
دستورالعمل استفاده
سيستم برق و کليد نشتی جریاندستگاه تست   

ميلی آمپری 35تا  10در بازه   
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اطالعات كلي
این دستگاه بصورت  به عرض ميرسد  VT35ر ضمن تشکر از خرید دستگاه تستر نشتی جریان مدل

ناظر و مجریان برق به منظور بررسی یا رفع اشکاالت ساده و کاربردی جھت استفاده مھندسان 
مدارھای برق ساختمان طراحی شده است که می تواند با بيشترین دقت موجب صرفه جویی در 

  وقت گردد.

می تواند ابن اطمينان را به شما بدھد که پریز دو پين با نقطه حفاظتی ارتباط دارد  VT35دستگاه 
  ین دستگاه:و ھمچنين از قابليت ھای دیگر ا

تست پالریته -
 تست اتصال ارت -

تشخيص خطای سيم کشی -
 RCD/RCCBتست عمللکرد -

 اخطار:

طراحی  CATIIولت بر اساس استاندارد  250توجه داشته باشيد این دستگاه برای سطح ولتاِژ 
  و قابل استفاده است.

  این دستگاه برای استفاده در محيطھای تاسيساتی طزاحی شده است

  تميز کردن:شرایط 
با یک پارچه مرطوب  .دستگاه از تمامی پورتھای ارتباطی توصيه ميگرددقطع ، برای تميز کردن 

مطمئن شوید که دستگاه قبل از  .از آب و صابون، ھرگز ساینده و یا حالل استفاده کنيد ھمچنينو 
  .استفاده مجدد خشک است

  :گارانتی
  .در برابر نقص مواد و ساخت تضمين شده است ذیل با توجه به شرایط و ضوابط دستگاهاین 

در طول دوره گارانتی یک ساله دستگاه تنھا می باید توسط توليد کننده یا نماینده قانونی تعمير 
گردد. خدمات شامل تعویض قسمت معيوب و یا تعویض کامل دستگاه می باشد. خریدار تنھا 

  ھزینه ھا بر عھده فروشنده می باشد ھزینه ارسال و دریافت کاال را بر عھده دارد و سایر
  در صورت بروز موارد ذیل ، دستگاه از گارانتی خارج می گردد.

 استفاده نادرست از وسيله و یا استفاده ناسازگار با کارایی دستگاه و متعلقات آن -

 ھر زمان که اقدامی برای تعمير دستگاه توسط فرد غير مجاز صورت گيرد -

ه برداتری دستگاه و استفاده غير مجاز و یا بيرون از عرف و عدم دقت به دستورالعمل بھر -
 ناسازگار با سطوح اعالمی در این دستورالعمل.

  آسيب مکانيکی ناشی از پرتاب، سقوط و یا غوطه ور شدن در آب و یا موارد مشابه -

این دستگاه قبل از ارسال و تحویل به مشتری در شرایط آزمایشگاھی تست شده است و کليه 
. لطفا پس از دریافت دستگاه، موارد مھم در خصوص توليد و ارسال دستگاه رعایت شده است

بالفاصله بطور کامل آن را بررسی کنيد و در صورت مشاھده ھرگونه شکستگی، خرابی و یا عدم 
کارکرد آن را به شرکت اعالم و عودت نمایيد. عدم اعالم و اطالع شما به معنی صحت و سالمت 

  اھد بود و از این زمان گارانتی آن فعال خواھد شد.دستگاه خو
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 شرح

 پالگ دوپين بعالوه ارت     
 کليد تست    
 کليد چرخشی تزریق جریان    

www.faznol.com



4 

طریقه استفاده

وجود برق ( فاز و  (ACTIVE LINE)دو شاخه را در جھت صحيح داخل پریز نمایيد. نشانگر سمت راست 
  نول ) را در پریز مشخص می کند.

  نشانگرھای قسمت پایينی دستگاه، وضعيت ھای ذیل را مشخص می کنند.
   :LEDوضعيت روشن 

  : LEDوضعيت خاموش 

حالت اول: سه چراغ روشن کليه اتصاالت صحيح است و ميتوان به سراغ مرحله تست تزریق -1
نشتی جریان رفت

خاموش. ممکن است ارت به پریز و یا استرروشن و چراغ سمت چپ دوم: دوچراغ سمت حالت  -2
اھم نباشد که در این صورت  2.5تجھيز متصل نباشد. ممکن است مقاومت سيستم ارت کمتر از 

ھم دستگاه نبود ارت را نشان ميدھد. ممکن است سيم ارت به شينه ارت متصل نباشد. ممکن 
 انتقال تا جعبه تقسيم قطع شده باشد.است سيم در داخل کانال 

حال سوم: پالریته بر عکس است. باز کردن پریز و اصالخ آن . راه دیگر برعکس وصل کردن دوشاخه -3
دستگاه است.

حالت چھارم: دوچراغ سمت راست روشن و چراغ سمت چپ خاموش. نول سيستم مشکل دارد. -4
کشی تا شينه نول جعبه تقسيم. بررسی  چک کردن اتصال نول به پریز و یا تجھيز. بررسی سيم

 پيوستگی سيم ارت. بررسی اتصاالت

حالت پنجم: چراغ سمت چپ روشن. باز کردن پریز و عوض کردن جای اتصال ھادی ھای فاز و ارت -5
حالت ششم: ھر سه چراغ خاموش. احتمال نبودن جریان برق در سيستم. کليه موارد فوق چک -6

شود.

  :RCD/RCCB تست عملکرد

در دو  RCD/RCCBسه نشانگر روشن ھستند امکان پذیر است که عملکرد این تست در شرایطی که ھر 
در این حالت یک پریز را به عنوان نمونه انتخاب ميکنيم و  تست می گردد.  TRIPو  NONTRIPجریان نشتی 

  بر اساس دو مورد ذیل عمل ميکنيم.

NON TRIP TEST:  

0.5در جریان نشتی کمتر ار  RCD/RCCBابتدا حساسيت  ∆  RCD/RCCBبررسی می گردد( که برای تست   
∆با جریان نشتی   30 10جریان    /15 در نظر گرفته شده است) که توسط کليد چرخشی   
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10تزریق جریان بر روی  تنظيم و با فشردن دکمه تست روی دستگاه تزریق جریان انجام ميگردد.  15/
  )En61008/9رخ دھد ( مطابق با استاندارد نباید در این شرایط قطع مدار 

عمل کند و مدار قطع شود یعنی حساسيت زیادتر از مقدار  RCD/RCCBتوجه: در صورتيکه در این وضعيت 
تعریف شده استاندارد است و ممکن است در شرایط عادی مصرفی ، به خطا عمل کرده و مدار قطع شود.

TRIP TEST:

∆کليد چرخشی تزریق جریان را بر روی جریان نشتی  30 قرار می دھيم. با فشار دادن دکمه  	
35تا جریان  RCD/RCCBباید عمل کرده و مدار را قطع نماید.  رد صورتيکه  RCCB/RCDتست، کليد  تزریقی   

خراب است و باید تعویض  RCD/RCCBعمل نکند و از صحت سيمکشی و اتصاالت اطمينان حاصل شده باشد، 
  گردد. 

می توان تست فوق را به کمک  پروب ھای  چنگالی و با اتصال مستقيم  RCD/RCCBبرای اطمينان از خرابی 
  دستگاه به کليد تکرار نمود.

  چگونگی استفاده در حالت سه فاز با بقرق موقت تکفاز کارگاه: 

را دارد اما برق موجود کارگاه تکفاز است با متصل کردن ھر در شرایطی که متقاضی درخواست برق سه فاز 
  سه سيم فاز به یکدیگر در تابلوی کنتور، امکان تست فراھم می گردد.
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