
Mini MUG1500612001

Mini کنترلر توان تریستورى سه فاز سرى

راهنماى استفاده از محصول

25 آمپر بدون فن  40، 55 و 70 آمپــر مجهز به فن



TS ① ②① ① ③
TS

25 : 025A
40 : 040A
55 : 055A
70 : 070A

I : 20~4mA
V : 10~0V
S : SSR

NONE: Without Fan
FN : WithFan

1- نکات ایمنى

1-  به منظور رعایت نکات ایمنى، قبل از نصب محصول فیوز اصلى و ســویچ مغناطیســى را بر روى تابلو نصب نمایید.

2- به منظور جلوگیرى از شــوك الکتریکى، ســیم ارت را  به دستگاه متصل فرمایید.

3- از تطابق ولتاژ  و توان مصرف کننده با مشــخصات درج شــده براى دستگاه اطمینان حاصل فرمایید.

4-  از محکم بودن اتصاالت تغذیه، ولتاژ اصلى و خروجى دســتگاه اطمینان حاصل فرمایید.

5- به منظور جلوگیرى از بروز آســیب به دســتگاه حتما از فیوزهاى قطع سریع با هولدر خارجى استفاده نمایید.

6- دماى محیطى دســتگاه در بازه 0 تا 40 درجه و رطوبت محیطى در بازه 40 تا 85 درصد باید باشــد.

7- جریان نامى دســتگاه در دماى 25 درجه اســتاندارد شده و افزایش دما باعث کاهش توان خروجى دستگاه میشود.

8- حتمن از فن خارجى بر روى تابلوى محل نصب دســتگاه استفاده شود.

9- دســتگاه را از منابع حرارتى دور نگاه دارید.

10- از  دســتگاه در محیطهاى با آلودگى باال، مواد خورنده و مواد آتش زا اســتفاده ننمایید.

11- هرگز شــخصا نســبت به باز کردن و تعویض و یا تغییر دادن قطعات دستگاه اقدام نکنید.

12- اتصاالت دســتگاه را به صورت دوره اى کنترل کرده و قبل از آن از قطع برق ورودى اطمینان حاصل فرمایید.

13-  شــل بودن اتصاالت باعث افزایش جریان عبورى شــده که میتواند باعث خرابى ویا آتش سوزى گردد.

14-  حتمن از منبع تغذیه ســویچینگ 10 تا 30 ولت مناســب 1 آمپر با کیفیت براى تغذیه بورد دســتگاه استفاده نمایید.

15-  در صورت عدم رعایت نکات فوق، دســتگاه از گارانتى خارج خواهد شــد.  

2- کد سفارش

بر روى دستگاههاى بیش از 40 آمپر
فن به صورت پیش فرض نصب میشود

جریان هاى نامى فوق، با توجه به دماى 25 درجه ســانتیگراد محاســبه شــده اند. با افزایش دماى محیط نصب دســتگاه، مقادیر جریان نامى دستگاه کاهش مى یابد.

براى اطالع از میزان افت عملکرد دســتگاه نســبت به افزایش دما به بخش 9 همین دفترچه مراجعه نمایید.

جریان نامى

سه فاز
نوع باریک

سیگنال ورودى فن خنک کننده



MAX 4W (FAN power is not included)

30 ~ 10 VDC

40 ~ 0 �C

40 ~ 85%

25 A: 1.1 Kg, 40A, 55A, 70A : 1.3 Kg (With Fan)

Zero Crossing Control 0 ~ 98 %

1 Amp

SSR 20 ~ 4 mA

NPN Open Collector 2CH 

Zero Crossing

10 ~ 0 V

60 ~ 50 Hz (Auto Detect)

500 ~ 50 VAC

۳

3- مشخصات فنى

محدوده ولتاژ

محدوده جریان

محدوده فرکانس

نوع بار خروجى فقط بارهاى مقاومتى با ســیم بندى به صورت مثلث

مطابق جدول صفحه قبل

حداقل جریان خروجى براى عملکرد

محدوده کنترل خروجى

ولتاژ تغذیه بورد کنترل

توان مصرفى

نوع سیگنال کنترل

نوع خروجى آالرم

روش کنترلى

روش خنک کارى

نوع آالرم

محدوده دما مجاز

محدوده رطوبت مجاز

نوع نمایش 1 عدد LED ســه رنگ و سه عدد LED تک رنگ

SCR اضافــه جریان، قطع المنت، افزایش دما، خرابى

فن خنک کننده

فیوزحتمن از فیوزهاى تند ســوز در خروجى دستگاه استفاده شود

وزن



۴
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4- ابعاد (میلیمتر)

5- معرفى اجزاء دستگاه

جریان نامى براى مدل 70 آمپر هیت سینک

کاور

واحد کنترل

هیت سینک اصلى

صفحه هیت سینک

ترمینالهاى دستگاه

LED اصلى

LED هاى آالرم

بدون هیت سینک



AWG mm2 A(mm) B(mm)

#20 0.75 1.5 8

A

B

۵

Warning!!   Vc < 30V, Ic ≤ 50mA

Outer Inner

mm mm

D<12.5 5≤d≤6

12mm

( 25A, 40A, 70A)M5

12mm

2nd Terminal

3rd 4th Terminal

2nd Terminal

3rd 4th Terminal

O TYPE

6- نحوه سیم بندى دستگاه

1- ســیگنالهاى ورودى و ولتاژ تغذیه بورد کنترل دستگاه

NPN Open Collector 3- خروجــى آالرم ها  از نوع

4- ورودى و خروجى اصلى دستگاه 5- سیم ارت

2- سایز سیم و سیم شو پیشنهادى

(DC) ترمینالهاى 1 و 2: ولتاژ تغذیه 10 تا 30 ولت مســتقیم *

* در زمان اســتفاده از رله، حتمن از یک عدد دیود به صورت موازى با رله
   اســتفاده نمایید تا از وعبور ولتاژ معکوس جلوگیرى شود.

SEMS بــراى ترمینالهاى ورودى و خروجى از پیچهاى *
   استفاده نمایید.

* از کابــل ارت با قطر بیش از 
   1/6میلیمتر استفاده شود.

* از ســیم با سایز متناسب با بار استفاده نمایید.

* از ســیم شو تیپ O استفاده نمایید.

* از ســیم شو تیپ O استفاده نمایید.
  قطــر خارجى بیش از 6/5 میلیمتر

 و قطر داخلیبین 4 تا 5 میلیمتر باشــد.

* ترمینالهاى 5 و 6: سیگنال ورودى

سایز سیم

1- مثبت تغذیه بورد
2- منفى تغذیه بورد

3- آالرم 1
4- آالرم 2

5- مثبت سیگنال ورودى
6- منفى سیگنال ورودى

ابعاد سیم شو

* عدم رعایت قطبهاى مثبت و منفى میتواند باعث بروز آســیب به دســتگاه شود.

* ترمینالهــاى 3 و 4: خروجیهاى آالرم 1 و 2



DC 
24V

+ -
Rated Current Fuse

25A 50A

40A 80A

55A 100A

70A 125A
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۶

Alarm Alarm Output

OT 60

Alarm Alarm Output

LINE

MAIN OFF

3Sec.

6- ادامه نحوه سیم بندى دستگاه

6- فیوزها

7- چراغهاى دستگاه و آالرم

شرح LED اصلىLED آالرم خروجى وضعیتکد آالرم

عملکرد نرمال سبز چشمک زن

قرمز چشمک زن  LED مربوطه قرمز

 LED مربوطه قرمز

 LED مربوطه قرمز

 LED مربوطه قرمز
چشمک زن

نارنجى چشمک زن

سبز 

قرمز قطع خروجى

قطع خروجى

قطع خروجى

نارنجى

قرمز و نارنجى
چشمک زن متوالى

سبز و قرمز
چشمک زن متوالى

استند باى ولتاژ تغذیه بورد وصل اســت اما سیگنال ورودى 
وجود ندارد.

هنگامى که ســیگنال ورودى وجود نداشته باشد
اما جریان خروجى بیش از 1 آمپر باشــد.

هنگامــى که جریان خروجى بیش از 100 درصد
جریان نامى باشد.

هنگامى که دماى هیت ســینک بیش از 60 درجه
باشد.

هنگامى که دماى هیت ســینک بیش از 80 درجه
باشد.

هنگامى که ســیگنال ورودى بیش از 30 درصد 
باشــد واختالف جریان خروجى بین فازها بیش از 30 درصد باشد

هنگامى که ســیگنال ورودى بیش از 40 درصد 
باشــد اما جریان خروجى کمتر از 1 آمپر است.

SCR خرابى

اضافه جریان

خرابى بار خروجى
قطع بودن
ولتاژ اصلى

اضافه دماى بیش
از 60 درجه

اضافه دماى بیش
از 80 درجه
ناباالنسى بار 

خروجى

7- فن

* اســتفاده از فیوزهاى تند سوز با مشخصات جدول
   زیر در ورودى دســتگاه الزامى است.

* از یک منبع تغذیه 24 ولت براى فن اســتفاده شود.

* ســرعت چشــمک زدن LED سبز رنگ متناسب با مقدار سیگنال ورودى تغییر میکند.

* خروجى آالرم 2 (آالرم هشدار)

* در زمان فعال شــدن آالرم 1 (آالرم اخطار) خروجى قطع شــده و تنها با قطق و وصل مجدد تغذیه بورد فعال خواهد شــد.

* در زمان فعال شــدن آالرم 2 (آالرم هشــدار) خروجى فعال باقى مانده و چراغ آالرم 10 ثانیه پس از برطرف شــدن دلیل بروز آالرم به صورت اتوماتیک
   خاموش خواهد شد.
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Duct

* TS - 025 * TS - 040, TS - 055, TS - 070 (With Fan)
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8- نکات مهم نصب دستگاه

9- نمودار افزایش دما و کاهش جریان خروجى دســتگاه

10- نکات مهم

* به دلیل حرارت تولید شــده توســط دســتگاه، عملکرد دســتگاه در تابلوهاى بدون تهویه کاهش مى یابد. به همین دلیل در باال و کف تابلو سوراخهاى تهویه
  تعبیه نمایید و تابلو را با فن مناســب تجهیز نمایید.

* حداقل فواصل نصب دســتگاهها نسبت به یکدیگر

* جریان نامى دســتگاه ها بر اســاس دماى محیطى 25 درجه ســانتى گراد محاســبه شده اند. از آنجا که ماژول اصلى دستگاه تریستور است در حین کار
   گرما ایجاد کرده که در صورت عدم وجود تهویه مناســب باعث افت عملکرد و توان خروجى دســتگاه خواهد شــد. 

* در هنگام جابجایى و یا نصب دســتگاه، وارد آوردن ضربه یا شــوك به دســتگاه، باعث خرابى آن خواهد شد.

* اتصاالت ورودى و خروجى اصلى و نیز ترمینالهاى ســیگنال دســتگاه را به صورت دوره اى بازدید نموده و از محکم بودن آنها اطمینان حاصل فرمایید.

* اعمال ولتاژ بیش از حد تعیین شــده در دفترچه دســتگاه باعث بروز ســوختگى و یا خرابى دستگاه خواهد شد.

* از نصب دســتگاه در محیط هاى زیر خوددارى نمایید:

* مکانهایى که داراى نویز و الکتریســیته ســاکن مى باشــند. و یا مکانهایى که گرد و غبار در آن زیاد باشد.ہ

* مکانهایى که داراى میدان مغناطیســى یا الکترومغناطیسى قوى هستند.

* مکانهایى که در مجاورت المنت و یا کوره هســتند.

* مکانهایى که داراى ارتعاشات باشند.

صفحه فوقانى تابلو

بیش از 80 
     میلیمتر

بیش از 40 
     میلیمتر

بیش از 100 
     میلیمتر

بیش از 20 
     میلیمتر




