
 کنترل فاز : 

یکی از تجهیزات حفاظتی مورد استفاده در تابلو برق است. عملکرد این  ”رله کنترل فاز“ یا اصطالحا کنترل فاز

باشد.منظور از صورت الکترونیکی بوده و وظیفه آن حفاظت از تجهیزات در برابر اختالالت شبکه برق میدستگاه به

جایی فازهاست. البته در نوع تکفاز آن، دو فاز شدن شبکه را تقارن یا جابهاختالالت کاهش / افزایش ولتاژ، عدم 

 .کندنیز کنترل می

 کنترل فاز چیست ؟

همه ما می دانیم که در برق صنعتی از وسایل ها و تجهیزاتی برای حفاظت مصرف کننده در مدار و تابلو برق 

حفاظتی است که به صورت الکترونیکی عمل حفاظت استفاده می شود و کنترل فاز هم یکی از این تجهیزات 

 .الکترو موتور را به عهده می گیرد

حفاظت کننده در  به بیان ساده تر کنترل فاز حفاظت کننده ی موتور در برابر اختالالت ولتاژ است و کنترل بار

. برابر اختالالت جریان است  

 

 :کندصورت بروز هر یک از موارد زیر کنترل فاز مدار فرمان را قطع می در

 ولتاژ شبکه باالتر از حد مجاز باشد  .1

 تر از حد مجاز باشدولتاژ شبکه پایین .2

 فاز(۳قطع یکی از فازها ) در  .3

 فاز(۳جابجایی فازها ) در  .4

 فاز( ۳عدم تقارن فازها ) در  .5

 دو فاز شدن ) در تکفاز( .6

 ناشی از قطع و وصل متوالی برقهای وجود شوک .7

 های مختلفآشنایی با بخش

به شرح زیر وجود دارد، توجه داشته  (LED نشانگر) بر روی هر رله کنترل فاز تعدادی ترمینال و چراغ سیگنال

ها متفاوت عمل باشید که ممکن است یک شرکت سازنده در انتخاب نام و یا شماره ترمینال و محل قرارگیری آن

 :های زیر سروکار داریمصورت کلی در این دستگاه با بخشولی بهکند 

https://kalengi.ir/contorol-bar/


  هایترمینال R , S , T یا L1 , L2 , L3 : ها وصل ورودی سه فاز برق شبکه را به این ترمینال

ها، گردند. با وصل صحیح سیمکنیم. کنترل فازها در دو مدل بدون نول و نیاز به نول تولید میمی

 .واهد شدنشانگر تغذیه روشن خ

 Sen یا Sensivity:  پیچ تنظیم جهت مشخص نمودن میزان حساسیت دستگاه در زمان مقایسه

 .گردددیگر توسط آن میزان حساسیت به عدم تقارن فازها تعیین میعبارتباشد . بهتقارن فازها می

  On Delay: ین بار روشن دهد یا مدار برای اولپیچ تنظیم زمان انتظار در مواقعی که خطایی رخ می

 .شودمی

  توانیم شود که خروجی آن را میورودی فرمان: به این ترمینال یک ورودی فرمان وارد می:  ۱۵ترمینال

 .رله داخلی دستگاه است COM دریافت کنیم . در واقع این ورودی پایه ۱۶و  ۱۸های در پایانه

   خروجی 18ترمینال : No ولتاژ سه فاز هیچ مشکلی نداشته  یا نرمال باز: این خروجی در زمانی که

شود که البته در این حالت نشانگر فعال بودن رله نیز روشن است. این ترمینال به باشند وصل می

 .شودکنتاکتور وصل می

  خروجی 16ترمینال : NC باشد مگر اینکه چراغ سیگنالیا نرمال بسته: این ترمینال همیشه بسته می 

REL دو حالت این ترمینال بسته خواهد بود روشن باشد . در واقع در : 

 دستگاه خاموش باشد .1

توان برای داده باشد و رله داخلی قطع کرده باشد. از این ترمینال میخطایی رخ .2

 . متصل نمود PLC مانیتورینگ استفاده کرد و به

  بجا شدن نشانگر خطا: معموالً یک یا دو عدد نشانگر خطا روی کنترل فاز وجود دارد که در صورت جا

که که ولتاژ شبکه خارج از محدوده مجاز عملکردی باشد، ضمن قطع رله دو فاز از سه فاز یا درصورتی

 ۱۸۵ولت در سه فاز و  ۴۴۰تا  ۳۰۰داخلی، نشانگر خطا روشن خواهد شد. )محدوده مجاز ولتاژ بین 

 ولت در تکفاز است( ۲۴۰تا 

 



 

 اصول کار

 اتمام از پس .کندمی کار به شروع )و نول در صورت نیاز( دستگاه T, S, R هایترمینال به فازها اتصال از پس

 (به یکدیگر ۱۸ به ۱۵ ترمینال داخلی اتصال .(شودمی وصل دستگاه داخلی رله شدهتنظیمزمان تأخیر 

 .سنجی آغاز خواهد شد که وضعیت فازها عادی باشددر صورتی زمان :نکته

از صفر  را سنجیزمان دستگاه خطا، شدن برطرف از پس بار در صورت بروز خطا، رله خروجی قطع و هر :نکته

 ..کندآغاز می

رله  آید، پدید فاز سه شبکه در ) فازها جابجایی یا و فازیک قطع ولتاژ، افت مانند( اشکالی کهدرصورتی :نکته

 (به یکدیگر ۱۸ به ۱۶ ترمینال داخلی اتصالشود) می روشنخطا  شده و نشانگرداخلی قطع

 :وظایف کنترل فاز

 :در صورت بروز هر یک از موارد زیر کنترل فاز مدار فرمان را قطع می کند



 ولتاژ باال تر از حد مجاز باشد .1

 ولتاژ پایین تر از حد مجاز باشد .2

 قطع یکی از فاز ها .3

 جابجایی فاز ها .4

 عدم تقارن فاز ها .5

 

 کنترل فاز تکفاز

توان از مدل های تجاری میفاز است. جهت افزایش امنیت منازل و ادارات و ساختمانمدل باال، یک کنترل فاز سه

کند و تکفاز در ورودی ساختمان و بعد از کنتور برق استفاده کرد. این دستگاه دقیقاً مشابه محافظ برق عمل می

 .بود نخواهد. …ه محافظ برق برای یخچال، کامپیوتر و با نصب آن بعد از کنتور برق، دیگر نیازی به نصب جداگان

 

 نصب کنترل فاز

صورت مستقیم ندارد، لذا باید از یک کنتاکتور در خروجی فاز را به۳این دستگاه قدرت قطع و وصل  رله خروجی

 کنترل فاز استفاده شود

 



 


