
  
 BREAKER TIME TEST 

1 
 

 راهنمای دستگاه تایم تست

 

 



  
 BREAKER TIME TEST 

2 
 

 فهرست

TEST-1   ..........................................................................................................7            

 .CLOSE  .............................................................................9تست  1-1

 OPEN.................................................................................11تست  2-1

 CLOSE – OPEN  ........................................................12تست   3-1

 MOTOR...........................................................................13 تست  4-1

MEMORY- 2  ..............................................................................................14 

SEND TO PC - 3..........................................................................................15 

SETTING - 4...................................................................................................17 

 

 

 

 

 

 

 



  
 BREAKER TIME TEST 

3 
 

 

 

 

 

 

 



  
 BREAKER TIME TEST 

4 
 

 مشخصات فنی و ویژگی های دستگاه

 3همچنین  کویل ( و 1پل اصلی ) مربوط به  12اندازه گیری زمان قطع و وصل  .1

 عدد کنتاکت کمکی به طور همزمان
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 USB انتقال به رایانه توسط پورت و امکان ذخیره کردن رکوردها در حافظه .8

 امکان ارتباط مستقیم با رایانه و نرم افزار مخصوص تست بریکر در محیط ویندوز .9

  (close , open ,close - open)            اجرای انواع مانورهای قطع و وصل .11

 ) دارای چاپگر حرارتی روی دستگاه ) کاغذ حرارتی .11

 ولت متناوب241ولت الی  111تغذیه سوئیچینگ از  .12
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و متعلقات تایم تست مشخصات فیزیکی دستگاه   

کیلو 3حداکثر وزن دستگاه   

کابل 2متر به همراه گیره های بزرگ  9پل ها به طول کابل ارتباط   

کابل 2متر به همرا گیره های کوچک  4کابل ارتباط کویلها بطول   

متر یک قطعه 4به طول  5سیم ارت نمره   

ولت یک قطعه 221کابل برق   

 یک عدد PC کابل ارتباط

 سی دی نرم افزار

 کیف مخصوص حمل کابل و دستگاه
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کابل قرار داده شده در جعبه، کانکتور پاور دستگاه را به برق شهری با با استفاده از 

با فشردن کلید پاور در کنار این متصل کنید.  Hz 51( و فرکانس 241-111) Vژ      ولتا

دستگاه در ابتدا به چک کردن اجزای خود می  شود.کانکتور دستگاه روشن می

 ) SELF TEST)پردازد.

  دستگاه، پیغام خطایی روی صفحه نمایش  در داخلیدر صورت وجود اشکال

 شود. ظاهر می

های ذخیره شده در حافظه بر ساعت، تاریخ و تعداد تست، صورت عدم وجود خطادر 

 شود.روی نمایشگر ظاهر می

 نام پارامتر عملکرد

وارد نمودن نام شرکت و شماره 

سریال و انجام نوع تست زمانی 

 مورد نظر

 
TEST 

های انجام شده و ی تستمشاهده

 پاك کردن حافظه دستگاه

 
MEMORY 

های انجام ارسال اطالعات تست

 شده به کامپیوتر

SEND TO PC 

تنظیمات زمان، تاریخ، بیزر و 

 صفحه نمایش 

SETTING 
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واقع بر روی پنل برای جابجایی بین این پارامترها استفاده  Downو  Upکلیدهای از 

 پارامتر مورد نظر انتخاب خواهد شد. Okبا فشردن کلید  کنید.

 

 1شکل

1. Test 

برای  SERIALو  COMPANYی دو گزینه، 2مطابق شکل ،با انتخاب این پارامتر

 د.نشووارد نمودن نام شرکت و شماره سریال نمایش داده می

 

 2شکل

، یستیدمربوط به شرکت و شماره سریال نکه مایل به وارد نمودن اطالعات یتدر صور

واقع بر  Downو  Upبا استفاده از کلیدهای  NEXT گزینهبا انتخاب  2در شکل 

توانید با فشردن کلید در هر مرحله می به مرحله بعد بروید. Okو فشردن  روی پنل

ESC .به مرحله قبل برگردید 
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 .گزینه مورد نظر را انتخاب کردباید  یا شماره سریال، شرکت برای وارد نمودن نام

  Downو یا   Upمکان نما چشمک زن می شود.با فشردن دکمه   Okبا فشردن کلید 

 میتوان حروف الفبا و اعداد را مشاهده کرد و کارکتر مورد نظر را انتخاب نمود.

کارکتر در نظر گرفته شده است که با دکمه  9هر کدام   Serialو   Companyبرای 

Ok   میتوان به کارکتر بعدی رفت و با ESC  .کارکتر را پاك نمود 

میتوان با  بدین معنی است کهوجود داشته باشد  ’_‘زمانیکه زیر حرف انتخابی عالمت 

 . را فشار داد  okکلید های باال و پایین حروف را تغییر داد، جهت تایید حرف باید دکمه 

فشار داده شود کلمه تایپ شده   okدکمه  اگر در زمانیکه مکان نما چشمک زن میباشد

 تایید میشود

و  Upاستفاده از کلیدهای  با و شماره سریال، شرکت پس از اتمام وارد نمودن نام

Down   انتخابو Next .به مرحله بعد که انتخاب نوع تست است، وارد شوید 

، CLOSE ،OPENهای درخواستی را از بین گزینه نوع تست ، 3مطابق شکل سپس باید 

CLOSE-OPEN وMOTOR  با استفاده از کلیدهایUp ،Down  وOk  .انتخاب کنید 

 

 3شکل
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روی صفحه  ”Plz Press OK To START Test“، پیغام پس از انتخاب نوع تست 

پنل، عملیات متوقف شده  ESCبا فشردن کلید در این مرحله شود. نمایش ظاهر می

باز  3دستگاه به منوی شکل  ”Test Has Been Canceled“ و با نمایش پیغام 

در غیر این صورت پس از برقراری اتصاالت الزم برای هر تست، با خواهد گشت. 

و اطالعات نمایش داده شده . اتصاالت الزم شد خواهد انجامتست  Okفشردن کلید 

 داده شده است. تست در ادامه توضیحهر  در

  :closeتست  1-1

ر مشخص شده روی دستگاه وصل + به کانکتوV111بدین منظور باید ، ابتدا تغذیه  

در بریکر متصل شود.  Closeبه کانکتور  تایم تستدستگاه  Closeگردیده و کانکتور 

عدد کانکتور قرار گرفته است. کانکتورهای مشکی رنگ  15سمت چپ دستگاه، تعداد 

 12توان برای اتصال می باالکانکتور  12ردیف وسط، کانکتورهای مشترك هستند. از 

تیغه کمکی در سمت چپ  3چنین تعداد ی دستگاه بریکر استفاده کرد. همتیغه

 .تر از کانکتورهای اصلی تعبیه شده استدستگاه، پایین

را فشار دهید. در این زمان بیزر سه  روی پنل Okکلید  ،ی اتصاالت الزماز برقرارپس 

، زمانبندی ها محاسبه شده و در گذشت زمان یک ثانیهپس از  زند وبار بوق می

حافظه ذخیره می شود و سپس بروی نمایشگر نمایش داده می شود. در این مرحله 

اطالعات دیگر هم نیز مشاهده کرد و با فشردن دکمه   Okمی توان با فشردن دکمه 

ESC  .به منو باز گشت 
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میتوان نوع تست و زمان برقراری جریان در بوبین بریکر   Nextبا انتخاب گزینه 

 وهمچنین جریان آن را مشاهده کرد

 

 3ورودی دستگاه را در  15میتوان زمان های   Nextگزینه  مجدد با انتخابسپس 

 صفحه مشاهده نمود.

 گشت.به صفحه قبلی باز  Backمیتوان به صفحه بعد و با   Nextبا انتخاب  نکته !

 

 4شکل

 زمانها را میتوان مشاهده کرد.  Offsetدر انتها نیز 
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 Printدر این قسمت ،در صورت نیاز میتوان اطالعات تست جاری را با انتخاب گزینه 

پرینت دستگاه شامل تمام اطالعات نمایش داده شده بروی نمایشگر  چاپ نمود. 

 بعالوه نمودار میله ای زمانها میباشد.

 نیز میتوان به منوی اصلی بازگشت.  Exitبا انتخاب گزینه 

 

 :خطاهای احتمالی 

 های تغذیه بندی: سیمخطای سیمV111 اند. درستی متصل نشدهها بهو یا تیغه

 شود.در این حالت پیغام خطای سیم بندی روی نمایشگر ظاهر می

 

 : Openتست  2-1

جای اتصال است با این تفاوت که به Closeطریقه اتصاالت در این تست مانند تست 

 Openبریکر، کانکتور  Close بوبینبه  Time testدستگاه  Closeکانکتور 

 . شودمی بریکر متصل Open بوبیندستگاه به 

روی پنل را فشار دهید. در این زمان بیزر سه  Okپس از برقراری اتصاالت الزم، کلید 

زمانبندی ها محاسبه شده و در  زند و پس از گذشت زمان یک ثانیهبار بوق می

 ش داده می شود. حافظه ذخیره می شود و سپس بروی نمایشگر نمای
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 Closeرا مشایه قسمت  اطالعات دیگر  Okدر این مرحله می توان با فشردن دکمه 

 به منو باز گشت.  ESCمشاهده کرد و با فشردن دکمه 

 

 

 ی احتمالی:خطا

 های تغذیه بندی: سیمخطای سیمV111 اند. درستی متصل نشدهها بهو یا تیغه

 شود.روی نمایشگر ظاهر میدر این حالت پیغام خطای سیم بندی 

 

 :close-openتست    3-1

یعنی عالوه  انجام شود. Openو  Closeدر این تست باید همزمان اتصاالت دو تست 

توضیح داده شد باید  Closeها که در بخش تست + و تیغهV111بر اتصاالت 

در  به یکدیگر متصل شوند.تایم تست و بریکر دستگاه  Closeو  Openکانکتورهای 

زند و پس از گذشت روی پنل، بیزر سه بار بوق می OKاین حالت نیز با فشردن کلید 

زمانبندی ها محاسبه شده و در حافظه ذخیره می شود و سپس بروی زمان یک ثانیه، 

 نمایشگر نمایش داده می شود. 

اطالعات دیگر هم نیز مشاهده کرد   Okمی توان با فشردن دکمه هم در این مرحله 

 به منو باز گشت.  ESCو با فشردن دکمه 

 متصل می شود. lose Cاز کویل میلی ثانیه 251با اختالف  pen Oکویل نکته ! 
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 :Motorتست    4-1

به صورت سری با  ،بروی دستگاه  Motorباید دو کانکتور  ،برای انجام تست موتور

متصل شود و    Motorابتدا به کانکتور  111موتور شارژ فنر قرار گیرد.) تغذیه +

 سپس به موتور شارژ فنر وصل شود(.

روی نمایشگر  ”Waiting For Motor“پیغام  روی پنل، Okبا فشردن کلید  

زند و پس از بوق می بیزر سه بارشود. پس از شناسایی موتور توسط دستگاه، ظاهر می

زمانبندی ها محاسبه شده و در حافظه ذخیره می شود و سپس بروی ، توقف موتور 

 نمایشگر نمایش داده می شود.

اطالعات دیگر هم نیز مشاهده کرد و   Okدر این مرحله می توان با فشردن دکمه  

 به منو باز گشت.  ESCبا فشردن دکمه 

 :خطاهای احتمالی 

  خطایTime over که موتور پس از ده ثانیه حرکت نکند یا حرکت صورتی:در

 شود.ظاهر می Time overاز حرکت نایستد، خطای  60sکند و پس از 

  در هر تست، همانطور که در تستClose  توضیح داده شد، با انتخاب گزینه

Next   میتوان اطالعات صفحه های دیگر را دید و در انتها با انتخاب گزینه

Print  اطالعات را چاپ کردمیتوان. 
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2. Memory 

 وجود دارد. Delete Allو  PrintوShow  ی گزینه سه در این منو،

گزینه مورد نظر را انتخاب ، Okو فشردن  Downو  Upبا استفاده از کلیدهای  

 کنید.

 

را  انجام شدهتست  عددتوانید میمطابق شکل ،  Printیا Show ی  گزینهانتخاب با 

 انتخاب کنیداطالعات  یا چاپ برای نمایش

فشردن کلیدهای فرض شماره آخرین تست انجام شده است. با طور پیشاین عدد به

Up و Down  ماره تست مورد نظر را وارد نموده و شOk کنید. 

 

 5شکل
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باشد. با انتخاب این گزینه و انتخاب می All  Deleteموجود در این منو،دیگر  گزینه

Ok  پیغام“Deleting..” شود و دستگاه پس از پاك کردن روی نمایشگر ظاهرمی

در صورت عدم تمایل به پاك کردن رکوردها گردد.تمام رکوردها به منوی اصلی برمی

 به منوی اصلی برگردید. Cancelیا کلید  ESCبا استفاده از کلید 

 

 

 6شکل

 

 

 

3. Send to PC 

منظور بررسی اتصال کامپیوتر به دستگاه، عبارت با انتخاب این منو در ابتدا به

“Wait For Connecting Computer” ا بشود. روی صفحه نمایش ظاهر می

گاه متصل کنید. ده روی دستگاه کامپیوتر را به دستتعبیه ش Usbاستفاده از پورت 

 PC IS ""، عبارت  کردن نرم افزار مربوطه اجراو کامپیوترصحیح در صورت اتصال 

CONNECTEDشوداطالعات به کامپیوتر ارسال می وشود روی نمایشگر ظاهر می . 
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بر روی  Retryکه کامپیوتر قابل شناسایی برای دستگاه نباشد، عبارت درصورتی 

بررسی صحت اتصال شود. در این مرحله، بایستی پس از صفحه نمایش، نمایان می

را انتخاب کنید.  Retry، گزینه Ok، با فشردن کلید تست کامپیوتر به دستگاه تایم

 شود.در صورت عدم وجود خطا، اطالعات به کامپیوتر ارسال می

از ادامه عملیات جلوگیری کرد و به  ESCدر این قسمت می توان با فشردن دکمه 

 . منوی اصلی بازگشت

 

 7شکل
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4. Setting 

زر و نمایشگر وجود دارد. با استفاده از کلیدهای این منو تنظیمات زمان، تاریخ، بی در

Up و Down .با فشردن کلید  برای جابجایی بین این پارامترها استفاده کنیدOk 

 پارامتر مورد نظربرای تنظیم را انتخاب کنید.

 

را انتخاب کنید. در این گزینه، دو  DATE & TIMEبرای تنظیم زمان و تاریخ، گزینه 

و انتخاب Down و  Upکلیدهای فشردن  وجود دارد. با SETو  TYPEپارامتر

Typeنوع تاریخ از نظر شمسی توانید می(Shamsi)  و میالدی(Miladi) را انتخاب

  کنید.

 

 

 8شکل
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، Setبا انتخاب گزینه  گردد.برمی قبلی پس از انتخاب نوع تاریخ، دستگاه به صفحه

ساعت، چشمک زن مربوط به در ابتدا عدد شود. زمان و تاریخ، روی نمایشگر ظاهر می

با وارد کنید. Downو  Upبا استفاده از کلیدهای را است. عدد مربوط به ساعت

، سال، ثانیهشود. سپس به ترتیب عدد دقیقه، ثبت میوارده عدد ، Okفشردن کلید 

تنظیم دستگاه به منوی  Okبا فشردن کلید . کنیدتنظیم به همین ترتیب را روز ماه و

 باز خواهد گشت. زمان و تاریخ 

 

 9شکل

 Up ،Down، با استفاده از کلیدهای Buzzerانتخاب پارامتر با  Settingدر منوی 

 زر را روشن یا خاموش کنید.یتوانید بمی Okو 

با استفاده از ،  BACKLIGHTهایبا انتخاب گزینه Settingچنین در منوی هم

این  .انجام استقابل تنظیمات مربوط به قبیل نور زمینه ، Downو  Upکلیدهای 

 گردند.تنظیمات با خاموش شدن دستگاه مجددا به حالت اولیه بازمی
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 Up، با استفاده از کلیدهای  CONTRASTهایبا انتخاب گزینه Settingدر منوی 

کنتراست  Okو با فشردن دکمه  ، می توان شدت نور متن را تغییر دادDownو 

با  ماین تنظی .به منوی قبلی بازگشت  ESCتنظیم شده را ثبت کرد ویا توسط دکمه 

 گردند.خاموش شدن دستگاه مجددا به حالت اولیه بازمی
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