
 

  Soft Start , Soft Stopديمر ديجيتال با قابليت 

ست ولتاژ  سيار دقيق و قابل برنامه ريزي كه قادر ا شرفته و ب سيار پي صفر تا ماكزيمم با پله هاي قابل تنظيم تغيير   ACديمر تمام ديجيتال ب را از 

ستگاهاي الكتريكي مان ACدهد. ديمر ديجيتال يك كاهنده برق  سياري از د شد كه مي توان از آن در كنترل ب سيستمهاي تكفاز مي با ند موتورها، 

شنايي ،  ستگاه با قابليتهاي ويژه و متنوعي كه ارا گرمكن ها و... بهره برد. رو صنعتگران ، اين د سياري از نيازهاي  سخگوي ب ئه مي دهد ميتواند پا

   دانش پژوهان و ديگر كاربران باشد.

براي دو نوع كاربرد، ) NPAين دستگاه كامال قابليت سفارشي سازي جهت كاربردهاي متنوع را داراست. ديمرهاي شركت نوژان پردازشگران البرز (ا

  ) به شرح زير مي باشد :GPعمومي(ارائه شده است. قابليت هاي مدل  )Motor Control(موتورو كنترل  )General Purpose(مصارف عمومي

 ولت 250تا  110از     ACمناسب براي كار در شبكه هاي با  ولتاژ .1

 تنظيم ولتاژ خروجي از صفر تا ماكزيمم ولتاژ .2

 موتورهاي الكتريكي و ...) جهت راه اندازي Soft Start , Soft Stopرا اندازي و خاموش كردن نرم ( .3

 دقيقه 30ثانيه تا  5تنظيم زمان راه اندازي ، از  .4

 Fast Stop خاموش كردن سريع  .5

 تشخيص وجود بار در خروجي و قطع خودكار در صورت قطع بار  .6

 ولوم جهت انجام تنظيمات  2كليد فشاري و  4داراي  .7

 ور موتور و ديگر پارامترهاي  دستگاهجهت نمايش ولتاژ ، جريان، د LCDداراي يك نمايشگر عددي و يا  .8

 محافظت در برابر اتصال كوتاه ( قطع خودكار در صورت اتصال كوتاه شدن خروجي) .9

 تشخيص اضافه بار و قطع خودكار در صورت اضافه بار .10

 كيلو وات 5وات تا  100رنج توان از  .11

 
 افزوده مي گردد:در مدل هاي داراي كنترل جريان و يا محدود كننده جريان ، امكانات زير 

 )True Rmsنمايش جريان مصرفي ( .12

 )set pointجريان ( تنظيم حد اكثر جريان و قطع در صورت جريان كشي بيش از   set pointتعيين  .13

 امكان كنترل جريان ( كاهش ولتاژ خروجي به منظور پايداري در جريان تعيين شده) .14

  

آمده است. با انتخاب هر كدام از  1متصل مي گردد كه همراه با مشخصات در جدول طريق به كامپيوتر ، موبايل و تبلت  4اين دستگاه از 

 . رابط ها امكانات زير به دستگاه ديمر افزوده مي گردد

 متر 250متر، بي سيم با برد  20ايزوله، بي سيم با برد    usbقابليت اتصال به كامپيوتر توسط رابط هاي پورت سريال ، پورت  .15

 كامپيوتر جهت برنامه ريزي دستگاه، براي خاموش يا روشن شدن در زمانهاي تعيين شده و با خروجيهاي تعيين شدهنرم افزار  .16

 نرم افزار جهت كنترل و نمايش پارامترها در تبلت و گوشي هاي اندرويد .17

 مشاهده مقادير خروجي دستگاه ( ولتاژ ، جريان ، دور موتور و ...) در نرم افزار  .18

 هاي ولتاژ و جريان خروجي در نرم افزار مشاهده شكل موج .19

 انجام تمام تنظيمات مربوط به زمان ، ولتاژ و جريان ، دور موتور و ... در نرم افزار .20

  

  

 
  



 
  

ستگاه ، جهت كنترل دقيق MCدر مدل كنترل موتور ( سنج(تاكومتر) به د صال دور  ) عالوه بر قابليت هاي مدل عمومي يك ورودي جهت ات

فزوده شده است . در صورت وجود دور سنج بر روي موتور، خروجي آن مستقيما به ورودي  دستگاه ديمر متصل مي گردد؛ سرعت موتور نيز ا

سنج هاي ليزري، نوري و مكانيكي موجود در بازار  سنج ميتوان از دور صورت نبود دور  شده در بهره برد . به طور كلي در  قابليت هاي افزوده 

 به شرح زير مي باشد : MCمدل 

 دور در دقيقه 25000دور در دقيقه تا  40ورودي تاكومتر جهت كنترل دور موتور از  .21

 بر روي نمايشگر و نرم افزار  Rad/secو  RPM  ،RPSنمايش دور موتور بر حسب  .22

 نمايش گراف تغييرات سرعت در نرم افزار .23

 زمان بندي براي دور هاي مختلف در زمان هاي مختلف در نرم افزارامكان ايجاد برنامه  .24

 سال خدمات پس از فروش مي باشد . 10ماه گارانتي و  6كليه مدل هاي توليدي اين شركت داراي 

 ) :Order Informationراهنماي انتخاب مدل (
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 نوع

GP عمومي 

MC موتور كنترل  

 

 توان

01 0.1Kw 

05 0.5Kw 

10 1Kw 

20 2Kw 

50 5Kw 

 نمايشگر

L LCD 

S 7-Segment 

 جريان

 محدود 
 كننده

كنترل 
 كننده

C0 NO NO 

C1 Yes NO 

C2 Yes Yes 

 

 رابط كامپيوتر

S پورت سريال 

U يو اس بي پورت  

B بلوتوث 

W بيسيم 

N بدون رابط 


