
دستگاه تزریق جریان 2000 آمپر 

Primary current injection (2000A)
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خروجی هاي ولتاژ ، براي تست نسبت تبدیل        و محنی اشباع        استفاده می شود

خروجی هاي ولتاژ ، نسبت به زمین ، ایزوله هستند

PTCT

خروجی جریان 0 تا 10 آمپر براي تست تجهیزات دقیق و حساس ، مثل آمپرمتر و ترانسدیوسر و .... طراحی شده است
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دستگاه تزریق جریان در صنایع مختلف ، استفاده می شود. 

کاربردهاي دستگاه تزریق جریان

تست کلید و فیوز : کلیدهاي کمپکت و کلیدهاي هوایی و فیوزهاي مینیاتوري ، یک منحنی قطع (تریپ) دارند.

با اعمال جریان به کلید و مقایسه زمان قطع کلید با منحنی عملکردکلید ، می توانید از موارد زیر ، اطمینان حاصل نمایید.

* کلید ، اصلی است یا تقلبی

* کلید سالم است یا خیر

تست اتصالات : اتصالات تابلو اگر محکم نباشند ، با عبور جریان از آنها ، دماي نقطه ي اتصال بالا می رود و 

با تست اتصالات ، می توان از خسارتهاي احتمال ناشی از محکم نبودن اتصالات ، پیشگیري کرد.

با عبور جریان نامی از کلیدها و فیوزها ، نباید افزایش دماي زیادي داشته باشند ، درغیر اینصورت ،

 یا اتصالات ، محکم نیستند و یا کلید تقلبی است.

تست ترانس جریان (نسبت تبدیل - ولتاژ اشباع - بردن)

تست ترانس ولتاژ   ( نسبت تبدیل - پلاریته )

تست رله هاي حفاظتی ( رله ي پرایمري - رله ي زکندري )

رله هاي جریانی ( اضافه جریان - ارت فالت - رله اضافه جریان جهت دار - رله ي ارت فالت جهت دار -

 رله ي کاهش جریان - رله ي دیفرانسیل  و ..... )

تست ریکلوزر و تجهیزات مربوطه

تست کلیدهاي حرارتی - تست انواع بیمتال

تست رگلاتورهاي ولتاژ

C منحنی عملکرد فیوز مینیاتوري تیپ
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تست رله هاي اضافه جریان و ارت فالت

Pickup , Drop out تست

1- ولوم تنظیم جریان را در وضعیت مینیمم قرار دهید.

2- دستگاه را استارت کنید.

3- جریان را به آرامی افزایش دهید تا رله ي مورد نظر ، آلارم بدهد ( Pickup کند )

4- جریان را به آرامی کاهش دهید تا آلام رله ، حذف شود ( رله Drop out کند )

Procedure 
۱. Set main current output control to zero (anti-clockwise)
2. Switch on main current output
3. Increase the main output current until the relay trips. The relay contact state is 
    Record the current at which the relay tripped 
4. To find the drop-off point, reduce the current until the relay contacts reset , 
     Record the drop-off current 

Over-current and earth fault relay’s 

0-10A

رله
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تست رله هاي اضافه جریان و ارت فالت

تست زمان تریپ

1- دستگاه را استارت کنید و جریان مورد نظر را تنظیم کنید و دستگاه را استپ

کنید، با فشار دادن شستی RESET تایمر را صفر کنید.

کنتاکت باز یا بسته ي رله را به دستگاه وصل کنید و

 کلید شماره ي 4 را روي وضعیت مناسب قرار دهید.

دستگاه را استارت کنید و صبر کنید تا رله ، عمل کند و دستگاه ، متوقف شود، 

زمان نشان داده شده روي تایمر ، زمان تریپ رله است

Procedure 
1. Switch on main current output.
2. Set the required test current and switch the output off.
3. Reset TIMER.
4. Switch on main output current. The output will come on and  When the relay trips the timer will stop and the output will switch off.
5. Repeat steps ۲ to ۴ for other test currents as required.

Over-current and earth fault relay’s 
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تست رله ي کاهش جریان

Pickup , Drop out تست

1- ولوم تنظیم جریان را در وضعیت مینیمم قرار دهید.

2- دستگاه را استارت کنید.

3- جریان را به آرامی افزایش دهید تا از ستینگ رله بیشتر باشد و

 رله ي مورد نظر ، ریست شود.

4- جریان را به آرامی کاهش دهید تا رله ، آلارم بدهد. ( Pickup کند )

5- جریان را به آرامی افزایش دهید تا آلارم رله ، حذف شود ( رله Drop out کند )

Procedure
1. Set main current output control to zero (anti-clockwise)
2. Switch on main current output.
3. Increase the main output current until the current is higher than the relay
setting. The relay should now reset.
4. Decrease the current until the relay trips. This is the pick-up value.
5. Increase the current until the relay resets. This is the drop-off value. 

Under-current relay 
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برخی از مشتریان دستگاه 1000 آمپري :

1- کشتی سازي صدرا

2-  نیروسامان یزد

3- فاز 22و24 عسلویه ، شرکت وخشاك

4-  شرکت ماشین سگین آریا ، نماینده کاتر پیلار

5-  آرتا توان ، اردبیل

6-  برق منطقه اي کرمانشاه

7-  توان کنترل ، تهران

8-  راسل تابلو - تهران

9- شرکت delixi شیراز

10-  فازهاي 17 و 18 عسلویه

11- پالایشگاه اصفهان ، سه دستگاه 1000 آمپري

12- نیروگاه بندرعباس

13-  شرکت پیمان غرب ، سنندج

14-  شرکت تلاش گستر انرژي (چهار عدد)

15-  شرکت افق نوین (سه عدد)

16-  پیمانکاري استکیان ، عسلویه (چهار عدد)

17-  شرکت فن آوران برق اصفهان

و ...........

برخی از مشتریان دستگاه 2000 آمپري :

1- شرکت وخشاك ، عسلویه  فاز 22و24

2- برق منطقه اي کرمانشاه

3- شرکت فولاد گستر ، بندرعباس

4-  شرکت کشت و صنعت جنوب

5- شرکت فولاد سیرجان ایرانیان

6- شرکت کیان ایساتیس (سه عدد)

7- شرکت درنامهر

8- تولیدي ترانس جریان فتحی ، قزوین

9- شرکت عمران تهویه 

10- شرکت هانکو ، فاز 17 و 18 عسلویه

11- پتروشیمی بیستون ، کرمانشاه

12-تعمیر و ارتقاء دستگاه تزریق جریان شرکت توزیع برق یزد

13- شرکت بهره برداري و تعمیرات مپنا

13- نیروگاه بهبهان

14- فاز 14 عسلویه

15- شرکت اویکو

و .....
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شرکت ساینا انرژي ، با کادري مجرب و گروههاي کاري مختلف، در زمینه تست و راه اندازي پروژه هاي برق ،

 در صنایع کشور مشغول فعالیت می باشد.

فعالیتهاي شرکت ، در زمینه تست و راه اندازي :

1.  تست و راه اندازي انواع تابلو و سوئیچگیر MV , LV (تست تجهیزات و مدارات).

2.  تست و راه اندازي تجهیزات پستهاي فشار قوي (تست تجهیزات و مدارات و رله هاي حفاظتی).

3.  تست و راه اندازي انواع ژنراتور.

4.  انواع موتور MV , LV (تست ویبره و مقاومت عایقی و ...).

5.  نصب انواع ترانسفورماتور (تست گروه برداري و مقاومت عایقی و نسبت تبدیل و اتصال کوتاه و  ...).

6.  تست و سرویس سالیانه پست هاي برق (ترانس و سوئیچگیر و دیژنکتور و ....).

7.  تست کنتورهاي دیجیتال و آنالوگ.

PRIMARY , SECONDARY 8. تست و راه اندازي رله هاي 

9.  تست و راه اندازي و کالیبراسیون رگولاتور بانک هاي خازنی.

10.  تست و راه اندازي ترانسدیوسرهاي ولتاژ ، دما و جریان و ....

11.  تست سیستم ارت و اندازه گیري مقاومت ارت و مقاومت ویژه خاك

و ....
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محصولات شرکت :

دستگاه تزریق جریا ن

دستگاه هایپا ت

دستگاه تایمینگ

دستگاه میکرو اهم متر

باطري شارژر

تستر کانتر برقگیر

منبع تغذیه

دستگاه تست مینیاتوري و کلید کمپکت

طراحی و ساخت انواع ترانسفورماتور کاهنده و افزاینده ، فیلتر هارمونیک 

شرکت ساینا انرژي مجهز به دستگاه ردیف پیچ اتوماتیک (سیم پیچ اتوماتیک) می باشد و انواع ترانسفورماتور را در کوتاهترین زمان

 و قیمت مناسب ارائه می کند.

طراحی و اخت انواع قرقره هاي ترانسفورماتور

و  .......
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