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UMG 505 Tip Varyasyonlarý

Kullanýmý

UMG 505 düþük gerilim ve orta gerilim
þebekelerindeki elektriksel deðerleri ölçmek,
kaydetmek ve denetlemek için kullanýlan
üniversal bir ölçüm cihazýdýr.
Orta nokta ileticili veya ileticisiz 1 fazlý ya da 3
fazlý sistemlerde ölçüm yapmak için tasar-
lanmýþtýr.
Hassaslýðý, pratik ve saðlam yapýsýnýn yanýnda 
tüm dýþ iletkenlerde üst akým ve güç harmoni-
niklerini  ölçmesi  gibi   özellikleri   sayesinde
yüksek  kalitesini  ortaya  koymaktadýr.  Emax
programý kullanýlaraka tüketicilerin kýsa süreli
kapatýlmasý ve jeneratörlerin devreye alýnmasý
sayesinde aktif güç yükü düþürülür.
Sistem  bunun  yanýnda  entegre  haftalýk  prog- 
ram saati ile tüketicilerin zaman ayarlý olarak
kumanda edilmesini mümkün kýlar.   
Üniversal  ölçüm  cihazýnýn  fonksiyon  çeþitlili-
ðine ancak yaklaþýk 13 farklý cihazýn bir arada
kullanýlmasý  ile  ulaþýlabilir;  örneðin:  Amper-
metre,   voltmetre,   seçilebilir   voltmetre,   güç 
ölçer  (KW,  kVA,  Kvar  Cos  phi )  kWh  sayacý 
(Aktif ve reaktif güç) (Ýmport / export) ve üst
harmonik analizörü, ölçü deðiþtirici, Emax
cihazý, haftalýk program saati.
Bütün  bu  cihazlarýn  ayný  anda  kullanýlmasý
yerine tek baþýna üniversal ölçüm cihazýnýn
kullanýlmasý sayesinde proje, montaj, kablo
döþeme ve depo giderleri, diðer analog ölçüm
cihazlarýna kýyasla büyük oranda  düþecektir.
Kullanýlabileceði muhtemel alanlar þunlardýr:
- Enerji daðýtým sistemlerindeki elektrik taným
deðerlerinin denetimi ve kontrolü
- ZLT ve SPS için ölçüm deðeri vericisi

Çalýþma Prensibi

Üç fazlý elektronik ölçüm sistemi 50 / 60 Hz bir þebekedeki gerilim ve akým-
larýnýn efektif deðerlerini tespit eder ve dijital hale getirir. Saniyede iki ölçüm
gerçekleþtirir. Sistemdeki mikro iþlemci bu tarama deðerlerinden elektrik bü-
yüklüklerini  hesaplar.  Maksimum  deðerler,  minimum  deðerler  ve  program-
lama verileri akü tarafýndan beslenen bir bellekte kaydedilir. Seçilen ölçüm
deðerleri  ve  þebekenin  devre  dýþý  kalmasý  /  yendiden  devreye  girmesi  gibi 
bilgiler tarih ve saati ile birlikte dairesel bellekte kaydedilir. (dairesel bellek)

Ölçüm deðerleri göstergeleri
/ Devamlý geçiþ düzeneði

Net olarak okunabilen LCD ekraný
fonksiyon  tuþlarýyla  baðlantýlý  ola- 
rak seçili ölçüm deðeri (moment
deðeri, minimum deðer, maksimum
deðer,  orta deðer )  hakkýnda  bilgi 
verir. 
UMG 505�in LCD ekranýnda 3 
ölçüm deðeri gösterilir ve PSW
yazýlýmý sayesinde 140 veri alaný
düzenleyebilir. Ölçüm deðeri
deðiþtirmek için 1-9999 saniye arasý
bir devir ayarlanabilir ve ölçüm
deðerinin seçimi saðlanabilir.

Bellek

UMG  505�in  hafýzasý  üç  kýsma   ayrýlmýþtýr.  Olay  belleði,  maksimum  ve 
minimum  deðer  belleði  ve  dairesel  bellek.  Tüm Emax aylýk azami deðerler 
tüm tarifeler için her ay kaydedilir.

Olay Belleði

Olay belleðinde aþaðýdaki geliþmeler tarih ve saati ile birlikte kaydedilir:
- Olayý silmek - Sýnýr deðeri ihlali
- Dijital giriþleri deðiþtirme - Yardýmcý gerilim kesintisi ve yeniden 
-   Dijital Emax çýkýþlarýný deðiþtirme devreye girmesi

-  Ölçüm  gerilim  kesintisi  ve  yeniden
devreye girmesi

Dairesel Bellek

Dairesel bellekte kayýt için
- Ölçüm deðerinin orta deðeri - sabit kWh sayacý
- Emax ölçüm periyodunun geri alýnmasý seçilebilir.
80.000 ya da 320.000 ölçüm deðeri kapasiteli dairesel bellek orta deðerlerin
kaydedilmesi iþlevini görür. Fabrika ayarýnda U1,  U2,  U3,  I1,  I2,  I3,  P1,  P2
ve  P3  orta  deðerlerini  15  dakikalýk  bir  ortalama  süre  üzerinden  bir  yýl 
boyunca kaydedilir. Ölçüm deðerlerinin kaydedilmesi için toplam 6 sýnýr
seçilebilir. Kayýt alan içi veya dýþýnda gerçekleþebilir.

Yaz/ Kýþ saati ayarlamasý

Þu  seçenekler  arasýnda  seçim  yapýlabilir: 
- yaz/kýþ saat ayarlamasý yok
- kiþisel yaz/kýþ saat ayarlamasý
- Listeli yaz/kýþ saat ayarlamasý (Avrupa için
geçerli sabit ayarlama)

Üniversal
Ölçüm Cihazý
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Modem Yazýcý LON Mobus I/O

Tip UMG 505 MOD MOD LON
RS232 RS485

Yardýmcý gerilim:
85 .. 250V AC, 80 .. 350V DC
40 .. 115V AC, 55 .. 165V DC
15 .. 55V, 20 .. 80V DC
Ara  kesit  RS232 
Ara  kesit  RS485 
LON �  ara  kesit
Yazýlým PSW505
Yazýlým PSW professional

= mevcut = mümkün deðil = opsiyonel

LON

PC
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Emax nominal deðeri
EMAX programý için 5 nominal deðer programlanabilir. Nominal deðer
deðiþimi dahili kumanda saati veya UMG 505�in dijital giriþleri üzerinden
gerçekleþtirilir.

4 Opto  kuplaj  giriþleri  1-4  dahili  giriþ-   
lerin  üzerinde  gösterilmiþtir.  UMG  505
toplam olarak 20 dahili giriþe sahiptir. 5
ile 12 arasýndaki dahili giriþlerde LON
Bus ara kesitin (opsiyon) 8 giriþi
görüntülenmektedir. 13 ile 20 arasýndaki
dahili giriþlerde MODBUS ara kesitinin
(opsiyon) 8 giriþi gösterilmektedir. 1-4
arasýndaki dijital giriþlerin (digital imput)
durumu seri ara kesit noktasý yardýmýyla
sorgulanabilir.

20 dahili giriþ 15 giriþ kanalýna tayin
edilebilirler. Her  giriþ  kanalý  ayný zaman-
da  bir  kWh  sayacýný   çevirebilir,  Emax 
geri alýmýný etkinleþtirebilir, dahili saati
senkronize edebilir ve EMAX programý
için baþka bir nominal deðer seçebilir.

Dijital çýkýþlarýn ikisi  (digital imput)
arasýnda UND baðlantýsý yapýlabilir ve
sonuç, bir giriþ kanalý vasýtasýyla tayin
edilebilir.   1    ile    2    arasýndaki    dijital 
giriþlere   (digital imputs)   bir    fonksiyon 
olay  sayacý   (1-3 maks. 1 Hz)  atanmýþtýr. 
1 ile 4 arasýndaki bir dijital çýkýþa bir
fonksiyon atandýysa (impuls deðerliliði
haricinde) bu durumda giriþteki tüm
deðiþiklikler    olay   belleðinde   tarih    ve 
saati ile birlikte kaydedilir.

Emax için impuls giriþi

Dijital  giriþ  4  ayrýca  aktif  güç  sayýmý  için  (max. 10Hz)  impuls sayaç giriþi 
olarak kullanýlabilir.

Ölçüm Deðerleri

Dijital Giriþler

Akým ../5A 0,000..9999 A 0,005..5 A +-0,2 % vMb
Akým .../1A 0,000..9999 A 0,005..1 A +-0,2 % vMb
Akým, N 0,000..9999 A 0,060..15 A +-0,6 % vMb
Akým  L-N 0,0...   999,9 MV 50..500 V +-0,2 % vMb
Akým  L-L 0,0...   999,9 MV 80..870 V +-0,2 % vMb
Frekans (U) 45,00..65,00 Hz 45,00..65,00 Hz +-0,2 % vMw
Aktif güç +/- 0,00 W..9999 MW 0,05 W..2,5 kW +-0,5 % vMb
Vektör gücü 0,00 VA..9999 MVA 0,05 VA..2,5 kVA +-0,5 % vMb
Reaktif güç 0,00 kvar..999 MVAr 0,05 var..2,5 kvar kap ind. +-0,5 % vMb
Güç faktörü 0,00 kap...1,00..0,00 ind. 0,00 kap..1,00..0,00 ind. kap. ind. +-0,5 % vMb
Aktif enerji + 0,0 Wh..9999 GWh 0,05 Wh..9999 GWh*2 t1/t2 *3
Aktif enerji - -0,0 Wh..-9999 GWh -0,05 Wh..-9999 GWh*2

Reaktif enerji +/- 0,0..9999 Gvarh 0,05vars..9999 Mvarh*2 t1/t2 *3
Üst harmonik pay THD U,I 0,0..100 % 0,0..100 % +-0,5 % vMb
Kýsmi harmonik 0,000 A..9999 A 0,005 A..5A (1 A) +-0,5 % vMb
HDF U,  I 2-20 0,0 V..99,99 kV 0,000 V..9999 V +-0,5 % vMb

Ölçüm büyüklüðü Gösterge alaný ÖlçümToplamL1 L2 L3Derece faktörü 1�de 
ölçüm alaný

Min.
deðer

Maks.
deðer

Orta
deðer

Tarih/
saat
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vMb: Ölçüm alaný, vMw: Ölçüm deðeri, t1: Baþlangýç zamaný, t2: Ýþletme süresi, + Ýmport, - export
*1 Entegrasyon: 5, 10, 15, 30  saniye, 1, 5, 10, 15, 30, 60 dakika üzerinden
*2 60 dakika kapasiteli bellek
*3 Ýþin ölçüm hassasiyeti gücün hassasiyetinden kaynaklanýr. Çalýþmadaki ölçüm hassasiyeti gücün ilgili hassasiyetinden kaynaklanmaktadýr.
*4 bkz. Tip varyasyonlarý

UMG 505

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


D
ij

it
al

 Ç
ýk
ýþ

la
r

4

EMAX Dijital çýkýþlarý

EMAX programý maksimum 5 EMAX dijital çýkýþý kumanda eder. EMAX
dijital çýkýþlarýn herbirine 0 ile 9 arasýnda bir öncelik kodu tayin edilebilir.

Ayarlanabilir Parametreler
Öncelik: 0 .. 9 (0 = kapalý)
EMAX dijital çýkýþlarý: 1 .. 5
Baðlantý gücü: 0W .. 9999MW
Asgari devreye girme süresi: 20 .. 9999 saniye
Asgari devreden çýkma süresi:   20 .. 9999 saniye

Dijital Çýkýþlar

UMG505�in  5  dijital  transistör  çýkýþý  bulunmaktadýr.  Bu  çýkýþlar  ekranda  out1  -  out5  ile  gösterilir.  Çýkýþlardan her birine 
bir veri kaynaðý atanabilir. Toplam 6 deðiþik veri kaynaðý seçilebilir: 

- Sýnýr deðer çýkýþý,
- Kumanda saati çýkýþý,
- EMAX dijital çýkýþlarý (opsiyon),
- LON-Bus (Opsiyon),
- MODBUS (Opsiyon),
- kwh sayacý

Sýnýr deðer denetimi

Ölçüm deðerlerinin denetimi için 5 sýnýr 
deðer çýkýþý programlanabilir. Her sýnýr 
deðer çýkýþýna azami 3 karþýlaþtýrýcý (A, B, C)
atanabilir.  Her karþýlaþtýrýcý için 

- 2 sýnýr deðer ve 2 ölçüm deðeri veya
- 2 sýnýr deðer ve 1 ölçüm deðeri veya
-  1 sýnýr deðeri ve asgari devreye girme 
süresi

programlanabilir.

Bir  sýnýr  deðer  çýkýþýnda  tespit  edilen  bir 
deðer ihlali tarihi ile birlikte olay belleðinde
kaydedilir  ve isteðe baðlý olarak dijital
çýkýþtan verilebilir.

Her veri kaynaðý sadece bir çýkýþa tayin
edilebilir. Çýkýþlardan birine iþ sayacý tayin
edildiðinde çýkýþ impuls verici olarak çalýþýr.
Tüm   veri   kaynaklarýndan    gelen   sinyaller 
(kWh sayacý hariç) invertlenmiþ olarak
verilebilir.

Haftalýk ayar saati

UMG 505�deki kumanda saati 100 zaman kanalýna sahiptir. Her kumanda
saati  kanalý  bir  zaman   aralýðýný   tanýmlar.  Zaman  aralýðý,   devreye  girme 
noktasý   ve   devreden   çýkma   noktasý   ile   belirlenir.   Devreye   girme   ve 
devreden çýkma noktalarý gün, saat ve dakika tespit edilir.

Her   kumanda  saat  kanalý  eþzamanlý  olarak  kumanda  saat  çýkýþýný 
kumanda edebilir, bir EMAX nominal deðerini ve iþ sayacýný seçebilir.

Dijital çýkýþlarýn programlanmasýnda kumanda saati çýkýþlarýnýn bir 
tanesine dijital çýkýþ tayin edilebilir.

Impuls çýkýþlarý

UMG505�deki 5 dijital çýkýþ impuls çýkýþý
olarak kullanýlabilir. Asgari impuls uzunluðu
50ms ve azami frekans 10Hz�dir.

Dijital Çýkýþlar
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UMG 505

Analog çýkýþlar

UMG505�in 5 analog çýkýþý bulunmaktadýr. Analog çýkýþlar ortak bir topraklamaya sahiptir ve UMG505�teki diðer giriþ ve
çýkýþlardan galvanik olarak ayrýlýrlar. Analog  çýkýþlarýn  kullanýmý  için  20V  ile  30V  arasýnda  harici  yardýmcý  gerilime ihtiyaç 
vardýr.

Analog çýkýþlarýn kaynaðý olarak: 

-  Ölçüm deðeri,
-  Dahili EMAX analog çýkýþlar 1-4
-  Modbus üzerinden UMG 505�e verilen deðerler

kullanýlabilir.

EMAX Analog çýkýþlarý

UMG505 dahili 5 dijital ve 4 EMAX çýkýþýna sahiptir. Dahili EMAX analog çýkýþlarýndan herbirine bir analog çýkýþ tayin 
edilebilir. Bir jeneratör EMAX analog çýkýþ üzerinden kumanda edilirse dahili EMAX analog çýkýþýna hem analog çýkýþ hem 
de dijital çýkýþ tayin edilir. Dijital çýkýþ kumanda edilen EMAX analog çýkýþýnýn hesaplanan akýmý 0mA�dan daha büyük 
olduðunda aktif duruma geçer. Böylece bu dijital çýkýþ jeneratör kumandasý için start sinyali olarak kullanýlabilir.

EMAX analog çýkýþlarý için aþaðýdaki parametreler ayarlanabilir:

Taným Ayar aralýðý
Öncelik: 0 .. 9 (0 = kapalý)
EMAX analog çýkýþý: 1 .. 4
Maximum baðlantý gücü: 0W .. 9999MW
Minimum baðlantý gücü: 0W .. 9999MW
Tüketici
Azami tasarruf gücü: 0W .. 9999MW
Ýlk hareket süresi: 10 .. 9999 sn.
Jeneratör
Asgari çalýþma süresi: 0 .. 9999 dakika
Ön çalýþma süresi: 0 .. 99 saniye

Analog Çýkýþlar
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Analog çýkýþ 0(4)-20 mA örneði

Tüm ölçüm deðerleri (aktif ve reaktif güç hariç)
dahili vir analog çýkýþýna verilebilir. 
Ayrýca  desentral I/O sistemi üzerinden altý 
harici analog çýkýþ programlanabilir.

Modem Komünikasyon örneði ... Modem baþýna 31 cihaz

Yazýlým

RS485RS232

SPS Komünikasyon örneði ... 31 Cihaz (yýldýz çoðaltýcý ile 255 cihaza kadar sökülebilir)

Yazýlým

RS485

PC Komünikasyon örneði ... 31 Cihaz (yýldýz çoðaltýcý ile 255 cihaza kadar sökülebilir)

Yazýlým 

RS485RS232

Açýklama: ComServer sadece lokal network
için uygundur. Windows 2000 ya da ME
kullanýp kullanmadýðýnýzý lütfen önceden
bildirin.

Com Server (TCP/IP) örneði... Com Server baþýna 31 cihaz
lokal Network için

Yazýlým

RS485

RS485

Max. 57600 Byte

LWL baðlantý örneði... Hat baþýna 31 cihaz

Yazýlým 

LWL

RS485RS232 RS485

LON-BUS örneði

LON teknolojisi FTT10 sayesinde UMG505 
seri, yýldýz veya halka yapýlar halinde 
Networklere baðlanabilir.

Ethernet
(TCP/IP)

100
BaseT

LON

LON
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UMG 505

Aþýrý gerilim kategorisi: III
Kirletme derecesi: 2
Ýþletim sýcaklýk aralýðý: -10 °C.. +55°C
Depo sýcaklýk aralýðý: -20°C.. +60°C
Montaj yeri: isteðe baðlý
Koruma sýnýfý: 1=Koruyucu hatlý cihaz
Yardýmcý gerilim: (tip varyasyonlarýna bakýn)

Gerilim ölçümü: L-N 50.. 500V 50/60 Hz
L-L 80.. 870V 50/60 Hz

Akým ölçümü: .../5A (1A)
Tesir akýmý: 5mA
Koruma türü: Ön IP 50 IEC 529�a göre

Arka IP 20 IEC 529�a göre

UMG505 IT þebekelerinde 500 V AC dýþ
iletken gerilimine kadar olan IT þebekelerinde
kullanýlabilir.  Empedans, muhafazaya (PE)
karþý dýþ iletken baþýna 2M�dir.
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