Tense Elektrik Elektronik Sanayii

TRÝFAZE REAKTÝF GÜÇ KONTROL RÖLELERÝ
KULLANMA KILAVUZU
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Endüktif ve kapasitif sistemleri kompanze edebilir
RS485 Haberleþmeli (RGT-XXH)
Tristör Sürücü Tetiklemeli (RGT-XXTX)
2x16 LCD, 3x4 dijit led display, bilgi ve uyarý led göstergeli
3 Faz, 3 akým trafolu
Üç faz, iki faz ve tek faz kondansatör ve þönt reaktör baðlanabilir
Lcd ekranda her faza ait Aktif güç, Reaktif güç, Cosö, THD, Toplam aktif ve
reaktif deðerlerini gösterir.
Led Display’de her fazýn gerilim, akým ve Cos ö deðerlerini gösterir.
Güç Akýþ Grafiði (çekilen reaktif güçleri kaydeder)
Þifre koruma
Elle kademe(kondansatör ve þönt reaktör) deðeri girilebilir
Versiyon:4.7

TÜRK MALI

1 - Reaktif Güç Kontrol Rölesi Üç Faz Baðlantý Þemasý
k2

l2

k1

l1

L3

L2

2A

2A

-

C1

L

-

-

-

Þekil-1

C24

2A

2A

Kontaktör

2A

N

L1

Kontaktör

l3

10A

k3

N
L1
L2
L3

S1(k)

S2(l)

P1(K)

P2(L)

C.T.

S1(k)

S2(l)

P1(K)

P2(L)

S1(k)

S2(l)

P1(K)

P2(L)

C.T.

C.T.

2 - Reaktif Güç Kontrol Rölesi Tek Faz Baðlantý Þemasý
l3

k2

l2

k1

l1

L3

L2

L1

N

L

C1

10A

k3

-

-

-

-

C24

2A

2A

Þekil-2

Kontaktör

Kontaktör

2A

N
S1(k)

L1

P1(K)

S2(l)

C.T.

P2(L)

L2
L3

3 - Uyarýlar:
Cihazý tarafýmýzdan belirtildiði talimatlara uygun þekilde kullanýnýz.
LCD ekranýn zarar görmemesi için güneþ ýþýðýný direk almamasý dikkat ediniz.
Cihazýn monte edileceði panoda çalýþma sýcaklýklarý(-20°C - 55°C) arasýnda olmasýna dikkat ediniz.
Cihazýn monte edildikten sonra arkasýnda en az 5cm boþluk býrakýnýz.
Cihazý beraberinde gelen aparatlar ile pano ön kapaðýna sarsýlmayacak þekilde sabitleyiniz.
Cihazýn çalýþtýðý panonun nemli ortamda çalýþmamasýna dikkat edin.
Metal panolarda iç ve dýþ sýcaklýðý dengeleyiniz. Aksi halde nemli ortamlarda sýcaklýk farkýndan
dolayý pano tavanýnda su damlacýklarý oluþur ve bu durum açýk baðlantýlý baralar için tehlikelidir.
Bir anahtar veya devre kesiciyi montaja dahil ediniz.
Anahtar ve devre kesicinin, cihaza yakýn ve operatörün kolayca eriþebildiði bir yerde
bulundurunuz.
Cihazý beraberinde gelen sabitleme aparatlarý ile panoya sabitleyiniz.
Akým trafo giriþlerine X/5(50/5A, 250/5A vb.) tipi akým trafolarý baðlayýnýz.
Kademe ortak fazý olan R uçlarýný köprü atarak faz veriniz.
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Cihaza enerji vermeden önce baðlatýlarý kontrol ediniz.
Akým trafosundan önce yük olmamasýna dikkat ediniz.
Akým trafosu klas(cl., kl. veya class) sýnýfý 0.5 veya aþaðýsý olmasýna dikkat ediniz.
Akým trafosu deðerini sistemin çekebileceði maksimum akýmdan yüksek seçiniz.
LCD ekranýn zarar görmemesi için direk güneþ ýþýðýný almamasýna dikkat ediniz.
Cihazýn gerilim giriþlerine anahtar veya devre kesici eleman baðlayýnýz.
Anahtar veya devre kesici elemanlarý kullanýcýnýn kolay ulaþabileceði yere
monte ediniz.
Cihazý beraberinde gelen sabitleme aparatlarý ile panoya sabitleyiniz.
Akým trafo giriþlerine X/5(50/5A, 250/5A vb.) tipi akým trafolarý baðlayýnýz.
Kademe ortak fazý olan R uçlarýný köprü atarak faz veriniz.
Cihazý monte etmeden önce baðlantý uçlarýna gelecek yerlerde enerji
olmamasýna dikkat ediniz.
Teknik Özellikler;
Çalýþma Gerilimi : 160V - 240V AC
Frekans
: 50 / 60 Hz
Çalýþma Gücü
: <12VA
Sýcaklýk
: -20ºC.....55ºC
Akým giriþi
: 5mA - 5,5A
Hassasiyeti
: %±1
Akim Trafo Orani : 5/5A........10000/5A
Kontak
: 3A / 250V AC Rezistif Yük
: 1.5mm² (akým,gerilim giriþleri)
Kablo Çapý
: 1.5mm² (kontak giriþleri)
Aðýrlýk
: <900Gr.
Montaj
: Pano ön kapaðýna montaj
: IP40 (Ön panel), IP00(Gövde)
Koruma Sýnýfý
Pano Delik Ölçüleri : 140mm x 140mm
Üretim Tarihi
Çalýþma Ýrtifasý
: <2000metre
2013
2014
2015
2016

l2

k2 I2

Trifaze Reaktif Güç Kontrol Rölesi Baðlantý Þemasý

Uyarýlar:

N
L1
L2
L3

RGT-18

18/24 KADEME REAKTÝF GÜÇ KONTROL RÖLESÝ

A

Teknik Destek: 0212 578 04 48
0533 269 48 79 - 0541 269 48 79

I3

k3

I2

k2

I1

k1

(T)

L3

(S)

L2

(R)

L1

(Mp)

N

C24

Kademe
Çýkýþlarý

Gerilim(Faz) Giriþleri

Akým Trafo Baðlantýlarý

C23

TÜ

Akým trafo çýkýþlarýný kendi gruplarýna baðlayýnýz. Aksi
halde cihaz akým trafo testini yapamayacaktýr.
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Anahtar ve devre kesicinin, cihaz için baðlantýyý kaldýrma elemaný olarak iþaretleyiniz.

Kademelerde kullanýlan otomat sigorta akým deðerlerini kondansatör veya reaktör güçlerine
göre seçiniz.

Kademe kontaktörlerinin besleme bobinlerine ayrý ayrý otomat sigorta kullanýnýz.

Kademe kontaktörleri kondansatör veya reaktörün çektiði akýmýn en az 2 katýna dayanmalýdýr.

Kademelerde kompanzasyon kontaktörleri ve deþarj bobinleri kullanýnýz.

Üç faz veya tek faz kullanýlacak olan sistemlerde baðlantýlarýn baðlantý(Þekil-1, Þekil-2)
þekillerine uygun olmasýna dikkat ediniz.
Üç faz sistemlerde tek faz baðlantý ancak dengeli yük çekimlerinde uygundur. Aksi halde
istenilen oranlar elde edilemeyecektir.

Kademelere giden enerjilerin akým trafosundan sonra baðlanmasýna dikkat ediniz.

Montaj yapýlýrken baðlantý kablolarýntda elektrik bulunmamalýdýr.

Þebekeye baðlantýsý olmayan giriþ ve çýkýþ hatlarýnda ekranlý ve burgulu kordon kablo
kullanýlmalýdýr. Bu kablolar yüksek güç taþýyan hatlarýn ve cihazlarýn yakýnýndan geçirilmemelidir.

Montaj ve elektriksel baðlantýlar, teknik personel tarafýndan, kullanma kýlavuzundaki talimatlara
uygun olarak yapýlmalýdýr.

Cihazý monte etmeden önce baðlantý uçlarýna gelecek yerlerde enerji olmamasýna dikkat ediniz.

Besleme kablolarý IEC 60227 veya IEC 60245 gereksinimlerine uygun olmalýdýr.

4 - RGT-18 / RGT-24 Baðlantý Etiketi
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24 Kademe Kontak Beslemesi Ve Çýkýþlarý
18 Kademe Kontak Beslemesi Ve Çýkýþlarý

5 - Akým Trafo Seçiminde ve Baðlantýsýnda Dikkat Edilecek Hususlar:
Akým trafosunun deðeri sistemden çekilen maksimum akýmdan yüksek olmasýna dikkat ediniz.
Akým trafosunun klas sýnýfý(class, klas,cl,kl yazabilir.) 0,5 tavsiye edilir.
Cihaz ile beraber özel akým trafolarý gelmedikçe akým trafolarýný X5 kullanýnýz.
Akým trafolarýndan önce yük olmamasýna dikkat ediniz. Aksi halde reaktif ile sayaç arasýnda
oranlar arasýnda farklar oluþacaktýr.
Akým trafosu çýkýþ(k-l, S1-S2) uçlarýný baðlantý þekline göre baðlayýnýz. (L1 fazýna baðlanan
akým trafosu k-l uçlarýný k1-l1 uçlarýna, L2 fazýna baðlanan akým trafosu k-l uçlarýný k2-l2 uçlarýna
ve L3 fazýna baðlanan akým trafosu k-l uçlarýný k3-l3 uçlarýna baðlayýnýz.)
Akým trafosu çýkýþ uçlarýný baðlarken karýþýklýk olmamasý için her faza ayrý renklerde kablo
kullanýn veya kablolarý numaralandýrýn.
Akým trafosu çýkýþ uçlarýna baðlanan kablolarý yüksek gerilim hattýndan uzak yerlerden geçiriniz.
Akým trafolarýnýn sarsýlmamasý için baraya, kabloya veya raya sabitleyiniz.
6 - Kompanzede Dikkat Edilecek Hususlar:
Kompanze, sisteme ait elektrik tesisatýnda yük daðýlýmýnýn dengeli bir þekilde düzenlenmesi ile
baþlar.
Hýzlý yük deðiþimi olan ve çok fazla yükün dengesiz daðýtýldýðý yerlerde rastgele kademe
sayýsýný ve kondansatör deðerlerini belirlemeyiniz.
Sistemdeki dengesiz yüklere daha etkili kompanze için Güç Akýþ Grafiði’ndeki örneklerden
faydalanabilisiniz.
Kompanze panosu hazýrlarken sonradan oluþabilecek deðiþiklikler(yük ekleme veya çýkarma)
için yeni kademelerin rahatlýkla eklenebilir olmasýna dikkat edin.
Akým trafo ve kademe ölçümlerinde mümkün olduðu kadar sistemde hýzlý yük deðiþimi
olmamasýna dikkat edin.
Cihaz kademe ölçümlerini yaklaþýk 2 haftada bir sistem sabit iken otomatik olarak yapacaktýr.
Bunlarýn dýþýnda 3 ayda bir kontrol edin. Deðeri düþük veya bozuk kondansatörleri ve bozuk
kontaktörler varsa yenisi ile deðiþtirin.
Sýk kullanýlan kademelerdeki kontaktör ve kondansatör ömrü açýsýndan ayný deðerde yeni
kademeler eklemeniz tavsiye edilir.
7 - Genel
Reaktif güç kontrol röleleri yüklerin kullanmadýðý ancak þebekeden çekilen reaktif(endüktif ve
kapasitif) güçleri azaltmak amaçlý tasarlanmýþtýr. Þebekeden endüktif güç çekiliyorsa uygun
deðerde kondansatör çekerek müdahale eder. Þebekeden kapasitif güç çekiliyorsa uygun deðerde
þönt reaktör çekerek müdahale eder. Bu þekilde sistemin endüktif/aktif ve kapasitif/aktif oranlarýný
azaltmaya çalýþýr.
8 - Tuþlarýn Kullanýmý
Menu tuþu: Menüye girmek, menüde ilerlemek, yapýlan seçimleri onaylamak ve yapýlan
deðiþimleri kaydetmek için kullanýlýr.
Yukarý tuþu(UP): Menüdeki deðerleri deðiþtirmek, display grubunda Volt, Akým ve Cosö
deðerleri arasýnda geçiþ yapmak ve güç akýþ grafiðinde örneklar arasý 7dolaþmak için kullanýlýr.
Aþaðý tuþu(DOWN): Menüdeki deðerleri deðiþtirmek, ve güç akýþ grafiðinde örnekler arasý
dolaþmak için kullanýlýr. Ekran görüntülerinde her basýldýðýnda ekran görüntüleri arasý beklemeden
geçiþi saðlar.
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Yukarý ve Aþaðý(ESC) tuþu: Yukarý ve aþaðý tuþu ayný anda beraber basýldýðýnda iptal veya
çýkýþ olarak kullanýlýr. Akým ve Kademe testi yapýlýrken testi iptal eder. Menüde iken menüden
çýkmayý saðlar.
9 - Genel Yapýsý

1- 2x16 LCD ekran: Cihazýn kullanýmý ve sistem hakkýnda bilgileri gösterir.
2- Gerilim ledi: Display grubunda fazlara ait gerilim gösterildiðini bildirir.
3- Akým ledi: Display grubunda fazlara ait akým gösterildiðini bildirir.
4- Cosf ledi: Display grubunda fazlara ait Cosf gösterildiðini bildirir.
5- Menu tuþu
6- Yukarý tuþu
7- Aþaðý tuþu
8- 3x4 dijit display: Fazlara ait V, A, Cosf deðerlerini gösterir.
9- Harmonik ledi: Sistemde %30’un üzerinde iken harmonik ledi yanar.
10- Kapasitif ledi: Kapasitif set deðerinin aþýldýðýný gösterir.
11- Normal ledi: Kapasitif ve endüktif oranlarýnýn tutturulduðunu gösterir.
12- Endüktif ledi: Endüktif set deðerinin aþýldýðýný gösterir.
13- Kademe ledleri: Devrede(çekili iken yanar) olan kademeleri gösterir.
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10 - Normal Çalýþma Ekran Görüntüleri

Pr=12.3 Kwatt
Qr=1KVAr
END
Þekil-5

Cihaz normal çalýþmada iken lcd ekranda her faza ait aktif, reaktif,
cosö, 20 saatlik oranlarý, THD, toplam aktif enerji(+), toplam aktif
enerji(-), toplam endüktif ve toplam kapasitif bilgilerini dönüþümlü
olarak verir.

Þekil-5 de ilk satýrda L1(R) fazýna ait aktif(P) güç deðerini gösterir. Ýkinci satýrda ise reaktif(Q)
güç deðerini ve fazýn END(endüktifte) veya KAP(kapasitifte) olduðunu gösterir. Sýra ile diðer fazlarý
da gösterir.
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Þekil-6 da her fazýn Cosö deðerini gösterir. Cihazýn display
göstergesi Cosf de iken Lcd ekran Þekil-6 da kalýr devam etmek
için aþaðý(down) tuþuna basýnýz.

Þekil-6

%END
5.2

%KAP
6.0

Þekil-7 de yaklaþýk 20 saatlik toplam endütif/aktif ve kapasitif/aktif
oranlarýný gösterir. ESC tuþuna(yukarý ve aþaðý ayný anda)
basarsanýz oranlar sýfýrlanýr.

Þekil-7
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Aktif Enerji (+)
0000000000 W.h

Þekil-8 de her fazýn akýma ait Toplam Harmonik Distorsiyon(THD)
oranýný gösterir. %30’un üstüne çýktýðýnda LCD ekranýn sað
tarafýndaki Har. ledi yanar.
Þekil-9 da þebekeden çekilen toplam aktif enerjiyi gösterir.
Menüye girip enerji sýfýrlayabilirsiniz. Birimi Watt saat(W.h) ve
Sayaç kodu: 1.8.0

Þekil-9

Aktif Enerji (-)
0000000000 W.h

Þekil-10 da þebekeye verilen toplam aktif enerjiyi gösterir.
Menüye girip enerji sýfýrlayabilirsiniz. Birimi Watt saat(W.h)

Þekil-10

Enduktif Enerji
0000000000 Var.h

Þekil-11 de þebekeden çekilen toplam endüktif enerjiyi gösterir.
Menüye girip enerji sýfýrlayabilirsiniz. Birimi Var saat(Var.h) ve
Sayaç kodu: 5.8.0

Þekil-11

Kapasitif Enerji
0000000000 Var.h

Þekil-12 de þebekeden çekilen toplam kapasitif enerjiyi gösterir.
Menüye girip enerji sýfýrlayabilirsiniz. Birimi Var saat(Var.h) ve
Sayaç kodu: 8.8.0

Þekil-12
X5 sayaçlarda reaktif ile sayacý karþýlaþtýrmak için (1.8.0), (5.8.0), ve (8.8.0) deðerleri çarpan
deðeri ile çarpýlacak. Örnek: 700/5 akým trafolu X5 sayaçta çarpan deðeri=700/5=140
Þekil-9 ve10 daki deðerler Watt cinsinden, Þekil-11 ve12 deki deðerler ise Var cinsinden
yazýlmýþtýr. Bu deðerleri 1000’e bölerek veya saðdan 3 basamak sonra nokta koyarak Kwatt ve
Kvar deðerlerini elde edebilirsiniz.

11 - Menü Kullanýmý
Menüye girmek ve menüde ilerlemek için menu tuþuna basýnýz. Menüden çýkmak için ESC
(yukarý ve aþaðý tuþlarýna ayný anda) 2sn. boyunca basýnýz. Menüde deðer deðiþtirmek için yukarý
veya aþaðý tuþlarýna basýnýz ve ardýndan deðer deðiþikliðini kaydetmek için menu tuþuna basýnýz.
Menu tuþa bastýðýnýzda ilk olarak þekil-13 kademe deðerleri gelir
ve yaklaþýk 4sn. sonra otomatik olarak þekil-14 ekrana gelir. Ýlk
satýrda kaçýncý kademe olduðu ve kademenin üç faz, iki faz veya
tek faz olduðunu gösterir. Ýkinci satýrda ise soldan itibaren L1(R),
Þekil-13
L2(S) ve L3(T) fazlarýna düþen güç deðerlerini gösterir. Yukarý veya
KD 1 UC FAZ kVAr aþaðý tuþuna basarak diðer kademe deðerlerini görebilirsiniz.Güç
deðerinden önce (-) iþareti varsa gücün þönt reaktör(endüktif)
0.55 0.54 0.53
olduðunu gösterir. Kademede hem kondansatör hem de reaktör
Þekil-14
varsa veya hiçbir deðer yoksa kademeyi iptal eder ve bu kademeyi
kullanmaz. Kademedeki fazlar arasýnda %20 fark varsa kademeye hatalý görür. Ancak bu kademeyi
ihtiyaç duyduðunda kullanýr. Menu tuþuna bastýðýnýzda ekrana þekil-15 gelecektir.

KADEME DEGERLERI
R
S
T
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KADEME TESTI YAP
EVET >>HAYIR
Þekil-15

TRAFO TESTI YAP
EVET >>HAYIR
Þekil-16

KADEME KONTROLU
EVET >>HAYIR
Þekil-17

GUC AKIS GRAFIGI
16.Orn. Y.F=% 15
Þekil-18

1.Or
1.0

%4
1.1

16 d
1.7

Þekil-19

GELISMIS AYARLAR
EVET >>HAYIR
Þekil-20

Þekil-15 kademelerde deðiþiklik yapýldýðýnda bu menü kullanýlýr.
Bu menüde kademelerin hepsini veya tek ölçüm yaptýrabilir ve elle
kademe deðeri girebilirsiniz. Kademe test etmek için iþareti(>>)
yukarý veya aþaðý tuþuna basarak Evet’e getirin ve menu tuþuna
basýn. Menüde ilerlemek için menu tuþuna basýnýz.
Þekil-16 akým trafosunda veya baðlantýlarýnda deðiþiklik
yapýldýðýnda akým trafo testi buradan yapýlýr. Test yapmak için yukarý
veya aþaðý tuþuna basarak iþareti Evet’e getirin ve sonra menu
tuþuna basýn. Menüde ilerlemek için menu tuþuna basýnýz.
Þekil-17 Kademelerin manuel olarak kontrol etmeyi saðlar ve
kademe kullaným sayýsýný gösterir. Kademe kontrolu yapmak veya
kademe kullaným sayýsýný öðrenmek için yukarý veya aþaðý tuþuna
basarak iþareti Evet’e getirin ve menu tuþuna basýn. Menüde
ilerlemek için menu tuþuna basýnýz.
Þekil-18 güç akýþ grafiðinde sistemin þebekeden çektiði reaktif
güçleri zamanlarý ile beraber örnekler halinde kaydeder. Toplam 60
adet örnek bulunmaktadýr. Ekrana þekil-18 geldikten 2sn. sonra
ekrana þekil-19 gelir. Örnekler arasýnda yukarý veya aþaðý tuþuna
basarak dolaþabilirsiniz. Menüde ilerlemek için menu tuþuna
basýnýz.
Þekil-20 geliþmiþ ayarlara buradan girebilirsiniz. Girmek için
yukarý veya aþaðý tuþuna basarak iþareti Evet’e getirin ve sonra
menu tuþuna basýn. Bu menüde akým trafo deðerini, endüktif ve
kapasitif set deðerlerini, müdahale zamanýný, kondansatör boþalma
zamanýný deðiþtirebilir ve uzman menüsüne girebilirsiniz. Menüde
ilerlemek için menu tuþuna basýnýz.

Þekil-21 uzman ayarlarýna buradan girebilirsiniz. Girmek için
yukarý veya aþaðý tuþuna basarak iþareti Evet’e getirin ve sonra
menu tuþuna basýn. Bu menüde enerji deðerleri sýfýrlanabilir, güç
akýþ grafiði silinebilir, þifre deðeri, kademe geçiþ zamaný, kapasitif
Þekil-21
ve endüktif gecikme zamaný, off set kademe, endüktif ve kapasitif
tolerans, cevap çözünürlüðü deðerleri girilebilir ve fabrika deðerlerine dönebilirsiniz. Menüde
ilerlemek için menu tuþuna basýnýz.

UZMAN AYARLARI
EVET >>HAYIR

12 - Geliþmiþ Ayarlar Menüsü
Geliþmiþ ayarlar menüsüne girdiðinizde ilk olarak ekrana Þekil-22
gelecektir. Akým trafo deðerinde deðiþiklik yaptýðýnýzda yukarý veya
aþaðý tuþuna basarak akým trafosu üzerinde yazan deðeri giriniz ve
sonra menu tuþuna basýnýz. Cihaz çekili kademe varsa býrakýr ve
Þekil-22
akým trafo testini yapmaya baþlar. Fabrika ayarý=5/5,
Ayar sahasý:5/5 –10000/5. Menüde ilerlemek için menu tuþuna basýnýz.

AKIM TRAF.DEGERI
30/5 AMPER

END. SET DEGERI
%5
Þekil-23

KAP. SET DEGERI
%11
Þekil-24

Þekil-23 istenilen endüktif/aktif oraný set edilir. Yukarý veya aþaðý
tuþuna basarak set deðerini deðiþtirebilirsiniz. Sonra kaydetmek için
menu tuþuna basýnýz. Fabrika ayarý=%5, Ayar sahasý: %1, – %99.
Menüde ilerlemek için menu tuþuna basýnýz.
Þekil-16 istenilen kapasitif/aktif oraný set edilir. Yukarý veya aþaðý
tuþuna basarak set deðerini deðiþtirebilirsiniz. Sonra kaydetmek için
menu tuþuna basýnýz. Fabrika ayarý=12 , Ayar sahasý: %1, – %99
Menüde ilerlemek için menu tuþuna basýnýz.
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MUDAHALE ZAMANI
2.0 SN
Þekil-25

KDM DESARJ ZAMAN
14.00 SN

Þekil-25 sistemdeki güç deðiþimine tepki verme süresini belirler.
Yukarý veya aþaðý tuþuna basarak tepki süresini deðiþtirebilirsiniz.
Sonra kaydetmek için menu tuþuna basýnýz.
Fabrika ayarý=2.0sn. , Ayar sahasý: 0.4sn, – 20sn.
Menüde ilerlemek için menu tuþuna basýnýz.
Þekil-26 kondansatör boþalma(ayný kademeyi tekrar alma)
süresini belirler. Yukarý veya aþaðý tuþuna basarak süreyi
deðiþtirebilirsiniz. Sonra kaydetmek için menu tuþuna basýnýz.
Fabrika ayarý=14sn. , Ayar sahasý: 0.4sn, – 20sn.

Þekil-26
Menü tuþuna bastýðýnýzda uzman ayarlarý menüsü gelecektir. Uzman ayarlarý menüsüne
girmeden tekrar menü tuþuna basarsanýz ana menüye geri dönersiniz.
13 - Uzman Ayarlarý Menüsü

Uzman ayarlar menüsüne girdiðinizde ekrana ilk olarak Þekil-27
gelecektir. Menüye girmek için þifre korumasý aktif eder. Þifre
deðeri “off” iken þifre korumasý yoktur. Yukarý veya aþaðý tuþuna
basarak istediðiniz þifreyi giriniz ve kaydetmek için menu tuþuna
Þekil-27
basýnýz. Menüye tekrar girmek istediðinizde cihaz sizden þifreyi
isteyecektir. Buraya daha önce girmiþ olduðunuz þifreyi yukarý veya aþaðý tuþlarýna basarak giriniz
ve menu tuþuna basýnýz. Þifre doðru ise menüye girecektir. Þifre doðru deðil ise önceki ekrana geri
dönecektir. Menüde ilerlemek için menu tuþuna basýnýz.

SIFRE DEGERI
OFF

ENERJI SIFIRLA?
EVET >>HAYIR
Þekil-28

GUC AKIS GRF SIL
EVET >>HAYIR
Þekil-29

KDM YERLESME ZMN
30x10 ms
Þekil-30

KAP. GECIKME ZMN
1
Þekil-31

END. GECIKME ZMN
1
Þekil-32

OFF SET KADEMESI
OFF
Þekil-33

Þekil-28 Toplam aktif enerji(+), aktif enerji(-), endüktif enerji ve
kapasitif enerji deðerlerini sýfýrlar. Enerjileri sýfýrlamak için iþareti
Evet’e getirin ve menu tuþuna basýn. Menüde ilerlemek için menu
tuþuna basýnýz.
Þekil-29 Güç akýþ grafiðindeki örnekleri siler. Örnekleri silmek için
iþareti Evet’e getirin ve menu tuþuna basýn. Menüde ilerlemek için
menu tuþuna basýnýz.
Þekil-30 Kademeleri grup halinde çekerken kademeler arasý
bekleme zamanýný ayarlar. Yukarý veya aþaðý tuþuna basarak bu
zamaný deðiþtirebilirsiniz. Sonra kaydetmek için menu tuþuna basýnýz.
Fabrika ayarý=30x10(300)msn., Ayar sahasý: 10msn – 2550msn.
Menüde ilerlemek için menu tuþuna basýnýz.
Þekil-31 Kapasitif yüklerde müdahale zamanýnýn gecikmesini
ayarlar. Çarpan deðeri müdahale zamaný ile çarpýlarak bu zaman
elde edilir. Yukarý veya aþaðý tuþuna basarak bu zamaný
deðiþtirebilirsiniz. Sonra kaydetmek için menu tuþuna basýnýz.
Fabrika ayarý=1, Ayar sahasý: 1 – 50.
Menüde ilerlemek için menu tuþuna basýnýz.
Þekil-32 Endüktif yüklerde müdahale zamanýnýn gecikmesini
ayarlar. Çarpan deðeri müdahale zamaný ile çarpýlarak bu zaman
elde edilir. Yukarý veya aþaðý tuþuna basarak bu zamaný
deðiþtirebilirsiniz. Sonra kaydetmek için menu tuþuna basýnýz.
Fabrika ayarý=1, Ayar sahasý: 1 – 50.
Menüde ilerlemek için menu tuþuna basýnýz.
Þekil-33 Kompansazyon panosu ile sayaç arasýndaki yük
farkýnýn azalmasýný saðlar. Yukarý veya aþaðý tuþuna basarak bu farký
gireceðimiz kademeyi seçebilirsiniz. Sonra kaydetmek için menu
tuþuna basýnýz. Fabrika ayarý:OFF, Ayar sahasý: OFF – Kademe No.
Menüde ilerlemek için menu tuþuna basýnýz.
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Þekil-34 istenilen endüktif set deðerine tolerans koyabilirsiniz.
Kademe yapýsý sisteme göre uygun deðilse cihazýn daha fazla
kademe alýp býrakmasýný engeller. Sistem endüktif set deðeri +
endüktif tolerans deðerine ulaþana kadar kademe deðiþimi
Þekil-34
yapmayacaktýr. Yukarý veya aþaðý tuþuna basarak tolerans deðerini
deðiþtirebilirsiniz. Sonra kaydetmek için menu tuþuna basýnýz. Fabrika ayarý=5, Ayar sahasý:1 – 20.
Menüde ilerlemek için menü tuþuna basýnýz.

END. TOLERANS
5

Þekil-35 istenilen kapasitif set deðerine tolerans koyabilirsiniz.
Kademe yapýsý sisteme göre uygun deðilse cihazýn daha fazla
kademe alýp býrakmasýný engeller. Sistem kapasitif set deðeri +
kapasitif tolerans deðerine ulaþana kadar kademe deðiþimi
Þekil-35
yapmayacaktýr. Yukarý veya aþaðýtuþuna basarak tolerans deðerini
deðiþtirebilirsiniz. Sonra kaydetmek için menu tuþuna basýnýz. Fabrika ayarý=1, Ayar sahasý:1 – 20.
Menüde ilerlemek için menu tuþuna basýnýz.

KAP. TOLERANS
2

CEVAP COZUNRLUGU
30
Þekil-36

Þekil-36 kompanze ederken saðýr kalmasýný ayarlar. Yukarý veya
aþaðý tuþuna basarak saðýrlýk deðerini deðiþtirebilirsiniz. Sonra
kaydetmek için menu tuþuna basýnýz.
Fabrika ayarý=30, Ayar sahasý: 1 – 60.
Menüde ilerlemek için menu tuþuna basýnýz.

DEFAULT DEGERLER
EVET >>HAYIR

Þekil-38 müdahale ve kademe deþarj ve kademe yerleþme
zamanlarýný, þifre, endüktif set, kapasitif set, endüktif tolerans ve
kapasitif tolerans, endüktif gecikme, kapasitif gecikme, off set
Þekil-38
kademe, cevap çözünürlüðü deðerlerini fabrika deðerlerine kaydeder. Fabrika deðerlerine dönmek
için iþareti Evet’e getirin vemenu tuþuna basýn. Menü tuþuna tekrar bastýðýnýda ana menüye geri
dönecektir.
14 - Bilgilendirme Mesajlarý

OTO KDM TEST ZMN
Þekil-39

YETERSIZ KONDAN.
Þekil-40

YUK KAPASITIFTE
Þekil-41

ASIRI AKIM TASMA
Þekil-42

END. SINIR ASIMI

Þekil-39 cihaz yaklaþýk 2 haftada bir güçler sabit iken otomatik
kademe testi yapar. Kademe testinin yaklaþtýðýný ve teste
baþlayacaðýný bilgilendirir.
Þekil-40 cihaz sistemin çektiði reaktif güce göre kademedeki
kondansatör deðerlerinin yetersiz kaldýðýný ve kondansatör
deðerlerinin artýrýlmasý gerektiðini bilgilendirir.
Þekil-41 cihaz sistemde kapasitif güçler olduðunu bilgilendirir.
Kapasitif yüklere cevap verebilecek þönt reaktörün kademeye
eklenmesi gerekir. Ayrýca kontak yapýþmasýný kontrol ediniz.
Þekil-42 cihaz akým trafo çýkýþlarýndan geçen akýmýn 5 Amperin
üzerinde olduðunu bilgilendirir. Akým trafo deðerinin yükseltilmesi
gerekir aksi halde akým trafolarý ve cihaz zarar görebilir.
Þekil-43 cihaz endüktif ceza sýnýrýnýn aþýldýðýný bilgilendirir. Teknik
servise haber verilmesi gerekir.

Þekil-43

KAP. SINIR ASIMI
Þekil-44

Þekil-44 cihaz kapasitif ceza sýnýrýnýn aþýldýðýný bilgilendirir.
Teknik servise haber verilmesi gerekir.

15 - Cihazýn Ýlk Çalýþtýrýlmasý

AKIM TRAF.DEGERI
5/5 AMPER
Þekil-45

AKIM TR KONTROL1
YUK SABIT OLMALI
Þekil-46

Cihaza enerji vermeden önce uyarý ve dikkat edilecek hususlarý
mutlaka okuyunuz. Cihaza ilk enerji verildiðinde ekrana þekil-45
gelecektir. Sistemde kullanýlan akým trafo deðerini yukarý veya aþaðý
tuþuna basarak giriniz ve menu tuþuna basýnýz. Ekrana þekil-46
gelir. Daha saðlýklý test için sistemde ani yük deðiþimlerinin
olmamasý yönünde uyarý verir. Daha sonra cihaz ilk üç kademeyi
çektirerek akým trafo testine baþlar.
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R 1
R 1

S 1
S 1

T-1
T-1

Cihaz akým trafo testini yaptýðýnda her fazýn yanýna 1 veya -1
iþaretini yazar. Baðlantýyý kesinleþtirmek için ikinci defa test yapar.
Bu testi de baþarý ile yaptýðýnda þekil-47 deki gibi ekrana yazý gelir.

Þekil-47
1 iþareti k ve l uçlarýnýn cihaza doðru baðlandýðýný, -1 iþareti ise k ve l uçlarýnýn yanlýþ
baðlandýðýný gösterir. Ancak cihaz k ve l uclarýnýn yanlýþ baðlantýsýný otomatik olarak düzeltir.

KDM AKIMI DUSUK
L1 L2 L3
Þekil-48

TERS L1 L2 L3
veya yuk degsken
Þekil-49

Eðer cihaz kademe akýmýnda yeterli güce ulaþamýyorsa ekrana þ
ekil-48 deki gibi yazý gelir ve kademe sayýsýný artýrarak gereken
güce ulaþmaya çalýþýr. Bütün kademeler çektiði halde bu uyarýyý
hala veriyorsa kademedeki kondansatörler bitmiþ veya L1, L2
veya L3 fazlarýndan en az bir tanesi kademeye gelmiyor olabilir.
Üç fazýn kademesini düþük gösteriyorsa kademelere giden enerji
akým trafolarýndan önce baðlanmýþ veya akým trafo k-l uçlarýnda
temassýzlýk olabilir. Kademe akýmý düþük olan faz veya fazlar
ekranda görünür.

Akým trafo testi sýrasýnda ekrana þekil-49 geliyorsa akým trafolarýnýn klas sýnýfý (cl.,kl.,class)
yüksek(1 veya 3) olabilir. Ayrýca cihazýn faz giriþleri ile o faza ait akým trafo k-l uçlarý ayný
grupta olmayabilir. Böyle bir durumda cihazý kapatýn ve ekranda yazýlý fazlarýn yerini deðiþtirin ve
testi tekrar yaptýrýn. Baðlantýlar doðru ve ayný hatayý tekrar veriyor ise anlýk yük deðiþimleri
olabilir. Böyle bir durumda ESC(yukarý ve aþaðý) tuþuna basarak testi iptal ettirin. Daha sonra
normal çalýþma ekraný (þekil-5) gelecektir. Buradan her fazýn aktif(P) deðerine bakýn. Eðer deðer
yük çekildiði halde 2 Watt yazýyorsa o fazýn k-l uçlarýný yer deðiþtirin. Bu þekilde akým trafo
baðlantýsýný tamamlamýþ olacaksýnýz.

KADEME OLCUMU
YUK STABL OLMALI
Þekil-50

Akým trafo testi bittikten sonra cihaz otomatik olarak kademe
testine geçer ve ekrana þekil-50 gelir. Kademe ölçümüne
baþlandýðýný, daha hýzlý ve saðlýklý ölçüm için sistemde ani yük
deðiþimlerinin olmamasý gerektiðini belirtir.

Kademe çektiðinde ekrana þekil-51 gelir. Ýlk satýr çekili olan
kademeyi gösterir. Ýkinci satýr ise önceki ölçülmüþ kademeyi
(TEKFAZ, IKIFAZ ve UC FAZ olarak) gösterir. Sistemde ani yük
deðiþimleri varsa saðlýk ölçüm için ayný kademeyi tekrar (en fazla
Þekil-51
10 defa) çektirir. Kademe testi bittikten sonra ekrana þekil-56 gelecektir. Kademe ölçümü bittikten
sonra mutlaka menüden girip kademe deðerlerini sizin baðladýðýnýz þekilde ölçtüðünü
kontrol ediniz. Akým trafo ve kademe testi bittikten sonra cihaz normal çalýþma moduna geçer ve
sistemin ihtiyacýna göre müdahale etmeye baþlar.

2.KADEME OLCUMU
1.UC FAZ

16 - Kademe Testi Yaptýrmak

KADEME TESTI YAP
EVET >>HAYIR
Þekil-15

TEST SEKLI?
>>HEPSI
TEK
Þekil-52

KADEMEYI SECINIZ
1. KADEME
Þekil-53

KADEME OLCUMU
YUK SABIT OLMALI
Þekil-54

Kademe testi yapmak için menu tuþuna basýn ve menüye girin.
Menu tuþuna basarak ilerleyin ve “kademe testi yap” a gelin. Yukarý
veya aþaðý tuþuna basarak iþareti(>>) Evet’e getirin ve menu tuþuna
basýn. Ekrana þekil-52 gelecektir. Buradan sadece istediðiniz
kademeyi ölçmek için aþaðý tuþuna basarak iþareti Tek’e getirin ve
menu tuþuna basýn. Ekrana þekil-53 gelecektir. Buradan ölçüm
yapmak istediðimiz kademeyi yukarý veya aþaðý tuþuna basarak
seçiniz ve menu tuþuna basýnýz. Cihaz çekili olan kademeleri býrakýr
þekil-54 deki gibi uyarý ekraný gelir ve seçtiðiniz kademeyi çekerek
ölçmeye baþlar. Eðer kademeyi býraktýktan sonra ekrana þekil-55
geliyorsa sistemde ani yük deðiþimiolmuþtur. Kademeyi tekrar test
edecek demektir. Tekrar testi en fazla 10 defa tekrar eder. Kademe
testi bittiðinde ekrana þekil-56 gelecektir. Cihaz normal çalýþma
konumuna geçer. Sonra menüye girerek kademe deðerlerinden
ölçtüðünüz kademenin deðerlerini kontrol ediniz.
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KADEME DESARJI
Þekil-55

KDM OLCUMU BITTI
Þekil-56

1 KDM DEGER GIR
> 0.00 0.00 0.00
Þekil-57

ISLEM TAMAM
EVET >>HAYIR

17 - Elle Kademe Deðeri Girmek
Kademe testi yaparken kademeyi çektiðinde yukarý tuþuna
þekil-57 gelene kadar sürekli basýn. Ýlk satýrda hangi kademeye
deðer gireceðinizi gösterir. Ýkinci satýrda ise soldan itibaren L1(R),
L2(S) ve L3(T) fazlarýný gösterir. Deðer girmek için iþaretin(>)
olduðu fazda iken yukarý(artýrýr) aþaðý(azaltýr) tuþuna basýnýz. Diðer
faza geçmek için menu tuþuna basýnýz. Tek faz veya iki faz kademe
deðeri girmek için sadece baðladýðýnýz faza deðer girin ve diðer
fazlarýn deðerini “0” yapýn. L3 fazýnda iken menu tuþuna basarsanýz
ekrana þekil-58 gelecektir. Girdiðiniz deðeri kaydetmek için yukarý
veya aþaðý tuþuna basarak iþareti Evet’e getirin ve menu tuþuna
basýn. Tekrar deðeri düzeltmek için iþaret Hayýr’da iken menu
tuþuna basýn. Ýþaret Evet’ de iken menu tuþuna basarsanýz ekrana
þekil-56 gelir ve kademe ölçümünü bitirmiþ olursunuz.

Þekil-58
18 - Kademe Kontolu Yapmak ve Kullaným Sayýsýný Öðrenmek

KADEME KONTROLU
EVET >>HAYIR
Þekil-17

KD 1 DURUMU :Off
KULLANIMI :
0
Þekil-59

1.KADEMEYI CEK
EVET >>HAYIR
Þekil-60

1.KADEME BIRAK
EVET >>HAYIR

Kademe kontrolu yapmak veya kademe kullaným sayýsýný
öðrenmek için menüye girin ve þekil-17 ye gelene kadar menu
tuþuna basarak ilerleyin. Burada yukarý veya aþaðý tuþuna basarak
iþareti Evet’e getirin ve menu tuþuna basýn. Ekrana þekil-59
gelecektir. Ýlk satýrda kaçýncý kademede olduðunuzu ve kademenin
çekili olup olmadýðýný gösterir. “Off” kademe býrakmýþ ve “on”
kademe çekili demektir. Ýkinci satýrda ise kademe kullaným
sayýsýný gösterir. Kademeyi kontrol etmek için yukarý veya aþaðý
tuþuna basarak istediðiniz kademeye geliniz ve menu tuþuna
basýnýz. Eðer kademe “off” ise ekrana þekil-60, kademe “on” da ise
ekrana þekil-61 gelecektir. Þekil-60 de iken yukarý veya aþaðý
tuþuna basarak iþareti Evet’e getirin ve menu tuþuna basýn ve
kademenin çektiðini görün. Þekil-61 de iken yukarý veya aþaðý
tuþuna basarak iþareti Evet’e getirin, menu tuþuna basýn ve
kademeyi býraktýðýný görün. Buradan çýkmak için yukarý ve aþaðý
tuþuna beraber basýnýz.

Þekil-61
Sistemlerde bazý kademelerin daha yoðun kullanýlmasýndan dolayý kontaktör ve kondansatörlerin
ömrünü kýsaltýr. Bunun yaný sýra kondansatörler boþalmak için belli bir zaman beklemek zorundadýr.
Eðer sistem bu zaman içersinde boþalmamýþ kondansatöre ihtiyaç duyarsa cihaz bu zamaný
bekleyeceði için kompanzeyi olumsuz yönde etkileyecektir. Bu gibi durumlar için yoðun olarak
kullanýlan kademelerin ayný deðerinde(eþdeðer) kademeler eklemek gerekir. Cihaz eþdeðer kabul
ettiði kademeleri ayný sayýda çektirerek kontaktör ve kondansatörün ömrünü uzatacak ve de
sisteme ihtiyaç duyduðunda daha hýzlý müdahale ederek kompanzeye yardýmcý olacaktýr. Cihazýn
iki veya daha fazla kademeyi eþdeðer kabul etmesi için kademe deðerleri arasýndaki
fark %10 dan daha düþük olmasý gerekir.
19 - Akým Trafo Testi Yapmak

TRAFO TESTI YAP
EVET >>HAYIR
Þekil-16

AKIM TRAF.DEGERI
30/5 AMPER
Þekil-22

Akým trafo testi yapmak için menüye girin ve þekil-16 e gelene
kadar menu tuþuna basarak ilerleyin. Buradan iþareti(>>) Evet’e
getirin ve menu tuþuna basýn. Çekili kademeler varsa kademeleri
býrakýr ve ekrana þekil-46 uyarý ekraný gelir. Daha sonra ilk üç
kademeyi çektirerek teste baþlar eðer kademe gücü yeterli ise
(30/5 akým trafosuna 1,5Kvar trifaze kondansatör yeterlidir) ve
baðlantý uçlarýný ölçebilmiþ ise ekrana þekil-47’in birinci satýrý gelir.
Testi garanti altýna almak için tekrar ayný kademeleri çeker. Baðlantý
uçlarýný tekrar ölçebilmiþ ise ekrana þekil-47 birinci ve ikinci satýrý ile
beraber gelir. Kademe gücü yetmiyor ise cihaz kademe sayýsýný
artýrarak o güce ulaþmaya çalýþacaktýr.
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Akým trafo deðerinde deðiþiklikten dolayý test yapmak için
menüye girin ve þekil-22‘ e gelene kadar menu tuþuna basarak
ilerleyin. Buradan akým trafo deðerini yukarý veya aþaðý tuþuna
basarak girin ve menu tuþuna basýn. Çekili kademeler varsa
Þekil-46
kademeleri býrakýr ve ekrana þekil-46 uyarý ekraný gelir. Daha sonra
ilk üç kademeyi çektirerek teste baþlar eðer kademe gücü yeterli ise
R 1 S 1 T-1
(30/5 akým trafosuna 1,5Kvar trifaze kondansatör yeterlidir) ve
baðlantý uçlarýný ölçebilmiþ ise ekrana þekil-47’in birinci satýrý gelir.
R 1 S 1 T-1
Testi garanti altýna almak için tekrar ayný kademeleri çeker. Baðlantý
Þekil-47
uçlarýný tekrar ölçebilmiþ ise ekrana þekil-47 birinci ve ikinci satýrý ile beraber gelir. Kademe gücü
yetmiyor ise cihaz kademe sayýsýný artýrarak o güce ulaþmaya çalýþacaktýr.

AKIM TR KONTROL1
YUK SABIT OLMALI

20 - Güç Akýþ Grafiði Nasýl Çýkartýlýr?

Tablo-1

R
1.Örnek 1.00
2.Örnek 0.50
3.Örnek 0.70
4.Örnek 1.60
5.Örnek 0.50
6.Örnek 0.35
7.Örnek 0.19
8.Örnek 0.85
9.Örnek 1.70
10.Örnek 2.00

S
1.00
0.50
1.20
1.50
1.00
035
019
0.85
2.20
2.10

Özellikle dengesiz sistemlere yönelik bir uygulamadýr.

Zaman Sistemden deðiþik reaktif güçlerde örnekler alýr ve kaydeder.
T
1.50 230dk. Örnekler arasý fark %15 ten az ise cihaz bu örnekleri
1.00 153dk. eþdeðer olarak algýlar ve zamanlarýný toplayarak birbirine
0.70 150dk. ekler. Fark %15 ten fazla ise örnekleri farklý olarak kaydeder.
1.60 125dk. Cihaz %15 olan oraný bir artýrarak örnek alma zamanýný
geniþletmeye çalýþýr.
0.50 110dk.
Örnekler sistemin güç daðýlýmýna göre kademe sayýsý,
0.35
98dk.
kullanýlacak olan kondansatör veya reaktör deðerlerini ve
0.20
75dk.
kademe baðlantý þekli (üç faz,iki faz ve tek faz) hakkýnda
0.86
74dk. bilgiler verir. Bu bilgiler doðrultusunda kademe yapýsýný
1.70
62dk. düzenleyerek, dengesiz yüklere daha etkili kompanze etmek
2.00
53dk. mümkündür.

Cihazýn menu tuþuna basarak güç akýþ grafiðine geliniz.
Þekil-19’deki
ekrandan 1.örnekten baþlayarak 1.satýra
Kullanýlabilecek trifaze kondansatör
230dk. kaçýncý örnek olduðunu, her fazýn ayrý ayrý deðerlerini ve
1.Örnek 3Kvar trifaze
zamanýný yazýnýz. Örneklerde kapasitif deðerlerde (-) iþareti
153dk.
2.Örnek 1,5Kvar trifaze
vardýr. Tablo-1 deki gibi yazabilirsiniz.

Tablo-2

3.Örnek
4.Örnek
5.Örnek
6.Örnek
7.Örnek
8.Örnek
9.Örnek
10.Örnek

2Kvar trifaze
4,5Kvar trifaze
1,5Kvar trifaze
1Kvar trifaze
0,5Kvar trifaze
2,5Kvar trifaze
5Kvar trifaze
6Kvar trifaze

150dk.
Cihaz en az 1 tam gün güç akýþ grafiði örneði almalý.
125dk.
Tablo-1 deki deðerler 10 örneðe ait ve 18 saati aþkýn bir
110dk.
98dk. süreyi kapsamaktadýr. Bu deðerleri dikkate alarak kademe
75dk. sayýsýný ve deðerlerini belirleyelim.
Daha az kademeli kompanze için dikkate alacaðýmýz
74dk.
örnek
zamanlarýnýn dakikalýk olmasýna dikkat edin.
62dk.
Yüksek deðerde saniyelik örnekler varsa dikkate alýnýz.
53dk.

Ýlk önce örneklerde kullanýlabilecek trifaze kondansatör
deðerleri tablo-2 deki gibi yazýn. Trifaze kondansatörleri bu
Kullanýlabilecek monofaze kondansatör tablodan belirleyeceðiz.

Tablo-3

Zaman
T
En düþük 0.5Kvar, en yüksek 6Kvar ve aradaki diðer
0.50 230dk. güçlere müdahale için ara deðer kondansatörlere ihtiyaç var.
1.Örnek
0.50 153dk.
2.Örnek
0.5Kvar, 1Kvar, 2 adet 1.5Kvar ve 2.5Kvar olmak üzere
0.50
0.50 150dk. toplam 5 kademe 7Kvar trifaze kondansatör kullanýlabilir.
3.Örnek
düþük deðer
125dk.
4.Örnek
Monofaze kondansatörleri belirlerken tablo-3 deki gibi
0.50
110dk. trifazeleri kullandýktan sonra faz baþýna düþen monofaze
5.Örnek
düþük deðer
98dk. kondansatör deðerlerini yazýn.
6.Örnek
düþük
deðer
75dk.
7.Örnek
Tablo-3 de 1.,2. ve 3.örnekler için T(L3) fazýna 0.5Kvar
düþük
deðer
74dk. monofaze kondansatöre ihtiyaç var.
8.Örnek
0.50
62dk.
9.Örnek
Tablo-3 de 3.örnek için R(L1) fazýna 0.5Kvar monofaze
düþük deðer
53dk. kondansatöre ihtiyaç var.
10.Örnek
R

S

Tablo-3 de 5.ve 9.örnekler için S(L2) fazýna 0.5Kvar monofaze kondansatöre ihtiyaç var.
4.,6.,7.,8. ve 10. örneklerdeki monofaze deðerleri tüketim miktarlarýna göre düþük olduðu için
dikkate almanýza gerek yoktur.
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21 - Kademe Yerleþme Zamaný

Kademe grubunu çekerken kademeler arasý bekleme zamanýný
ayarlar.
Kondansatörler devreye girdiði zaman akýmlarýnýn yerleþme
KDM YERLESME ZMN
zamanýnýn kademe yerleþme zamanýndan düþük olmalýdýr. Aksi
30x10 ms
takdirde kontaktör ve kondansatörler zarar görebilir. Kademede
Þekil-30
yüksek deðerlikli kondansatörler varsa kademe yerleþme zamaný
yüksek tutulmalýdýr. Kademede düþük deðerde kondansatörler varsa 300msn(30x10) yeterlidir.
Örneðin bu zamaný 1 saniyeye getirmek için Deðeri: 100 x 10 msn yapýlmasý gerekir.
22 - Off Set Kademesi

OFF SET KADEMESI
OFF

Kompansazyon panosu ile sayaç arasýndaki (Reaktif rölenin
okuyamadýðý ancak Sayacýn okuduðu) yük deðerlerini girmemizi
saðlar. Bu kademe deðerini girmek için önce boþ olan bir kademe
belirlenmelidir. Bu kademe kaçýncý kademe ise o deðer girilmelidir.

Þekil-33
Daha sonra kademe testi yaparken o kademeye geldiðimizde elle deðer girmeliyiz. Bu kademeye
girilecek olan deðeri tespit edebilmek için sayaç ile reaktif rölenin belli bir zaman(örnek:15dk.)
aralýðýndaki toplam endüktif ve toplam kapasitif deðerleri arasýndaki farký bulmak gerekir. Fark
endüktifte ise kademeye girilecek deðer(-)iþaretli olmalý. Endüktif fark genelde sabit kondansatörün
olmayýþýndan veya deðerinin trafoya göre düþük kalmasýndan kaynaklanýr. Kapasitif fark ise genelde
kablo mesafesinin uzun olmasýndan veya sabit kondansatörün trafoya göre büyük deðerde
olmasýndan kaynaklanýr.
Örnek: Sayaçýn toplam kapasitif(8.8.0.)in reaktif rölesinin toplam kapasitif enerjisinden 1Kvar
fazla olduðunu varsayalým. Buradaki 1Kvar off set kademesine girilecek deðerdir. Bu kademeye
elle deðer girerken 1Kvar’ý 3’ e(faz baþýna deðer girebilmek için) bölmeliyiz. L1(R)= 30 L2(S)= 30
ve L3(T): 30 deðerleri girilmeli.
Off set kademe belirlenikten ve off set kademesinin deðeri elle girildikten sonra cihaz artýk
sistemden böyle bir yükün sürekli çekildiðini varsayacak. Cihaz bu kademeyi hiçbir zaman
kullanmayacaktýr. Daha sonradan bu kademeyi deðerlendirmek isterseniz. Uzman ayarlar
menüsünden off set kademesini off yapýnýz. Off set kademesine kondansatör veya þön reaktör
baðladýktan sonra kademe testini tekrar yaptýrýnýz.
23 - Cevap Çözünürlüðü

Cihaz, sistemde sürekli deðiþen yüklere tam cevap verebilmek
için daha fazla kademe alýp býrakýr. Bu durum kontaktör ve
kondansatörlerin ömrünün kýsalmasýna sebebiyet verir. Bunu
engellemek amacýyla cevap çözünürlüðünü düþürerek cihazýn daha
Þekil-36
az kademe anahtarlamasý yaparak kompanze yapmasýný saðlar. Cevap çözünürlüðü deðerini
artýrdýðýmýzda ise cihazýn daha fazla kademe anahtarlamasý yaparak daha hassas kompanze
yapmasýný saðlar.

CEVAP COZUNRLUGU
30

24 - Sistemin Kontrolü
Cihaz akým trafosu ve kondansatör testlerini bitirdikten sonra sisteme müdahale etmeye baþlar.
Sistemin çektiði güce göre ihtiyaç duyduðu kademe veya kademe gruplarýný çekecektir. Kademe
grubunu çekerken kademeler arasý bekleme süresi 300msn.dir.

Eðer sayaç endüktif yazýyorsa ve kapasitif set deðeri sýnýrýn altýnda ise kapasitif seti artýrýn ve
endüktif set deðerini düþürün.15dk. bekledikten sonra sayaç hala endüktif gösteriyorsa artýrýn. Bu
iþlemi kapasitif sýnýr deðerine gelene kadar tekrar edin. Cihaz kapasitif öncelikli çalýþtýðý için
endüktife daha iyi müdahale edebilmesi kapasitif set deðerinin yüksek olmasýna baðlýdýr. Hala
devam ediyorsa akým trafosundan önce baðlanmýþ bir yük olup olmadýðýna bakýnýz. Baðlantýlarda
sorun yok ise ve sistemde çok hýzlý yük deðiþimleri varsa kontak kullaným sayýsýna bakarak en çok
kullanýlan kademeden ayný deðerde kademe ekleyiniz. Bunun dýþýnda güç akýþ grafiðine göre
ihtiyaç duyulan kondansatör deðerlerini kademelere ekleyiniz.
Eðer sayaç kapasitif yazýyorsa cihazýn kapasitif setini azaltýn ve endüktif set deðerini artýrýn.
15dk. bekledikten sonra sayacý kontrol edin. Hala sayaç kapasitif yazýyorsa bu iþlemi ceza
sýnýrýnýn altýna inene kadar tekrar edin. Eðer sisteminiz buna müsaade etmiyor ise akým
trafosundan önce baðlanmýþ bir yük olup olmadýðýna bakýnýz. Baðlantýlarda sorun yok ise güç akýþ
grafiðine göre ihtiyaç duyulan reaktör deðerlerini kademelere ekleyiniz.
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Eðer reaktif ile sayaç arasýnda oran farký varsa reaktife baðlý akým trafolarý ile sayaç akým
trafolarý arasýnda bir yüke baðlantý yapýlmýþ olabilir. Varsa bu baðlantýyý reaktif akým trafolarýndan
sonraya baðlayýnýz. Bunun dýþýnda kompanzasyon panosu ile sayaç panosu arasýndaki mesafe
uzak ise kablo kapasitif etki yapabilir. Kapasitif cezaya sebep olmuyor ise müdahaleye gerek
yoktur. Ancak cezaya sebep oluyor ise aradaki fark kadar þönt reaktör baðlamanýz ya da
kompanzasyon panosunu sayaç panosunun yanýna taþýmanýz gerekebilir.
Bozuk kondansatörler var ise daha saðlýklý kompanze için deðiþtiriniz ve ilgili kademeyi menüden
tekrar test yaptýrýnýz. Testler bittikten sonra cihaz otomatik olarak kompanzeye baþlayacaktýr.
25 - Sistemlerde Oluþabilecek Problemler
Fazlardaki dengesiz güçler: Bu durumda sistemdeki güç daðýlýmýný fazlara dengeli þekilde
baðlamaya çalýþýn yada güç akýþ grafiðinden dengesiz olan fazlara uygun kademeleri ekleyin.
Harmonik’li sistemler: Harmonik oluþturan cihazlar(invertör, elektronik balanstlar vs..) güç
faktörünü olumsuz yönde etkiler. Bu sistemlerde harmonik filtreleri kullanmak gerekmektedir.
Hýzlý yük deðiþimleri: Sistemde çok hýzlý deðiþen reaktif güçler var ise cihazýn kondansatör
müdahale zamanýný ve kondansatör boþalma zamanýný azaltýn. Cihaz sisteme daha hýzlý cevap
verecektir. Ancak bu durum kondansatör ve kontaktörlerin ömrünün kýsalmasýna sebep olabilir.
Kontaktörlerde deþarj bobinleri kullanmak bir kaç saniye kazandýracaktýr. Ya da kontak kullaným
sayýsýna bakarak en çok kullanýlan kademelerden ayný deðerde kademe ekleyiniz.
Uygun kondansatör deðerlerinin seçilmesi: Cihaz çeþitli güçlere müdahale edebilmesi için
kademelerde ara deðer kondansatörlerin baðlanmasý tavsiye edilir.
Örnek: Yaklaþýk 100Kwatt’lýk sistemde kullanýlmasý uygun olan ve uygun olmayan kondansatör
kombinezonu aþaðýdaki gibidir. 60Kvar’lýk trifaze kondansatöre göre düzenleme yapýlmýþtýr.
Tablo-4
Kademe
Tavsiye
edilmeyen
Tavsiye edilen

1

2

3

25KVar 15KVar 10KVar

4

5

6

5KVar

5KVar

2,5KVar

5KVar

2,5KVar 1,5KVar

20KVar 15KVar 10KVar 7,5KVar

7

8

9

1KVar

0,5KVar

Akým trafo testinin yapýlamamasý: Kompanzeye giden fazlar akým trafosundan önce baðlanmýþ
olabilir. Trafo baðlantýsýnda temassýzlýk olabilir. Kompanzenin beslemelerinde temassýzlýk olabilir.
Kademe kondansatörleri bozuk olabilir. Sistemde hýzlý yük deðiþimleri olabilir. Akým trafolarý en az
biri arýzalý olabilir.
Kademe testinin yapýlamamasý: Ölçümü yapýlan kademenin fazlarý akým trafosundan önce
baðlanmýþ olabilir. Kompanzenin beslemelerinde temassýzlýk olabilir. Kademe kondansatörleri
bozuk veya bitmiþ olabilir. Akým trafosu arýzalý olabilir. Sistemdeki hýzlý yük deðiþimleri bu testin
zamanýnýn uzamasýna sebep olur. Test sýrasýnda elle kademe deðeri girebilirsiniz.
26 - Cihazýn Bakýmý
Cihazýn enerjisini kapatýn ve baðlantýlardan ayýrýn. Hafif nemli veya kuru bir bez yardýmý ile
cihazýn gövdesini temizleyin. Temizlik maddesi olarak cihaza zarar verebilecek iletken veya diðer
kimyasal maddeleri kullanmayýn. Cihazýn temizliði bittikten sonra baðlantýlarýný yapýn ve cihaza
enerji verip çalýþtýðýndan emin olun.
27 - Boyutlar:
Þekil-62:Vidalý yan kulak(aparat)

Þekil-63: Yan kulak(aparat)

45mm
34mm
6mm

14/18

138mm

143mm

147mm

147mm

Þekil-64: Önden görünüm

Þekil-65:Arkadan görünüm

114,5mm

147mm

143mm
147mm

Þekil-66: Sol yan görünüm

R

S

T

S

T

S

N

S

138mm

28 - Baðlantý Þekline Göre Kondansatör Deðerleri Hesap Tablosu
N

Tablo-4

Kondansatör
Güçleri

3 Faz
Baðlantý
(Q/3)

2 Faz
Baðlantý
(Q/4)

Faz-Nötr
Köprülü Baðlantý
(2xQ/9)

Faz-Nötr
Baðlantý
(Q/6)

0,5 KVAR

0,16 KVAR

0,12 KVAR

0,11 KVAR

0,08 KVAR

1 KVAR

0,33 KVAR

0,25 KVAR

0,22 KVAR

0,16 KVAR

1,5 KVAR

0,5 KVAR

0,37 KVAR

0,33 KVAR

0,25 KVAR

2,5 KVAR

0,83 KVAR

0,62 KVAR

0,55 KVAR

0,41 KVAR

5 KVAR

1,66 KVAR

1,25 KVAR

1,11 KVAR

0,83 KVAR

7,5 KVAR

2,5 KVAR

1,87 KVAR

1,66 KVAR

1,25 KVAR

10 KVAR

3,33 KVAR

2,5 KVAR

2,22 KVAR

1,66 KVAR

15 KVAR

5 KVAR

3,75 KVAR

3,33 KVAR

2,5 KVAR

20 KVAR

6,66 KVAR

5 KVAR

4,44 KVAR

3,33 KVAR

25 KVAR

8,33 KVAR

6,25 KVAR

5,55 KVAR

4,16 KVAR

30 KVAR

10 KVAR

7,5 KVAR

6,66 KVAR

5 KVAR

22mm

43mm
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29 - Haberleþme ve Modbus Adresi

GSM veya Ethernet modeme Rs485 baðlantýsýnda en az iki cihaz
(sayaç, reaktif röle, enerji analizörü vb.) varsa modemin cihazlarý
tanýyabilmesi için seri numarasý veya modbus adresi gibi bilgilere
ihtiyacý vardýr.
Þekil-67
Bu menüde reaktif röleye ait modbus adresini belirleyebilirsiniz.
Modem Rs485 hattýna tek bir reaktif röle takýlý ise modbus adresini deðiþtirmenize gerek yoktur.
Sayaçlarda 8 haneli seri numarasý sabittir. Modeme birden çok reaktif röle baðlayacaksanýz
modbus adreslerinin ayný olmamasýna dikkat ediniz. Aksi halde hatalý veriler oluþacaktýr. Reaktif
rölede haberleþme ile ilgili olarak Baud rate: 9600bps, Databit: 8, Stopbit: 1 ve Parity: None
deðerleri sabittir.

MODBUS ADRESI
1

30 - GSM-MOD ile Uzaktan Haberleþme

Operatör

Sayaç /
A
Enerji
B
Analizörü
RS485

Ýnternet
/ Server

A1 A2

A

B 5V

GND

GSM-MOD

PC - Bilgisayar

TX RX

~

220V
AC

A
B

Reaktif
Röle

TX
RX
GND

RS485

Sayaç

RS232

Þekil-68
GSM-MOD ile uzaktan haberleþmede sadece reaktif röle veya beraberinde sayaç ve enerji
analizörü baðlanabilir. GSM operatörlerinden 100MB’lýk(tavsiye edilen) data hattý kullanýlarak
www.tenseenerji.com(server) üzerinden reaktif röle(sayaç ve enerji analizörü) ile uzaktan
haberleþme yapýlýr.
31 - ETH-MOD-T ile Uzaktan Haberleþme

ETH-MOD-T

Ethernet Kablosu

Sayaç /
Enerji
Analizörü

ADSL
Modem
A
B

RJ-45
Konnectör

Ýnternet
/ Server

RJ-45
Konnektör

RS485
A1 A2 GND A

RS485
Reaktif
Röle

A
B
GND

B

~

220V
AC

Þekil-69

PC - Bilgisayar

ETH-MOD ile uzaktan haberleþmede sadece reaktif röle veya beraberinde sayaç ve enerji
analizörü baðlanabilir. Ýnternete baðlý modeme baðlanarak www.tenseenerji.com(server) üzerinden
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reaktif röle(sayaç ve enerji analizörü) ile uzaktan haberleþme yapýlýr.

32 - USB-CON ile Haberleþme

PC - Bilgisayar
Maksimum 1000metre
B

USB-CON

SWITCH

A

TX

120R

120R
A
B
GND

RS485

Sayaç /
Reaktif
Röle /
Enerji
Analizörü

Sarmal kablo

RX
POWER

RX

RX

TX

USB

GND

TX

RS232

GND

Sayaç

5V

USB-CON ile haberleþmede tek bir cihaz baðlanabilir. Yaklaþýk 1000 metrelik (kullanýlan kabloya
göre mesafe azalabilir) mesafelerde USB kablosu kullanýlarak haberleþir. RGT-COM yazýlýmý ile
haberleþebilir.
33 - Tristör Sürücü Tetiklemeli Baglanti Semasi
k3

l3

k2

l2

k1

l1

L3

2A

L2

L1

2A

N

+V

C1

-

-

-

-

C24

2A

12V/24V
COM

Kapasitif
Tristör
Sürücü

12V/24V
COM

Endüktif
Tristör
Sürücü

DC Power 12V/24V
Supply
A1

A2

COM

2A

N
L1
L2
L3

S1(k)

S2(l)

P1(K)

P2(L)

C.T.

S1(k)

S2(l)

P1(K)

P2(L)

S1(k)

S2(l)

P1(K)

P2(L)

C.T.

C.T.

Þekil-71

RGT-XX(T)X modellerinde kuru kontak ile kontaktör tetikleme yerine DC +V(12V/24V) ile tristör
sürücü tetikleme kullanýlýr. Tristör sürücüleri tetiklemek için sürücüye uygun bir DC güç kaynaðýna
(12V 1,2A veya 24V 1,2A) ihtiyaç vardýr. DC güç kaynaðýnýn (-) veya COM ucu tristör sürücülerinin
COM uçlarýna baðlanýr. DC güç kaynaðýnýn (+) ucu ise reaktif rölenin +V(ortak tetikleme ucudur.)
giriþine baðlanýr. Tristör sürücülerin (+) uçlarý reaktif rölenin kademe(C1..C24) çýkýþlarýna baðlanýr.
Müdahale ve kondansatör boþalma zamanlarý 0,1saniyeye kadar inmektedir.
Tristör tetiklemeli sistemler daha hýzlý müdahale gereken yerlerde kullanýlýr.
Kondansatörlerin ömrünü uzatýr.
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35 - Ýçindekiler

34 - Teknik Özellikler:
Çalýþma Gerilimi

160V - 240V AC

1- Reaktif Güç Kontrol Rölesi Üç Faz Baðlantý Þemasý

2

Çalýþma Frekansý

50 / 60 Hz

2- Reaktif Güç Kontrol Rölesi Tek Faz Baðlantý Þemasý

2

Çalýþma Gücü

<12VA

3- Uyarýlar:

2

Çalýþma Sýcaklýðý

-20ºC.....55ºC

4- RGT-18 / RGT-24 Baðlantý Etiketi

3

Akým Ölçüm Aralýðý

5mA - 5,5A

Konu:

Sayfa

5- Akým Trafo Seçiminde ve Baðlantýsýnda Dikkat Edilecek Hususlar: 4

Ölçüm Hassasiyeti %±1

6- Kompanzede Dikkat Edilecek Hususlar:

4

7- Genel

Akým Trafo Oraný

5/5A........10000/5A

4

8- Tuþlarýn Kullanýmý

Baðlantý Þekli

Geçmeli klemens baðlantý

4

9- Genel Yapýsý

5

Kontak

5A / 250V AC Rezistif Yük

10- Normal Çalýþma Ekran Görüntüleri

5

Tetikleme Çikisi

<30V DC / <40mA

11- Menü Kullanýmý

6

12- Geliþmiþ Ayarlar Menüsü

7

Baglanti Hizi

13- Uzman Ayarlarý Menüsü

8

Baglanti Özellikleri Datab.:8, Stopb.:1, Parity:None

14- Bilgilendirme Mesajlarý

9

Baglanti Arayüzü

RS485

15- Cihazýn Ýlk Çalýþtýrýlmasý

9

Gösterge

2x16LCD, 4 dijit display, ledler

16- Kademe Testi Yaptýrmak

10

Kablo Çapý

2.5mm² (akým,gerilim giriþleri),

17- Elle Kademe Deðeri Girmek

11

18- Kademe Kontolu Yapmak ve Kullaným Sayýsýný Öðrenmek

11

Kademe Sayýsý

8, 12, 18, 24

19- Akým Trafo Testi Yapmak

11

Montaj

Panoya ön kapaðýna montaj

20- Güç Akýþ Grafiði Nasýl Çýkartýlýr?

12

Çalýþma Ýrtifasý

<2000metre

21- Kademe Yerleþme Zamaný

13

Aðýrlýk

<900Gr.

22- Off set Kademesi

13

23- Cevap Çözünürlüðü

Koruma Sýnýfý

IP41(Ön panel),IP00(Gövde)

13

24- Sistemin Kontrolü

Pano Delik Ölçüleri 140mm x 140mm

13

25- Sistemlerde Oluþabilecek Problemler

14

26- Cihazýn Bakýmý

14

27- Boyutlar:

14

28- Baðlantý Þekline Göre Kondansatör Deðerleri Hesap Tablosu

15

29 - Haberleþme Ve Modbus Adresi

16

30 - GSM-MOD ile Uzaktan Haberleþme

16

31 - ETH-MOD-T ile Uzaktan Haberleþme

16

32 - USB-CON ile Haberleþme

17

33 - Tristör Sürücü Tetiklemeli Baðlantý Þemasý

17

34 - Teknik Özellikler:

18

35 - Ýçindekiler

18

36 - Ýletiþim Bilgileri

18

Baglanti Izolasyon 2,5kV
9600bps

Doküman No: DK013-5

1.5mm² (kontak giriþleri)

36 - Ýletiþim Bilgileri
Merkez Mah. Çukurçeþme Cad. No:63/1 Kat:4 GAZÝOSMANPAÞA / ÝSTANBUL / TÜRKÝYE
Tel: +90 212 578 04 38 - 48 Fax: +90 212 578 04 36
www.tense.com.tr info@tense.com.tr
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