
 تواند استارت شود؟ یک موتور چند بار می

گیرد، تِ سِ طریك  ضَد ٍ زا دٍر ًاهی هسحرن سرعر هی از حالر خاهَش یا سىَى اسسارذ هی ACّر  از گاّی وِ یه هَزَر 

اسر(  Nameplateتراتر آهدر رور ضذُ رٍی  8زا  6گیرد. ًخسر افسایص ًاگْاًی جریاى اسسارذ هَزَر )وِ هعوَالً تیي  زحر زٌص لرار هی

ّا از ّن دارد. دٍم ایي وِ ایي جریاى زیاد تاعث  خیچ ضَد وِ زوایل تِ گسیخسي سین تاعث تِ ٍجَد آهذى ًیرٍّای الىسرٍهغٌاطیسی تسرگی هی

ِ سٌجاتی ًیس ای ٍ زٌص هىاًیىی وِ تِ طَر هطاتِ در رٍزَر لفس ضَد. سَم، گرم ضذى تیص از حذ لحظِ ّا هی خیچ اًثساط حرارزی ضذیذ در سین

 ّای زَلیذی ضذیذزر خَاّذ تَد. افسذ. ّر چِ هَزَر تسرگسر تاضذ، زٌص ازفاق هی

ضَد. ایي هَضَع یه هىاًیسم فرسَدگی یا اسسْالن هاضیي تِ ضوار  ّای ًاضی از خسسگی هی ایي اهر ًْایساً هٌجر تِ ضىسر

زَاًذ  زَاًذ اسسارذ ضَد هاًٌذ ایي اسر وِ تدرسین ًَالى ریاى چٌذ تار هی خرسین وِ یه هَزَر خیص از خراتی چٌذ تار هی رٍد. ٍلسی ها هی هی

 تال را خرزاب وٌذ؟ زَج فسر

ّای عوَهی ارائِ وردُ اسر. اسساًذارد  در هَرد فرواًس رٍضي ٍ خاهَش ًوَدى هَزَرّای اسساًذارد خاسخ NEMAاسساًذارد 

NEMA َزَر تسسگی تِ طثیعر هاضیي هسحرن دارد )ایٌرسی ٍ گطساٍر تار در خالل دّذ وِ زٌص ًاضی از اسسارذ وردى ه اتسذا زطخیع هی

 NEMA MG10دٍر تر دلیمِ، اسساًذارد  3600زا  1200تخار ٍ تا دٍر  اسة  250زا  1دٍر گرفسي هاضیي(. ترای یه هَزَر سِ فاز تا زَاى 

ذ خیاخی را هطرٍط تِ تارّای تا ایٌرسی ٍ همذار گطساٍر هطخع تیطسریي زعذاد دفعاذ اسسارذ هَزَر در ساعر ٍ زهاى خٌه ضذى تیي دٍ اسسار

تار در  2زٌْا  200HPتار تسَاًذ اسسارذ ضَد در حالی وِ یه هَزَر  6هوىي اسر در ّر ساعر  10HPًوَدُ اسر. ترای ًوًَِ، یه هَزَر 

 ساعر تسَاًذ رٍضي ٍ خاهَش ضَد.

تار ترای ٍلسی وِ هَزَر سرد اسر  2دّذ )هعوَالً  ّای خیاخی را تِ ها هی فمط زعذاد اسسارذ NEMA MG1ّای تسرگسر،  ترای هاضیي

ّا در ساعر یا در رٍز اضارُ ًطذُ اسر ٍلی  ٍ یه تار ترای ٍلسی وِ هَزَر در حالر گرم هسَلف ضذُ اسر(. در ایي اسساًذارد تِ زعذاد اسسارذ

 تاضذ. ساعر هی 24ساعر در  6زا  4هحذٍدیر هعوَالً تیي 

وٌذ ٍ  ذ فرازر رفسي از زعذاد اسسارذ لیذ ضذُ، عور هَزَر وَزاُ خَاّذ ضذ درسر ّواًٌذ ضخػی وِ تیص از اًذازُ وار هیدر غَر

زَاًٌذ زاب تیاٍرًذ. ایي هَضَع ترای هَزَرّا ًیس  ضَد )حسی اگر یه ضخع خاظ تسَاًذ تِ زًذگی اداهِ دّذ، تیطسر افراد ًوی عورش وَزاُ هی

 غادق اسر(.

تار رٍضي ٍ خاهَش ضذى را  50000ارذ یه هَزَر ضذیذ ًثاضذ، یه هَزَر تسري هوىي اسر تسَاًذ در طَل عور خَد اگر اسس

تار  20زا  10زَاًذ در رٍز تیي  رسذ. تِ طَر ٍاضح، یه هَزَر هی تار هی 35000ّای دضَار ایي عذد تِ  زجرتِ ٍ زحول وٌذ. ٍلی در حالر اسسارذ

ور خسسگی آى زیاد تاضذ در غیر ایي غَرذ در هعرؼ هخاطرُ خَاّذ تَد. رٍضي وردى ّر هَزَر تیص از چٌذ رٍضي ٍ خاهَش ضَد زا طَل ع

 تار در رٍز در یه تازُ زهاًی طَالًی، تایذ ّوَارُ زَسط سازًذُ وٌسرل گردد.

ذ/اسسح را رٍی هَزَر ون ، ظرفیر یا تار اسسارSoft Starterّادی  ، هاًٌذ رٍش اسسفادُ از ًیوِ"واٌّذُ-ٍلساش"رٍش اسسارذ 

ّای اسسارذ هوىي اسر تار اسسارذ را تسیار ضذیذزر  وٌذ. تا خاییي آٍردى گطساٍر خرٍجی هَزَر در خالل دٍرگیری، اسسفادُ از ایي رٍش ًوی

ایي اهر دلیل اسسفادُ از  ّای ٍلساش واّیذُ اجازُ دادى تِ هَزَر ترای اسسارذ ایوي اسر ٍلی غالثاً ضَد وِ علر اسسفادُ از رٍش وٌذ. گفسِ هی

 رٍش ٍلساش واّیذُ ًیسر.
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