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        موضوع تجديد نظر شده:

دفؼات  
 تاصًگشي

صفحة تدذيذ  اهضاء وٌٌذُ تصَية اهضاء وٌٌذُ پيـٌْاد تاسيخ
 ًظش ؿذُ

 ؿواسُ صفح3ِ تؼذاد صفحات3 گيشًذ3ُ تحَيل تخؾ تخؾ هشتَع3ِ  

 1 3 مهندسي فروش -بسته بندي -تضمين كيفيت تحقيق و توسعه غؿواسُ ػٌذ هشخ ػٌَاى ػٌذ هشخغ

 ػلي اصغش ػذل تٌذوٌٌذ3ُ  تصَية احوذ سضا هحوَدياى وٌٌذ3ُ تْيِ ػٌَاى ػٌذ3

 Clamp CT دستورالعمل نصب و بهره برداري ترانس جريان
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 صندوقها دريافت -1
تشسػي واهل هغوئني ؿئَيذ صئٌذٍلْا دس ا ئش     تايؼت صٌذٍلْا تاصديذ گشدًذ. تا  پغ اص دسيافت هحوَلِ، دس اتتذا هي
وِ تِ ّيچ يئه اص لغؼئات تئشاًغ     ػي ًوائيذتشساص تاص ًوَدى دسب صٌذٍق پغ حول ٍ ًمل غلظ، صذهِ ًذيذُ تاؿٌذ. 

آػيثي ًشػيذُ تاؿذ. دس صَست هـاّذُ هَاسدي هاًٌذ3 تشن خَسدگي،ؿىؼتگي، آػية سػيذى تِ لغؼات فلئضي يئا وئح    
ؿذى اتصاالت ٍ ... لثل اص ّش الذاهي ٍ دس اػشع ٍلت هشاتة سا تصَست هىتَب ّوشاُ تا ػىغ تشداسي اص ًمغِ خؼاست 

 ُ ٍ ؿشوت ًيشٍتشاًغ سا هغلغ ًواييذ.ديذُ، هؼتٌذ ًوَد

 

 حمل و نقل -2
 خاتدايي تشاًغ خشياى تايؼتي تا احتياط واهل صَست گيشد.  -

اص لؼوت تاالي تشاًغ ) ّؼتِ( تشاي تلٌذ وشدى ٍ خاتدايي تِ ّيچ ػٌَاى اػتفادُ ًـَد ٍ تشاي ايي واس اص لؼوت  -
Base Plate  .اػتفادُ گشدد 

 

 انبار كردن -3
% دس هحلئي دٍس اص ًئَس هؼئتمين خَسؿئيذ ٍ     10ٍ تئا سعَتئت ووتئش اص     45C+تا  20C-دس دهايايي ًَع تشاًؼْا 

 تاسًذگي تايؼتي اًثاس ؿًَذ.
 

 نصب و بهره برداري -4

تَدُ ٍ تشاي ًصة دس فضاي تيشٍى ٍ دس هؼئش  ؿئشايظ هحيغئي عشاحئي      (Indoorاص ًَع داخلي) ايي تشاًغ -

  ًگشديذُ اػت.

ٍ تئا گـئتاٍس    (M12)صاف ٍ افمي،  تَػيلِ پيچْايي هغاتك تا ًمـِ اتؼادي تشاًغ تايؼتي سٍي ػغَح واهالً -

  ( تؼتِ ؿذُ ٍ اتصال صهيي آى ًيض اصعشيك يىي اص پيچْاي ًصة تشلشاس گشدد.N.m 40هٌاػة )

تئش سٍي تذًئِ تئشاًغ    P1  ٍ P2 اٍليئِ ًيئض تئِ ٍػئيلِ     ٍ ػشّاي  S1  ٍ S2 ػشّاي  اًَيِ تِ ٍػيلِ ػالئن   -

 تِ صهيي هتصل گشدد.  (S1تْتش اػت وِ يىي اص ػشّاي  اًَيِ )هثال اػت. هـخص گشديذُ 
 
 
 
 
 

 ًذ تِ ّيچ ػٌَاى ًثايذ تاص ؿًَذ.پيچْايي وِ تِ ٍػيلِ الن هْش ٍ هَم ؿذُ ا -

پيچْايي وِ تِ صَست ػوَدي دس ولوپ ّا تؼتِ ؿذُ اًذ تايذ تاصگشدد ٍ  ،تشاي خذا وشدى لؼوت تااليي ّؼتِ -
 تؼتِ ؿًَذ.  هدذداًتشاي اتصال ايي لؼوت ايي پيچْا تايذ 

ظ اؿثاع تشاًغ، تِ ّيچ ػٌَاى تؼت اؿثاع ٍ اػوال ٍلتاط اص  اًَيِ )خْت اػتخشاج هٌحٌي  تِ دليل تاال تَدى ٍلتا -
V-I.اًدام ًپزيشد ) 

 توجه:
خطر سًخته تراوس  چًن چ عىًان وبايد باز گردديثاوًيٍ تراوس بٍ َ ،در حيه بُرٌ برداري

 د.استفادٌ شًبىابرايه بٍ َيچ يجٍ  وبايد در مدار ثاوًيٍ از فيًز ي برق گرفتگي يجًد دارد. 
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لؼوت تاالي ّؼتِ تشاي ػثَس ّادي اٍليِ تَخِ ؿَد وِ ايي لؼوت اص ّؼتِ هغاتك ؿواسُ ّاي پغ اص تاص ؿذى  -
ٍ ّوچٌيي تا تشاًؼْاي ديگش خاتدا ًـَد.)تشاي  ؿَدساٌّواي لشاسدادُ ؿذُ سٍي آى دس ّواى خْت لثلي تؼتِ 

 ايي هٌظَس ؿواسُ ػشيال ّش تشاًغ سٍي ايي لؼوت اص ّؼتِ ًيض دسج گشديذُ اػت.(

 َست تشٍص ّش گًَِ هـىل تا ؿشوت ًيشٍتشاًغ تواع گشفتِ ؿَد. دس ص -

  گشدد. تخغي اص ّش يه اص هَاسد روش ؿذُ دس ايي دػتَسالؼول هَخة اتغال گاساًتي هي -
 

 نگهداري و كنترل هاي معمولي -5

اص  دس تاصسػي دٍسُ اي وِ ّش يىؼال اًدام هي ؿَد ٍضؼيت اتصاالت اٍليِ ٍ  اًَيِ ٍ اتصال صهيي چه ؿذُ ٍ -
 تويض تَدى ػغَح اتصال ٍ ػذم ؿل ؿذگي اتصاالت اعويٌاى حاصل گشدد.

مثل صاعقه، اتصال كوتاه و ... ظاهر ترانس از نقطه نظر آسيب مكانيكي احتمالي بررسي  پغ اص تشٍص اغتـاؽ دس ؿثىِ -

 گردد.

 السامات محيط زيست و ايمني  -6
طّاي صياد ٍ سػايت ايوٌي   خْت خلَگيشي اص ايداد ٍلتاّواًغَس وِ دس تخؾ ًصة ٍ تْشُ تشداسي ًيض اؿاسُ گشديذ  -

 افشاد الصم اػت  اًَيِ تِ ّيچ ػٌَاى دس حيي تْشُ تشداسي تاص ًثاؿذ.
 تواهي هَاد تىاس سفتِ دس هحصَل غيش ػوي ّؼتٌذ. -
ي هـاتِ لغؼات پالػتيىي )تفلًَي( اػتفادُ ؿذُ دس ايي تشاًغ سا هي تَاى هغاتك تا لَاًيي ٍ دػتَسالؼولْاي هحل -

 ًوَد. تاصيافتديگش هَاد پالػتيىي 
 تِ ساحتي لاتل تاصيافت ّؼتٌذ. ًيض فلضات هغ ٍ آّي گالَاًيضُ تِ واس سفتِ دس هحصَل -

 


