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 הקדמה
 

 

 כוללת בתוכה מרכיבי חשמל שנעשה בהם שימוש במרכזיות תאורה במרחב חיפה. החוברת 

 מטרת התיעוד שנכתב לסגור פערי ידע ולהשלים במתן פרטים טכניים .

 

(, וכוללת בתוכה תוספת של חומר 2019פורסמה ביולי חוברת זו היא מהדורה שנייה )הראשונה 

 טכני על ציוד חדש.

 

 ,ומחייב הכרה ולימוד מעמיקה לצורך הכתיבה נעשתה סריקה על ציוד שכבר נמצא בשימוש 

 . (ולעיתים אף אינה מדויקת) " פה-ל"תורה שבע  היא בגדר  כבדר"הכרתו ו

 

הכתוב מבוסס על תיעוד יצרן כפי שתורגם מאנגלית , כמופיע באתרי האינטרנט של היצרן 

 ובתוספת מלל אישי לצורך הדגשה והבהרה.

 

אור" -בחרתי במהדורה זו להוסיף פרק נפרד לתיאור והכרת ציוד מדידה כמו "מד

 " המשמש בעיקר לבדיקת איכות הארקה. התנגדות לולאהומכשיר נוסף "מד 

 לפרק זה הוספתי חומר תיאורטי של מושגים חשובים. 

 

 אני מקווה שהכתוב יתרום להעמקת הידע ובכך לשיפור באיכות המקצועית של כולנו. 

 

  מכל מלמדי השכלתי ... על ההערות וההארות שניתנו לי . , מחלקה בתודה לחברי 
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  רקע כללי: .1

מציעה מגוון שלם של מוצרים ומערכות להפצת חשמל במבנים תעשייתיים  Hager)חברת "האגר" )

ומקצועיים כמו גם בבית. אלה כוללים פתרונות מלאים עבור חשמלאים וקבלנים מקצועיים בתחומי 

חלוקת האנרגיה, פרישת כבלים, תחנות עבודה, מתגים ואוטומציה ביתית, כמו גם טכנולוגיות בטיחות 

 אזעקה, גלאי עשן וגלאי תנועה.ואבטחה כגון מערכות 

 

 בין היתר היצרן מכריז על מגוון גדול של שעוני בקרת חשמל , ביניהם השעון המתואר בפרק זה.  
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 נתונים טכניים: .2

 

 פס דין""  התקנה: על. 

 

  :230-240תחום מתח הפעלה Vac   , 50-60 Hz  . 

 

  :6הספק ההתקןV/A  מקביל ל(- 2W.) 

 

  2300( : עד הלוגן או עומס השראיהספק מיתוג מקסימלי )לנורתW . 

 .  45µF))ובתנאי והקיבול לא יעלה מעל  400Wעבור מנורת פלורסנט: עד 

 

  ממ"ר. 6 -ל 1ממ"ר . לחוטים גמישים בין  10 -ל 1.5חיווט: לחוטים קשיחים בין 

 

 (  : אוטומטי.) כיול לשעון חורף/קיץ  

 

  ימים. 7ביותר לתכנות: חודש )מתוך שנה(. התכנות ליום עד משך הזמן הקצר 

 הערות: 

 התכנות יכול להיעשות ליום בודד או קבוצת ימים.

 השעון משווק כשהוא מכוון לזמן הנוכחי.         

 

  שעות. 24שנייה כל  1.5דיוק השעון: סטייה של 

 

 ( ביטול קבוע למצב מופעלON( או מופסק )OFF.)דולק קבוע. החיווי  במצב זה  

 

  מהבהב. ביטול זמני למצב מופעל או כבוי . במצב זה החיווי  

 

 . )56מספר צעדי התכנות: עד  אופן התכנות: דיגיטלי )ספרתי . 

 : ותהער

 .התכנות אפשרי גם בעת הפסקת חשמל בזכות סוללת הגיבוי 

  פעולות מתוכנתות: דקה.בין  לביצועמשך זמן מינימלי 

  לחיסכון בצריכת חשמל: התצוגה מוחשכת לאחר דקה ללא ביצוע פעולה כלשהי

תום המסך יואר שוב אם תתבצע לחיצה על אחד הלחצנים או מיד לאחר בהתקן. 

 אם הייתה. –הפסקת חשמל 

 

 ( "בדומה לדיסק און קי "מפתח התכנות , ) ,:מיועד 

 השעון או העתקת תכניות קיימות. לשמירת תכניות 

 על מהלכים קבועים בתכנות. לוויתור 

 

  לתוכנית השעון.מוארת תצוגת כיתוב  

 

 ( ללוח הלחצנים.אפשרות נעילה ) 

 

 ( מיתוג: יחידchannel 1.) 

 

  שנים. 5סוללת הגיבוי )המשך פעולת השעון בזמן הפסקת חשמל( : עד  

 

  : אטימות ללחות ואבק ברמה שלIP20 .  

 

  מעלות צלזיוס.  70+ועד   20-טמפרטורת אחסנה: בין 

 מעלות צלזיוס.   45+ועד  5-טמפרטורת עבודה: בין 
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  :)לחצנים וסימנים במסך( תיאור והכרה .3

 

   
 

 

 

  : קובע את אופן הפעולה.באיור   -מסומן כה( Menu) לחצן "תפריט" .א

 

ניתן לחזור למצב אוטומטי בכל רגע דרך  ( : השעון פועל לפי התוכנית שנבחרה.Auto"אוטומטי" ) .ב

הוא יחזור למצב אוטומטי  –התפריט. אם במשך דקה לא תתבצע על השעון שום פעולת תכנות 

  מעצמו.

 

  ( : השעון "פתוח" לתכנות )חדש או שינוי תכנית קיימת(.Progמצב תכנות חדש ) .ג

 

  . מצב "בדיקת תכנית" :   .ד

 

  שינוי זמן , תאריך והגדרת מצב "קיץ" או "חורף" :  .ה

 

  לניווט במסך או קביעת ערך.מיועדים  באיור ,  -מסומנים כה( -לחצני )+( , ) .ו

 

 (.Okלחיצה על "אישור"  ) יבוצע ע"יאישור נתון )מהבהב על המסך(  .ז

 

    מסומן כלחצן:  חזרה לשלב קודם .ח

 

,  Menuזמנית על שלושת הלחצנים : -איפוס תוכנית )מחיקת תוכנית קיימת( : יש לבצע לחיצה בו .ט

Ok  ,  .  .זמן ותאריך נשארים ללא שינוי 

 

 .Ok   ,Menu, -זמנית על ארבעת הלחצנים + , -יש לבצע לחיצה בואתחול מחדש:  .י
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 תכנות: .4

 

  הקמת תוכנית חדשה עבור השעון: 4.1

 

  
 

יכול להיעשות ליום בודד או קבוצת ימים. ההסבר שבהמשך מתייחס לתכנות קבוצת ימים. תכנות 

 :מספרית את ימי השבוע לפי הספרור הבא נגדיר

 " מסמנת יום שני.1הספרה "

 " מסמנת יום שלישי.2הספרה "

 " מסמנת יום רביעי.3הספרה "

. 

. 

. 

 " מסמנת יום ראשון. 7הספרה "

 

 (.Ok( ולחץ "אישור" )Progבחר מצב "תכנות" ) (Menuבעזרת מקש התפריט ) 4.1.1

 (.Okולחץ "אישור" ) (או ימים)( בחר יום -) -בעזרת לחצני )+( ו 4.1.2

 ( כדי לאשר סופית את הבחירה.Okבמסך יהבהב. לחץ "אישור" ) Okהחיווי  4.1.3

 (.Off( או "מופסק" )On( קבע את מצב "מופעל" )-) -בעזרת לחצני )+( ו 4.1.4

 (.Ok( ולחץ "אישור" )Onקבע את השעה למצב "מופעל" )( -) -בעזרת לחצני )+( ו 4.1.5

 (.Ok( קבע את ערך הדקות ולחץ "אישור" )-) -בעזרת לחצני )+( ו 4.1.6

או  (-) -בעזרת לחצני )+( ולגבי יום או ימים נוספים.  4.1.6עד והלאה   4.1.3חזור על הפעולות  4.1.7

 . מקש 

(. במצב Menuבעזרת לחצן "תפריט" ) ( נעשית(Autoבסוף פעולת התכנות: חזרה למצב "אוטומטי"  4.1.8

  זה ניתן להוסיף פקודות תכנות כמתואר לעיל.
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 ( : תצוגה  ) 4.2

 

( , בחר את מצב "תצוגה" ) כדי לצפות בפרופיל היומי המוגדר ללא "סיכון" של מחיקה או שינוי

 .(Okולחץ "אישור" )( Menuדרך מקש "תפריט" )

תתקבל ע"ג המסך תצוגת הפרופיל היומי של התחלת הימים )יום שני הוא הראשון בסדרת הימים 

 ( .4.1ראה תחילת סעיף  –" 1עם הסימון "

  לפניך שתי אפשרויות לתצוגה:

 

" יום 7" יום שני עד "1( תאפשר לך "לדלג" בין הימים. )בספרור "-לחיצה חוזרת על )+( או ) .א

 ופיל היומי המתוכנת לאותו יום שמוצג.ראשון( . יוצג בפניך הפר

  יום אחרי יום אוטומטית.. –( תציג לך את הפרופיל היומי Okלחיצה על לחצן "אישור" ) .ב

 

 

 (:prog modifעדכון או מחיקה של תוכנית קיימת ) 4.3

 

 .(Okולחץ "אישור" ) (Prog( עבור למצב "תכנות" )Menuבעזרת לחצן "תפריט" ) 4.3.1

 (.Okלחץ "אישור" ) (.modifבחר מצב "שינוי תוכנית" )( -) -בעזרת לחצני )+( ו 4.3.2

של  הראשוןלרגע קצר , יופיעו מספר שלבי התוכנית שעוד נותרו לביצוע , לאחר מכן יוצג הצעד  4.3.3

 היום )או קבוצת הימים( שמתוכנן לביצוע.

( מציגה את כל הצעדים המתוכנתים לאותו היום. כל "שדה" Okלחיצה חוזרת על מקש "אישור" )

מהבהב )מצב , שעה , דקות ( יכול להתעדכן בנתון חדש שתכניס אבל לאחר כל נתון שאתה 

 .(Ok)משנה , לחץ "אישור" 

( הסמן ממוקם אחרי קבוצת הימים ניתן להציג ברצף Okכאשר בהשפעת הלחיצות על "אישור" ) 4.3.4

( כדי לעבור ישירות לגורם )ליום או קבוצת -מים( בעזרת לחצני )+( או )את הימים )או קבוצות י

 הימים( שאותו רוצים לעדכן. 

, לחץ בו זמנית על שני  (Off( או "כבה" )Onכדי לבטל פקודה בתוכנית: בחר את מצב "הפעל" ) 4.3.5

אשר את כדי ל (Okלחץ "אישור" )(. Clear( ועל המסך תופיע המילה "מחיקה" )-) -הלחצנים )+( ו

  מחיקת הנתון...

 

 (:  Keyהמפתח ) .5

. יתכנו מיד עם הכנסת "המפתח" )דיסק און קי המכיל את התוכנית( , יופיע על המסך הסימון של 

 שתי פעולות הפעלה:

שניות התוכנית שנטענה היא  10טעינת תוכנית: הכנס את המפתח לשקע המתאים בשעון. לאחר  .א

זו התוכנית  –זו שתתבצע וזאת מבלי למחוק את התוכנית הקיימת. כל עוד המפתח בשקע השעון 

 הרלוונטית. עם שליפת המפתח , חוזר השעון לתוכנית המקורית הקודמת שהייתה. 

לבצע באופן זמני תוכנית תאורה מסוימת ולאחר תקופת זמן לחזור המצב הזה שמיש אם רוצים 

 לתוכנית המקורית שהייתה..

המפתח מאפשר טעינת (: load( או העתקה מהשעון למפתח )saveשמירת תוכנית חדשה בשעון ) .ב

 תוכנית לשעון או קריאת תוכנית קיימת ושמירתה . 

 התהליך:

  .הכנס את המפתח והמתן שתי שניות 

 בעזרת לח( "צן "תפריטMenu:בחר את אופן הפעולה הרצוי ) 

 

 ( "שמור"Save ).לחץ על  כדי לשמור במפתח את התוכנית הקיימת ביחידת השעון

 ( כדי לאשר את הבחירה.Okלחצן "אישור" )

 ( "טעינה"Load.כדי לטעון את התוכנית הקיימת ביחידת השעון לתוך המפתח )  לחץ

 הבחירה. ( כדי לאשר אתOkעל לחצן "אישור" )

 ( "דרך לחצן "תפריטMenu( "עבור למצב "תצוגה ) כדי לוודא שאכן התוכנית )

 ( כדי לאשר את הבחירה.Okלחץ על לחצן "אישור" ) הוטענה לתוך המפתח.

 

 עלולות להופיע הודעות שגיאה על המסך כדלהלן: .ג

 ( "אין תוכנית"no prog שמשמעותה : המפתח ריק מתוכן. לא נשמרה בו תוכנית )

 ולחילופין לא הייתה בו תוכנית להעברה ליחידת השעון.
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 ( "שגיאה"Erro ( : המפתח אינו מתאים ליחידת השעון . )אם השעון עם ערוץ אחד

 והכנסת מפתח של שעון שבו שני ערוצים(.

 במקרה כזה, יתכנו שתי אפשרויות:

( יכול להתקיים. דהיינו אתה יכול להעתיק תוכנית Saveאפשרות ראשונה: רק מצב "שמור" ))

 הקיימת ביחידת השעון לתוך המפתח. 

 

אפשרות שניה: הודעת השגיאה תמשיך להופיע על המסך כל עוד המפתח מקושר ליחידת 

 השעון. יחידת השעון פועלת לפי התוכנית שהייתה טעונה בה לפני הכנסת המפתח. 

 

 

 כיוון שעה, יום , קיץ וחורף: .6

 (.Ok( ולחץ "אישור" )( בחר את מצב "שעון" )Menuבעזרת לחצן "תפריט" ) .א

 (.Okבאפשרותך לשנות כעת את יום , חודש , שנה , שעה , דקות ולחץ "אישור" ) .ב

( ולאחר בחירה , לחץ "אישור" יחידת השעון מציעה לך כעת את הכיוון של קיץ/חורף ) .ג

(Ok  .) 
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 מהו ? –שעון אסטרונומי  .7

 

 את זמני שקיעת וזריחת השמש )או זמנים קשורים כמו שחר ודמדומים(, ומשמש זהו התקן המחשב

והכיבוי הדרושים של תאורה חיצונית, בעיקר בנתיבי תחבורה עירוניים לקביעה מדויקת של זמני ההדלקה 

 ובינעירוניים.
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 דגמים: .8

 

 :"ידני" פועל במצב אסטרונומי EE180 מדגם שעון אסטרונומי

כאשר המפעיל משתמש לפי זמני הזריחה והשקיעה, ע"י המפעיל ,מראש ידנית  יםמתוכנת , הזמנים דהיינו

 .חלון זמן ההפעלהקביעת ל( OFF) -ו( ON) בפקודות 

 

 זמני כיבוי והפעלה:בדגם זה לתכנות מותאמות שפקודות התכנות 

 On / Off / On    עבודה במצב שעון אסטרונומי.קביעת תחילת זמן מאפשר 

 Off    אסטרונומי. (כיבוי שעוןגמר זמן )מאפשר 

 

מצב )"ערוצים"(  בשני אופנים ההפעלה הרצוי "חלון זמן" מאפשר את   EE181 מדגם שעון אסטרונומי

 אוטומטי :  או מצב אסטרונומי ידני אסטרונומי 

  כמו שהוסבר בדגם  –מצב ידניEE180  מתכנתים את זמני הכיבוי וההדלקה לפי הזריחה( .

 והשקיעה(.

  מצב אסטרונומי אוטומטי: מתכנתים את קו האורך וקו הרוחב של האתר בו מותקן השעון )לפי

, מה שאפשר הפעלה וכיבוי אוטונומית לפי הזריחה והשקיעה ( GPSמיקום גיאוגרפי למשל מנתוני 

 באותו מקום.

           פק "מפתח" )דיסק און קי( הננעץ לשעון האסטרונומי:ולצורך התכנות , מס

 

 

 

  מאפיינים עיקריים: .9

 

 מכוון לזמן ותאריך נוכחי. השעון מגיע כשהוא 

 

    חורף     שינוי אוטומטי של זמני קיץ   

 

  מגיע עם "מפתח תכנות" )דיסק און קי( המשמש כמקור נתוני תכנות או להעתקת )ושמירת( נתוני

 תכנות קיימים.

 

  לקבוצת ימיםתכנות ברמה יומית או. 

 

  (פקודות תכנות ) ילצירופאפשרויות  56עד 

 

 .קביעת זמן אסטרונומי בשני אופנים: ידני או אוטומטי לפי קווי אורך/רוחב 

 

 .דלק קבוע( )הסימון  קביעת מועדי הדלקה וכיבוי קבועים 

 

 .או מועדי כיבוי והדלקה קצובים בזמנים  מהבהב( )הסימון  קביעת מועדי הדלקה וכיבוי זמניים

נועד לאפשר הפעלת תאורה לזמן קצוב  דולק קבוע(. דקות )בזמנים אלו החיווי  60,  30,  15של 

 למשל עבור בדיקה וחזרה אוטומטית לפעולה הרגילה.

 

  מבוססת( תצוגה גרפית יומיתLCD. לזמני תכנות ידנית או אסטרונומית אוטומטית ) 

 

 (לת לוח המקשים בהתקן. )אפשרות נעי 

 

  במצב בו ההתקן כבוי.אפשרי תכנות  
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 נתונים טכניים:  .10

 

 .   230Vac  +/- 15%מתח אספקה: 

 

  . Hz 50-60תדר עבודה : 

 

 (.Hz 50 בתדר העבודה )  VA Max 6הפסדי צריכה )הספק "מתבזבז" בשעון האסטרונומי( : 

 

  עם מגע מיתוג כפול. EE181עם מגע מיתוג יחיד , דגם  EE180דגם 

 

 עומסי מיתוג:

  : 250עומס מקסימלי מותר למיתוגVac  ,  16Amp  250:   , עבורVac , 10Amp   . 

 2300: מיתוגהספק תאורת ליבון מקסימלית ל Watt  . 

 2300:  מיתוגהספק תאורת הלוגן מקסימלית ל Watt   230תחת מתח שלVac . 

  400: מיתוגמקסימלית ל, ה עם זרם התנעה )פלורסנט(תאורת ניאון רשת הספק Watt                            

 ()בעומס קיבולי מקסימלי של 

  1000מקסימלית למיתוג: ה ללא זרמי התנעה,תאורת ניאון רשת הספק Watt  

  : 500הספק תאורת פלורסנט בודד מקסימלית Watt . 

 

 .  KVolt 4 -בידוד גלווני בין מתח האספקה ליחידת השעון למוצא מפסק המיתוג : קטן מ

 

 (230Vac)במתח של  100mAזרם הפעלה מינימלי למיתוג : 

 

 

  מאפיינים פונקציונליים: .11

 

 צעדי תכנות. 56עד 

 

 פרק זמן מינימלי בין שני פעולות של יחידת השעון: דקה.

 

 שעות(. 24שניה ביממה ) 1.5פלוס מינוס דיוק השעון הפנימי ביחידה: 

 

 דקות.  10דיוק השעון האסטרונומי : פלוס מינוס 

 

 במקרה של הפסקת חשמל: 

 , הפעלת גיבוי להמשך פעולת השעון : מבוססת על סוללת ליתיום נטענת                             

 שנים. 5עם אורך חיים של 

  "יכת חשמל מינימלית מסוללת הגיבוי )תצוגה כבויה(.צר –יחידת השעון נכנסת למצב "הרדמה 

  , עם חזרת החשמל , המערכת חוזרת למצב פעולה המשך כרגיל. לחיצה על מקש כלשהו

 חיסכון בחשמל. –לדקה ואחר כך המסך חוזר למצב כיבוי  "מעירה" את המסך

 

 (IEC60364-1או/ו  NFC15100. )בכפוף לתקנים   IP 20רמת ההגנה מלחות ואבק : 

" 2הספרה " במקרה שלנו אטימות לאבק .מבטאת הספרה הראשונה שפירושה  IP רמת הגנה  הערה:

אטימות למים/לחות. במקרה שלנו מבטאת  המ"מ . הספרה השניי 12.5משמעותה אטימות לגרגרים בגודל 

 אין אטימות בכלל...שמשמעותה :  –" 0"

 

 טמפרטורה:

 )מעלות צלזיוס(.  55+עד  10-תחום טמפרטורה לעבודה תקינה של היחידה: 

 )מעלות צלזיוס(.  60+עד  20-תחום טמפרטורה לאחסנה: 

 

 חיבור חוטי החשמל:

 ממ"ר  6עד  1חוט גמיש: 

 ממ"ר  10עד  1.5חוט קשיח: 

 

 

 



20 

 

 

 

 תיאור לחצני השעון: .12

 

 ההסבר שבהמשך מתייחס לשרטוט הבא:            

   
 

 

 

  "לחצן "תפריטmenu)  )משמש לבחירת מצב ההפעלה. יתכנו מספר אפשרויות: באיור,  1 -מסומן כ  

 פעולה לפי תוכנית נבחרת. –( autoאוטומטי ) .א

 וכנית פעולה חדשה או שינויים בתוכנית קיימת.הגדרת ת –( progתכנות ) .ב

 ( בדיקת תוכנית ) .ג

 ( : קביעת תאריך ובחירת חורף/קיץ  שינוי זמן  )  .ד

שמציין זמן לפי  . על המסך יופיע חיווי  astroיופיע הכיתוב :  –העברת שעון למצב "אסטרונומי"  .ה

 שעון אסטרונומי.

 

  משמשים לניווט או הגדרת ערכים. באיור(  2 -)מסומן כ:   -לחצני + ו  

   או אישור נתונים :  לחצן מחיקת נתונים :  

 

  אישורלחצן (ok ) לנתון המהבהב במסך .,  בשרטוט 3מסומן כלחצן  

 

 ( לחצן חזרה לשלב קודם. )  בשרטוט. 4מסומן כלחצן 

 

 הערה: ניתן לחזור למצב אוטומטי בכל רגע באמצעות לחצן התפריט. במידה ולא תתבצע הקשת 

 (.autoנתון כלשהו במשך דקה , המערכת חוזרת לאופן פעולה "אוטומטי"  )          
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 ביצוע פעולות: .13

 

 תביא   זמנית על שלושת המקשים הבאים : -איפוס תוכנית קיימת: לחיצה בו

 למחיקה מוחלטת של התוכנית הקיימת.

 

 ( אתחול מחדשrebootתתאפשר ע"י לחיצה בו )- : זמנית על מקשים  

 

 מתבצעת באופן כללי חורף : -הגדרת זמן/יום /קיץ( בעזרת לחצן התפריטmenu עבור למצב שעון )     

דקות  –שעה  –שנה -חודש–( הגדר יום -. כעת , בעזרת לחצני )+( או ) ok( ולחץ על מקש האישור )

( שיבחרו עם . המשך הבחירה מציע את האפשרויות "קיץ"  או "חורף" ) okולחץ על מקש האישור 

 .  ok( ולחץ לאישור -פקדים )+( או )

 (. AUS( או אוסטרליה )USA( ארה"ב )Euraנוי תלוי כמובן באזור הגיאוגרפי : אירופה )סוג השי

 

 במצב זה נבצע: שמאפשר לנו תכנות זמנים באופן חופשי.  USERבמקרה שלנו נבחר מצב 

 (.okיום וחודש ולחץ לאישור ) נגדיר במצב קיץ ( -בעזרת לחצני )+( או )

 (okיום וחודש ונלחץ לאישור ) ( נגדיר במצב חורף -בעזרת לחצני )+( או )

לאחר ביצוע פעולות אלו , המערכת בודקת באופן אוטומטי אילו ימים ושבועות תואמים לתאריכים 

 שהוקלדו וזה יותאם לשנים הבאות ללא התערבות נוספת לנו. 

 

 י: שלב זה הכרחי בעת התקנת השעון בהתאם למיקום הגיאוגרפי של הפרויקט.  תצורת מצב אסטרונומ

( את menu( , בחר בעזרת מקש "תפריט" )latitude( וקו הרוחב )longitudeכדי להכניס את קו האורך )

  (.ok( ולחץ לאישור )astroמצב "אסטרונומי" )

 

 

  
 

 

 

( longitude)קיצור של  Loהכנס את נתון קו האורך כך שתוקלד בשורה המתחילה במסך באותיות 

 ( . -בעזרת מקשי )+( או )

  . מעלות מערב   180ועד      מעלות מזרח 180הערך יהיה בין 

 ( . okלחץ לאישור )
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 LAt( כך שתוקלד בשורה המתחילה במסך באותיות latitudeהרוחב )-שלב שלישי: הכנס את נתון קו

 ( . -בעזרת מקשי )+( או )

 .   מעלות דרום 90 -ל מעלות צפון   90הערך יהיה בין 

  (.okלחץ לאישור )

 

 

 

  
 

 

שלב רביעי: קבע את זמן האזור הכללי )"כללי" הכוונה : לא לפי ארה"ב , אירופה או אוסטרליה 

 . (Universal Day Time שזה קיצור של  UDTשהוזכרו קודם לכן כאפשרויות אזורי זמן. הזמן הזה נקרא 

הכנס את "זמן האזור" )שבו נמצא כמובן הפרויקט( כך שתוקלד בשורה המתחילה במסך באותיות  

Udt  השעון שלנו בישראל לפי גריניץ'( .בהשוואה לשעון גריניץ'  12:00+לשעה  12:00-בין השעה( . 

 

 

  
 

 

 ובקיץשני השלבים הבאים מאפשרים לנו להגיע לדיוק מיטבי של זמני הזריחה והשקיעה בחורף 

הכוונה לפני  -)+/ דקות   120-/+התיקון יהיה בטווח של  .במיקום הספציפי שבו ממוקם הפרויקט

 ואחרי השעה הספציפית(.

 

שלב חמישי: קבע את זמן התיקון שאתה רוצה לקבוע במכשיר. הקלד את הזמן הזה )בדקות כמובן( 

(   ,             -בעזרת מקשי  )+(  או  )זריחה(   -  Rise)קיצור של   Riבשורה המתחילה במסך באותיות 

 . okולחץ לאישור 
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תוך שימוש  SEtשלב שישי: קבע את זמן התיקון לשקיעה. הקלד בשורת המסך המתחילה באותיות 

 (.ok( ולחץ לאישור )-במקש )+( או )

 

   
 

 

לניווט במסך , כדי ( -. השתמש במקשי )+( או )   בחירת מצבהפעל את מצב "אסטרונומי" ע"י 

 להפעיל את היחידה בתצורה אוטומטית של שעון אסטרונומי , לפי הפרמטרים שהגדרנו קודם.

 

כדי להפעיל את היחידה בשתי התצורות האפשריות )הגדרה ידנית של זמני כיבוי והדלקה ובנוסף 

( בעזרת לחצני  Bאו  A( , בחר את אופן הפעולה )מקש אוטומטי היחידה תפעל כשעון אסטרונומי

 (.ok( ולחץ לאישור )-הניווט )+( או )

  במסך הראשי מהווה אינדיקציה שהערוץ נמצא במצב "שעון אסטרונומי" . הסימן 

 

 

   
 

 

 תכנות : .14

 

ברמת היום הבודד או לקבוצה של מספר ימים. נגדיר את הימים מספרית  תיכול להיעשו תכנות היחידה

 בדרך הבאה: 

 

 " .1"יקרא שני יום 

 " .2יקרא "  שלישייום 

 " .3יקרא " רביעייום 

 . 

 . 

 . 

 . 

 " . 7יום ראשון יקרא "
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 . ok( ולחץ לאישור progעבור למצב "תכנות" )( menuשלב ראשון: בעזרת מקש "תפריט" )

 

עבור שעון "אסטרונומי אוטומטי" .   B" , ידני עבור תכנות "אסטרונומי Aשלב שני: בחר אופן פעולה 

. )שים לב: אפשרות זאת מתייחסת לשעון מדגם  ok( ולחץ לאישור -בעזרת מקשי הניווט )+( או )הבחירה 

EE181 .) 

 למשך זמן קצר יופיע על המסך מספר השלבים שנותרו לתכנות.

 

החדשה תהבהב. לחיצה שלב שלישי: אם כבר קיימת תוכנית כיבוי/הדלקה אסטרונומית , התוכנית 

 תאפשר הכנסת תוכנית חדשה.  –( okלאישור )

 עבור לשלב הבא: –אם אין צורך בתוכנית חדשה 

 

( ok( , בחר יום לפי הקודים שניתנו לכל יום ויום. לחץ אישור )-בעזרת מקשי הניווט )+( או )שלב רביעי: 

 בסוף התהליך.

 

כדי לאשר את קבוצת הימים. לחיצה  okלחץ על  –מהבהב  okאם נבחרו מספר ימים , הסימן שלב חמישי: 

 מאפשרת את מחיקת קבוצת הימים הקיימת . ( או -על )

 

( OFF( או "מופסק" )ONאם המצב הוא "אסטרונומי אוטומטי" , קבע את המצבים "מופעל" )שלב שישי: 

 (. -בעזרת מקשי הניווט )+( או )

 . ומצב "מופסק"   במצב "ידני" מצב "מופעל" בחר ע"י 

 

 (.ok( ולחץ אישור )-( בעזרת מקשי הניווט )+( או )ONשלב שביעי: הכנס את זמן ההפעלה )

 

 (.okץ לאישור )ולח( -שלב שמיני: הכנס את נתון הדקות בעזרת מקשי הניווט )+( או )

 

 שמונה. כדי להגדיר פקודות אחרות לאותם קבוצת הימים שנבחרה , יש לחזור על שלבים שלוש עד

כדי לשנות יום ספציפי )או את קבוצת הימים( , יש לחזור לשלב השלישי ע"י שימוש בלחצני הניווט )+( או 

 . או בעזרת לחצן  ( -)

 ( מאפשר חזרה למצב אוטומטי.menuלחצן "תפריט" ) 

מלא על  ( ולחזור באופןprogכדי לתכנת את השעון במצב "אסטרונומי ידני" , יש לחזור למצב "תכנות" )

כפי  –( Setupההתחלתי של התכנות )מצב  קיימת אפשרות להגיע לשלב בנוסף, .  8עד  2השלבים 

 שתואר בשלב הראשון של התכנות. 

 

 

 הגבלת פעולה במצב אסטרונומי אוטומטי: .15

 

( או "כבה" ONשלב הפסיקה "הפעל" ) במצב זה היחידה מתוכנתת מראש לפי זמני הזריחה והשקיעה.

(OFF ). התכנות לא יכול להתבצע בזמנים שבין פקודות ההפסקה וההפעלה של  יכולים להתווסף לתוכנית

 השעון , כמתואר באיור: 
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 תצוגה: .16

 

כדי לבדוק את הפרופיל היומי המתוכנת )זמני הדלקה וכיבוי( ללא חשש של מחיקה או שינוי תוך כדי 

 (.ok( ולחץ על "אישור" )menuבמקש התפריט )(  "תצוגה" ) הבדיקה , בחר את אופן הפעולה

 

או  " אוטומטי"את אופן הפעולה הנבחר בשעון )אסטרונומי  ( -בעזרת מקשי הניווט )+( או ) בחר

 (. okולחץ לאישור )    Bאו   Aלחצני  – ("ידני"אסטרונומי 

 

 ישנן שתי תצורות לתצוגה : תכנות(. – 6" )ראה סעיף 1"" , הספרה שניבשלב זה יוצג "יום 

 

 ( או )+( מאפשרת מעבר בין הימים השונים. -לחיצה חוזרת על מקשי הניווט ) 

 במקרה זה , רק השלב היומי הראשוני יוצג בכל יום שאותו מציגים בעזרת מקשי הניווט.      

 ( "לחיצה על "אישורok.כל השלבים לאותו יום מוצגים , אחד אחרי השני , ) 

 

 

 :(prog modif) מחיקה או שינוי בתוכנית היומית -עדכון  .17

 

 ( "בעזרת מקש "תפריטmenu( "עבור למצב "תכנות )prog( "ולחץ "אישור )ok.) 

 ( או )+( בחר אופן פעולת שעון עם מקשי -בעזרת מקשי הניווט )A  אוB ( A  ידני אסטרונומי עבור

 (.okולחץ "אישור" )( אוטומטיאסטרונומי עבור  Bאו 

 ( או )+( בחר מצב -בעזרת מקשי הניווט )( "עדכון"modif( "ולחץ "אישור )ok.) 

 

למשך זמן קצר יופיע מספר שלבי התכנות שנותרו. על המסך יוצג השלב הראשון של היום הראשון או של 

  קבוצת הימים.

            –הימים(  ( מציגה את כל צעדי התכנות לאותו יום )או קבוצת okלחיצה חוזרת על מקש "אישור" )

 זה אחרי זה. כל "שדה" מהבהב )למשל : מצב , שעה , דקות( ניתנים לשינוי בעזרת מקשי הניווט )+( 

 (.ok(. אם מתבצע שינוי יש ללחוץ "אישור" )-או )

( מאחורי קבוצת הימים , ניתן להציג ברצף את הימים או קבוצת okכאשר הסמן ממוקם על "אישור" )

 ( ישירות לזה שמעוניינים לשנות.-בעזרת מקשי הניווט )+( או ) הימים ולעבור

 

 כדי להסיר שלב בתוכנית :

(  , -זמנית על מקש הניווט )+(או )-, ותוך לחיצה בויש לבחור מצב באופן בו פועל השעון )ידני או אוטומטי( 

( כדי okישור" ), תתבצע מחיקה ע"ג המסך. יש ללחוץ "א  או   ,  ON   ,OFFבעזרת הפונקציות 

 לאמת את המחיקה. 

 

 

 ( :  Keyהמפתח ) .18

 

 , יופיע חיווי ע"ג המסך.  מוכנס לשקע המתאים ברגע שהמפתח 

 

 יתכנו שתי תצורות הפעלה: 

 

 עקיפה קבועה : .א

שניות , התוכנית הנמצאת במפתח שהוכנס  10 -לאחר כ הכנס את המפתח לשקע המתאים בשעון.

שליפת המפתח מהשקע , התוכנית הקיימת עם מועתקת לשעון מבלי למחוק את התוכנית הקיימת. 

 תקפה שוב. ביחידת השעון 

 העתקה )טעינה( / שמירה : .ב

 המפתח מאפשר את העתקת התוכנית הקיימת ביחידת השעון. ניתן להעתיק את התוכן )התוכנית

 וההגדרות האסטרונומיות( מהמפתח לתוך יחידת השעון.

 ( לשקע המתאים ביחידה והמתן כהכנס את המפתח )- שניות. 2 

 ( "בעזרת "תפריטmenu:בחר אופן פעולה ) 

o ( שמירהsave )– .לשמירת תוכנית קיימת ביחידת השעון 

o ( טעינהload )–  .לטעינת תוכנית מהמפתח לתוך יחידת השעון 

o  (  תצוגה  )- בתוכנית הנמצאת בתוך המפתח.  הלצפיי 

 

 . ok)אשר את הבחירה )עקיפה קבועה או העתקה/שמירה ( עם פקודת "אישור" )

 ( אמת שוב עם פקודת "אישור". load( או "טעינה" )saveבמצב "שמירה" )
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 יתכן ותופענה הודעות שגיאה ע"ג המסך לפי הפירוט הבא:

 ( "אין תכנות"no prog )–  .)המפתח שהוכנס ליחידת השעון אינו צרוב בתכנית כלשהי )ריק 

 ( "שגיאה"error )– . המפתח אינו מתאים לדגם השעון 

 

 בשני המקרים הללו :

 ( "רק מצב "שמירהsave.אפשרי ) 

  כל עוד המפתח בשקע תופיע במסך הודעת שגיאה ובמקרה כזה , התוכנית הקיימת ביחידת השעון

 היא הרלוונטית לביצוע. 

 

 

 (:override" )דריסה" .19

 

 ( A)מצב של השעון במצב "אסטרונומי ידני"  ONתתבצע ע"י לחיצה חוזרת על  EE180בדגם 

 .  Bבמצב  +ONולחיצה על    Aבמצב  ONתתבצע ע"י לחיצה חוזרת על  EE181בדגם 

 

 : ONאם מצב היציאה הוא 

 

  .לחיצה ראשונה: ויתור זמניOFF יהבהבו. הצעד הבא בתוכנית יאפשר לך לחזור למצב    והסימן

 "אוטומטי" . 

  :עקיפה קבועה. לחיצה שניהON   מופיעים קבוע על המסך )ללא הבהוב(. עקיפה זו  והסימן

 חייבת להיות מבוטלת ידנית. 

 דקות.  15 -לחיצה שלישית: עקיפה זמנית לON  ,  ,15 –  .)יופיעו קבוע על המסך )לא מהבהבים

 דקות , תעבור יחידת השעון למצב "אוטומטי" . 15לאחר 

  :דקות.  30 -עקיפה זמנית ללחיצה רביעיתON  ,  ,30 –  .דקות ,  30לאחר יופיעו קבוע על המסך

 תעבור יחידת השעון למצב "אוטומטי". 

 דקות.  60 -לחיצה חמישית: עקיפה זמנית לON   ,  ,60 –  דקות  60יופיעו קבוע על המסך. לאחר

 , תעבור יחידת השעון למצב "אוטומטי". 

 

 

  תצורת חיבור חשמלית: .20

 180EEדגם 
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  EE181דגם 
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 הכרה , תיאור והוראות הפעלה
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 תיאור כללי:  .21

 

( הוא מוצר גרמני המיועד Talento)קיצור של  TALשעון זמן אלקטרומכני כפול לשבעה ימים , מסדרת 

שנייה  -לשליטה על  אספקת החשמל לעומס מתוך כוונה לחסוך בצריכת החשמל. זמן המיתוג קצר )כ

 ובדיוק ואמינות גבוהים לתקופה של שנים.אחת( 

 ניתן לבצע את בקרת תזמון אספקת החשמל ברמה יומית או שבועית. 

ליחידה המוזנת ממתח הרשת יש סוללת גיבוי ליתיום המאפשרת את רציפות פעולת השעון בעת הפסקת 

 חשמל .

 

גי" . כמעט ואינו מיוצר יותר , עם מכני" הנקרא גם "אנלו-היצרן מציע שתי וורסיות עיקריות: שעון "אלקטרו

     המספקת חיווי לאופן הפעולה.  LCDהנקרא "דיגיטלי" ומתהדר בתצוגת  ההמעבר לשעון בוורסיה השניי

 (Digital universal time switches   .) 

 

 

 למספר הקטלוגי יש משמעות כמופרט להלן:

 

 
 

 

 
 גרמניה: "GRASSLIN" יצרן:

         Grässlin GmbH 

 Bundesstr. 36            

           78112 St. Georgen-D 

 

 

 חברת "אסטרגל"  סוכן בישראל:

 כפר סבא . 14רח' עתיר ידע                      

 .  03-5592340,פקס:   03-5591660טלפון:                      

 astragal@astragal.co.ilמייל:                       

 . 050-7559675איש הקשר: מר תמיר , נייד:                      

 

mailto:astragal@astragal.co.il
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 מפרט טכני: .22

 

 .130V Dcאו מתח ישר  240Vac  (50Hz)עד   220Vacמתח הפעלה : 

 

 (.250Vac)ועד   4Aזרם מיתוג מקסימלי מותר לעומס אינדוקטיבי )השראי( : 

 דרך רכיב במעגל. זרםההתנגדות לשינוי הוא  אינדוקטיבי היגבהערה: 

 

 (.250Vac)ועד   16Aזרם מיתוג מקסימלי לעומס התנגדותי )אומי טהור( : 

 

 ואט מקסימום.1350עומס מותר לחיבור: עד 

 

 )יש שני שעונים נפרדים. לכל שעון מתג משלו(.  2מספר ערוצי מיתוג: 

 

 . VA 1צריכת הספק של היחידה : 

 

 אמפר" מציין הספק כולל המתבזבז על עומס השראי או  -: הספק ביחידות "וולטהערה

 קיבולי )ההספק "המדומה"( ועוד ההספק "האמיתי" המתבזבז על עומס            

 התנגדותי טהור )ונמדד ביחידות "וואט"(.          

 

 שעות. 24ה יומית עד תכנות: אפשרי עד שבעה ימים. ברמ

 

 שעות. 70זמן טעינת סוללת הגיבוי: 

 

 שעות. 150זמן פעולה בריצת שעון אחורה : 

 

 מיתוג: מגע כפול.

 

 שעות בתכנות לשבוע. חצי שעה בתכנות ליום בודד. 3זמן מיתוג מינימלי : 

 

 .  IP20אטימות ללחות ואבק : 

 

  אטימות לאבק .מבטאת הספרה הראשונה ש , פירושה  IP: רמת הגנה הערה

  מ"מ .  12.5משמעותה אטימות לגרגרים בגודל ש" 2הספרה " במקרה שלנו          

  .אין אטימות –" 0אטימות למים/לחות. במקרה שלנו "מבטאת הספרה השנייה           

 

 מ"מ.  60מ"מ , עומק   105מ"מ , רוחב  85מידות היחידה: גובה 

 

 מעלות צלזיוס.  20-: טמפרטורת עבודה מינימלית 

 

 

 התקנת השעון: .23

 

 אפשרית בשתי תצורות. התקנה על "פס דין" כמתואר באיור הבא:
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 או "התקנה משטחית" על קיר , כמתואר באיור הבא )ישנן הנחיות יצרן פרטניות(: 

 

  
   

 
 )מ"מ(: מידות                        

 

  
 

 

 תצורת חיבור חשמלית: .24

 

 של המתג כמתואר להלן )ערוץ כפול(: שרטוט חשמלי
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 תצורת החיבור בערוץ יחיד: 

 

  
 

 

  הפעלה: .25

 

 )!( שעון אחדצריך להבין שקיימים על פנל ההפעלה שני שעונים שהם בעצם  25.1

 שעות(. השעון השני  24השעון הראשון )משמאל( הוא "שעון יומי" בחלוקה ליממה אחת )           

 )מימין( מאפשר מיתוג ברמה השבועית.            

 

 האיור הבא מראה את שני השעונים:                                   

 

  
 

 באיור: השעון השמאלי הוא "יומי"  , השעון הימני הוא "שבועי". 

 

על תנועת השעון השבועי.          במילים  משפיעסיבוב השעון היומי )לאחר כיוונו ע"י המפעיל( ,  25.2

 אחרות: כשהשעון "היומי" מסיים מעבר של יממה , יזוז השעון "השבועי" פרק זמן זהה של יממה. 

 ע"ג פנל השעון ישנם שני מתגים בעלי שלושה מצבים: 25.3

 

  
 

 "   משמעותו מיתוג קבוע להדלקה . אין משמעות לזמן השעון.1מצב "       

 "   משמעותו ניתוק קבוע. גם כאן אין משמעות לזמן השעון. 0" מצב       

 משמעותו שהמיתוג להדלקה או כיבוי תלוי בפעולת השעון. )בדוגמא שבאיור    מצב        

 אנחנו במצב "שעון"(                     

 

 בתפקודם לשני חלקי השעון , יומי או שבועי והם אינם תלויים  בנפרדהמתג הזה ישנו        

 זה בזה.       
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 סנכרון )התאמת השעות( בשני השעונים :  25.4

 

 הערות:

 

  חשוב להגיע למצב ששני השעונים מסונכרנים. דהיינו: השעה המוצגת בשעון היומי תהיה

 12:00בשעון היומי , תהיה שעה  12:00בשעון השבועי . במילים אחרות: שעה  אותה השעה

 בשעון השבועי! 24:00ולא 

 

  ( , יהיה תואם  7עד  1כהערת ביניים נציין , שמספור הימים המופיע בשעון השבועי )מספרים

" את יום 2" תגדיר לנו את יום ראשון והספרה "1מבחינתנו את היום בשבוע. דהיינו: הספרה "

 "( . 7שני , וכך הלאה עד יום שבת )"

 

 התהליך:

 

 . 10:00הבא את השעון היומי לשעת הבוקר . למשל לשעה  .א

 

 

  
 

 

היום הנוכחי )למשל אם אנחנו נמצאים ביום רביעי , אזי אנחנו  שלפניהבא את השעון השבועי ליום  .ב

 .  18:00, למשל שעה  אחר צהרייםיום שלישי( , לשעה של  –" 3מכוונים בשעון לתחום של הספרה "

  

קרובה ( , עד להתלכדות )ראה חץ   עם כיוון השעוןיש לסובב את חוגת השעון היומי בעדינות ,  .ג

 (. )לפי השנתות בחוגה( , עם החץ )   24:00של השעה 

 –השעון!( כדי להגיע לדיוק בכיוון השעה  -לסובב את מחוג הדקות )רק עם כיוון החץ  בעדינותכעת , 

 לשעת חצות. 
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בשלב הזה , השעון השבועי אמור היה להסתובב עצמאית )בעקבות הכיוון שעשינו בשעון היומי  .ד

 יום רביעי בדוגמא שלנו.  –" 4היום של התחום " תחילת( , ולהתלכד עם 24:00לשעה 

 תחילת יום רביעי... – 00:00השעה המוצגת בשעון השבועי היא 

 

 במצב הזה השעונים מסונכרנים )מתואמים( : שניהם יראו את אותה השעה בזמן פעולה רציפה שלהם. 

 

ינוע לפי שעון היד שלנו. השעון השבועי  –כעת , בעדינות , נכוון את השעה הנכונה בשעון היומי  .ה

 לשעה הנכונה )וביום הרלוונטי!(  בעקבות הכיוון שלנו בשעון היומי. עצמאית

לפי שעוננו ואנחנו נכוון את השעון היומי לשעה  16:00בזמן כיוון השעון השעה היא  כדוגמא: אם

 ...  16:00, אזי השעון השבועי ינוע אוטומטית לשעה  16:00

 

 

 קביעת זמני הדלקה וכיבוי בשעון היומי: 25.5

   

 , ע"י המתגים הקטנים הנמצאים במהלך היממהכעת נקבע את זמני התחלה וסיום להדלקת התאורה  .ו

ממרכז  ורחוקלמרכז החוגה או שהוא מוזז  קרובבהיקף החוגה. למתגים אלו שני מצבים: או שהמתג 

 החוגה.  

 

  
 

 תהליך כיוון זמני התחלה וסיום להדלקה: 

 בשלב הראשון נוודא שכל המתגים נמצאים קרוב למרכז החוגה.

 , אין הדלקה.  OFFמצב  –מתג קרוב למרכז החוגה 

 , יש הדלקה.  ONמצב  –מתג רחוק ממרכז החוגה 

  .כל מתג כזה קובע אינטרוול )מרווח( זמן של חצי שעה 

 

 וכעת, נדרש לקבוע בהיקף מערך המתגים, כמה מתגים "יצאו החוצה" ממרכז החוגה וכמה יישאר

 "קרובים" למרכז החוגה. 

כאשר השעון יגיע לשעה התואמת את מצב המתגים , תתקיים )או תופסק( פעולת התאורה שחוברה 

 לשעון. 

 

" יקבעו את משך הזמן לכיבוי או OFF" או "ONכמובן , שמספר המתגים הסמוכים הנמצאים במצב "

 הדלקה. כאמור , כל מתג שקול לזמן של חצי שעה. 

פתוחים שעל פני ההיקף ,יקבע את שעת ההדלקה/כיבוי בנוסף, מיקומם של המתגים הסגורים או 

 בכפוף לשעת השעון שכוונה לפי שעון היד של המפעיל!
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 דוגמא שניה: 

 

 -בצהרים. )להבדיל מ 14:21 -השעון כוון לשעה התואמת את שעת היום )לפי שעון יד של המפעיל(  ל

 "  ..(.  2בבוקר שבחוגה נקרא " 02:00

 (." בקירוב תתלכד עם החץ )14המפעיל את החוגה כך ששעה " בתחילה , יסובב

 

  
 

 

 . תוצאת הכיוון תהיה כמופיע באיור הבא:  14:21ובעזרת מחוג הדקות להביא לדיוק הנדרש , 
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כפי שהחשמלאי מכוון לפי שעון היד  השעה הנוכחיתכפי שהוסבר קודם לכן, הכיוון הזה מראה את 

 שברשותו. 

 

כדי לקבוע את אינטרוול )משך( הזמן לפעולת התאורה הנשלטת ע"י השעון , ישנה המפעיל את מצב 

עד לכיבוי. )המתגים  –התאורה  משךהמתגים שבהיקף , את  מספר המתגים הנדרש , כדי לקבל את 

 מופעל. כל מתג = חצי שעה!(.  - "ON "ממרכז החוגה יציינו מצב  החוצהשיזוזו 

 

 

 
 

 

הקיף "מעגל המפסקים". כל פעם שהשעון יגיע לשעה  בכלכמובן, שהמפעיל יכול לקבוע מצבי מפסקים 

התואמת את מצב המפסק , תתבצע הדלקה או כיבוי . כך למעשה ניתן לקבוע כמה וכמה משכי הדלקה 

 וכיבוי לאורך יממה שלימה. 

 

 

 דוגמא נוספת למצבי כיבוי/הדלקה: 

 

  
 



37 

 

 

 

 !(: יימנ)השעון ההשבועי קביעת זמני המיתוג בשעון  25.6

 

החלוקת השנתות בשעון הזה שונה מהחלוקה הקיימת בשעון היומי. ההבדל נעוץ בעובדה שהשעון 

 קובע גם את היום בשבוע שבו רוצים שתתרחש הדלקה או כיבוי. 

 

שעות )שלא כמו בשעון היומי שמתגים  3בשעון הזה , מתגי הכיבוי/הדלקה שבהיקף מגדירים זמן של 

 "מכסים" יממה שלימה.  –מתגים בכל מקטע יומי  8אלו הגדירו פרק זמן של חצי שעה(.  

 

 מציינים את היום בשבוע.  7עד  1המספרים 

 הערה שניה(: – 5.4אפשר להחליט )ראה סעיף 

 " המציין את יום השבת.7" מציין יום שני וכך הלאה עד "2ן יום ראשון , "מציי –" 1" 

 

 
 

 

( 7עד  1יש להקפיד שבעת כיוון השעה לשעון )עפ"י שעון היד של המפעיל( , סיבוב החוגה לאזור היומי )ספרות 

 כמוראה בשרטוט. –בסיבוב עם כיוון השעון  תמידוכיוון השעה המדויק , ייעשה 
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 רקע כללי: .26

מובילה בשוק החשמל כיצרנית שנה והפכה להיות חברה  30 -חברת וומר האיטלקית הוקמה לפני כ

 ומפיצה של פתרונות וכלים המתאימים לתחום אזרחי ותעשייתי.

מרוכזים בעיר בלונו מתוך וכל פונקציות החברה כמו ייצור, עיצוב, ייצור ומכירות  Vemer חברת המטה של

 הוא סוג של סימן ייחודי לאיכות ואמינות., "תוצרת איטליה"  תוצרת מלא תחת הכותרת שקוחשיבה 

ים, מעצבים, מייצרים ומביטים קדימה באותו על ידי קבוצה של אנשים הנפגשים, חושב מוכוונתהחברה 

 מאמין שיש לשקול שיתוף פעולה בין האנשים כערך חשוב. , וומר  -מקים החברה כיוון. 

כל העת במחקר ופיתוח במטרה להציע ללקוחות תמיד מוצרים  המשקיע Vemer , זוהבפרספקטיבה 

 חדשניים, פונקציונליים ואמינים יותר לאורך זמן.

טרמוסטט שהוא תרמוסטט דיגיטלי מבוקר -החברה כולל מוצרי "בקרת אקלים" כמו כרונו קו המוצרים של

עם תצוגה ספרתית או טרמוסטטים בכלל. שעונים אלקטרומכניים או דיגיטליים , לוחות חיווי עם תאורה או 

 שמע ואפילו גלאי גז ובקרת זרימת גז לתנורי חימום וכדומה.

 

 כתובת היצרן באיטליה: 

Via Camp Lonc, 16  

 32032 Villapaiera di Feltre (BL) 

Tel. +39.0439.80638 - Fax 39.0439.80619 

info@vemer.it 

Technical Service 

Tel. +39.0439.879885 - Fax +39.0439.879877 

  
 נציגות בישראל:

  א.ר. אסקו יבוא ושיווק בע"מ           

 13078| ת.ד.  8122202, א.ת. יבנה 1שד' גן רווה            

 03-9641744| פקס  072-2114114טל.            

 . 050-7370330שירות לקוחות , נייד  –, גב' בטי   052-3230600יועץ טכני , נייד: -אנשי הקשר: מר יאיר            

 

 

 דגמים: .27

השעון הדיגיטלי משמש לבקרת עומס חשמלית בתנאי סביבה "ביתיים" , כלומר לא לתנאי שטח. בתחתית 

 י.השעון פתח עגול עם כיסוי נשלף להחלפת סוללת הגיבו

 ( שני דגמים של שעונים דיגיטליים : Simplyע בסדרה זאת )היצרן מצי

 (D – dailyשעון המתאים לבקרה )תכנות( ברמה יומית . )מכאן האות  – VE5 12000 Simply Dדגם: 

 (W – weeklyשעון המתאים לבקרה )תכנות( ברמה שבועית . )מכאן האות  – VE5 13800 Simply Wדגם: 

 

 .כמובן שישנם שעונים בדגמים נוספים כולל שעון אסטרונומי 

 

 הנחיות בטיחות לשימוש במוצר: .28

 היצרן מנחה את ההנחיות הבאות:

 .השעון יותקן ע"י חשמלאי מוסמך ובכפוף לתרשים החשמלי של השעון 

 .אין להפעיל את השעון אם הוא פגום חיצונית 

 .השעון יותקן ויופעל בכפוף לתקני המערכת החשמלית אליה יועד 

 .השעון יותקן במערכת החשמל שבה קיימים הגנת זרם יתר וממסר פחת 

 .בטרם חיבור השעון וודא שהזנת החשמל מנותקת 

 .לאחר ההתקנה , וודא שארון החשמל מאובטח במנעול 

 רו לגורם המוסמך מטעם היצרן לצורך טיפול.אין לתקן את המוצר אלה להעבי 

 

mailto:info@vemer.it
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 נתונים טכניים: .29

  :הרץ 50/60  תדר עבודה: (10%+ועד  15%-בגבולות וולט ) 230מתח הזנה. 

 6צמי : פיזור הספק ע V/A  שהם כ(- 1 Watt.) 

 250סר  מיתוג: ממVac /16 A . 

  :אפשרי בשני אופנים. בדגם תכנותD –  אותה תוכנית תבוצע מדי יום ביומו. בדגםW –  קיימת

 ות לתוכנית יומית שונה בכל אחד מימי השבוע.גמיש

  : )דקות. 30דיוק התכנות )רזולוציה 

 (זילנדאירופה, צפון אמריקה, אוסטרליה, צ'ילה, ניו עדכון אוטומטי לשעון קיץ או חורף . )ישים ל 

 .)תצוגה אחורית פעילה מיד עם אספקת מתח הרשת לשעון. )הכיתוב ניראה על מסך מואר 

  ליתיום סוללת גיבוי מסוג CR2032  שנים( 5: פעולה כגיבוי  להחלפה )משך זמןהניתנת. 

 מעלות צלזיוס  50+ ועד 20-  בין  טמפרטורת פעולה. 

 מעלות צלזיוס  70+ ועד  10- בין טמפרטורת אחסון. 

  ללא עיבוי 90% ועד  20% בין  הפעלהבלחות תנאי. 

 "  :מקומות" . 2התקנה על "פס דין" , גודל 

  :דרגת הגנה ללחות ואבקIP 20  .  

 

 תיאור מסך התצוגה:  .30

 
 

 1  - .תצוגת שעון : מציג את הזמן הנוכחי 

 2 -  ( "תצוגת תאריך : במצב "תכנותprogמאפשר את עדכון ) . נתוני יום חודש ושנה                 

 3 – .הגדרת המצב : הקטע בו יש חיווי ריבועים מציג את משך זמן הפעולה                             

 דקות(. 30" /"זיז" של שעון מכני לזמן של )מצב בו הממסר סגור . כל "ריבוע" מיצג "מתג

 4 –  מצב המתג )ממסר היציאה( : חיוויOff  פירושו המתג פתוח. חיוויOn  .פירושו מתג סגור 

  

 5 –   מצבו לא ישתנה(.   הממסר היציאה נעול( 

 6 –  מצבPROG  .מאפשר את תכנות השעון 

 7 –  מצבSET ות "מתקדם" .: מצב תכנ 

 8 – ון בדגם השעW 7עד  1, מציג את היום בשבוע בספרות   שבועי( הסימון )השעון ה . 

   (.-חיווי לשינוי נתון כלפי מעלה )+( או מטה ) או 
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 חיבור חשמלי: .31

 בעת הזנת מתח לשעון.ממסר רק מצב המתג ניתן לשינוי בהערה: 

 

 

 מידות: .32

 

 
 

 

 תכנות היצרן במפעל: .33

 המעוררת את התצוגה לצפיי PRGהשעון מגיע כשהוא עם סוללה ומכוון לתאריך הנוכחי. לחיצה על מקש 

 ללא תאורת המסך )חיסכון באנרגיה(. 

)"חיבור חשמלי"( למתח הרשת יביא להפעלת תאורת המסך . התאורה  6חיבור השעון לפי המצוין בסעיף 

 ון מחובר למתח הרשת.הזאת פעילה כל עוד השע

 

 (:RESETביצוע איפוס )

 היצרן מקבע תכנות פרמטרים בשעון "כברירת מחדל". 

 " )אירופה(.1אזור גיאוגרפי : "

 (.activeשינוי אוטומטי בחורף : "פעיל"  )

 "(תכנות: במצב "כבוי" )כל הזיזים/מתגים במסך במצב "מטה

למצב ברירת המחדל שתיכנת היצרן , עבור למסך הראשי. לחץ בו זמנית בלחיצה ארוכה )יותר  כדי להגיע

 .   PRGומקש      "מטה"      משלוש שניות( על שלושת המקשים : "מעלה"  

 PRG( , לחץ רגעית על מקש Default  -)קיצור של "ברירת מחדל"   עם הופעת הכיתוב המהבהב 

 (.RESETוהשעון עובר לתכנות ברירת המחדל. במילים אחרות , בוצע "איפוס" כללי לשעון )

לא יתבצע  –מהבהב(  )כשהכיתוב  PRGות לא תתבצע לחיצה על מקש אם במשך חמש שני הערה:

 איפוס והשעון יישאר במצבו המתוכנת הקיים..
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התוכנית מוגדרת כאמור, השעון הזה מותאם לתכנות יומי: פעולת בקרת העומס אינה משתנה מיום ליום. 

"זיזים/מתגים" כמו בשעון המכני אלה שכאן כל "זיז/מתג" מוצג בחיווי דיגיטלי על  48על ידי מיקומם של 

, שיכול להיות במצב למעלה )ממסר מופעל( או  דקות 30 ן של מגדיר פרק זמאחד כל "מתג"  המסך. 

 במצב ההתחלתי , כל "המתגים" במצב למטה . )ממסר כבוי(.  למטה

 

 

 
 

 

 תהליך התכנות לפעולה יומית מחזורית: .34

  , הקש על מקש במצב של המסך הראשיPRG .שבשעון 

  התכנות יתחיל מהמתג )"זיז"( של הזמן הנוכחי. )לא לשכוח שהשעון כבר מכוון ע"י היצרן לזמן

 ותאריך נוכחי...(

 ( "הרצוי , כאשר (  או "למטה"  )לחץ על מקש "למעלה )"( כדי לבחור את המתג )"זיז

כדי לאשר את  PRGמסמן ממסר פתוח. לחץ על מקש  מסמן ממסר סגור ומקש  מקש 

                                                                          הבחירה ולעבור לתכנות מצב המתג )"זיז"( הבא .     

 דקות!(  30)זכור: כל מצב מתג למעלה או למטה קובע זמן של 

   בגמר קביעת מצב כל המתגים , לחץ על מקשPRG   לצאת ממצב שלוש שניות לפחות כדי

 תצוגה.של למסך הראשי התכנות ולחזור 

 

 האיור הבא ממחיש את סדר הפעולות:

 

 
 

 

בתוך זמן קצוב לא נלחץ על אף  אם רת הנתונים שהכנסנו,עם שמי תכנותמצב הלצאת מ ניתןהערה: 

 שניות אם מופעל על ידי סוללת הגיבוי(.  10שניות אם המכשיר מופעל על חשמל,  40)  מקש.
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 תצוגת תאריך בשעון: .35

)יום  עוןהיומי בשניתן להציג את התאריך   או  הראשי, על ידי לחיצה על המקש בדף התצוגה

 וחודש(.

 

 

 תכנות מתקדם: .36

 ניתן להגדיר: PRGשניות( על מקש  3  -יותר מעל ידי לחיצה ממושכת )עבור למסך הראשי. 

 . אזור התקנה גיאוגרפי, זמן, עדכון אוטומטי בקיץ

 

 מצב ההפעלה )יומי או שבועי(., אפשר לקבוע  בלבד Simply W הערה: לשעון מדגם 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  .DST -לסיום ה 3:00 ובשעה DSTלאחר תחילת  2:00שינוי הזמן קבוע לכל האזורים בשעה  הערה:

  (Daylight saving time DST- .)"פירושו: "שעון קיץ 
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, אחת לכל יום בשבוע. כל תוכנית מוגדרת על ידי  שונות תכניות 7 מבוסס על  SIMPLY Wמסוג   שעון

יכולים להיות המתגים  .דקות 30 המתגים )"זיזים"( כאשר כל מתג בודד מייצג משך זמן של 48המיקום של 

 היומיות , המתגים של כל התוכניות בתחילת התכנותבמצב למעלה )ממסר מופעל( או נמוך )ממסר כבוי(. 

 נמצאים במצב נמוך )ממסר כבוי(.

 

 תכנות השעון השבועי: .37

 כדי לקבוע את התכנות , בצע את הפעולות הבאות:

  בהיותך במסך הראשי , הקש על מקשPRG " שזה היום הראשון 1. במסך תהבהב הספרה "

 שלגביו אנחנו מבצעים תכנות יומי.

  קבע את היום אותו אתה רוצה לתכנת. לאחר הבחירה  או "מטה"  "מעלה" בעזרת מקשים

 לאישור.  PRGלחץ על מקש 

  עד " מציינת יום שלישי וכך הלאה2" מציינת יום שני , הספרה "1היצרן מציין שהספרה " הערה:

 " שמציינת יום ראשון.7הספרה "          

 ( של שעה 00:00התכנות מתחיל מחצות )"00:00( של אותו יום: במסך אתה רואה שהזיז )"מתג 

 מהבהב כלומר זה המתג שאת מצבו אתה קובע.

  "כדי לקבוע מתג פתוח. לחץ  כדי לקבוע מתג סגור או מקש "מטה"  לחץ על מקש "מעלה

 בסיום כדי לאשר את הבחירה. PRGרגעית על מקש 

 לזיז )"מתג"( הבא. פעל כמו סעיף קודם כדי להגדיר את מצבו ולחץ  תהתכנות עובר אוטומטי

 לאישור, וכך הלאה. PRGרגעית על מקש 

  בגמר הגדרת מצב הזיזים )"המתגים"( לאותו יום , לחץ על מקשPRG כה )למשך זמן לחיצה ארו

 שניות לפחות(, לחזרה למסך בחירת היום הבא לתכנות.  3של 

 .חזור על הסעיפים הקודמים כדי לתכנת את כל ימי השבוע 

  בסיום התכנות השבועי , לחץ על מקשPRG שניות( והתוכנית עוברת  3 -לחיצה ארוכה )יותר מ

 למסך הראשי. 

 

 -שניות  40היצרן מציין שבמהלך התכנות של ימי השבוע , הפסקת תכנות למשך  הערה:

במצב בו התכנות מבוצע עם  –שניות  10כשהשעון בהזנת מתח הרשת, או הפסקת תכנות למשך 

 דהיינו "גמר תכנות".  –סוללת הגיבוי, מעבירה אוטומטית את השעון למסך הראשי 

 כנות ברצף וללא הפסקה מתמשכת..במילים אחרות: יש לבצע את פעולות הת

 

 האיור הבא מבהיר את השלבים לביצוע:
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 פונקציית "העתקת תוכנית" .38

 תכנות של יום אחר. לכל יוםפונקציית ההעתקה מאפשרת לכם להעתיק 

    . תוכנית יומיתהליך התכנות אם יומיים או יותר כוללים את אותה תלהאיץ את  הפונקציה הזאת מאפשרת

 :ליום מסוים שנבחר , בצע את הפעולות הבאות קיימת ביום אחרהעתיק תוכנית כדי לה

 

 .היכנס למסך בחירת הימים ותגיע ליום שאותו אתה רוצה להעתיק ליום אחר 

  על המסך תופיע המילה  ומקש "מטה"  על מקש "מעלה"  זמנית-בולחץ . 

 תהבהב. –מעתיקים אותה )"העתקה"(. ספרת היום ש

 

 
 

 

 

  "עבור אל היום שברצונך להעתיק ולחץ רגעית על מקש   או "מטה"  בעזרת מקשי "מעלה

PRG .כדי לאשר את הבחירה 

 

 
 

 

 הצגת התוכניות היומיות ותאריך: .39

 ך הראשי. עבור למס

, ניתן "לדפדף" בין התוכניות היומיות )כלומר לראות את המסכים  לחיצה רגעית על מקש "מעלה" 

 מעבירה אותנו להתבוננות ביום הבא. "היומיים"( ואת התאריך )יום וחודש(. כל לחיצה על 
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 ני לממסר:מיתוג יד .40

.  כדי לשנות ידנית את מצבו של ממסר היציאה )מפתוח לסגור ולהיפך( , לחץ רגעית על מקש "מטה" 

ית אחרת. כדי להבטיח שמצב זה או עד למעבר לתוכנית יומ מצב זה יישמר עד ללחיצה חדשה על 

 יישמר עלינו לבצע "נעילת ממסר" .

 נעילה של מצב הממסר יתבצע כאשר נבצע לחיצה ארוכה של יותר משלוש שניות על לחצן "מטה" 

 . אחריו יופיע על המסך סימן אישור לביצוע הנעילה: של

 

 . לשחרור הנעילה: לחץ שוב לחיצה ארוכה )יותר משלוש שניות( על מקש "מטה" 

 

 החלפת סוללה: .41

 כאשר סוללת הגיבוי נחלשה )התרוקנה( השעון מציג את המסך הראשי לסירוגין עם מסך הכיתוב

 . במצב כזה החלף את הסוללה במהירות האפשרית כדי למנוע אובדן תאריך ותוכנית.

 תא הסוללה נמצא בחלקו האחורי של השעון מתחת לכיסוי עגול.

 הערות:

 .הפסק את מתח הרשת המחובר לשעון 

 כדי למנוע אובדן מידע )תכניות ותאריך !(  קצר מדקהצריך להיות  זמן החלפת סוללה 

 .סוללה מוחלפת תושלך למקום מורשה לאיסוף סוללות. יש להתייחס אל הסוללה כחומר מסוכן 

  
  סוג הסוללה: ליתיום דגםCR 2032 (  .3.6בלבד .)וולט 
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 (RE 7 ML 11 BU  )דגם:
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 על היצרן: .42

פתרונות  תמספקהחברה . (דירקטוריוןציבורית )מנוהלת ע"י  הינה חברה אירופית "ניידר אלקטריקש"

טכנולוגיות  החברה משלבת. מערכותיעילות ע"מ לשפר אנרגיה ואוטומציה לתחומי הדיגיטליים 

משולבים עבור בתים, הפתרונות  עםאנרגיה מובילות בעולם, אוטומציה בזמן אמת, תוכנה ושירותים 

 אמינים, התהליך והאנרגיה לבטוחים את  החברה הופכתמבנים, מרכזי נתונים, תשתיות ותעשיות. 

 . יעילים ו

  

 שירות לקוחות. – 2* , שלוחה 6798"שניידר אלקטריק"  טל.   סוכן בישראל:

 

 

 

 כללי:רקע  .43

ע"מ להבין את פעולת הממסר , נדרש להבין מושגים בסיסיים כמו "השהייה" , "השהייה מושהית" 

 )השהייה מעוכבת( , "אירוע יחיד" , "משך פעולה" וכדומה.

 

תכנון מעגלים חשמליים עם ממסרי השהייה מעלה שאלות בסיסיות כמו מתי מתחיל העיתוי של 

: מיד עם חיבור המתח לממסר או אולי עם הפסקתו ?  או אולי כשבמוצא הדקי הממסר  הפעולה

הבנת המושגים לכן,   מתי לגרום להופעת מתח במוצא הדקי הממסר ?תהיה הופעת מתח חשמלי ? 

 או הפונקציות הזמינות למימוש עם כזה ממסר "חכם", חשובה מאוד.

 

ן השהייה המובנה ביחידה עצמה , כשהמטרה היא ממסר משהה זמן הוא פשוט ממסר מבוקר עם זמ

 שליטה באירוע על ציר הזמן. 

 . במילים אחרות: ההבדל בין "סתם" ממסר לממסר משהה זמן , היא משך הזמן עד לתגובת המגעים

על פעולת המגעים.  לתגובה מיידיתבממסר "רגיל" , חיבור מתח הפעלה להדקי סליל הממסר , מביא 

 לפני או אחרי זמן ההשהיה.  הממסר מגיבים  בממסר מושהה, מגעי

 

 ממסר מושהה זמן פועל בדרך כלל באחד האופנים הבאים:

 כתגובה לחיבור הממסר למתח ההזנה - Input Voltage  . 

  לקיום אות בקרה פתיחה או סגירת המגעים כתגובה- Trigger Signal . 

 

המחבר או מפסיק מתח  ()"מגע יבש" אותות אלו יכולים להגיע בשני אופנים: או ע"י מתג בקרה

וכדומה. אפשרות אחרת היא  ON/OFFחשמלי לממסר ולמשל : "מפסק גבול" , "מתג לחיצה" , מתג 

 ע"י אות מתח המגיע ממעגל חשמלי כבקרה להפעלת הממסר.

 

באופן ישיר מתח לא מתאים אם יחובר אליו  ק, יכול להינז אות בקרהשים לב: ממסר הנשלט ע"י 

 כבקרת הפעלה. 

רק ממסרים המותאמים לפעולה עם אות בקרה על הממסר , יכולים להיות מופעלים ע"י חיבורם לאות 

 הפעלה. )בתוך הממסר קיים "דוחף הספק" המגביר את אות הבקרה כך שיפעיל את הממסר(.

 

 לצורך הבנת הפעולה , נגדיר מספר מושגים:

 מתח כניסה (Input Voltage )– היחידה הנשלטת(   המבוקר ההתקןהמסופק להדקי  מתח( .

 יפעיל את היחידה או יכין אותה לקבלת "אות בקרה". כניסה זהבמקרה זה , מתח 

 

 אות הבקרה (Trigger Signal )–  זהו האות שמפעיל/מבקר את פעולת ממסר ההשהיה. האות

)פולס מתח( המיועד להתנעת פעילות דיגיטלי הזה יכול להגיע ממפסק מכני או כאות בקרה 

 ממסר ההשהיה. 

שמסופק  המבוקרמתח האות הבקרה שולט על מגעי הממסר כדי שיעבירו )או ינתקו( את 

 ליחידה הנשלטת. 

 

 מוצא (Output Load )–  פתוח או סגור לצורך שליטה על כל זמן שממסר ההשהיה מופעל ,

 היא דרך מגעי ממסר ההשהיה.  ,לעומסהמבוקר העומס אליו הוא מקושר,  אספקת המתח 
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 פעולה:ה אפשרויותתיאור  .44

 

 הפעולה לפי שרטוטי התזמון הבאים:אפשרויות נתאר כעת את 

 

  לא כל הפונקציות המתוארות זמינות בממסר הספציפי המתואר במסמך זה.  הערה:

 .RE7ML11BUרלוונטי לדגם  בצהוברק המסומן . כלליהתיאור שבהמשך הוא           

 

 

 :השהיה על הפעלה.השהיה מופעלת. הפונקציה:  מקרה ראשון 

מספק  (מוצא )הממסר(, t) ההשהיה בתום זמן(. t) מתחיל זמן ההשהיהכניסה, העם הפעלת מתח 

 . המבוקר מתחאת ה

 .יש לנתק את מתח הכניסה כדי לאפס את זמן ההשהיה

 

  
 

 

  :מרווח השהיה. מקרה שני 

. בסוף זמן מרגע ההפעלה( t) מתח הכניסה מושהה ליציאה בזמן, הכניסה עם הפעלת מתח 

יש  . כדי לאפס את זמן ההשהיהמבוקרמתח ההביציאה מהממסר היא (, התפוקה t) ההשהיה

 (לנתק את מתח הכניסה )ואז גם מוצא הממסר מתאפס..

 

  
 

 

  :השהיה מנוטרלת.מקרה שלישי 

הופעת אות בקרה גורמת למוצא להיות עם חיבור מתח הכניסה היחידה נכנסת להמתנה. 

 סוףבתחילת ביצוע ההשהיה תלויה מאופשר. המוצא ימשיך להיות מאופשר עד סוף ההשהיה.     

למשך הזמן שנקבעה  : סיום פולס הבקרה ממשיך לאפשר את המוצא( triggerאות בקרה )

 ההשהיה המוצא מתאפס(.)ואז בסופה של בהשהיה. 

במהלך זמן ההשהיה )כשהמוצא מאופשר( יגיע שוב פולס בקרה , זה מאפס את זמן ההשהיה אם 

בסוף פולס הבקרה שמתחילה ומתחילה השהיה חדשה  ממשיך להיות מאופשרכלומר המוצא  –

 .של ההשהיה tוממשיכה לזמן  האחרון שמופיע
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  דופק )פולס( בודד. )אות במוצא רק למשך זמן ההשהיה(. :רביעימקרה 

עם חיבור מתח הכניסה , היחידה נכנסת למוכנות לקבלת אות הבקרה. עם הופעת אות הבקרה 

המוצא מיד מאופשר וזמן ההשהיה מתחיל "לרוץ". במהלך זמן ההשהיה )כשהמוצא מאופשר( אין 

 ה מתח המוצא מתאפס בכל מקרה.השפעה לאותות בקרה נוספים אם יגיעו. בסוף ההשהי

 

  
 

 

 :זמן השהיה מרגע אספקת המתח ב  מתעכבש"הבהוב"  מקרה חמישיt. 

שלאחריו   tלמשך זמן  מתחילו tלמשך זמן ההשהיה  מתעכבעם חיבור מתח הכניסה , המוצא 

. במילים אחרות: המוצא מפיק אות עם משך והפסקות של זמן tלזמן  ופסקשוב מתח המוצא מ

 . tההשהיה 

 מאפס בכל מקרה את המוצא. –ניתוק אות הכניסה 

 

   
 

 

 :לזמן השהיה  שמתחיל"הבהוב"  מקרה שישיt . 

 . tזהה למקרה הקודם אלה שהמוצא מתחיל מרגע אספקת המתח לזמן השהיה 

שלאחריו   tומופסק למשך זמן  tעם חיבור מתח הכניסה , המוצא מאופשר למשך זמן ההשהיה 

. במילים אחרות: המוצא מפיק אות עם משך והפסקות של זמן tשוב מתח המוצא מאופשר לזמן 

 . tההשהיה 

 מאפס בכל מקרה את המוצא. –ניתוק אות הכניסה 

   
 

 

  :הפעלה/הפסקת השהיה.מקרה שביעי 

הופעת אות הבקרה מתחילה את . המערכת מוכנה להופעת אות הבקרה, חיבור מתח הכניסה עם 

כלומר מתח הכניסה מופיע ביציאה. המוצא מאופשר  t1בגמר זמן ההשהיה  רק . t1זמן ההשהיה 

בסיום . t2כאשר אות הבקרה מסתיים , המוצא ממשיך להיות מאופשר למשך זמן השהיה נוסף 

ממסר השהיה ממתין כעת לאות בקרה חדש למחזור , המוצא מתאפס.  t2זמן ההשהיה השני 

 פעולה נוסף. 

 

 . ישנם  t1=t2( בהם TD-7ישנם דגמים של ממסרי השהיה ) סדרת  הערה:

 .  t2 -שונה מ t1ממסרים שבהם           

 

מתאפס.  t1, אות המוצא מופסק וזמן ההשהיה  t1אם אות הבקרה מופסק במהלך זמן ההשהיה 

עד להפסקת , המוצא ממשיך להיות מאופשר  t2אם אות הבקרה מתחדש במהלך זמן ההשהיה 

 מתאפס.  – t2וזמן ההשהיה אות הכניסה 
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  :אות בודד.מקרה שמיני 

עם הופעת מתח הכניסה , המערכת מוכנה לקבלת אות הבקרה. עם הופעת אות הבקרה , המוצא 

 מבוקראות ההסיום אות הבקרה , המוצא מאופשר ) של יחידת ממסר ההשהיה מתאפסת. עם

 מתחיל "לרוץ". בסוף זמן ההשהיה המוצא מופסק.    tעובר ליציאה( וזמן ההשהיה

 (.t)למעשה המוצא היה מאופשר מגמר אות הבקרה ועד לגמר זמן ההשהיה 

מוצא , אז ה tיופיעו שוב אותות בקרה הקצרים ממשך זמן ההשהיה  tהיה ובמהלך זמן ההשהיה 

ימשיך להיות מאופשר ללא הגבלה עד להגעת אות הבקרה האחרון שמסיומו המוצא יהיה 

 ( .t) נוסף מאופשר לפרק זמן השהיה

 

  
 

 

  :פעולה חוזרת. –"שמירה" מקרה תשיעי 

. תחילת אות הבקרה מאפשרת עם הופעת מתח הכניסה , המערכת מוכנה לקבלת אות הבקרה

 המוצא מתאפס. – tאת המוצא ומתחילה "להריץ" את זמן ההשהיה . בסוף זמן ההשהיה 

, המוצא  tהיה ובמהלך זמן ההשהיה יופיעו אותות בקרה במרווחי זמן הקצרים מזמן ההשהיה 

 ימשיך להיות מאופשר ללא הגבלה. 

 . (tהמוצא יהיה מאופשר לפרק זמן השהיה נוסף ) מתחילתושרק בפולס הבקרה האחרון , 

 
 

 

  :בקרה על ההשהיה.מקרה עשירי 

מתחיל עם הופעת אות  tהגעת מתח הכניסה מאפשרת את מוכנות היחידה לפעולה. זמן ההשהיה 

פשר. המוצא ימשיך להיות מאופשר כל עוד אות הבקרה בגמר זמן ההשהיה המוצא מאו הבקרה.

מאפס את המוצא. במידה ומשך זמן אות  -נמשך. סיום אות הבקרה )או הפסקת אות הכניסה( 

 המוצא ימשיך להיות מאופס.  –הבקרה קצר מזה של זמן ההשהיה 

 

  
 

 

 :חזרה על מחזור פעולה. מקרה אחד עשרה 

. בסיום זמן ההשהיה המוצא מאופשר  t1הגעת מתח הכניסה מאפשרת את תחילת זמן ההשהיה 

 .  t2למשך זמן מוגדר 

 מחזוריות זו מתקיימת עד שמתח הכניסה מופסק.
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 עשר: משך זמן השהיה בודד.-מקרה שנים 

. המחזור הבודד נוצר עם  t1 , t2שלא כמו במקרה הקודם , הפעם נוצר מחזור בודד של השהיות 

 יתקיים מחזור בודד.  –אספקת אות הכניסה: כל פעם שיסופק אות כניסה 

המוצא מאופשר למשך  t1. בסוף זמן  t1עם אספקת מתח הכניסה , מתחיל זמן השהיה ראשון 

המוצא מופסק גם אם עדיין קיים אות הכניסה. )הפסקת אות  t2. לאחר זמן  t2זמן השהיה 

 הכניסה מפסיקה את מחזור הפעולה..(

 

  
 

 

 .מקרה שלוש עשרה: משך השהיה המותנה באות בקרה 

אספקת מתח כניסה לממסר מכינה אותו לפעולה. הופעת אות הבקרה מתחילה "להריץ" את זמן 

שבסופו המוצא מתאפס. הממסר בסוף  t2המוצא מאופשר למשך זמן  t1. בסוף זמן  t1ההשהיה 

( מוכן לאות הבקרה החדש להתחלת מחזור פעולה נוסף. יש לשים לב t2זמן ההשהיה השני )

לא ישפיעו אלה רק לאחר  –( , אותות בקרה נוספים שיגיעו t1שעם התחלת הפעולה )"הרצת" 

 . t2גמר זמן ההשהיה 

 

  
 

 

 ביצוע השהייה קבועה  עשרה:-מקרה ארבע( שתחילתהt1( וסופה )t2 )במשך אות  םמותני

 .הכניסה

שבסופו היציאה מאופשרת. מרגע  t1הגעת אות הכניסה מתחילה את "הרצת" זמן השהיה 

 שרק בסופה היציאה מתאפסת.  t2הפסקת אות הכניסה , מתחילה השהייה שנייה 

יה לפחות כדי להבטיח את הפעולה במקרה הזה , חייבים לספק מתח כניסה למשך חצי שני

 . כמתואר. אין צורך באות הבקרה

 

 
 

 

 בודד.  –הבהוב קצר עשרה: -מקרה חמש 

אספקת אות הכניסה מכינה את הממסר לפעולה: הממסר מוכן להופעת אות הבקרה שיתחיל את 

. היציאה מאופשרת  t1,t2הפעולה. תחילת אות הבקרה יוצר את התחלת שני זמני הפעולה 

הממסר  t1במהלך תקופת הזמן של .  t1באופן מחזורי לכל תקופת זמן t2 ומתאפסת במשכי זמן 

 אם יגיעו.  –מתעלם מאותות בקרה 
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 מחזוריות חלקית .עשרה: -מקרה שש 

( , t1. בגמר הזמן הזה ) t1עם הגעת אות הכניסה , המוצא מאופשר מיידית למשך זמן השהיה 

מחזוריות זו מתקיימת כל עוד מתח .  t2-t1המוצא מאפס למשך זמן שהוא הפרש הזמנים של 

 הכניסה קיים. 

 . t2יהיה קטן מהזמן  t1חייב להתקיים התנאי שהזמן 

והיא תושלם ( לא משפיעה על הפעולה t2-t1הפסקת מתח הכניסה במהלך משך הזמן ההפרש )

 המוצא מתאפס. -אם מתח הכניסה יופסק  בכל מקרה, . מהמקום שבו אות הכניסה הופסק

 

  

 

  :ןללא זיכרו –מחזוריות חלקית מקרה שבע עשרה. 

המקרה הזה דומה למקרה הקודם בהבדל אחד: כיבוי אות הכניסה מפסיק את רצף המחזוריות. 

  (.t2-t1 ההפרש משיך עד סוף זמן"זכר" לה)שלא כמו במקרה הקודם שהמחזור 

 . t2יהיה קטן מהזמן  t1שהזמן גם כאן נדרש התנאי 

 

   
 

 

 

 RE7ML11BU :לממסר השהייה דגם  מאפיינים עיקריים .45

 

 .   8/2016 -החל מ RE22R1MYMRמיוצר יותר. התחליף :  אינודגם זה   הערה:

 

  שעות בעשר תחומים. 300 -שנייה ל 0.05זמני מיתוג: בין  

  :15-300,  5-100,  1.5-30,  0.5-10,  0.15-3, 0.05-1תחום השניות  , 

  :1-300,  1.5-30תחום הדקות  , 

  :15-300,   1.5-30תחום השעות , 

 

  :תזמון משך השהייה , השהייה לאחר פתיחת השהייה , עצירת השהייה , פונקציות לביצוע

חזרה על מחזור פעולה כשהמוצא מגעי השהייה , חזרה על מחזור פעולה כשהמוצא מאופס , 

 פעיל.

 . mSec 50( עומד על Resetזמן האתחול )

 

 כמפסק יחיד עם שתי יציאות  ממסר אחד(SPDT -Single Pole, Double Throw)  כמתואר

 :בשרטוט הבא
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 אמפר. 5זרם יציאה מקסימלי : עד 

 (.Dcאו   Ac)  250Vמתח מיתוג מקסימלי : 

 

   :24מתחי הפעלהV/0.7V-A , 48V/1.6V-A (Dc  אוAc), 

 A-110V/1.8V  עד  A-0V/8V42   (Ac .)בלבד  

 

  אטימות: למעטפתIP50  :למגעים ,IP20 . 

 

 .הרחבה(. 7)ראה סעיף  עמידות מגעים: עד מיליון מיתוגים בעומס אומי טהור 

 

 

 :תיאור חשמלי .46

 

 , כמפורט באיור:התיאור המובא להלן הוא התיאור הכללי המתאים למספר דגמים 

  

      

 הסבר:

A2-A1  110כניסות אספקת מתח הזנה ביןVac 240 עדVac .זה חיבור ההזנה הנפוץ . 

B2-A2 : 42-48 ביןהזנה  כניסות אספקת מתח , אפשרות שנייה ( וולטAC  אוDC).  

B1-A2 :24 הזנה של כניסות אספקת מתח , אפשרות שלישית ( וולטAC  אוDC). 

 

 כניסות מתג הממסר.  18 , 16 , 15

 במצב "סגור קבוע".   15,16כאשר: נקודות 

 במצב "פתוח" עד למיתוג הממסר. 18, 15נקודות            

  15,18מגעים  ,כלומר עם חיבור מתח ההזנה , מתבצע מיתוג הממסר לזמן שקבענו. )יוסבר בהמשך(.

 מתחברים למשך זמן ההשהיה שקבענו. 

 

Y1 –  כניסה זאת כשהיא ממתגת את נקודהZ2 . שולטת על תחילת זמן ההשהיה , 

 בצורה גרפית התיאור זמן המיתוג מתואר כך:        

 

 

  
 

 

 שניות.  tלמשך זמן של  Z2 -ל Y1המיתוג של  בסוף, מתחילה  tרואים שתחילת ההשהיה 
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X1 –  כניסה זו כשהיא ממתגת את נקודהZ2 ,  .שולטת על זמן הפסקת ההשהיה 

  זמן ההשהיה המתוכנן ממשיך מהנקודה שבה הופסק. –עם פתיחת המתג שוב        

 בצורה גרפית התיאור זמן המיתוג מתואר כך:       

 

 
 

   
 

 . t1+t2+t3פעמיים: זמן ההשהיה הכולל יהיה  Z2 -ל X1במקרה המתואר בגרף , מיתגו את נק' 

 

Z1 –  כניסה זו מקושרת עם פוטנציומטר לנקודהZ2 במצב כזה ניתן לייצר התאמת זמן .  

 .  KΩ 47ערכו של הפוטנציומטר הוא . ללא קשר לטיימר הפנימי, להשהיה חיצונית        

 

 
 

 כיול זמני ההשהיה בממסר: .47

 המגדירים את משך פעולת ההשהיה. בחזית הממסר שני חלונות 

. שינוי הערך נעשה ע"י 4ראה סעיף  –הערך המקסימלי של תחום ההשהיה הנבחר בחלון אחד מוצג 

 סיבוב בורג הבורר עד להופעת התחום המבוקש.

 ניתן להגדיר את משך ההשהיה באחוזים. בחירת הערך נעשית ע"י סיבוב בורג הבורר. בחלון שני 

 

 התהליך: 

)אבל הכי קרוב( לזמן ההשהיה המבוקש. לדוגמא: אם נדרשת השהיה של  גבוה יותרבחר תחום  .א

 " )שלושים שניות(.30שניות , נבחר את תחום " 12

" 40( נותן את % הזמן , מהתחום שבחרנו בסעיף קודם. לדוגמא: אם נגדיר "1כיול פוטנציומטר ) .ב

 מהזמן שבחרנו בחלון התחום. 40% -אזי הכוונה ל

 

 מא: באיור הבא מוצגת דוג

שבתוכו כלול זמן ההשהיה שאנו רוצים . (  )" 30שניות. נבחר את התחום " 12נדרשת השהיה של 

 ( ונקבל: -%  )כמוצג ב -בשלב שני נקבע את ערך ה

 

  
 

 החישוב: 
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 : נוספת באיור הבא מוצגת דוגמא

)ראה סעיף  1.5-30. נבחר את תחום הזמן הרלוונטי עד למיתוג הממסר שניות 24נדרשת השהיה של 

 24כעת כדי לקבל " שהוא הערך המקסימלי האפשרי בתחום זה. 30בחלון הבורר יופיע המספר "(. 4

 -שניות במקרה שלנו( ב 30. הזמן יהיה מכפלת מקסימום הזמן ) 80% -שניות נכוון את הבורר השני ל

 אחוז .. 80

 

  

 

 :של מגעי הממסר הביצועים( עקומות הביצועים )גרף .48

 

הגרפים הבאים מאפשרים לקבל אומדן למספר ההפעלות האפשריות של מגעי הממסר. היצרן מדגים 

 את הנתון הזה לשני סוגי עומסים : אומי או השראי.

 

 התנגדותי טהור עומסבאיור הבא מוצג גרף המציג את עמידות המגעים החשמליים כפונקציה ל

 המחובר , במיליוני מחזורי פעולה:

  
 

כך אורך החיים שלהם מתקצר.  –מהגרף ניראה שככל שזרם העומס גדול יותר )הזרם שזורם במגעים( 

 X 0.3פעמים של פעולת מגעים ) 300,000 -"( מביא אותנו ל4המספר " Xאמפר )בציר  4למשל: בזרם 

1,000000 = 300,000. ) 

 

cos" מול ציר מקדם ההספק )Kמוצג גרף של "מקדם ההפחתה באיור הבא   כשהעומס אינדוקטיבי. (∅

 .!(שהוצג בגרף הקודם )בשונה מעומס התנגדותי טהור
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 0.1Amp)או צריכת זרם של  V/A 55בהספק של  115Vac/50Hzלדוגמא: עבור מגעי ממסר הממתגים 

cosבמקדם הספק  מיליון הפעלות של מגעי  1.5( , לפי הגרף הקודם רואים שיכולות להיות 0.3של  ∅

 . לעומס אומי טהור הממסר

 

שבגרף הזה כדי למצוא את  Kנדרש להתייחס למקדם ההפחתה כשהעומס אינדוקטיבי )השראי( 

שהייתה קודם,  מיליון פעמים 1.5 -מ נמוכההעמידות החשמלית החדשה של המגעים שהופכת להיות 

 לפי החישוב של : וזאת

 X 0.6וכעת מספר ההפעלות של המגעים יהיה רק  0.6נותן מקדם הפחתה של  0.3מקדם הספק  

 בלבד(. הפעלות  900,000 -מיליון הפעלות ל 1.5-. )ירדנו מ   900,000 = 1,500,000

 

 
 

 

 . DCמס עבור זרם ישר והאיור הבא הוא גרף המתאר את מגבלת הע

 
 

 

τ  עבור זמן תגובה (1)גרף  =
𝐿

𝑅
 ,  20mSecשל   

 זמן התגובה כשיש דיודת הגנה במקביל לסליל הממסר :     (2)גרף 

 
 .עבור עומס אומי טהור (3)גרף  
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 התקנה:אפשרויות  .49

 

התקנה ופירוק מהירים , או התקנה "קבועה" ללוח בעזרת  –אפשרית בשתי תצורות: על "פס דין" 

 ברגים. 
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 כללי: .50

 

שנה.  30( היא יצרנית גדולה לרכיבי בקרה ואוטומציה מעל General Industrial Controlsההודית ) GICחברת 

בתחום האוטומציה החברה מספקת פתרונות לניהול תאורה ובתחום הבקרה היא מייצרת ומשווקת בקרים , 

 טיימרים )מוני זמן מתוכנתים( , בקרי טמפרטורה , רכיבי הגנת מתחים וכדומה.

 

  :כתובת היצרן בהודו 

"Suraksha" 

170, Jamshedji Tata Road, Churchgate, 

Mumbai - 400 020 , India 

 info[at]gicofindia[dot]comמייל: 

 
 .סוכן בישראל: אין 

 

 

 נתונים טכניים: .51

 

 , מתח הזנה יחיד.  240Vacועד   12Vdcמתח הפעלה גמיש: בין 

 

 . 10%+ועד   15%-יציבות מתח ההפעלה: בין 

 

 . 60Hzתדר מתח ההזנה : עד 

 

 )פחות מחצי וואט(. V/A 2פיזור הספק: עד 

 

 אפשרויות ולפי הפירוט הבא: 10אופני פעולה : 

 ( השהיהON DELAYמסומן כ )- tn . 

 ( הפעלה/הפסקה מחזורית של אות הכניסהCyclic ON/OFFמסומן כ )-  cnf . 

 ( הפסקה/הפעלה מחזורית של אות הכניסהCyclic OFF/ONמסומן כ )-  cfn . 

 ( אות כניסה מעוכבSignal OFF Delayמסומן כ )-  sf . 

 ( אות כניסה כבוי/מופעלSignal OFF/ONמסומן כ )-  sfn . 

 ( עיכוב מצטבר לאות הכניסהAccumulative Delay on Signalמסומן כ )-  san . 

 פולס "הפעלה-( "הפסקהImpulse ON/OFFמסומן כ  )-  inf . 

 פולס ( "דחיפה"Leading Edge Impulseמסומן כ )- iL  . 

 ( "פולס "קצה נגררTrailing Edge Impulseמסומן כ  )-  it . 

  " יציב-קצה מוביל דו פולס( "Leading Edge Bi-stableמסומן כ  )-  sbi . 

 

 .כל רשימת המצבים תוסבר בפירוט בהמשך 

 

 שעות.  100שנייה ועד  0.1 -זמן השהיה לאות הכניסה: מ

 

 .  1% -/+, הדיוק הזה נישמר בגבולות של  5% -/+דיוק זמן ההשהיה :  

 ( כניסה אחת , שתי יציאות   Single Pole, Double Throw) SPDTממסר היציאה: מגע אחד 

 . 24Vdcבמידה והמתח הממותג עד  5Aאו   240Vacבמידה והמתח הממותג הוא עד  8Aזרם מקסימלי ביציאה עד 

 מגעי הממסר נשרפים.. –מעבר לזרמים אלו 

 

 מיליון ... 10מספר הפעמים למיתוג המגעים : עד 

 

 . ℃80+ועד  ℃20-. טמפרטורת אחסנה :   ℃60+ועד   ℃15-טמפרטורת סביבה בהפעלה: בין 

 

 . 95%תנאי לחות )ללא היווצרות עיבוי( : עד 

 

 למארז.  IP40למגעים ,  IP20אטימות: 
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 אופן קביעת זמן ההשהיה: .52

 

 100שניה ועד  0.1מ"מ( . זמן ההשהיה בין  4בהתקן קיימים שני בוררים הנתונים לסיבוב בעזרת מברג שטוח )

 שעות מתקבל מקומבינציה של שני הבוררים יחד.

 

 ולהלן:  "100" עד "1" -בורר אחד הוא "בורר התחום" . קיימים שבע תחומים , החל מ

 (.sמיועדים לשניות )  -" 1s" , "10sתחומים  "

 (.mעבור דקות ) -" 1m"  , "10mתחומים "

 (. hעבור שעות ) –" 1h" , "10h" , "100hתחומים "

 

 .  1עד  0.1בורר שני "מכפלות הזמן" 

 

" ואת "בורר המכפלות" 10mדקות.  נסובב את "בורר התחום" למצב " 5של  Tדוגמא: רוצים לקבוע זמן השהיה 

 (. = דקות m = minutes)  10m X 0.5 = 5m. קיבלנו :  0.5למצב 

 

 זמן ההשהיה .  Tהתחום =  Xובאופן כללי: מכפלות הזמן 

 

 

 אפשרויות. יתואר בהמשך.  10בורר "אופן פעולה" : מגדיר את תצורת הפעולה מתוך 
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 חיבור חשמלי: .53

 

 מתאר את צורות חיבור מתח ההזנה ליחידה. קיימות שתי אפשרויות:  A1,B1,A2מלבן 

 .  B1-A2מתח ההזנה מחובר בין נקודות  –חיבור ישיר לממסר יחידת ההשהיה  .א

 .  A1-A2מתח ההזנה מחובר בין  –חיבור עקיף )דרך מפסק שליטה חיצוני(  .ב

 

יה מתחיל לפעול לפי אופן העבודה עם חיבור הזנת המתח ליחידה )תצורה א' או ב'( , הבקר בממסר ההשה

 האפשרויות שתוארו קודם(. מתג היציאה מקבל את הפיקוד למיתוג. 10שנבחרנו )מתוך 

 

( דהיינו במצב קצר. עם קבלת אות normally closedהם במצב "סגור קבוע" ) 16,  15בממסר השהיה זה , מגעים 

 .  18, 15הפיקוד של ממסר ההשהיה , נסגרים מגעים 

 

 

 
 

 

 

 

 אופני הפעולה של ממסר ההשהיה: 10תיאור  .54

 

 נגדיר סימונים:

U – .מתח ההזנה לממסר ההשהיה 

R –  קיצור של( .מצב ממסר היציאהRelay - )ממסר 

, T t -  .זמן השהייה. נקבעים ע"י בוררים נפרדים בגוף היחידה 

TON – .)זמן בו ממסר היציאה סגור. )מעביר את אות הכניסה 

TOFF – .)זמן בו ממסר היציאה פתוח. )מנתק את אות הכניסה 

 

 דולקת בחזית ממסר ההשהיה , זהו חיווי שמגיע מתח הזנה ליחידה. הירוק LED -כאשר נורת ה

 . ONדולקת בחזית ממסר ההשהיה , זהו חיווי שהממסר ביציאה במצב  כתומה LEDכאשר נורת 

 

  הערה: בטרם הפעלה , הגדר את הזמניםT ו- t  .עם הבוררים שבגוף היחידה 

 

 

לממסר ההשהיה , מתחילה  Uבמצב זה עם אספקת מתח ההזנה  . tn -( מסומן כON DELAYהשהיה ) מצב ראשון:

, לא קורה כלום במתג  Tהוא לזמן קצר מההשהיה  U. צריך לשים לב שאם אספקת מתח ההזנה  Tההשהיה 

 . Rהחלק האמצעי בגרף  –היציאה 
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,  U. עם אספקת מתח ההזנה  cnf -( מסומן כCyclic ON/OFF) מתג היציאההפעלה/הפסקה מחזורית של  מצב שני:

 ".ONהתחלה במצב " -  OFF -ל ONממסר היציאה ממתג בקצב קבוע את המוצא בין 

 

 

  
 

 

 עם אספקת מתח  . cfn  -( מסומן כCyclic OFF/ON)מתג היציאה הפסקה/הפעלה מחזורית של  מצב שלישי:

 ".OFFהתחלה במצב " - ON -ל OFF, ממסר היציאה ממתג בקצב קבוע את המוצא בין  Uההזנה 

 

  
 

 

 Uבמצב הזה ההזנה ליחידה  . sf  -( מסומן כSignal OFF Delayמעוכב ) למתג היציאה אות כניסה מצב רביעי:

. ממסר היציאה נסגר  B1לסליל ממסר ההשהיה דרך מתג נפרד  רגעיתמחוברת באופן קבוע , אבל ממותגת 

שנקבע לפי בחירתנו . )בורר נפרד ביחידה שמאפשר  Tלמשך זמן כולל של זמן המיתוג של הסליל + זמן נוסף 

 (.Tבחירת זמני 

 

, אזי סוף המיתוג   Tהזמן  של  ל. אם מתבצע מיתוג נוסף באינטרוו B1נקבע מסוף זמן מיתוג  Tיש לשים לב שהזמן 

 .  Tן התחלת האחרון הוא שקובע את זמ

 

  
 

 

 Uההזנה ליחידה דומה למקרה קודם:  . sfn  -( מסומן כSignal OFF/ONכבוי/מופעל ) מתג היציאה מצב חמישי:

 B1. מרגע המיתוג של B1מחוברת באופן קבוע , אבל ממותגת רגעית לסליל ממסר ההשהיה דרך מתג נפרד 

ממשיך ממסר היציאה להישאר  B1. בגמר המיתוג של  ONעובר למצב  R, ממסר היציאה  Tולאחר השהיית זמן 

 Tעם השהייה  ON. הרעיון הוא שאנו יכולים לשלוט על הזמן בו ממסר היציאה במצב  Tלמשך זמן נוסף  ONבמצב 

 . B1אחרי גמר מיתוג  Tלפני והשהיה 

 . OFF, מצב ממסר היציאה אינו משתנה והוא במצב  Tקצר מזה של  B1הערה: אם זמן המיתוג של 

 

   



64 

 

יכנס למצב  Rהמתג  . san  -( מסומן כAccumulative Delay on Signalעיכוב מצטבר לאות הכניסה ) מצב שישי:

 .  T( ואליו נוסף זמן ההשהיה t1+t2) B1סופק ליחידה ולאחר צירוף זמנים של מתג  Uבתנאי ומתח הזנה  ONפעולה 

 וכל עוד מתח ההזנה מסופק ! T+t1+t2, יכנס לפעולה רק בסוף הזמן הכולל  Rבמילים אחרות: המתג ביציאה 

 

 וכל עוד מתח ההזנה מסופק.  T, ממסר היציאה יופעל לאחר זמן השהיה  B1הערה: ללא מיתוג 

 

   
 

 

מסופק ליחידה ,  Uכאשר מתח ההזנה  . inf  -(  מסומן כImpulse ON/OFFהפסקה" )-פולס "הפעלה מצב שביעי:

,   B1. בסיום פעולת המיתוג T( למשך זמן שקבענו ONתכניס את ממסר היציאה לפעולה )מצב  B1מיתוג כניסה 

 .  Tהממסר ביציאה שוב נכנס לפעולה למשך זמן 

 של מתג היציאה.  T, מתקבלים שני זמני פעולה  B1במילים אחרות: בתחילת ובסיום זמן המיתוג של 

 

( , הזמן הכולל שבו מתג היציאה יהיה מופעל הוא Tקטן מזמן ההשהיה שקבענו ) B1המיתוג של  הערה: אם זמן

 .  B1ועוד זמן המיתוג הקצר של  Tשילוב הזמנים של 

 

  
  

 

מסופק והיחידה מוכנה לפעולה.  Uמתח ההזנה  . iL -( מסומן כLeading Edge Impulseפולס "דחיפה" ) מצב שמיני:

.  למעשה באופן הפעולה הזה אנחנו מקבלים  T( למשך זמן שקבענו ONמופעלת )מצב  Rהיציאה  B1עם מיתוג 

 .Tיגיב לזמן  Rיופעל , המוצא  B1-וזהו. כל פעם ש Rשל היציאה  Tזמן פעולה 

 

 .  B1ביציאה יופעל רק למשך הזמן של  R, המתג  Tיהיה קצר מזה של  B1הערה: אם זמן המיתוג של 

 ...  T -חייב להיות ארוך מ B1, זמן המיתוג של Tלזמן מלא  Rכדי שנקבל זמן פעולה של  במילים אחרות:

 

  
 

 

מסופק והיחידה מוכנה  Uמתח ההזנה  . it  -(  מסומן כTrailing Edge Impulseפולס "קצה נגרר" ) מצב תשיעי:

 . Tתופעל למשך זמן  R, היציאה  B1בסוף זמן המיתוג של  לפעולה.

  B1-אם נחדש את המיתוג ב Tאבל תסתיים לפני גמר הזמן  B1תמיד תהיה בסוף מיתוג  Tהערה: תחילת ההשהיה 

 .  Tבפרק זמן הקצר מההשהיה 
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מסופק והיחידה  Uמתח ההזנה  . sbi  -(  מסומן כstable-Leading Edge Biיציב" )-פולס " קצה מוביל דו מצב עשירי:

שקבענו( מפעילה את מתג היציאה.  T-)לזמן קצר מ B1באופן פעולה זה , תחילת המיתוג של  מוכנה לפעולה.

 תסיים את זמן פעולת מתג היציאה.  B1הפעלה חוזרת של מתג 

 על התחלה וסוף זמן מתג היציאה . B1במילים אחרות: אנו שולטים עם מתג 

 

  
 

 

 

 

 מידות היחידה: .55

 

 מ"מ . תפישה על "פס דין" המוכר.  -המידות באיור זה ב
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 כללי: .56

היא חברת ייצור בינלאומית   .בלה דיפנס, צרפת 1937 נוסדה בשנת  Mersen (Ferraz Shawmut)" מרסןחברת "

פתרונות חדשניים העונים על צרכים ספציפיים  החברה מתכננת חשמל וחומרים מתקדמים. בתעשיית ההמתמחה 

רכיבים בין היתר מספקת  החברהטרוניקה, כימיה, תרופות ותעשיות תהליכים. בענפים כמו אנרגיה, תחבורה, אלק

 עיקר היצור הוא בארה"ב. . חשמליים פתרונות להגנה על מעגליםוחשמליים 

 

 כתובת החברה )בצרפת(:

 Immeuble La Fayette 2 Pl. des Vosges, Courbevoie, Ile-de-France, 92400, France 

 

 סוכן בישראל: אין.

 

 ייעוד ההתקן ותכונות עיקריות: .57

יתר הוא מכשיר מגן מתח ,  ( Surge-Trap® SPD )SPD - Surge Protective Devices י מתחמגן נגד נחשול התקן

של  UL 1449 סידרת  ."מרסןחברת "המוגנת בפטנט של   ®Surge-Trap, הכולל בתוכו טכנולוגיית ללא נתיך

 . DIN פסלהרכבה על  שהחברה משווקת וניתנתהמהדורה הרביעית החברה , היא 

 חיווי על הפעלת ההגנה.כוללת יחידת ההגנה 

 : הוא אחד מסוגו.   DIN-Rail Pluggable SPD:  חדש ומשופרשהוא  75KAדירוג החברה הכריזה על התקן  הגנה ב

מייצר הצעה ייחודית לשוק.  "נתיך גיבוי", דרישה של  םיישויחד עם   75KAהשילוב של יכולת מתח חזקה של 

 מוצר מעולה באמת. וקיבלנו ט של מרסן המוגנת בפטנ TPMOVאמינות ובטיחות של טכנולוגיית ה

 ועוד.  LEDההגנה מיועדת למפעלי תעשיה , אוטומציה , רשתות תאורת 

 

STP T2 40  הגנת נחשולי מתח על קווי הרשת הנובעים ממכות ברקים ברמה הוא סדרת התקניclass 2המיועדים , 

בהם  חשמללוחות חלוקת ל כהגנה נוספתמתאים הציוד . EN / IEC 61643 לתקני החשמל לפריקת מתח בהתאם

 מפעילה את ההגנה . –נוספים. "מכת ברק" בפאזה אחת או יותר מותקנים התקני הגנה 

 ס.ההתקן מבצע הגנה גם מפני ניתוק האפ

 

 מבחין בין שלושה סוגי בדיקות למכשיר ההגנה:  EN / IEC 61643תקן ה הערה:

Class-1           מיועד לדמות להתקן ההגנה הולכה חלקית של זרם הנחשול. ברמה הזאת התקני ההגנה : 

 גבוהה במיוחד )נקודת כניסה "הגנה ראשית" בנקודות בהם רמת החשיפה לנחשולי מתח -ממוקמים כ          

 ללוח ראשי(.          

Class-2          או( class-3התקנים אלו .)"(: אלו התקני הגנה שחשופים לנחשולים שמשכם קצר )"הגנה משנית 

 חות חשופים לנחשולים כמו לוחות משנה , כניסה לציוד רגיש וכדומה.מותקנים בדר"כ באתרים שפ         

 

 ועוד.   LEDההגנה מיועדת למפעלי תעשיה , אוטומציה , רשתות תאורת 

 תכונות עיקריות להלן: 

  40זרם פריקה מקסימלי שלKA זמן על( . 8יה של לכל פאזהµsec  20וזמן דעיכה עדµsec.) 

  20זרם פריקה נומינלי )ערך נקוב( שלKA   זמן עליה של( .8לכל פאזהµsec  20וזמן דעיכה עדµsec.) 

 פאזיות מסוג -התאמה לרשתות תלתTNS , TNC , TT  , IT :כמתואר באיור הבא 
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  : )48מותאם למתחים )בין פאזה לאפס , פאזה לפזהV, 60V, 120/208V, 230/400V, 277/480V, 400/690V 

 דין".-מיועד להתקנה על "פס 

 ה הופעלה.אינדיקציה למצב בו ההגנ 

 פשרות לחיבור מתחי הכניסה המיועדים להגנה מלמעלה או למטה בהתקן.א 

 

 

 מלי:תרשים חש .58

 

 

 
 מידות:  .59
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 פאזות 3 –תכליתי -מד הספק רב

 SATEC PM130 PLUSדגם: 

 

 

 הכרה, תיאור , התקנה והפעלה
 )מבוסס על תיעוד יצרן בעברית ואנגלית עם הרחבה על מושגי יסוד(
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 רקע כללי על היצרן:    .60

    

( היא חברה ישראלית , גלובלית עם סניפים ברחבי העולם. החברה SATECטק" )ייחברת "ס

מצוינות טכנולוגית, חדשנות, איכות ומחויבות לשירות לקוחות הם  בניהול אנרגיהמתמחה 

 שמציבים את חברת סייטק בקדמת תעשיית האנרגיה.

 

עם למעלה חברת סייטק היא מובילה עולמית במחקר, פיתוח וייצור של פתרונות ניהול אנרגיה. 

משני עשורים של ניסיון מגוון בתחום ניהול האנרגיה, הצוותים שלנו הם בעלי הכישורים 

 הטכנולוגיים הנדרשים כדי לספק פתרונות ליישומי לקוחות מכל רחבי העולם.

 

ל קו המוצרים של סייטק מתאים ליצרני חשמל ולצרכני חשמל מתחומים שונים. קו המוצרים ש

מאופיין ברמת ביצועים  ,מתחום מוני חשמל בסיסיים ועד למוני רשתות חשמל  החברה החל

 גבוהה עם יכולות ניתוח איכות חשמל מתקדמות. 

יכולות איכות החשמל המתקדמות מאפשרות לספקי האנרגיה לנקוט בפעולות מניעה מבעוד 

 מועד ולעזור לצרכני האנרגיה למנוע פגיעה בציוד שלהם.

טק עומדים בתקנים בינלאומיים מוכרים ונתמכים על ידי תוכנות ניהול כל המוצרים של סיי

 .של החברההאנרגיה 

 

 

 כתובת החברה:

 

 9145001, ירושלים 25זאב לב רחוב 

 02-541-1000טל. 

 global.com-satec@satecמייל: 

 052-2602724מר מיקי זיו   איש הקשר:
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 "ריענון" למושגי יסוד: .61

 

 כריענון/הבהרה: ע"מ להבין את יכולות המכשיר וביצועיו , מובא להלן תקציר מושגים

 

הוא סוג של , ( - Energy demand management Edmמן  )וזומס עעריף תקיצור של :  – תעו"ז

תעריף שמציעה חברת חשמל ללקוחותיה במטרה לווסת את צריכת החשמל הארצית על ידי 

 עידוד הצרכנים לצרוך חשמל בשעות בהן הצריכה הכללית נמוכה. 

, בנושא התוכנית הלאומית 2010שימוש בתעריף זה משתלב בהחלטת ממשלה מנובמבר 

הוא  - זמן השימוש TOU (Time-of-Use)  -כהתעו"ז מוכר  להפחתת פליטות גזי חממה בישראל.

היא דרך בה  TOUהאנרגיה על בסיס הזמן בו נצרכת האנרגיה. עלויות הפרדה של שיעורי 

להקל על הביקוש בתקופות שיא על ידי אכיפת מבנה תעריפים שגובה  חברת החשמל מנסה

 שיעור מוגבר בתקופות השיא האופייניות לשיא.

TOU  מפורק לשלושה מבנים או קבוצות עם שמות שונים בהתייחס לשיא, מחוץ לשיא וזמן

להשתנות בהתאם  יכוליםאלה  TOU -מבני ה. "(אמצע הפסגה"זמן המכונה )השימוש המתון 

 .אספקת החשמל שירות עליותר ויותר לחיובי חשמל  יםלאזור והופכ

 

 

 SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition :או  )ETAP eSCADA™     היא מערכת

 תמספקת יישומי תוכנה לניטור ובקרה בזמן אמת המשולב SCADAפלטפורמת  איסוף נתונים. 

, כדי להציע הדמיה וניתוחים אינטואיטיביים באמצעות " רכישת נתונים ובקרתם"בחומרת 

. השילוב עם וונים דיגיטליים, מבט גיאוגרפי, ולוחות מחויממשק משתמש גרפי חכם, תרשים קו

 .באופן מושכל אבחון מצב תורמת עדכנית ETAP (Electrical Power System Analysis )מערכת 

מנבא התנהגות מערכת בתגובה   ETAP Situational Intelligent (SI) באופן יותר מעמיק: 

 הפעילות באופן יזום.תוך המלצה / יישום החלטות לשיפור , לפעולות ואירועים של מפעיל 

 

 

ריבוי מכשירים שמייצרים הרמוניות, כדוגמת מחשבים, תאורה  עיוות הרמוני ברשת החשמל:

(, דימרים, כיריים LCD)פלסמה,  טלוויזיות)לעומת נורות ליבון(, מזגני אינוורטר,  "לד" חסכונית

 מגבירים את שיעור ההרמוניות. וכדומה , קרמיות 

 להגנות לפעול. הסיבה לכך היא החימום המוגבר הנובע מהן. הרמוניות יכולות לגרום

אמפר  6.5אמפר בהרמוניה שלישית )הרמוניה נפוצה בבתים( יגרום לחימום כמו  1 ולהמחשה: 

הגנות מוקדם מ"הצפוי". ממסר פחת בתקן  יופעלו( ולכן 1.7בחזקת  3בהרמוניה ראשונה )

 החדש מקטין את תקלות השווא, אבל עדיין יכול לפעול מוקדם יותר.

עיוות הרמוני בזרם, אשר  "מייצרים"-ש הם חברת חשמל מייצרת גל מתח נקי לחלוטין. הצרכנים

רים גורם לעיוות הרמוני במתח, אשר גורם לעוד עיוות הרמוני בזרם. מכיוון שאנחנו מחוב

 לשכנים שלנו, ההרמוניות שהם מייצרים מגיעות אלינו מכיוון חברת חשמל.

אפשר לבדוק הרמוניות ע"י כל מיני סוגים של נתחי הרמוניות אבל הדרך הכי קלה להעריך את 

ההרמוניה השלישית היא ע"י מד זרם ומתח. במצב בו הזרמים מאוזנים בין הפאזות, הזרם 

(. בכל באוהםס נמוכים מאוד )או אפס במידה וכל העומסים והמתח באפס צריכים להיות אפ

הבעיות  ..זאת צריכה להיות הפעולה הראשונה לביצוע. .לאזן בין הפאזות  חובהמקרה, 

הנוספות שהרמוניות גורמות הן הפרעות בפעולת מערכות שונות, סכנה שריפה )בד"כ שריפה 

( והפסדים מוגברים )לא רלוונטי ניותוהרמומחשמל קשורה לשילוב בין מגע רופף, עומס יותר 

זה יכול לגרום להפסדים של אלפי שקלים  הבתעשיילצרכן ביתי שיש לו הפסדים נמוכים, אבל 

 ומעלה(.
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THD (Total Harmonic Distortion )- ( העיוות הרמוני הכוללTHD הוא מדידה של העיוות )

 להספקשל כל המרכיבים ההרמוניים  הספקיםומוגדר כיחס בין סכום באות, ההרמוני הקיים 

נמוך יותר פירושו הפחתת זרמי שיא, חימום, פליטות ואובדן  THDהתדר הבסיסי. במערכות כוח, 

מכסה את הדרישות המומלצות לבקרה הרמונית  IEEE std 519-2014 תקן  ליבה במנועים.

 במערכות חשמל. 

 

TDD  ((Total Demand Distortion index מוגדר כ: שורש , עיוות הרמ,)וני כולל )של זרם הביקוש

ריבועי של עיוות הרמוני הכולל של הזרם, חלקי ריבוע מקסימום זרם העומס המבוקש . כל זה 

 . מתמטית:  100%כפול 

 

 
 

לחברת "מגר" תוכנת מחשב , התוכנה דוגמת קריאות מרובות של רמת זרם השיא ומנתחת את 

של  סיכום ההרמוניות הנוכחיות לעומת הממוצע המרביהוא  TDD -הממוצע המרבי . )כי גורם ה

 הזרם( .

 

K-Factor  זהו יחס בין הפסדי הזרם המעורבלים )בגלל זרם המעוות( בהשוואה להפסדים 

עם  A rms 100של אותו הזרם בתדר הבסיסי.  לדוגמא: הפסדי זרם מעורבל בערך של  

גל  60Hzובתדר בסיסי של  100A rmsשל  , הפסדי זרם מעורבל בערך 270Wattהרמוניות הוא 

יחושב לפי :    K-Factor.  הגורם  Watt 27סינוס הוא 
270 𝑊𝑎𝑡𝑡

27 𝑊𝑎𝑡𝑡
= 10   

 

RS 485 :   (.פרוטוקול תקשורת מחשביםRecommended Standard 485 . ) זהו חיבור טורי דומה

אך משוכלל בהרבה ממנו, הוא משמש לחיבור מכשירים  RS232 פרוטוקול הישן מסוג מעט ל

 32למרחקים גדולים ואינו מוגבל לחיבור בין נקודה לנקודה )ניתן ליצור רשת( ,ניתן לחבר עד 

הבדל משמעותי מתקשורת  -משדרים/מקלטים כלומר כל מכשיר יכול לשדר וגם לקלוט 

RS422 חיבור מכשירים ביתיים או , צורת חיבור זאת נחשבת לתעשייתית ואינה משמשת ל

החיבור משתמש בשני גידים בלבד )שני חוטי חשמל( והמרחק  מאפיינים ותכונות: משרדיים.

מטר, זהו תקן נפוץ למכשירים תעשייתיים ולעיתים קרובות נעשה  1,200המקסימלי לחיבור הוא 

לדוגמא:  או לרשת  RS232בו ששימוש במפעלים וכו'.ניתן להמיר תקשורת זו לדוגמא לתקשורת 

RS232 to RS485  .וכדומה 

 

AWG (American Wire Gauge )-  זהו התקן המקובל למדידת קטרים או עוביים של כבלים

( גבוה יותר, כך AWGככל שהמספר ) העובי מתייחס למוליך בלבד ללא הבידוד.מוליכים. 

 ימטרי.לשטח חתך מיל AWG -ישנה טבלת המרה בין מספרי ה המוליך דק יותר.

 

TOU (Time-of-Use) האנרגיה על בסיס הזמן בו עלויות הוא הפרדה של שיעורי  - זמן השימוש

להקל על הביקוש בתקופות שיא על  חברת החשמל מנסההיא דרך בה  TOUנצרכת האנרגיה. 

 ידי אכיפת מבנה תעריפים שגובה שיעור מוגבר בתקופות השיא האופייניות לשיא.

TOU  מפורק לשלושה מבנים או קבוצות עם שמות שונים בהתייחס לשיא, מחוץ לשיא וזמן

להשתנות בהתאם  יכוליםאלה  TOU -מבני ה. "(אמצע הפסגה"זמן המכונה )השימוש המתון 

 .אספקת החשמל שירות עליותר ויותר לחיובי חשמל  יםלאזור והופכ

 

Ethernet  מחשבים מקומיותהיא טכנולוגיה לתקשורת נתונים ברשתות (LAN)  

          (Local Area Network - LAN.) 
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PROFIBUS  (Process Field Bus) - שטח בטכנולוגיית אוטומציה-הוא תקן לתקשורת שדה . 

נעשה בו )מחלקת החינוך והמחקר הגרמנית( ואז  BMBFעל ידי  1989הועלה לראשונה בשנת 

במקור לבקרה על קווי אוטובוסים ונתוני קווי תקן זה התפתח סימנס. חברת ש על ידי ושימ

 ההסעה בתחנות.

 

 KYZ -  פולסיKYZ  משמשים להעברת מידע על שימוש מידי באנרגיה מהמונה החשמלי לפריט

הזרם החשמלי       . Z -ו Yכולל שני מתגים מקשרים:   KYZ (SPDT)ממשק )לעומס(.  ציוד אחר

( המשתנים ממצב אחד למצב אחר. דופק מוגדר Z -ו Yלשני המתגים ) Kעובר / לא עובר בין 

כשינוי מצב זה, ומייצג כמות אנרגיה מסוימת שעברה דרך המונה, או במילים אחרות, צריכת 

 האנרגיה על ידי הלקוח.

 

Expert Power™ -  ניהול חברת "סאטק", מפתחת המכשיר, שמשמשת בין היתר לתוכנת

 ועוד. יעילות אנרגיה מדידת החל מחיוב, ניטור, מספקת חבילת פתרונות: ואנרגיה מקיפה 

 

10BASE-T -  10הכינויBASE-T  :מורכב ממספר מאפיינים פיזיים של האמצעי 

 מיליון סיביות לשנייה. 10 -מצביע על מהירות העברת הנתונים בכבל  10המספר 

, המסמלת את שיטת השידור בה האות basebandהיא למעשה קיצור של המילה  BASEהמילה 

, לא broadbandמועברת בצורה דיגיטלית ללא אפנון. כמו כן, בצורת שידור זו, בניגוד לשיטת 

 זמנית.-ניתן להעביר מידע בשני הכיוונים בו

 סוג הכבל בו משתמשים. -)זוג שזור(  Twisted pairהיא קיצור של המילה הלועזית  Tהאות 

 

MODBUS/TCP - TCP (Transmission Control Protocol )הוא פרוטוקול בקרת שידור  

הוא פרוטוקול אינטרנט. פרוטוקולים אלה משמשים יחד והם IP (Internet Protocol ) -ו 

מוציא באמצעות פרוטוקולים אלה,  MODBUSפרוטוקול התעבורה לאינטרנט. כאשר מידע על 

ממקם את  IP -. לאחר מכן הIP -שם מצורף מידע נוסף ונמסר ל TCP -הנתונים מועברים ל

 הנתונים בחבילה )או בתרשים( ומעביר אותם.

 

TCP – (Transmission Control Protocol הוא פרוטוקול בתקשורת )מבטיח העברה נתונים, ה

 Connectionאמינה של נתונים בין שתי תחנות ברשת מחשבים באמצעות יצירת חיבור מקושר )

Oriented.) 

 

DNP3/TCP -  3פרוטוקול רשת מבוזרת (DNP3 הוא קבוצה של פרוטוקולי תקשורת המשמשים )

בין רכיבים במערכות אוטומציה של תהליכים. השימוש העיקרי בו הוא בכלי עזר כמו חברות 

 הוסבר לעיל. TCP. הגורם חשמל ומים

 

GPRS – (General Packet Radio Service)  היא טכנולוגיה לתקשורת נתונים ברשתות לתקשורת

, ממוקמת כהתפתחות מהדור " 2.5Gדור " -. לעיתים קרובות מתוארת כGSMסלולרית מסוג 

 של הטלפוניה הסלולרית.  3Gלדור השלישי  2Gהשני 

, ובכך מגביר את קצבי העברת GSM-( לרשתות הIPמביא את פרוטוקול האינטרנט ) GPRS-ה

טין את העלויות עבור המשתמש. חיוב המשתמש נעשה בדרך כלל על פי כמות הנתונים ומק

 המידע שנצרכה, ולא על פי משך זמן החיבור. 

 

 SMS, שליחת WAPהם חיבור לרשת האינטרנט הסלולרי  GPRSהשימושים העיקריים ב

וחיבור המחשב )בדרך כלל נייד( לרשת האינטרנט על ידי מודם  MMS)אופציונלי(, שליחת 

 סלולרי.
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PT –  ( שנאי פוטנציאליPotential Transformer :) ניתן להגדיר את השנאי הפוטנציאלי כשנאי

המשמש להפיכת מתח מערך גבוה יותר לערך הנמוך יותר. שנאי זה מוריד את , מכשירים 

המתח לערך גבול בטוח, אותו ניתן למדוד בקלות על ידי מכשיר המתח הנמוך הרגיל כמו מד 

 '.וכומתח, וואטמטר ומטר וואט שעה 

 

 

 תיאור כללי: .62

 

)בקרה  SCADAמשולבים בצורה נרחבת בלוחות חשמל ובמערכות  PM135רבי המודד מסדרת 

(. הודות לתוספת מודול תעו"ז ייחודי, Supervisory Control And Data Acquisition ואיסוף נתונים

 מענה לצרכים הקיימים בתחום המנייה לחיוב. E/EH המודד מספקים דגמי

  , ראה הסבר המושגים תעו"זSCADA – .בפרק המושגים 

 

נוסף, המכשירים מתאימים לבקרה ואוטומציה של תחנות משנה ותחנות מיתוג, מכיוון שהם ב

 , Modbus RTU, 60870-5-101/104 IEC,PROFIBUS DPתומכים בפרוטוקולי תקשורת רבים, כמו 

DNP V3.0. 

 

כניסות דיגיטליות או  12ממסרים ועד  4בזכות יכולות הקלט/פלט )באמצעות מודול של עד 

 יכולים לשמש למערכות בקרה והתראה. המודדיםיציאות אנלוגיות(,  4ל מודול ש

 

פרמטרים על  100-הסדרה כוללת שלושה דגמים המספקים יכולות מדידה דיגיטלית של יותר מ

 פרמטרים באמצעות ממשק התקשורת. 1000-גבי התצוגה, ולמעלה מ

 

רקע בתוספת תצוגה ייחודית  עם תאורת, ברזולוציה גבוהה  LCD 3.6תצוגת " PM135לרב מודד 

 .(ברוסיתגם ו)של אינדיקציית עומס )בר גרף אנלוגי( ותצוגת תפריטים ונתונים נמדדים בעברית 

 

 : מדידות ותקשורת

 

פרמטרים החל מתדר,  1000מודדת מעל  , EHאו E עם סיומת PM135 המודדים  סדרתכאמור, 

, עיוות הרמוני כללי של גל סינוס הרשת  הרבעים 4מתחים, זרמים והספקים ועד אנרגיות בכל 

 וניתוח של התפלגות הרמוניות בודדות.

 

מובנית במכשיר ומודולי ההרחבה מאפשרים להוסיף יציאת תקשורת נוספת:  RS-485תקשורת 

Ethernet, PROFIBUS DP, GPRS, RF או יציאת תקשורת שניהRS-232/422/485 . 

 

 :PM135מאפייני מדידה לדגמים השונים מסדרת 

 

  :דגם הבסיסיPM135P 

 

מתחים של  מתחים, זרמים )כולל זרם מחושב באפס( הספקים, מקדם הספק, תדר, חוסר איזון•

 . , שיאי ביקוש, ערכי מינימום / מקסימום, סדר פאזותבקו זרמים /

 . 200%מדידת זרם עד •

 Hz 400, 60, 50, 25תחום תדרים: •

 .וולט מתח שלוב 690חיבור ישיר עד •

 .קילו וולט בחיבור לשנאי מתח 1150עד •
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 דגם PM135E  

 

בתוספת מדידות אנרגיה )אקטיבית, ריאקטיבית מדומה(, אנרגיה דו  Pכל הפרמטרים של דגמי 

-(, זיכרון נתוני אנרגיה יומית לTODכיוונית )צריכה/יצור(, אנרגיה בתעו"ז )מותנה בהתקנת מודול 

 .שנה 30-יום, לוח שנה לחגי ישראל ל 90

 

 

  דגםPM135EH  ,בקרת איכות חשמל בסיסית: 

 

 (40ספקטרום הרמוניות אינדיבידואליות מתחים וזרמים )עד הרמוניה •

ומקדם  TDDבמתחים וזרמים, עיוות הרמוני ביחס לעומס בזרמים  THDעיוות הרמוני כללי •

 )ראה הסבר על עיוות הרמוני בפרק מושגים(.  K-Factorהפסדי שנאים 

 זמן לערכי מינימום, מקסימום ושיאי ביקושחתימת •

 תצורת גלים•

 סדר פאזות וזווית מופע מתחים זרמים•

 

 

 

 אחריות: .63

 

לקויה או  במידה ופעולתוחודשים על המכשיר  24היצרן מציע ללקוח אחריות פונקציונלית של 

חודשים ממועד  36מיום המשלוח. בכל המקרים, אחריות זו תקפה למשך שנפגמו חלקים 

 הייצור. אחריות זו היא על בסיס חזרה למפעל.

 

. הנובעת משימוש לא נכון היצרן אינו מקבל אחריות על כל נזק שנגרם עקב תקלה במכשיר

כל אחריות על התאמתו של המכשיר לבקשה שבגינה על עצמו היצרן אינו מקבל כן, -כמו

 נרכש.

 

תביא , ע"י היצרן רטות בהתאם להוראות המפושלא או הפעלה של המכשיר התקנה לקויה 

 האחריות. לביטול

 

היחידה . המכשיר יכול להיפתח לצורך תיקון או בדיקה רק ע"י היצרן או נציגו שהוסמך לכך

סטטית לחלוטין. אי ביצוע פעולה זו עלול להזיק לרכיבים -רק בסביבה אנטיתטופל 

 האלקטרוניים ולבטל את האחריות.

 

 .היצרן ושם עובר כיול מחדש אצל המכשיר לטיפולנלקח  בעת תיקון

אינן מכסות את כל ההתקנה וההפעלה שמספק היצרן , הוראות ראוי לציין שהעם זאת, 

כל לא האפשרויות האפשריות שעלולות להתרחש במהלך התקנה, הפעלה או תחזוקה, ו

 בהוראות אלה. "מכוסים"הפרטים והווריאציות של ציוד זה 

 

 ועלה או תחזוקה של מכשיר זה, פנה ליצרן או לנציגלקבלת מידע נוסף אודות התקנה, הפ

 המקומי.
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      אזהרות יצרן ! .64

 

 בטרם התקנה או/ו הפעלה , קרא את כל ההוראות המפורטות בחוברת היצרן , ובפרט: 

 

לפני  כבויים, ומקורות חשמל אחרים למכשיר ודא שכל מקורות המתח הנכנסים  .א

 כלשהי במכשיר.  פעולהביצוע 

ואת  2Aזרם של  תלהגנחיצוני )מאמ"ת( עם התקן  AC (V1, V2, V3) המתחים הנמדדיםעל  ןהג

בסמוך  שימוקם,  5A)מאמ"ת(  של עם התקן הגנה חיצוני ליחידה אספקת החשמל  כניסת

 .ליחידה עצמה

 

 

לפני חיבור המכשיר למקור המתח, בדוק את התוויות שבגב המכשיר כדי לוודא  .ב

, מתח הקלט והזרמים. אי ביצוע פעולה זו עלול מותאמת למתח האספקה  יחידהשה

 לגרום לפציעה חמורה או אפילו קטלנית ו / או נזק לציוד.

 

 אין לחבר את המכשיר למקור חשמל פגום., בשום מקרה  .ג

 

כדי למנוע סכנת שריפה או סכנת   אין לחשוף את המכשיר לגשם או לחות .ד

 . התחשמלות

 

תחת  הראשוני שבשנאי פתוח כאשר  אינו יכול להיותם חיצוני המשני של שנאי זר .ה

נזק ציוד, אש  יתכן כתוצאה מכךויכול לגרום מתח גבוה במשני ,מעגל פתוח  הזנה.

 ואפילו פציעה חמורה או קטלנית. 

מכני על הכדי להפחית את הלחץ , חיצוני  תפששנאי מאובטח באמצעות החוט חיבור ודא כי 

   .מגיע חוט השנאיבורג החיבור שאליו 

 

 התקנת המכשיר תתבצע רק ע"י חשמלאי מוסמך.  .ו

 

 .אל תפתח את המכשיר בשום מצב כאשר הוא מחובר למקור מתח .ז

 

אין להשתמש במכשיר להגנה ראשונית, כאשר כשל המכשיר עלול לגרום לאש,  .ח

 לפציעה או למוות. המכשיר יכול לשמש במידת הצורך רק להגנה משנית.

 

. במהלך פעולת הבדיקה לפני חיבור המכשיר למעגלי  ביסודיות חוברת זוקראו  .ט

המכשיר, קיימים מתחים מסוכנים. אי ציות לאמצעי זהירות עלול לגרום לפציעה 

 חמורה או אפילו קטלנית או נזק לציוד.

 

 .לצורך פעולה תקינה או טיפול ציוד זה אינו מחייב ניקוי .י
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 הפעלה מהירה

Quick Start Guide 
 

 ( :Installing the PM135התקנה  ) .65

 

 ממוקמים  PM135במתחם המרובע או העגול. אם שני  PM135 המדידה את יחידת מקם .1

 זה לצד זה, דאג למרווח תקין ביניהם.

באמצעות מכונות כביסה ואומים. ודא שהיחידה מחוברת  PM135חבר את יחידת  .2

  היטב

 לקיר או לגוף הארון.
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 :Connecting the PM135 Unit)חיבור המודד ) .66

 

 , בצע את הפעולות/חיבורים הבאים: PM135 -לחיבור ה

 

 ים/מנותקים. . וודא שכל מקורות הכוח הנכנסים כבוי1

 .להזנת המודד . בדוק שיש לך ספק כוח מתאים2

  CT -החיצוני דרך ליבת ה CT -חוט ה , העבר את  CT -חיישן זרם חיצוני לות התחברב. 3

 .הזרםשל המונה. שימו לב לחץ המציין את הכיוון              

 חיצוני מסתיים בשני חוטים: CTשבו כל  שיפור. במקרה של יישום 4

 דרך ליבת המהשנים עבר חוט אחד ה- CT .לבורג חבר את החוט  של המונה

 הסיום.

 חבר את החוט השני מה- CT  הסיוםלבורג ישירות החיצוני. 

 .הנמדדות. חבר את כניסות המתח 5

 . RS-485-COM1 תקשורת היציאת למחבר  כבל התקשורת . חבר את6

 14AWG / 2mm² בשטח חתך  חוטים ייעודיים עם הזנת ספק הכוחחבר את . 7

  
 
 

 :למודד חשמליאופייני לתצורת החיבור התרשים        
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 ( :To connect an Option moduleחיבור המודול האופציונלי ) .67

 

 .הרכב את המודול לשליטה מרחוק על המודד 

 הפעל את יחידת ה- PM135 . 

 
 

 

 
 

 

 (:To operate the PM135הפעלת המודול במודד )

 

 ."בצע "בדיקת התקן 

  קבע את התצורה של ההתקן דרך צג הלוח הקדמי של יחידתPM135. 

 

 ( :Configuring the PM135 remotelyשליטה מרחוק על הגדרת המודד ) .68

 

 האפליקציה(  התקן את תוכנת היישום( PAS .במחשב האישי שלך 

  היישום קבע את תצורת בסיס הנתונים של- PAS .עבור המונה שלך 

  קבע את התצורה של הגדרות התקשורת שלPAS. 

  המונה אם קיימת גרסה חדשה. מארזשדרג את 

  הגדר את המונה באמצעות תוכנת היישוםPAS. 

  המודדקבע את תצורת הגדרות האבטחה שלך באמצעות הגדרת האבטחה של. 

 .קבע את תצורת הגדרות פרוטוקול התקשורת שלך 

  / קבע את התצורה של רישומי חיובTOU. .)ראה הגדרת המושג תעו"ז( 

 

 אמור להיות מוכן להפעלה. PM135בשלב זה, 
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 הכרה מפורטת של המודד:
 

 :General Information)מידע כללי  ) .69

 

PM135 פאזי-תלתתפקודי"(, המשמש כמד מתח -קומפקטי מרובה פונקציות )"רב מודד הוא. 

לי תחנות ילמפעועד בוני לוח חשמל -תוכנן במיוחד כדי לעמוד בדרישות המשתמשים החל מ

 משנה.

 

 למודד ישנם מספר דגמים , המתוארים להלן: 

 

PM135P:  גרסת מגברעם ניתן להזמין ותדר.  מתח, זרםמדידות של הדגם הבסיסי המציע 

 המאפשר מדידת והצגת הזרם הנמדד.

PM135E:  הדגם הבסיסי בתוספת מדידת אנרגיה ורישום נתונים.מציע את כל התכונות של 

PM135EH:  מציע את כל התכונות שלPM135E  יכולת ניתוח הרמוניות. עם 

 

 כוללות: PM135יחידות 

 

  תצוגתLCD עד מרחק המאפשרת קריאה נוחה םכרו-מונו ' ,אינץ 3.5 מסך  גרפית בגודל 

 )לתאם עם הספק את השפה המבוקשת(. בשפות שונות.ו, מהמכשירמטרים 

 בפרוטוקול יציאת תקשורת RS-485  יציאת אתרנט, ואופציה שניהPROFIBUS  אוRS-232 

/ RS-422 / RS-485מאפשרות קריאה והגדרה הן מקומית והן מרחוק  . יציאות אלה

 .מתאימה באמצעות תקשורת משלימה או רכישת תוכנה

 המונה. אפשרויות אלה מאפשרות  אפשרויות תקשורת שונות לתקשורת מרחוק עם

 .ואינטרנט LANתקשורת 

 

 ' ומבנה מרובע בגודלאינץ 4בגודל תצורות : מבנה עגול כל הדגמים מתאימים להתקנה בשני 

92X92 . מ"מ  

 

 (: Featuresמאפיינים )  69.1

 

 מבודדות שנאי עבור זרםכניסות  3 -כניסות מתח ו 3. תלת פאזי רב תכליתי הספקמד 

 שנאי. חיבור ישיר לקו חשמל או באמצעות 

 .זרם, תדרומתח חוסר איזון ב, האפס, זרם ההספקהספק, גורם  זרם, ,של מתח RMSמדידת 

 (.הרץ) 25/50/60/400של ת תדר מדידיכולות .  V/A הספקמד 

 

 :(PM135EH -ו  PM135E )בדגמים  TOUחיוב / מד אנרגיה 

  0.5סיווגS  IEC 62053-22 .מדידת הספק אמיתי ומדומה 

  אמיתי ומדומה. זית ושל פאזה בודדת ,תלת פאהכוללת של אספקה מדידות אנרגיה 

  עם עונות 4  -תעריף אנרגיה: ל,  זמן שימושמדידת x 4 ליום. תעריף סוגי 

 לתעריף לוח זמנים שנתי.  פעמי-תכנות קל ופשוט חד , 

  .מדידה יומית אוטומטית ופרופיל מקסימום הביקוש לרישום כולל 

 

 :(PM135EHניתוח הרמוני )בדגם 

 ( עיוות הרמוני כולל של מתח וזרםTHD( עיוות הרמוני כולל של זרם הביקוש ,)TDD   , )

 .  40( , להרמוניה הגבוהה מסדר K factor)  Kמקדם 

 .ספקטרום הרמוני וזווית של מתח וזרם 
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 (:Real-time Waveform Captureלכידת צורת הגל בזמן אמת )

 " ( יכולת ניטור והצגת צורת הגל , בזמן אמת , בדומה לסקופ scope mod. ) " 

 דגימות למחזור 64ערוצים ברזולוציה של  6זמנית עם -לכידת צורת גל בו. 

 

 (:Programmable Logical Controllerתכנות הבקר הלוגי )

 .הטמעה בבקר המתוכנת 

 16 .עמדות בקרה , תכנות ספים והשהיות 

 .בקרת פלט הממסר 

 .זמן תגובה של מחזור אחד 

 

 (PM135EH -ו PM135E  -)רק ב הקלטת אירועים ונתונים

Event and Data Recording (PM135E and PM135EH)  

 א נדיף להקלטת אירועים ונתונים לטווח הארוךזיכרון ל. 

 מקליט אירועים לרישום אירועי אבחון פנימיים ושינויי הגדרה. 

 אנרגיה יומית  + יומני נתונים ניתנים לתכנות על בסיס תקופתי: שני מקליטי נתונים

 .אוטומטית ויומן פרופיל ביקוש מרבי

 

 (:Digital I/Oכניסה/יציאה ספרתית )

  שנייה -מילי 1כניסות דיגיטליות עם זמן סריקה של  12אופציונלי לארבע, שמונה או ;

 .עם חותמות זמן , הקלט הדיגיטלי האחרונים יהקלטה אוטומטית של חמשת אירועי שינוי

 .(PM135 העזר של )עיין במדריך

  דופק נעילה ; -נעילה ואימחזור אחד; של שני יציאות ממסר אופציונליות עם זמן עדכון

 )ראה פרק "מושגים" בתחילת החומר( , דופק )פולס( אנרגיה. KYZ )פולס( והפעלת 

 

 (:Displayתצוגה )

  תצוגת במכשירLCD  240כרום עם רזולוציה של -מונו אינץ' 3.5גרפית בגודלX  128 

 .נקודות, תאורת אחורית מתכווננת לזמן עדכון והגדרת בהירות מוגדרת על ידי המשתמש

  חזרה  . עם זמן חשיפת העמוד הניתן להתאמהעל המסך לילה אוטומטית גלאפשרות 

 . default page)" )ברירת מחדל"אוטומטית לדף 

  סרגל"גרף" LED  המציג עומס ביחס לזרם העומס הנומינלי שניתן להגדרה על ידי

 באחוזים. – המשתמש

 

 (:Real-time Clockשעון "זמן אמיתי" )

  שניות לזמן שמירה החלל מדגם  20שעון פנימי עםPM135 V2 version  עם סוללת גיבוי

 עד שלוש שנים.

  :אופציה ליחידת גבוי ליחידת השעון 

 

 (:Communicationsתקשורת )

  יציאת תקשורתRS-485 חוטית; פרוטוקולי תקשורת -רגילה דוRTU, DNP3ו- SATEC ASCII 

. 

  פרוטוקולי תקשורת  ה :שנייציאת תקשורת אופציונליתDPU, MODBUS / TCP  DNP3, 

DNP3 / TCP, SATEC ASCII ו- PROFIBUS . 

 תוכנת expert Power  לתקשורת עם שירותי האינטרנט הקנייניים שלSATEC  עם מודול(

Ethernet  או עם מודולRS-232  באמצעות מודםGPRS חיצוני.) 

 תקשורת ב ללקוח התראותTCP  , עם שרתMODBUS / TCP  על . ההתראות מרוחק

 RS-232או עם מודול  Ethernet)עם מודול מוגדר על בסיס זמן או אירועים מעת לעת 

 (.חיצוני GPRSבאמצעות מודם 
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 (:Meter Securityאבטחת המידע במודד )

  ונתונים  המודדעל הגדרות ,  הלא מורשע"י גורם אבטחת סיסמא להגנה משינויים קיימת

 .שנצברו 

 

 (:Upgradeable Firmwareתוכנת או המדע במודד )שדרוג 

  דרך יציאה טורית או אתרנט. המודדשדרוג קל של 

 

 (:Software Supportתמיכת תוכנה )

  מסופקת תוכנה חינמית להגדרת וורסיה של המכשיר ורכישת נתונים . התוכנה היא של

 ראה פרק "מושגים" בתחילת החומר(. –™ expert Power חברת "סאטק" )

 

 

 (:Available Optionsאפשרויות זמינות )  69.2

 

 עם מודול הרחבה אופציונלי מהרשימה הבאה: PM135 המודדים מסדרת  ניתן לספק את

 קלט / פלט דיגיטלי. 

 תפוקות אנלוגיות. 

 יחידת שעון מופעלת על ידי סוללה . 

 יציאת תקשורת אתרנט 

  יציאת תקשורתDP PROFIBUS 

  יציאת תקשורתRS-232 / RS-422 / RS-485 

  יציאת תקשורתGPRS. 

 

 פירוט משמעות כל הרחבה להלן:

 

 (:Digital I/O) קלט / פלט דיגיטליהרחבת 

   מודולDI/2DO (DI/2DO module :) 

 4 ( כניסות דיגיטליות למגע יבשDI לניטור )דפקיםחיצוניים וקבלת  מגעים 

 .ממוני אנרגיה, מים וגז

  שניה.-מילי 1תכנות זמן הניתוק , זמן סריקה 

  מצב מוצק עבור אזעקות ממסר מכני או -ממסר אלקטרוליציאות שני

, הפעלה ע"י פולס, הפעלה בטוחה פולסי אנרגיה פלט ארבעה ובקרות, 

שליטה ישירה מרחוק רוחב דופק לתכנות; בקרת  בעת התרעות אזעקה ,

 .מחזור אחדתוך ממסר באמצעות תקשורת; זמן עדכון ב

 ( 8שמונה כניסות קלטDI module : ) 

 8  ם חיצוניים וקבלת פולסי מגעיםמגע יבש לניטור עם כניסות דיגיטליות

 .ממוני אנרגיה, מים וגז

 שניות. 1זמן סריקה של  זמן ניתוק , תכנות 

 12 / 4כניסות קלט ( יציאות פלטDI/4DO module12:) 

 12  עם כניסות דיגיטליות( מגע יבשDI לניטור )חיצוניים וקבלת  מגעים

 .לסים ממוני אנרגיה, מים וגזפו

  שניות. 1תכנות זמן ניתוק , זמן סריקה של 

 4 פולסי פלט של מכניות עבור אזעקות ובקרות, ו-יציאות ממסר אלקטרו

בקרת  ,רוחב דופק לתכנות ,אנרגיה , הפעלה בטוחה בעת התרעות אזעקה

 זמן עדכון מחזור אחד. .שליטה ישירה מרחוק בממסר באמצעות תקשורת
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 ( יציאה אנלוגיתAnalog Output:) 

 ,מספק: PM135למודד מדגם ליציאה האנלוגית מודול ההרחבה 

 .ארבע יציאות אופטיות מבודדות עם ספק כוח פנימי 

  :0-20האופציות ליציאה הן mA  ,4-20 mA  ,0-1mA  ,±1 mA  עדכון תוך .

 זמן מחזור בודד.

   יציאת תקשורת נוספתCOM 2 (Additional Communication Port – COM2:) 

 :הן זמינות COM2כמודול הרחבה. אפשרויות , COM2 שניה יציאת תקשורת מהספק ניתן להזמין

  יציאת פרוטוקולי תקשורת אתרנטT 10/100Base   ,MODBUS/TCP , 

DNP3/TCP , 

  יציאתPROFIBUS DP. 

  יציאתRS-232 / RS-422 / RS-485  ,פרוטוקולי תקשורת  

MODUUS RTU, DNP3, SATEC ASCII ו- IEC 60870-5-101 . 

  יציאת תקשורתGPRS. 

 ( יחידת שעון המופעלת ע"י סוללהTOU - Battery-Operated Clock Unit:) 

 מספק: TOUמודול 

  שנים 3שעון מדויק עם גיבוי סוללה; זמן שמירת שעון למשך. 

 4 ( כניסות דיגיטליות למגע יבשDI לניטור )פולסים חיצוניים וקבלת  מגעים

 שניה. 1זמן סריקה של  .לתכנותניתן זמן ניתוק  .ממוני אנרגיה, מים וגז

 ( אפשרויות משתמש בהתאמה אישיתCustomized Options:) 

  ניתן להתאים את הצגת הנתונים בתצוגה הקדמית באמצעות תקשורת

 .באופן המתאים ביותר ליישום המשתמש,

 ( רזולוציית מכשיריםDevice Resolution:) 

 להצגת מתח, זרם , ברזולוציה נמוכה או גבוהה  תצוגה ניתן לבחור אפשרות

 סעיף ראהלשימוש ביישומי הספק גבוה ונמוך. לקבלת מידע נוסף,  הספקו

 ".מדידההיחידות "  -שדן ב 78.2

 ( אנרגיה מתגלגלתEnergy Rollover:) 

 כדי לספק רזולוציית  ד,דוניתן לשנות את מגבלת העברת האנרגיה במ

רזולוציה ספרות. תצוגת המונה מסוגלת להציג  9ספרות עד  4רגיה בת אנ

 .LED של תצוגת  ספרות באמצעות שני חלונות 9 של

 ( אפשרויות תצוגהDisplay Options:) 

  לשימוש במקומות , אפשרויות תצוגה שונות זמינות להתאמה אישית

חשוכים או לא בטוחים, או במקומות שכמעט ואינם נגישים לתצפית. עיין 

 לקבלת מידע נוסף. 78.1סעיף בתצורת התצוגה 

 

 

 התקנה חשמלית: .70

 

 הערות יצרן בטרם התקנה:

  ."וודא שמותקן מפסק ראשי בארון החשמל והוא במצב "כבוי 

  .המפסק האמור בסמיכות אליך בעת ההתקנה 

 הראשי יסומן כמפסק ראשי בצורה בולטת. המפסק 

 .בכל מהלך ההתקנה , לא תהיה עבודה תחת מתח חשמלי 
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 שרטוט התקנה אופיינית להלן:
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 (:Power Source Connectionחיבור מקור הכוח ) .71

 

 מקור האספקה להזנת המודד יכול להיות דרך נתיך ייעודי )ספציפי( , בסמוך למודד עצמו.

 . DCאו  ACמתח זה יכול להיות 

 

 : AC -לחיבור מתח ה

 . +/Lחבר קו מתח לנקודה 

 . -/Lחבר קו "אפס" לנקודה 

 

 : DCלחיבור מתח 

 במודד.  +/Lחבר את )+( הספק לנקודה 

 במודד.   -/Lהספק לנקודה ( –)חבר את 

 . S8VK-C 060 24דגם:   OMRON  יכול להיות מדגם  DC-הערה: ספק ה

 

 (:Voltage Input connectionמתח הכניסה למודד )חיבור  .72

 

יוצגו בהמשך.  –"מתח הכניסה למודד" זהו המתח אותו מודדים. קיימים מספר תצורות חיבור 

 כמוצג להלן: עם חיבור ישיר V 690בדרך כלל משתמשים בכניסות 

 

 
 

 

 

 (.PTמתח" )וולט , מה שמרמז על מעבר דרך "שנאי  120אפשרות אחרת היא חיבור של 

 חיבור כזה אפשרי בכל אחד מארבע התצורות שיפורטו בהמשך.
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 (:Current Input Connectionחיבור חיישני מדידת הזרם ) .73

 

  שונים: CTמספקת שני חיבורי ,  PM135 מודדי סדרתבעיקרון, 

 (CT  הוא שנאי זרם–  .)זהו חיישן מדידת הזרם שהוזכר קודם 

  באמצעותCT פנימי  . 

 שימוש ב- CT  חיצוני (HACS - High Accuracy Current Sensor  הוא חיישן זרם עם

 .(דיוק גבוה של חברת "סאטק"

 

 CT-ליבת הדרך , החיצוני  CT -ל המיועד את חוטנדרש להעביר חיצוני,  CT -כדי להתחבר ל

 הפנימי במודד . האיור הבא את הפרטים:

 

 
 

 חיצוני מסתיים בשני חוטים: CTכל  השב התקנה חדשהבמקרה של 

 של המונה. CT -חוט אחד דרך ליבת הר . העב1

 .במודד. חבר את החוט לאחד מברגי סיום 2

 החיצוני לבורג הסיום כדי לסגור את הלולאה. CT -. חבר את החוט השני מה3
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 תצורות חיבור מתח הכניסה למודד: .74

 

  זרם . ישני חיישנתילים באמצעות  3 עםחיבור ישיר דלתא 

3 wire 2-element Delta direct connection using 2 CTs  :נקרא(dir23) 

 
 

  חיבור ישירY  תילים באמצעות שלושה חיישני זרם  3עםCT . 

4 wire Wye 3 element direct connection using 3 CTs   :4)נקראLn3  4) אוLL3 
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  חיבורY  חיישני זרם  3באמצעות  תילים  4תלת פאזיCT  ושלושה שנאי פוטנציאלPT . 

4 wire Wye 3-element connection using 3 PTs, 3 CTs   :נקרא גם(4Ln3   4אוLL3) 

 
 

  חיישני זרם + שני שנאי פוטנציאל. 2תילים באמצעות  3 עםחיבור דלתא פתוח 

3 wire 2-element Open Delta connection using 2 PTs, 2 CTs  :נקרא גם(3OP2) 
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  חיבורY חיישני זרם  2 כלומר אלמנטים ½2באמצעות  חוטים 4 עםCT +3  שנאי

 פוטנציאל 

4 wire Wye 2½-element connection using 2 PTs, 3 CTs  :נקרא גם(3Ln3 or 3LL3) 

 

 
 

  2 חיישני זרם 3אלמנטים כלומר  ½2באמצעות חוטים  3 עםחיבור דלתא פתוח + CT 

 . PT פוטנציאלשנאי 

 3 wire 2½-element Open Delta connection using 2 PTs, 3 CTs  :נקרא גם(OP33) 
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  חיישני זרם  3חוטים באמצעות  4חיבור דלתא ישיר עםCT . 

4 wire 3-element Delta direct connection using 3 CTs  :נקרא גם( 4Ln3  4אוLL3:) 

 
 

  תילים עם שני שנאים  3חיבור "דלתא שבור" עםPT  +3  חיישני זרםCT . 

 Wire 2½-element Broken Delta connection using 2 PTs, 3 CTs3  

  3bLL3)או bLn3 3)נקרא גם:
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 :I/O (I/O Connections)פלט"  -חיבור מודול "קלט .75

 

 אזהרת יצרן: 

כבויים. אי שמירה למודד לפני התקנת מודול הקלט / פלט ודא כי כל מקורות הכוח הנכנסים 

 עלולה לגרום לפציעה קשה ואף קטלנית ולפגיעה בציוד. הנחיה זועל 
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  כניסות: 4מודול של 

 : כיציאהכדופק )פולס( חשמלי ממסר המסופקות  יציאותישנן שתי 

 אזעקות או שלט רחוק.עבור 

 

 
 

)כלומר נכנס אות חשמלי ההופך לדופק אור  מבודדות אופטית, סטטוס  כניסותארבע ישנן 

  סנכרון זמן. ניצול החשמל ,, תקופת  ספירת דופקמצב , ( , המגדירות ניטור של :I/O -ביחידת ה

 
 

  8מודול ( 8כניסות DI module) 

, מניית פולס )דופק( סטטוס, : מסופקות לניטור ת, השמונה כניסות מצב מבודדות אופטיקימות 

 .וסנכרון זמן תקופת ניצול החשמל
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  12מודולDI / 4RO  יכול להיות מצויד ביציאת תקשורת אופציונליתCOM2 - 

ETHERNET  אוRS-422/485 : 

 
 

 

 אזעקות או שלט רחוק.ל,  דופקכהמסופקות  מכני-ארבעה תפוקות ממסר אלקטרו מתקבלות
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 12  כניסות סטטוס מבודדות אופטיות ניתנות לניטור סטטוס, ספירת דופק, תקופת

 ( Digital Inputs) וסנכרון זמן. חשמלביקוש 

 

 
 

  תפוקות אנלוגיות -מודול  (Module AO Module - 4 Analog Outputs4) 

 

פשרויות עם ספק כוח פנימי וא ת ,מבודדות אופטי,כולל ארבעה יציאות אנלוגיות  4AOמודול 

  (,500Ωעומס לולאה של עד זרם ) 4-20mA -ו  mA 0-20פלט זרם של 

0-1 mA    ±1 -וmA   (2mA  יותר מ    לולאה של ובעומס התנגדות  100%יתר של עומס ב- 

5KΩ.) 
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   הערת יצרן :   

 מומלץ לחבר יציאות אנלוגיות שאינן בשימוש לנקודת הארקה.

 

  4מודולAO TERMINAL  מחושמליםמיועד לשימוש אך ורק עם ציוד שאין בו חלקים 

 נגישים. 

  4דרגת הבידוד של הציוד החיצוני המקושר למודולAO  צריך להיות מתאים לדרגה

3  

משמעותה שההגנה נגד שוק חשמלי היא עבודה במתח נמוך במיוחד כך שלא נוצר  3)דרגה 

 "מתח מסוכן"(.

 יוד החיצוני המחובר צריך להיות תואם לחוט נקודות החיבור )"טרמינלים"( של הצ

14 AWG מ"מ שטח חתך מוליך(. 1.5-2  -)שזה מתאים ל 

  סוג הציוד שעשוי להיות מחובר בנקודות החיבור )"טרמינלים"( הוא: בקר לוגי

( או מודד Programmable Logic Controller– PLCמתוכנת ליצירת אוטומציה )

 ספרתי/אנלוגי .

 

 

 : יח' שעון וארבע כניסות דיגיטליות  TOUמודול  .76

(TOU module – RTC and 4 Digital Inputs) 

 

עם ארבע ( המופעל ע"י סוללה (Real Time Clock - RTCמספק שעון זמן אמיתי  TOUהמודול 

לאספקת ביקוש ה ומשך זמןלניטור סטטוס, סנכרון זמן, ספירת דופק  תכניסות מבודדות אופטי

  .חשמל
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  החלפת סוללות במודולTOU (TOU – Battery Replacement:) 

 

 !WARNINGאזהרת יצרן:   

לבצע יכולים ואת הציוד החשמלי הנלווה אליו  המודדרק אנשי מקצוע מוסמכים המכירים את 

 .RTC -ה גיבוי שלסוללת את החלפת 

 

 להחלפת הסוללות יש לבצע את הפעולות הבאות:

  שלוף את מודולTOU .מהמודד 

 :לפתיחת מכסה המודול, שלוף את שלושת הברגים 

 

 
 

 הסוללה. ביתאת הסוללה הישנה על ידי הרמת הלשונית הנשלפת של  וצאה 

 3ליתיום את סוללת ה סהכנV  (CR1632)  תוך כדי החזקת , החדשה למחזיק הסוללה

כלפי מעלה )+( הסוללה  פונה שקוטבבצורה כזו , הסוללה  ביתהלשונית הנשלפת של 

 כמוצג באיור.
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 (:(Communications Connections חיבורי תקשורת .77

 

 אזהרת יצרן :  

אי שמירה  כבויים.למודד לפני התקנת מודול התקשורת, יש לוודא שכל מקורות הכוח הנכנסים 

 עלולה לגרום לפציעה קשה ואף קטלנית ולפגיעה בציוד. זו הנחיהעל 

 

 :PM135תקשורת עבור זמינות מספר אפשרויות ישנן 

 .  RS 485עבור פרוטוקול תקשורת  COM1כניסה 

-RS, פרוטוקולים  PROFIBUS  ,GPRSעבור: תקשורת "אתרנט" , תקן תקשורת  COM2כניסה 

232, RS-422, RS-485  וכן עבור מודם ,RF . 

 .יחד עם המודדבאמצעות מתאם כבלים המסופק  אפשריתאתרנט  תקשורתחיבור ל

 

שמגיעים  PM135 של מודד נמצא במדריכי הפרוטוקול, תיאור מלא של פרוטוקולי התקשורת 

 .עם המכשיר הנרכש

של  יכול להיות מצויד בתקשורת אופציונלית,  75בסעיף , שתואר קודם לכן  12DI / 4ROמודול 

 . RS-422/485אתרנט או 

 

  כניסהCOM1  לתקשורתRS-485  (COM1 RS-485 Connection:) 
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  מודולETH –  חיבור תקשורת אתרנט 

((ETH module – COM2 Ethernet Connection  : 

 

דירוג . נגישים מתחים "חיים"מיועד לשימוש רק עם ציוד שאין בו  ETH TERMINAL -מודול ה

לבידוד  III, יעמוד על פי קטגוריית ההתקנה ETH -הבידוד של הציוד החיצוני לשימוש במודול ה

משמעותה שההגנה נגד שוק חשמלי היא עבודה במתח נמוך במיוחד כך שלא נוצר  3)דרגה . 

 "מתח מסוכן"(.

 . RJ-45אופן החיבור לציוד החיצוני יהיה כבל מסוג 

 הוא: TERMINAL) -מגעי הכניסה )הסוג הציוד שעשוי להיות מחובר ל

 (LAPTOPאו  PCמחשב אישי ) .א

 או/ו מתג . Base T LAN HUB 10/100 .ב

 

10BASE-T הוא תקן יישומי של טכנולוגיית ה־Ethernet  אשר מאפשר לתחנות קצה להתחבר זו

 Twisted pair). " )זוגות שזורים"לזו באמצעות כבל תקשורת מסוג 

 : ההתקןמורכב ממספר מאפיינים פיזיים של  10BASE-Tהכינוי 

מצביע  100 סיביות לשנייה.מיליון  10 -מצביע על מהירות העברת הנתונים בכבל  10המספר 

 מיליון סיביות בשניה. 100על מהירות העברת נתונים בכבל של 

, המסמלת את שיטת השידור בה האות basebandהיא למעשה קיצור של המילה  BASEהמילה 

, לא broadbandמועבר בצורה דיגיטלית ללא אפנון. כמו כן, בצורת שידור זו, בניגוד לשיטת 

 זמנית.-בשני הכיוונים בו ניתן להעביר מידע

 סוג הכבל בו משתמשים. -)זוג שזור(  Twisted pairהיא קיצור של המילה הלועזית  Tהאות 
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  כניסת חיבורCOM2  לחיבור פרוטוקול תקשורתPROFIBUS : 

(PRO module – COM2 PROFIBUS Connection)  

 

דירוג . נגישים "חיים" שאין בו מתחיםמיועד לשימוש אך ורק עם ציוד  PRO TERMINALמודול 

, יעמוד על פי קטגוריית ההתקנה   PRO module - הבידוד של הציוד החיצוני לשימוש במודול ה

III  משמעותה שההגנה נגד שוק חשמלי היא עבודה במתח נמוך במיוחד כך  3לבידוד . )דרגה

 שלא נוצר "מתח מסוכן"(.

 DB9 יהיה עם כבל מסוגציוד החיצוני עם ה TERMINAL -ל סוג החיבור

 הוא: TERMINAL -סוג הציוד שעשוי להיות מחובר ל

 PLC (Programmable Logic Controller PLC-) –בקר לוגיקה לתכנות לאוטומציה 
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  כניסת חיבורCOM2  פרוטוקול תקשורת מודול לחיבורRS-232/422-485 : 

RS-232/422-485 module – COM2 Connection)) 

 

מיועד לשימוש רק עם ציוד ,  RS-232 / 422-485 לתקשורת  TERMINALS )) מודולכניסות מגעי ה

-RS-232 / 422דירוג הבידוד של הציוד החיצוני לשימוש במודול . נגישים מתחים "חיים"שאין בו 

ותה שההגנה נגד שוק משמע 3)דרגה  .לבידוד III, יעמוד בהתאם לקטגוריית ההתקנה 485

 חשמלי היא עבודה במתח נמוך במיוחד כך שלא נוצר "מתח מסוכן"(.

 1.5)עד  AWG 14חוט בגודל  עםשל הציוד החיצוני הוא בדרך כלל  TERMINAL -ל סוג החיבור

סוג הציוד . (²מ"מ 0.3) AWG 22 -זכר לנקבה יותר מ DB9וכבל  RS-422/485יציאת ו(  ²מ"מ

 הוא: TERMINAL) -ר למגעי הכניסה )השעשוי להיות מחוב

 .(LAPTOPאו  PCמחשב אישי )
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  כניסת חיבורCOM2  למודול מודםGPRS/GSM : 

GPRS/GSM modem module – COM2 GPRS connection)) 

 

כדי לספק תקשורת עם שרת  המודדשל  COM2ליציאת  GSM / GPRSניתן לחבר מודול מודם 

MODBUS / TCP  באמצעות רשת , המרוחקGPRS .אלחוטית 

לדרוש מספק השירות  עלינושיחה קולית נכנסת. תתאפשר   GSM / GPRS "סים" -אסור כי ל

 !!! בלבד (DATA) מידע עבור שירותי( יהיה SIM"סים" )-שה

התקנה בארון בעת יכול להיות מצויד בשתי אנטנות שונות: אנטנה פנימית  GPRS -מודול ה

צמודה לדופן התקנה אפשרות שניה שאנחנו באזור שבו המתכת.  נטולתפלסטיק או בסביבה 

 .השתמש באנטנה חיצונית, יש מתכתית 
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  חיבור לתקשורתWi-Fi (Connecting a Wi-Fi module:) 

 

עם , Wi-Fi     תקשורת באמצעות  לספקכדי  המודדשל  COM2ליציאת  Wi-Fiניתן לחבר מודול 

  . המרוחק MODBUS / TCPשרת 
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 (:Using Front Displayתיאור פאנל קדמי של המודד ) .78

 

 
 

 

 

 (:Display Operationsתצוגת הפעלה ) 78.1

 

גרפית בעלת ניגודיות גבוהה עם תאורה אחורית לקריאת  LCDבעל תצוגת  PM135המודד מדגם 

 ושירות. משתנים, הגדרת נוחה גם בתנאי חשכה  נתונים מקומית

 

 התצוגה פועלת בשני אופנים: 

 בין "הדפים" עם תכונת הגלילה האוטומטית , עמודים  תמצב תצוגת נתונים מרוב

 נתוני הגדרת המודדלגלול בין מסכי תצוגה כדי להציג נתוני חיוב,  תמאפשרה

 .מדידה עדכניומצב 

 שינוי פרמטרים של  ואפילו לבצעגדרות מצב תכנות מאפשר לך להיכנס לה

 והודעות אבחון התקנים. מונים, ספי מקסימוםהגדרת המפעל, או איפוס 

 

 התצוגה מתעדכנת בקצב של שניה אחת.
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 (Navigation Buttonsלחצני הניווט )

 

 ישנם חמישה מקשי ניווט ולהלן: PM135בדגם 

 

( כשהפונקציה תלויה באופן )סוג( ENTER( או "הכנס" )SELECTמקש "בחירה" ) 

 התצוגה:

  תוך כדי ניווט לתפריטי משנה, לחיצה על כפתורSELECT / ENTER  בוחרת את

 ות.המודגש הכותרותתפריט 

 

 
 

  בתפריטים "הגדרה בסיסית" או "הגדרת התקן", לחיצה על כפתורSELECT / 

ENTER  הפרמטרים במכשיר.מאחסן את שינויי , תוך שינוי פרמטרי התקנים 

 למשל: 

 

 
 

 

 הפונקציה משתנה בהתאם לתצוגה הנוכחית: - TAB -כפתור ה 

  נתוני תצוגה, לחיצה על לחצן ניטור במצבTAB  עוברת מתצוגת נתונים

 . למשל:נוכחית לתצוגת הנתונים הבאה
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 זרם , "שנאי  ""הגדרה בסיסיתבחירת למשל, ב(CT ) ראשיA  לחיצה על ,"

 . למשל:עוברת לספרה הבאה שתוגדר TABלחצן 

 

 
 

 

הפונקציה משתנה  - DOWN)) "מטה" /(UP) "מעלה"לחצני הגלילה  או     

 בהתאם לתצוגה הנוכחית:

  לחיצה על לחצני הגלילה  -במצב תפריט תצוגהUP / DOWN מנווטת בין ,

 .במסכי התפריטים יםכל פונקציות / פרמטר

  לחיצה על לחצני הגלילה  -במצב נתוני תצוגהUP / DOWN נווט ממסך ,

 .נתוני התצוגה הנוכחיים למסך נתוני התצוגה הבא

 

 

תכליתי , שהפונקציה שהוא -( זהו מקש דוMENU(/ "תפריט" )ESCמקש "בריחה" ) 

 מבצע )"בריחה" או "תפריט"( תלויה בסוג התצוגה ע"ג המסך: 

  בתפריט המשנה, לחיצה על לחצןאנו כאשר  - "תפריט תצוגה"במצב 

ESC / MENU ,מסך התפריט ב מעבירה אותנו לחלק העליון. 

  לחיצה על לחצן  - "נתוני תצוגה"במצבESC / MENU ,למסך  מעבירה אותנו

 .ראשיהתפריט ה

 

 (Navigating in Data Display Modeניווט במצב "תצוגת נתונים" )

נתונים מרובות עמודים. המיקום הנוכחי שלך מסומן בסרגל העליון מספק תצוגת  PM135המודד 

 : כמוצג בתמונה הבאה
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 :(Status Indicatorsמחווני המצב )

נותנים אינדיקציה מיידית למצב מונה ומראים את , סמלים גרפיים בשורת המצב התחתונה 

 התעריף הנוכחי.

משמאל בשורת המצב. ניתן לשנות את סדר התאריך על פי  מצויניםהתאריך והשעה הנוכחיים 

 הכללים המקומיים באמצעות תפריט הגדרת המכשיר "שעון בזמן אמת".

 

 

 
 

 

 ( מחוון מצב הפעלהOperating Mode Indicator :) מחוון המצב נותן מידע על

 נוכחות העומס ומראה את כיוון ההספק הפעיל.

NORM – ."מצב "נורמלי 

TEST – .מצב בדיקה 

 

 ( "מחוון "תעריףTariff Rate Indicator :)( מחוון התעריפיםT1  עדT8 מראה את )

 .כמופיע ברגע הצגתו על המסךהתעריף הפעיל 

 

  זרימת כוחכיוון עומס / על קיום אין מחוון (No Load/Power Flow Direction 

Indicator :) ומראה את כיוון מחוון זרימת הכוח נותן מידע על נוכחות העומס

 סימונים: ההספק הפעיל.

 אין עומס.  

 .מהמונה לעומס אנרגיה פעילה שהועברה - קדימה פעילהספק זרימת כיוון  

 .אנרגיה פעילה המונה מודד קבלת –זרימת כוח אקטיבית הפוכה כיוון  

 

 (:Phase Presence Indicatorsאינדיקציה לפאזה קיימת )

בין קו האפס  מתח V1-V2-V3 ים מתחה" מראים את הסטטוס של 123" הפאזהמחווני נוכחות 

 . לפאזה  בין פאזה מתח V12-V23-V31, או  לפאזה 

 

 המותרת. כל המתחים קיימים ומעל סף ירידת המתח - 
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יתכן )המוגדר.  הנמוך נמצא מתחת לסף המתח הפאזהמתח  - תפאזות מהבהב ספרת

 במודד שגויה , נמוכה מדי(.אולי שהגדרת מתח הסף הנומינלי 

 

 חסר או מתחת לסף הפרעות המתח.הפאזה מתח  - ת וופאזה מקווק ספרת

הפאזה המתאים שלו מספר המתח שהוגדר, הנמוך של אם מתח הפאזות נמצא מתחת לסף 

 מהבהב.

 .פאזה מוחלף במקףמספר האם מתח הפאזה חסר או מתחת לסף הפרעות המתח, 

 

 

 (:Display Featuresתכונות התצוגה )

 הפתיחה :מסך את בזמן הפעלת המכשיר, התצוגה תציג 

 

  
 

 

 ואחריו מדידות מתח כמתואר להלן:

 

 
 



109 

 

 

 

התאמה או , הפעלה חסימהניתנות לומספר תכונות הניתנות לתכנות  PM135 המודד לתצוגת

 המכשיר. למשל:התצוגה של  ה באמצעותבאמצעות הגדר

 

 (:Backlightתאורה אחורית )

מדליקה את התאורה , תצוגה כבויה בכאשר תאורה אחורית , כלשהו לחצן לחיצה קצרה על 

בגמר הזמן  .בהגדרת התצוגהש הריבחזמן ה דלוקה עפ"יהתאורה האחורית נשארת  האחורית.

 מתעמעמת כדי לחסוך בחשמל. המוגדר התאורה 

 ( וזמן זה ניתן לתכנות )כברירת מחדללדקה  במפעל ע"י היצרןזמן התאורה האחורית מוגדר 

 דקות.  10  -ל דקה בין 

 העבודה הדרושה מתבצעתאם  ,להגדיר באופן זמני את התאורה האחורית לפעולה רציפה ניתן

 דקות.  10 -מ בחושך למשך זמן רב יותר

 

 (:Contrastניגודיות )

 (.Setupניתנת לכוונון דרך מסך "הגדרות" )

 

 (:Return-Autoחזרה אוטומטית )

, )דהיינו חזרה למסך המדידות אוטומטית אם למשל מופעלת  "חזרה האוטומטית"-תכונת האם 

מרווח ההחזרה בחירת ולא נלחץ על לחצן כלשהו לעברנו לרגע למסך אחר כמו "הגדרות"( , 

דקות  5(, זמן החזרה למסך הנתונים יהיה דקות 30עד מדקה אחת וניתן לתכנות )שהאוטומטי 

  צרן. כברירת מחדל שקבע הי

או מתפריט שהיינו בה ,התצוגה חוזרת אוטומטית לדף ברירת המחדל מכל תצוגת נתונים אחרת 

מופעלת, התצוגה נכנסת מיד לרצף הגלילה  "גלילה האוטומטית" – אם תכונת ה הגדרה.

 האוטומטית.

 

 (:Scroll-Autoגלילה אוטומטית )

את תצוגת גוללת אוטומטית מופעלת, תצוגת הנתונים  "גלילה האוטומטית"-אם תכונת ה

 תכנות. , כפי שהגדרנו בבכל העמודים הכלולים ברצף הגלילה האוטומטי הנתונים 

שניות. רצף הגלילה עשוי לכלול  30עד  2ניתן לכוונון בטווח של , גלילה זמן ההשהיה במרווח 

 כולם.ספציפית או את צגים שנבחרו 

אם לא נלחץ על לחצן כלשהו למרווח ההחזרה  "גלילה אוטומטית"-התצוגה נכנסת אוטומטית ל

או תוך דקה אחת אם תכונה זו אינה  (כאשר תכונת ההחזרה האוטומטית מופעלת)האוטומטית 

 . במקרה האחרון, רצף הגלילה משוחזר מהנקודה בה הופסק.מופעלת

 כלשהו.  כדי להפסיק את הגלילה האוטומטית, לחץ בקצרה על לחצן

להפסקת הגלילה. אחרת , לחץ  לחצןהלחץ לחיצה קצרה על  , קתאם התאורה האחורית דול

מכיוון שהלחיצה הראשונה מדליקה רק את התאורה האחורית  פעמיים קצרות על אותו לחצן

 ואינה משפיעה על הגלילה האוטומטית.

 .TESTהגלילה האוטומטית אינה פועלת במצב 
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 (:Measurement Unitsיחידות מידה ) 78.2

רזולוציה ניתנת לבחירה עבור מדידת מתחים )וולט( , מדידת זרמים )אמפרים(   PM135 -למודד ה

 והספקים , המוצגים בתצוגה הקדמית ובאמצעות תקשורת.

 

 (:Low Resolution Option) אפשרות ברזולוציה נמוכה

במדידות , ובקילו אמפר  10,000A  -לבמדידה שהיא מתחת זרמים מוצגים באמפרים שלמים 

 . 10,000Aשהן מעל 

 המתח: מדידת בתצורתתלויות  הספקיחידות מדידה למתח ו

 ב( חיווט ישירPT = 1 או )חיווט באמצעות בPT  כולל , 4.00של ביחס 

 וואט.-המתח מוצג בוולט והספק בקילו

  ביחסPT  וולט עם שלושה מקומות עשרוניים, -, מתח מוצג בקילו4.0מעל

 ושה מקומות עשרוניים.וואט עם של-והספק במגה

 

PT –  ( שנאי פוטנציאליPotential Transformer ניתן להגדיר את השנאי הפוטנציאלי כשנאי :)

מכשירים , המשמש להפיכת מתח מערך גבוה יותר לערך הנמוך יותר. שנאי זה מוריד את 

מו מד המתח לערך גבול בטוח, אותו ניתן למדוד בקלות על ידי מכשיר המתח הנמוך הרגיל כ

 מתח, וואטמטר ומטר וואט שעה וכו'.

 

 (:High Resolution Optionאפשרות ברזולוציה גבוהה )

זרמים מוצגים באמפר עד שני מקומות עשרוניים ובקילו , 10,000A -במדידת זרמים מתחת ל

 .  10,000Aבמדידה שהיא מעל אמפר 

 תלויות בסכמת חיבור המתח: הספקיחידות מדידה למתח ו

  כאשר( משתמשים בחיווט ישירPT = 1 ,)מתח מוצג בוולטים עם מקום ה

 עשרוני אחד, והספק בקילוואט עם שלושה מקומות עשרוניים.

  כאשר משתמשים בחיווט באמצעותPT  כולל, מתח מוצג  4.0עד  שלביחס

 וואט שלמים.-בקילו ואילו ההספקבוולטים 

  ביחסPT  ומות עשרוניים, שלושה מקעד וולט -, מתח מוצג בקילו4.0מעל

 שלושה מקומות עשרוניים. עדוואט -והספק במגה

  

  .ומציגות את יחידות המדידה המתאימות,ה"קילו "וה"מגה" העגולות הקטנות נדלקות  LEDנוריות 

 

 (:Primary and Secondary Voltsהצגת מתחים ביח' ראשוני ומשני )

 אופן התצוגה ת. ומשניניתן להציג וולטים ביחידות ראשוניות )ברירת מחדל( או 

 .מצב התצוגה דרך הגדרת התצוגה ויניתן לשנ

 

 (:Phase Power Readingsקריאת הספק לכל פאזה בנפרד )

 לכל פאזההספק יכול להראות קריאות מודד הפאזות עם קו אפס ,  3חיווט של בתצורת 

  תצוגה זו מושבתת. – ברירת מחדלבהגדרת  בנפרד. 

 

 (:Fundamental Componentרכיב בסיסי )

המודד יודע להציג את מקדם ההספק הכולל וההספק הפעיל בתנאי וזה הוגדר לתצוגה דרך 

תפריט "הגדרות".  כאשר מתאפשרת הצגת "הספק הפאזה" , המודד יודע להציג את מקדם 

 ההספק לכל פאזה בנפרד.
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 (:Data Displaysתצוגת המידע ) 78.3

 מידע כמפורט להלן:דפי  8המודד מאפשר הצגת 

 

 
 

 מדידות אפשריות.  7(: מציג תצוגת מידע של Measurementsמדידות ) .1

 Sהספק מדומה  , Q, מינימום/מקסימום , הספק "עיוור"   PF מתח , זרם , הספק , מקדם הספק

,  , MAX. , DMD  .הספק נצרך וחיוב 

למתח או זרם  ת(: תצוגת הרמוניה אינדיבידואליHarmonicsהרמוניות ) .2

 וספקטרום הרמוניות.

 . THD(: למתח וזרם וערך העיוות ההרמוני הכולל Waveformsצורות גל ) .3

 

THD - Total Harmonic Distortion א מדידה של העיוות ההרמוני הקיים יהעיוות הרמוני הכולל ה

בסיסי. התדר ה הספקשל כל המרכיבים ההרמוניים ל ההספקיםומוגדר כיחס בין סכום , באות 

 קשור קשר הדוק, משמש לעתים כמילה נרדפת.המונח  זהו -" גורם עיוות"

במערכות שמע, עיוות נמוך יותר פירושו שהרכיבים ברמקול, מגבר או מיקרופון או ציוד אחר 

 מדויקת יותר של הקלטת שמע.)העתקה( מייצרים רפרודוקציה 

נמוך יותר פירושו פליטת אות טהורה מבלי לגרום להפרעות למכשירים  THDבתקשורת רדיו, 

 אלקטרוניים אחרים. 

נמוך יותר פירושו הפחתת זרמי שיא, חימום, פליטות ואובדן ליבה  THD, הספק במערכות 

והדרישות המומלצות  ההמלצות המעשיות מכסה את IEEE std 519-2014[ 2] תקן במנועים.

 .לבקרה הרמונית במערכות חשמל

 

 (: תצוגת הגרף הפאזורי של מתח וזרם.Phasorפאזור ) .4

 

 דיאגרמה המבטאת עוצמה )משרעת( כפונקציה למופע.  – פאזור

 

( : מציג סטטוס המונים , כניסה ספרתית Digital I/Oכניסה/יציאה ספרתית ) .5

 ומצב ממסרי יציאה.

 (: תצוגת דיאגנוסטיקה ואזעקות.Device Controlבקרת התקן ) .6

 (: תצוגת מצב ההתקנים.Basic Settingsהגדרות בסיסיות ) .7

(: תצוגת דגם ההתקן , מספר הזיהוי שלו, גרסת Device Infoמידע ההתקן ) .8

 COM1 , COM2  ( .COM – Communication .)קושחה )מארז( , מצב יציאות  
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 (:TEST Mode Data Displayתצוגת נתונים של מצב הבדיקה ) 78.4

 .תקופת החיובנתוני במקום  ((TEST "בדיקה" במצב יםתצוגת נתוני הבדיקה מוצג

 

  
 

 בתצוגת מצב הבדיקה מוצג:

 קצב הבהוב ה- LED  המצייןWh/imp ( . imp  קיצור שלimpulse – )דופק 

  קריאת הספק ממשי(KWh)  והספק חוזרKVARH) של היחידות הצורכות )

 .  KWh 0.001את ההספק וזה ברזולוציה של 

 

KVARH - Kilo Volt Amps Reactive Hours  .זהו ההספק החוזר למקור ואינו נצרך ע"י העומס

 שיפור "מקדם ההספק" מפחית את ההספק הראקטיבי. 

 

 ( "המודד בתפריט פעולה "בדיקהTEST עם ) תפריט אפשרויות התקנה

 תקן.לה

 

 

 (:Billing Period Data Displays) הצגת נתוני תקופת חיוב 78.5

ובנוסף גם נתונים אנרגיה צריכת מספק תצוגת נתוני תקופת חיוב עבור  PM135המודד מדגם 

 ( המתקבלים כקלט ספרתי עבור יישומי מדידת מים או גז.m³  ,cf  ,Ccfכלליים של נפח )

כלולים בשיעורים המופיעים  TOUבהגדרת ובתעריף הרישום לחיוב /  שנבחרורק רישומים 

  . TOU"זמן החיוב" בפרופילים היומיים של 

 

cf – ( "נפח של "רגל מעוקבcubic feetזו יחידת מידה בריטית, להבדיל מהשיטה ה )-."מטרית" 

 

Ccf –  100)"רגל" מעוקב ) 100נפח של cubic feet. 

 

TOU – (Time-Of-Use ).מבטא את "זמן השימוש". במקרה שלנו משך זמן צריכת החשמל 
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 kWh ביחידותחיוב מוגדרים ) נתונישני  הדוגמה הבאה מדגימה את תקופת החיוב הנוכחית עבור

לשלושה תעריפים פעילים. תוכן הרישום בפועל עשויה להיות שונה בהתאם -( וkvarh ויחידות 

 .הנמדדים מקורותלהתקנת המודד מול ה

  , מקסימום הביקוש,חיוב מציגה את כל האנרגיה הכוללת הכל תצוגת תקופת 

 מקסימלי וכל התעריפים הפעילים. המצטבר החשמל ה ביקושעלות החיוב לרישומי ו

תצוגת רישום תקופת החיוב /  כדי לגלול אל (DOWN" )מטה" /(UP) "מעלה"השתמש בלחצן 

TOU הרצויה . 

 

 סה"כ הצריכה מוצגת להלן :

 
 

 צריכה בתעריף ראשון:

 
 

 צריכה בתעריף שני:

 
 

 צריכה בתעריף שלישי:
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 : מדידות תצוגת נתוני ביקוש מרבית 78.6

(Measurements Maximum Demand Data Display)  

 )לא שנמדדומקסימליות חשמל תצוגות ביקוש מקסימליות מציגות דרישות 

 ערך, זרמים וסך ים , מתחהספק שנצרך חיוב דרישות מקסימליות( עבור 

 .האחרוןעדכון עם התאריך והשעה של  נתון מוצגהרמוניות. כל ה

 הרצוי.  נתון המקסימליכדי לגלול ל (DOWN" )מטה"/  (UP" )מעלה"השתמש בלחצן 

 

   KW   ,Kvar   ,KVAנתוני מקסימום עבור                      

 (Importעם תאריך ושעת המדידה. )                      

  
 

   KW  , Kvar  , KVAנתוני מקסימום עבור                       

 (Exportעם תאריך ושעת המדידה. )                      

 
 

     KV ,מתחים ביח' נתוני מקסימום עבור                     

 עם תאריך ושעת המדידה.                       
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 ( I1,I2,I3מדידות מקסימום צריכת זרם בכל פאזה )                   

 (Inוזרם נומינלי )                   

                      
 

 

 

 (:Measurements Data Displayתצוגת נתונים נמדדים ) 78.7

תוך כדי התקנה ובדיקת  נתוני המדידות מייצגים נתוני מכשור כלליים שבהם תוכלו להשתמש

בעת חיבור חוטים למסופי הפאזות את סדר כדי לקבוע פאזה ה. השתמש בתצוגות זוויות המודד

 המונה.

 .כדי לגלול לתצוגת הנתונים הרצויה (DOWN" )מטה"/  (UP, )מעלה"השתמש בלחצן 

 

 סמדידת מתחים בין כל פאזה יחסית לאפ                                         

                      
 

 

 מדידת מתחים בין פאזה לפאזה                         
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 מדידות פאזות ביחס לאפס עם זמן המדידה                            

                   
 

 

 מדידת מופע בין מתח לזרם בכל פאזה                            

                      
 

 

 מדידת תדר הקו                                             
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 בדיקת "איזון" מתחים בקווים:

 
 

 

 תצוגת "עיוות הרמוני כולל" בקווי שלושת הפאזות:

  
 

 

 : Inתצוגת מדידת זרמי פאזות וזרם נומינלי 
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 )באחוזים( בין זרמי הפאזות:תצוגת חוסר איזון 

  
 

 רמת "עיוות הביקוש לחשמל" בגלל עיוותים הרמוניים:

 
 

TDD -  Total Demand Distortion  " פאזהכל בהוא עיוות הזרם ההרמוני  כולל לביקוש"עיוות 

מציין את ההשפעה של עיוות הרמוני  TDD. כנגד דרישת העומס המלאה של מערכת החשמל

 .במערכת

נמוך, ההשפעה של  לחשמל גבוהים אך ביקוש THDערכי  החשמל נמדדו מערכתבלדוגמא, אם 

. אבל בעומס מלא כשזרמי הביקוש עיוות הרמוני על המערכת עשויה להיות לא משמעותית

 גבוהים , יש השפעה של העיוותים ההרמוניים בזרמי הפאזות על ערך השיא של הזרם הנמדד.

 

 

 כולל" של הזרם בכל פאזה:תצוגת "עיוות הרמוני 
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 ומקדם ההספק: MWatt  ,Mvar   ,MVAתצוגת ההספק הכולל הנצרך : 

 
 

 

 מקסימום הספק נמדד חוזר:

 
 

 

 מקסימום הספק נמדד יוצא לעומס:
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 של פאזה אחת ומקדם ההספק: MWatt  ,Mvar   ,MVAמדידות ההספק  

  
 

 

 כנ"ל על פאזה שניה:

 
 

 

 כנ"ל על פאזה שלישית: 
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 נתונים מינימלית / מקסימאליתמדידות תצוגת  78.8

(Measurements Minimum/Maximum Data Display:) 

, זרמים, ים, מתחהספקים צגי מינימום / מקסימום מראים מדידות מינימום / מקסימום עבור

 ריש להיעזמוצג עם התאריך והשעה של העדכון האחרון. ערך ותדר. כל  מקדם ההספק

מינימלית כדי לגלול לתצוגת הנתונים המקסימלית / ( DOWN" )מטה"/  (UP, )מעלה" במקשי 

 .הרצויה

 

 תצוגת מקסימום ומינימום של זרמי הפאזות עם זמני המדידה:

 
 

 ( עם זמן המדידה:Inתצוגת מינימום ומקסימום של זרם נומינלי )

 
 

 עם זמני המדידה: תצוגת מינימום ומקסימום של מתחי הפאזות ,
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 מדידת מינימום ומקסימום בין מתחי הפאזות עם זמני המדידה:

 
 

 תצוגת מינימום ומקסימום של הספקים נצרכים עם זמני המדידה:

 
 

 תצוגת מינימום ומקסימום של גורם ההספק וזמני המדידה:
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 מדידת מינימום ומקסימום של התדר , עם זמני המדידה:

 
 

 

 (:Measurements Energy Data Displayמדידות אנרגיה )תצוגת  78.9

של כל  אנרגיהה וכן מדידתאנרגיה מציגות מדידות יבוא / ייצוא כולל של אנרגיה התצוגות 

 כדי לגלול  (DOWN" )מטה"/  (UP, )מעלה" מקשי. השתמש בפאזה בנפרד

 של האנרגיה הרצויה: נתוניםהצגת לה

 

 מדידות "יבוא" הספק:

 
 

 "יצוא" הספק: מדידות
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 מדידת אנרגיה בשלושת הפאזות , כל פאזה בנפרד.

 פאזה ראשונה:

 
 

 פאזה שניה:

 
 

 פאזה שלישית:
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 (:Harmonics Displayתצוגת עיוותים הרמוניים )     78.10

בכל פאזה בנפרד למתח וזרם בצורה מספרית )אחוז מציגה עיוותים הרמוניים  הרמוניותתצוגת 

 גרפית.העיוות( ובצורה 

או  הרמוניה הספציפיתמספר הכדי לגלול ל (DOWN" )מטה"/  (UP, )מעלה" מקשיהשתמש ב

 ספקטרום מתח זרם הרמוני.

 

 תצוגת עיוות הרמוני ספציפי של מתח וזרם )באחוזים(:

 
 

 

תצוגת ספקטרום העיוות ההרמוני. המסך הבא מציג גרפית את תדרי ההרמוניות של הזרם 

בפאזה השנייה. הציר האופקי מראה את ההרמוניות בתדרים הרלוונטיים כאשר הציר האנכי 

 באחוזים.  –מציג עוצמה יחסית של כל הרמוניה 
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 (:Waveform Displayתצוגת "צורות גל" )    78.11

פאזה בנפרד, כולל נתוני העיוות ההרמוני של המח לכל  וזרם מציגה מתחתצוגת צורת הגל 

 בין המסכים.( כדי לגלול DOWN( / "מטה" )UP"מעלה, ) מקשיהשתמש ב והזרם.

 

 מסך תצוגת גל המתח והזרם לפאזה ספציפית:

 
 

 

 

 (:Phasor Displayתצוגה פאזורית של מתחי / זרמי הפאזות )    78.12

מופעי שלושת הפאזות והזרמים בכל פאזה יחסית לפאזה הרלוונטית  שלתצוגה מסך זה מציג 

 )דיאגרמה פאזורית(.
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 (:Digital I/Oפלט/קלט ספרתי )     78.13

 תצוגת הקלט / פלט הדיגיטלית מציגה שלושה תפריטי משנה: 

  מראה מצב של כל כניסה ספרתית . "כניסות דיגיטליות" תצוגת 

  ם פולסים חיצוניים או אירועישל  " לספירה ם"דופק / אירועימונה תצוגת

 של האירועים. , או כמוני זמן נקודתיים 

  תפוקה.  " להצגת המצב של כל ממסריםת ממסרו"יציא תצוגת 

 כדי לעבור מתצוגה אחת לתצוגה אחרת. DOWN) ( / "מטה" )UPמקשי "מעלה" )השתמש ב

 (4עד  1תצוגת מצב הכניסות הספרתיות )

 
 

 המונים לאירועים שהתרחשו:תצוגת ספירת 

 
 

 כבוי( 2פעיל , ממסר  1מצב ממסרי היציאה )ממסר 
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 (:Device Control Displayתצוגת "בקרת ההתקן" )    78.14

 "התרעות" .  -תצוגת בקרת המכשיר מציגה שני תפריטי משנה: "אבחון" ו

כתוצאה מאבחון הבדיקה העצמית של  תצוגת האבחון מציגה הודעות אבחון של המכשיר

 האתחול וההפעלה. במהלך המודד 

בצירוף "תוויות" על מהות ההתרעות  "התרעות הפעלה"תצוגת האזעקה מציגה רשימה של 

 הנרשמות במהלך הפעלת המודד. 

המופיעה על המסך תהבהב עד שהודעת   הירוק LED -נורית האם יש הודעות אבחון, 

אוטומטית , אם  –ודעות )התרעות( האבחון נעלמות מאליהן חלק מההאבחון תנוקה )תטופל(. 

 נעלמה. –הבעיה שגרמה להופעת ההתרעה 

יכולה להיות מנוטרלת אם החלטנו באתחול המכשיר להגדיר פונקציה הירוק  LED-התרעת ה

 זאת כמושבתת. 

 

 ההתרעות האפשריות הן: 

 מידע. תוצג על המסך כהודעה : /ןתקלת זיכרוRAM/DATA Fault  הבעיה .

 הזאת מצביעה על בעיה בזיכרון או במידע שנאגר. זו תקלת חומרה.

                     : איפוס מנגנון "שמירה" של המידע. תוצג על המסך כהודעה

HW Watchdog Reset ( .Hardware Watchdog – HW) .זו תקלת חומרה . 

  :מעבד בחריגה" . תוצג על המסך כהודעה"CPU Exception  זו תקלת .

 חומרה.

  :שגיאת זמן" . תוצג על המסך כהודעה"Run-time error  : משמעותה .

 שגיאת זמן הריצה של התוכנה. זו תקלת חומרה.

  :איפוס מנגנון השמירה" . תוצג על המסך כהודעה"SW watchdog reset  .

 תקלה זו מעידה על בעיה בחומרה.

  :מתח מופיע או כבה" . תוצג כהודעה על המסך"Power down/Up  .

 התרעה זו מופיעה במחזור פעולה רגיל של ההפעלה.

  :איפוס חיצוני" . תופיע כהודעה על המסך"External restart  מבוצע .

יצונית הפעלה מחדש ח(. הסיבה להודעה כזאת היא Resetלמכשיר איפוס )

 .באמצעות תקשורת או באמצעות שדרוג קושחה

  :איפוס תצורה" . תופיע כהודעה על המסך"Configuration reset  הודעה .

אוטומטית ע"י נתוני ההגדרה פגומים הוחלפו זאת בעצם מלמדת ש

 . בתצורת ברירת המחדלהמכשיר 

  :תקלת שעון זמן אמיתי" . מופיעה כהודעה על המסך"RTC fault               

Real Time Clock – RTC)).תקלה זו מעידה על שיבוש בשעון הזמן . 

  :תקלה בזיכרון צרוב של המודד" . תופיע כהודעה על המסך"EEPROM 

fault.זאת תקלת חומרה . 

 

 איפוס ההתרעות אפשרית בשני אופנים:

 דרך המודד עצמו . .א

: תוכנת חברת סאטק המקשרת בין המודד למחשב  PASבעזרת תוכנת  .ב

 נייד.

 

 איפוס דרך המודד

 כדי לאפס ערכים רצויים בצע:

( / UPבחר את הפרמטר הרצוי למחיקה תוך שימוש במקשי "מעלה ) .א

 (.ENTER( , ולחץ על מקש "הכנס" )DOWN"מטה" )



129 

 

 

 

שניות עד שההודעה "עשה"  5 -למשך כ( ENTER"הכנס" ) לחץ על לחצן .ב

(DO )בוצע" -תוחלף ל" (Done  .) 

 

 הטבלה הבאה מראה אילו  אפשרויות קיימות לביצוע דרך מסך המודד: 

 

 
 

 תצוגת המידע על המודד: דגם, מס' סידורי גרסה וכדומה.
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 (:Load Bar Graphטעינת "תרשים עמודות" )   78.15

 (, של110%עד  40%את הסכום, באחוזים )על המסך מציג  "סרגל העומס"גרף 

 .העומס הנוכחי ביחס לעומס נומינלי מוגדר על ידי המשתמש

  דרך מסך האתחול ביח' של אמפרים.  ניתן להגדיר את הזרם הנומינלי 

 .(CT) הקיים בשנאי הזרםעומס זרם מתייחס לזרם הראשי  )ברירת מחדל(, 0 -אם הוא מוגדר כ

 
 

 

 

 (:Energy Pulse LEDלדופק האנרגיה ) LEDחיווי    78.16

"דופק  מה המספקת חיווי של אדו LEDיש נורית  PM135EH -ו PM135Eבדגמים של המודדים 

 .המודד מחובר לעומסזה מהבהב בקצב קבוע כאשר החיווי האנרגיה". 

 במילים אחרות: ההבהוב מציין שהעומס מחובר למודד.

 

 : LED -ישנן שתי צורות לחיווי ה

מהבהב לכל וואט צריכה. אם  LED -( , הNORMAL modeמצב "נורמל" ) .א

. )העין לא הפעמים בשניי 1000יהבהב   LED -וואט , ה 1000הצריכה היא 

 יראה כדולק קבוע..( LED-מבחינה בכזה קצב הבהוב וה

"יבוא" )כניסת הספק מציינים  LED -פולסי ה( : TEST modeמצב "בדיקה" ) .ב

 ם לכל "יבוא" פעמי 10,000הבהוב בקצב של או ,  Wh מהעומס למודד( של 

  kvarhקוט"ש /  של 

 

. האתחול של המודד ניתן להפעיל את מצב בדיקת האנרגיה באמצעות הגדרת אפשרויות 

 אין מדידת אנרגיה נצרכת.במצב בדיקה, 
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  (:Port Activity LEDsליציאות פעילות ) LEDחיווי     78.17

", המצביעות על פעילות TX" -" וRX" המציינות את החיוויים ירוקות LEDשתי נוריות  דדלמו

או משדרת ( Rx)מהבהבות כאשר היציאה מקבלת  LED -ה. נוריות COM1ביציאת התקשורת 

(Tx ).נתונים 

 

 
 

 

 

  (:Device Setupאתחול המודד )   78.18

לאפשר גישה הודעות תפריט כדי  12מנוהלת בתפריט. המכשיר מספק  PM135 המודד הגדרת

גישה  בהמשך.פונקציות המפורטות המודד. המקומית למספר מוגבל של הגדרות ובקרה של 

מוזנת אם האופציה של הכנסת סיסמה אכן בהתאם לסיסמה  אפשריתלתפריטים מסוימים 

 .מופעלת

 

 הודעות התפריט:

 ( "איפוס"Reset )–  איפוס דרישות מקסימום פעולה זאת מאפשרת

 איפוס. הנדסיות,

 ( החיווי המתקבל מביצוע בדיקהTestלמודד ) , איפוס המודד ומונה זמן

 השגיאה.מוני וכן איפוס  סוללהה

 ( "שעון זמן אמיתי"Real Time Clock )– .אתחול שעון הזמן 

 ( "אתחול תצוגה"Display Setup.) 

 ( "אתחול בסיסי"Basic Setup )– .אתחול בסיסי למודד 

 ( "אפשרויות המכשיר"Device options )– .אפשרויות אתחול למודד 

  אתחול כניסת"COM1( "COM1 Setup )-  הגדרת יציאה טוריתCOM1. 

 ( "אתחול מקומי"Local Settings.) 

 ( "הגדרת נקודת זמן"Set point Setup) 

 ( "הגדרת סיסמה"Password Setup )–  הגדרת סיסמה למודד לחסימת

 שינוי נתונים.

 

 

  (:Entering the Passwordהכנסת סיסמה )   78.19

, זאת לצורך הגנה מפני  "ההתקנה ישינוי"את תפריט  בסיסמה בת ארבע ספרות  ניתן לאבטח

 באמצעותאחרת לשנות את הסיסמה ולאפשר הגנה באמצעות סיסמה  ניתן שינויים לא רצויים. 

מגיע מהיצרן עם סיסמה של ארבע  . המודד (Access Control menu" )תפריט בקרת גישה"

והגנת הסיסמה אינה מאופשרת )כדי שיהיה אפשר לקבוע אחרת ממה שהיצרן   0000רות ספ

 נתן כסיסמה ראשונית(.

שינוי "לתפריט תנסה לבצע כניסה  אם הגנת הסיסמה מופעלת, תתבקש להזין סיסמה כאשר

 .setup change menu)" )ההתקנה
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 להכנסת סיסמה )לצורך עדכון נתונים למודד( פעל כך: 

 באמצעות, את הספרה אותה אתה רוצה לשנות דה הספרות הרצוי בחר בש .א

 .   TAB) "בחירה" ) כפתור ה

 ( .DOWN(/"מטה" )UPבאמצעות מקשי "מעלה" ) 9עד  0כעת בחר סיפרה  .ב

 ( כדי לאשר את הסיסמה.ENTERלחץ על מקש "הכנס" ) .ג

 

 הגדרת ההתקנים.אחרת תחזור לתפריט  אם הסיסמה שהזנת נכונה, תועבר לתפריט הראשי,

 

 
 

 

 

 Viewing and Changing Setupהצגה ושינוי אפשרויות ההגדרות )   78.20

Options:) 

ן תפריט הגדרת ההתקן. ת ההתקוהגדרתפריט סיסמה נכונה אתה מועבר לה זנולאחר שה

 מורכב מרשימת תפריטי משנה.

 לבחירת ערך תפריט הרצוי מרשימת התפריטים:

 ( "השתמש במקשי "מעלהUP )/( "מטה"DOWN )   כדי לבחור

 התפריט" הרצוי לשינוי.-מרשימת התפריטים את "תת

 ( "לחץ על מקש "בחרSELECT( "הכנס"/)ENTER    )   כדי להגדיר את

התפריט הרצוי. פרמטר המיוצג ע"י ערך כלשהו , ניתן לשינוי בשני -תת

 אופנים:

o   יופיע תפריט משנה חדש ובו הערכים  ע"י לחיצה על לחצן

 לבחירה.

o  ע"י לחיצה על מקשTAB   סמן הכותרת יזוז לערך הנבחר

 לשינוי.

 ( "השתמש במקשי "מעלהUP )/( "מטה"DOWN )   כדי לעבור

(/"הכנס" SELECT"בחר" ) בין הערכים האפשריים. לחץ על מקש 

(ENTER.כדי לשמור את הבחירה ) 

 

 משך הזמן במעבר בין מצב "הגדרות" לפעולה רגילה של המודד הוא דקה. הערה:
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 דוגמה למעבר בין מסכים במצב "הגדרות" :
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 כללי: .79

 

 "אוטומציה אומרון. היא אוסף חברות תחת הגדרה של " 1933( היפנית הוקמה בשנת OMRONקונצרן "אומרון" )

שירותי פתרונות אוטומציה משולבים לחלוטין הכוללים רובוטיקה,  מובילה המשווקתתעשייתית  שהיא יצרנית 

 חישה, תנועה, לוגיקה, בטיחות ועוד. 

לפתור בעיות  ומפעלים עוזרים לעסקיםש ,  עובדים ובראשם הנשיא יושיהיטו ימדה 36000 בקונצרן עובדים כיום 

 מדינות. 110-ביצירתיות ביותר מ 

 

 נציגות החברה בארה"ב:

 

2895 Greenspoint Parkway, Suite 100 

Hoffman Estates, IL 60193, US 

Contact Number: (847) 843-7900 

 

 נציג בישראל:  אין.

 

 

 מידע טכני על ההתקן: .80

 

ועד  60W -ל ספקי כוח בהספקי חשמל שונים , החל מכוח ממותג , אחד מתוך סדרה שלימה ש-המכשיר הינו ספק

480W  .בעיצוב קומפקטי וחוסך מקום , 

 וכדומה.   SATECמודד כמו מאוורר הארון ,  DCבארון החשמל משמש להזנת צרכני 

 

 תכונות עיקריות:

  :100מתח כניסה אוניברסלי , תואם לעולם הרחבVac  240ועדVac  90-350אוVdc . 

  : 60+עד  25-טמפרטורת סביבה בהפעלה℃  . 

 .ממדים קטנים , קומפקטי וקל להתקנה 

 מגנטית.-עומד בתקני בטיחות ופליטת קרינה אלקטרו 

 

 מבנה מספר הדגם מבוסס על העיקרון הבא: 

 

 

                                                                    
 

 

 ( יהיה: 24Vdcזרם היציאה )עבור 

 ביציאה. 2.5Aנקבל מקסימום  60Wעבור ספק של 

 ביציאה. 5Aנקבל מקסימום  120Wעבור ספק של 

 ביציאה. 10Aנקבל מקסימום  240Wעבור ספק של 

 ביציאה.  20Aנקבל מקסימום  480Wעבור ספק של 
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 שרטוט פונקציונלי של הספק:  .81

 

ספק כוח ליניארי מספק את מתח המוצא הרצוי על ידי בזבוז המתח העודף בהתנגדות. השנאי הליניארי משנה את 

הזרם או המתח בבזבוז הכוח העודף בצורת חום, ולכן יעילות צריכת החשמל המקסימלית שלו היא חלוקת מתח 

 היציאה במתח הכניסה כך שההפרש מבוזבז. 

את המתח או הזרם על ידי החלפת רכיבי אחסון אידיאליים, כמו סלילים  לעומת זאת ספק כוח ממתג משנה

מיתוג אידיאליים )למשל טרנזיסטורים( אין התנגדות במצב רכיבי וקבלים, לתוך ומחוץ תצורות אלקטרונית שונות. ל

ר )כל הכוח בכניסה עוב 100%סגור ואין עכבה במצב פתוח, לכן השנאי יכול תאורטית לעבוד ביעילות של 

 ליציאה, אין כוח שמבוזבז כחום(. 

בספקי כוח ממתגים, זרם היציאה תלוי באות הכניסה, רכיב האחסון )קבל( במעגל וגם בשיטה )למשל אפנון רוחב 

הפולס עם מחזור עבודה מתואם( שמפעילה את רכיב המיתוג. התדירות הגבוהה של המיתוג גורמת להפרעות 

 תדירות שמכוונים לתדירות המיתוג כך שמתקבל זרם ישר.בזרם היציאה, ולכן משתמשים במסנני 

 

( והגל הפועם )יישור גל מלא( rectifier( , מעגל יישור )noise filterבשרטוט שלנו: מתח הכניסה עובר סינון רעשים )

לת ( דהיינו סינון רעשים וקבsmoothing( ומשם למעגל "החלקה" )current protectionעובר יחידת הגנת זרם יתר )

 הרצוי.  Dc -"נקי". לאחר מעבר השנאי , מערכת יישור וסינון עם קבל לקבלת מתח ה ACגל 

( שולטים על overvoltage detection( ובקרת "מתח יתר" )voltage detectionמשוב לדגימת יציבות מתח המוצא )

יכת זרם גבוהה מהמותר יציבות מתח היציאה , ובנוסף קיימת יחידה לבקרת "זרם יתר" במקרה של קצר או צר

(overcurrent protection .קבל היציאה מסנן את מתח המוצא .) 

 

  
 

 

 

 סימונים על הספק: .82
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 (.230Vac)במקרה שלנו  כניסת הזנת המתח לספק. 

 

 נקודת חיבור הארקת הרשת.

 

 (24Vdcמהספק. )במקרה שלנו  DCיציאת מתח 

 

 יציאה מהספק.על קיום מתח  ירוק LEDחיווי תאורת 

 

 (.24Vdcפוטנציומטר לכיול עדין של מתח היציאה . )במקרה שלנו 

 

 

 ביצועי ספק הכוח ביחס לטמפרטורה סביבתית: .83

 

 הגרף הבא מתאר את "התנהגות" היחידה ביחס לטמפרטורה מול צריכת ההספק )בעצם , העומס !(. 

 היחס בין העומס המינימלי לעומס המקסימלי .מבטא את  –( שניתן באחוזים Load ratioהנתון "יחס העומס" )

מעלות צלזיוס. במילים  40+ -ל 10-, השפעת הטמפרטורה הסביבתית מתרחשת בין  A -למשל, בגרף המסומן כ

+ . ℃40ועד   ℃ 10-אחרות: ההספק הנצרך , מינימלי או מקסימלי, אינו מושפע מביצועי ספק הכוח בתחום שבין 

 ק יורדת בהשפעת הטמפרטורה. מעבר לתחום זה , רמת ההספ

 

 

    
 

בביצועי ספק הכוח בהתקנה שבה חזית  ℃1לכל  2%תהיה ירידה של   ℃40מבטא את המצב שמעל  – Aגרף 

 היחידה פונה קדימה )התקנה "רגילה"(. 

 
מבטא את המצב שבו התקנת היחידה היא עם הפנים כלפי מעלה. במצב הזה ביצועי הספק האופטימליים  – Bגרף 

 (.℃60עד טמפרטורה של  ℃1בביצועים לכל  1.67%. )ירידה של  ℃30מוגבלים לתחום שעד 

  
 



138 

 

 

 הגנת "עומס יתר": .84

 

 יותר ממה שהוא יכול...מצב בו ספק הכוח נדרש לספק  – הגנת עומס יתר

 -ההגנה פועלת אם זרם היציאה מגיע ל .זרם יתרמ םהיכול להיגרהעומס ואספקת החשמל מוגנים אוטומטית מנזק 

היחידה שבה באופן  –יותר מהמקסימום המותר!(. כאשר הזרם יורד שוב לרמה המותרת  5%מהמותר. ) 105%

 אוטומטי לפעול כנדרש.

 הספק יכול להיפגע. –משך לזמן ארוך )אינו מציין כמה( יחד עם זאת , היצרן מעיר שאם המצב של "זרם יתר" נ

 

 הגרף הבא מתאר את התנהגות היחידה כפונקציה לזרם היציאה.

 
 

 

 הגנת "מתח יתר": .85

 

מזה שנקבע. הסיבה לעליית מתח  לא יעלה מעל ערך מסויםזו , היא הגנה המבטיחה שמתח היציאה  הגנת מתח

וולט  30מעל למתוכנן )  130%מצב שבו מתח היציאה מגיע לערך של  רהיציאה היא השפעת העומס. אם ייווצ

 היחידה מפסיקה לפעול אוטומטית.  –וולט הנדרשים..(  24במקום 

 דקות והפעל את היחידה מחדש. 3באירוע כזה , כבה את ספק הכוח , המתן 

 אל תפעיל מחדש עד שהגורם לבעיית "מתח היתר" נעלם.. חשוב:
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 זמן עד הפעלה , זמן התייצבות מתח ההזנה:זרם ההפעלה,  .86

 

. במילים אחרות , מרגע הפעלתו ושלושת הגורמים הללו מגדירים בסופו של דבר מתי הספק מוכן למלא את ייעוד

" עד לתחילת אספקה סדירה של מתח וזרם במוצא , ומרגע הכיבוי כמה זמן עד לאיפוס תמהו זמן "ההתייצבו –

 מתח היציאה.

 

 
 

 

 רואים: מהגרפים

הדלקת מתח ההזנה לספק )גרף עליון( מביאה לתופעת מעבר של זרם גבוה רגעי בזרם הכניסה )גרף שני(. 

ויותר מהזרם הקבוע. לאחר חלוף תופעת המעבר  2עוצמת הזרם הרגעית של מתח ההזנה יכולה להיות עד פי 

 המשכו של הגרף. –בזרם רואים שהצריכה יציבה למדי 

מערכו הסופי והיחידה  90% -שניה , מתח היציאה מספק הכוח מגיע ל -הזנה , לאחר ככן, עם אספקת ה-כמו

תחתון(. המשכו של הגרף , מתאר את נקודת כיבוי מתח ההזנה בהשפעה על  –מוכנה לאספקת כוח. )גרף שלישי 

מערכו ההתחלתי ובהמשך מגיע   96.5%מתח היציאה "צונח" עד לערך של  20msecיציאת ספק הכוח: תוך 

 לאיפוס מוחלט.

 

 הפעלת ספק הכוח בחיבור בין שתי פאזות: .87

 

היצרן מציע אלטרנטיבה להפעלת היחידה: במקרה של שלוש פאזות , ניתן לחבר את הספק בין שתי פאזות 

 תיך חיצוני.)במקום החיבור המוכר של פאזה ואפס( ועם חיבור מפסק נ
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 ערכי ייחוס: .88

 

 MTBF Mean Time Between Failures) המחושבים על פי התקלות" ביחידה זמן ממוצע בין"ייצג מ ,-

זה ) .ספק הכוחאמינות של את המציין דומים שנבדקו. הנתון הזה  הסתברות לתקלות במכשירים מקריים

 .שהיחידה סיימה את חייה(הזמן עד לכשל טוטאלי  –" חיי המוצרת זמן "לא מייצג א

 ללא אף תקלה ! –שעות עבודה  630,000היצרן טוען שלספק הכוח מדגם זה הנתון הוא 

 Life expectancy –  שנות עבודה לפחות תחת ההגדרה הבאה: 10"אורך חיים" של המוצר. היצרן מבטיח 
 .50%ומס של מעלות צלזיוס ושיעור ע 40 עד טמפרטורה שלב שעות פעילות תחת סביבה ממוצע

בתוך הקבלים  האלקטרוליטית המובנית מאלומיניוםהחיים בדרך כלל זה נקבע על ידי תוחלת הנתון הזה 

 שבספק הכוח.

 

 

 מידות : .89

 

 להלן מידות היחידה: 
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 רקע כללי על היצרן: .90

 

, מאווררים ובקרות טמפרטורה ולחות למערכות לחימום וקירורמפתחת מוצרים ( STEGOחברת "סטגו" )

מציע היצרן בקרה אלקטרוניות סגורות. מחממי ארונות ומארזים כמו גם מאווררי פילטר ליישומי קירור. 

, כולל נורות לד. ניתן להשיג מוצרים אחרים כמו  תרמוסטטים והיגרוסטטיםמגוון ציוד ויסות כולל 

 שקעים חשמליים, התקני אוורור, התקני ניקוז, מתגי דלתות ותקעים למערכות.

מערכות טלקומוניקציה או תנועה,  סגורים , עשרות שנים בתחום האקלים במתחמיםלסטגו ניסיון של 

פתרונות ידידותיים למשתמש ומספקים  ניתניםוון המוצרים כספומטים ומערכות בקרת חניה. עם מג

 רמה גבוהה של בטיחות לתפעול המתקנים ללא הפרעות.

 

מחלקת פיתוח של החברה, כאשר מרכזיים בפילוסופיית פיתוח המוצרים נושאים חדשנות ועיצוב הם 

ייצור נמצאים . אתרי המוצר הסופי את במשולב המוצר של החברה ומשרד העיצוב מפתחים ובונים 

 בגרמניה, כמו גם בברזיל, צרפת וארה"ב.

 

)אבל לא  ברחבי העולם החברה מיוצגתמדינות ושותפים עסקיים ותיקים,  12עם מיקומים ב 

 .מוצרי סטגו מיוצאים בינלאומיים ומוצאים שימוש במגוון אזורים ותנאי אקלים שונים בישראל!(. 

 

 מיקום החברה בארה"ב:

STEGO, Inc. 

1395 S. Marietta Pkwy. 

Bldg. 800 

Marietta, GA 30067, USA 

Contact Company: 866-985-2198  

 

 תיאור כללי: .91

 

 ההתקן יחוברבתוך מארזים. כאשר שהאלקטרומגנטי  נועד לשלוט בלחות יחסית ( Hygrostat)היגרוסטט 

על  , הלחות שנקבעהבנקודת במארז (, הוא ימריץ את החימום "מסיר לחות" -המשמש כלתנור חימום )

. הדבר מסייע במניעת נזק ותפקוד של רכיבים אלקטרוניים הנגרמים על העיבוי מנת להעלות את נקודת 

 .קורוזיהבהמשך גם ידי עיבוי ו

 

המושג "לחות" מבטא את מידת הרטיבות שנמצאת באוויר. היא יכולה להימדד כלחות מוחלטת שהיא 

או כפי שלרוב משתמשים כלחות יחסית, שהיא היחס של הלחות מסת המים המצויה בנפח אוויר מסוים, 

 המוחלטת מחולקת בלחות המוחלטת שתייצר טל )טיפות מים( באותה טמפרטורה.

 

. לחות גבוהה יותר ולפרק זמן ארוך  65%הערך המקובל ללחות מקסימלית מותרת במערכות חשמל היא 

את הלחות ניתן לנדף יכולה לגרום לבעיות במערכות חשמל ובטווח הארוך יותר גם להופעת קורוזיה. 

 בעזרת מאווררים ו/או תהליך חימום מקומי.

 

רות אזהרה או הפעלת כל התקן מאווררי קירור , חיווי נובקר הלחות יכול לשלוט על הפעלה של לסיכום: 

 אחר כדי לשלוט ברמת הלחות המצויה במיתקן. 

 

 

 נתונים טכניים: .92

  : 95%עד  35%תחום בקרת לחות . 

  סטייה ממוצעת(. 3% -בבקר. ) +/ 50%לחות בתחום של  4%שגיאת מדידה : עד 

  מטר/לשנייה . 15מהירות אוויר מותרת בעת המדידה: עד 

  :סוג מגע הממסרSPDT  (Single Pole, Double Throw – .)מפסק יחיד עם שתי יציאות 

  מיתוגים. 50,000 -יותר מ –אמינות מגעים 

  :זרם מינימלי להפעלת המתג mA @ AC/DC 20 V100 . 

 :יכולת מיתוג זרם מקסימלית  A resistive @ AC 250 V5 . 

   :60+עד     0טמפרטורת הפעלה °C 

  :טמפרטורת אחסנה°C 40-    60עד+ 

  אטימות : ברמה שלIP20 .  
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 מידות: .93

 

   
 

 חיבור חשמלי : .94

 

 
 

 

 דוגמאות לאופן החיבור כמתואר להלן:
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 .אופן שימושהכרה , תיאור ו
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 רקע כללי: .95

 

בכפתור הכיול: האחד עם  םשני דגמים הנבדלים ביניה ה, מציע האמריקנית STEGOרת , חבנית היצר

שבו  כחולהשני עם כפתור כיול עם עליית הטמפרטורה ,   המפסק נפתחשבו שבו מיתוג  אדוםכפתור 

 כשהטמפרטורה עולה וזאת כדי להתניע מאווררים לפיזור החום. המיתוג נסגר

 

מטאל" : שתי מתכות שונות הצמודות זו לזו ולכל אחת מהן -חיישן התרמוסטט מבוסס עיקרון של "בי

התקן המשמש לתרגום שינוי טמפרטורה לתנועה  כך מקבלים חום.אותו החת מקדם התפשטות שונה ת

, מתאר כיצד הגודל של האובייקט משתנה עם שינוי "מקדם התפשטות תרמית)המושג " .מכנית

 (הטמפרטורה.

 

 –כשכל אחת מתפשטת תחת חום לאורך שונה , יוצרת את פעולת הכיפוף , הצמדת שתי המתכות זו לזו 

 שמנוצל לניתוק של מגע חשמלי. 

יוצר הבדלי התפשטות ש,  ושונותהאיור הבא ממחיש איך פעולת החימום על שתי מתכות צמודות 

 כיפוף:כתוצאה מכך גם ו

 

 
 

 

 תצורת חיבור חשמלית: .96

 

  
 

 

 יבור עבור שני הדגמים:דוגמאות לתצורות ח
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 (LUX  MITTERתאורה ) -מד

  UT 381דגם: 

 

 הכרה , תיאור והוראות הפעלה.
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 כללי: .99

 

 היא חברה שמקום מושבה בסין ומייצרת מגוון רחב  Uni – Trend Group Corporationאו בשמה המלא  UNI-Tחברת 

 אחת מספקיות פתרונות הבדיקה והמדידה המובילות באסיה, מותג בדיקות יוקרה בסין. של מכשירי מדידה. היא 

Uni-Trend  אימות האיכות"השיגה את תעודת " ISO 9001   מארגוני לה אישורים ידועים , וקיב1998בשנת עוד 

 מסוגלת לייצר  החברהבשנג'ן, צ'נגדו, דונגגוואן ואזורים אחרים, )מטה ופיתוח( . מרכזי מו"פ  התקינה בארה"ב 

 טרנד -חדשניים, אמינים, איכותיים, בטוחים לשימוש וידידותיים למשתמש. בשוק הבינלאומי הקימה יוני T&Mמוצרי 

 .החברה מוצרילשותפים להפצת שירותים  600 -עם יותר מומדינות  90 -למעלה מעם שיתופי פעולה 

 החברה  .טרנד מייצרת מאז ומתמיד מוצרים העומדים בתקני התעשייה ויוצרים פתרונות חדשניים ייחודיים-יוני

 תעשייתימ"ר הממוקם באזור הפיתוח ה 50,000ומכשירים במתקן מודרני המתוכנן בשטח של  יםדדומפתחת כיום מ

-  

 מסוגלת לספק דרישות  Uni-Trend, בעיר דונגגוואן. באמצעות מתקן חדש זה, Songshanטק הלאומי באגם -ההיי

 מוצרים באופן מלא מכל רחבי העולם.ל

 

  הוא סוג של מד UT380 illuminometer. סדרת UT382 -ו UT381כולל שני דגמים:  UT380מסדרת  מד התאורה 

 סיביות נותן  8) סיביות. 8מעבד עם -מיקרוסס על חיישן רגיש ומדויק המעביר את הקריאה אל המבודיגיטלי  תאורה

 מחשב" במכשיר , לדיוק המדידה(.-משמעות מבחינת העיבוד של "המיקרו

 (candle"יחידת שטח" על האובייקט המואר ביחידות נר )שמתקבל בכל  האורמשמעותה שטף , תאורה: תאורה 

 ס"מ. במילים אחרות: זו הארה שמתקבלת   30אינטש שזה בקירוב  12 -(. המרחק "פוט" מקביל לfoot"פוט" ) -ל

 FC (Foot Candle.)ס"מ מהאובייקט. באופן מקוצר יחדה זאת נקרת  30ממקור אור של נר אחד הנמצא במרחק של 

 מהאובייקט. לגורם הזה  מ' 1נר , זהו שטף האור שמתקבל מהארת נר בודד הנמצא במרחק -מטר ל 1באותו אופן, 

 (. Luxאנחנו קוראים "לוקס" )

 . 20,000Lux ～ 0 בתחום רחב של יכולה לבדוק תאורת תאורה  UT380סדרת 

 

 ( עם יכולת חיבור למחשב , להורדת נתוני המדידה לצורך אחסון וניתוח  UT382 המכשיר מהדגם היותר מתקדם )

 נתונים בזמן אמת , ובהמשך גם להדפסה כפלט. 

 

 כתובת החברה בחו"ל:

 

Address: No 6, Gong Ye Bei 1st Road, 
Song Shan Lake National High-Tech Industrial Development Zone,    

Dongguan City, Guangdong Province, China 
Zip Code: 523 808 

 

 אין סוכן בישראל:

 

 

 

 

 אזהרות יצרן: .100

 

  השתמש במד . אלאבד או חלק כלשהושבורה או סדוקה  המכשיראם מעטפת לפני השימוש בדוק 

 קיים בו פגם פיזי הנראה לעין.אם  התאורה 

  למנוע שגיאת נתוני בהקדם ע"מ אנא החלף את הסוללה פרוקה ,  סוללהמצב כאשר מופיע סימן המציין

 . ( : סימן נוסף לסוללה פרוקה:  או  ', זה סימן לסוללה פרוקה  "")זה סימן לסוללה מלאה  דה.ימד

 .כאשר מד התאורה אינו פועל בצורה תקינה, הפסק את השימוש בו ושלח אותו ליצרן לצורך בדיקה ותיקון 

 .אל תשתמש במכשיר במקום הסמוך לגז נפץ, אדים ואבק 

  ותיקון. ושלח אותו ליצרן לצורך בדיקהבו  הפסק את השימושפועל בצורה תקינה, מד התאורה אינו כאשר 

 .אל תשתמש במכשיר במקום הסמוך לגז נפץ, אדים ואבק 

 .אל תפרק / תפתח את מעטפת המכשיר וזאת כדי למנוע נזק למכשיר 

 (של -)  -אין לטעון את הסוללה כדי למנוע התפוצצות מצברים ופגיעות אישיות. נדרש להקפיד על )+( ו

 הסוללה במהלך התקנתה / החלפתה.

 

 



151 

 

 

 ר:תכולת אריזת המכשי .101

 

 המכשיר מסופק עם הפריטים הבאים:

 . המכשיר עצמו.1

 הפעלה באנגלית. . מדריך 2

 ( UT382 מכשיר מהדגם המתקדם )רק עבור USBכבל תקשורת . 3

 ( UT382 רק עבור מכשיר מהדגם המתקדם . דיסק תוכנה )4

 יחידה 1וולט  9. סוללה 5

 לחיישן התאורה.  כיסוי גומי/. כובע6

 
 

 לאחר השלמת המדידה. "כובע"ה-העם את העדשה נקי, כסה  שמעטה החיישןבמיוחד  יש לוודא

 

 

 

 המכשיר: רתיאו .102

 

  
 

 

 תמונת עדשת החיישן                                    מסך התצוגה                          לוח המקשים                            
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 תיאור מפורט של התצוגה: .103

 

 
1. AUTO – .מציין קביעת תחום מדידה באופן אוטומטי 

2. MIN – .מציין שהערך המוצג על המסך הוא הערך המינימלי 

3. MAX – .מציין שהערך המוצג על המסך הוא המקסימלי 

4. HOLD –  .משמעותו "החזק" , דהיינו מצב "הקפאה" על המסך של קריאה אחרונה 

 תצוגת הערך הנמדד.  -   .5

6. USB –  בדגם המתקדם בלבד( כבל התקשורת מחוברUT382) 

 סימן המציין כיבוי אוטומטי של המכשיר לאחר פרק זמן ללא מדידה חדשה.  .7

8. FULL – בדגם המתקדם בלבד  ןזיכרו( .המכשיר מלא במידעUT382) 

 סימן לסוללה פרוקה . -   .9

10. LoadNO – בדגם המתקדם בלבד מס' הקלטת מידע. המספר מופי( .ע בתצוגת המשנהUT382.) 

 תצוגת המשנה. -  .11

12. REC – בדגם המתקדם בלבד  /ןסימן לקיום מידע האגור בזיכרו( .מידע מוקלטUT382) 

13. X10 –  10הכפל את ערך הקריאה על המסך הראשי פי. 

14. LUX – .יחידות המדידה של התאורה 

15. FC – וארה"ב. זהו קיצור של  המרת הקריאה ליחידות המקובלות באנגליהFoot-Candle  ומסומן לפעמים 

ס"מ , בעוד  30וההגדרה היא "הארה של לומן אחד לכל "פוט" רבוע". "פוט" הוא בערך   ft-cאו  lm/ft2 -כ

 . FC  ≈  10.76 lux 1"הארה של לומן אחד למטר רבוע". הקשר בין שתי היח' נתון לפי: -שלוקס מוגדרת כ

 

 

 תיאור לוח המקשים: .104
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 לחצן ההפעלה )לחצן כתום(. לחיצה ארוכה המכשיר מופעל. בלחיצה קצרה מתבצע הכיבוי. .1

 

לתוצאת הקריאה שבמסך. אנו נוהגים   FC -ל Lux( : מאפשר בחירה בין UNITלחצן בחירת "יחידות התצוגה" ) .2

 מתאימה לארה"ב ואנגליה(. FC -. )הקריאה ב Luxלעבוד עם יחידות 

 

3. MAX / MIN / -   ( מקש בחירה להצגת ערך מקסימוםMAX( או מינימום )MIN של המדידה. כל לחיצה מעבירה )

 .   (-) או תצוגה רגילה MINאו  MAXאותנו בין המצבים האפשריים: 

להבנה מעמיקה יותר, קיומו של הלחצן מרמז על שיטת העבודה של המכשיר: ביחידת זמן מבוצעות דגימות 

נו במצב של "תצוגה רגילה" התוצאה המוצגת היא הממוצע של כל הקריאות של רמות התאורה . אם אנח

, המכשיר יציג את הקריאה המקסימלית שנדגמה באותה יח' זמן.  MAXבאותה יחידת זמן... אם בחרנו מצב 

 שהמכשיר קרא באותה יחידת זמן. ת: נקבל את הקריאה המינימלי MINכנ"ל לגבי הבחירה במצב 

 

מקש בחירה בין "תחום אוטומטי" שבו המכשיר מבצע מדידה ומציג מיד את הערך הנמדד  זהו +/RANGE לחצן  .4

. תחום "ידני" מאפשר לנו לקבוע עם כל לחיצה על המקש את תחום המדידה )אחד  lux 0-20000בתחום של 

 .  lux 0-20000או    lux 0-2000או    lux 0-200או   lux 0-20מתוך ארבע(:  

 

(. לחיצה על מקש זה מאפשרת את שמירת נתוני המדידה אוטומטית או REC/ERASE"הקלטה/מחיקה" )לחצן  .5

קריאות אחרונות. כאשר מאגר הזיכרון מתמלא ,  2044ידנית. שמירת הנתונים היא בקיבולת מקסימלית של 

 בתחתית המסך. –( בתצוגה המשנית FULL) יופיע הכיתוב "מלא" 

 

 וי , לחץ על לחצן מחיקת מידע: כשהמכשיר כבREC/ERASE  ובו זמנית בצע הדלקה )הלחצן הכתום(. המכשיר

 יכנס לפעולה תוך מחיקת כל המידע שהיה אגור בו.

 

  שמירת מידע אוטומטית: כשהמכשיר פועל , לחץ לחיצה ארוכה על לחצןREC/ERASE  ובתחתית המסך יופיע

קריאות אחרונות. אם  2044לב שנשמרות רק  שמציין שהקריאות כרגע מוקלטות. שים RECהכיתוב המהבהב 

הזיכרון מלא ומופיעה קריאה חדשה , הישנה ביותר "נזרקת" מהמאגר.  לחיצה קצרה על המקש מעבירה אותנו 

 ובעצם מפסיקה את המשך ההקלטות האוטומטי. –לשמירת מידע במצב "ידני" 

 

 הופעתו על המסך לחץ על לחצן  שמירת מידע "ידנית": אם ברצונך לשמור נתון מדידה ספציפי, עם

REC/ERASE תשמור את המידע הספציפי המופיע על המסך והכיתוב  –.   כל לחיצה רגעיתREC  יהבהב בעת

 הלחיצה.

 

  יבוצע עם מקש  –הצגת נתוני המידע שבזיכרוןMENU ( "לחץ לחיצה קצרה על מקש "תפריט .MENU תציג ע"ג)

עד  1-צוגה המשנית את מספרה הסידורי של ההקלטה )מהמסך בתצוגה הראשית את הערך שנמדד ובת

 הקלטות(.  2044מקסימום 

 

 

o ( "לחץ על לחצן "יחידותUNIT .כדי להגיע לדגימה הראשונה שהוקלטה ) 

 

o ( "לחצן "תחוםRANGE/+ מקדם את קריאת הנתונים שנאגרו )–  .קדימה 

 

o  לחצןMAX / MIN / -)  אחורה  .  -( ידפדף בנתונים שנאגרו 

 

o ( "לחיצה על מקש "החזקHOLD תקפיץ את הקריאה לדגימה ה )– שבזיכרון. היה ולא נמצא נתון ,  100

 יוצג הנתון האחרון שקיים.   

 

o ( "לחיצה נוספת על "החזקHOLD)    .תקפיץ אותנו לקריאה הראשונה במאגר 

 

o "   :אם אין מידע מוקלט בכלל , יופיע על המסך הראשי והמסך המשני הסימון הבא - - - -    " 
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 ( : MENUלחצן "תפריט" ) .6

 

o  לחיצה קצרה: אם אין מידע מוקלט בכלל , יופיע על המסך הראשי והמסך המשני הסימון 

" . חצי שניה לאחר מכן יחזור המכשיר לפעולה רגילה תוך שהוא מציג את המידע האחרון - - - - הבא:   "

 שבזיכרון ומספרו ברשימה בתצוגה המשנית. 

 

o  לחיצה ארוכה על לחצן זה מכניסה אותנו למסך התפריט שכולל מספר אפשרויות  . כל לחיצה קצרה נוספת

 מעבירה את המכשיר בין האפשרויות הבאות:

 

  אפשרות ראשונה , בחירת מצבAPO.1  אוAPO.0 –  מעבר בין שני מצבים אלו מתאפשר ע"י לחיצה קצרה

דקות.    10מנטרלת את הכיבוי האוטומטי של המכשיר לאחר   "APO.0", כאשר :   - / MAX / MINעל לחצן 

"APO.1 דקות.   10" מאלץ את כיבוי המכשיר לאחר 

 שים לב שכיבוי המכשיר והפעלתו מחדש ישאיר את ההגדרה האחרונה שנבחרה.       

o ( "לחיצה על לחצן "החזקHOLD )– . "מוציאה אותנו ממצב "תפריט 

 

 שניות. על המסך  255ועד  0.5, בשניות : בין  מרווחי זמן בין נתוני ההקלטהל אפשרות שניה, הגדרת זמן ש

דהיינו "שניות". את מרווח זמן של אחסון  SECלמטה, בתצוגת המשנה הקטנה יותר , יופיע הכיתוב 

. כל לחיצה קצרה משנה את מרווח הזמן כלפי מטה    - / MAX / MINההקלטה מכוונים בעזרת לחצן 

 בשנייה אחת. לחיצה ממושכת "מריצה" מהר יותר את כיוון זמן מרווח בין הקלטות. 

 

שניות ,  100שנייה, אז תתבצע הקלטה כל חצי שנייה. אם בחרנו זמן של  0.5ולהבהרה: אם בחרנו זמן של 

. )במקום בו נמדדת תאורה מהבהבת נקבע זמני שניות 100תתבצע הקלטת נתון עוצמת התאורה כל 

 שניות וזה מספיק טוב.(  10הקלטה קצרים ככל הניתן.. אם התאורה קבועה ויציבה ניבחר זמן סביר של 

o ( "לחיצה על לחצן "החזקHOLD )– . "מוציאה אותנו ממצב "תפריט 

 

   אפשרות שלישית: מצבdEF ?   .הכיתוב יהבהב וזהו מצב של שיחזור ברירת המחדל שקבע היצרן  ,

( תשחזר אוטומטית את הפרמטרים שקבע היצרן במפעל. לחיצה HOLDלחיצה רגעית על לחצן "החזק" )

( תוציא אותנו ממצב שיחזור REC/ERASEלחצן "הקלטה/מחיקה" )  או(  MENUרגעית על לחצן "תפריט" )

 ן. ברירות המחדל שקבע היצר

 

  במקרה של שימוש במכשיר המתקדם( אפשרות רביעיתUT382 תקשורת )USB  לחצה ארוכה על מקש :

 ( תאפשר מעבר בין שתי אופציות: MENU"תפריט" )

 

o USB 0 פירושו שתקשורת ה- USB .חסומה. אין יכולת הורדת נתונים למחשב חיצוני 

 

o USB 1 חשב.  במקרה שאנו במצבפירושו המידע יכול להיות משודר מהמכשיר שלנו למ USB 1    . 

 

o  :הערות / הבהרות 

  "לחיצה רגעית על מקש "טווחRANGE/+)( "או מקש "מקסימום/מינימום  )MAX/MIN/-) 

 . USB 1או  USB 0ממתגת אותנו בין האפשרויות של 

  ברירת המחדל תהיה תמידUSB 0 חסימת היכולת אוטומטית להעביר נתונים מהמכשיר .

 שלנו למחשב.  

  לצורך תקשורתUSB  ברור שלמחשב שלנו צריכה להיות כניסת ,USB . 

  חיבור המכשיר שלנו בתקשורתUSB  למחשב חיצוני, מנטרלת בזמן העברת המידע את

נים על המכשיר. זאת כדי לא להפריע לשידור הנתו –השפעת כל המקשים במכשיר 

 למחשב .
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 הערות /דגשים בעת ביצוע מדידת תאורה: .105

 

כדי להבטיח דיוק  בניצב למקור התאורה המדוד הרגיש חייב להיות החיישןבתהליך מדידת תאורה,  .1

 של

 נתונים מדודים ..

 –או יהיה שינוי בסביבת המדידה  ,תשתנה מדידת תאורהנקודת להנמדד אם המרחק בין מקור תאורה  .2

נתוני המדידה ישתנו . במילים אחרות: אם חוזרים על מדידה כלשהי , היא חייבת להיות באותם 

 התנאים!

 שינוי בעוצמת אור המקור , מיקום , זווית וסביבה יתנו תוצאות שונות ביחס למדידות קודמות. .3

 עה על תוצאת המדידה. וודא שכיפת החיישן נקיה , ללא שריטות . יש לזה השפ .4

" על המסך OLכאשר רמת התאורה תהיה מעבר לתחום שנקבע במכשיר , יופיע כיתוב של " .5

שמשמעותו שהתאורה הנמדדת חזקה מערך המקסימלי של אותו תחום. )מומלץ לכן להישאר במצב 

"AUTO.)שאז תחום המדידה במכשיר מתאים את עצמו אוטומטית לתחום הנכון " 

 החזר את כיסוי העדשה )מגומי( של החיישן. בגמר המדידה , .6
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 LOOP TESTER  מכשיר מדידה

  LTW 315דגם:  

  Meggerחברת : 
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 רקע כללי: .106

 

מתכננת והיא ,  1800החברה הוקמה בסוף שנות ( היא חברת ענק עם סניפים רבים ברחבי העולם. Megger)"מגר" 

בלקוחות בכל תומכים  "מגר"מוצרי  .מדידות חשמל לתחזוקה מונעת ניידים לביצועומייצרת מכשירי בדיקה ומדידה 

רחבי העולם כדי לשפר את היעילות המתקנים שלהם, להפחית עלויות, להאריך את חיי המכשירים ובאמצעות 

משרדים מקומיים במקומות רבים עם צוותי  כיום, לחברהמגמות וניתוחים, לצפות כישלון בציוד וביצועים עתידיים. 

 תמיכה טכניים ומפיצים בכל רחבי העולם. מפעלי ייצור ממוקמים בגרמניה, שוודיה, בריטניה וארה"ב.

 

Megger LTW315 Load Impedance Tester  היכול מבטל את הסיכון בדיקה וזמן בחוסך ה "בודק לולאה"הוא

תמש בשני בודקי לולאות אדמה תיל כדי לאמת את עכבת הלולאה מש המכשירחיבורים שגויים. בגלל  םלהיגר

 של מעגל חשמל חי ללא צורך לנתק את אספקת החשמל. 

או  החסר אדמה" )הארקה("המהווה יתרון משמעותי ביישומים שבהם  LTW315 עם באמינותבדיקת שני החוטים 

וולט מרכזית. בודק עכבת לולאה זה מספק את כל  220, כגון מתגי תאורה ומערכות עם אספקת הנגיש לא

 . ACוולט  280 -וולט ל 110בין ש ובתחום רחב של הזנות המתקנים הנחוצים לשתי בדיקות לולאה ללא תיל, 

 

 .RCDs 30mA, מובטח ששני פתרונות בדיקת לולאות התיל לא יפעילו LTW300כמו בכל סדרות 

Residual Current Devices) – ( RCD . 

 

משתמשים בטכניקות העיבוד הדיגיטליות האחרונות כדי להפריד את אות  " מגרחברת "ת לולאה של בודקי עכב

 Megger LTW315 Loed Impedance Tester. המשמעות היא שבדיקת מתח ההזנההבדיקה מהתדר הבסיסי של 

באופן אוטומטי מספר גדול של תוצאות לאורך משך הבדיקה, ומאפשרת לבצע בדיקות ללא , מספקת ממוצעת 

מסופק כסטנדרט עם כל   (-PFC Power Factor Calculator) PFC . חישוב לצורך הניתוח DC " מתחהזרקת"

  .Megger Loop המכשירים מסדרת 

 

חו, לאחר מחקר לקוחות נרחב, במיוחד כדי לענות על צרכיהם וקלים לשימוש פות "קשוחים" -אלה , ה מכשירים

 של קבלני חשמל העובדים בתנאי שוק תובעניים ותחרותיים של ימינו.

 

 

 כתובת החברה באנגליה:

Megger Ltd , Dover, Kent , CT17 9EN 

United Kingdom 

 101 502 1304 (0) 44+ טל.

   uksales@megger.com מייל:

 

 

 סוכן בארץ: 

 חברת "אוריאל שי"

 קרית אריה, פתח תקווה 23רחוב אימבר 

 03-9233601טלפון:

 shay.com-shay@uriel מייל:
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 מושגים: .107

 

 

 להבנת המכשיר , נדרש להכיר ולהבין את המושגים הבאים:

 

RCD - Residual Current Devices   :"אנשים. בטיחות להגנה אמצעי מספקים או בעברית "התקני זרם שיורי 

 לדוגמא: מפסק פחת.  .(מספקים הגנת בטיחות עבור ציודהנתיכים ומפסקי חשמל מ )להבדיל

 מעולה מציע הגנה RCD 30 mA -הלם חשמלי קל, עם עדויות התומכות בעובדה הוותיקה ש גוף האדם יכול לסבול

מסיבה זו, מעגלים המספקים ציוד חשמלי אשר יגעו בהם אנשים  (.)לכן ממסר פחת מותאם לזרם זה.. על אדם

 .ת החשמלבתוך חבילת ההגנה של מעגל הפצ RCDחייבים להחזיק 

 

Power Factor -  ,כיחס בין הכוח האמיתי  תמוגדרה חשמל,של מערכת  "גורם ההספקזהו "בהנדסת חשמל

 . 1+ל  1- שבין באינטרוול )תחום(מספר חסר ממד  וזה .שנספג בעומס לבין הכוח לכאורה הזורם במעגל

מפחית את התוצר הממוצע לכן , ובאותו המופע המתח והזרם אינם נמצאים שחות מאחד מציין גורם הספק של פ

של מתח וזרם ומייצג את יכולת החשמל  מידיהוא תוצר  "כוח מדומה"( -" )להבדיל מכוח אמיתי"של השניים. 

 . RMS""  -ומתח "אפקטיבי" )יעיל( ומוכר לנו כ לביצוע עבודות. כוח לכאורה הוא תוצר של זרם

בגלל אנרגיה שנשמרה בעומס וחזרה למקור, או בגלל עומס לא ליניארי שמעוות את צורת הגל של הזרם הנמשך 

  מהמקור, הכוח לכאורה עשוי להיות גדול יותר מהעוצמה האמיתית. 

 גורם כוח שלילי מתרחש כאשר המכשיר )שהוא בדרך כלל העומס( מייצר כוח, אשר זורם חזרה לעבר המקור.

 

Non-trip loop testing – הסיבה העיקרית לבדיקת עכבה של לולאת כדור הארץ לולאה":  בדיקת "כשל- 

היא לוודא שאם מתרחשת תקלה במתקן חשמלי, יזרום זרם  - "בדיקת לולאה"המכונה לעתים קרובות פשוט 

 בכדי להפעיל את הנתיך או הפסק המגן על המעגל הפגום בזמן שנקבע מראש. לכיוון הארקה )אדמה!( ק מספי

 המטרה היא לוודא שהמעגל מנותק מספיק מהר כדי למנוע התחממות יתר ואולי שריפה.

הנמדדת זו , "התקלה החיצונית", עכבת לולאת Zeא יה נהשתי עכבות לולאה. הראשו לאפייןהתקנות מחייבות 

לולאת תקלות ", עכבת Zsא יה ההשנייבדרך כלל בלוח ההפצה או ביחידת הצרכן בה האספקה נכנסת לבניין. 

 הכוללת, אותה יש למדוד בנפרד עבור כל מעגל במיקום החשמלי מנקודת האספקה.  "המערכת

 השרטוט הבא ממחיש את הנאמר:

 
 

 הסבר:

Ze - הליקוי בעכבת הלולאה "החיצונית". מגדיר את 

R1 – .התנגדות מוליך הפאזה 

R2 – מה.התנגדות הולכת האד 

Zs – הכולל של לולאת התקלה.  הערך הכולל נתון לפי:  סהאימפדנ Zs= Ze + (R1+R2) 
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Prospective Fault Current PFC  המוכר גם כ-  Prospective Short Circuit PSC, יועדים שניהם לחשב את הזרם מ

 .בזמן התרחשות של פגם חשמלי , ם בתוך נתיב לולאת תקלות והגבוה ביותר שיזר

   על אספקה  לקו האפסויים ו( הוא הזרם המרבי שיכול לזרום בין מוליכים קPSCפרוספקטיבי )-זרם המעגל הקצר

 פאזית. -אספקה תלת במקרה שלקו האו בין מוליכי , פאזית -חד

 )פאזה( לאפסם במקרה של תקלה בקצר בין המוליכים החיים. כלומר, קו ומחשבת את הזרם שיזר PSCבדיקת 

 בהתקנה תלת פאזית.לאפס  –)פאזה לפאזה( קו לקו לקו  בין או , חד פאזית  בהתקנה 

       ( הוא המונח הנפוץ המשמש לכמות הזרם הגבוהה ביותר שתזרום בתנאי תקלה. PFCזרם תקלות פרוספקטיבי )

 

CPC (Currents Physical Componentsמבטא את ) פאזי לרכיבים הפיזיים של -הרעיון של פירוק זרם העומס החד

 ( ואת היישום שלו להגדרות כוח ופיצוי במעגלים כאלה.CPCזרמים )

 

 

 

 : 300סדרה  –כלליים  של המכשיר   נתונים .108

 

היא "הנמוכה" ביותר אולם מבצעת  300היצרן מכריז על מגוון רחב של מכשירים עם מגוון ביצועים ודיוק. סדרה 

 את הנדרש באיכות דיוק סבירה בהחלט .

 

חוטים בסדרות אחרות , שיש לזה את  4או  3חוטים בלבד )לעומת בדיקת עכבת הלולאה מתבצעת עם שני 

 היתרונות והחסרונות שלהם(. הבדיקה יכולה לכלול:

 .בדיקה בין פאזה לאדמה 

 .בדיקה בין פאזה לארקה 

  פאזות(. 3בדיקה בין פאזה לפאזה )במקרה של בדיקת קו של 

חוטים במכשירים אחרים( מונעת בלבול באבחנה איזו  4-ו 3פשטות השימוש בשתי חוטים )לעומת שיטה עם 

 בדיקה עושים מתוך שלושת האפשרויות שצוינו. 

 . Ω 0.01תוצאת בדיקת האימפדנס היא בדיוק של  

 

שניות  10 שניות, עם 10כ  נמשכתהלולאה לתחילת ביצוע הבדיקה, בדיקת עכבת  TEST -מרגע לחיצה על לחצן ה

 תוצאת הבדיקה. לגרום לשגיאות הבאספקה שעלול הפרעת רעש חשמליתאם המכשיר מזהה  )אוטומטית( נוספות

ניתן לשלב בטרם הבדיקה הגנה כזאת. היא אינה משפיעה על  RCDבדיקת לולאת זרם גבוה: במערכות ללא הגנת 

הבדיקה. במהלך כל ביצוע בדיקת עכבת הלולאה , המכשיר בודק שאין "רעש" לוואי על הקו שעלול לשבש את 

 תוצאת המדידה. 

 ישנם שני מצבי תפעול למכשיר:

ך הבדיקה התלווה רעש לוואי על שניות. אם במהל 10מתבצע "מבחן" )בדיקת התנגדות לולאה( למשך  .א

 הקו, בסוף הבדיקה תופיע התרעה שהתוצאה הייתה תחת "רעש" לוואי.

שניות. אם במהלך הבדיקה התלווה רעש לוואי על  10מתבצע "מבחן" )בדיקת התנגדות לולאה( למשך  .ב

שניות נוספות ע"מ להביא לתוצאה ממוצעת יותר  10 -הקו, המכשיר מאריך אוטומטית את הבדיקה ב

 טובה.

 

ברגע  "מבחן הלולאה"את להפעיל פונקציה להפעלה אוטומטית תתחיל "הפעלה אוטומטית" : -פשרות לקיימת א

ללא בדיקה בטוחה  והמשמעות היא TESTכפתור הבדיקה  הבדיקה מחוברים. אין צורך ללחוץ על טיחוש

בדיקה דרך מאפשרת בקלות לבצע את ה 300"התעסקות" יתר עם המכשיר. קלות הבדיקה עם מכשירי סדרת 

 השקע הביתי וכאמור באמצעות שני חוטים בלבד.

 

 

אחריות מרגע  הבטחה לשלוש שנותהיצרן מפרט בפרסומיו את התקנים המקובלים בהם המכשירים עומדים עם 

 "יציאה מהמפעל". המכשיר מלווה בתעודת כיול )שהתבצעה במהלך הייצור(. 
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 :(Technical specificationנתונים טכניים ) .109

 

  :100-280מתח הפעלה Vac / 50 Hz  :230.  מכשיר לשימוש בישראל Vac ± 1% 

 

  50)חילופין בלבד!( :  מתחתחום מדידתv  440עדV  וולט. 1שהם  ±2%, דיוק 

  :440 עולה על הנבדקאם המתח ה ע"ג המסך התרעתוצג אזהרהVac . 

 . V rms 600עולה על  הבדיקהאם המתח  קהמכשיר יינז

 

  25: תדרתחום מדידתHz – 99.99Hz  :0.1בדיוק שלHz  

 

  רק בדגם ללא כשל , ומדידת התנגדות לולאה בזרם גבוה  התנגדות לולאהמדידת(LTW 315:) 

  Ω 0.03 ±,     5%± המדידה:  דיוק ,Ω 2000- 0.01 :  התנגדות הלולאהתחום מדידת 

 49Hz-50.1Hz, תחום תדר:  100Vac - 280Vacמתח הבדיקה: 

 . 15ma( : 230Vac -זרם הבדיקה נמוך )מכשיר מופעל ב

 . 4A( : 230Vac -זרם בדיקה גבוה )מכשיר מופעל ב

של הלולאה.  r( זהו זרם "התקלה" והוא שווה ל: מתח המקור הנמדד חלקי התנגדות PFCזרם תקלה פרוספקטיבי )

 והמתח הנמדד. Loop -ללא בעיית כשל , הדיוק תלוי בבדיקת ה 20KAת עד ערכו יכול להיו

 

  ללא כשל , ומדידת התנגדות לולאה בזרם גבוה  נגדות לולאההתמדידת: 

  (LTW 325 / 335 /425)מתייחס לדגמים: 

 .  230Vac, במתח  Ω 0.03 ±,     5%± דיוק המדידה:  ,Ω 2000- 0.01 תחום מדידת התנגדות הלולאה : 

 .  100Vac , 300Vacבמתחים  LTW 325     :10%±     ,± 0.03 Ωלדגם 

 LTW 425    :10%±     ,± 0.02 Ωלדגם  

 . 50Vac, במתח  LTW 325 / 335 /425  :15%±     ,± 0.03 Ωלדגמים 

 49Hz-50.1Hz, תחום תדר:  100Vac - 280Vacתח הבדיקה: מ

 

 ( :בלבד LTW 425)דגם בדיקת התנגדות לולאה ברזולוציה גבוהה 

 , 50Hz, תדר  50Vac - 440Vacמקור המתח: 

  0.001Ω - 2000Ωתחום תצוגה: 

  Ω 0.01 ±,     5%±דיוק: 

 . 230Vacתחת מתח  (4Aם גבוה )הבדיקה תיעשה בזר

 

 זרמי הבדיקה למדידת התנגדות הלולאה :

 . 15ma( : 230Vac -זרם הבדיקה נמוך )מכשיר מופעל ב

 ( .LTW 425)דגם   4A( : 230Vac -זרם בדיקה גבוה )מכשיר מופעל ב

 

 :טמפרטורה 

 C˚ 23+ ± ˚2טמפרטורת עבודה שאליה מתייחס דיוק המכשיר:

  ℃ 50+  עד   ℃ 10-טמפרטורת סביבה לעבודה עם המכשיר: 

  ℃70+עד    ℃25-טמפרטורת אחסנה: 

 

  40בטמפרטורה של    90%תנאי לחות: עד℃ . 

 

  מטר. זאת כדי לעמוד באופן מלא במפרט  2000גובה מעל פני הים המותר להפעלת המכשיר: עד

 הבטיחות.

 

  :דרגת אטימותIP 54   דקות( 5ם למשך התזת מי – 4הגנה מאבק ,  – 5פירושו:   54. )הסימון 
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  :סוללות בגודל  8הזנהAA –  1.2סוללות נטענות  8אלקלאין , אוV  ניקל- ( קדמיוםNiCad  אוNiMH  .)

 בדיקות לפחות עם המכשיר.  2000 -סוללות טעונות יספיקו ל

 ( זרם תקלה פרוספקטיבי(Prospective Fault Current –PFC: 

 עפ"י ההגדרה:             

PFC= 
 מתח נמדד

התנגדות הלולאה 
 

 " ואופן עבודה "זרם גבוה".NO TRIPעבור אופן עבודה " 20KAתחום מקסימלי: 

 . KA 40ברזולוציה גבוהה: 

 .EN61557בכפוף לדרישות תקן  0.300-1000Ωאה תהיה בתחום: התנגדות הלול

 

EN61557 – וולט  1000בטיחות חשמלית במערכות מתח נמוך עד  תקן זה מפרטAC  וולט  1500וDC -  ,ציוד לבדיקה

 . התנגדות לולאה - 3חלק , דרישות כלליות  - 1מדידה או פיקוח על אמצעי הגנה: חלק 

 

 תכולת אריזת המכשיר: .110

 

, עם הערה  LTW315, LTW325, LTW335 and LTW425)היצרן מפרט את תכולת האריזה עבור כל סדרת המכשירים 

 מה רלוונטי לאותו מארז(

 הקיים במחלקת תאורה , עיריית חיפה: – LTW 315התמונות הבאות מתייחסות לדגם 

 

 LTW  - X1מכשיר מסדרה 

       
 

 

  X2   -חוטי בדיקה )אדום וירוק( עם "קליפסים" בקצוות 

 

                                  



162 

 

 

 

  X1 -סט כבלי בדיקה 

  
 

 

 רצועת תליה למארז.

 

  
 

 

 

 דיסק הוראות שימוש.
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  X8 - שמותקנות כבר במכשיר  LR 6, דגם  AAסוללות בגודל 

 תעודת בדיקה של היצרן שהמכשיר נבדק.

 תעודת בדיקה של היצרן שהמכשיר כויל בטרם השיווק.

 מארז קשיח להגנה על המכשיר.

 . X1  -( בלבד LTW 335)לדגם   USBכבל 

 . X1  - בלבד( LTW 335ה במחשב לתקשורת עם המכשיר , )לדגם דיסק תוכנת האפליקציה להתקנ

 עלון אזהרות יצרן לשימוש במכשיר.

 שובר אחריות למכשיר.

 

 מסך המכשיר: .111

 
 

 תיאור המכשיר פאנל קדמי: .112
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  LTW 335תוספת פונקציות הקיימות בדגם  .113

 

 

 
 

 

 

 מחלקת תאורה עיריית חיפה: – LTW 315מכשיר דגם 

 

 :מסך ולוח המקשים   פנל ההפעלה:                                                                            
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 :LTW 335תוספות הקיימות בדגם  .114

 

 
 

 

 (:LTW 335במכשיר )מוצג דגם פנל צדדי  .115
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 ל המכשיר:פתיחה וסגירה ש

 

 ( , שבפאנל הקדמי של המארז.1"לשונית" )-פתח את המכסה ע"י הרמת ה

 (.2,3קפל את מכסה המארז בתנועה סיבובית עד הגעתו מתחת למארז )

 (.4דחוף את המכסה לתוך חריץ ייעודי לקיבוע המכסה מתחת למארז )

 

 
 

 

 

 

 

 

 הכנה לשימוש: .116

 

 המכשיר מגיע כבר עם סוללות בתוכו. תהליך החלפת סוללות מוסבר בסעיף "נוהל החלפת סוללות" .

 

 אזהרות יצרן:

 .לעולם אל תשתמש במכשיר כשמכסה הסוללות פתוח 

  הקפד על הכנסת סוללות בקוטביות הנכונה. קוטביות הפוכה תגרום לנזילת אלקטרוליט מהסוללה

 וגרימת נזק למכשיר.

 ת: יוחלפו כולן בחדשות. אין לערבב סוללות משומשות עם חדשות.בהחלפת סוללו 

 .עם החלפת סוללות, וודא שמחוון הסוללות בתצוגה , מציג מצב של סוללות טעונות באופן מלא 

  )אם בעת החלפת סוללות ישנות בחדשות אין תצוגה של "סוללות טעונות" , בדוק אם אחת )או יותר

 מהסוללות שהכנסת , מחוברת בקוטביות הפוכה.

 כשיר למשך תקופה ארוכה , יש להוציא את הסוללות מהמכשיר.במידה ואין שימוש במ 

  לפני כל שימוש במכשיר, בדוק חזותית את מוליכי הבדיקה, השקעים ותפסני התנין כדי לאשר שמצבם

 טוב, ללא בידוד פגום או שבור.

 ות ביקור ורט היה בתנאי מצב בו תקופה ממושכת המכשירחשד כי לחות נכנסה למכשיר,  במקרה של ,    

כדי לסייע  על ידי הסרת מכסה הסוללה את הייבושיש לייבש את המכשיר לפני השימוש. ניתן להאיץ 

 יותר יעיל. לייבוש
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 רית":הפעלת "תאורה אחו

עצמו. בתנאי חושך יחסית , הפעלת תאורה זאת מאפשרת קריאה  LCD -ורה אחורית" זו התאורה של מסך ה"תא

 ברורה ונוחה של תצוגת המסך. 

 הכיבוי והפעלה של התאורה האחורית. תשלוט על   BACKLIGHT) "תאורה אחורית" )לחיצה על כפתור 

 שניות . 5 למשךהבדיקה  ה ובסוףבדיקההתאורה האחורית תידלק אוטומטית בתחילת 

 פרק "הגדרות".ראה .  (SETUP"אתחול" ) במצב אנו כאשר, בהירות התאורה האחורית עוצמת את  כווןניתן ל

 

 וליכי( הבדיקה:חוטי )מ

בכל דרך שהיא, או  "לשדרג"אסור לשנות או . כל מוליכי הבדיקה מהווים חלק ממעגל המדידה של המכשיר 

 עם מכשירים חשמליים או מכשירים אחרים. בחוטי הבדיקהלהשתמש 

המהווה חלק ממעגל המדידה של בדיקה  כבלבוחן הוא ה "מגרחב' "  ע"ישמל המסופק לחיבור הח הכבל

הקיימים  םשקעיה. עם זאת אם תקע כבל החשמל אינו מתאים לסוג והמכשיר. אין לשנות את האורך הכולל של

, על ידי חיתוך הכבל קרוב ככל פעם אחת בלבדלהחליף את התקע  ניתןבמתאם. אסור להשתמש , בישראל 

 האפשר לתקע והתאמת תקע מתאים.

 

 קוד הצבע של הכבל כדלהלן:

 צהוב/ירוקקה : אדמה/האר

 כחולהאפס: 

 חוםפאזה: 

 

להשתמש נדרש במקום בו למשל  ר"( , )כמסופק ע"י "מג סטנדרטיים שאינםבדיקה  אם יעשה שימוש בחוטי

יותר, התנגדות המוליכה תהיה גבוהה מהערך אליו מכויל המכשיר. כדי להוסיף קיזוז נוסף  ארוכים בחוטי בדיקה

 ."הגדרת מכשיר", נוהל בפרק "הגדרות" עיין נא , בגלל הכבל הארוך יותר שאנו משתמשים  במדידת הלולאה

 

 

 

 חיבור כבלי הבדיקה: .117

 

 .L1 -ו L0 / L2עים המתאימים בחלק האחורי של המכשיר המסומן הבדיקה המסופקים לשק כבלייש לחבר את 
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חיבור למעגל מסופקים לצורך  הבדיקה הראשישקע וומולי בדיקת  "תנין"-ה תופסניחיבורי בדיקה סטנדרטיים 

 קיימות כמה אופציות לחיבור המכשיר לצורך הבדיקה , ולהלן: הנבדק.

 

  
 

 

 

 הלן:מכשיר לדגם ההתאם לזמינות ב, ה שונות לולאעכבת ת בדיקות אפשרויוהיצרן מציג 

 

 
 

 

 תיאור שיטות הבדיקה: .118

 

 No-trip test  :להתבצע בכל הדגמים כמופיע בטבלה הקודמת. לא מיועד למעגלים עם הגנת  יכולRCD 

≥30mA. 

באותה  בדיקה, על מנת לייצר זרם 6 -ממותג ומיושר בתדר הרשת כשהוא מחולק ב( KΩ 15תיאור: עומס התנגדות )

 זה לחישוב התנגדות הלולאה.  בדיקה. לאחר מכן משתמשים במתח המופק על ידי זרם ותריתד

תהיה גבוהה יחסית ולכן הבדיקה    (inductive reactance) תההתנגדות ההשראתיאם הלולאה מכילה השראות, 

 .תתעלם ממנה

 .5%של  ת מדידהתגרום לשגיא ˚18מערכת של ב פאזהבסמיכות לשנאי המקור, זווית שתתבצע בבדיקה 
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 קיימות שתי אפשרויות בדיקה: No-trip testבמצב מדידה 

שניות בלבד , שבסופה מוצגת תוצאה. אם  10שניות. בדיקת עכבת הלולאה מתבצעת במהלך  10 מצב ראשון:

( , יש לחזור על הבדיקה. או לשנות את במהלך הבדיקה יופיע על המסך סימן המעיד על קיומו של רעש בקו )

 " , בהתייחס לסעיף "הגדרות" שדן בנוהל "הגדרות".2" -מצב הבדיקה ל

 חרות , התוצאה המוצגת על המסך אינה נכונה והושפעה מרעש חשמלי בקו הנבדק.במילים א

 

( , זהו מצב ברירת המחדל שקבע היצרן. במצב זה , אם מכשיר הבדיקה מאתר רעש AUTOאוטומטי ) מצב שני:

השניות הראשונות שיכול להשפיע על דיוק תוצאת המדידה , מתבצעת הארכה אוטומטית  10חשמלי בקו במהלך 

( יופיע על המסך כדי להבהיר שיש  פחות , כפי שיידרש. הסימן "פלוס" )שניות ל 10למשך הבדיקה בעוד 

 תוספת זמן בבדיקה.

 מומלץ לחזור עליה שוב. –( מופיע בסוף הבדיקה אם בכל זאת הסימן של רעש בקו )

 

שים לב: המכשיר יוצא מהמפעל עם ברירת המחדל של מצב שני )אוטומטי(. כדי לשנות מצב זה עוד לפני תחילת 

 סעיף "הגדרות" . –( SETUPהבדיקה , עבור לסעיף "אתחול" )

 

 

 

  סמלים המשמשים בעת בדיקת עכבת לולאה: .119

 

-מוצג במשך זמן בדיקת עכבת לולאה .אם יופיע בקו הנבדק רעש חשמלי העשוי לגרום לאי סמל "בדיקה" 

 דיוק במדידה , יופיעו הסמלים הבאים: 

 , יופיע רעש חשמלי ברמה נמוכה על הקו הנבדק. במצב שניהלך הבדיקה , ( אם במהסימן "פלוס" ) 

זמן הבדיקה יוארך לעשר שניות נוספות ( , ( יופיע מצדו הימני של הכיתוב "בדיקה" )הסימן "פלוס" )

 שני. פועל במצב  מכשיר הבדיקה זה חל רק אם כאמור ,כדי לשפר את רמת הדיוק של תוצאות הבדיקה. 

 

 יוצג. זה מעיד כי רעש מוגזם התגלה במהלך הבדיקה.  הסמל , רמה גבוהה של רעש חשמלי  תהאם זוה

 .בדיקה חוזרתבדיקה, מומלץ לבצע בסוף הגם נותר מוצג  סימןאם 

 

 High current test:  אמפר.  4מתבצעת בדיקת עכבת לולאה מהירה ביותר, בזרם נומינלי של 

( משמש למדידת ירידת מתח ולחישוב התנגדות הלולאה. אם הלולאה מכילה Ω59) י עומס התנגדותתיאור: 

אלפיות השנייה  10נע בין  זמן זרימת זרם העומס במהלך הבדיקה . תהיה זניחההאינדוקטיבית  ההשפעההשראות, 

 אלפיות השנייה תלוי במצב הבדיקה. 640ל 

 .5%לשגיאה נוספת של תגרום  °18של  מופעזווית , של המקור הנבדק בבדיקה בסמיכות לשנאי 

 

 

 High resolution test  בדיקה בדיוק גבוה( רלוונטית למכשיר(LTW425  .בדיקות רצף של הרבה  ותבצעתמ

 .לשלושה מקומות עשרונייםעד חישוב תוצאת בדיקת לולאה , לצורך  זרם גבוה, בלולאה עכבת 

כמו בבדיקת הזרם  Ω59  -באמצעות עומס של כ  עם עומס ובלי עומסי מחזורים אבחצ חילופיןמדידות מתח תיאור: 

 .תוצאת המדידה האופטימליתמחזורי הבדיקה יותאם בכדי להשיג את רב של הגבוה. מספר 

 .5%תגרום לשגיאה נוספת של  °18בבדיקה בסמיכות לשנאי של המקור הנבדק , זווית מופע של 

 

 קו הפאזה לאדמה , קו פאזה לקו האפס ובין קו פאזה לקו פאזה.  כל הבדיקות יהיו בין

 וולט ביחס לארקה.  240מותאם לבדיקה בין קו פאזה לקו פאזה של  אינו LTW315הערת יצרן: המכשיר מדגם  
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 (:Performing a loop testביצוע בדיקת התנגדות לולאה ) .120

 

שניות אם יש גילוי  10הערה: המכשיר מופעל בברירת המחדל של היצרן שזה "מצב שני" )בדיקה מורחבת בעוד 

 ש חשמלי בקו בעת הבדיקה( . לכן מוגדר:של רע

AUTO START – ( מופעלenabled.) 

Mode 2 –  מופעל –מצב שני של בדיקה מורחבת (enabled). 

 

 tripping loop test) No Trip-Non) 0.01הבדיקה היא   ת: במצב זה רזולוציי Ω   ,ה מדידת התנגדות לולא

 .בזרם נמוך לאדמה

 

 trip testing using the mains socket test lead-No :  בדיקה באמצעות שקע חשמל רגיל. המכשיר מוגדר עם

אוטומטית את הבדיקה אם יתגלה  שמאריך שני, ובמצב בדיקה AUTO START)ברירת המחדל "אוטומטי" )

 חשמלי בקו הנבדק. רעש

 

  ( :Phase to earth loop testבדיקה בין קו פאזה לקו האדמה )

  הבדיקה תחום  עם הבורר אתבחר(NO TRIP .לתחום הנמוך )את הגורםו (Zעם הבורר )  לתחום

 . הגבוה

  של המכשיר למחבר הבדיקה הראשי האדוםחבר את התקע. 

  הבדיקה הראשי של המכשיר למחבר הירוקחבר את התקע . 

 .הכנס את התקע לשקע החשמל 

 ( 230וודא שמתח ההזנה למכשיר  )מבחן הלולאה יתחיל אוטומטית וסמל  מוצג. –וולט 

 . יופיע ונשאר דולק למשך זמן הבדיקה

  יעלם.וסמל  הנמדדשניות, מוצג ערך  10של  דיקת עכבת לולאהבלאחר תקופת           

  ע"מ לחזור על הבדיקה , לחץ שוב על לחצןTEST .במכשיר 

 

 עלולים להופיע במהלך הבדיקה.  ,  הסמלים  הערה:

 מסמל התארכות הבדיקה בעקבות אותו הרעש..( מסמל רעש חשמלי בקו הנמדד  ) 

 

 (:Phase to neutral loop testבדיקה בין קו הפאזה לקו האפס של עכבת הלולאה )

בין קו הפאזה לקו האפס , כמו שתוארה בדיקה בין קו הפאזה לקו ניתן לבצע בדיקות ,  No-Tripבאמצעות בדיקת 

 (.P-Nאפס )-פאזהבעת ביצוע בדיקת  RCDתדרוש קיום הגנת לא , זרם גבוה הבדיקה בעם זאת, יחד . הארקה

 זרם גבוה למדידה זו. בבדיקתומומלץ להשתמש 

 

No-trip loop testing using the RED/GREEN test leads – במצב  בדיקת עכבת לולאהNO TRIP  עם שימוש בחוטי

 : ירוק/אדוםבדיקה 

באמצעות מערך  וזאת שקע חשמל אינו זמיןבו במקום ש (No-Trip)הלולאה עכבת ניתן לבצע את בדיקת תיאור: 

 .כבלי הבדיקה המצורפים למכשיר

 

 (:Phase to earth loop testבדיקה בין קו הפאזה לארקה )

  בחר מצב בדיקהNO TRIP על התחום הנמוך. כפתור  וכפתור התחום יוצבZ .יהיה על התחום הגבוה 

  למכשיר. ירוק -ו אדוםחבר את חוטי הבדיקה 

  לקו האדמה. הירוקלקו הפאזה ואת החוט בדיקה  האדוםחבר את חוט הבדיקה 

  זמן הבדיקה. כל דולק למשך רעל המסך ויישאופיע י ()מבחן הלולאה יתחיל אוטומטית וסמל 

  נמדד.שלולאה התנגדות המוצג ערך , שניות  10של  בדיקהלאחר תקופת 

 כדי לחזור על בדיקת הלולאה, לחץ על מקש ( "בדיקה"TEST.) 

 עלולים להופיע במהלך הבדיקה.  ,  הסמלים  הערה:

 מסמל התארכות הבדיקה בעקבות אותו הרעש..( מסמל רעש חשמלי בקו הנמדד  ) 
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 (:Phase to Neutral and Phase to Phase loop testing(בדיקה בין קו הפאזה לקו האפס ובין קו פאזה לקו פאזה 

 , No-Trip -ה בדיקתבאמצעות  בין קו פאזה לקו פאזהוהן מבחן  קו פאזה ביחס לקו האפסניתן לבצע הן בדיקת 

בעת ביצוע  RCD הגנת . עם זאת, מבחן זרם גבוה לא ידרושלקו הארקה בדיקה בין קו הפאזה קודם הכפי שתואר

 לשתי המדידות הללו. "זרם גבוה" בבדיקת, ומומלץ להשתמש P-P)) לפאזה-פאזה או (P-N) אפס-פאזה בדיקת

  

 (:Earth bonded metalwork testingבדיקה בעזרת מתכת הנוגעת באדמה )

, הפעם כבל הבדיקה  (Phase to earth loop testדיקה בין קו הפאזה לארקה )בבדומה לבדיקה שתוארה קודם , 

 לאדמה של כדה"א.הירוק של המכשיר מקושר למתכת גלויה הנוגעת באדמה פיזית , ומספק את המסלול חזרה 

 

 : High current loop test (High Currentלולאה בזרם גבוה  ) התנגדותבדיקת 

על  כבלי הבדיקה ישירות 2עם ,  4A)בסביבות (מבצעת בדיקת זרם גבוה  בזרם גבוה, ה לולאעכבת בדיקת 

 וולט, ומספקת מבחן לולאה יציב ומהיר מאוד. 230אספקת 

  

המכשיר  . בגלל הזרמים הגבוהים שבהם נעשה שימוש,RCDבדיקה זו מיועדת למעגלים שאינם מוגנים  אזהרה:

התחממות יתר. הפסקת הבדיקה הרגעית ע"י המכשיר מופיעה  מוסיף הפסקה קצרה בין הבדיקות למניעה

שניות בין הבדיקות בזמן שמתח האספקה שעליו  5. סימון זה יופיע למשך  כהתרעה על המסך עם הסמל 

 בודקים קטן 

 שניות. 10. במתח גבוה יותר בקו הסימון יופיע למשך  260Vac -מ

 

 (:High current Phase to Earth loop testכדה"א )  לולאה בזרם גבוה בין פאזה לאדמה התנגדותבדיקת 

  ועם כפתור התחום הגבוה מצב "התחתון,  התחוםתור כפ( עם והזרם גב)ה הבדיק תחוםבחר אתZ. " 

  למכשיר. ירוק -ו אדוםחבר את חוטי הבדיקה 

  לקו הפאזה . האדוםחבר את חוט הבדיקה 

  הבדיקה  כבלניתן לבצע בדיקה זו גם באמצעות לקו האדמה של כדה"א. ) הירוקחבר את החוט בדיקה

 וירוק(. םהאדו הכבליםשקע החשמל, באמצעות עם 

 יופיע ונשאר דולק למשך זמן הבדיקה ומטית וסמל תחיל אוטתהלולאה  בדיקת עכבת. 

 .ערך התנגדות עכבת הלולאה יוצג במסך 

 

 

בדיקה לא תתחיל אוטומטית אם חוט הבדיקה האדום חובר לקו הפאזה , לפני שכפתור התחום נמצא ה הערה:

 ".NO TRIPבמצב "זרם גבוה". זאת כדי להבטיח שלא נבחר בטעות מצב "זרם גבוה" במקום מצב "

 .AUTO START)) "בדיקה אוטומטית" יפעיל את  כבלי הבדיקה,חיבור לאחר מכן של 

  ."הגדרות"ההגדרה כמתואר בסעיף  שינוי ניתן לבטל את ההפעלה האוטומטית בהליך

 

 (:High current Phase to Neutral loop testמבחן בדיקת התנגדות לולאה בין פאזה לאפס בזרם גבוה )

(, אלה בדיקת עכבת לולאה בזרם גבוה בין פאזה לאדמה כדה"אבדיקה זו היא חזרה על הבדיקה הקודמת )

יחובק לקו  האדוםחוט הבדיקה מחובר לקו האפס במקום לאדמה של כדה"א.  הירוקשהפעם חוט הבדיקה 

 הפאזה. בדיקה זו יכולה להתבצע גם באמצעות כבל הבדיקה שבו שקע חשמלי.

 

 : (igh current Phase to Phase loop testHבדיקת התנגדות לולאה בזרם גבוה בין קו פאזה לקו פאזה )

" , חבר את חוט בדיקת עכבת לולאה בזרם גבוה בין פאזה לאדמה כדה"אבדומה לבדיקה שהוזכרה קודם: "

 לקו הפאזה השני. האדום הבדיקה לקו הפאזה , ואת חוט  הירוקהבדיקה 

 

 יהיו פעילים במצב בדיקה בין פאזה לפאזה. NO TRIP( ומצב High currentשני מצבי הבדיקה "זרם גבוה" ) הערה:
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 :בלבדLTW425 נספח: בדגם 
 

 בלבד . LTW 425בדגם  –בדיקת התנגדות לולאה ברזולוציה גבוהה 

(High resolution loop test [High Resolut] (LTW425 only  

זרם גבוה עם שני חוטים, בלולאה הבצעת בדיקת תמ (High Resolut) ברזולוציה גבוהה הלולאה עכבת בדיקתב

 .    Ω 0.01 בדיוק של עד ומספקת תוצאת בדיקת לולאה לרזולוציה 

 .RCDמוגנים שאינם  למעגלים  בדיקה זו מיועדת

 בבדיקה זו המכשיר מתחמם !!! 

על המסך בחלקו  יציגו "טמפרטורת יתר"על  יתריעניתן לבצע מספר מוגבל של בדיקות אלה לפני שהמכשיר 

 . את האזהרה  העליון

 יעכב בדיקות נוספות. במקרה כזה השאירו את המכשיר להתקרר למשך מספר דקות.חימום המכשיר 

 

כל הבדיקות שפורטו קודם לבדיקה בזרם גבוה, יכולות להתבצע עם מכשיר זה כשהבורר תחומים נמצא במצב 

 (.High Resolut]"רזולוציה גבוהה" )

 

על מנת להגן על מאחר ואנחנו מדברים על בדיקות בזרם גבוה, ברור שמכשיר הבדיקה צפוי להתחמם.  הערה:

בדיקת "רזולוציה זמן הפסקה במהלך הבדיקה ובכך להאריך את ליזום מכשיר מפני התחממות יתר, יש צורך 

-ו ,  260Vac –שניות( בעת מדידה על קווי פאזה שבהם פחות מ  10)במקום ות שני 15-ל  (High Resolut) גבוהה" 

 וולט. 260מעל  קווי פאזה שהםשניות למדידות על  30

 

 (: Prospective Fault Current display- PFC ) אפשרות להצגת תקלת זרם .121

 

 נסביר מושגים:

 

PFC - Prospective Fault Current  :תקלת זרם פרוספקטיבית היא בכפוף לשתי ההגדרות הבאות 

 בהזנה של פאזה אחת או  האפס לקו הפאזה הוא הזרם המרבי שיכול לזרום בין מוליכי קו  "זרם הקצר הפוטנציאלי"

 אספקת תלת פאזית. בעת הפאזות בין מוליכי קו

)קווי הפאזה( לאדמה , הוא הזרם המרבי שיכול לזרום בין מוליכים חיים  "זרם הכשל הפוטנציאלי של כדור הארץ"

 לכדור הארץ.

 )זרם תקלה פוטנציאלי(. PFC -הגבוה מבין שני הערכים הללו יצוין כ

 

PSCC - הזרם הקצר-( פוטנציאליProspective Short-Circuit Current  - PSCCזרם תקלות זמין, או זרם הקצר ,)- קצר

הוא הזרם החשמלי הגבוה ביותר שיכול להתקיים במערכת חשמלית מסוימת בתנאי קצר חשמלי. זה נקבע על ידי 

 במערכתבסדר גודל של כמה אלפי אמפר יכול להיות זה ערך זרם הקצר העכבה של מערכת האספקה. וההמתח 

או עד מאות אלפי , במערכת מתח נמוכה  םאמפרי-ברמה של מיליחשמלית ביתית רגילה, אך עשוי להיות נמוך 

 .בתעשייה מערכות חשמלבאמפר 

העולה על הזרם מדרג )רמות שונות בהדרגה של ניתוק( ,תיכים עם כמו מפסקי חשמל ונ, יש לבחור מכשירי מגן 

 הם יגנו בבטחה על המעגל מפני תקלה. והקצר הפוטנציאלי, 

 "השבירה"מהיכולת  תהיה חריגהאם  חשמלית". קשת" תנוצר גבוהזרם חשמלי  נוצרת הפסקה באספקתכאשר 

  זרם יימשך, ויביא לפגיעה בציוד, שריפה או פיצוץ.ההתוצאה: של נתיך או מפסק, הוא לא יכבה את הקשת. 

 

 PFC (PFC measurement accuracy:)דיוק מדידת  .122

 

אחרי הנקודה  מדויקת מחייבת מדידה מדויקת של התנגדות הלולאה. ההבדל בין מספר ספרות PFCמדידת 

( מבוסס PSCC -)ו PFCהמוצג. חישוב  PFC -ישפיע רבות על ה , התנגדות הלולאה שנמדדה העשרונית בתוצאת

 (.Ω -ב על המתח הנמדד המחולק בהתנגדות הלולאה הנמדדת )

 

 =PFCמתמטית:     
 מתח נמדד

התנגדות הלולאה 
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. מעוגלים שהם כמחושב מתוצאות הבדיקה של מתח והתנגדות על המסך,  PFCהערך המוצג של שים לב: 

תוך שימוש בתוצאות , שתיעשה המוצג לא יתאים בדיוק לתוצאה של חישוב ידני  PFC -כתוצאה מכך ייתכן שה

 .התנגדותחלקי ההמוצגות של מתח 

 

 : PFCגורם ביצוע מדידת ה .123

 

 בסיום כל בדיקת לולאה, לחץ על מקש PFC .  

  ביח' אמפר זרם התקלה הפוטנציאלי מוצג. 

   לחץ שוב על מקש(PFC) כדי לחזור לתוצאת עכבת הלולאה. 

 

 (:Possible sources of errorאפשרויות למקור של טעויות במדידות ) .124

 

או מעברים הנגרמים על חשמלי בקו רעש , לכן  . תלויה במדידה של מתח האספקה ע"ג המסך, המוצגתהקריאה 

 עלולים לגרום לשגיאה בקריאה. , ידי ציוד אחר במהלך הבדיקה 

. המכשיר עשוי הנמדד לבצע שתי בדיקות ולחפש הבדל בערךפשוט היא  קיומה של שגיאהאחת הדרכים לבדוק 

 כמה מקורות רעש ולהזהיר את המשתמש.ל להיות רגיש

 תקלות מתח, )יציבות הרשת!( . תוצאות הבדיקה עשויות להיות מושפעות לרעה, כתוצאה מתנודות מתח אספקה

 מומלץ לחזור על הבדיקות ולאמת את התוצאות. או 'רעש' חשמלי במהלך מדידה.  (spikesפולסים בקו )

 המדידות מרוחקות זו מזו, יש לראות בתוצאות לא תקינות.תוצאות הקריאה של אם ברור, ש

 

 חית את השגיאות על ידי: ניתן להפ

  חיבור איתן למוליכים נקיים. החוטית עם שקעים ו-הדו בחוטי הבדיקההשתמש 

 .ביצוע מספר בדיקות ולקיחת הממוצע 

  ודא שמקורות רעש פוטנציאליים במתקנים מבודדים )כבויים(, למשל: עומסים מנותקים אוטומטית 

 .או בקרי מנוע 

  .ודא כי המכשיר מכויל 

  אפליקטור ניצן כותנה"מ"מ במכשיר נקיים משומנים ולכלוך בעזרת  4ודא ששקעי הבדיקה בגודל( "– 

 או במנקה ממס דומה. "לפרופי-"איזוטבול באלכוהול  מקלון עם צמר גפן בקצהו(. 

 

ה בסמיכות לשנאי עלולה לגרום לשגיאות במדידה טעויות נוספות יכולות להיגרם על ידי קרבה לשנאים: בדיק

 בגלל גורם ההשראות.בגלל החמרה של גורם ההספק שנגרם 

 

 :IEC 61557-3, 1997 -תקן בהתאם ל Non Tripהגרועה ביותר מחושבת למצב מדידה של  המדידהשגיאת 
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 בלבד: LTW325, LTW335 , LTW425נספח: בדגמים 

 
 Z  (maxZ:)מדידת אימפדנס מקסימלי   .125

 

את ערך עכבת הלולאה המרבי של כל מעגל טבעת סופי )או כל סדרת מדידות לולאה(  במדידה ניתן להפיק

 :ונמצאת בדגמים המפורטים בכותרת הנספח MaxZ הנקראת  באמצעות הפונקציה

 

 התהליך:

  תחוםבחר את [ הבדיקהMaxZ ]הכפתור הסיבובי העליון במכשיר . 

 בצע מדידת בדיקת לולאה כמתואר בסעיף ( "בדיקת לולאה"Loop testing)יחזיק על המסך. המכשיר יציג ו 

 .שנמדדה את ערך התנגדות הלולאה

  הלולאה החדש. אם זה גבוה מהתוצאה הקודמת  התנגדות המכשיר יציג את ערך הבאה,לבדיקות לולאה

 . כקריאה רלוונטית הוא יוחזק על הצג

  שניות לפני שהם חוזרים לתוצאה הגבוהה יותר. 2ערכים נמוכים יותר יוצגו למשך 

 

 

 

 R1+R2[(Deriving (R1 + R2]   מדידה של   .126

 

יקות שנעשו בדב( R1 + R2ת המעגל )עכבמדידת מסוגלים להפיק את  LTW425 -ו LTW325, LTW335דגמים 

ותוצאת המדידה היא שילוב טורי של  (R2או ) R1 את ערכי הגורם . לא ניתן לבודד" דהיינו תחת מתחחי"במתקן 

 .השניים

 

 :)R1 + R2)  -ו  Zrefיישום למדידת  יצרן הערת

בדיקות ") רציפות"בדיקת "בשיטות  R1 + R2באימות ראשוני של התקנה חשמלית חדשה, יש לקבל את הערך של 

 .(ינלאומיים אחריםאו תקנים ב) BS 7671: 2001 תקינה ( לפי"תמתו

 

 ( : dead testing)נסביר את המושג "בדיקות מתות" 

 בדיקות אלו הן רצף של ארבעה בדיקות ויזואליות והם:

  או מנותקים ממחבר )קונקטור( : בדיקה אם ישנם מוליכים )חוטים( המחובריםרציפותבדיקת . 

 .בדיקת התנגדות לבידוד: בדיקה זו היא לוודא שחומר הבידוד החשמלי המקיף את המוליכים שלם 

 קוטביות: בדיקה זו היא לבדוק שהחיבור מחובר ברצף הנכון. 

 .בדיקת סידור הארקה: בדיקה זו היא לוודא כי סידור ההארקה עומד בתקנות ושכל החיבורים תקינים 

 

שבהם לא ניתן לבודד את האספקה, על ( Periodic Inspection Reports -  PIRלהפקת דו"חות בדיקה תקופתיות )

במכשיר  לפני השימוש  תקינות מעגל ההגנה )פעולה סטנדרטית ומתבקשת(,המשתמש לאמת תחילה את 

 . R1 + R2  -ו  Zref  בפונקציה

 צריך לבצע חיבור מקדים של הציוד.,  Zref לפני מדידת

 

  :ותהער

 מהערך הכוללעשויות להיות נמוכות  , בשיטה זו )תחת הזנת מתח( המדידות המתבצעות במתקנים חיים

(Ze + (R1 + R2  מסלולי ארקה חוזרת הנובעת , עקב קיומם של הרציפותמאלו המתקבלות בשיטות בדיקת

 ם קיימים.ממוליכים אחרי

 

(, Zrefבזיכרון המכשיר )( Zdbאו  Ze) של תו, יש לאחסן את תוצאR1 + R2 תבדיקביישום של כדי להשתמש 

 .R1 + R2  מדידתבמהלך 
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 Zref   (Measuring Zref:)מדידת הגורם  .127

 

 ל שבפנל המכשיר העליון  התחוםכפתור  סובב את– Zref  כדי לציין  . התצוגה תציג את הסמל

 . Zref  שנבחר מצב בדיקת

  לפי צורך בתחום המתאים של התנגדות לולאה.בחר  

 פים קודמים של:חבר את המכשיר למעגל הנבדק כמתואר בסעי 

  "בדיקת עכבת לולאה"(Performing a loop test) :או 

 ( "בדיקת לולאה בזרם גבוה"(High current loop test או: 

 (  בדיקת התנגדות לולאה ברזולוציה גבוהה(High resolution loop test . 

 לחץ על כפתור ( "בדיקה"TEST)  לולאה. תוצאת הבדיקה מוצגת ונשמרת התנגדות הכדי לבצע בדיקת

 .Zref : באופן פנימי בשם

 

 

 

 : R1+R2 (Measuring R1+R2) מדידת הגורם  אופן  .128

 

  של המכשיר לתחוםהעליון  התחום שבחלקוהעבר את כפתור R1 + R2""התצוגה תציג את הסמל . 

 .R1 + R2כדי לציין שנבחר מצב בדיקת  

 יופחתו מהתנגדות ,הלולאה שלאחר מכן התנגדות כל מדידות בדיקות  Zref. 

  לצפייה בערך המאוחסן שלZref  לחץ על מקשPFC .  לחץ שוב עלPFC  כדי לחזור לערךR1 + R2. 

  אם הערך הנמדד שלR1 + R2 התצוגה תציג את הערך המדוד )שלילי.. לא יתכן!(  פחות מאפס , 

 R1. במקרה כזה יש לחזור על מדידת הגורם  שניות. תוצג הודעת שגיאה על המסך:  2למשך  R1 + R2של 

+ R2   . 

  אם השגיאה נמשכת , חזור על מדידתZref  ולאחריה שוב מדידתR1 + R2 . 

  אם מדידתZref  לא בוצעה תוך כדי מדידת הגורםR1 + R2  בדיקת ,R1 + R2  לא תתבצע ויופיע חיווי

 למשך שתי שניות. התרעה 

 

 

 

 (:Voltage and frequency measurementמדידת מתח ותדר ) .129

 

בפאזה ביחס  300Vעם מתחים העולים על  CATIVאו  CATII, CATIIIאסור להשתמש במכשיר במערכות  אזהרה:

 פאזה לפאזה. יין קוויב 400V –ו ( א)לכדה" לאדמה

 

 

 

 ח ותדר בין פאזה לפאזה , פאזה לאפס בדיקות מת .130

Phase to Earth and Phase to Neutral voltage and frequency measurement 

 

 לל שקע ,בכדי לבדוק את רמת המתח בשקע באמצעות תיל הבדיקה הכו

 דר את המכשיר לתחום הגV/Hz. 

  האדוםשל כבל הבדיקה למכשיר בשקע  האדוםחבר את התקע. 

  הירוקשל כבל הבדיקה למכשיר בשקע  הירוקחבר את התקע. 

 .הכנס את התקע לשקע החשמל 

 .תופיע תצוגת המתח והתדר הנמדדים 

בדיקת שקע החשמל  חוטישל  והכחול האדום, חבר את התקע בין קו הפאזה לקו האפס כדי למדוד את המתח 

 למכשיר.
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 ת:, בצע את הפעולות הבאו ירוק/  אדום חוטי הבדיקהאת מתח אספקת החשמל באמצעות כדי למדוד 

  המכשיר לתחום של כוון אתV/Hz  . 

  הירוקחבר את חוט הבדיקה ( "לאדמה "מוגנתProtective Earth  - PE ואת חוט הבדיקה )אזה לפ האדום

 הנמדדת.

 .המכשיר יציג את המתח ותדירותו 

  כאלטרנטיבה , ניתן לחבר את חוטי הבדיקה בין קו הפאזה לקו האפס כדי לבצע בדיקה רמת מתח בין

 הפאזה לאפס.

 

 

בדיקת מתח ותדירות בין קו פאזה לקו פאזה                                                                                    .131

((Phase to Phase voltage and frequency measurement: 

 

 לביצוע בדיקה זו בצע את הפעולות הבאות:

  כוון את המכשיר לתחום שלV/Hz  . 

  לקו פאזה אחר. האדוםלקו פאזה ואת חוט הבדיקה  הירוקחבר את חוט הבדיקה 

 .המכשיר יציג את המתח ותדירותו 

 

 

 

 :בלבד LTW 335 נספח: בדגם 
 

 שמירה והורדה למחשב של תוצאות הבדיקה .132

Saving and downloading test results (LTW335 only)             : 

 

 :(Storing LOOP test results) שמירה של תוצאות בדיקת התנגדות לולאה .א

 

 לאחסון תוצאות הבדיקה יש את המבנה הבא בתוך המכשיר:

 ( מספר העבודהJob Number)   :Jb:00, Jb:01… 99     מספרי עבודה. 100כלומר עד 

 ( מספר לוח החלוקהdistribution board Number :)db:01 , db:02, db:03 …99  99.סה"כ 

 אפשרויות.

 מספר מע( גלCircuit Number)  :Ct:01 , Ct:02, Ct:03…99. 

 ( חיבור חוטי הבדיקהLine connection : )Ln:LL, Ln:LE, Ln:LN, Ln:NE  כאשר ברור כי ,LL פאזה :-

 אדמה .-: אפס NEאפס , -: פאזה LNאדמה ,  –: פאזה  LE  , פאזה

 ( מספר הפאזה(Phase    :Ph: 1 , Ph: 2 , Ph: 3 . 

  סוג הבדיקה(teSt type)   :tS:VF, tS:nt , tS :tr  . 

 (  מספר הקלטה/רשומהRecord number : ) R000  עד R999  הקלטות. 1000, סה"כ 

 

 הגדרות: 

o  , בודה. ניתן לשמור סטים של תוצאות למספר עבודה תיקיות על המתייחסמספר מס' עבודה משמעותו

 .מסוים ולהפריד בקלות בעת ההורדה

o מספר לוח חלוקה ספציפי הבדיקה תוצאות ייחס אתניתן ל :מספר לוח חלוקה. 

o ספציפילמעגל  מסוים ביחס ריסידו לתוצאות ניתן להקצות מספר :מעגל מספר. 

o .תצורת חיבור חוטי הבדיקה 

o  :מסוימת:   ת פאזהניתן לאחסן כל בדיקמספר הפאזהP1, P2  אוP3 . 

o  .סוג הבדיקה.  גםלכל תוצאת בדיקה מוקצה באופן אוטומטי סוג הבדיקה מגדירה מה בודקיםVF  מייצג

 זרם גבוה.בדיקת התנגדות לולאה בהוא  tr -וה,  no-trip test היא בדיקת  ntמתח, ותדר  את בדיקת

o  :שנרשם אוטומטית.  999 -ל 0מוקצה מספר רשומה ייחודי, בין  בדיקהלכל תוצאת מס' הקלטה/רשומה

 יכול לשנות זאת. לאהמשתמש 
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 : (To store a resultשמירת תוצאות ) .ב

 

 בסעיפים קודמים .כמתואר  R1 + R2 או   Z, MaxZ, Zrefלולאה התנגדות בצע מדידת 

 ( "לחץ על מקש "אחסןSTORE.להכנסת תפריט האחסנה ) 

 בחר מספר עבודה (Job Number)  באמצעות מקשי ( "מעלה/מטה"UP / DOWN)  הבא".ולחץ" 

(NEXT) גלול במהירות בין המספרים.תעל המקש רצופה . לחץ 

 ( בחר את מספר לוח ההפצהdb: 01, db: 02 באמצעות מקשי מעלה / מטה וכו )'(UP / DOWN) 

 .(NEXT)" הבא"ולחץ על 

 ( בחר את מספר המעגלCt: 01, Ct: 02 באמצעות מקשי )' וכו ( "מעלה/מטה"UP / DOWN ) ולחץ

 .NEXT)"הבא" ) על

 בור חוטי הבדיקה: תצורת חי בחר Ln: LL, Ln: LE, Ln: LN, Ln: NE על ידי לחיצה על מקש 

 .NEXT)"הבא" ) , ואז לחץ על( UP / DOWN "מעלה/מטה" )

  באמצעות מקשי מספר הפאזהבחר את ( "מעלה/מטה"UP / DOWN) הבא" ) ולחץ על"(NEXT . 

 .בדיקה מסוימתמספר רשומה ייחודי, המצורף לאותה יוצג המסך על 

 לחץ על ( "אישור"OK) כדי לשמור את התוצאה . 

 לחץ על ( "בריחה"ESC)  שלב .כדי לדלג בכל 

 

 :To store a subsequent result)שמירת תוצאה עוקבת ) .ג

 

 , בצע את הפעולות הבאות: 'וכו, לוח חלוקה עבודה תחת אותו מספר  ההבא הבדיקהלשמירת במקרה של צורך 

 א בצע מדידה נוספת כמתואר קודם ולחץ על"( "חסןSTORE) . 

  אישור"יוצג מספר העבודה האחרון. לחץ על( "OK). 

 

 דרך התוצאה הקיימת   )DOWN" )מטה", גלול לפני שמירת תוצאההגדרה  איזו שהיאכדי לשנות  הערה: 

שנה   UP / DOWN)"מעלה/מטה" ). , באמצעות מקשי NEXT/LAST)"הבא/האחרון" ) באמצעות המקשים הבאים

 .OK)"אישור" ) ולחץ על 'וכולוח ההפצה, מספר המעגל מספר את 

 

 (:To recall test resultקריאה חוזרת של נתונים ) .133

 

 לקריאה חוזר( "ת של נתונים , מקם את הכפתור הסיבובי התחתון למצב "קריאה חוזרתRECALL.) 

 ה הייחודי האחרון יוצג על המסך.מספר הרשומ 

 ( "השתמש במקשי "מעלה/מטהUP / DOWN.כדי לבחור את הבדיקה שברצונך לשחזר ) 

 ( "השתמש במקשי "אחרוןLAST( "או "הבא )NEXT( "כדי לדפדף בין "מספרי העבודה , )Job Number ) ,

ה , הקשורים לתוצאת ( וכדומוכו ' Ct: 01, Ct: 02( , "מספר המעגל" )'וכו db: 01, db: 02) "לוח ההפצה"

 הבדיקה שאותה אתה מעונין לשחזר.

 ( "לחץ על מקש "אישורOK.ותוצאות הבדיקה יוצגו בפניך על המסך ) 

  .לכל תוצאת בדיקה יהיו שני ערכים( "השתמש במקשי "אחרוןLASTו )- ( "הבא"NEXT כדי לעבור בין )

 שני הערכים. למשל: 

  אם בדקת מתח ותדירות , יוצג לך כערך ראשון המתח הנמדד ביח' וולט. הערך השני יהיה התדר

 (. Hzהנמדד של אותו המתח ביח' הרץ )

  אם של בדיקותZ   תוצג בדיקתMaxZ  ובדיקתZref  'תוצאה אחת תהיה של האימפדנס ביח .Ω  ,

.  )שילוב שני הנתונים הללו של התנגדות  Zותוצאה שניה תהיה מתח המעגל ביח' וולט של אותו 

 (. PFCהלולאה והמתח , יאפשר חישוב מתמטי לגורם 

 =PFCכזכור : זרם הלולאה יהיה       
 מתח נמדד

התנגדות הלולאה 
  

  במקרה של בדיקתR1+R2    תוצאה אחת תהיה ,Zref ה, והשניי  R1+R2 . 

 ( "לחץ על מקש "בריחהESC .כדי לחזור שוב למספר הרשומה שאותה חקרת כעת ) 

                  "אתה יכול לחקור רשומה אחרת כעת אם תחזור שוב לשלב של שימוש במקשי "מעלה/מטה

(UP / DOWNכדי לבחור את ה )...בדיקה החדשה שברצונך לשחזר 
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 (:Downloading results to a PCהורדת תוצאות למחשב חיצוני ) .134

 

  הפעל במחשב את היישום המקשר בין מכשיר המדידהLTW335)) ( למחשבPC .) 

  :היישום/התוכנהMegger PowerSuite Professional   : אוMegger Download Manager  .

 (.PCהתוכנה מסופקת בדיסק המצורף למכשיר. יש לטעון את היישום במחשב החיצוני )

 וכנית למסך , בחר את התוכנה הרלוונטית לסוג מכשיר המדידה במחשב החיצוני , עם העלאת הת

 .MIT/LT/RCDT ולא RCDTLTW//MIT(. וודא שאתה בוחר "מנהל התקן" לסדרה driver -שברשותך )ה

 ( "בחר "הורדDownload.לבחירה שעשית מסרגל הכלים המופיע בתוכנה ) 

  חבר את המכשיר למחשב תוך שימוש בכבלUSB .המצורף לערכת המכשיר 

 ( "מקם את הכפתור הסיבובי התחתון במכשיר המדידה למצב "שלחSEND) . 

  מכשיר המדידה יוריד אוטומטית את תוכנו למחשב החיצוני . תרשים גרפי על המסך במחשב מציג את

 קצב התקדמות הורדת הנתונים. 

 

 לפני שתתחיל בבדיקה נוספת. USB -עם השלמת ההורדה, נתק את מוליך האזהרת יצרן )!( : 

 

 

 (:Deleting test resultsמחיקת תוצאות בדיקה ) .135

 

 אזהרת יצרן )!( : תוצאת הפעולה המתוארת להלן אינה הפיכה.

 

 כדי למחוק תוצאת בדיקה אחרונה , בצע:

 ( "סובב את הכפתור הסיבובי התחתון למצב "מחקDELעל ה  .) מסך תוצג הרשומה האחרונה שנוצרה

מיועדת למחיקה , יופיע על  34והיא המיועדת  למחיקה. למשל , אם הרשומה האחרונה שנוצרה שמספרה 

 .  d034מסך המכשיר 

 ( "לחץ על מקש "אישורOK) חרונה נמחקה...והרשומה הא 

 ( "לחיצה חוזרת על "אישורOK) לפני האחרונה , גם היא נמחקה.  -, וגם הרשומה ה 

 ...במילים פשוטות: כל לחיצה על "אישור" תתחיל למחוק רשומות , מהאחרונה כלפי מטה 

 

 

 אחת את כלל התוצאות שבכל הרשומות , בצע את הפעולות הבאת:-כדי למחוק בבת

 

 יעלם . –אזהרת יצרן )!( : תוצאת הפעולה המתוארת להלן אינה הפיכה. כל המידע שאגרת במכשיר 

 

 ( "סובב את הכפתור הסיבובי התחתון למצב "מחקDEL. על המסך תוצג הרשומה האחרונה שנוצרה .) 

 ( "לחץ על מקשי "מעלהUP( "או "מטה )DWON" על מסך המכשיר יופיע הכיתוב . )dALL                  "

 . וסימן האזהרה 

 לחץ על מקש ( "אישור"OK)  נמחקו !                                        –, כל תוצאות המדידה שנאגרו במכשיר

 " כאינדיקציה שאכן כל הרשומות נמחקו. d----על המסך יופיע הכיתוב  "

 

 

 :(SETUP menu)  תפריט "הגדרות" .136

 

 את הפונקציות הבאות:מצב ההגדרה מאפשר להגדיר 

 

 AoFFהאפשרות : 

ניתן להאריך את זמן הכיבוי האוטומטי של המכשיר  (AUTO OFF time) זמן כיבוי אוטומטיתיאור האפשרות: 

 דקות. 2דקות. הגדרת היצרן במפעל:  20דקות או  2האפשרויות:  במידת הצורך.
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 buZZהאפשרות: 

בשטח , הפעל זמזם. במקומות בדיקה  –תיאור האפשרות: זמזם מופעל או מושבת. בעבודה בסביבה רועשת 

(. הגדרת יצרן במפעל: מצב OFF( , השבת )ONלמשל במשרד , כבה זמזם. האפשרויות "הפעל" ) –שקטים 

 (.ONמופעל )

 

 tVlהאפשרות: 

,  CPC-להאדמה או  לחוטזהו המתח שאליו ניתן לאפשר ( touch Voltage limitתיאור האפשרות: מגבלת מתח מגע )

 . וולט 25ל  וולט אך ניתן לכוונן במידת הצורך 50ביצוע בדיקת לולאה. זה מוגדר ל תוך להגיע אליו 

 וולט. 50וולט. הגדרת יצרן במפעל:  50וולט או  25האפשרויות: 

 

 Nullהאפשרות: 

בדיקה ארוכים יותר או  בחוטי התנגדות הולכהמאפשרת התנגדות נוספת של  אפשרות: הולכה אפסיתתיאור ה

 ראה סעיף "הגדרות".. בדיקת "התמזגות" מוליכים תתבטל בתוצאת הבדיקה 

  0.00Ω. הגדרת היצרן במפעל:  0.99Ω -ל  0.00Ωהאפשרויות: 

 

 tEStהאפשרות: 

הגדיר את המכשיר לביצוע בדיקת ניתן ל בדיקת כשל לולאה,מצב :  (No-trip TESt modeתיאור האפשרות:)

שניות, אם הוא מגלה שינויים  20שניות, או מבחן לולאה אוטומטי המאריך את זמן הבדיקה עד  10לולאה של 

 באספקה שיכולים להשפיע על תוצאות הבדיקה.

 אוטומטי. – Auto. הגדרת היצרן במפעל: Auto)שניות או אוטומטי ) 10האפשרויות: 

 

 AuStהאפשרות: 

צורך  ללאהתחלה אוטומטית של בדיקת התנגדות הלולאה  –( estt loop tartsS tomaticallyAuתיאור האפשרות: )

 (. OFFאו "מופסק" ) (ON)(. האפשרויות: "פועל" STARTללחוץ על מקש "התחל" )

 פועל .  – ONהגדרת היצרן במפעל: 

 

 RStהאפשרות: 

 .יצרןשחזר את הגדרות ה( , Restores factory Settingsות:) תיאור האפשר

 (. אין מצב של הגרת יצרן במפעל במקרה הזה.Restoreהאפשרויות: "שחזר" )

 

 

 

 (:Setup option selectionבחירת אפשרות ההגדרה ) .137

 

 ( "בחר מצב "הגדרותSETUP( עם הכפתור הסיבובי התחתון. על המסך תוצג בקצרה הגרסה )revision )

 " ."Setשל תוכנת המכשיר. המתן עד שהמכשיר יציג את מצב 

  כדי לעבור בין אפשרויות ההגדרה עד שתוצג הבחירה המבוקשת. לחץ על מקש 

 ( "לחץ על לחצן "בדיקהTEST.לבחירת הפונקציה ) 

  כדי לדפדף בין אפשרויות הזמינות לפונקציה שבחרת. לחץ על מקש 

 ( "לאחר הצגת האפשרות הרצויה , לחץ על לחצן "בדיקהTEST כדי לשמור את ההגדרה הנבחרת. על )

סך חזרה שוב לכותרת הפונקציה. לבחירת פונקציה אחרת , לחץ ואז תהיה במ Ok)המסך יוצג "אישור" )

 עיל.ועבור בין אפשרויות ההגדרה לבחירה חדשה מבוקשת. משם המשך הלאה כמוסבר ל על מקש 

 זור לתפריט הראשי , כדי לחSet  לחץ על לחצן ,PFC . 

 ( "ליציאה ממצב "הגדרותSETUP.סובב את הכפתור הסיבובי לכל מצב אחר , ) 
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 ( :(Fused or long test lead length ו ממוזגאורך כבל בדיקה ארוך א .138

 

למכשיר. עם זאת, אם )מותאמת!( כבר מכוילת ע"י היצרן הבדיקה המסופקים  חוטיהבדיקה של  חוטיההתנגדות 

ארוכה יותר, ניתן להגדיר את ההתנגדות  חוטי בדיקהמשתמשים במוליכים המתמזגים האופציונליים או במערכת 

 הנוספת במכשיר כדי לא להשפיע על תוצאת בדיקת הלולאה.

 י שיכול היה לקלקל את תוצאת הבדיקה.במילים אחרות: אנחנו "מתחשבים" בהשפעת כבל בדיקה לא סטנדרט

 

הערה: יש להשתמש בבדיקת התנגדות לולאה בזרם גבוה בכדי להבטיח מדידות מדויקות כאשר כבל הבדיקה 

 אינו "סטנדרטי".

 

 כדי ליצור התנגדות נוספת במערך כבל הבדיקה החדש פעל כך:

  מצב מוגדר ל הכפתור הסיבובי העליוןוודא– "Z"  .(  הוראה זו אינה חלה על מכשיר מדגם(LTW 315. 

 גבוה"בדיקת זרם  תחוםבחר את יבובי התחתון במכשיר, עם הכפתור הס( "(High Current test. 

  שסופקו ע"י היצרן , למכשיר. האדום -ו  הירוקחבר את חוטי הבדיקה , 

  לפאזה. האדוםחבר את חוט הבדיקה 

  או לאפס אם קיימת הגנת  הירוקחבר את חוט הבדיקה( לאדמהRCD.) 

 ( "לחץ על לחצן "בדיקהTEST.ערך התנגדות הלולאה יוצג . ) 

 .רשום את ערך התנגדות הלולאה שהתקבלה 

  הבדיקה החדשים ורשום את הערך. ערך זה צריך להיות גבוה  חוטיחזור על אותה בדיקת לולאה עם

 שרשמת. מתוצאת הבדיקה הראשונה

 לולאה הנוספת את התנגדות ה קבלהפחת את תוצאת הבדיקה הראשונה מתוצאת הבדיקה השנייה כדי ל

 ים.החדש חוטי הבדיקהשנוצרה על ידי מערכת 

  חוטי פחותה מסט )החוטים החדשים( , השני  חוטי הבדיקהאם התוצאה שלילית, ההתנגדות של מערך

לבדיקת לולאות במכשיר  חדשבמערך החוטים ה  אין להשתמשהמסקנה:  הבדיקה שסופקו ע"י היצרן. 

 אינו מתאים לשימוש! –במילים אחרות: סט חוטי הבדיקה החדש  זה.

  , 0.99 -אם התוצאה גדולה ממאידךΩ  , המכשיר לא יוכל לקחת בחשבון באופן מלא את התנגדות

ר וסיחשתבצע או ) בחוטי הבדיקה החדשים אל תשתמשרה זה במקגם . בכבל הבדיקה החדש הנוספת

 בין הבדלי המדידה..(ידני 

 

 :לתיקון מדידות המכשיר בחוט הבדיקה, כדי להזין את התנגדות הנוספת

 ( "בכפתור הסיבובי התחתון של המכשיר בחר את מצב "הגדרותSETUP.) 

  לחץ על לחצן ( "עד שבמסך התצוגה יוצג החיווי "ריקNULL.) 

 ( "לחץ על לחצן "בדיקהTESTלבחירת הפונקצ ).יה 

  תוצג ההתנגדות הנוספת הנדרשת. זו ההתנגדות שבעזרתה ד שבמסך התצוגה ע לחצן לחץ על

 "נקזז" את ההתנגדות הנדרשת.

 ( "לחץ על לחצן "בדיקהTESTכדי לאחסן בזיכרו )את הקיזוז הנדרש להתנגדות. על המסך יופיע החיווי  ן

 כדי לאשר שהנתון נשמר. Ok)"אישור" )

  זוז התנגדות הלולאה הנמדדת.ע"מ להזהיר ולהזכיר שנבחרה התנגדות לקי על המסך יופיע החיווי 

 

 להסרת קיזוז מבחן הלולאה:

 ( "בכפתור הסיבובי התחתון של המכשיר בחר את מצב "הגדרותSETUP.) 

  לחץ על לחצן ( "עד שבמסך התצוגה יוצג החיווי "ריקNULL.) 

 ( "לחץ על לחצן "בדיקהTESTלבחירת הפו ).נקציה 

  ניתן להמשיך וללחוץ ברציפות כדי לאפשר אוטומטית  0.00עד שבמסך המכשיר יוצג  לחץ על לחצן

 ספירה כלפי מעלה.

 ( "לחץ על לחצן "בדיקהTEST )כדי לשמור את הערך הנבחר לקיזוז. 

  התנגדות הקיזוז נמחקה. –כעת יעלם  החיווי 
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 (:Backlight brightness adjustכיוון עוצמת "תצוגה אחורית" )

 הכיוון הזה מאפשר להאיר את רקע המסך שעליו מוצגת תוצאת המדידה. זה משפר את יכולת הקריאה בחשכה.

 לתאורה אחורית יש ארבעה מצבים:

 (  "סגור" (OFF- .תאורה אחורית כבויה 

 ( "נמוך"Low )– ת נמוכה. )זה מצב ברירת המחדל שקבע היצרן(.רמת תאורה אחורי 

 ( "בינוני"Medium ) 

 ( "גבוה"High) 

 , בצע:)או להשבית את התאורה האחורית לחלוטין( לצרכיך,  כדי להתאים את בהירות התאורה האחורית

 בכפתור הסיבובי התחתון של המכשיר בחר את מ( "צב "הגדרותSETUP.) 

 כדי לקבוע את רמת התאורה הרצויה. על לחצן "תאורה אחורית"  לחץ 

  "בעזרת סיבוב הכפתור הסיבובי התחתון ,צא ממצב "הגדרות(SETUP) .למצב אחר , 

 

 

 (:Warning and status messagesהודעות אזהרה ומצב ) .139

 

 עיכוב בבדיקת התנגדות לולאה או סיום מוקדם של הבדיקה:

לקווים הבדיקה  עם חוטי אם קיימת בעיית חיבור  להימנע בכלל,או אפילו  הפסקלולאה עשויה להתנגדות בדיקת 

 -( תדר)ואולי הבעיית אדמה במעגל הנבדק, או מתח אספקה  או ,א תקין במכשיר הבדיקה נתיך לאו הנבדקים , 

 מחוץ לטווח.

 

 בדיקה מעוכבת:

אוטומטית והמידע המתאים  תעוכב מחוץ לטווח הקיים במעגל הנבדק, הבדיקה של המכשיר אם מתח או תדר 

 באים עשויים להיות מוצגים במהלך הבדיקה:ה"אזהרה"  -ו "חריג" ע"ג המסך. סימני התרעת יופיע

 

 המכשיר מוכן לבדיקת התנגדות לולאה. המכשיר טרם חובר לקווי הבדיקה.  

 

 המכשיר מוכן לבדיקת התנגדות לולאה בזרם גבוה , המכשיר טרם חובר לקווי הבדיקה. 

 

 

 

 (.TEST IN PROGRESSהודעה: "הבדיקה בהתקדמות" ) 

 

הופרעה או שאבדה במהלך הבדיקה )לדוגמא,  -)קווי הבדיקה שאליהם חובר המכשיר( האספקה  

לחזור אוטומטית ינסה  והמכשיר שניות  2יעלם לאחר ת התרעה זו(. לא טוב של בחון הבדיקה בקו הנבדקמגע 

 על הבדיקה.שוב 

 

. בדוק את הקשר לקו האדמה לפני ביצוע  Ω 1000מתח המגע מוגבל למדידת התנגדות של עד   

 בדיקה נוספת.
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 חסר או נמוך. בקווי הנבדקים, פקהמתח אס  

 

( יהבהב ע"ג המסך. הנח למכשיר להתקרר. יחד עם זאת , במידה אזהרת חום. סמל "מד חום"  )  

 המדידה.  ניתן להמשיך בביצוע –והבדיקה חייבת להימשך 

 

 להתקרר. עצור את הבדיקות ותן למכשיריתר על המידה.  הבדיקה התחמםהמכשיר  

 

מצביע על כך שהתוצאה הושפעה לרעה מרעש חשמלי  , המוצג בסוף הבדיקה סמל רעש   

 .במהלך הבדיקה. יש לחזור על הבדיקה

 

 המכשיר צריך לעבור כיול. לא מומלץ להמשיך בבדיקות. 

 

 מיש" . נדרש להחזיר לתיקון ליצרן.התרעת "מכשיר לא ש  

 

 ( . יתכן שיוצג מתח המעגל.התרעת "מכשיר לא שמיש" . התרעה על נתיך שרוף במכשיר ) 

 

 למשלאחריו מספר, של E. כל .  חוזרת ונשניתעה התרעה של "מכשיר תקול" במידה וההתר 

E001, E002 ...( .מעיד על תקלה מסוימת במכשירError – E  .)"קיצור של "שגיאה 

 

 התרעת "ליקוי". מפסק במכשיר "תקוע". 

 

 לולאה מחוץ לטווח התצוגה.נגדות התתוצאת בדיקת  

 

 . Volt 280  -מ  הגדולעבור מתח  האזהרה תהיה LTW315אזהרת מתח יתר. עבור   
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המאוחסן  Zref -או תוצאת הבדיקה נמוכה יותר מהמכשיר  ןששמור בזיכרו Zrefערך  קייםלא  

 .R1 + R2 ת מדידאת לפני שניתן לבצע  Zrefמדידת  תנדרש בזיכרון המכשיר. 

 

 

  . תצוגה עוברת בין תדר למתח. התצוגה מציגהלתחוםתדירות האספקה מחוץ   

< 49.00 Hz  51.00 <  או Hz   .בכל מעבר בין תצוגת המתח לתדר 

 

 רעש חמור במתח האספקה. בצע בדיקה חוזרת.  

 

  החלפת סוללות ונתיכיםReplacing batteries and fuses) :) 

 . NiMH וולט  1.2יחידות של סוללה נטענת ,  8 , או  AAבגודל  וולט אלקליין 1.5 : סוג סוללהיחידות .  8סוללות: 

יש להחליף את כל שמונה הסוללות )במקרה של  ,(  קווים )יורד לשני  שעל המסך סמל הסוללה אם

  הבא. בסעיףשהליך תלהחלפת הסוללות, עקוב אחר הסוללות לא נטענות(. 

 .הגמורות למקום מוסדר / מיחזורהסוללות  השלך בזהירות את, אנא 

 מצב הסוללה ניתן ע"י האיור הבא תוך ציון הקיבולת שנשארה בסוללה במצבים השונים:

 

 
 

              . ( )במצב של  יש להחליף סוללותש המכשיר מתריע, לחיווי מצב הסוללה  בנוסף  

 רות לבצע בדיקות נוספות עד להחלפת הסוללות.אין אפש

שאזהרת "סוללה מציגות טעינה נמוכה יותר מאשר סוללות אלקליין, וייתכן  NiMH מסוג  סוללות נטענות הערה:

 .פרוקה" תופיע בהשהיה

 

 ( נוהל החלפת סוללות במכשירProcedure to replace batteries:) 

 

הבדיקה  חוטיאת המכשיר כאשר מכסה הסוללה יוסר. אסור לפתוח את הכיסוי האחורי אם  תפעילאל  אזהרה:

 מתח. לקווי מחוברים

 

  .כבה את המכשיר ונתק )המכשיר( מכל מעגל חשמל 

  בעת החלפת בכבל הבדיקה געו תכדי למנוע אפשרות של התחשמלות, אל תלחצו על כפתור הבדיקה או

 סוללות. 

  ה והרם את הכיסוי. מכסה הסולל ימאחור המוברגלהסרת הכיסוי האחורי, הסר את בורג 

  את הסוללות החדשות, תוך הקפדה על הקוטביות הנכונה כפי שהיא  הכנסו הגמורותהסר את הסוללות

 מסומנת בתא הסוללה. 

  סגירת המכסההחזר את הכיסוי ואת בורג . 
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 .את חיווי מצב הסוללה במסך(. הפעל את המכשיר ובדוק את מחוון הסוללה( 

או לגרום לדליפת  המודדפעולת את עלולה למנוע שהותקנה זה עתה , קוטביות שגויה של סוללה  אזהרה:

 אלקטרוליטים או נזק למכשיר. 

 ( , יתכן שסוללה אחת )או יותר( הותקנו בקוטביות ) מראה טעינה מלאה,אם מחוון מצב הסוללה אינו 

  הלא נכונה!

 ללא שימוש בו לתקופה ממושכת.  אין להשאיר סוללות במכשיר  הערה:

 

 

 ( אינדיקציה לנתיך שרוף במכשירFuse Blown indication:) 

יחד  (הנתיך יופיע על המסך ), סמל קווי אספקה "חיים"עם  ך כדי מדידה,, תו לאחר מגע נשרףאם הנתיך 

 צפצוף יימשכו עד לכיבוי המכשיר. ההמכשיר יתחיל לצפצף. סמלים אלה ו.  " UnSעם ההודעה "

 במכשיר עצמו. זה יקרה רק אם אירעה תקלה פנימית חמורה

 

של הסוכן בישראל )מופיע בתחילת או התקשר לתמיכה טכנית   "Megger Limited" החברה  אנא צור קשר עם

 לקבלת עזרה נוספת. ההסבר על המכשיר( ,

 

  טכני ייעוץ  לקבלת אסור להחליף את הנתיך עד. 
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המכשיר יכבה אוטומטית שתי  . חיי הסוללהאורך כדי להאריך את של המכשיר נועדה אוטומטית הפסקת פעולה 

 התחום הסיבוביעם מתג  OFF)של מצב "סגור" ) דקות לאחר הפעולה האחרונה. ניתן לכבות אותו על ידי בחירה

 .(TEST) לחצן "בדיקה"התחתון, או הפעלה מחדש על ידי לחיצה על 

אפשרויות ", עיין בסעיף ברירת מחדל של היצרן( 0דקות  2)במקום  דקות 20 -כיבוי האוטומטי לעד ללהארכת זמן 

 .(SETUP" )הגדרה
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רק עם מטלית לחה. אל תשתמש בנוזלי ניקוי על בסיס אלכוהול מכיוון  את המכשיר תחזוקה מונעת יש לנקותל

 . עקבותשהם עלולים להשאיר 

באופן  במכשיר ,מ"מ  4-לניקוי שקעי ה , )או מנקה ממיס דומה(   Isopropyl מסוג  אלכוהולביש להשתמש רק 

 .קבוע
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, ויש להקפיד על טיפול בלוח המעגלים המודפס. אם ההגנה של מכשיר רגישים המכשיר מכיל התקנים סטטיים

 שלוח לתיקון., אלא לבמכשיר, אין להשתמש )המארז החיצוני(  נפגעה

הנדרשות , או לבצע את המדידות  ניתןלא  שבר ,  – נזק גלוי ניראה :להיפגע אם למשלהמארז החיצוני עשוי 

 . אחסון ממושך בתנאים לא טוביםבהיה  שהמכשיר

 

  )!יספק מכשיר חדש כנגד המכשיר התקול. –היצרן מתחייב שבתקופת האחריות )שלוש שנים 

 ת.כל תיקון או טיפול ע"י מי שלא הוסמך לטפל במכשיר , מבטל את האחריו            

 

 כשיר מחייב כיול , יש להעביר לטיפול נציג היצרן בארץ.אם המ 

 


