
 pg. 1 

 

 راد اترک انرژیشرکت 
 

تولید کننده انواع تابلو برق فشار 

ضعیف و پیمانکار اجرایی پروژی 

 تاسیسات الکتریکی
 شرکت اترک انرژی به آدرس منبع : وبسایت

 AtracEnergy.ir 

 

 

 
 

https://atracenergy.ir/


 pg. 2 

 

 

چیست ؟ رله کنترل ولتاژ در تابلو چه وظیفه ای بر  )Phase Failure Relay (رله کنترل فاز 

 عهده دارد ؟

  

 

 

  

اگر انرژی الکتریکی توسط مصرف کننده نهایی به خوبی مدیریت نشود، ممکن است تلفات و مشکالت جدی برای 

بارها و کاربر ایجاد شود. با افزایش اخیر استفاده از برق در خانه ها و صنایع ما، نیاز به حفاظت کافی از خانه ها، صنایع 

له دیگری که از برق استفاده می کند وجود دارد. بنابراین رله کنترل فاز برای حفاظت از زندگی و خواص و هر وسی

 .مصرف کنندگان برق بسیار مهم است

  

یکی از عیب های رایج در کارخانه های صنعتی گرم شدن بیش از حد و آسیب رساندن به بارهای ناشی از قطع شدن 

یا جابجایی فاز است. حتی اگر دستگاه هایی مانند رله اضافه بار یا قطع کننده مدار برای محافظت استفاده می شود، 

 .دبارهای الکتریکی به چیزی سریع و الکترونیکی نیاز دارن
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 های رله های کنترل فاز نوعی از رله .بطور کلی کنترل فاز در تابلو وظیفه حفاظت تجهیزات در برابر اختالالت ولتاژ را برعهده دارد

 فاز تک کاربردهای برای توانندمی هاآن از برخی اما شوند،می استفاده فاز سه تغذیه منبع در معموالً که هستند نظارت و کنترل

  وند.ش استفاده

  

 : کنترل فاز موارد زیر را به عنوان خطا در نظر می گیرد

  

 ( over voltage ) - ولتاژ باالتر از حد مجاز .1

  ( under voltage ) - ولتاژ پایین تر از حد مجاز .2

 قطع یکی از فازها - .3

 جابه جا وصل شدن فازها - .4

 عدم تقارن بین فازها در تابلو برق - .5

 

 . ز را مشاهده می نماییمدر تصویر زیر یک کنترل فا
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 معرفی بخش های مختلف رله کنترل فاز :

  

A  فاز تابلو برق را مانیتور می کند و همچنین تغذیه کنترل فاز هم می باشد . ۳: از این قسمت کنترل فاز ولتاژ 

B  تنظیم مدت زمانی که می خواهیم کنترل فاز پس از نرمال شدن شرایط :ON . بشود 

C . تنظیم مدت زمانی که می خواهیم کنترل فاز پس از دیدن خطا مدار را قطع کند : 

D بیش از آن شد به عنوان  : تنظیم ولتاژی که اگر مقدار ولتاژover voltage . در نظر گرفته شود 

E  تنظیم ولتاژی که اگر مقدار ولتاژ کمتر از آن شد به عنوان :under voltage . در نظر گرفته شود 

F  تنظیم درصد :unbalance  بودن ولتاژ تابلو ، اگر ولتاژ موجود روی هر کدام از فازها نسبت به فازهای دیگر به این اندازه

 نامتقارن باشد خطا درنظر گرفته می شود .

G وجود چراغ : undervoltage   

Hوجود چراغ :  over voltage    

J  فاز ۳: چراغ متصل بودن کنترل فاز به 

K اغ به معنی این است که کنترل فاز هیچ خطایی را مشاهده نمی کند و شرایط کامال نرمال است .: روشن بودن این چر 

L  چراغ وجود داشتن :unbalance voltage بین فازها تابلو برق 

M چراغ جابه جا متصل بودن فازها به ورودی تابلو یا قطع بودن یک یا دوتا از فازها : 

N.O  : کنتاکتN 

COMMON  : کنتاکتP 

N.C  : کنتاکتQ 
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 کنید.در تصویر زیر نحوه قرارگیری کنترل فاز در مدار را مشاهده می

 

 

 نحوه عملکرد کنتاکت های کنترل فاز : 

 

خواهیم های کنترل فاز تابلو برق در بسیاری موارد بصورت اشتباه تعبیر می شود به همین دلیل در اینجا دقیقا مینحوه عملکرد کنتاکت

 کنند :ها به چه صورت عمل میشرح دهیم این کنتاکت

 

باز است، زمانی که برق با شرایط نرمال به  ۱۸در زمانی که هیچ برقی به تابلو متصل نیست پایه  است این یعنی : N.Oنیز  ۱۸پایه  

 شود این پایه بسته است و در زمانی که خطایی به وجود بیاید مجددا باز می شود.مدار وصل می

 به نرمال ی به تابلو متصل نیست این پایه بسته است ، زمانی که برق با شرایطدر زمانی که هیچ برقاست این یعنی :  N.Cنیز  ۱۶پایه  

 . شود می بسته پایه این مجددا خطا آمدن بوجود زمان در و گردد می باز پایه این شود می وصل مدار
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 ده می نماییم .در تصویر زیر مدار راه اندازی یک الکتروموتور سه فاز به صورت مستقیم همراه با کنترل فاز را مشاه

  

 

 

  

 در حال رخ دادن هست : در مدار صفحه قبل موارد زیر

 

همانطور که می بینیم کنترل فاز تابلو در حال مانیتور کردن ولتاژ روی خط موتور هست .طبق  L3و  L2و  L1توسط ورودی های 

نکاتی که در باال گفته شد تا زمانی برق نرمال یا به عبارت بهتر ولتاژ سالم ( مطابق آنچه روی کنترل فاز تعریف شده ) وجود دارد 

 توانیم موتور را راه اندازی کنیم .هستند و می بسته ۱۸و  ۱۵کنتاکت های 

و  ۱۵های شود همچنین کنتاکتشود و موتور بی برق میباز می ۱۸و  ۱۵ هایکنتاکت باشد داشته وجود ولتاژ در اختالی که زمانی 

 شود.شود و چراغ سیگنال فالت روشن میدر این حالت بسته می ۱۶
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 تنظیم کنترل فاز :

  

 

 

  

  

  چیست؟ BMPC  کلید حرارتی یامطالب مشابه : 

 عهده دارد؟ بیمتال چه وظیقه ای بر

 

https://atracenergy.ir/blog/uncategorized/P1053-What-is-the-MPCB-Circuit-Breaker-And-what-does-it-do-What-does-MPCB-stand-for.html
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