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 بعد کار یمنیاول ا

 

 
 اول ایمنی بعد کار

  باید اطالعات کافی از نحوه نمایندیمحفاظتی اقدام  یهارلهافرادی که برای نصب ،

حفاظتی و تنظیمات رله را داشته باشند و همچنین آشنا با خطرات و  یهارلهعملکرد 

 برق باشند. هایپستنکات ایمنی در 

  قطع و وصل کلیدها و سکسیونرها باید توسط افراد مجاز و دارای تجهیزات کافی از قبیل

 انجام گیرد.فشار متوسط فازمتر 

 با استفاده از تجهیزات ایمنی  کار در هر قسمت اعم از فشار ضعیف یا ولتاژ باالتر باید

 کافی صورت پذیرد.

  ازیموردن یهاقسمتبودن تجهیزات و نصب سیم اتصال زمین در  برقیباطمینان از 

 .استالزامی 

  نبازنمودترانسفورماتورهای جریان همواره باید دارای اتصاالت صحیح و محکم بوده و از 

 ردد.بودن خودداری گ داربرقترمینالهای آن در هنگام 

  قرار گیرد، باید در مورداستفادهترانسفورماتور ولتاژ که ممکن است برای تغذیه رله 

 و اتصال کوتاه حفاظت شوند. باراضافهمقابل 

  صحیح به زمین وصل شود )ارت شود(. صورتبهبدنه تابلو و رله 

  در رله طراحی جعبهHAFEZ 121  عمق رله تا حد امکان کوچک به نحوی است که

تابلوهای فشار متوسط نیز نصب کرد.  HV Compartmentتا بتوان آن را در بخش  دباش

فشار  بار بأسرله بر روی درب تابلو نصب شود و پشت آن  کهدرصورتی یگردعبارتبه

 .شودمیرعایت  داربرقمتوسط باشد، حداکثر فاصله عایقی بین رله و شینه 
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 ادیز انیرله جر یمعرف

 عرفی رله جریان زیادم -1
 

 مقدمه -1-1

راحی و ط IEC 60255به شماره  المللیینببر اساس استاندارد  121مدل  HAFEZرله 

در طراحی این رله از دانش کامالً بومی و ایرانی  که یآنجائاست. از  شدهساخته

توزیع انرژی در ایران بوده و مالحظات  یهاشبکهاست، منطبق با نیازهای  شدهاستفاده

است که از این بابت باعث شده است که  شدهگرفتهدر طراحی آن در نظر  یازموردن

 ر خارجی باشد.معتب یهاشرکتساخت  یهارلهممتازی نسبت به  هاییژگیودارای 

 

یاگرام ، دهایمنو بندپس از معرفی کلی امکانات رله، نقشه ابعادی و این دستورالعمل در 

ا به تشریح روش کار ب ،در دو قسمتو سپس  شدهیانبوایرینگ رله در شرایط مختلف 

 :است شدهپرداختهرله 

فاظت حقسمت اول: نصب سریع رله و تنظیم توابع مختلف رله برای استفاده در  -

 ترانسفورماتور توزیع

 HAFEZ 121 قسمت دوم: دستورالعمل کامل و جامع رله حفاظتی -

 

 امکانات رله -1-2

 توابع حفاظتی -1-2-1

 استاندارد هاییمنحنبا  ANSI 51 تأخیری( در حفاظت Stageدو سطح ) -

 ANSI 50در حفاظت آنی یا زمان ثابت  سه سطح -

 استاندارد هاییمنحنبا  ANSI 51Nاتصال زمین  تأخیریدو سطح در حفاظت  -

 ANSI 50Nدو سطح در حفاظت آنی اتصال زمین  -

 Thermal Over load (ANSI 49) حفاظت -

 (ANSI 46-Negative Sequence)منفی  مؤلفهدو سطح حفاظت جریان  -



 

2 

 ادیز انیرله جر یمعرف

 (Broken Conductorواحد تشخیص قطع سیم ) -

 (Demand Control)کنترل دیماند  -

 (ANSI 50BF-Circuit Breaker Failure)حفاظت خرابی کلید  -

 و تعداد دفعات (Wear Condition)محفظه قطع کلید  ینگمانیتورواحد  -

 لکرد مکانیزم فرمانمع 

 (ANSI 79-Auto Reclose)واحد وصل مجدد  -

 

 توابع کمکی -1-2-2

 (ANSI51c-Cold Load Pickupحفاظت بار سرد ) -

 (Inrush Blockingقفل واحدهای حفاظتی ) برایتشخیص جریان هجومی  -

 TCSحفاظت مدار تریپ  -

 

 رینظکمیا  فردمنحصربهتوابع  -1-2-3

با زمان  (<<<I0)یا خطای زمین  (<<<I)توابع حفاظتی آنی برای تشخیص جریان زیاد  -

 (Sub-cycleعملکرد کمتر از یک سیکل )

 منفی و تشخیص اتصال زمین در مؤلفهبهبود پایداری واحدهای حفاظت جریان  -

 CTمواجهه با اشباع  

 CTبهبود عملکرد واحد تشخیص جریان هجومی در مواجهه با اشباع  -

 تنظیم هوشمند و سریع برای حفاظت ترانسفورماتور توزیع -

 ترمومتر ترانسفورماتور برای صدور آالرم یا تریپ یریکارگبهبهبود عملکرد  -

 ریکلوزر هوشمند -

 رتمحفظه قطع کلید و مکانیزم فرمان کلید قد شدهیسپرواحد تخمین عمر  -

 True-rmsانتخاب روش محاسبه دامنه جریان بر اساس هارمونیک اول یا  -

 تنظیم مشخصه و زمان ریست رله -
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 سایر امکانات -1-2-4

 Modbus RTUپروتکل ارتباطی  -

 (TCP/IP)برقراری ارتباط با برنامه کامپیوتری از طریق پورت شبکه  -

 ،بندییکرهپبا محیط گرافیکی کاربرپسند برای کار با رله )تنظیم،  افزارنرم -

 ثبات خطا و غیره( یهاموجمشاهده شکل  

 امکان ثبت وقایع و خطاها -

 امکان ثبت شکل موج جریان و خطاها -

 دارای تاریخ شمسی و میالدی -

 یزیربرنامهقابل (Digital Input)ورودی دیجیتال  2دارای  -

 یزیربرنامهقابل (Digital Output)کنتاکت خروجی  5دارای  -

 (یزیربرنامهقابل عدد 5 –عدد با کاربری ثابت  3گنال )چراغ سی 8دارای  -

 دارای پسورد قابل تنظیم -

 دارای جعبه فلزی با رنگ الکترواستاتیک -

 روش نصبنقشه ابعادی و  -1-3

 

 نقشه ابعادی رله -1 شکل



 

4 
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جهت ثابت کردن جلوی آن،  صفحهیا تابلو بر روی در  HAFEZبعد از قرار دادن رله 

محکم نمایید.  آن راقرار داده و آن بدنه  در 2 شکلمطابق را  دارندهنگهباید دوپایه رله 

کامل رله در برش تابلو روی بدنه قرار  یریقرارگباید بعد از  هایهپاکه این بدیهی است 

 گیرند.

 

 دیواره روی برش ابعاد و استقرار آن داخل برش صفحه جلوی تابلونحوه محکم کردن رله پس از  -2 شکل

 تابلو

کی اتصاالت الکتری توانیم، دارندهنگه هاییهپابعد از قرار دادن رله درون تابلو و اتصال 

 را انجام دهید. کشییمسمربوط به 
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 HAFEZ 121رله  یمنو بند -1-4

 

 بخش اول-HAFEZ 121رله  یمنو بندنمای کلی  -3 شکل
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 بخش دوم-HAFEZ 121رله  یمنو بندنمای کلی  -4 شکل
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 وایرینگ هاینقشه -1-5

 2و  1 هایبخشآمپری در  5نامی ثانویه  جریانبا  یها CT اتصالمربوط به  هاینقشه

 است. شدهبیان

  

 CTدستگاه سه  استفاده از -1-5-1

S1

S2

S1

S2
S1

S2

HV Compartment 

Side

LV Compartment 

Side

 

 CT دستگاه سه کارگیریبهاتصال منبع تغذیه و ترانسفورماتورهای جریان در حالت  -5 شکل

 از: اندعبارتو رله  CTبین  تاتصاالبرقراری نکات مرتبط با 

 بایستی موارد زیر رعایت شود: 46BCو  46. برای عملکرد صحیح واحدهای حفاظتی 1

( در 5A)یا به ترمینال  Comبه ترمینال  ها CT( کلیه دارنقطه)سر  S1الف. ترمینال 

 رله متصل شود. IL3تا  IL1 هایورودی
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 هایورودیبه ترتیب به  Cو  A ،Bفازهای  CTب. ترتیب فازها رعایت شده و خروجی 

IL1  تاIL3 .رله متصل شود 

 توجه شود: زیر مواردخروجی ترانسفورماتورهای جریان به  burden منظور کاهشبه. 2

 استفاده شود.آمپری  5 یها CTبرای مربع به باال  مترمیلی 4الف. از سیم با مقطع 

که در خروجی  شودمیآمپری، توصیه  5با جریان نامی ثانویه  یها CTدر  ویژهبهب. 

اتصال ستاره بسته شود و سپس با یک کابل چهار سیمه  صورتبهترانسفورماتورهای جریان 

 )بجای شش سیمه( به رله متصل شود.

 که موارد زیر رعایت شود: شودمی. در خصوص اتصال زمین توصیه 3

 و رله استفاده شود. CTالف. مناسب است از کابل شیلد دار بین خروجی 

ب. شیلد کابل به همراه سیم مشترک اتصال ستاره، فقط در یک محل به زمین وصل 

آن محل بهتر است که در مجاورت رله باشد نه در مجاورت  ضمناًشود. 

 ترانسفورماتورهای جریان.

ج. بهتر است که سیم مشترک اتصال ستاره و بدنه رله به یکدیگر وصل شده و در 

 ین وصل شوند.به زم به رله نقطه تریننزدیک

 

 CT چهار دستگاه استفاده از -1-5-2

از ترانسفورماتور جریان نوع  توانمیصفر  مؤلفهدقیق جریان  گیریاندازه منظوربه

 Core balanceو به  نمایدمیاستفاده کرد که کابل سه فاز از داخل آن عبور  یاپنجره

CT  معروف است. نحوه اتصال خروجی ترانسفورماتورهای جریان به رله در این شرایط

سه فاز )و نه سیم  هایسیمزیر است. دقت شود که هر سه فاز و فقط  6 شکلمطابق 

 چهارم عبور نماید. CTنقطه ستاره یا رفت و برگشت( از داخل پنجره 
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 ادیز انیرله جر یمعرف

S1

S1

S2

S1

S2

HV Compartment 

Side

LV Compartment 

Side

S2

S1

S2

 
 CTچهار دستگاه  کارگیریبهاتصال منبع تغذیه و ترانسفورماتورهای جریان در حالت  -6 شکل

الزم به ذکر است که تنظیم جریان حد عملکرد واحد تشخیص اتصال زمین در صورت 

 CTبرابر جریان نامی  1.1( بهتر است بیش از 3ها )شکل  CTاستفاده از جمع جریان 

 یها CTعملکرد نابجا نداشته باشد. در چنین حالتی که از  CTباشد، تا در اثر خطای 

 . در اینیابدمیبا جریان اولیه نامی بزرگ استفاده شده است، حساسیت رله کاهش 

استفاده شود و  Core balance CTشرایط بهتر است برای تشخیص خطای زمین از 

فاز انتخاب شود تا بتوان رله را با حساسیت  یها CTکمتر از  مراتببهنسبت تبدیل آن 

 باال تنظیم کرد.

 

 نقشه وایرینگ -1-6

که در  دهدیمنشان  فرضپیش صورتبهرا  HAFEZ 121نقشه وایرینگ رله  7 شکل

 زیر وجود دارد: هایویژگیآن 
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 ادیز انیرله جر یمعرف

o  برای تعیین وضعیت کلید قدرت و از ورودی دیجیتال شماره  1از ورودی دیجیتال شماره

ترمومتر روغن ترانسفورماتور یا کنتاکت رله بوخهلتس استفاده  برای اتصال به کنتاکت 2

 شده است.

o  به ولتاژ  تواندمیتغذیه رلهAC  یاDC .متصل شود 

o 5جی دیجیتال شماره واز خر (R5 )عنوانبه IRF  افزاریسختو برای تشخیص مشکل 

رله و یا قطع تغذیه آن استفاده شده است که یک چراغ سیگنال آالرم را  افزارینرمیا 

پیغام آالرم برای مرکز کنترل ارسال  RTUو در صورت نیاز از طریق  نمایدمیروشن 

بر روی رله وجود  فرضپیش صورتبه IRF. )توجه شود که تنظیمات مربوط به شودمی

 ندارد و باید در داخل رله انجام شود(

o 2دیجیتال شماره  خروجی (R2)  برای وصل کلید قدرت یا وصل مجدد خودکار استفاده

 شده است.

o  1خروجی دیجیتال شماره (R1)  .برای ارسال فرمان قطع کلید قدرت استفاده شده است

 .شودمیفرمان قطع توسط یک رله کمکی صادر  ضمناً
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 ادیز انیرله جر یمعرف

  

Buchholz Thermostat

Vdc-

Vdc-

     Vdc+

Vdc+
Breaker 

Aux. Contact

Alarm Announciator

 Vdc-  or N

Vdc+  or Ph

CB Close Coil          

Vdc-

Vdc+

Vdc-

Vdc+

                      Vdc+  or Ph

                        Vdc-  or N
NET+

NET-

GND Shield

Trip Relay

CB Trip Coil

 
 و جزئیات مدار اتصال به منبع تغذیه( CTنقشه وایرینگ رله )بدون اتصاالت  -7 شکل

ت . الزم به ذکر اسدهدمیبرای اتصال به منبع تغذیه را نشان  کشیسیمنقشه  8 شکل

ولت( یا  221با دامنه  مثالً) ACمستقیم به منبع ولتاژ  صورتبه تواندمیکه این رله 

ولت( متصل شود. در خصوص  111یا  48 با دامنه مثالً) DCولتاژ خروجی منبع ولتاژ 

 اهمیت است: حائزنکات زیر  8 شکل

o  در این شکل از منبع تغذیهDC  باتری شارژر متصل به باتری( برای تغذیه رله استفاده(

 شده است.

o  از یک  توانمیبرای شارژ باتری شارژرPower PT  ترانسفورماتور ولتاژ که سمت اولیه(

 221یا  111 تواندمیو ولتاژ ثانویه  شودمیبین دو فاز در سمت فشار متوسط متصل 

از ولتاژ فاز به زمین خروجی  مستقیماً 8 شکلولت باشد( استفاده کرد و یا نظیر 

 ترانسفورماتور توزیع استفاده کرد.
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 ادیز انیرله جر یمعرف

o  برای حفاظت تغذیه رله در بخش ولتاژAC  از یک فیوز با سطح اتصال کوتاه نامی مناسب

 استفاده شود.

o  مناسب است که از یک چراغ سیگنال بر روی تابلوی محل نصب رله برای نمایش اتصال

 ه رله استفاده شود.مربوط به تغذی ACولتاژ 

o اتصاالت و سطح ولتاژ تغذیه مناسب باشد باید چراغ آبی  کهدرصورتیHealthy  روی

هرتز )یک ثانیه روشن و یک ثانیه خاموش(  1.5بدنه رله روشن شده و با فرکانس 

 چشمک بزند

 

C

A

B

L1

L2

L3

N

Battery Charger

           110 V/DC

             220 V/AC

     Fuse

Vdc-
     GND

R5 (IRF)

Vdc+

Alarm Announciator

 

 رله تغذیهمنبع نقشه وایرینگ  -8 شکل
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 از رله عیو استفاده سر یاندازراه

 و استفاده سریع از رله اندازیراه -2
 توضیح اجزای جلوی رله -2-1

 مختلف آن در هایبخشکه  دهدمینمایی از صککفحه جلوی رله را نشککان  9 شکککل

 معرفی شده است. 1 جدول

 

 
 

 HAFEZ121جلوی رله  پانل -9 شکل

 

 

 

 



 

14 

 از رله عیو استفاده سر یاندازراه

 روی پانل رله یاجزاتوضیح  -1 جدول

 توضیح نام شماره
1 LCD آبی 16*2 کاراکتری نمایشگر 

2 Healthy Status 

LED رنگیآب Healthy: یحاتصال صح در صکورت 

 در هر ثانیه LED ینو سالم بودن رله ا یهمنبع تغذ

 .دهدمی (خاموش و روشن) یتوضع ییرتغ

3 Situation 

Status 

LED وضکککعیت نشکککانگر یهکا Alarm  وTrip :

چراغ  حفاظتی،ابع وت یکی ازشککدن  Start محضبه

Alarm  صدور فرمان  کهدرصورتی .شودمیروشکن

Trip  یرو بر فرمانتوسککط توابع منجر به ارسککال 

 Tripچراغ  ،شکککود یخروج یهارلهاز  یکیحداقل 

رفع  مذکور پس از. هر دو چراغ شکککودمیروشکککن 

خاموش  Clear یدفشکککردن کل باو خطا  یطشکککرا

 .شوندمی

4 Programmable 

LEDs 

LED پس از عملکرد یک که  یزیربرنامهقابل یهکا

یا  Start، Tripپس از  مثالًتابع حفاظتی ) یا چند

توسککط کاربر انجام آن  یمتنظ وروشککن شککده غیره( 

 .شود

5 Manual Close 

به  ،باشد شدهانجام درستیبه یماتتنظ کهدرصورتی

 یهاهرلبه یکی از  مستقیماً توانیم یدکل ینکمک ا

تا با کمک آن، کلید قدرت  داد فرمکانرلکه  یخروج

را وصکککل نمود. در صکککورت اسکککتفاده از تنظیمات 

فعال  R2، بکا فشکککردن آن رلکه خروجی فرضپیش

 .شودمی

6 Manual Open 
به  باشد شدهانجام درستیبه یماتتنظ کهدرصکورتی

 هایهرلبه یکی از  مستقیماً توانیم یدکل ینکمک ا
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 از رله عیو استفاده سر یاندازراه

کلید قدرت را  ،تکا بکا کمک آن داد فرمکان یخروج

قطع نمود. در صکککورت اسکککتفککاده از تنظیمککات 

فعال  R1، بکا فشکککردن آن رلکه خروجی فرضپیش

 .شودمی

9 Clear 

در رله روشککن  LEDپس از رخداد خطا یک یا چند 

خطا برطرف شککده باشککد، با  کهیدرصککورت. ماندیم

که به  شوندمیخاموش  ها LED، کلیدفشکردن این 

( Acknowledge)اطالع از رخداد خطا  یدتائمعنای 

 آن است. یها LEDو ریست کردن 

8 Smart Setting 
 تنظیمورود مسکککتقیم بککه بخش  یبرا یککدکل این

 .رودیمبکار هوشمند رله 

7 Ethernet Port 
بکه از پورت ش واسطبا برنامه رله برقراری ارتباط  منظوربه

(TCP/IP)  شودمیاستفاده. 

11 DC Supply 

Port 

. برای این رودیمرله بکار  یاضکککطرار یهتغکذ برای

مرغوب  Power bankخروجی یککک  توانمیمنظور 

 این ترمینال متصل کرد.به  را DCولت  5 با ولتاژ

11 Enter مقدار پارامترها تغییرو تثبیت  منوهاورود به  دکمه 

12 Down Key 

بکا هر بکار فشکککردن این کلیکد منوها یکی به پایین 

. شکککونککدمیکم  متغییرهککایککا  شکککونککدمیآورده 

 مقدار متغیر با، شود داشکتهنگه مدتی کهیدرصکورت

 .یابدمیکاهش بیشتری سرعت 

13 Escape 
ر مقککدار تغیی عکدم ثبکتبرای خروج از منوهککا و یکا 

 پارامترها

14 Up Key 
با هر بار فشککردن این کلید منوها یکی به باال آورده 

 کهدرصککورتی. شککوندمیزیاد  متغییرهایا  شککوندمی
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 از رله عیو استفاده سر یاندازراه

سکککرعت  مقدار متغیر با، شکککود داشکککتهنگه مدتی

 .یابدمیافزایش  بیشتری
 

 پشت رله و اشکال عالئمشکل  -2-2
 

 

 HAFEZ121اشکال پشت رله  و عالئم -11 شکل

 

 سریعنصب  -2-3

 ک فازتاز طریق ولتاژ  مستقیماًو رله  نشدهاستفادهاز منبع تغذیه خارجی  کهدرصورتی

 ضمناً استفاده شود.  7 شکلدر  شدهداده، از اتصاالت نشان شودمیفشار ضعیف تغذیه 
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 از رله عیو استفاده سر یاندازراه

. گیردیمقرار  مورداستفاده 8 شکلوایرینگ  نقشه DCدر صورت استفاده از منبع تغذیه 

 برای نصب رله به موارد زیر توجه شود:

o  ولتاژ رله را باAC  یاDC  (12 جدولدر  شدهیانبمجاز )مطابق محدوده  دامنهو با 

 تغذیه نمایید.

o بهترین محل نصب روی دیوار ، شودمیجداگانه نصب  یرله با تابلو کهیدرصورت

 افراد را در هنگام موقعبهباید امکان خروج  شدهانتخابمکان  است. توجه شود کهپست 

 حادثه مهیا سازد.

o  مناسب به دیوار محکم گردد پالکرولپیچ و  3تابلو باید حداقل با. 

o  زیر تابلو نصب گردد یهاکابلداکت مناسب جهت. 

o 1.5˟22تغذیه رله از کابل استاندارد  برای mm مستقیم به خروجی فشار  بااتصال

 باید در کابل ضمناً. ضعیف ترانسفورماتور و یا ورودی کلید فشار ضعیف استفاده گردد

 هر دو طرف دارای سر سیم پرسی مناسب باشد.

o  1.5˟22ژنگتور از کابل استاندارد یجهت اتصال کابل شنت تریپ د mm  ( تربزرگ)یا

 استفاده شود.

o ا با مقطع برابر ی ز کابل استاندارداو ترموستات  سجهت اتصال کابل رله بوخهلت

 استفاده شود. mm 1.5˟22 از تربزرگ

o  سفورماتور جریان به رله، حداقل از کابل استاندارد با مقطع خروجی ترانجهت اتصال
24˟2.5 mm  .در  ضمناًاستفاده شودCT آمپر، استفاده از کابل  5با جریان خروجی  یها

و رله، مناسب  CTبین فاصله افزایش در صورت . البته شودمیتوصیه  mm 4˟24با مقطع 

 شود.استفاده  تربزرگکابل با سطح مقطع از  burdenاست برای کاهش 

o  اتصال صحیحCT شکلیا  5 شکل هاینقشهبه زمین مطابق  هاآنو نحوه اتصال  ها 

 باشد. 6

 زیر را انجام داد. دو کاریکی از  توانمیبرای روشن کردن رله 
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 از رله عیو استفاده سر یاندازراه

در پشت رله متصل شود. الزم به  32و  31شماره  هایینالترمبه  DC یا ACولتاژ  -

ی رله، اهمیت تغذیهذکر است که رعایت فاز و نول یا پالریته مثبت و منفی برای 

 ندارد.

 تاپلپ USBیا پورت  power bankرله، به یک  یبندبستهموجود در  USBکابل  -

 USBآمپر( متصل شده و انتهای آن به درگاه  1جریان دهی بیش از قابلیت )با 

 جلوی رله وصل شود.

o  توجه: درگاهUSB  آن مناسب است.رله، تنها برای تغذیه موقت 

o  با طول بلند برای اتصال  یهاکابل کارگیریبهازpower bank  به درگاهUSB 

ممکن است در حالت  زیرا افت ولتاژ روی آن زیاد بوده و؛ رله خودداری نمایید

ها و عملکرد چندین رله کمکی همراه  LEDتریپ رله که با روشن شدن 

 صورتبه LCDیا نور بیشتری همراه شود  تأخیر، عملکرد رله با شودمی

 موقتی، کاهش یابد.

با  رنگیآب LED. همچنین شککودمیآن روشککن  یشنماصککفحهتغذیه به رله،  بااتصککال

به معنای کارکرد صککحیح رله  که نمایدمی، شککروع به چشککمک زدن Healthyعنوان 

دائم روشن باشد، به معنای  صورتبهاین چراغ خاموش گردد و یا  کهدرصکورتیاسکت. 

رله را قطع و  DC. در این حالت یک بار تغذیه استدر رله  افزاریسختوجود اشککال 

با بخش پشککتیبانی که بعد از چند ثانیه وصککل نمایید. در صککورت عدم رفع مشکککل، 

 است، تماس بگیرید. شدهبیاناطالعات آن در سایت اینترنتی 

رله  شود. در بندیپیکرهتنظیم و  درستیبهپس از تکمیل وایرینگ، بایستی رله 

HAFEZ 121  شده است که در بخش  ارائه یاسادهبرای انجام این کار روش نوین و

 .شودمیبعد معرفی 

 و ساده هوشمند بندیپیکرهو  تنظیم -2-4

و جلوگیری از برخی اشتباهات  HAFEZرله  بندیپیکرهسهولت در تنظیم و  منظوربه

استفاده شده است که  Smart Settingرایج در تنظیم رله، از روش جدیدی به نام 

واحدهای مختلف رله حفاظت ترانسفورماتور توزیع را بر اساس دستورالعمل شماره 
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 از رله عیو استفاده سر یاندازراه

. بعالوه سایر واحدهای حفاظتی که نحوه نمایدمیتنظیم  94مورخ خرداد  246/3136

 مللیالبیناست، بر اساس استانداردهای  نشدهبیاندر دستورالعمل مذکور  هاآنتنظیم 

 کهیدرصورت یگردعبارتبهغیرفعال هستند.  فرضپیشولی در حالت  شوندمیتنظیم 

Enable  ر نیاز به تغییر مقادی معموالًمقدار مطلوب بوده و  هاآن فرضپیششوند، تنظیم

 تنظیمی وجود ندارد.

پس از اطمینان از سیم بندی برای تنظیم سریع واحدهای حفاظتی رله کافی است 

شوید و یا از کلید  .smart sett 3.9صحیح رله، وارد منوی صحیح و اتصال زمین 

 استفاده نمایید: Smart Setting بانامرله  پانلمیانبر روی 

 .ییدنماوارد  kVA برحسبقدرت ترانسفورماتور را  .1

 است. 0000برابر با  فرضپیش صورتبه: پسورد رله تذکر

 .را فشار دهید تا تنظیمات وارد حافظه گردد قدرت ترانس کلید  واردکردنپس از 

 کردنوارداست. پس از تنظیم ولتاژ شبکه بعدی وارد شوید که به قسمت   با کلید

ثبت  در رله کلید ولتاژ نامی سمت اولیه ترانسفورماتور، مقدار آن را با فشردن 

 نمایید.

اتصال کوتاه ترانسفورماتور وارد شود که در پالک در قسمت بعدی بایستی امپدانس  .2

. این مقدار شودمیمعرفی  %UKفورماتور با پارامتر شناسنامه ترانسمشخصات نامی یا 

و در  %4برابر با  معموالً kVA 200در ترانسفورماتورهای استاندارد با ظرفیت تا 

 .است %6و باالتر برابر با  kVA 250ظرفیت 

جریان سه فاز  گیریاندازهبرای  کاررفتهبههای  CTدر قسمت بعد، جریان نامی اولیه  .3

 (.Line CT Pri)پارامتر  شودمیآمپر وارد  برحسب

صفر که به چهارمین  مؤلفهجریان  گیریاندازه CTدر قسمت بعد بایستی جریان نامی  .4

از جمع جریان سه فاز  کهدرصورتیرا وارد نمود.  شودمیورودی آنالوگ رله متصل 

 CT، بایستی نسبت تبدیل 5 شکلصفر استفاده شود  مؤلفهجریان  گیریاندازهبرای 
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 ینافاز باشد. در غیر  یها CT( برابر با نسبت تبدیل Gnd CT Primزمین )پارامتر 

 .شودمیوارد  Core balance CT جریان نامی اولیه صورت

در قسمت بعد، حداکثر دمای محیط محل نصب ترانسفورماتور منهای مقدار نامی  .5

 عنوانبه. شودمیاست، وارد  شدهدرجدمای محیط که در پالک مشخصات فنی آن 

طراحی  C 40˚، ترانسفورماتور برای حداکثر دمای محیط برابر با شودمینمونه فرض 

 برابر با برداریبهرهشده باشد. لذا اگر حداکثر دمای محیط در شرایط 

- 46 ˚C  ،باشدΔθambient =46-40= 6 ˚C  شودمیدر نظر گرفته. 

- 35 ˚C  ،باشدΔθambient =35-40= -5 ˚C  شودمیدر نظر گرفته. 

در قسمت بعد، ارتفاع محل نصب ترانسفورماتور از سطح دریا نسبت به ارتفاع از سطح  .6

که ترانسفورماتور  شودمینمونه فرض  عنوانبه. شودمیدریا در شرایط طراحی وارد 

متر از سطح دریا طراحی شده است. لذا اگر ترانسفورماتور در  1111برای ارتفاع 

 محلی نصب شود که

تنظیم  Δheight=0.8 kmمتر باشد،  1811ریا برابر با ارتفاع از سطح د -

 .شودمی

 .شودمیتنظیم  Δheight=0 kmمتر باشد،  1111ارتفاع از سطح دریا کمتر از  -

میزان تغییر در جهش حرارتی مجاز را بر  توانمیبر اساس اطالعات دو پارامتر اخیر 

 اساس رابطه زیر تعیین کرد.

0.4
TemperatureRise ambient

Height
 


    )1( 

بر اساس رابطه زیر محاسبه کرد  توانمیرا  (Service Factor) برداریبهرهضریب  ضمناً

 ترانسفورماتور اهمیت دارد. باراضافهکه در تنظیم واحد 

0.015 TemperatureRiseServiceFactor   )2( 

 .کنید لحاظ هاآن برای را صفر مقدار ندارید اطالعی پارامتر دو این از کهدرصورتی
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و  هایورود)نظیر تنظیم  بندیپیکرهکاربر تمایل داشته باشد که  کهدرصورتی .7

خودکار تنظیم شود، کافی  صورتبه( رله نیز ها LEDدیجیتال و تنظیم  هاییخروج

در صورت  ضمناًرا انتخاب نماید.  YESاست که در پاسخ به پرسش مربوطه، گزینه 

 .کندنمیموجود در رله تغییر  بندییکرهپ NOانتخاب گزینه 

تمامی واحدهای حفاظتی ، که با فشردن دکمه  شودمیزیر صادر  سؤالدر پایان  .8

ورت و در ص شدهتنظیم ترانسفورماتور تحت حفاظت پایهاطالعاتو جانبی رله مطابق 

و به صفحه نخست  شدهتنظیمرله نیز به نحو مناسبی  بندیپیکرهنیاز مقدار 

استفاده شده است. در  برای ارسال فرمان تریپ R1رله  مثالعنوانبه. گرددبازمی

و به صفحه  کندنمیرله تغییر  بندیپیکره یمتنظ،  صورت فشردن دکمه 

 . گرددبرمینخست 

 

 شوندمیتنظیم  2و  1های  Setting Groupتوابع حفاظتی  Smart settingبا توجه: 

  شود(.  روزبهنیست که فقط پارامترهای گروه تنظیمی فعال در رله  طوراین)

Auto Set Complt? 

Press Enter => SET 

ESC 
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 مختلف رله یهابا بخش ییآشنا

 مختلف رله هایبخشآشنایی با  -3
 

 معرفی توابع حفاظتی و نظارتی -3-1

 (51)تابع حفاظتی جریان زیاد با مشخصه معکوس  -3-1-1

( با مشخصه معکوس Stage 2و  Stage 1دو تابع حفاظتی )شامل  HAFEZ 121در رله 

استفاده شده  IEEEو  IECاستانداردهای  هاییمنحناز  هاآنشده است. در  سازیپیاده

 هایاساس استانداردبر . اندشده یگذارنام <S2 Iو  <S1 Iاست. این دو تابع حفاظتی با 

IEC 60255-3  وBS 142  شودمیمشخصه زمان معکوس رله با رابطه زیر بیان. 

1

op

Pickup

TMS k
t

I

I





 

  
 

)3(  

سایر است.  جریان حد عملکرد رله IPickup، ضریب تنظیم زمانی و TMSدر رابطه فوق 

 .شودمیتعیین  2 جدولضرایب از 
 

 IECمطابق استاندارد جریان زیاد معکوس  هایمشخصهضرایب ثابت  -2 جدول

Α k Type of Curve 
0.02 0.14 Normal Inverse 

1 13.5 Very Inverse 
2 80 Extremely Inverse 
1 120 Long Time 

با رابطه زیر  IEEE Std C37.112بر اساس استاندارد رله جریان زیاد مشخصه معکوس 

 .شودمی بیان

1

op P

Pickup

A
t B TDS

I

I

 
 
 

   
  

   
   

)4( 
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و و جریانی رله بوده  به ترتیب تنظیم زمانی IPickupو  TDSدر رابطه فوق، ضرایب 

 .گرددمیزیر تعیین  3 جدولسایر ضرایب از 
 

 IEEEمطابق استاندارد جریان زیاد معکوس  هایمشخصهثابت  بضرای -3 جدول

P B A Type of Curve 
2.0938 0.1797 8.9341 Inverse 

2 0.491 19.61 Very Inverse 
1.2969 0.0339 0.2663 Short Inverse 

1 2.1859 5.6143 Long Inverse 
0.02 0.1140 0.0515 Moderately Inverse 

2 0.1217 28.2 Extremely Inverse 
1.5625 0.2136 0.4797 Definite Inverse 

 

واحدهای با مشخصه معکوس در  IEC 60255-151, 2009(: مطابق استاندارد 1نکته )

، دارای مشخصه زمان ثابت هستند. در PickupGD=I/Iاز حد  تربزرگصورت عبور جریان 

در نظر گرفته  GD=20 معموالًدر سطح فشار متوسط  کاررفتهبهجریان زیاد  یهارله

 نیز رعایت شده است. HAFEZ 121که این ویژگی در رله  شودمی

فراتر از استانداردهای  3 جدولو  2 جدولدر  شدهبیانات (: برخی مشخص2نکته )

 شده است. زیساپیادهمربوطه بوده و بر اساس تجربه سازندگان معتبر رله 

 

 (50)تابع حفاظتی جریان زیاد با مشخصه زمان ثابت یا آنی  -3-1-2

زمان ثابت یا آنی تنظیم شود. در توابع حفاظتی  صورتبه تواندمی <<Iتابع حفاظتی 

S1 I> ،S2 I>  وI>>  از الگوریتم دقیقی برای محاسبه دامنه جریان استفاده شده است

 گیریاندازه درستیبهجریان خطا نیز دامنه جریان را  dc مؤلفهکه حتی در حضور 

 .نمایدمی

در صورت نیاز با تنظیم زمانی ثابت( تحت نام )یک واحد جریان زیاد با مشخصه آنی 

I>>>  در رلهHAFEZ 121  استفاده شده است که در صورت انتخاب گزینه“Fast 

Mode”  که باعث  رودمیدر تنظیم رله، الگوریتمی برای محاسبه دامنه جریان بکار

به ازای جریان بیشتر  ثانیهمیلی 14)زمان حدود  Sub-cycleرله قادر به عملکرد  شودمی
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این واحد اهمیت زیادی در حفظ هماهنگی  کارگیریبهاز دو برابر مقدار تنظیمی( باشد. 

باالدست دارد. الزم به ذکر است که در الگوریتم  هایرلهحفاظتی رله جریان زیاد با 

و از  شودمیهمچنان دامنه سیگنال محاسبه  Fast Modeاستفاده شده در حالت 

، دکنمیکه عملکرد پایدار رله را بسیار ناپایدار  Sampleو عملکرد بر اساس  بردارینمونه

 است. نشدهاستفاده

 

 (50N/51N)توابع حفاظتی اتصال زمین  -3-1-3

. شودمیتنظیم  3 جدولیا  2 جدولدارای مشخصه معکوس بوده و بر مبنای  <Ioواحد 

 زمان ثابت( هستند.)از نوع آنی  <<<Ioو  <<Ioبعالوه واحدهای 

است که با انتخاب آن قادر  ”Fast mode“مجهز به عملکرد  <<<Iنظیر  <<<Ioواحد 

 .باشدمی Sub-cycle صورتبهبه عملکرد 

ه ک کندمیاین است که این واحد بر اساس جمع جریان سه فاز عمل  توجهقابلنکته 

در حفاظت  کاررفتهبههای  CTهسته  ضمناًاست.  C+IB+IA=I03Iمعادل با 

وی ولتاژ زان درنتیجهبوده و  یدارای سطح مقطع کوچک عموماًترانسفورماتورهای توزیع 

تا  251به ازای عبور جریان سینوسی با دامنه  عموماً کهنحویبهاشباع کمی دارند. 

 CTبنابراین در این رله از واحد پایدارساز در برابر اشباع ؛ شوندمیآمپر اشباع  1511

 ه است.استفاده شد

 

 (46)منفی  مؤلفهحفاظتی خطای نامتقارن مبتنی بر جریان  ابعت -3-1-4

در انتهای فیدر )با  به فاز اسککت که خطای فاز شککدهمشککاهدهخطوط هوایی طوالنی در 

حفاظت فیدر (، توسکککط واحکد جریکان زیکاد آنی رلکه ی بزرگمقکاومکت محکل خطکا

اق اتفنیز  تأخیریجریان زیاد در مورد واحد  بعضککاًیسککت. این مشکککل ن تشککخیصقابل

منفی اسکککتفاده  مؤلفهجریان  تابع حفاظتیاز  توانمیبرای حل این مشککککل . افتدمی

 .باشککدمیکمتری نسککبت به واحد جریان زیاد فاز  مراتببهملکرد نمود که دارای حد ع
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در فیدرهای هوایی نیز بکار  فازیکبرای تشکخیص پاره شدن  تواندمیبعالوه این واحد 

 رود.

تنظیم  3 جدولیا  2 جدول بوده و بر مبنایمشکککخصکککه معکوس  دارای <I2واحد 

. الزم به ذکر اسککت که باشککدمیزمان ثابت( )از نوع آنی  <<I2بعالوه واحد . شککودمی

حساس تنظیم شوند و در عوض  صورتبه توانندمیجریان حد عملکرد دو واحد مذکور 

افزایش یابد، جریان حد عملکرد  Stabilizer-bIاز حکد تنظیمی  فکازیککچنکانچکه جریکان 

 .یابدمیتطبیقی افزایش  صورتبه

 

 (49)حرارتی  باراضافهتابع حفاظتی  -3-1-5

حرارتی تجهیزاتی نظیر خط  سازیمدلبرای  Thermal Overloadواحد حفاظتی 

هوایی، کابل و ترانسفورماتور است که بر اساس مدل نمایی تک ثابت زمانی مطابق رابطه 

برابر با جریان نامی تجهیز تحت  معموالً θIشده است. در این رابطه،  سازیپیاده( 5)

یین ( تع2بر اساس رابطه ) K (Service Factor)پارامتر  ضمناً . شودمیحفاظت تنظیم 

درصدی از دمای نامی است که به ازای آن بایستی این  tripθ. در این رابطه، شودمی

 واحد حفاظتی فرمان تریپ را صادر نماید.

2 2

2
2

100

initial
op hot

trip

I I
t ln

I
I

Service Factor






 

 

 )5( 

 

 (Demand Control)تابع حفاظت دیماند  -3-1-6

دقیقه تعریف  15برابر با مقدار متوسط توان )یا جریان( مصرفی در مدت  معموالًدیماند 

تر از بیش هاآن. مشترکین خصوصی بایستی دقت نمایند که دیماند مصرفی شودمی

ر یا در فید باراضافهزیرا عالوه بر اینکه ممکن است باعث ایجاد ؛ مقدار قراردادی نباشد

ه ژ در شبکه شوند، به دلیل عدول از توافق با شبکترانسفورماتور شبکه توزیع یا افت ولتا
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از واحد  HAFEZبنابراین در رله ؛ ی نیز مواجه خواهند شدتوجهقابلتوزیع، با جریمه 

 استفاده شده است. Demand Controlحفاظتی به نام 

که مشترک خصوصی برق از این واحد حفاظتی استفاده نماید تا جریمه  شودمیتوصیه 

مربوط به دیماند به وی تعلق نگیرد. برای این منظور چنانچه مقدار دیماند مصرفی 

تنظیمی( بیشتر از دیماند قراردادی  زمانمدت)متوسط جریان عبوری از هر سه فاز در 

که بر اساس آن فرمان حذف بار به  دنمایمیعمل  یحفاظتاین واحد  آن مشترک باشد،

تی فرمان تریپ این رله بایس دیگرعبارتبه. شودمیصادر  شدهتعیینهای( از پیش ) یدرف

به فیدر بار منتقل شود تا با کاهش جریان مصرفی، دیماند را تا حد کمتر از مقدار 

 توافقی با شرکت توزیع محدود نماید.

محاسبه دیماند و همچنین جریان حد عملکرد این واحد،  زمانمدتکه  شودمیتوصیه  

 کمتر از مقدار توافقی با شرکت توزیع تنظیم شود.

 

 (50BF)تابع حفاظتی تشخیص خرابی کلید قدرت  -3-1-9

 صورتهب تواندمیو  شودمیاین واحد حفاظتی برای تشخیص عیب کلید قدرت استفاده 

 کنتاکتی یا جریانی عمل نماید.

فرمان تریپ را صادر نماید، واحد  HAFEZ 121واحدهای حفاظتی رله چنانچه یکی از 

 ”CBF Delay“. چنانچه تا زمان شودمیوارد عمل  (CBF)حفاظت خرابی کلید قدرت 

از  یعبور یانجر T1تا زمان  جریان عبوری از رله کمتر از مقدار تنظیمی نشود )باید

 مجدداًعمل کرده و ضمن اینکه  CBF(، منطق شودمییفازها کمتر از مقدار تنظ یهکل

Retrip  یک خروجی دیجیتال دیگر را نیز  تواندمی، شودمیبه همان کلید قدرت ارسال

و از طریق  (Modbusفعال نماید که بر اساس آن به کمک بستر مخابراتی رله )نظیر 

صورت  در توانمی. بعالوه شودمیسیستم اتوماسیون پست، پیغام خرابی کلید مخابره 

 امکان، فرمان تریپ را به کلید باالدست منتقل نمود.
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 (46BC)تابع حفاظتی تشخیص قطع سیم  -3-1-8

 :اتفاق بیفتد فازیکخطای قطع در اثر عوامل زیر ممکن است 

 .شودمیکه گاهی منجر به خطای امپدانس باال  فازیکپاره شدن هادی  -

 انشعاب.حفاظت ترانسفورماتور توزیع یا حفاظت سوختن فیوز  -

 شود یک پل آن باز باشددیگری که باعث  قطع کنندهاشکال کلید قدرت یا هر نوع  -

 (Pole discordanceو دو پل دیگر بسته باشد )معروف به خطای 

 از: اندعبارتتبعات ناشی از رخداد این خطا 

با پاره شدن هادی و برخورد به زمین خشک )تشکیل خطای امپدانس باال(،  -

موجود در شبکه توزیع قادر به تشخیص اتصال کوتاه  SEFو حتی  EF یهارله

یر مشکالت ایمنی نظ تواندمیجریان عبوری از محل خطا  ازآنجاکهنیستند. لیکن 

ایجاد نماید، تشخیص و قطع آن از اهمیت باالیی  سوزیآتشیا  گرفتگیبرق

 برخوردار است.

ار سمت فش فازیکترانسفورماتور توزیع، ولتاژ  فشارقویسمت  فازیکبا قطع  -

 قریباًتبرابر با مقدار نامی بوده و ولتاژ دو فاز دیگر نسبت به نول  تقریباًضعیف 

برابر با نصف مقدار نامی است. در چنین حالتی ممکن است موتورهای الکتریکی 

 متصل به فازهایی که افت شدید ولتاژ دارند، آسیب ببینند.

که بارهای موتوری در آن زیاد باشد، ممکن  یاشبکهدر  فازیکع در صورت قط -

 شبکه شود. باریکپدر فازهای سالم در شرایط  باراضافهاست باعث 

باعث رخداد پدیده  بارکمدر شبکه ممکن است در ترانسفورماتور  فازیکقطع  -

ل قطع مح وبین ترانسفورماتور  طول کابل فشار متوسطفرورزنانس شود )چنانچه 

 .(متر است 21حدود ، بیش از فازیک

به هنگام رخداد این خطا، جریان عبوری از فاز معیوب برابر با صفر بوده و جریان دو فاز 

. در این دارنددرجه 181 فازاختالفسالم از محل قطع پارگی سیم به بعد، با یکدیگر 

ه و صفر بود مؤلفهبیشتر از مقدار  مراتببهمنفی شبکه  مؤلفهشرایط، دامنه جریان 

 EFمنفی با دقت بهتری نسبت به رله  مؤلفهبا کمک رله تشخیص جریان  درنتیجه

 یانجر از نسبتیمنفی بر اساس  مؤلفهبه رخداد خطا پی برد. البته رله جریان  توانمی
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برابر جریان  1.1اینکه بیشتر از حدود  شرطبهی ترانسفورماتور یا فیدر تحت حفاظت )نام

 ؤلفهمنسبت جریان  توانمیبرای بهبود دقت این رله،  .شودمیباشد( تنظیم  CT نامی

کرد که به واحد حفاظتی  گیریاندازهمثبت عبوری از رله را  مؤلفهمنفی به جریان 

Broken conductor  معروف است و در رلهHAFEZ .از آن استفاده شده است 

وع نزمان عملکرد این رله باید بیش از زمان قطع/وصل کات اوت فیوز سر انشعاب یا هر 

ه باشد. اگر هیچ قطع کنند (ایتیغهپل یا  تک سکسیونر )نظیر تک فازکننده  قطع

ا یک بکار نرود )ی محل نصب رله حفاظت ترانسفورماتور یا انشعابتکفازی در باالتر از 

حل نسبت به م دستپایینزیادی از بارهای شبکه  نسبتاً ، بخش تک فازقطع کننده 

ی حفاظت ترانسفورماتور برا یتنظیممقدار ، (کندینمنصب رله حفاظت فیدر را قطع 

توزیع، انشعاب فیدر فشار متوسط و ابتدای فیدر فشار متوسط )در پست فوق توزیع( به 

رخداد اتصال کوتاه نامتقارن در شبکه، است تا در اثر ثانیه  6و  4، 5ترتیب برابر با 

 اندازیراهو حتی پدیده  تک فازموتور بزرگ  اندازیراه، فورماتورجریان هجومی ترانس

 به ترتیب هایزمانبارهای سرمایشی و غیره عملکرد نابجا نداشته باشد و اال  زمانهم

T+1 ،T  وT+2  ثانیه مناسب است که زمانT  شودمیتوصیه  ثانیه 111حدود برابر با 

 تکیا جداکننده کات اوت فیوز سومین فاز اعمال مانور قطع/وصل  زمانمدت)معادل با 

باید تنظیم این رله نیز  ،انجامدیمبه طول بیشتر مذکور زمان مانور حداکثر . اگر (فاز

رای ، بتک فازالزم به ذکر است که چنانچه پس از وصل دو فاز جداکننده افزایش یابد. 

باشد، برای جلوگیری از آسیب  برزماناتصال فاز سوم مشکلی وجود داشت که رفع آن 

، جلوگیری از وقوع پدیده کنندگانمصرفبه بارهای موتوری، حفظ کیفیت توان 

که اتصال دو فاز دیگر نیز جدا شود و پس از  شودمیتوصیه  اکیداً فرورزنانس و غیره، 

 زمانی کوتاهی بسته شود. هبافاصلرفع مشکل، هر سه فاز 

 I2I/0.51=این واحد برای حفاظت ترانسفورماتور توزیع بکار رود، تنظیم  کهدرصورتی

 مناًضدارای حساسیت کافی برای تشخیص خطای پارگی سیم در شبکه باالدست است. 

. شودمیتوصیه  1.3تا  1.2در صورت استفاده از آن برای حفاظت فیدر، تنظیم بین 

عملکرد این واحد بایستی بیشتر از زمان رفع خطای شبکه باشد تا با عملکرد نابجا زمان 

 در اثر رخداد خطای نامتقارن در شبکه باالدست مواجه نشود.



 

29 

 مختلف رله یهابا بخش ییآشنا

برای جلوگیری از عملکرد نابجا در جریان خطای کوچک )به دلیل افزایش نسبت 

این است که جریان  46BCسیگنال به نویز در این حالت(، شرط عملکرد واحد حفاظتی 

برابر جریان  1.1آن،  فرضپیشکه مقدار  تنظیمی باشداز مقدار  تربزرگمثبت  مؤلفه

 .شودمیفرض  CTنامی 

 

 تابع نظارت بر عمر کلید -3-1-7

الرم صدور آو  ینگ محفظه قطع و مکانیزم فرمان کلید قدرتمانیتوراز این تابع برای 

 :دارای توابع زیر استو  شودمیاستفاده سرویس کلید قدرت زمان فرارسیدن  به هنگام

 ردگی کنتاکت قوسوشمارنده مربوط به خالف. 

 ینازاپستعداد محدودی قطع نمایند.  بهرا  اتصال کوتاهجریان است  کلید قدرت قادر

، بایستی تعمیر اساسی بر روی Arcing contacts احتمالی تعداد، به دلیل خوردگی

 منظوربه مربوطه تعویض گردد. Bottleباید  خألکلید انجام شود و در کلید محفظه قطع 

)منحنی  Breaker wear curve معروف به منحنیتعیین تعداد دفعات مجاز قطع جریان، 

 در از آن اینمونهکه  شودمیتوسط شرکت سازنده کلید قدرت داده  کلید( فرسودگی

جریان خطای  تواندمیکلید قدرت . بر اساس این منحنی، شودمیمشاهده  11 شکل

کلید قادر است جریان نامی این بار قطع نماید. بعالوه  21را به تعداد  کیلو آمپر 16

نیاز به تعمیر اساسی، قطع یا وصل  بدون بار 11111از آن را به تعداد کمتر و آمپر  631

اده از برای استفدوره، بایستی تعمیر اساسی بر روی کلید انجام شود.  ازاینپس نماید.

 تنظیم شود. HAFEZ 121در رله  الذکرفوقاین تابع نظارتی بایستی چهار مقدار 

ر با متناظمحفظه قطع آن را  شدهسپریعمر  توانمیبر اساس منحنی فرسودگی کلید 

عملکرد صحیح این  منظوربه ضمناً محاسبه نمود.  جریانلحظه قطع عبوری در جریان 

 کنتاکت کمکیدیجیتال رله برای تعیین وضعیت  هایورودیواحد الزم است یکی از 

جزا م طوربهالزم به ذکر است که عمر محفظه قطع در هر فاز . قدرت استفاده شود کلید

 است. مشاهدهقابل Measurementو در منوی  شدهمحاسبه
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 وابستگی تعداد مجاز قطع کلید قدرت بر اساس جریان عبوری-11 شکل

 

 کلیدفرمان شمارنده دفعات عملکرد مکانیزم ب. 

 صورتهبکه )کنتاکت کمکی کلید  تعداد دفعات عملکرد کلید قدرت بر اساس وضعیت

از حدی . چنانچه این تعداد باشدمی شمارشقابل (شودمیورودی دیجیتال وارد رله 

که به معنای لزوم سرویس مکانیزم فرمان کلید  شودمیشود، پیغام آالرم صادر بیشتر 

جریان عبوری از کلید اهمیتی  ،در این حالت ضمناًمتحرک است.  هایبخشو سایر 

 ندارد.

الزم به ذکر است که تعداد عملکرد مجاز برابر با حداقل مقدار بین دو حالت زیر در نظر 

 :شودمیگرفته 

o وصل مکانیزم عملکرد کلید/تعداد مجاز قطع 

o وصل محفظه قطع کلید )در جریان کم(/تعداد مجاز قطع 

 :زیر است هایبخشکلید قدرت شامل  شمارنده تعداد عملکرد مکانیزم فرمان
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. مقدار کندمیرله شروع به کار اولیه از لحظه تنظیم  Count1یک شمارنده به نام  -

اولیه این شمارنده قابل تنظیم بوده و با هر بار عملکرد کلید یک عدد به مقدار 

 .شودمیشمارنده افزوده 

 از طریق اگر ضمناً. یابدمینیز با هر بار عملکرد کلید افزایش  Count2شمارنده  -

صادر  ریست کردن شمارنده، فرمان ?CB Monitor > Clear Op. Cycleمنوی 

مقدار متغیر  این صورت، در نمایدتغییر  Count1مقدار اولیه پارامتر اگر یا  شود

Count2 برابر با ،Count1  شودمیدر نظر گرفته. 

و تحت نام  شدهمحاسبه Count2و  Count1، اختالف Measurementدر منوی  -

CB Op. Cycles""  شودمینمایش داده. 

 

 تابع کنترلی وصل مجدد کلید -3-1-11

کردن سریع شبکه پس از رخداد خطای گذرا در خطوط  داربرقوصل مجدد کلید برای 

مل شا عمدتاً توزیع  یهاشبکه. اتصال کوتاه گذرا در گیردمیقرار  مورداستفادههوایی 

 موارد زیر است:

 مقره ناشی از:در اثر اتصال کوتاه دو سر طای فاز به زمین خ -

o  پایه یا زمین مجاور آنبرخورد صاعقه به هادی خط یا 

o پرندگان یا حیوانات یا شاخه درختان برخورد 

o آلودگی سطحی در حضور رطوبت محیط 

 :خطای فاز به فاز ناشی از -

o  هایهادیا شاخه درختان بین  بالبزرگقرار گرفتن پرندگان 

o  به هم در اثر وزش باد هاهادیبرخورد 

o طوالنی شدن خطای فاز به زمین و دیونیزه شدن هوای اطراف 

که فقط در خطای فاز به زمین یا فاز به فاز، وصل مجدد انجام شود.  شودمیلذا توصیه 

ه اتصال کوتاه دو فاز بکه به هنگام رخداد  شودمیبه دالیل زیر توصیه  دیگرعبارتبه

 د:رله وصل مجدد عملکرد نداشته باشزمین و سه فاز 
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از نوع خطاهای دائمی هستند که در صورت  زیاداحتمالبه هاکوتاهاین نوع اتصال  -

 ناموفق خواهد بود. معموالًوصل مجدد  هاآنوقوع 

جریان اتصال کوتاه دامنه بزرگی داشته و عبور چندباره این نوع  در این شرایط -

 .شودمی هاآنخطا باعث آسیب به تجهیزات شبکه توزیع و کاهش عمر 

است.  شدهگرفتهواحد وصل مجدد در نظر  سازیفعالچهار حالت برای  HAFEZدر رله 

 هایرله، واحد وصل مجدد نظیر سایر All Fault Typesدر صورت انتخاب گزینه 

سایر  ضمناً. دهدمیحفاظتی عمل کرده و به ازای انواع خطا، عمل وصل مجدد را انجام 

 .باشدمیبه شرح زیر  هاگزینه

، وصل مجدد فقط به Only Phase to Ground Faultدر صورت انتخاب گزینه  -

که به دالیل زیر در  شودمی. توصیه شودمیهنگام وقوع خطای فاز به زمین انجام 

 شبکه توزیع کشور از این گزینه استفاده شود.

o .اغلب خطاهای گذرا مربوط به اتصال کوتاه فاز به زمین است 

o  جاد برای ایاز ترانسفورماتور زمین فوق توزیع  هایپستکیلوولت  21در سمت

جریان عبوری از در این حالت  بنابراین؛ نوترال مصنوعی استفاده شده است

بوده و  هاآنجریان نامی برابر  1.6کمتر از فوق توزیع ترانسفورماتورهای 

 هاآنوصل مجدد ناموفق و عبور مجدد جریان خطا باعث آسیب به  درنتیجه

 این شرایط برای انواع دیگر خطا وجود ندارد. کهدرحالی. شودنمی

o  به کلید قدرت وارد  چندانیدر صورت وصل مجدد در خطای فاز به زمین تنش

محفظه  شدهسپریعمر فاز به فاز یا سه فاز در خطای  کهدرحالی. شودنمی

 .باشدمی توجهقابلقطع کلید 

ظتی تابع حفاکه بین تشخیص خطای فاز به زمین و عملکرد  بایستی توجه نمود

به  50N/51Nواحدهای  دیگرعبارتبهوجود دارد. تفاوت  تشخیص اتصال زمین

و همچنین در خطای شدید  کنندیمخطای دو فاز به زمین نیز عمل  هنگام وقوع

د. لذا رله نعمل نمایهای مذکور ممکن است واحدنیز  CTعبوری به دلیل اشباع 

HAFEZ  قائلتمایز در شبکه و رخداد خطای فاز به زمین فوق  هایحالتبین 

 .شودمی
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در شبکه با نوترال ایزوله یا زمین شده با امپدانس باال که امکان تشخیص خطا  -

تک پس از رخداد خطای  وصل مجددبه  جریانی وجود ندارد، نیاز یهارلهتوسط 

به ازای خطای فاز به فاز فقط  تواندمیصل مجدد . در چنین حالتی وباشدمین فاز

 (Only Phase to Phase Faultگزینه شود )با انتخاب انجام 

یا و ثان نبودهاز نوع گذرا  طورمعمولبه مالعسه فاز که  یافاز به زمین دو در خطای  -

وصل  توانمییعنی ؛ به وصل مجدد نیست بزرگ است، نیاز هاآندامنه جریان 

فاز انجام داد. این کار با دو مجدد را فقط به هنگام وقوع خطای فاز به زمین یا 

 است. پذیرامکان Phase to Ground or Phase to Phase Faultانتخاب گزینه 

قابل  زمانمدتبرای فعال شدن تابع حفاظتی وصل مجدد الزم است رخداد خطا در 

 صورتبهن فیدر تحت حفاظت باشد که کرد داربرقپس از  Inhibit timeتنظیم 

. در این حالت چنانچه خطای اتصال کوتاه در شودمیبرابر با یک ثانیه فرض  فرضپیش

ار صفر از مقد مؤلفهیکی از فازها یا جریان زمان کمتر از یک ثانیه پس از تجاوز جریان 

لذا نباید عمل وصل مجدد تلقی شده و  Switch on to fault منزلهبه، مجاز اتفاق بیفتد

فر این پارامتر برابر با ص کهدرصورتی. (شودمیقفل  ریکلوزر)در چنین حالتی انجام شود 

 .باشدمیتنظیم شود، به معنای عدم لحاظ کردن این ویژگی 
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 توابع جانبی -3-2

 تابع تشخیص جریان هجومی و قفل واحدهای حفاظتی -3-2-1

روش متداول برای تشخیص جریان هجومی ترانسفورماتور، استفاده از نسبت هارمونیک 

ر ، این تابع بفشارقویدوم به هارمونیک اول است. البته در حفاظت ترانسفورماتورهای 

عبوری از سمت  هایجریان شدهاختالف مقادیر پریونیت )اساس جریان دیفرانسیل 

ولی در حفاظت ترانسفورماتورهای توزیع که  کندمی اولیه و ثانویه ترانسفورماتور( عمل

 گیریاندازهبر اساس  اجباربه، این تابع شودمی گیریاندازه فشارقویفقط جریان سمت 

ه بنابراین هر عاملی ک؛ جریان اولیه ترانسفورماتور )بجای جریان دیفرانسیل( عمل کند

ملکرد نابجای این واحد شود، ممکن است باعث ع CTباعث اغتشاش در جریان خروجی 

، dc مؤلفهحاوی  zoneنمونه در صورت رخداد خطای داخل  عنوانبهگردد. 

 ممکن است باعث اعوجاج درنتیجهو  شدهاشباعنامتقارن  صورتبهترانسفورماتور جریان 

گردد. در این حالت چنانچه  CTنامتقارن )نسبت به محور زمان( در جریان خروجی 

 رغمیعل، شودمینسبت هارمونیک دوم به هارمونیک اول جریان بیش از مقدار تنظی

، ممکن است رله جریان زیاد تا مدتی در حالت قفل باقی  zoneرخداد خطای داخل 

در رله جریان زیاد حفاظت ترانسفورماتور  تأخیربماند و عملکرد نداشته باشد. افزایش 

ت، باالدس هایرلهباعث افزایش شدت آسیب به آن شده و ثانیا به دلیل عملکرد  مالع

 .شودمیباعث گسترش حادثه 

 هایحالتبنابراین برای تشخیص مناسب است که برای تمایز جریان هجومی از برخی 

گذرای شبکه مناسب است که از منطق مناسبی استفاده شود که این کار در رله 

HAFEZ ست. در این منطق الزم است جریان نامی ترانسفورماتور تحت ا شدهانجام

 Smart Settingدر مرحله ) شودمیحفاظت نیز معلوم باشد که توسط کاربر وارد 

برای حفاظت فیدر  HAFEZ 121رله  کهدرصورتی(. شودمیخودکار تعیین  صورتبه

 شارقویفاست، مجموع جریان نامی سمت  قرارگرفته مورداستفادهفشار متوسط 

 .شودمیفیدر تحت حفاظت در این بخش وارد  دستپایینترانسفورماتورهای 
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 (Cold load)تشخیص پدیده بارهای موتوری سرمایشی  -3-2-2

ر خارج طوالنی از مدا نسبتاًترانسفورماتور یا فیدر فشار متوسط برای مدت  کهدرصورتی

بیش از یک ساعت(، پس از وصل مجدد مدار کلیه بارهای موتوری که با  مثالًشود )

 شامل عمدتاً وارد مدار شوند ) زمانهم صورتبهممکن است  شوندمیترموستات کنترل 

تهویه مطبوع(. در این حالت  هایدستگاه، کولرگازیبارهای سرمایشی نظیر یخچال، 

بلکه افت ولتاژ نیز بیشتر شده که موجب  ،یابدمیجریان عبوری از مدار افزایش  تنهانه

بنابراین ممکن است رله جریان زیاد با ؛ شودمیبارهای موتوری  اندازیراهافزایش زمان 

 عملکرد نابجا مواجه شود.

موقت تنظیم جریان حد عملکرد برخی توابع  صورتبه توانمیبرای حل این مشکل 

ریان فیدر )که بر اساس ج برقیبی کهدرصورتی دیگرعبارتبهحفاظتی رله را افزایش داد. 

ست( بیش ا تشخیصقابلعبوری از رله یا بر مبنای وضعیت کنتاکت کمکی کلید قدرت 

واحد تشخیص  این صورتبه طول انجامد، در  ”CLPU DLD Time“از زمان تنظیمی 

Cold load pickup  دن کر داربرق محضبهآماده فعال شدن خواهد بود. در این صورت

فیدر و عبور جریان از رله، تنظیم برخی توابع حفاظتی رله برابر با مقدار جدید قرار داده 

تنظیمات رله به  مجدداً ”CLPU Actv Time“پس از سپری شدن زمان  ضمناً. شودمی

 .گرددمیمقدار قبلی باز

است،  (<I) تأخیریاگرچه مشکل اصلی در این حالت، عملکرد نابجای تابع جریان زیاد 

باشد،  شدهانتخابکم  نسبتاً <<Iتنظیم جریان حد عملکرد واحد  کهدرصورتیلیکن 

ت اس شدهمشاهده گاهیممکن است در این حالت عملکرد اشتباه داشته باشد. بعالوه 

 اندازیراهجریان  DC مؤلفهناشی از اضافه جریان در حضور  CTکه به دلیل اشباع 

عمل نمایند. در صورت رخداد این  اشتباهبهنیز  I2 یا Ioبارهای موتوری، واحدهای 

 موقت افزایش داد. صورتبهتنظیم واحدهای مذکور را نیز  توانیممشکل، حتی 
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 تابع تشخیص اضافه دمای ترانسفورماتور بر مبنای ترمومتر -3-2-3

مناسب است بجای ارسال مستقیم فرمان تریپ ترمومتر روغن ترانسفورماتور، آن را به 

. با شودمیرله دیجیتال وارد نموده و سیگنال تریپ از طریق رله به کلید قدرت منتقل 

له در زمان تریپ ر هاسیگنالاین کار ضمن حفظ یکپارچگی در مدار تریپ، امکان ثبت 

ه ک دهدیمبعدی مناسب است. لیکن تجربه نشان  هاییلتحلنیز وجود دارد که برای 

( باعث تریپ نابجای کلید EMIگاهی نویز ولتاژی در ورودی دیجیتال رله )ناشی از 

 .شودمیبهبود پایداری رله در این حالت دو کار انجام  منظوربهشده است. 

 یعنی شرط تریپ؛ شودمیزمانی برای ورودی دیجیتال در نظر گرفته  تأخیر -

 باشد. در مورد شدهفعالرله این است که برای مدتی ورودی دیجیتال مربوطه 

ثانیه در نظر  11برابر با  فرضپیش صورتبهترمومتر روغن، این زمان 

 است. شدهگرفته

که جریان متوسط  شودمیدر صورتی دمای ترانسفورماتور از حد مجاز بیشتر  -

بیش از مقدار مجاز باشد.  فازیکریان عبوری از عبوری از سه فاز یا حداکثر ج

 1.9مقدار مجاز جریان متوسط و ماکزیمم به ترتیب  فرضپیشتنظیم  ضمناً

اختالف مقدار  کهدرصورتیاست.  شدهگرفتهبرابر مقدار نامی در نظر  1.15و 

طراحی و واقعی در مورد دمای محیط یا ارتفاع محل نصب خیلی زیاد باشد، 

 با مشورت سازنده تغییر نماید. الذکرفوقادیر بایستی مق

از شرط اول  توانمیالزم به ذکر است که در مورد ارسال فرمان رله بوخهلتس، فقط 

فعال شدن ورودی دیجیتال مربوطه برای مدت قابل تنظیم( استفاده کرد که مناسب )

 قرار گیرد. موردنظراست در تنظیم رله 
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 رله هایثبات -3-3

 ثبات خطا -3-3-1

 دهشدادهنشان  هایحالتثبات خطای رله در صورت ارسال سیگنال تریپ توسط رله در 

 در شدهبیاندر هر بار عملکرد ثبات خطا، اطالعات  ضمناً. شودمیفعال  4 جدول در

 .گرددمیثبت  5 جدول

 هاآندر ثبات خطا به همراه مفهوم  شدهدادهعبارات نمایش  -4 جدول

 فیرد داده شینما عبارت پیتر گنالیس حیتشر

 Trip: OC_St1 I> 1 با مشخصه معکوس Stage 1 ادیز انیتابع جر

 Trip: OC_St2 I> 2 با مشخصه معکوس Stage 2 ادیز انیتابع جر

 Trip: OC_I>> 3 یآن ای ثابت زمان مشخصه با ادیز انیتابع جر

 یآن ای ثابت زمان مشخصه با ادیز انیتابع جر

 (عیسر عملکرد تی)مجهز به وضع
Trip: OC_I>>> 4 

 Trip: EF_I0> 5 با مشخصه معکوس نیاتصال زم صیتابع تشخ

 Trip: EF_I0>> 6 ینآ ای ثابت زمان مشخصه با نیزم اتصال صیتابع تشخ

 ینآ ای ثابت زمان مشخصه با نیزم اتصال صیتابع تشخ

 (عیعملکرد سر تی)مجهز به وضع
Trip: EF_I0>>> 7 

 Trip: NEG_I2> 8 با مشخصه معکوس یمنف مؤلفه انیبر جر یتابع مبتن

 Trip: NEG_I2>> 9 ابتث زمان مشخصه با یمنف مؤلفه انیبر جر یتابع مبتن

 Trip: Over Load 11 یحرارت باراضافهتابع 

 Trip: DEMAND 11 ماندیتابع حفاظت د

 Trip: CBFailure 12 قدرت دیکل یخراب صیتابع تشخ

 Trip: BROKN Cnd 13 میقطع س صیتابع تشخ

 Trip: THERMSTAT 14 ترمومتر یترانسفورماتور بر مبنا یتابع اضافه دما
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 پس از تریپ یک تابع حفاظتی خطادر ثبات  شدهیرهذخاطالعات -5 جدول

 شدهثبت اطالعات حاتیتوض

شماره  نیاست. آخر 21تا  1 نیب یخطا که عدد شماره

 خطا است. نیاطالعات آخر یحاو
Fault Number 

 Fault Description (4 جدول )مطابق خطا ثبات در شدهداده شینما عبارت

 Date (yyy/mm/dd) خطا رخداد خیتار

 Time (h:m:s:ms) (ثانیهمیلی کی دقت)با  خطا رخداد زمان

 IA - IB - IC – IN رله عملکرد لحظه در هاجریان دامنه

 (Trigered by Phase: )A/B/C/N (50/51 توابعخطا شده است )در  ثبات گریکه باعث تر یفاز

 Active Group: (G1 / G2) رله پیتر زمان در فعال یمیتنظ گروه

 ثبات وقایع  -3-3-2

بیشتری را نسبت  هایحالت، ثبات وقایع رله شودمیمشاهده  6 جدولکه در  طورهمان

 تحلیل حادثه در اختیار منظوربهرا  تریوسیعتا اطالعات  نمایدمیبه ثبات خطا ذخیره 

 کاربر قرار دهد.

 هاآندر ثبات وقایع به همراه مفهوم  شدهدادهعبارات نمایش  -6 جدول

 ثبات وقایعتشریح سیگنال 

عبارت نمایش 

در ثبات  شدهداده

 خطا

 فیرد

رله  روی کلیدصفحهتغییر یک پارامتر تنظیمی در رله توسط 
(HMI) 

Change Setting 1 

 GUI: Read setting 2 انتقال تنظیمات از رله به برنامه واسط

 GUI: Writ setting 3 تغییر یک یا چند پارامتر تنظیمی رله از طریق برنامه واسط

 GUI: Smart Sett. 4 از طریق برنامه واسط Smart Settingانجام فرایند 

 Smart Set. Done 5 (HMI)توسط برنامه واسط یا  Smart Settingتکمیل فرایند 

 HMI Password Changed 6تغییر پسورد رله توسط 

 GUI: Clear Event 7 پاک کردن ثبات وقایع از طریق برنامه واسط
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 Demand Max Chnge 8 ثبت زمان تغییر حداکثر دیماند

ثبت زمان پاک کردن کلیه اطالعات قبلی دیماند )شامل 

 در رله( شدهثبتمتوسط و حداکثر دیماند 
Demand Var Reset 9 

رله  (Self Checking) بازبینیخود ریست شدن خودکار واحد 

 در رله است افزاریسختیا  افزارینرمکه بیانگر رفع مشکل 
SelfCheck reset 11 

 HAFEZ powered ON 11 ثبت زمان روشن شدن )وصل منبع تغذیه به رله(

 GUI Set Relay Param 12یا  HMIتغییر زمان و تاریخ رله از طریق 

 Read Events<GUI> 13 برنامه واسط انتقال اطالعات ثبات وقایع به

 Read Faults<GUI> 14 انتقال اطالعات ثبات خطا به برنامه واسط

مربوط به استارت یا تریپ یکی از  LEDخاموش کردن 

 (HMIدر  واحدهای حفاظتی )با زدن دکمه 
Clear Alarm<key> 15 

مربوط به استارت یا تریپ یکی از  LEDخاموش کردن 

 واحدهای حفاظتی )توسط ورودی دیجیتال(
Clear Alarm <DI> 16 

قفل واحدهای حفاظتی منتخب در رله به هنگام تشخیص 

 جریان هجومی
Inrush Blocking 17 

واحدهای حفاظتی رله از حالت قفل به هنگام عدم خروج 

 برقراری یکی از شرایط مربوط به تشخیص جریان هجومی
Inrush Releasing 18 

با مشخصه معکوس )پیغام  Stage 1استارت تابع جریان زیاد 

 است( ICو  IA ،IBجداگانه برای هر یک از فازها که شامل 
Start-OC:S1I>:IA 19 

با مشخصه معکوس )پیغام  Stage 2استارت تابع جریان زیاد 

 جداگانه برای هر فاز(
Start-OC:S2I>:IA 21 

استارت تابع جریان زیاد زمان ثابت یا آنی )پیغام جداگانه برای 

 هر فاز(
Start-OC:I>>:IA 21 

زمان ثابت( مجهز به حالت )استارت تابع جریان زیاد آنی 

 جداگانه برای هر فاز(عملکرد سریع )پیغام 
Start-OC:I>>>:IA 22 

 Start-EF: I0> 23 استارت تابع تشخیص خطای زمین با مشخصه معکوس

 Start-EF: I0>> 24 استارت تابع تشخیص جریان زیاد زمان ثابت )یا آنی(

 Start-EF: I0>>> 25 استارت تابع تشخیص جریان زیاد آنی )یا زمان ثابت(

 Start-NEG:I2> 26 منفی با مشخصه معکوس مؤلفهاستارت تابع تشخیص جریان 

 C 
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استارت تابع تشخیص جریان زیاد آنی )یا زمان ثابت( مجهز به 

 حالت عملکرد سریع
Start-NEG:I2>> 27 

توسط تابع اضافه دمای حرارتی از  شدهمحاسبهافزایش دمای 

 Alarmبرای  شدهتنظیمحد 
Start: Over Load 28 

تحقق شرایط مربوط به تابع تشخیص قطع سیم )شامل افزایش 

 صفر از حدود تنظیمی( مؤلفهو افزایش جریان  I2I/1نسبت 
Start:BROKEN Cnd 29 

 Thermostat Start:THERMOSTAT 31استارت شدن تابع حفاظتی 

 Start: TCS 31 عملکرد واحد تشخیصی قطع شدن مدار تریپ

ردگی کنتاکت وخصدور پیغام آالرم توسط واحد تشخیص 

 تابع نظارت بر عمر کلیددر  قوس
Trip:CBM-WearCnd 32 

صدور پیغام آالرم توسط واحد شمارنده تعداد دفعات عملکرد 

 تابع نظارت بر عمر کلیدمکانیزم فرمان کلید در 
Trip:CBM-LifeTim 33 

با مشخصه معکوس )پیغام  Stage 1تریپ تابع جریان زیاد 

 است( ICو  IA ،IBجداگانه برای هر یک از فازها که شامل 
Trip-OC:St1I>:IA 34 

با مشخصه معکوس )پیغام  Stage 2تریپ تابع جریان زیاد 

 جداگانه برای هر فاز(
Trip-OC:St2I>:IA 35 

تریپ تابع جریان زیاد زمان ثابت یا آنی )پیغام جداگانه برای 

 هر فاز(
Trip-OC:I>>:IA 36 

تریپ تابع جریان زیاد آنی )یا زمان ثابت( مجهز به حالت 

 عملکرد سریع )پیغام جداگانه برای هر فاز(
Trip-OC:I>>>:IA 37 

 Trip-EF: I0> 38 تریپ تابع تشخیص خطای زمین با مشخصه معکوس

 Trip-EF: I0>> 39 تریپ تابع تشخیص جریان زیاد زمان ثابت )یا آنی(

 Trip-EF: I0>>> 41 تریپ تابع تشخیص جریان زیاد آنی )یا زمان ثابت(

 Trip-NEG:I2> 41 منفی با مشخصه معکوس مؤلفهتریپ تابع تشخیص جریان 

 Trip-NEG:I2>> 42 تریپ تابع تشخیص جریان زیاد آنی )یا زمان ثابت(

 Trip: DEMAND 43 حفاظت دیماندتریپ تابع 

 Trip: CBFailure 44 خرابی کلید قدرتتابع تشخیص عملکرد 

عملکرد تابع اضافه دمای حرارتی به هنگام افزایش دمای 

 Tripبرای  شدهتنظیماز حد  شدهمحاسبه
Trip: Over Load 45 
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تحقق شرایط مربوط به تابع تشخیص قطع سیم و پس از 

 سپری شدن زمان تنظیمی
Trip:BROKEN Cond 46 

پس از استمرار استارت شدن  Thermostatتریپ تابع حفاظتی 

 ثانیه )برای افزایش قابلیت اطمینان( 11این واحد به مدت 
Trip: THERMOSTAT 47 

تحریک شدن ورودی دیجیتال توسط تریپ رله بوخهلتس در 

 DI Functionدر بخش  Buchholzصورت انتخاب گزینه 
Trig BUCHHOLZ 48 

تحریک شدن ورودی دیجیتال تریپ مستقیم به هنگام دریافت 

 Direct Transfer) دستپاییناز رله  مثالًسیگنال دیجیتال 

Trip و استفاده از آن در )DI  وDO در صورت نیاز 

Trig from DI_AUX 49 

 Reclos shot X 51 ( تابع وصل مجدد4تا  1ام )عددی بین  Xعملکرد شات 

از حالت یک منطقی  1ورودی دیجیتال شماره تغییر وضعیت 

 به صفر منطقی
trig DI1-> H2L 51 

از حالت صفر منطقی  1تغییر وضعیت ورودی دیجیتال شماره 

 به یک منطقی
trig DI1-> L2H 52 

از حالت یک منطقی  2تغییر وضعیت ورودی دیجیتال شماره 

 به صفر منطقی
trig DI2-> H2L 53 

از حالت صفر منطقی  2دیجیتال شماره تغییر وضعیت ورودی 

 به یک منطقی
trig DI2-> L2H 54 

 trig F.R by DI1 55 1فعال شدن ثبات خطا با یک شدن ورودی دیجیتال شماره 

 trig F.R by DI2 56 2فعال شدن ثبات خطا با یک شدن ورودی دیجیتال شماره 

 موردنظراختصاص/عدم اختصاص خروجی دیجیتال به شماره 

 Self-Checkingبه واحد 
IRF cmd:Relay No.: 

on/off 
57 

 

و  8جدولو  7 جدولبا توجه به نوع واقعه توضیحات مربوط به آن متفاوت است که در 

 ظرموردناست. برای مشاهده این جزئیات کافی است ابتدا روی واقعه  شدهبیان 9 جدول

 تواندمی Downو  Up هایدکمهرله فشرده شود. سپس با  HMIروی  Enterرفته، دکمه 

 کرد. رؤیتجزئیات مذکور را 
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 در ثبات واقعه مربوط به استارت یا تریپ یک تابع حفاظتی شدهیرهذخاطالعات  -7 جدول

 شدهثبتاطالعات  توضیحات

است. آخرین  1111تا  1شماره رویداد که عددی بین 

 شماره حاوی اطالعات آخرین واقعه است.
Event Number 

در ثبات وقایع شامل استارت یا  شدهدادهعبارت نمایش 

 (6 جدولتریپ یک تابع حفاظتی )مطابق 
Fault Description 

 Date (yyy/mm/dd) تاریخ رخداد واقعه )استارت یا تریپ تابع حفاظتی(

 Time (h:m:s:ms) (ثانیهمیلیزمان رخداد واقعه )با دقت یک 

 IA - IB - IC – IN در لحظه استارت یا تریپ تابع حفاظتی هاجریاندامنه 

 

 در ثبات واقعه مربوط به تغییر تنظیم رله شدهیرهذخاطالعات -8جدول

 شدهثبتاطالعات  توضیحات

 Event Number است. 1111تا  1شماره رویداد که عددی بین 

 Setting Change به معنای رخداد واقعه تغییر تنظیم

 Date (yyy/mm/dd) تنظیمی رلهتاریخ تغییر پارامتر 

 Time (h: m: s. ms) زمان تغییر پارامتر تنظیمی رله

 Set Parameter (CT primary currentنام پارامتر تنظیمی )نظیر 

 60<-50مقدار پارامتر قبل و بعد از تغییر تنظیم )نظیر 

 است( 61به  51که به معنای تغییر از 

value before and after the 

change 

 در ثبات واقعه مربوط به سایر رویدادها شدهیرهذخاطالعات  -9 جدول

 شدهثبتاطالعات  توضیحات

 Event Number است. 1111تا  1شماره رویداد که عددی بین 

 Event Description (6 جدولعنوان واقعه )مطابق 

 Date (yyy/mm/dd) تاریخ رخداد واقعه

 Time (h:m:s:ms) زمان رخداد واقعه
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 رله هایخروجیسایر ورودی و  -3-4

 (DIدیجیتال ) هایورودی -3-4-1

در کاربردهای نشان  استفادهقابلورودی دیجیتالی است که  2دارای  HAFEZ 121رله 

 .باشدمی 11 جدول در شدهداده

 

 پارامترهای تنظیمی مربوط به ورودی دیجیتال-11 جدول

 

 ورودی دیجیتالکاربرد  DIتنظیم 

None  تغییر وضعیتDI .کاربردی در رله ندارد 

CLPU 

Activation 

بدون توجه به قید  Cold Load Pickupفعال کردن تابع جانبی 

 برقیبی زمانمدت

Reset Clear  شامل( کردن آالرم رلهLED نمایشصفحهو  ها) 

Sync clock 
تغییر وضعیت  محضبه 12:00:00.000تنظیم ساعت بر روی 

 ورودی دیجیتال از حالت صفر به یک )سنکرونایزینگ زمانی(

Change to G2 

تا  Setting Group 2به  Setting Group 1تغییر تنظیمات رله از 

در رله فعال  2زمان فعال بودن ورودی دیجیتال )یعنی اگر گروه 

تا زمان یک  فعال باشد 1ولی اگر گروه  دهدمیباشد، کاری انجام ن

 (یابدمیتغییر  2بودن ورودی دیجیتال، به گروه 

Blocking 
تا زمان فعال بودن  شدهانتخابکردن توابع حفاظتی  غیرفعال

 ورودی دیجیتال

Buchholz  ودمنجر به قطع کلید ش مستقیماً تواندمیتریپ رله بوخهلتس که 

Ther`mostat 
سیگنال عملکرد ترمومتر روغن که در صورت برقراری شرایط 

 منجر به قطع کلید شود تواندمی، شدهتنظیمجریانی 

Trig Fault Rec. 
و  هاجریانشکل موج  سازیذخیرهفعال کردن ثبات خطا برای 

 استارت و تریپ توابع حفاظتیوضعیت 

AUX  نظیر  کاربردهااستفاده برای دیگرDTT 
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CB status 

یا  Normally Openارسال وضعیت کنتاکت کمکی کلید قدرت )

Normally Close به رله که در عملکرد برخی توابع نظیر )CLPU 

 اهمیت دارد. CB Monitorو 

 

 از: اندعبارتدیجیتال  هایورودینکات مرتبط با 

قابل تنظیم در نظر گرفت که در  تأخیردیجیتال یک  هایورودیبرای  توانمی -

صورت استمرار یک بودن ورودی دیجیتال در این مدت، وضعیت آن به یک تغییر 

 .شودمیصفر شدن، تغییر وضعیت انجام  محضبه. البته یابدمی

 هایحالتیکی از  تواندمی Digital Input Typeهر ورودی دیجیتال در بخش  -

Normally Open  وNormally Close انتخاب  باشد. در صورتNormally Open، 

در محدوده مجاز تحریک نشده است، مقدار ورودی  DCکه با ولتاژ  در حالت عادی

عادی در حالت ، Normally Closeدیجیتال، برابر با صفر است و در صورت انتخاب 

 آن برابر با یک است.مقدار  (،DC)بدون تحریک با ولتاژ 

رودی دیجیتال کمتر از حدود نصف ولتاژ تغذیه ولتاژ دو سر و کهدرصورتی -

ا ، وضعیت آن برابر بتربزرگ، وضعیت آن برابر با صفر و به ازای مقادیر باشدنمی

 یک است.

 

 (TCS)تریپ  برمدارنظارت  -3-4-2

بوده و همواره فعال  رلهاین در  (Trip Circuit Supervision)تریپ  برمدارواحد نظارت 

)خروجی  General Tripکه ولتاژ دو سر  شده است سازیپیاده افزاریسخت صورتبه

. در حالتی که مدار تریپ قطع نشده باشد، کندمی گیریاندازه( را 1دیجیتال شماره 

 قریباً تبرابر با ولتاژ منبع است و در حالت قطع مدار تریپ، این ولتاژ  تقریباً ولتاژ مذکور 

 برابر با صفر است.
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 HAFEZ 121در رله  TCSمدار -12 شکل

 از: اندعبارت TCSمدار مرتبط با نکات 

 استفاده شود. DCباید از منبع ولتاژ  TCSبرای استفاده از  -

د، کار کن درستیبهدر هر دو حالت باز یا بسته بودن کلید قدرت  TCSبرای اینکه  -

 Normally Openموازی با کنتاکت کمکی  صورتبه R1مقاومت الزم است از 

کلید قدرت استفاده شود که مقدار و توان نامی آن در ولتاژهای متداول منبع 

 است. شدهدادهنمایش  11 جدولدر  DCتغذیه 

. البته عملکرد کندمیدائمی کار  صورتبهندارد و  سازیفعالنیاز به  TCSواحد  -

که  شودمییا منجر به عملکرد یک خروجی دیجیتال  LEDآن باعث روشن شدن 

و  Relay هایبخشدر  Outputبرای این منظور باید تنظیمات مربوطه از منوی 

LED .انجام شود 

 کلید قدرت NOمقاومت و توان نامی برای اتصال موازی با کنتاکت -11 جدول

 
(V) DCV (kΩ) 1R (W) R1P 

111 3 11 

48 1.5 5 
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 (DO) دیجیتال یهایخروج -3-4-3

دارای پنج کنتاکتور )خروجی دیجیتال( برای ارسال فرمان بعد از  HAFEZ 121رله 

. الزم به ذکر است که باشدمیاستارت یا تریپ هر یک از توابع حفاظتی یا جانبی 

 Normallyو  Normally Closeمجهز به کنتاکت های  R4تا  R1دیجیتال  هایخروجی

Open  بوده و آخرین خروجی دیجیتال(R5)  فقط مجهز به کنتاکتNormally Open 

 باشدمیدارای قدرت قطع یکسان  HAFEZکنتاکتور استفاده شده در رله  5است. هر 

 و برای تریپ کلید قدرت استفاده شوند. یکدیگر جایبه توانندمیو 

 Tripکه فقط در صورت  شودمیتلقی  General Trip عنوانبه R1خروجی دیجیتال 

، تریپ کلیه توابع حفاظتی باعث فرضپیش صورتبه. شودمیتوابع حفاظتی فعال 

. بعالوه توابع جانبی که به مفهوم عملکرد سیستم حفاظتی شوندمی R1عملکرد 

در قسمت  HMIنیست در  R1به رله  هاآنو لزومی به ارسال خروجی  باشندمی

 R5تا  R2و در تنظیمات مربوط به  شوندنمینمایش داده  R1تنظیمات مربوط به 

بکار برد. الزم  R1را برای عملکرد  هاآنخروجی  توانینمیعنی ؛ شوندمینمایش داده 

یک یا  Tripیا  Startبر اساس  توانندیم R5تا  R2به ذکر است که خروجی دیجیتال 

 چندین تابع حفاظتی فعال شوند.

تنظیم  Manual صورتبهدیجیتال  هایخروجیدر هر یک از  Resetپارامتر  کهدرصورتی

پس از عملکرد تابع حفاظتی، فقط در صورتی خروجی دیجیتال  این صورتشود، در 

که آن تابع حفاظتی از حالت عملکرد خارج شود. لیکن اگر  شودمی reset موردنظر

 111حداقل به مدت  صورت در اینتنظیم شود،  Auto صورتبه Resetپارامتر 

ع )حتی اگر پیش از آن تاب ماندمیخروجی دیجیتال در وضعیت تریپ باقی  ثانیهمیلی

 111از حالت عملکرد خارج شود( و ثانیا اگر عملکرد تابع حفاظتی بیش از  حفاظتی

خروج آن از وضعیت عملکرد، خروجی دیجیتال  محضبهاستمرار داشت،  ثانیهمیلی

 .شودمیریست 

 افزاریسختیا  افزارینرماست که اشکاالت  Self Checkingمجهز به  HAFEZ 121رله 

 IRF (Internal Relayکه به این واحد نظارتی،  مایدنمیمربوط به رله را شناسایی 

Failure در این حالت رله در وضعیت شودمی( نیز گفته .Block و توابع  قرارگرفته
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یکی از  Functionپس از وقوع این حالت، چنانچه  ضمناً. کندنمیحفاظتی آن کار 

قرار گیرد، آن خروجی دیجیتال که در حالت  IRFدیجیتال در وضعیت  هایخروجی

. لذا این سیگنال را شودمیتبدیل  Openاست، به وضعیت  Closeنرمال در وضعیت 

 از طریق اتوماسیون به مرکز کنترل منتقل کرد. توانمی

مربوط  Functionبایستی  recloseقطع و وصل دستی کلید و یا فعال کردن  منظوربه

 تنظیم کرد. Auto/Manual close جیتال را بر روی عبارتبه تنظیمات خروجی دی

 

 دیجیتال هایخروجیآزمایش تغییر وضعیت  -3-4-4

از  توانمی HAFEZ 121دیجیتال رله  هایخروجیبررسی عملکرد صحیح  منظوربه

 از مسیر زیر استفاده نمود: Maintenanceمنوی 

Root menu > Enter > (6x) Down > 7.Output > Enter > 7.1 Output Relay > 

Enter > (5x) Down >Relay Maint.Mode > Enter 

تا زمانی که در  Enter. با فشردن کلید گرددمیبا ورود به این بخش پیغام زیر ظاهر 

 .خواهند شد غیرفعالحفاظتی  واحدهایتمامی  ،این بخش قرار دارید

 

 

  

 تغییر را دیجیتال هاییخروج از هرکدام وصل یا قطع وضعیت توانمی بخش این در

 عملکرد صحت به توانمی رله ترمینال محل از کردن چک-اهم با سپس و داد وضعیت

 .برد پی هاآن

 مرحله این در. گشت بازخواهید باال صفحه به Escape دکمه فشردن با کار، اتمام از پس

 .است کار آماده رله و شوندمی فعال حفاظتی توابع مجدداً

 

Prot. Disabled 

< All Relay Off > 
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 قطع/وصل دستی کلید قدرت -3-4-5

در نظر  Manual Openو  Manual Closeجلویی رله دو دکمه برای  پانلدر 

کلید قدرت را  مستقیماً توانمی هاآن( که توسط 13 شکلاست ) شدهگرفته

 وصل/قطع نمود.

 

 ( قطع، به کلید قدرتچپ( وصل و )راستارسال مستقیم فرمان ) هایدکمه -13 شکل

 نکرد طی با و ظاهرشده رله نمایشکگر روی پیغامی دو کلید این از هرکدام فشکردن با

 .نمود صادر را وصل یا قطع فرمان توانمی مربوطه مراحل

 

3-4-6-  LED ثابت و قابل تنظیم یها 

 ریزیبرنامهقابل هاآنعدد از  که سه است )چراغ سیگنال( LED عدد 8دارای این رله 

)نشانگر  Alarm)نشانگر اتصال تغذیه به رله(،  Healthy عنوانبهنبوده و به ترتیب 

( Enableی که تابع توسط کاربر فعال )شرطبهیکی از توابع موجود در رله  Startعملکرد 

. شودمیاستفاده  )نشانگر عملکرد یکی از واحدهای حفاظتی( Trip( و شده باشد

به هر یک از توابع حفاظتی یا جانبی  توانمیبوده و  ریزیبرنامهقابل ها LEDباقیمانده 

 اختصاص داد.

 تنظیم نمود:زیر  هایحالتیکی از در  توانیم را 8تا  4 یها LEDهرکدام از 

 None : عدم استفاده ازLED موردنظر 

 Trip : فعال شدن پس از صدور فرمانTrip یکی از توابع حفاظتی 

 Start : فعال شدن پس از صدور فرمانTrip یکی از توابع حفاظتی یا جانبی 
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 فقط پس ازیعنی ؛ تنظیم شوند Manual resetمیتوانند تنها  ها LEDکلیه : توجه

 ود.من reset را LED توانمی پانلاز روی  Clearفشردن دکمه 

 

 واحدهای ارتباطی رله -3-5

 ترمینال تغذیه  -3-5-1

 5اژ به ولت بااتصالدر پانل جلوی این رله از یک پورت مخصوص استفاده شده است که 

DCV توسط آن رله  توانمیHAFEZ 121  .نمونه پس از مراجعه  عنوانبهرا روشن نمود

 توانیمکه از ولتاژ همان پست برای تغذیه رله استفاده شده است،  برقبیبه پست توزیع 

رله را بدون  توانمی تاپلپیک  USBیا پورت  Power bankاین پورت به یک  بااتصال

 ثبات خطا یا وقایع را در آن بررسی کرد. مثالًتغذیه اصلی روشن نمود و 

 

 RS485ترمینال ارتباطی  -3-5-2

 توانمییا سایر تجهیزات حفاظتی و کنترلی  RTUبرقراری ارتباط بین رله و  منظوربه

استفاده کرد. الزم به ذکر  Modbus RTUبر اساس پروتکل  RS485از ارتباط سریال 

. اندشدهمعرفیدر این پروتکل در پیوست )الف(  مورداستفاده هایآدرساست که 

ایزوله است و برای انتقال اطالعات در  Modbusاستفاده شده برای پروتکل  افزارسخت

 .باشدمیفواصل طوالنی مناسب 

 Ethernetترمینال ارتباطی  -3-5-3

بکار  Ethernetارتباطی ترمینال  افزارنرمو  HAFEZ 121برای برقراری ارتباط بین رله 

رله و انتقال ثبات وقایع و شکل  بندیپیکرهبرای تنظیم و  افزارنرم. از این رودمی

. برای برقراری ارتباط شودمیاستفاده  Disturbance Recorderدر  شدهذخیره هایموج

یکسان  افزارنرمرله و  IP Addressدقت شود که الزم است سه بخش اول  Ethernetبا 

 باشد و بخش آخر بایستی متفاوت باشد.
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 معرفی اجمالی برنامه ارتباطی  -3-6

من ض توانمیکه به کمک آن  دهدمیبخشی از برنامه ارتباطی با رله را نشان  14 شکل

 Disturbanceدر  شدهذخیره هایموجرله، مقادیر ثبات خطا، شکل  بندیپیکرهتنظیم و 

Recorder عنوانبهوه امکان استفاده از رله را در یک کامپیوتر ذخیره نمود. بعال data 

logger  گرددمینیز تا زمانی که به کامپیوتر متصل باشد، فراهم. 

 
 صفحه تنظیم واحدهای حفاظتی در برنامه ارتباطی با رله-14 شکل

در رله را مشاهده نمود.  شدهثبتلیست وقایع  15 شکلمطابق  توانمیدر این برنامه 

مجهز به ثبات شکل موج است که پس از رخداد خطا و عملکرد  HAFEZ 121بعالوه رله 

منفی  مؤلفهجریان عبوری از فازها و زمین را به همراه دامنه جریان  هایموجرله، شکل 

 ییها-پدیدهتحلیل بهتر حادثه و پی بردن به  منظوربه(. بعالوه 16 شکل) نمایدمیثبت 

و  شدهمحاسبهصفر نیز بر اساس جمع جریان سه فاز  مؤلفه، جریان CTنظیر اشباع 

ودی چهارم رله شده توسط ور گیریاندازهشکل موج آن را با جریان زمین  توانمی

 توابع مختلف حفاظتی و جانبی Tripو  Startدر این رله وضعیت  ضمناًمقایسه نمود. 

برای هر خطا  هاموجزمان ثبت شکل  ضمناً. شودمیسیگنال( نیز ثبت  41)بیش از 

 سیکل برق شهر( است. 111) یهثان 2برابر با 
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 لیست وقایع در برنامه ارتباطی با رله نمایشصفحه-15 شکل

 
 عملکرد توابع حفاظتی و جانبی وضعیتو  هاموجشکل  نمایشصفحه-16 شکل

استفاده  Trip Matrix سادهرله جهت ارسال فرمان تریپ از روش  بندیپیکره منظوربه

است. بر اساس این روش  شدهدادهنشان  17 شکلاز آن در  اینمونهشده است که 

واحدهای حفاظتی  Tripیا  Startمنطقی وضعیت  ORاز  سادگیبه تواندمیکاربر 

 LEDیا روشن کردن  موردنظرارسال فرمان به خروجی دیجیتال  منظوربهمختلف 

 در رله استفاده نماید. موردنظر
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 توسط برنامه ارتباطی با رله  ها LEDها و  DOتنظیم نحوه عملکرد  منظوربهرله  بندیپیکره-17 شکل
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 فنی مشخصات -4
 جدول، در است شدهتعیینتایپ تست  هشدمشخصات فنی رله که بر اساس نتایج تائید 

 است. شدهدادهنشان  12
 

 مشخصات فنی رله جدول -4-1
 HAFEZ 121فنی رله  مشخصات-12 جدول

Power Supply 
Rated voltage (AC) 240V 

Operating voltage (AC) 30 ~ 240 V 
Rated voltage (DC) 360V 

Operating voltage (DC) 40 ~ 360 V 

Power consumption Approx. 2 to 5W, depending on the relay 

operational status and the supply voltage 
Current Inputs 

NRated current I 1 or 5 A (Selectable by order) 
Frequency 50 Hz 

Burden =5A)NVA (at I 20< 0. 
=1A)N(at I VA50.<  

Thermal withstand 
4 × In continuous 

40 × In for 2s 
100 × In for 1s 

Digital Inputs 
Number of digital inputs 2 settable DIs 

Current consumption Approx. 10 mA 
Input type Optically isolated 

Rated voltage 110 V DC or AC 
Pickup threshold 35 V DC or 25V AC 

Permissible maximum 

voltage 110 V DC or AC 

Digital Outputs (Trip relays) 
Number of digital 

outputs 5 settable trip relays 

Rated voltage 250 V AC 

Contact arrangement Change-over for DO1, DO2, DO3, and DO4 
Normally open for DO5 (NO/form A) 

Rated carrying current 8 A 
Rated switching current Making: 8 A 
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Breaking: 1 A with L/R < 50 ms, maximum: 8 

A at 50 VDC 
Rated voltage 250 V 

Expected electrical life 1000 operations at rated current 
Expected mechanical life operations 5× 10 1 

Relay Thermometer 

Application 
Measuring and demonstrating the relay 

internal temperature and turning-off the LCD 

backlight at more than 50 ºC. 
Operation range -10 ºC ~ +75 ºC 

Recorders 
Event recorder Up to 1000 records 
Fault recorder Up to 20 records 

Disturbance recorder 
2 seconds, sampling frequency 4000 Hz (down 

sampled to 1000 Hz), five analog and 64 

digital channels, up to 20 records 
Interfaces 

Communication serial 

interface (RS485) 

Protocol: MODBUS RTU 
Access: Three terminals at rear side 

Technical characteristic: Isolated 
Maximum transmission rate: 19200 baud 

Maximum distance: 500 m 
Application: Isolated interface for data 

transferring to a control center (Automation) 

Communication Ethernet 

interface 

Protocol: TCP/IP 
Access: At front panel, RJ45 standard terminal 

Technical characteristic: Isolated, shielded, 

Level-4 ESD protection 
Maximum transmission rate: 10/100 Mbps 

Maximum distance: 50 m 
Application: for both automation and 

connection to computer (reading/writing) 

External backup power 

supply 

Access: At front panel, USB type-B terminal 
Technical characteristic: Non-isolated, 

shielded, Level-4 ESD protection 
Application*: Connecting to 5 VDC 

temporarily backup power supply (e.g., for 

connecting to a power-bank or computer USB 

terminal) 
* Note: A short low-resistance cable should be 

used to reduce voltage drop. 
Environmental Conditions 

Temperature Operation: -10 ºC to +55 ºC 
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Storage: -25 ºC to +75 ºC 

Humidity 93% relative humidity and 40 ºC non-

condensing 

 بر روی رله شدهانجام هایآزمونجدول برخی از  -4-2
 بر روی رله شدهانجام هایآزموناز  اینمونه -13 جدول

High voltage dielectric 
withstand test 

IEC 60255-27 2000 Vrms 60 second 

High voltage impulse 
test 

IEC 60255-27 5000 V 1.2/50 us 

Electric fast transient IEC 61000-4-4 
Power supply 4 KV 

Other inputs 2 KV 

Surge 
IEC 61000-4-5 

IEC 60255-22-1 

Common 
mode 

2 KV 

Differential 
mode 

1 KV 

Electrostatic discharge IEC61000-4-2 air discharge 8 KV 

Electrostatic discharge IEC61000-4-2 
contact 

discharge 
6 KV 

burst disturbance IEC60255-22-1 

Common 
mode 

2 KV 

Differential 
mode 

1 KV 

Conducted Immunity IEC61000-4-6 
10Vrms@1kH

z 80%AM 
0.15 to 
80MHz 

Radiated Immunity IEC61000-4-3 
10V/m @1kHz 

80%AM 
80MHz to 

1GHz 

Conducted emissions EN 55011 Group 1 Class B 

Radiated EM Field 
emission 

CISPP 11 Group 1 Class B 

Temperature -10°C to +55°C 

humidity 12 day at 93% RH and 42°C non-condensing 
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 هاپیوست -5
مربوط به استفاده از پروتکل  یهاآدرس پیوست )الف(: -5-1

Modbus-RTU 
 

 هافرمانو نحوه ارسال و دریافت  Modbus هایآدرس-14 جدول

Addre

ss 
Parameter Range and Description 

1 Device Category  

2 Device Category  

3 Device Category  

4 Device Series  

5 Device Firmware  

6 Hardware Release Date 176= 2017/06/XX 

7 Software Release Date 176= 2017/06/XX 

8 
Device Registration 

Code 
high bytes (2 bytes) 

9 
Device Registration 

Code 
low bytes (2 bytes) 

10 
Device Serial Number 

(High word) 
Two double-byte numbers 

 (A combination of High and Low: Ex: 

00B8CEAC which means in Hex as 

12111532) 11 
Device Serial Number 

(Low word) 

12 reserved  

13 reserved  

14 reserved  

15 reserved  

16 Self-Checking Code bit 0~15 

17 Self-Checking Code bit 16~31 

18 LED and DO status 

bit:0~4 for RELAYs (tripRelay on bit 4) 

bit 8~15 for LED number 1 to 8 (led 0 

blinking every 1 sec(0.5Hz)) 

19 Digital Input Status 
bit0 for Input 1 - bit1 for Input2 - others: 

<don't Care> 
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20 Active Group 0 means Group1 and 1means Group2 

21 
Equipment Normalized 

Estimated Temperature 
in% 

22 IL1(high word) 

IL with 2 precision is received combined 

num /100; (Ex: high word=16 and low 

word E38D so combined num is 16E38D 

in Hex and 1500045 in Dec,result is 

15000.45 Amp) 

23 IL1 (low word) 

IL = (IL1<HW>|IL1<LW>)/100 

24 IL2 (high word) 

25 IL2 (low word) 

26 IL3 (high word) 

27 IL3 (low word) 

28 IL0 (high word) 

29 IL0 (low word) 

30 IL1_max (high word) 
IL with 2 precision is received combined 

num /100; 

31 IL1_max (low word) 

IL = (IL1<HW>|IL1<LW>)/100 

32 IL2_max (high word) 

33 IL2_max (low word) 

34 IL3_max (high word) 

35 IL3_max (low word) 

36 IL0_max (high word) 

37 IL0_max (low word) 

38 IL1_avg (high word) 
IL with 2 precision is received combined 

num /100; 

39 IL1_avg (low word) 

IL = (IL1<HW>|IL1<LW>)/100 

40 IL2_avg (high word) 

41 IL2_avg (low word) 

42 IL3_avg (high word) 

43 IL3_avg (low word) 

44 IL0_avg (high word) 

45 IL0_avg (low word) 

46 Frequency 
frequency = received Num / 100 (Ex: 

5010 means 50.10 Hz) 
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47 
Relay Measured 

Temperature 

temp = recievedNum / 10 (Ex: 373 

means 37.3 °C) 

48 CB Interupter Age A 
Age< %xx.x > = recievedNum / 10 (Ex: 

229 means%22.9) 

49 CB Interupter Age B 
Age< %xx.x > = recievedNum / 10 (Ex: 

229 means%22.9) 

50 CB Interupter Age C 
Age< %xx.x > = recievedNum / 10 (Ex: 

229 means%22.9) 

51 
CB Operation Cycle 

Short 

result = recievedNum / 100 (Ex: 1234 

means:12.34) 

52 
CB Operation Cycle 

Long 

result = recievedNum / 100 (Ex: 1234 

means:12.34) 

53 53~255 Reserved  

256 
256~511 Remote 

Command 
write Only Cmd 

512 Line CT Ratio  

513 Reserved  

514 Gnd CT Ratio  

515 Reserved  

516 Reserved  

517 Reserved  

518 Year Ex: 2018 

519 Month - Day 

highbyte(0~255):month and low 

byte(0~255):day (Ex: B1D in Hex means 

M:11 D:29) 

520 Hour – Minute highbyte:hour low byte:minute 

521 Second and miliSecond 
0~59999 (Ex: 10374 means Sec:10 ans 

mSec:374) 

522 Date and Time Format 0: garegorian(miladi)- 1: Shamsi 

523 
Group Setting Change 

Method 

0: by remote - 1: only with LCD & 

Ethernet 

524 Active Group 0 means Group1 and 1means Group2 

525 
Duration of LCD 

Backlight-on 
min:10 sec max:1800 

526 Reserved  

527 Reserved  

528 Reserved  

529 Modbus Baudrate 
{0=2400,1=4800,2=9600,3=19200,4=38

400,5=57600}; 
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530 Modbus Parity 0:none - 1:odd - 2:even 

531 Modbus Stopbit 0:Disable, 1:Enable 

532 Modbus Address 1~255 

533 533~599 Reserved  

600 
Cold Load Pickup 

Enable 
0:Disable, 1:Enable 

601 CLPU DLD Time 
input range:10~1000 (applied on device 

1.0:100 Ex: input:11 set 1.10 on device) 

602 CLPU Actv Time 1~100 (0.1:10) 

603 CLPU S1 I>? 0:Disable, 1:Enable 

604 CLPU S1 I> Ip 1~200 (0.1:20) 

605 CLPU I>>? 0:Disable, 1:Enable 

606 CLPU I>> Ip 1~200 (0.1:20) 

607 CLPU S2 I>? 0:Disable, 1:Enable 

608 CLPU S2 I> Ip 1~200 (0.1:20) 

609 CLPU I>>>? 0:Disable, 1:Enable 

610 CLPU I>>> Ip 1~200 (0.1:20) 

611 611~619 RESERVED  

620 Inrush Blocking Enable 0:Disable, 1:Enable 

621 I(h2/h1) Ratio 100~500(0.1:0.5) 

622 Inrush Block Time 1~100(0.1:10) 

623 Inrush Actv.Unit 

bit 11 NEG_I2>> 

bit 10 NEG_I2> 

bit 09 SEF_I0>>> 

bit 08 SEF_I0>> 

bit 07 SEF_S1I0 

bit 06 :Reserved 

bit 05 :Reserved 

bit 04 :Reserved 

bit 03 OC_I>>> 

bit 02 OC_I>> 

bit 01 OC_S2I> 

bit 0 OC_S1I> 

624 624~629 Reserved  

630 Bocholz Alarm Enable? 0:Disable, 1:Enable 

631 Reserved  
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632 Reserved  

633 DTT Thermometer? 0:Disable, 1:Enable 

634 Thermo Ip avg 5~200 (0.05:2) 

635 Thermo Ip max 5~200 (0.05:2) 

636 636~650 Reserved  

650 
Amplitude Calculation 

Method 
0:First Harmonic, 1:True-rms 

651 Pickup Factor 1000~1200(1.0:1.2) 

652 Reset Factor 900!990(0.9~0.99) 

653 Reset Type 0:defenite, 1: Inverse 

654 Reset Time 0~10000(0.00:100.0) 

655 Pre Fault Percent 30~90 (30%:90%) 

656 Imin <measurable> 1~50(0.1:0.5) 

657 Breaking Current Enable 0:Disable, 1:Enable 

658 Imax <breaking> 10~400(1.0:40 kAmp) 

659 Trans. In <prim>? 1~20000(0.1:2000) 

660 660~669 Reserved  

670 S1 I>? 0:Disable, 1:Enable 

671 S1 I> Ip 5~2000(0.05:20.0) 

672 S1 I> Type 

0:IEC Normal Inv 

1:IEC Very Inv 

2:IEC Extrmly Inv 

3:IEC Long-sTime 

4:IEEE Short Inv 

5:IEEE Inverse 

6:IEEE Very Inv 

7:IEEE Long-Time 

8:IEEE Moderate 

9:IEEE Extrmly Inv 

10:IEEE Def Inv 

673 S1 I> TMS 1~110(0.001:1.100) 

674 S2 I>? 0:Disable, 1:Enable 

675 S2 I> Ip 5~2000(0.05:20.0) 

676 S2 I> Type same as (S1 I> Type) 

677 S2 I> TMS 1~110(0.001:1.100) 
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678 I>>? 0:Disable, 1:Enable 

679 I>> Ip 5~2000(0.05:20.0) 

680 I>> Top 1~100000(0.001:100)-HighByte 

681 I>> Top 1~100000(0.001:100)-LowByte 

682 I>>>? 0:Disable, 1:Enable 

683 I>>> Ip 5~2000(0.05:20.0) 

684 I>>> Top 1~100000(0.001:100)-HighByte 

685 I>>> Top 1~100000(0.001:100)-LowByte 

686 686~689 Reserved  

690 Io>? 0:Disable, 1:Enable 

691 Io> Ip 2~200(0.02:2) 

692 Io> Type 

0:IEC Normal Inv 

1:IEC Very Inv 

2:IEC Extrmly Inv 

3:IEC Long-sTime 

4:IEEE Short Inv 

5:IEEE Inverse 

6:IEEE Very Inv 

7:IEEE Long-Time 

8:IEEE Moderate 

9:IEEE Extrmly Inv 

10:IEEE Def Inv 

693 Io> TMS 1~110(0.01:1.10) 

694 Io>>? 0:Disable, 1:Enable 

695 Io>> Ip 5~1000(0.05:10.0) 

696 Io>> Top 1~100000(0.001:100)-HighByte 

697 Io>> Top 1~100000(0.001:100)-LowByte 

698 Io>>>? 0:Disable, 1:Enable 

699 Io>>> Ip 5~1000(0.05:10.0) 

700 Io>>> Top 1~100000(0.001:100)-HighByte 

701 Io>>> Top 1~100000(0.001:100)-LowByte 

702 701~709 RESERVED  

710 Io SEF>? 0:Disable, 1:Enable 

711 Io SEF> Ip 1~200(0.01:2.00) 
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712 Io SEF> Type 

0:IEC Normal Inv 

1:IEC Very Inv 

2:IEC Extrmly Inv 

3:IEC Long-sTime 

4:IEEE Short Inv 

5:IEEE Inverse 

6:IEEE Very Inv 

7:IEEE Long-Time 

8:IEEE Moderate 

9:IEEE Extrmly Inv 

10:IEEE Def Inv 

713 Io SEF> TMS 1~1100(0.01:1.1) 

714 Io SEF>>? 0:Disable, 1:Enable 

715 Io SEF>> Ip 1~1000(0.01:10) 

716 Io SEF>> Top 1~100000(0.001:100)-HighByte 

717 Io SEF>> Top 1~100000(0.001:100)-LowByte 

718 Io SEF>>>? 0:Disable, 1:Enable 

719 Io SEF>>> Ip 1~1100(0.01:1.1) 

720 Io SEF>>> Top 1~100000(0.001:100)-HighByte 

721 Io SEF>>> Top 1~100000(0.001:100)-LowByte 

722 722~729 Reserved  

730 I2>? 0:Disable, 1:Enable 

731 I2> Ip 5~2000(0.05:20.0) 

732 I2> Type 

0:IEC Normal Inv 

1:IEC Very Inv 

2:IEC Extrmly Inv 

3:IEC Long-sTime 

4:IEEE Short Inv 

5:IEEE Inverse 

6:IEEE Very Inv 

7:IEEE Long-Time 

8:IEEE Moderate 

9:IEEE Extrmly Inv 

10:IEEE Def Inv 

733 I2> TMS 1~1100(0.01:1.1) 

734 I2>>? 0:Disable, 1:Enable 
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735 I2>> Ip 5~1000(0.05:10.0) 

736 I2>> Top 1~100000(0.001:100)-HighByte 

737 I2>> Top 1~100000(0.001:100)-LowByte 

738 738~749 Reserved  

750 Thermal Overload? 0:Disable, 1:Enable 

751 Iθ 5~300(0.05:3.0) 

752 τHot 1~1000(1:1000) 

753 K (Service Factor) 1000~2000(1.0:2.0) 

754 θTrip 50~200(50:200) 

755 θAlarm 50~200(50:200) 

756 756~759 Reserved  

760 Demand Ctrl? 0:Disable, 1:Enable 

761 Demand Ctrl Ip 0.05~5(5:500) 

762 Demand Time 1~60(1:60) 

763 763~764 Reserved  

765 CB Failure? 0:Disable, 1:Enable 

766 CBF Ip 0.1~0.5(10:50) 

767 CBF Top 50~250(5:250) 

768 Reserved  

769 Reserved  

770 Broken Cond.? 0:Disable, 1:Enable 

771 Broken Cond I2/I1 0.5~0.9(50:90) 

772 Broken Cond. I1p 0.05~1.0(5:100) 

773 Broken Cond. Top 0.04~100(4:10000) 

774 744~779 Reserved  

780 Wear Condition? 0:Disable, 1:Enable 

781 Inormal<prim> 200~2500(50:2500) 

782 Number Inormal 1~500(1:500) 

783 Isc<prim> 5~63(5:63) 

784 Number Isc 1~1000(1:1000) 

785 CB Intrupter Age 0~99(0:990) 

786 CB Intrupter Age 0~99(0:990) 
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787 CB Intrupter Age 0~99(0:990) 

788 LifeTime Cond.? 0:Disable, 1:Enable 

789 Max Mech. Oper. 1~50(1:50) 

790 Mech. Oper. Init 0~50(0:50) 

791 791~869 Reserved  

870 870~990 for G2 G2 could be set same as G1 

991 991~1069 Reserved  

1030 DI1 Function 

0: NONE  

1: CB_STATUS 

2: AUX 

3: TRIG_FR 

4: DTT_BOCHOLTZ 

5: DTT_THERMO 

6: BLOCKING 

7: CHANGE_GROUP 

8: SYNC_CLOCK 

9: CLEAR_ALARM 

10:CLPU_Activation 

1031 Input Source and Type 

Input Source: HighByte(0:DC Source, 

1:AC Source) Input type: low 

byte(0:Normaly Open, 1:Normaly Close) 

1032 Input Initial Delay 
Input Range: 0~5000 Result applied in 

mSecond 

1033 Blocking Unit 

(only Apply if DI function set 

on BLOCKING) 

bit 0:OC_S1I> 

bit 1:OC_S2I> 

bit 2:OC_I>> 

bit 3:OC_I>>> 

bit 4:Don't Care 

bit 5:Don't Care 

bit 6:Don't Care 

bit 7:SEF_I0> 

bit 8:SEF_I0>> 

bit 9:SEF_I0>>> 

bit 10:NEG_I2> 

bit 11:NEG_I2>> 

bit 12:Thermal Over Load 

bit 13:CBF 

bit 14:Broken Conductor 
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1034 DI2 Function Same as Digital Input 1 

1035 Input Source and Type Same as Digital Input 1 

1036 Input Initial Delay Same as Digital Input 1 

1037 Blocking Unit Same as Digital Input 1 

1038 1038~1071 RESERVED  

1072 Output relay 1 

relay function: HighByte(0:Trip, 1:Start, 

2:None, 3: auto/Manual Close, 4: IRF) 

relay reset type: low byte(0:Auto reset, 

1:Manual reset) 

1073 Output relay 1 

bit 0:OC_S1I>bit  

1:OC_S2I>bit 

2:OC_I>>bit 

 3:OC_I>>>bit 

4:Don't Carebit 

 5:Don't Carebit  

6:Don't Carebit  

7:SEF_I0>bit 

8:SEF_I0>>bit  

9:SEF_I0>>>bit 

10:NEG_I2>bit  

11:NEG_I2>>bit  

12:Thermal Over Loadbit 

13:Demand Controlbit 

 14:Thermostatbit  

15:Broken Conductor 

1074 Output relay 1 

0:BOCHOLZ 

1:Input AUX 

2:CBF 

3:CBM Wear Cond. 

4:CBM Interrupter Age 

5:Auto Reclose Enable 

6:MANUAL_CLOSE 

7:MANUAL_OPEN 

8:SELF_CHECKING 

9:TCS 

1075 Output relay 2 Same as Relay 1 

1076 Output relay 2 Same as Relay 1 

1077 Output relay 2 Same as Relay 1 
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1078 Output relay 3 Same as Relay 1 

1079 Output relay 3 Same as Relay 1 

1080 Output relay 3 Same as Relay 1 

1081 Output relay 4 Same as Relay 1 

1082 Output relay 4 Same as Relay 1 

1083 Output relay 4 Same as Relay 1 

1084 Output relay 5 Same as Relay 1 

1085 Output relay 5 Same as Relay 1 

1086 Output relay 5 Same as Relay 1 

1087 1087~1094 Reserved  

1095 Output led 4 
relay function: HighByte(0:Trip, 1:Start, 

2:None) low byte: Don't Care 

1096 Output led 4 

bit 0:OC_S1I> 

bit 1:OC_S2I> 

bit 2:OC_I>> 

bit 3:OC_I>>> 

bit 4:Don't Care 

bit 5:Don't Care 

bit 6:Don't Care 

bit 7:SEF_I0> 

bit 8:SEF_I0>> 

bit 9:SEF_I0>>> 

bit 10:NEG_I2> 

bit 11:NEG_I2>> 

bit 12:Thermal Over Load 

bit 13:Demand Control 

bit 14:Thermostat 

bit 15:Broken Conductor 

1097 Output led 4 

0:BOCHOLZ 

1:Input AUX 

2:CBF 

3:CBM Wear Cond. 

4:CBM Interrupter Age 

5:Auto Reclose Enable 

6:MANUAL_CLOSE 

7:MANUAL_OPEN 

8:SELF_CHECKING 

9:TCS 
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1098 Output led 5 Same as LED 4 

1099 Output led 5 Same as LED 4 

1100 Output led 5 Same as LED 4 

1101 Output led 6 Same as LED 4 

1102 Output led 6 Same as LED 4 

1103 Output led 6 Same as LED 4 

1104 Output led 7 Same as LED 4 

1105 Output led 7 Same as LED 4 

1106 Output led 7 Same as LED 4 

1107 Output led 8 Same as LED 4 

1108 Output led 8 Same as LED 4 

1109 Output led 8 Same as LED 4 
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 HAFEZ 121خالصه نتایج تایپ تست در رله  پیوست )ب(: -5-2
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 پیوست )ج(: نمایی از جلو و پشت رله -5-3
 

 
 HAFEZ121نمای جلوی رله -18 شکل

 
 HAFEZ121نمای پشت رله -19 شکل
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 از طریق اترنت HAFEZ 121اتصال به رله پیوست )د(:  -5-4

اطمینان حاصکککل فرمایید. باید چراغ  HAFEZابتکدا از روشکککن بودن رلکه  -1

 تناوبی روشن و خاموش شود. صورتبهروی رله  Healthy رنگآبی

رله و کامپیوتر اطمینان حاصککل  بهسککپس از اتصککال صککحیح کابل اترنت  -2

روی کانکتور اترنت روی رله  هایچراغفرمایید. اگر اتصکال صحیح باشد باید 

HAFEZ ( نامنظم و اتفاقی  صورتبه سبزرنگزرد و  هایچراغچشمک بزنند

 (شوندمیروشن و خاموش 

روی رلککه از خروج از تمککامی منوهککای احتمککالی  ESCچنککدین بککار دکمککه  -3

 شنمایصفحهاطمینان حاصل فرمایید. در این صورت باید روی نمایشگر رله 

 مشاهده فرمایید. ها راجریان

اصککلی شککوید. در این مرحله باید  منوهایتا وارد  فشککار دهیدرا  Enterکلید  -4

 عبارت زیر را مشاهده فرمایید.

 

 

 

 ظاهر شکککود. COMMIUNICATION.8دکمه باال را فشکککار دهید تا منوی  -5

 .شودمیفشار دهید. عبارت زیر بر روی نمایشگر ظاهر  دو باررا  Enter یدکل

 

 

 در صورت( Enabledفعال است ) فرضپیش صکورتبه HAFEZارتباط اترنت رله 

آن رمز رله وضعیت  واردکردنو  Enterبودن این بخش با فشکردن کلید  غیرفعال

 0000برابر  HAFEZ هایرله فرضپیشتغییر دهید. )رمز  Enabledبکه حالت  را

1.Measurement 

 

Ethernet? 

Enabled / Disabled 
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 برای دریافت لطفاًرمز رله تغییر کرده است  کهدرصورتیتا صکفر( و  4) .باشکدمی

 ایید.(تماس حاصل فرم HAFEZ هایرلهرمز بازیابی با پشتیبانی 

مانند صفحه زیر مشاهده  ایصفحه Enterبا فشکردن کلید پایین و فشکردن کلید 

 .کنیدمی

 

 

رله را مشکککاهده نمایید. دقت کنید که اعداد  IP توانیکدمیدر این بخش شکککمکا 

است.  شدهتشکیلبخش  4دستگاه از  IPدر تصویر باال نمونه هستند و  شدهنوشته

تغییر دهید.  255 تا 1بین  دلخواهبهبخش را  4از این  هرکدام توانیدمیشکککمکا 

 دلخواه باشد. IPیک  تواندمیدسته زیر  مثالعنوانبه

192.168.10.20 

رله اسککتفاده نمایید.  فرضپیش IPرا تغییر ندهید و از  IP فعالًدر این بخش  لطفاً

بخش اول  3رایانه در  IPرله و  IPباید  HAFEZبرای اتصککال رایانه شککما به رله 

 xxx.192.168.0مانند:  IPباید رله و رایانه دارای  مثالعنوانبهیکسککان باشککند. )

 باشند.(

با  توانیدمی. برای این منظور بکازنمکاییکدرا  Control Panelدر رایکانکه خود  -6

و فشکککردن  control panelو تایپ  Rویندوز و  هایدکمه زمانهمفشکککردن 

 اینتر وارد این صفحه شوید.

 شدهمشخصدر قسمت  لطفاًاست  صورتبدین شکدهداده نمایشصکفحهاگر  -7

 استفاده نمایید. Large Iconsاز  Categoryبجای مود 

xxx.168.0.10 

192 
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 .بازنماییدرا  Network and Sharing Centerدر این بخش آیکون مربوط به  -8

 

 

 کلیک نمایید. Change Adapter Settingبر روی  بازشدهدر صفحه  -9
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 کلیک نمایید. Local Area Connectionبر روی آیکون  بازشدهدر صفحه  -11

 

 

 کلیک نمایید. Propertiesبر روی  بازشدهدر صفحه  -11
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روی  حتماًکلیک نمایید ) شکککدهمشکککخصروی بخش  بازشکککدهدر صکککفحه  -12

TCP/IPv4  روی  اشتباهبهکلیک کنید وTCP/IPv6 )کلیک نکنید 
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 IPرا اعمال کنید. دقت کنید که  شدهدادهتغییرات نشکان  بازشکدهدر بخش  -13

رله شما یکسان باشد و در  IPباید در سکه بخش اول با  کنیدمیای که وارد 

 بخش چهارم باید متفاوت باشد.

اسکککت شکککما در این بخش باید  192.168.0.10رله شکککما  IPاگر  مثالعنوانبکه

باید یکسککان و عدد بعدی باید  192.168.0یعنی بخش ؛ وارد کنید 192.168.0.11

 متفاوت باشد.
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. در صفحه قبلی شودمیرا فشار دهید. صفحه بسته  OKدر این بخش دکمه  -14

مشاهده  Antivirusو  Firewallمربوط به  ایگزینهبسکیار دقت کنید که اگر 

 نمایید. غیرفعالرا  هاآن حتماً کنیدمی



 

81 

 هاوستیپ

 

کردن شکککمککا بککه تنظیمککات داخلی  غیرفعککالممکن اسکککت در این بخش برای 

کردن آن  غیرفعالخود وارد شکککویکد و باید از آن قسکککمت اقدام به  ویروسآنتی

در صکورت مشکل با پشتیبانی تماس حاصل  لطفاًرا بردارید(.  هاآنتیک ) ییدبنما

 فرمایید.

اضافی به سراغ برنامه ارتباطی  هایپنجرهو بستن  OK هایدکمهبا فشکردن  -15

HAFEZ .بروید 



 

82 

 هاوستیپ

 

 IP اشکککتباهاًخود رله را وارد نمایید ) IPدقت کنید که در این بخش شکککما باید 

 تنظیم کرده در بخش قبل را وارد نکنید(

مشابه پیغام زیر  پیغامیو در صکورت اتصکال صکحیح باید  OKبا زدن دکمه  -16

 دریافت کنید

 

 شاهده کردید موارد زیر را امتحان نماییداین پیغام را م کهدرصورتی -17
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 آوریدعملباال اطمینان به  مراحلاز انجام صحیح  -18

کابل را از  باریک حتماً ایددادهرله را تغییر  IPدر مراحل قبل  کهدرصککورتی -19

کابل را به آن متصککل نمایید و چند  مجدداًرله جدا کرده و بعد از چند ثانیه 

 شروع به چشمک زدن نمایند. زردرنگسبز و  هایچراغثانیه صبر نمایید تا 

 ظاهرشدهفشکار دهید و صکفحه  زمانهم صکورتبهرا  Rویندوز و  هایدکمه -21

مطابق صککفحه زیر  ایصککفحهرا وارد نموده و اینتر کنید.  CMD.exeعبارت 

 شودمیباز 

 

 هایبخشرله را که در  IP حتماً واردشده IPعبارت زیر را وارد نمایید. بجای  -21

 وارد کنید. ایدکردهقبلی تغییر داده و یا مشاهده 

Ping 192.168.0.10 

 زیر دریافت کنید پیغاممشابه  هاییپیغامبا فشردن اینتر باید 
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به  درستیبهرا دریافت نمایید بدین معناسکت که رایانه شما  هااگر این پیغام

 برنامه ارتباطی باریک شودمیپیشنهاد  این صورترله متصل شده است. در 

 تالش نمایید. مجدداًرله را ببندید و 

ه مراجع ایرادات متداول باال را دریافت نکردید به بخشپیام  کهدرصککورتی

 فرمایید

 نامعتبر هایپیغاماز  اینمونه

 

 

 ایرادات متداول -5-4-1

چند دا کردن کابل از رله و وصککل مجدد آن بعد از ری از مواقع با جدر بسککیا -1

 .شودمیمشکل اتصال رفع  ثانیه



 

85 

 هاوستیپ

ه که ب آیدحاصککل فرمایید. بسککیار پیش میاز اتصککال صککحیح کابل اطمینان  -2

. )باید شککودنمیدلیل شکککسککتن زبانه روی کانکتور اتصککال درسککت برقرار 

 (نامنظم چشمک بزنند. صورتبهروی کانکتور و رایانه  هایچراغ

ایراد عدم اتصال به  شکدهانجام درسکتیبهدر بسکیاری مواقع که همه مراحل  -3

شکککدن آن  غیرفعالاز  حتماًاسکککت.  Antivirusوینکدوز یا  Firewallدلیکل 

اطمینان حاصل فرمایید. برای اطالعات بیشتر با پشتیبانی رله تماس حاصل 

 فرمایید.

ا ممکن اسککت پیغام خط شککودمیگاهی اوقات در دفعه اول که به رله وصککل  -4

مجدد این موضوع  بااتصالمشاهده نمایید یا صفحه خالی مشاهده نمایید که 

)دو یا سککه بار اقدام به کانکت شککدن را تکرار کنید تا از وجود  .شککودمیرفع 

 ایراد مطمئن شوید(

، انجام صککحیح این مراحل مشککل اتصککال به رله حل نشککودبا  کهدرصکورتی -5

 سککاعته 24دای گرم شککما در پشککتیبانی باعث افتخار اسککت که میزبان صکک

د.یبا ما تماس حاصل فرمای لطفاًم. باشی HAFEZ هایرله



 

 

 


