارد مدار 
دارد . در این راهنما به  هپمپ کنترلر این وظیفه را برعهد مجموعه بوسترنماید . در می 

  توضیح کامل این کنترلر می پردازیم.
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  شخصاتم

 مپ هاي سه فاز و تکفازتوانایی راه اندازي پ 

 ) نمایش شکل موج برق برق شهرRST بر روي صفحه ( LCDداراي 

 داراي کنترل فاز داخلی 
  توانایی تنظیم ولتاژ باال و پائین برق شهر از رويLCD (کنترل ولتاژ) 

 از روي   توانایی تنظیم حساسیتLCD (عدم تعادل بین فاز ها) 

  و سه فازتوانایی تنظیم دستگاه  به صورت تکفاز 
  داراي تایمر هايOn-Delay   وOff-Delay  مجزا در هنگام بروز خطا 

 (اتصال فازبه جاي نول) محافظت در برابر اتصال دوفاز به سیستم 

 نمایش دیجیتال ولتاژ هاي فاز با فاز و فاز با نول و فرکانس 
  قابلیت نمایش مقادیر ولتمتر و فرکانس پمپ ، همچنین وضعیت پمپ ها

 )Homeدر صفحه اصلی ( و فلوتر
 داراي فلوتر داخلی 

  توانایی تنظیم حساسیت فلوتر از رويLCD  کیلواهم)KΩ( 

 قابلیت فعال یا غیر فعال کردن فلوتر 
 توانایی اتصال فلوتر خارجی  
  داراي تایمر هايOn-Delay   وOff-Delay  مجزا در هنگام بروز خطا 

  قابلیت فعال کردن آالرم برايError  ها 
 درایو 2خروجی مجزا آنالوگ براي کنترل  2 داراي 

 مجزا فن خروجی داراي 

 خروجی داراي Alarm مجزا 
  (مدیک) ثابتدورپمپ به صورت  4توانایی کنترل تا 

  مدیکمتغیر (دورپمپ به صورت  2پمپ به صورت ثابت و  4قابلیت کنترل تا( 
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  3(مد ومتغییر تنها با یک درایدورپمپ به صورت  3قابلیت راه اندازي تا( 

 10-0امکان اتصال سنسور هايV,0-20mA,4-20mA,0-5V   و سویچ هاي
 (Pressure Switch)فشار

  سیستمحفاظت توانایی تنظیم ماکزیمم فشار براي 

  سویچ فشار ماکزیممپرشر داراي ورودي  
 ورودي/  خارجی سطح کنترل/ خارجی فاز کنترل:  براي مجزا ورودي چهار داراي 

Max Pressure   /شستی وديور Emergency 

   داراي خودسرویس داخلی 
 فرکانس تعریف قابلیت Start  

  قابلیت تعریف  فرکانس Stop 
 تعریف قابلیت Full load   )کلکتور،تشخیص ورودي بودن بسته تشخیص 

 )ها پمپ گرفتن هوا لوله و تشخیص ترکیدگی

 اجراي Sleep  شرط 3 با 
  رسیدن به مینیمم فرکانس تولید فشار پمپSleep Frequency)( 
 تغییرات فشار کلکتور کمتر از مقدارGap 
 به پایان رسیدن تایمرOff Delay 

  نمایش کارکرد پمپ ها به صورت مجزاء 
  قابلیت تعریف پمپ اول به صورت ژاکی (ژاکیOnوژاکیOff( 

 متغیر به صورت  دور کنترل پمپ هايPID واقعی 
  داراي امکانChange Over  متغیردورثابت و دورن براي پمپ هاي یکسا 

 تعریف قابلیت Change و زمان با  Change شدن روشن خاموش با 

   داراي امکانReserve Automatic متغیر دورثابت وبراي پمپ هادور 
  قابلیت تشخیص پمپ معیوب و توانایی جایگزینی آن 

 معیوب هاي پمپ گذاشتن سرویس قابلیت 

  تنظیم پارامترهاي دستگاه به وسیله شبکهRS-485 تکل روو پModBus-RTU 
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  امکان اتصال به مازولSMS  وپیامک کردن خطاها 

 تمامی نمایش Error ي صفحه در ها Error history 
 امکان ارتباط با سیستم هوشمند ساختمانBMS  

 قابلیت راه اندازي سیستم به صورت دستی 

 قابلیت STOP دستی صورت به سیستم کردن 
  24داراي خروجیVdc  100با توانmA براي راه اندازي سنسور وبرگشت فرامین 

  دارايLCD  8با وضوحK Pixel 

  قابلیت تعریف سطح دسترسی به تنظیماتUser Level Password 
  42ابعادmm  عمقX 220mm  عرضX 160mm ارتفاع 

  180ابعاد پشتmm X 120mm 

  سال گارانتی  5داراي 

  حداکثر مقادیر مجاز
  

 

 

 

 

 

 

 

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

  هرتز 60یا  50فرکانس...........................................................
  آمپر 10جریان خروجی رله ها....................................

 DC میلی آمپر 100ولت................................ 24 جریان خروجی
  ولت.........................محافظت شده24اتصال کوتاه خروجی 

  اتصال کوتاه خروجی فلوتر............................محافظت شده
  ولت 30ولتاژ ورودي هاي دیجیتال............................

  آنالوگ..................محافظت شده اتصال کوتاه خروجی هاي
  درجه سانتیگراد 55تا  0دماي محیط کار.............................................
 + درجه سانتیگراد65تا  -20دماي نگهداري...............................................
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 دیجیتالورودي هاي 

  واحد  min typ  max  شرایط  پارامتر  سمبل

ViL   ورودي پائین ولتاژ
  ولت  4,4    4,2    دیجیتال

ViH   ولتاژ باال ورودي
  ولت  5,0    4,8    دیجیتال

Vi ولت  33  24  -24    ولتاژ ورودي  

Ii 24ولتاژ ورودي  جریان ورودي 
میلی   5,9    5,5  ولت

  آمپر
  

 خروجی آنالوگ

  واحد  min typ  max  شرایط  پارامتر  سمبل
Vo ولت  10,2    0    خروجی ولتاژ  

Io 10ولتاژ خروجی   جریان خروجی 
میلی   13,5    0  ولت

  آمپر
Ri اهم  1050  1000  950    امپدانس خروجی  

 جهت محافظت خروجی هاي رله اي دستگاه یک فیوز محافظ در مدار تعبیه شود .

ب نخواهد دیدو با اعمال این دستگاه در مقابل افزایش ولتاژ محافظت شده است و آسی
 ولت روشن نخواهد شد. 250ولتاژ باالتر از 
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 فلوترخروجی 

  واحد  min typ  max  شرایط  پارامتر  سمبل

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

RMS 

Io خروجی ولتاژ   جریان خروجی
میلی   0,8    0,6  ولت 8,5

  آمپر
Vi اهم  10050  10000  9950    امپدانس خروجی  
R مگا اهم    2,2      ایزوالسیون  

  

  

 )سنسورورودي آنالوگ (

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

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

Ii  در حالت جریان   جریان ورودي
 10Vولتاژ 

  میلی آمپر  21  20  19
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  ترمینالنماي 
 

  شد.می با  ترمینال مربوط به تغذیه دستگاه قسمتاین  - 1
  متصل می شود. R-Nتوجه : در حالت تکفاز فاز و نول به 

 به این ترمینال ها متصل می شود . خطوطخروجی رله اي جهت راه اندازي  -2
 به این ترمینال ها متصل می شود.ولت 24ورودي هاي دیجیتال  - 3
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عدي به ترمینال ب 4می باشد و   موتی فانشن هاي وروديترمینال اول متعلق به  4توجه : *
  برگشت پمپ ها خواهد بود .

  
 خواهد بود .  RS-485این دو ترمینال جهت اتصال به شبکه  -4

جهت اتصال  خروجی آنالوگ 2کاربر می تواند از در ترمینال هاي خروجی آنالوگ  - 5
 استفاده کند. به درایو

 خواهد بود. کنترلرترمینال جهت اتصال سنسور به  سهاین  - 6
 

  در بازار پشتیبانی می کند . سنسورهاي موجوداین دستگاه از تمامی رنج توجه : 
  

  C=Com , H = High , L = Lowسه ترمینال بعدي متعلق به فلوتر خواهد بود . -7
براي تغذیه سنسور و  100mAبا جریان  24Vdcاین دو ترمینال داراي ولتاژ  -8

 استفاده در مدار فرمان براي ورودي ها تعبیه شده است .
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  کاربرديمدار 

  
پمپ اول  2پمپ 4پمپ را دارد که از این  4توانایی راه اندازي در مد یک کنترلر بوستر پمپ 

براي راه اندازي موتور به صورت دور متغییر ر راه اندازي کرد . یمتغیدوررا می توان به صورت 
 10تا  0نیاز به درایو می باشد ، این درایو ها براي کنترل سرعت دور موتور به یک ورودي 

 2درایو را به صورت مجزا دارا می باشد ،  2بوستر توانایی کنترل  رولت نیاز دارند . کنترل
  عدد خروجی آنالوگ کنترلر براي این منظور تعبیه شده است . 

  
بارخاموش هردرایو باتوانایی راه اندازي سه پمپ را دارد که در این روش  2کنترلر در مد 

استهالك به صورت مساوي بین سه مد در این د.می شوچنج  سه پمپ وروشن شدن روي
 پمپ تقسیم می شود براي راه اندازي این روش براي هر پمپ نیاز به دو کنتاکتور است از

راه دورثابت راه اندازي می کند و دیگري پمپ را با درایو  این دو کنتاکتور یکی پمپ را با
 متغییر و دو پمپ بعدي به صورت دور تدر این مد ابتدا پمپ یک به صوراندازي می نماید. 

ثابت درنظر گرفته می شود ، با خاموش شدن همه پمپ ها عمل چنج اور انجام شده و  دور
ثابت درنظر گرفته می دوربه صورت  3و1متغییر و پمپ هاي بصورت دور 2پمپ 
باارور درایو یاخاموش شدن درایو کنترلرپمپ هارا باکنتاکتوردورثابت 2(درمدشود.

  ردمدارمیکند)وا
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یک پمپ ها با  3کنترلرقابلیت راه اندازي3پمپ را دارد.درمد3معرفیتوانایی  کنترلر3در مد 
رسانده و بعد پمپ را از درایو دور به ماکزیممموتور اول را درایو درایو را دارد به این روش که 

  ی شود.د و سپس پمپ بعدي با درایو راه اندازي مجدا کرده و به برق شهر وصل می کن
  
  

کنترلر بوستر پمپ براي اندازه گیري فشار لوله هاي آب از تمامی مدل هاي سنسور و سویچ 
براي  (Pressure Switch)فشار پشتیبانی می کند . کاربر اگر مایل باشد که از سویچ فشار

سویچ فشار را دارا  4راه اندازي پمپ ها استفاده نماید کنترلر بوستر پمپ توانایی خواندن 
فشار به صورت آنالوگ کاربر می تواند تمامی سنسور هاي  گیري . براي اندازه واهد بودخ

 4- 20موجود در بازار را به کنترلر متصل کند از جمله این سنسور ها می توان به سنسور 
  ولت نام برد . 0 -10میلی آمپر و  0 -20میلی آمپر ، 

 ذخیره مخزن را در تواند سطح آب  داراي یک فلوتر داخلی است که میکنترلر بوستر پمپ 
فرمان کنترلر بوستر پمپ را مدار شده طرز سیم کشی  هنمایش داد نقشه را کنترل نماید . 

  نمایش می دهد . و دو در مد یک
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  کنترلرنماي 
نمایش داده شده  در شکل نماي کنترلر از سه قسمت تشکیل شده است که به وسیله اعداد

  است .

 قرار دارد که هر کدام بیانگر موارد زیر می باشد  LEDت نمایشگر هاي در این قسم - 1
: 

 POWER : اینLED . زمانی که تغذیه سیستم وصل شود روشن می شود 
 Run : در زمانی که کنترلر در حالت عادي کنترل می باشد اینLED  روشن

 می شود.

 Com : در هنگام ارتباط با شبکهRS-485  اینLED  . چشمک می زند 
 Error : هرگاه کنترلر با خطایی مواجه شود اینLED . روشن خواهد شد 
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 Phase Errorولت به کنترلر (دوفاز) کنترلر  250اتصال ولتاژي باالتر از  : با
 .روشن خواهد شد LEDروشن نخواهد شد در عوض این 

 
پارامتر هاي اندازه گیري شده و خطاهاي  LCDصفحه نمایش توسط در این قسمت  -2

 .داده می شوددر این صفحه به کاربر نشان در سیستم را موجود 

و وارد کردن  ،جهت جابجایی کاربر  دستگاه وجودداردکهدر این قسمت صفحه کلید - 3
براي کار کردن با صفحه کلید  پارامتر هاي مختلف از آن استفاده خواهد کرد .تغییر 

 باید به صفحه نمایش دقت کنید ،

معنی است که با  بداناي گزینه چشمک زن باشد این در صورتی که صفحه نمایش دار 
این گزینه انتخاب خواهد شد . کاربر می تواند با کلید هاي باال و پایین به  OKزدن کلید 

آن گزینه هاي دیگر بروید ، براي تغییر مقدار پارامتري که در حال چشمک زدن است 
و با  مقدار پارامتر را کم یا زیاد کنید و با کلید هاي باال و پایین را زده OKکلید را پارامتر 

 آن را تایید نماید .  OKزدن کلید 
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  منوها
  )Home Pageصفحه اصلی(

، این می شود پارامترهاي اندازه گیري شده توسط کنترلر نمایش داده ، در صفحه اصلی 
لف صفحه . قسمت هاي مخت می رودپارامترها جهت نمایش دادن روند کار کنترلر به کار 

  اصلی به صورت شکل مقابل می باشد :
  
در قسمت اول کاربر می تواند مقدار  - 1

را به صورت موجودر سیستم فشار لوله آب 
عددي و گرافیکی مشاهده نماید . فشار 
نمایش داده شده در این قسمت در واحد 

Bar . می باشد  

  در حالت سویچ فشار این قسمت به
 شکل روبرو خواهد شد.

  
  
 
قسمت از صفحه اصلی مقادیر اندازه گیري شده توسط کنترل فاز را به کاربر نمایش این  -2

مشاهده کند .  0.01می تواند فرکانس برق شهر را با دقت  FREQمی دهد ، کاربر در قسمت 
ستون اول از قسمت کنترل فاز مربوط به ولتاژ هاي فاز به نول و ستون دوم مربوط به فاز به 

 فاز خواهد بود .

 جه در حالت تکفاز کنترلر فقط ولتاژ فاز توR و فرکانس را نمایش خواهد داد . ورودي 
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پمپ هاي متصل به کنترلر را نمایش می خروجی در قسمت پایین صفحه اصلی وضعیت  - 3
در این قسمت گرافی  دهد ، کاربر می تواند روشن یا خاموش بودن پمپ ها را مشاهده نماید .

یش می دهد. عدد نمایش داده شده در کنار وضعیت پمپ ها سرعت پمپ هاي متغییر را نما
  مد عملکرد سیستم می باشد.

  )Error Historyتاریخچه خطاها(
کاربر بازدن کلید سمت راست در صفحه اصلی 
می تواند وارد این صفحه شود و خطاهاي 

   موجود در سیستم را مشاهده نماید.
  

  )Pump Errorخطاي پمپ ها(
داراي خطا پمپ هایی که  کاربر دراین صفحه

می باشد را مشاهده می نماید و بازدن دکمه 
  ریست می تواند این خطاها را برطرف نماید.

 
 
 
  

   صفحه تنظیمات 
کاربر می تواند با کلیک کردن و نگه داشتن 

در صفحه اصلی وارد ثانیه  3به مدت  OKکلید 
این صفحه شود ، در این صفحه شما به تمامی 

  .لر دسترسی خواهید داشت منو هاي کنتر
مربوط به تنظیم  Setpointsگزینه  - 1

راه اندازي پمپ هاي  است که وظیفهفشار
 .را برعهده دارند متصل به کنترلر 
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می تواند  Manualکاربر با ورود به منوي  -2

به صورت دستی پمپ ها را روشن و خاموش 
 نماید .

  توجه دراین منو کنترلر از حالت
شده و با خروج از اتوماتیک خارج 

این منو دوبار کنترلر هدایت سیستم 
 را به عهد می گیرد .

کاربر تنظیمات مربوط   Systemدر منوي  - 3
را در اختیار ، پسورد و بیزر به صفحه نمایش 

 خواهد گرفت .
کاربر می تواند اتصال و وضعیت ورودي هاي دیجیتال سیستم را  در این منو مشاهد  -4

 نماید .

تنظیم شده دراین و کلمه عبور  Hardwareستر پمپ به وسیله منوي طراح سیستم بو - 5
 نترلر را تنظیم نماید .کمنو می تواند سخت افزار 

 باید توسط افراد متخصص تنظیم و راه اندازي شود ، خطا در تنظیم  "این منو حتما
 واهد شد .کنترلر موجب عملکرد اشتباه کنترلر خ

کارکرد پمپ ها را از زمان آغار به کار مجدد دستگاه  کاربر  در این منو می تواند ساعت - 6
 ببند.

  در این منو به اطالعات تماس با شرکت دسترسی دارد. کاربر -7

می تواند به صفحه قبلی باز گردد . اگر  ESC  کاربر در هر صفحه اي با زدن کلید
فحه اصلی کلیدي را نزند کاربر بیشتر از یک دقیقه در صفحه هاي دیگر به جز ص

 کنترلر به صفحه اصلی بر می گردد .
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در صفحه اصلی تنظیمات اگرکاربر  -8

با توجه به گزینه یک را انتخاب نماید 
سیستم کنترل وارد یکی از صفحات 

 می شود.
 Value  

فشار کلکتور را مشخص  
رلر فشار آن را نماید تا کنت

   تنظیم نماید. این عددروي 
 
 

  سیستم کنترلON/OFF 
 
 
 
 
 On Pressure  

 این گزینه فشار روشن شدن پمپ را تنظیم می کند . 
 Delay  

 این گزینه زمان ورود پمپ را تنظیم می کند .
 Off Pressure  

 این گزینه فشار خاموش شدن پمپ را تنظیم می نماید . 
 Delay   

  .زینه زمان خاموش شدن پمپ را تنظیم می کندگاین 
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در صفحه تنظیمات با کلیک کردن بروي  -9
با توجه به مد راه کنترلر  Manual گزینه 

 اندازي پمپ ها وارد صفحه مورد نظر می شود.
 
 

 Mode 1 
در این صفحه کاربر می تواند 
پمپ ها را به صورت مستقیم 
روشن وخاموش نمایید. در این 

کاربر می تواند فشار صفحه 
براي  کلکتور را مشاهده نمایید.

کاربر می تواند  و دو پمپ یک
درایو تعریف نمایید،در قسمت 

FRQ  می تواند فرکانس پمپ ها را
  .دهدتغییر 

 Mode 2 ,3 
در این صفحه کاربر با توجه به مد 
سیم بندي پمپ ها می تواند 
کنتاکتورهاي درایو و یا برق شهر 

ید ، در این صفحه را روشن نمای
درایو به صورت مجزا راه اندازي 
می شود فرکانس درایو نیز قابل 

   تنظیم می باشد.
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در صفحه تنظیمات با کلیک کردن  -10
کاربر وارد صفحه تنظیمات  Systemبروي 

  سیستم خواهد شد.
  

 Password Setting 
کاربر در این صفحه می تواند 

وط به پسورد را تنظیمات مرب
جام دهد ، در زمان فعال بودن ان

پسورد براي ورود نیاز به پسورد 
  است.
 Status 

در این پارامتر کاربر می 
تواند پسورد سیستم را 

  فعال یا غیر فعال نمایید. 
 Change Password 

  در این صفحه کاربر می تواند پسورد سیستم را تغییر دهد.
 Backlight Off 

مان خاموش شدن روشنایی پس زمینه را پس در این پارامتر کاربر می تواند ز
  از آخرین کلیک تنظیم نمایید.

 Beep On Click 

توجه داشته باشید که در صفحه تنظیمات دستی کنترلر از حالت کنترل اتوماتیک سیستم 
بوستر پمپ خارج خواهد شد و پس از خروج از این صفحه به حالت اتوماتیک بر خواهد 

 گشت ، همچنین تمامی حافظت ها فعال خواهد بود .
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کاربر در این پارامتر می تواند بوق زدن در هر بار کلیک کردن را فعال یا غیر 
  فعال نمایید.

 Beep On Error 
هنگام خطا کاربر با فعال کردن این پارامتر می تواند صداي بوق دستگاه را در 

  بشنود.
در صفحه تنظیمات کاربر با کلیک بروي  - 11

می تواند وضعیت ورودي هاي  Inputگزینه 
با اتصال  دیجیتال دستگاه را بررسی نماید.

ولت به هریک از این ورودي ها  24ولتاژ 
نمایشگر ورودي موردنظر به صورت روشن در 

  می آید.

  

  

در صفحه تنظیمات طراح سیستم  -12
ر پمپ می تواند با داشتن کلمه بوست

عبور دستگاه وارد صفحه تنظیمات 
 ،تخصصی شود

  
 
 

در این صفحات سخت افزار سیستم پیکربندي خواهد شد . با کلیک کردن بروي گزینه  
Hardware  براین موضوع است که براي ورودپیغامی به شما نمایش داده خواهد شد که مبنی 

صفحه کلیدي برروي صفحه به  OKوارد نماید و با زدن کلید  به این صفحه باید کلمه عبور را
نمایش در خواهد آمد ، دراین بخش کاربر می تواند بروي اعداد حرکت کرده و کلمه عبور را 
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اگر کلمه عبور صحیح باشد کنترلر وارد صفحات  Enterوارد نماید . با فشردن گزینه 
دن کلمه عبور پیغام خطا در ورود کلمه پیکربندي سخت افزار خواهد شد . در صورت غلط بو

کنترلر دوباره به صفحه تنظیمات بر خواهد  OKعبور به نمایش در خواهد آمد با زدن کلید 
 گشت .

کاربر می تواند  PWTدر صفحه  - 13
ساعت کارکرد پمپ ها را به صورت 
مجزا مشاهده نمایید ، این زمان در 
این ورژن از برنامه از زمان روشن 

کنترلر محاسبه خواهد شدن شدن 
 شد.

  
  
  
  
  
کاربر می  Contact usدر صفحه  -14

تواند اطالعات تماس با شرکت را 
  مشاهده نمایید.
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  صفحات پیکربندي سخت افزار
  
  
  

در صفحه تنظیمات سخت افزار کاربر می تواند گزینه هاي مختلف نصب شده بروي سخت 
را مشاهده  ي دیگرفشردن کلیدهاي چپ و راست گزینه هامشاهده نماید . کاربر با را افزار 
این منو ها حتما باید توسط افراد متخصص تنظیم شود ، خطا در تنظیم این منو ها  نماید.

  ممکن است باعث آسیب به دستگاه هاي متصل به این سیستم گردد.

 
 

1 - Control Phase  
در صفحه تنظیمات سخت افزار کاربر با 

 Controlگزینه  کلیک کردن برروي
Phase  می تواند پارامترهاي قابل تنظیم

 کنترل فاز را مشاهده نماید .
 Status 

به وسیله این پارامتر خطاهاي کنترلر 
  فاز را فعال یا غیر فعال کرد.

 Type 
کاربر می تواند کنترل فاز را به صورت 

 فاز یا تک فاز پیکربندي نماید.ه س
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  .می باشد . کاربر می تواند این رمز را تغییر دهد 1111مز عبور در حالت پیش فرض ر
 . 

 
 
  

 Min 
ول براي هرفاز را تعیین می نماید ، با کاهش ولتاژ وعبور مینیمم ولتاژ قابل قب

 کنترلر خطاي کنترل فاز را نمایش خواهد داد . ازاین مقدار 
 

 Max 
که با افزایش  را مشخص می نمایدهر فاز قابل قبول ولتاژ ماکزیمم این پارامتر 

   خطاي کنترل فاز را نمایش خواهد داد . رولتاژ و عبورازاین مقدار کنترل
  .کاربر با زدن کلید راست وارد صفحه بعد کنترل فاز می شود

  
 Delay 

  .زمان روشن و خاموش شدن خطا را تنظیم می نماید این پارامتر
 Sensivity 

  کاربر به وسیله این پارامتر می تواند حساسیت کنترل فاز را تعیین نمایید.
 Mode 

  ید.این پارامتر نوع اندازه گیري ولتاژ فاز را مشخص می نما
 T.RMS 

این نوع از اندازه گیري ولتاژ را به صورت واقعی از روش پردازش 
  سیگنال به صورت گسسته محاسبه خواهد کرد.

 RMS 
این نوع از  اندازه گیري ولتاژ به روش ولتمتر هاي معمولی بازار می 

  باشد که معموال پایین تر از روش قبل می باشد.
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2- Floater  
کنترل تنظیمات براي وارد شدن به صفحه 

را کلیک  Floaterباید گزینه  سطح آب
   نماید .

 Type 
نوع فلوتر را به کاربر می تواند 

صورت داخلی ، خارجی و غیر فعال 
  تنظیم نماید .

 Trg 
سطح تحریک فلوتر را برحسب 

 .مقاومت تنظیم می نماید
 Dly 

 زمان تاخیر در روشن و خاموش شدن خطاي فلوتر را تنظیم می نماید.

  
3 - Sensor   

در صفحه تنظیمات سخت افزار کاربر با 
می  Sensorکلیک کردن برروي گزینه 

تواند پارامترهاي مربوط به سنسور را 
 تنظیم نماید . 

 Input Type 
 ازنظرفشارورودي نوع سنسور

  است .
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 Output Type 
نوع سنسور را با توجه به خروجی 

   نماید .می آن تنظیم 
  

 Max Pressure 
 براي راقابل قبول زیمم فشار ماک

  کنترلر تنظیم می نماید.
 Calibration Const 

 مقدار کالیبراسیون سنسور را وارد
نماید این مقدار براي یکسان  می

سازي بین گیج و سنسور فشار 
 درکنترلر قرارداده شده است .

 
 

4-  Pump 
می تواند در این صفحه کاربر 

پارامترهاي مربوط به پمپ ها را 
  .م نمایدتنظی

 Main Pumps 
تعداد پمپ هاي اصلی متصل به 

  کنترلر را نمایش می دهد.
 Num. of Drive 

تعداد درایو سیستم را مشخص 
  می نماید.

 Num. of Reserve 
تعداد پمپ رزرو را مشخص می 

  نماید.



31 | P a g e  
 

  
  
  
  

 Wiring 
این صفحه نوع سیم بندي راه انداز 

  پمپ هارا مشخص می نماید.
  
  

 Mode1 
تا چهار پمپ را می توان معرفی کرد در مد یک  ماکسیمم تا مد  در این

  درایو میتوان به کنترلر معرفی کرد .  2
 Mode2 

 2در این مد سیستم داراي تنها یک درایو می باشد و براي هر پمپ 
کنتاکتور در نظر گرفته شده است.کنترلر می تواند باتوجه به وضعیت 

Change Over  و یا برق شهر راه اندازي نماید.هر پمپی را با درایو  
 Mode3 

می باشد با این تفاوت که کنترلر پمپ  2سیم بندي این مد مانند مد 
اول را با درایو به ماکزیمم سرعت می رساند و با سویچ از روي درایو 
بروي برق شهر به سراغ پمپ بعدي می رود.در  این مد براي خارج 

می شودو در آخر پمپی که به  کردن پمپ ها ابتدا پمپ هاي ثابت خارج
  درایو وصل خاموش می شود.

 Status 
وضعیت پمپ ها در این صفحه 
 مشخص می گردد براي خارج کردن
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یا سرویس گذاشتن پمپ معیوب می 
  تیک آن را بردارید. توانید

  
  
  
  

  
5 - Full Load 

این گزینه به منظور تشخیص 
( وجلوگیري ازاسیب دیدن

ه بست -خشک کار کردن موتور
ترکیدگی –ورودي کلکتور بودن 

هات اشتبا-در خروجی کلکتور
  محاسباتی دبی ) فعال می گردد.

در واقع با تعریف مینیمم فشار  
وقتی  Pressureدر قسمت 

فشار کلکتور به مینیمم فشار 
تنظیمی برسد و زمان تنظیم 

شود کنترلر دستور بشده سپري 
  قطع موتورها را می دهد. 

  

در صفحه اول تنظیمات سخت افزار با زدن کلید راست می توانید بقیه گزینه هاي تنظیمات را 
 مشاهده نماید .
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6 -  Control  

کاربر  Controlا کلیک بروي گزینه ب
می تواند پارامترهاي مربوط به کنترل 

  سیستم را مشاهده نماید.
  
  
  
 Status 

این پارامتر وضعیت کنترل را 
مشخص می نماید با غیر فعال 
کردن این گزینه کنترل سیستم 

  متوقف می گردد.
 Type 

  نوع کنترل را مشخص می نماید.
 PID 

ه تعداد پمپ هاي وصل و مقدار فرکانس داریو هارا در این نوع کنترل دستگا
دریافت می نماید ، این کنترلر قابلیت ثابت نگاه داشتن فشار   PIDاز کنترلر 

  روي یک ست پوینت خاص را دارد.
 On/Off 

در این کنترل دستگاه یک فشار و یک تاخیر در وصل براي روشن شدن و 
پمپ ها از کاربر دریافت  یک فشار و یک تاخیر در قطع براي خاموش شدن

می نماید ، این نوع کنترل قابلیت نگه داشتن فشار در محدوده خاص را 
  دارد.
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 Percent 
این پارامتر مقدار درصد اضافه 
کردن و قطع کردن پمپ ها را تنظیم 

  می نماید.
  
  

 Add Delay 
این پارامتر تاخیر در وصل پمپ 

  بعدي را تنظیم می نماید.
  

 Remove Delay  
  این پارامتر تاخیر در قطع پمپ آخر را تنظیم می نماید.

  
 Switch Delay 

زمان سویچ بین کنتاکتور درایو و برق شهر می باشد  )3(مدبه این پارامتر مربوط
  در این زمان هر دو کنتاکتور درایو و برق شهر خاموش می باشد.
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 Frquency 
جهت  Sleepاین پارامتر فرکانس 

رل و تمامی پمپ خاموش شدن کنت
ها می باشد.روش اندازه گیري این 
پارامتر به این صورت می باشد که 
تمامی شیر هاي خروجی را می 

باتوجه به ثابت نگه داشتن بندیم 
درایو روي  setpointesفشارروي 

فرکانس خاصی ثابت می ماند، این 
در این پارامتر باالتر 2HZفرکانس را 
  وارد نمایید.

نکردن این  توجه:درست تنظیم
گزینه موجب اسیب به موتورمی 

  شود
  
  

 Off Delay 
کنترلر این زمان را براي تاخیر  Sleepبعد از رسیدن فرکانس درایو به فرکانس 

  در قطع پمپ ها در نظر می گیرد.
  
  

 Gap 
پرش فشار کلتور که بروي کنترلر نمایش داده می  Sleepدر هنگام اجرا شدن 

  اجرا نخواهد شد. Sleepباشد ، درغیر این صورت  شود باید از این مقدار کمتر
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 Diffrentional 
این پارامتر مقدار را نمایش می دهد 
که از ست پوینت فشار کلتور کم 

را   Wake upمی شود و فشار 
تنظیم می کند. به عنوان مثال اگر 

بار  5فشار ست پوینت برروي 
بار  0,5تنظیم باشد و این مقدار 

بار  Wake up 4,5باشد فشار 
  خواهد بود.

 On Delay 
  کنترلر این زمان را براي تاخیر در وصل می گیرد. Wake Upبراي 

 Start Frequency 
این پارامتر به منظور جلوگیري از 
افت فشار اولیه هنگام استارت می 

  باشد.

7-PID   
کاربر می  PIDبا کلیک بروي گزینه

را جهت کنترل  P,I,Dتواند مقادیر 
هاي متغیر به ر پمپ هرچه بهت

این صفحه در سیستم وارد نماید .
 PIDصورتی که نوع کنترل بروي 

تنظیم شده باشد به صورت صحیح 
  عمل می نماید.
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کاربر باید در نظر داشته باشد که کنترلر در این صفحه شروع به کار می نماید 
فحه در این ص PID، تمامی شرایط مورد نیاز کاربر براي تنظیم پارامتر هاي 

  موجود می باشد.
  
  

8-Change Over 

  Change Overبا کلیک بروي گزینه 
اربر می تواند وارد صفحه ک

کنترلر  شود.  Change Overتنظیمات
بوستر پمپ می تواند پمپ هاي یکسان 
را جهت تقسیم استهالك با یکدیگر 

  تعویض نماید.
  

  
 Off Changing 

با فعال شدن این پارامتر عمل 
Change over  در زمان خاموش

  شدن همه پمپ ها اجرا می شود.
  

 Time Changing 
این صفحه کاربر می تواند عمل 

Change Over  را در زمانهاي معین
 Changeاجرا نماید این نوع از 

Over  براي سیستم هایی مناسب
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می باشد که پمپ ها در مدت 
  زمانهاي طوالنی روشن هستند .

  
9-Reserve Automatic   

کنترلر بوستر پمپ توانایی تشخیص 
  دارا می باشد. پمپ هاي معیوب را

  
 Status 

در این گزینه کاربر می تواند این 
خصوصیت را فعال سازي نماید . با 
فعال شدن این گزینه پمپ دیگري 
به جاي پمپ معیوب وارد مدار 

بروي صفحه خطایی  خواهد شد .
نمایش داده خواهد شد ولی سیستم 

به کار خود ادامه خواهد  آبرسانی 
  داد .

  
 

 Type 
  دراین پارامتر کاربر می تواند نوع برگشت کنتاکت کنتاکتور را مشخص نماید.

 NC 
اگر کنتاکت برگشت به صورت نرمال بسته است این گزینه را انتخاب 

  نمایید.
 NO 

اگر کنتاکت برگشت به صورت نرمال باز است این گزینه را انتخاب 
  نمایید.
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10- Auto Service  
کنترلر به صورت پیش فرض زمان 
خاموش بودن پمپ ها را بررسی می 
نماید وبراي جلوگیري از گیر کردن پمپ 

پمپ ها را براي مدت زمان   هاي خاموش
مشخص به صورت لحظه اي روشن می 
نماید. این عمل باعث چرخش شفت 
موتور و پمپ می شود تا از رسوب بروي 

  شفت جلوگیري نماید.
  
 Off Time 

زمان خاموش بودن پمپ ها به 
  ساعت

 On Time 
زمان روشن بودن پمپ جهت 

  چرخش لحظه اي
 Interval Time 

اگر پمپی معیوب شود پمپ دیگري جایگزین می شود و  Reserve Automaticدر حالت 
نمایش داده خواهد شد ولی سیستم آبرسانی به کار خود ادامه خواهد داد . و  LCDبروي  خطایی

 با رفع عیب سیکل بصورت اتوماتیک به حالت اولیه باز می گردد.
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به جهت روشن نشدن همه پمپ ها 
با هم کنترلر بین هر روشن شدن 

  اختالفی در نظر می گیرد.

  

11 - MFI 
براي ورودي هاي دیجیتال سیستم 
می توان چندین کارکرد را درنظر 

  گرفت.
 Disable 

با انتخاب این گزینه ورودي مورد 
 نظر غیرفعال می گردد.

 
  

 PSx 
را به آن متصل  هاي بوستر پمپ با انتخاب این گزینه کاربر می تواند پرشر سویچ 

  نماید.
  

 MP 
را به این ورودي  Max Pressureکاربر می تواند با انتخاب این گزینه سویچ 

  وصل نماید.
  

 EMG 
  تابلو را به این ورودي متصل نمایید. Emergencyکاربر می تواند کلید

 CP 
  کاربر می تواند کنترل فاز خارجی را به این ورودي وصل نماید.
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 FL 
  با انتخاب این گزینه کاربر می تواند فلوتر خارجی را به این ورودي متصل نماید.

  
12- MFO  

سه خروجی آخر کنترلر را می توان به 
  چند صورت تعریف کرد.

 Disable 
ا انتخاب این گزینه خروجی غیر ب

  فعال می شود.
 DC3 

  3یا  2در مد 3کنتاکتور درایو پمپ 
 MC3 

  3کنتاکتور برق شهر پمپ 
  
  
  
  

 RSVx 
پمپ هاي رزرو را به این خروجی متصل می شود.پس از خارج شدن همه پمپ ها 

  پمپ هاي رزو وارد مدار می شود.
 E.Valve 

  به این خروجی وصل می شود. خروجی شیر برقی یا پمپ پرکن منبع آب
 Fan 

فن تابلو به این خروجی وصل می شود اگر براي کنترلر درایو تعریف شود با 
  روشن شدن درایو این خروجی نیز وصل می شود.

 Alarm 
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اگر دستگاه داراي بوق آالرم باشد به این خروجی وصل می شود. با ایجاد آالرم 
  این خروجی فعال می شود.

 

13 - Reset to Factory 

کاربر می   Reset to Factoryدر گزینه
تواند تمام تنظیمات را به حالت اولیه 
برگرداند .با کلیک برروي این گزینه 
کنترلر به شما اخطار می دهد و بعد از 

تمامی  YESکلیک کردن بروي گزینه 
تنظیمات به حالت پیش فرض بر خواهد 

   گشت .

 

 

  

 بازمی گردد. 1111تمامی پارامترها از جمله پسورد نیز به حالت اولیه خود 
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  طاهاخ
  نمایش  علت  رفع ایراد

راجعه به صفحه کنترل فاز با م
وبررسی پارامترهاي ثبت شده و 

شرایط برق شهر می توان مورد را 
  برطرف کرد .

کنترل فاز با خطاي 
حساسیت فاز مواجه شده 

  است.

Phase Sensivity 
Error on Control 

Phase! 

با مراجعه به صفحه کنترل فاز 
وبررسی پارامترهاي ثبت شده و 

مورد را  شرایط برق شهر می توان
  برطرف کرد .

ولتاژ یکی از فازها به 
باالتر از حد معمول 

  رسیده است
Max Voltage Error 
on Control Phase! 

با مراجعه به صفحه کنترل فاز 
وبررسی پارامترهاي ثبت شده و 

شرایط برق شهر می توان مورد را 
  برطرف کرد .

ولتاژ یکی از فازها به 
پایین تر از حد معمول 

  استرسیده 
Min Voltage Error 
on Control Phase! 

  اتصال سه فاز را بررسی نمایید.
توالی فاز رعایت نشده 

است.یا یکی از فازها قطع 
  می باشد.

Phase Seqency 
Error on Control 

Phase! 

معیوب  Xپمپ شماره   پمپ مورد نظر را بررسی نمایید.
  است

Pump No.X is 
Failed! 

بررسی نمایید اتصاالت پمپ ها را 
.  

بعضی از پمپ ها دچار 
 !All Pumps Failed  اشکال شده است .

سیستم  ESCبا نگهداشتن کلید 
 را راه اندازي نمایید.

سیستم به وسیله کاربر 
  متوقف شده است.

System Stopped 
By User! 
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  را بررسی نمایید. EMGورودي 
مقدار آب مخزن به پایین تر از 

  حد معمول رسیده است .
  را بررسی نمایید. FLورودي 

فلوتر کنترلر خطایی را 
  مشاهده کرده است

An Error Occurred 
on Floater! 

اتصال بین سنسور و کنترلر را 
بررسی نماید و از صحت عملکرد 

  سنسور اطمینان حاصل کنید .

سنسور از سیستم جدا 
  شده است.

The Sensor is 
Disconnected! 

ی آنها اتصال پمپ ها و سیم کش
 را بررسی نماید.

  را بررسی نمایید. MPورودي 

فشار آب لوله ها به باالتر 
از مقدار تنظیم شده 

  رسیده است .
System Pressure 
Reaches to Max! 

 

 

 

 

  

  

  



 نکات مهم در راه اندازی بوستر پمپ 

 فشار تنظیم شده در set point 1می بایستbar  م شود پایین تر از ماکزیمم ارتفاع پمپ تنظی. 

 Pressure max  1~0.5می بایستbar   باالتر از فشارset point   تنظیم شود . 

 ر پمپ الزامی می باشدکنترلر بوستبرای ارتباط بین سنسور فشار با ستفاده از سیم دو رشته بهم تابیده ا . 

 حتما از اتصال ارت موتور و درایو به تابلو اطمینان حاصل فرمایید. 

  درmode 1,2  ثانیه تنظیم شود 5تا  3کنترلر رمپ باال و پایین اینورتر بین. 

  درmode 3    0ثانیه و رمپ پایین  5تا  3کنترلر رمپ باال بینS  تنظیم شود. 

  از ارتباط زمین کنترلر با ارت تابلو پرهیز نمایید. 

 

 دول عیب یابی کنترلر بوستر پمپ ج

Errors (خطاها) ( عیب یابیFault Finding) 

Pump 1,2,3,4 Error چک کنید بیمتال یا کلید حرارتی عمل کرده و جریان موتور و بی متال را 

Drive Error  اردداینورتر خطا 

 اینورتر را بررسی کنیدLCD روی کد خطا 

Sensivity Error  اختالف فازهایR , S , T   در صفحه  واز حد مجاز تنظییم شده تجاوز کرده
 کنترل فاز تنظیمات چک شود

Minimum Voltage  ه استدکاهش پیدا کرولتاژ ورودی از حد تنظیم شده 
 در صفحه کنترلر تنظیمات چک شود

Maximum Voltage  از حد تنظیم شده افزایش پیدا کرده استولتاژ ورودی 
 در صفحه کنترلر تنظیمات چک شود

Disconnected 
Sensor 

 ارتباط سنسور با کنترلر قطع شده است
 کابل ارتباطی سنسور و کنترلر چک شود

Maximum Pressure 
Error 

 فشار آب از حد مجاز تنظیم شده تجاوز کرده است
 د شدبا مصرف مجدد ، خطا بر طرف خواه

Full Load Error دبی مصرفی از حد مجاز تنظیم شده بیشتر شده است 
وا منبع ذخیره آب چک شود ، شیرهای مکش و دهش پمپ ها چک شود ، ه

 گرفتن پمپ ها چک شود

Floater Error سطح آب منبع ذخیره آب از میزان مشخص شده کمتر شده است 
 منبع ذخیره آب چک شود

sequence Error  فازهای ورودی تابلوR , S , T جابه جا شده است 

All Pump Fault همه پمپ های موجود خطا دارد 



 توجه                                                                      توجه  

 د.گرد غیراین صورت بدیهی است موجب خسارتید توسط افراد متخصص انجام شود درتنظیمات زیر با

 انجام مراحل زیر برای راه اندازی بوستر پمپ الزامی می باشد:

   set pointتنظیم فشار مد نظر در  -1

  دور تمامی موتورها را با اینورتر  Hz 3کنترلر با فرکانس پایین حدوداً   manualر د -2

(DC1 , DC2 , DC3 , DC4) .چک شود 

 چک شود.(MC1 MC2, MC3, MC4کنترلر دور تمامی موتورها با فعال کردن کنتاکتورهای ) manualدر  -3

 س را باال برده تا به خروجی کلکتور را کامل ببندید ، با توجه به فشار تنظیم شده در کنترلر بصورت دستی فرکان -4

 برسید . set point  فشار تنظیم شده در 

  2+فرکانس بدست آمده راHz    فرکانسو در قسمت sleep  تنظیم نمایید. 

  5- فرکانس بدست آمده راHz   ماییدنو در قسمت فرکانس استارت و استپ تنظیم. 

 

  set pointوارد شدن به               

 وارد شدن به صفحه نمایش خطاها و ریست کردن خطاها                                            نمایش ولت متر      

 

               استپ کردن و کلید برگشت                                                وارد شدن به منو کنترلر   

                                        کنترلر  manualوارد شدن به                                                                             
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