
 

 

تشکر از انتخاب این محصول لطفا قبل از استفاده از محصول این راهنماي استفاده را به دقت با 
تنظیمات اشتباه ممکن است به دستگاه هاي متصل به این محصول آسیب  مطالعه نمایید.

 برساند.

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

  

 

 کنترلر بوستر پمپ
ATBP210 User Manual V7.14 

این کنترلر  با  نمونه گیري از فشار آب ساختمان و بر اساس پارامترهاي 
 از پیش تنظیم شده در صدد تثبیت فشار آب بر خواهد آمد. 
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 مقدمه

در اکثر نقاط شهر هاي بزرگ فشار آب در طبقات باالي ساختمان پائین می باشد ، براي رفع این مشکل 
در این ساختمان ها نصب و راه توسط متخصصان مربوطه طراحی و ساخته می شود و  مجموعه بوستر پمپ

شهر در داخل  دي ازومی باشد که آب ورورودي شهر . این دستگاه شامل یک مخزن آب  خواهد شداندازي 
به داخل لوله هاي آب ها و با توجه به مصرف آن ذخیره می شود ، این آب ذخیره شده به وسیله پمپ 

در این سیستم یک مخزن فشار هم وجود دارد که مقداري آب را جهت ذخیره ساختمان پمپاژ می شود . 
 این ایستگاه پمپاژ آبد . فشار گفته می شوتحت فشار در داخل لوله ها نگه می دارد که به آن مخزن 

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

پمپ  مجموعه بوسترنماید . در می مناسبی از پمپ ها را وارد مدار  پارامترهاي از پیش تعیین شده تعداد
 دارد . در این راهنما به توضیح کامل این کنترلر می پردازیم. هکنترلر این وظیفه را برعهد

  فاز و تک فاز 3توانایی راه اندازي پمپ هاي 

  نمایش شکل موج برق شهر(R, S, T)   بر روي صفحه LCD  

  داخلی داراي کنترل فاز 

  LCDتوانایی تنظیم ولتاژ باال و پایین برق شهر از روي  •
 عدم تعادل بین فازها)(  LCDتوانایی تنظیم حساسیت از روي  •

 توانایی تنظیم دستگاه به صورت تک فاز و سه فاز  •

 در هنگام بروز خطا مجزا  Off-Delayو   On-Delayداراي تایمر هاي  •

 سیستم (اتصال فاز به جاي نول)محافظت در برابر اتصال دو فاز به  •

 نمایش دیجیتال ولتاژ ها به صورت فاز با فاز و فاز با نول و فرکانس •

 نمایش مقادیر ولتاژ و فرکانس، همچنین وضعیت پمپ ها و فلوتر در صفحه اصلی  •

(Home)   
  داراي کنترل سطح مایعات داخلی 

  LCDتوانایی تنظیم حساسیت فلوتر از روي  •

 قابلیت فعال یا غیرفعال کردن فلوتر  •
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 توانایی اتصال فلوتر خارجی  •

 در هنگام بروز خطا مجزا براي فلوتر  Off-Delayو   On-Delayداراي تایمر هاي  •
  پمپ به صورت دور متغیر تنها با یک درایو  4کنترل 

  مد کاري و عملکردي براي تمامی سلیقه ها 3داراي 

  1ت در مد پمپ به صورت دور ثاب 6کنترل  
  1پمپ به صورت دور متغیر در مد  2پمپ به صورت دور ثابت و  4کنترل 
  3پمپ به صورت دور متغیر تنها با یک درایو در مد   4راه اندازي  
  داراي خود سرویس داخلی 

  کنترل پمپ هاي دور متغیر به صورتPID  و قابلیت تنظیم پارامترهاي واقعی P  ،I   وD 

  دارايLCD  8000ح با وضو Pixel  

  داراي شبکهRS485  و تنظیم پارامترهاي دستگاه براي نمایش اطالعات 

  ورودي مجزا براي کنترل فاز خارجی، کنترل سطح خارجی، ورودي شستی امرجنسی  4داراي
 Max Pressureو ورودي 

  داراي وروديPressure Switch   فشار باال 

  10امکان اتصال سنسورBar, 16Bar, 25Bar  

 5-0کان اتصال سنسورهاي امV, 4-20mA, 0-20mA, 0-10V, 2-10V  
 قابلیت کالیبره کردن سنسور فشار داراي خروجی فن مجزا 

  24داراي خروجیV DC  100با توانmA  براي راه اندازي سنسور و برگشت فرامین 

 داراي خروجی آالرم مجزا 

  داراي دو خروجی آنالوگ مجزا براي کنترل دو درایو 

  داراي قابلیتChange Over  متغیر دور –براي پمپ هاي یکسان (دور ثابت( 
  قابلیت راه اندازي سیستم به صورت دستی 

  قابلیت غیرفعال کردن سیستم به صورت دستی 

  قابلیت فعال کردن آالرم برايError  
 قابلیت تنظیم ماکسیمام فشار براي حفاظت اتصاالت 

  قابلیت تعریف فرکانسStart  براي جلوگیري از افت فشار اولیه 
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 جهت محافظت خروجی هاي رله اي دستگاه یک فیوز محافظ در مدار تعبیه شود .

  قابلیت تعریف فرکانسStop 

  قابلیت تعریفChange  با زمان وChange  با خاموش و روشن شدن 

  قابلیت تعریفFull Load  تشخیص بسته بودن ورودي کلکتور، تشخیص بسته بودن مکش و)
 تور)دهش پمپ، تشخیص هوا گرفتن پمپ ها، تشخیص ترکیدگی لوله در خروجی کلک

  قابلیت تعریف زمان براي وارد شدن یا خارج شدن پمپ از مدار 

  قابلیت تعریف سطح دسترسی به تنظیماتUser Level Password  

  قابلیت تشخیص پمپ معیوب و توانایی جایگزینی آن 

 قابلیت کالیبره کردن عدد نمایشی فشار کنترلر و گیج فشار روي کلکتور 

  از سیستم به وسیله ي کاربر قابلیت خارج کردن پمپ معیوب(Pump Service) 

  اجرايSleep  شرط: 4با 

 set pointرسیدن به حداقل فرکانس تولید فشار توسط پمپ و گرفتن  •

 Gapتغییرات فشار کلکتور کمتر از مقدار  •

 Off Delayبه پایان رسیدن تایمر  •

 وجود یک پمپ فعال در سیستم  •

 نمایش تمامی Error  ها در صفحهError History  

  امکان ارتباط با سیستم هوشمند ساختمانBMS 

 بیش از چندین هزار پروژه موفق در سال 

  4درصد از پروژه هاي آبرسانی با کنترلر بوستر پمپ نسل  80اجراي بیش از  ATech 

  کاهش مصرف انرژي و کاهش هزینه نگهداري 

  افزایش عمر مفید پمپ ها چند برابر نمونه هاي مشابه 

  ساده سازي مدار فرمان 

 کاربري آسانتر از مدل هاي مشابه 

  داراي دو سال گارانتی 

 

 



5 | P a g e  
 

 حداکثر مقادیر مجاز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ACولت 250تا   100ولتاژ ورودي....................................................
 هرتز 60یا  50فرکانس...........................................................

 آمپر 10ها....................................جریان خروجی رله 
 DC میلی آمپر 100ولت................................ 24جریان خروجی 

 ولت.........................محافظت شده24اتصال کوتاه خروجی 
 اتصال کوتاه خروجی فلوتر............................محافظت شده

 ولت 30ل............................ولتاژ ورودي هاي دیجیتا
 اتصال کوتاه خروجی هاي آنالوگ..................محافظت شده

 درجه سانتیگراد 55تا  0دماي محیط کار.............................................
 اد+ درجه سانتیگر65تا  -20دماي نگهداري...............................................

وارد شدن به منو    

                                            کنترلر  manualوارد شدن به                          

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

 set pointوارد شدن به              

کردن و کلید برگشت استوپ   
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 می باشد.  ترمینال مربوط به تغذیه دستگاهاین  -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
هاي استفاده می شود. ترمینال  درایو FW/RUNجهت اتصال به  ترمینال اول 3، 2، 1در مد  توجه:

 بعدي جهت اتصال به پمپ ها استفاده می شوند. 
براي تغذیه سنسور و استفاده در مدار فرمان  100mAبا جریان  24Vdcاین دو ترمینال داراي ولتاژ  -3

 براي ورودي ها تعبیه شده است .
 C=Com , H = High , L = Lowسه ترمینال بعدي متعلق به فلوتر خواهد بود . -4
جهت اتصال به درایو استفاده  خروجی آنالوگ 2در ترمینال هاي خروجی آنالوگ کاربر می تواند از  -5

 کند.
 ال سنسور به کنترلر خواهد بود.این سه ترمینال جهت اتص -6
 می باشد.  3و  2این ترمینال مربوط به رله فالت درایو در مد  -7
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8- PR1  و برگشت  1مربوط به برگشت رله فالت درایو در مدNO  2در مد  1کنتاکتور مستقیم شهر 
 می باشد.  3و

PR2  و برگشت  1رله فالت درایو در مدNO  ی باشد. م 3و 2در مد  2کنتاکتور مستقیم شهر 
PR3  برگشتNO  می باشد.  3و 2در مد  3کنتاکتور مستقیم شهر 
 PR4 برگشتNO  می باشد.  3و 2در مد  4کنتاکتور مستقیم شهر 

 
 به این ترمینال ها متصل می شود.ولت 24ورودي هاي دیجیتال  -9
فانکشن هاي مولتی عدي به ترمینال ب 4باشد و  ترمینال اول متعلق به برگشت پمپ ها می 4توجه : *

 .ورودي می باشد
 

 خواهد بود .  RS-485این دو ترمینال جهت اتصال به شبکه  -10
 

 مدار کاربردي
پمپ اول را می توان به  2مپ پ 6پمپ را دارد که از این 6توانایی راه اندازي در مد یک کنترلر بوستر پمپ 

براي راه اندازي موتور به صورت دور متغییر نیاز به درایو می باشد ، این ر راه اندازي کرد . یمتغیدورصورت 
بوستر توانایی کنترل  ر. کنترلولت نیاز دارند 10تا  0یک ورودي درایو ها براي کنترل سرعت دور موتور به 

 است .  عدد خروجی آنالوگ کنترلر براي این منظور تعبیه شده 2درایو را به صورت مجزا دارا می باشد ،  2
 بارخاموش وروشن شدن رويهر درایو باپمپ را دارد که در این روش  4توانایی راه اندازي  2کنترلر در مد 

استهالك به صورت مساوي بین سه پمپ تقسیم می شود براي راه مد در این  د.چنج می شو سه پمپ
اه اندازي ردرایو  این دو کنتاکتور یکی پمپ را با اندازي این روش براي هر پمپ نیاز به دو کنتاکتور است از

یر متغی دور در این مد ابتدا پمپ یک به صورتاندازي می نماید. راه دورثابت می کند و دیگري پمپ را با 
ثابت درنظر گرفته می شود ، با خاموش شدن همه پمپ ها عمل چنج اور  دور و دو پمپ بعدي به صورت

 2(درمدثابت درنظر گرفته می شود دوربه صورت  بعديمتغییر و پمپ هاي دوربصورت  2انجام شده و پمپ 
 میکند) مدار دورثابت وارد کنتاکتور را با پمپ ها خاموش شدن درایو کنترلر ارور درایو یا با
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یک درایو را دارد با  پمپ 4کنترلرقابلیت راه اندازي3پمپ را دارد.درمد 4معرفیتوانایی  کنترلر 3در مد    
جدا کرده و به برق شهر رسانده و بعد پمپ را از درایو دور سیمامبه ماکموتور اول را درایو این روش که  به

 د و سپس پمپ بعدي با درایو راه اندازي می شود.وصل می کن
. ند پشتیبانی می ک رکنترلر بوستر پمپ براي اندازه گیري فشار لوله هاي آب از تمامی مدل هاي سنسو  

فشار به صورت آنالوگ کاربر می تواند تمامی سنسور هاي موجود در بازار را به کنترلر  گیري براي اندازه
 هايسنسور از جمله این سنسور ها می توان متصل کند

 نام برد .را ولت  0 -10میلی آمپر و  0 -20میلی آمپر ،  20-4 
ماید. کنترل ن ذخیره مخزن را در داراي یک فلوتر داخلی است که می تواند سطح آب کنترلر بوستر پمپ   

 . نمایش می دهد و دو در مد یکفرمان کنترلر بوستر پمپ را مدار شده طرز سیم کشی  هنمایش داد نقشه 

 
 کنترلرنماي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمایش داده شده است . در شکل نماي کنترلر از سه قسمت تشکیل شده است که به وسیله اعداد
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 : قرار دارد که هر کدام بیانگر موارد زیر می باشد  LEDدر این قسمت نمایشگر هاي  -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 :کنترلر با خطایی مواجه شود این  هرگاهLED . روشن خواهد شد 

• Phase Errorولت به کنترلر (دوفاز) کنترلر روشن نخواهد شد  250اتصال ولتاژي باالتر از  : با
 .روشن خواهد شد LEDدر عوض این 

پارامتر هاي اندازه گیري شده و خطاهاي موجود در سیستم  LCDصفحه نمایش در این قسمت  -2
 .دمی دهبه کاربر نشان را 

ارامتر پو تغییر وارد کردن  ،جهت جابجایی کاربر  داردکه دستگاه وجود در این قسمت صفحه کلید -3
ید باید به صفحه نمایش دقت براي کار کردن با صفحه کل هاي مختلف از آن استفاده خواهد کرد .

 .کنید

 OKمعنی است که با زدن کلید  بداندر صورتی که صفحه نمایش داراي گزینه چشمک زن باشد این  
، براي  د و پایین به گزینه هاي دیگر برواین گزینه انتخاب خواهد شد . کاربر می تواند با کلید هاي باال

و انتخاب کرده  OKکلید با فشردن  را آن پارامتر تغییر مقدار پارامتري که در حال چشمک زدن است 
 آن را تایید نماید .  OKو با زدن کلید  دمقدار پارامتر را کم یا زیاد کنبا کلید هاي باال و پایین 

 منوها
 )Home Pageصفحه اصلی(

، این پارامترها جهت می شود پارامترهاي اندازه گیري شده توسط کنترلر نمایش داده ، در صفحه اصلی 
. قسمت هاي مختلف صفحه اصلی به صورت شکل مقابل می  رودمی نمایش دادن روند کار کنترلر به کار 

 باشد :
 
 
 

 

 



P a g e  | 10 
 

 .مد کاري: عدد نمایش داده شده در باالي صفحه مد عملکرد سیستم می باشد 
  .شماره سریال: سریال نامبر دستگاه در باالي صفحه سمت راست نشان داده می شود 
  را به صورت عددي و موجودر سیستم کاربر می تواند مقدار فشار لوله آب  در صفحه اصلی: آبفشار

  می باشد . Barگرافیکی مشاهده نماید . فشار نمایش داده شده در این قسمت در واحد 
 ربر ، کاتصل به کنترلر نمایش داده می شودوضعیت پمپ ها:در این صفحه وضعیت خروجی پمپ هاي م

 پمپ ها را مشاهده نماید .  می تواند روشن یا خاموش بودن
  وضعیت الکترودها: در سمت راست صفحه سطح باال و پایین آب منبع ذخیره به صورت دایره توپر یا

 توخالی نشان داده می شود. 
 
  :ی صفحه اصل با زدن کلید سمت راست درکلید راست

مقادیر اندازه گیري شده توسط کنترل فاز را به کاربر 
ا بدر این صفحه فرکانس برق شهر نمایش می دهد ، 

. ستون اول از  نمایش داده می شود 0.01دقت 
قسمت کنترل فاز مربوط به ولتاژ هاي فاز به نول و 

 ستون دوم مربوط به فاز به فاز خواهد بود .
 و فرکانس را نمایش خواهد داد . ورودي Rتوجه در حالت تکفاز کنترلر فقط ولتاژ فاز  •
  :اصلی در صفحه چپزدن کلید  کاربر باکلید چپ 

می تواند وارد این صفحه شود و خطاهاي موجود در 
کاربر دراین صفحه پمپ   سیستم را مشاهده نماید.

د را مشاهده می نماید نداراي خطا می باشهایی که 
می تواند این خطاها را برطرف  OKزدن دکمه  و با

 نماید.
 
   کلید پایین: کاربر با زدن کلید پایین وارد منوي

Manual  شده و می تواند به صورت دستی پمپ ها
در این صفحه کاربر با  را روشن و خاموش نماید .

توجه به مد سیم بندي پمپ ها می تواند 
ن نمایید ، کنتاکتورهاي درایو و یا برق شهر را روش

اندازي می صورت مجزا راه  در این صفحه درایو به
  شود فرکانس درایو نیز قابل تنظیم می باشد.
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کنترلر هدایت  همنو کنترلر از حالت اتوماتیک خارج شده و با خروج از این منو دوبار این  توجه در •
 می گیرد . هسیستم را به عهد

 ) وارد  2222کلید باال: کاربر با وارد کردن پسوورد (
 Setpointگزینه منوي تنظیمات فشار می شود. 

است و  متناسب با نیاز  فشارمربوط به تنظیم 
مصرف کننده تنظیم می شود. کاربر در ادامه با 
فشردن کلید سمت راست وارد صفحه ي بعدي این 
منو میشود. در این صفحه کاربر می تواند پمپ 

 معیوب را با برداشتن تیک پمپ از حالت اتوماتیک خارج کند.  
  کلیدESC   تننگه داش: با فشردن این کلید در هر صفحه کاربر به منوي صفحه قبل باز می گردد. با 

 ثانیه سیستم به طور کلی متوقف می گردد.  3این دکمه به مدت 
  کلید: OK و نگه داشتن  فشردنکاربر می تواند با

منو ثانیه در صفحه اصلی وارد  3به مدت  OKکلید 
و هاي کنترلر امی منشود ، در این صفحه شما به تم

  .دسترسی خواهید داشت
 
 
 

 
1- System  

با وارد شدن به این گزینه تنظیمات فعال/ غیرفعال 
کردن پسوورد ، زمان خاموش شدن نور پس زمینه، 
فعال/ غیرفعال کردن بیزر براي ارورها، فعال/غیرفعال 

 کردن بیزر براي فشردن دکمه ها انجام می شود.  

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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2- Inputs  

با وارد شدن به این گزینه وضعیت ورودي هاي آزاد، 
هاي مستقیم قابل مشاهده می کنتاکتور درایو، و فیدبک

 باشد.
 
 
 
3- Hardware 

کلمه عبور  با استفاده از در این گزینه شخص راه انداز
ا نترلر رکتنظیم شده دراین منو می تواند سخت افزار 

تنظیم نماید، دراین بخش کاربر می تواند بروي اعداد 
با فشردن گزینه  کرده و کلمه عبور را وارد نماید.حرکت 
Enter  اگر کلمه عبور صحیح باشد کنترلر وارد صفحات

 .پیکربندي سخت افزار خواهد شد

 
نظیم کنترلر موجب باید توسط افراد متخصص تنظیم و راه اندازي شود ، خطا در ت "این منو حتما •

 واهد شد .عملکرد اشتباه کنترلر خ
در صفحه تنظیمات سخت افزار کاربر می تواند گزینه هاي مختلف نصب شده بروي سخت افزار را  •

فشردن کلیدهاي چپ و راست گزینه هاي دیگر را مشاهده نماید. این منو ها  مشاهده نماید . کاربر با
حتما باید توسط افراد متخصص تنظیم شود ، خطا در تنظیم این منو ها ممکن است باعث آسیب به 

 دستگاه هاي متصل به این سیستم گردد.
 

 
 

 .می باشد . کاربر می تواند این رمز را تغییر دهد 1111رمز عبور در حالت پیش فرض 

  

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

می تواند  Control Phaseگزینه  کردن برروي
نظیم کنترل فاز را مشاهده پارامترهاي قابل ت

 نماید 
 
• Status : به وسیله این پارامتر خطاهاي کنترلر فاز

 را فعال یا غیر فعال کرد.
• Type : کاربر می تواند کنترل فاز را به صورت سه

 نماید.فاز یا تک فاز پیکربندي 
• Min : براي هرفاز را مینیمم ولتاژ قابل قبول

تعیین می نماید ، با کاهش ولتاژ وعبور ازاین مقدار 
 .کنترل فاز را نمایش خواهد داد کنترلر خطاي

• Max : این پارامتر ولتاژ ماکزیمم قابل قبول هر
فاز را مشخص می نماید که با افزایش ولتاژ و عبورازاین مقدار کنترلر خطاي کنترل فاز را نمایش خواهد 

 با زدن کلید راست وارد صفحه بعد کنترل فاز می شود.کاربر  داد .
• Delay :این پارامتر زمان روشن و خاموش شدن خطا را تنظیم می نماید. 
• Sensitivity :.کاربر به وسیله این پارامتر می تواند حساسیت کنترل فاز را تعیین نمایید 
 

2- Floater  
 

کنترل براي وارد شدن به صفحه تنظیمات 
  .نتخاب کندارا  Floaterباید گزینه  سطح آب

 
• 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 
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3- Sensor 

در صفحه تنظیمات سخت افزار کاربر با کلیک کردن 
می تواند پارامترهاي مربوط  Sensorبرروي گزینه 

 به سنسور را تنظیم نماید . 

 
• Input Type 

 است . ازنظرفشارورودي نوع سنسور
• Output Type 

می نوع سنسور را با توجه به خروجی آن تنظیم 
  نماید .

• Max Pressure 
قبول را براي کنترلر تنظیم ماکسیمام فشار قابل 

 .می نماید
• Calibration Constant 

نماید این  می مقدار کالیبراسیون سنسور را وارد
مقدار براي یکسان سازي بین گیج و سنسور فشار 

 درکنترلر قرارداده شده است .
 
4-  Pump 

می تواند پارامترهاي مربوط ر این صفحه کاربر د
 .به پمپ ها را تنظیم نماید

• Main  
تعداد پمپ هاي اصلی متصل به کنترلر را نمایش 

    می دهد.
• Drive  
 عداد درایو سیستم را مشخص می نماید.ت
• Wiring 

 را مشخص می نماید.مد کاري سیستم این صفحه 
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 Mode1 

پمپ را می توان معرفی کرد در  6تا در این مد 
درایو میتوان به  2م تا امد یک  ماکسیم

 کنترلر معرفی کرد . 
 Mode2 

 پمپ را می توان معرفی کرد و 4در این مد تا 
کنتاکتور در نظر گرفته شده است.کنترلر  2سیستم داراي تنها یک درایو می باشد و براي هر پمپ 

 زي نماید.هر پمپی را با درایو و یا برق شهر راه اندا Change Overمی تواند باتوجه به وضعیت 
 Mode3 

رعت م سایمپمپ اول را با درایو به ماکس می باشد با این تفاوت که کنترلر 2سیم بندي این مد مانند مد 
در  این مد براي  وي برق شهر به سراغ پمپ بعدي می رود.ر می رساند و با سویچ از روي درایو بر

 و در آخر پمپی که به درایو متصل است دنخارج کردن پمپ ها ابتدا پمپ هاي ثابت خارج می شو
 خاموش می شود.

 
• Status 

وضعیت پمپ ها در این صفحه مشخص می 
یا سرویس  گردد براي خارج کردن

 تیک آن گذاشتن پمپ معیوب می توانید
 را بردارید.

 
• Full Load 

یب اس وجلوگیري ازاین گزینه به منظور تشخیص 
بسته بودن  -( خشک کار کردن موتوردیدن

-ترکیدگی در خروجی کلکتور–ورودي کلکتور 
/ ال فعتوسط کاربر هات محاسباتی دبی ) اشتبا

 می گردد.غیرفعال 
م اتعریف مینیمفعال شدن این گزینه و در واقع با  

ده سپري شم فشار تنظیمی برسد و زمان تنظیم اوقتی فشار کلکتور به مینیم Pressureفشار در قسمت 
 شود کنترلر دستور قطع موتورها را می دهد. ب
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5-  Control 
کاربر می تواند  Controlبا کلیک بروي گزینه 

پارامترهاي مربوط به کنترل سیستم را مشاهده 
 نماید.
Status : این پارامتر وضعیت کنترل را مشخص می
با غیر فعال کردن این گزینه کنترل  .نماید

 سیستم متوقف می گردد.
 :Percent مورد نیاز این پارامتر مقدار درصد

پمپ بعدي را براي وارد شدن به سیستم 
 .مشخص می کند

Add Delay : در وصل زمان تاخیراین پارامتر 
 می نماید. مشخصپمپ بعدي را  شدن

Remove Delay  : را تنظیم می نماید.ها پمپ  شدن تاخیر در قطعزمان این پارامتر 

Switch Delay : زمان سویچ بین کنتاکتور درایو و برق شهر می باشد در  )3مد به مربوط(این پارامتر
 د.ناین زمان هر دو کنتاکتور درایو و برق شهر خاموش می باش

• Sleep 
 sleepدر این صفحه تنظیمات پارامترهاي 

 سیستم انجام می شود. 

Frequency:  این پارامتر فرکانسSleep  جهت
خاموش شدن کنترل و تمامی پمپ ها می 
باشد.روش اندازه گیري این پارامتر به این صورت می 

درایو روي  setpointروي  باتوجه به ثابت نگه داشتن فشارباشد که تمامی شیر هاي خروجی را می بندیم 
 .در این پارامتر وارد نماییدباالتر 2HZفرکانس خاصی ثابت می ماند، این فرکانس را 
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 . شودمی وجه:درست تنظیم نکردن این گزینه موجب اسیب به موتورت

Off Delay : بعد از رسیدن فرکانس درایو به فرکانسSleep  کنترلر این زمان را براي تاخیر در قطع پمپ
 ها در نظر می گیرد.

Gap : در هنگام اجرا شدنSleep وي کنترلر نمایش داده می شود باید از این ر فشار کلتور که بر تنش
 اجرا نخواهد شد. Sleepمقدار کمتر باشد ، درغیر این صورت 

• Wake up 
 wake upدر این صفحه تنظیمات مربوط به 

 سیستم انجام می شود. 
Diffrentional : هنگامی که اختالف فشار

کلکتور با ست پوینت به این عدد برسد کنترلر 
صادر می کند و سیستم از  فرمان استارت را

 خارج می شود.  sleepحالت 
On Delay : پس از اجراي فرکانس استارت و سپري شدن این زمان PID  .کنترل اجرا می شود 

Start Frequency : می باشد. مصرفافت فشار اولیه هنگام این پارامتر به منظور جلوگیري از 
 

6- PID 
کاربر می تواند  PIDبا کلیک بروي گزینه

را جهت کنترل هرچه بهتر پمپ  P,I,Dمقادیر 
 هاي متغیر به سیستم وارد نماید.

 
7- Change Over   

اربر ک  Change Overبا کلیک بروي گزینه 
  Change Overمی تواند وارد صفحه تنظیمات

  شود.
  .دینما ضیتعو گریکدی با استهالك میتقس جهت را کسانی يها پمپ تواند یم پمپ بوستر کنترلر*
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• Off Changing 
 Change overا فعال شدن این پارامتر عمل ب

در زمان خاموش شدن همه پمپ ها اجرا می 
 شود.

 
• Time Changing 

 Changeاین صفحه کاربر می تواند عمل در 
Over  را در زمانهاي معین اجرا نماید این نوع

براي سیستم هایی مناسب  Change Overاز 
می باشد که پمپ ها در مدت زمانهاي طوالنی 

 روشن هستند .
  
8-Reserve Automatic   

کنترلر بوستر پمپ توانایی تشخیص پمپ هاي 
 دارا می باشد. 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 

 بروي صفحه خطاها وارد مدار خواهد شد .
نمایش داده خواهد شد ولی سیستم آبرسانی به 

 کار خود ادامه خواهد  داد .
Type : برگشت کنتاکت کنتاکتور را مشخص نماید.دراین پارامتر کاربر می تواند نوع 
 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 

 

 

 

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  LCDخطایی بروي 

 سیکل بصورت اتوماتیک به حالت اولیه باز می گردد.به وسیله کاربر با رفع عیب 
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9-Auto Service  
 کنترلر به صورت پیش فرض زمان خاموش

براي  بودن پمپ ها را بررسی می نماید و
  کردن پمپ هاي خاموش پاژجلوگیري از گیر

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

 وي شفت جلوگیري نماید.ر رسوب بر
Off Time :زمان خاموش بودن پمپ ها به ساعت 
On Time :زمان روشن بودن پمپ جهت چرخش لحظه اي 

Interval Time : بار روشن شدن  کنترلر بین هرزمان هم  به صورتبه جهت روشن نشدن همه پمپ ها
 در نظر می گیرد. اختالف زمانی

10- MFx 
می  (MFI) براي ورودي هاي دیجیتال سیستم
 توان چندین کارکرد را درنظر گرفت.

 
Disable : انتخاب این گزینه ورودي مورد نظر با

 غیرفعال می گردد.
MP : کاربر می تواند با انتخاب این گزینه سویچMax Pressure .را به این ورودي وصل نماید 

EMG :کاربر می تواند کلیدEmergency ید.تابلو را به این ورودي متصل نما 
CP : نماید.کاربر می تواند کنترل فاز خارجی را به این ورودي وصل 

FL : خارجی را به این ورودي متصل نماید. کنترل سطحبا انتخاب این گزینه کاربر می تواند 
 (MFO) براي خروجی هاي دیجیتال سیستم

 می توان چندین کارکرد را درنظر گرفت.
Disable : با انتخاب این گزینه خروجی غیر

 فعال می شود.
MC3 : 3کنتاکتور برق شهر پمپ 
Fan : به این خروجی وصل می شود اگر فن تابلو

براي کنترلر درایو تعریف شود با روشن شدن 
 درایو این خروجی نیز وصل می شود.
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Alarm : اگر دستگاه داراي بوق آالرم باشد به این خروجی وصل می شود. با ایجاد آالرم این خروجی
 فعال می شود.

 
11- Serial Number 
 

رقمی 5در این گزینه کاربر می تواند یک شماره 
ین ارا به عنوان سریال براي سیستم تعریف کند. 

شماره سریال در صفحه اصلی نمایش داده 
 خواهد شد. 

 
12- Reset to Factory 
کاربر می تواند تمام تنظیمات را  گزینه این در

به حالت اولیه برگرداند .با کلیک برروي این 
گزینه کنترلر به شما اخطار می دهد و بعد از 

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

 

 نکات مهم در راه اندازي بوستر پمپ

پایین تر از ماکزیمم ارتفاع پمپ تنظیم   1barبایستمی  set point فشار تنظیم شده در •
 .شود 

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

استفاده از سیم دو رشته بهم تابیده براي ارتباط بین سنسور فشار با کنترلر بوستر پمپ الزامی  •
 . می باشد

 .به تابلو اطمینان حاصل فرماییدحتما از اتصال ارت موتور و درایو  •

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

 .تنظیم شود  "صفر"ثانیه و رمپ پایین  5تا  3کنترلر رمپ باال بین    mode 3در  •

 .از ارتباط زمین کنترلر با ارت تابلو پرهیز نمایید  •



5 | P a g e  
 

 مپ جدول عیب یابی کنترلر بوستر پ

Errors (خطاها) ) عیب یابیFault Finding( 
Pump 1,2,3,4 Error متال یا کلید حرارتی عمل کرده و جریان موتور و بی متال را چک  بی

 کنید
Drive Error اینورتر خطا دارد 

 اینورتر را بررسی کنیدLCD کد خطا روي 
Sensivity Error  اختالف فازهايR , S , T   از حد مجاز تنظییم شده تجاوز کرده و در

 صفحه کنترل فاز تنظیمات چک شود
Minimum Voltage ولتاژ ورودي از حد تنظیم شده کاهش پیدا کرده است 

 در صفحه کنترلر تنظیمات چک شود
Maximum Voltage ولتاژ ورودي از حد تنظیم شده افزایش پیدا کرده است 

 شوددر صفحه کنترلر تنظیمات چک 
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
 با مصرف مجدد ، خطا بر طرف خواهد شد

Full Load Error  استدبی مصرفی از حد مجاز تنظیم شده بیشتر شده 
منبع ذخیره آب چک شود ، شیرهاي مکش و دهش پمپ ها چک شود 

 ، هوا 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  فازهاي ورودي تابلوR , S , T جابه جا شده است 
All Pump Fault هاي موجود خطا دارد همه پمپ 
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 توجه                 توجه  

 تنظیمات زیر باید توسط افراد متخصص انجام شود درغیراین صورت بدیهی است موجب خسارت گردد.

 انجام مراحل زیر براي راه اندازي بوستر پمپ الزامی می باشد:

   set pointتنظیم فشار مد نظر در  -۱
 دور تمامی موتورها را با اینورتر   Hz 3کنترلر با فرکانس پایین حدوداً   manualدر  -۲

)DC1 , DC2 , DC3 , DC4( .چک شود 

)چک MC1 MC2, MC3, MC4کنترلر دور تمامی موتورها با فعال کردن کنتاکتورهاي ( manualدر  -۳
 شود.

س را باال صورت دستی فرکانخروجی کلکتور را کامل ببندید ، با توجه به فشار تنظیم شده در کنترلر ب -۴
 برسید . set point  فشار تنظیم شده در  برده تا به 

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

  2- فرکانس بدست آمده راHz   تنظیم نماییدو در قسمت فرکانس استارت. 

 

 

 

 


