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Desentral I/O

Profibus DP V0

Modbus RTU

Modem/PC

Yazýcý

Prorem Yazýlýmý

Enerji Kontrol
Monitör Sistemi
Kullanýmý

Kullanýmý

Enerji kontrol monitör sistemi Procant temel
donaným olarak her NSHV sisteminde olmasý
gereken çok iþlevli bir cihazdýr. Bu sistem
kumanda panosuna takýlamaya uygundur ve
bir ölçüm cihazý olarak, elektrik besleme
tertibatlarýnýn yüklenme oranlarýný tespit eder.
Cihaz akým ve güç ortalama deðerleri de dahil
olmak üzere tüm elektrik deðerlerini ölçmek için
tasarlanmýþtýr.

Ayrýca akým ve gerilimin tarama deðerinden üst harmonikler 2...40
Fourier transformasyon sayesinde hesaplanýr, grafikle gösterilir ve
kaydedilir. Emax fonksiyonu ile tüketiciler kýsa süreli devreden çýkarýlmak
suretiyle aktif güç maksimum deðeri düþürülür.

Sistem bunlarýn dýþýnda entegre mevsim ayarlama saati ile tüketicilerin
zamana veya duruma baðlý olarak kumanda edilebilmelerini saðlar.
Entegre reaktif güç kontrol rölesi reaktif akýmýn dengelenmesi için
kondansatör kademelerini ihtiyaca göre otomatik olarak devreye alýr ya
da çýkarýr. Giriþ ve çýkýþlarýn kumandasý dezentral fonksiyon modülü
üzerinden gerçekleþir. Sistem alan BUSu tarafýnda (Profibus ya da
Modbus) ikincil (slave) olarak etki eder.
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Ölç üm cihazý

Üst harmo nikler
Û³¿¨

Enerji y ükü yönetimi
Mevsim aya rla ma saati

½±-

Reaktif güç kontrol rölesi
Mantýk

Dijital Giriþler

Fonksiyonbaðlantýlarý

Reaktif güç kontrol rölesi
E-Max
Fonksiyon baðlantýlarý Procont
Kumanda saati
sisteminin giriþ ve çýkýþ yönleri
Karþýlaþtýrýcý
arasýndaki ve dahili fonksiyonlara olan baðlantýlarý oluþtururYa r d ý m c ý g i r i þ
lar.
Hata bildirim çý ký þý

Dijital Çýkýþlar

Giriþ operatör sayýsý

Çýkýþ operatör sayýsý

Dijital giriþler 1 .. 96
Emax çýkýþlar 1 .. 64
Kumanda saati çýkýþlar 1 .. 16
Arýza bildirm çýkýþý 1
Gösterge 1 .. 128
Yardýmcý giriþ 1
Zamanlayýcý çýkýþlarý 1 .. 8
Klavye 1
Karþýlaþtýrýcý çýkýþ 1 .. 32
Röle çýkýþý 1 .. 16
Uzak gösterge 1 .. 32

Dijital çýkýþlar 1 .. 96
Zorunlu giriþler 1 .. 64
Geri bildirim giriþleri 1 .. 64
Ýþletim bildirimleri 1 .. 64
Tarife giriþleri (E-Max)2 .. 4
Tarife giriþleri (Röle) 2 .. 4
Gösterge 1 .. 128
Zamanlayýcý giriþleri 1 .. 8
Arka plan aydýnlatmasý 1
Ölçüm periyodu geri alýmý 1
Çalýþmayý silme 1
Yazýcý kanallarý 1 .. 8
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Operatörler

Mantýk

Mantýk

RPC reaktif güç kontrol rölesi tarife
çevirme düzeni
E-Max tarife çevirme düzeni
Raporlama
G österge
Zaman verici
Klavye
Arka aydýnlatma

Ölçüm Cihazý

Ë

É

Ölçüm büyüklüðü

Ölçüm Cihazý

Gösterge alaný

Derece faktörü 1de
ölçüm alaný

L1 L2 L3 Toplam

Min.
deðer

Orta
deðer

Tarih/
saat

Ölçüm hassasiyeti

Akým ../5A

0 .. 99, 100 .. 99999 A

0.05 .. 5 A

+-0,3% vMb + 0,3% vMw

Akým L-N

0 .. 99, 100 .. 99999 V

50 .. 250 V

+-0,3% vMb + 0,3% vMw

Akým L-L

0 .. 99, 100 .. 99999 V

80 .. 440 V

+-0,3% vMb + 0,3% vMw

Frekans (U)

45,00 .. 65,00 Hz

45.00 .. 65.00 HZ

+-0,1% vMb + 0,1% vMw

Aktif güç +/-

0 .. 9.99, 10 .. 99.99,

0 .. 1 kW

+-0,5% vMb + 0,5% vMw

0 .. 1 kVA

+-0,5% vMb + 0,5% vMw

100 .. 99999 kW
Vektör gücü

0 .. 9.99, 10 .. 99.99,
100 .. 99999 kVA

Reaktif güç

0 .. 9.99, 10 .. 99.99,

0 .. 1 kvar

kap.

ind.

+-0,5% vMb

0.00kap .. 1.00 .. 0.00ind

0.00kap ..1,00 ..0.00ind

kap.

ind.

+-2 Digits +

0 .. 99.99, 100 .. 999.9,

0 .. 99999999 kWh

*2

0 .. 99999999 kWh

*2

+ 0,5% vMw
100 .. 99999 kvar
Güç faktörü
1,0% vMw
Aktif enerji +/-

1000 .. 99999999 kWh
Reaktif enerji +/-

0 .. 99.99, 100 .. 999.9,
1000 .. 99999999 kWh

Üst harmonik pay THD U,I

0.0 .. 99.9%

0.0 .. 99.9%

+-1,5% vMb + 1,5% vMw

Üst harmonik HDF U 2- 40

0.0 .. 999.9,

0.1 .. 250 V

+-1,5% vMb + 1,5% vMw

1000 .. 99999 V
Üst harmonik HDF I 2- 40

0.0 .. 999.9,

0.01 .. 5 A

vMb: Ölçüm alaný, vMw: Ölçüm deðeri, + teslimat kapsamýna baðlý
*1 akým orta deðer göstergesi mevcut, entegrasyon süresi : 15 dak.
*2 Çalýþmadaki ölçüm hassasiyeti gücün ilgili hassasiyetinden kaynaklanmaktadýr.

Üst Harmonikler

Üst Harmonikler 2-40
Üst harmonikler 2 .. 40 Forier-transformasyon yardýmýyla tarama deðerlerinden hesaplanýr. Bu deðerler
sütunlu / eðimli grafikler ya da tablo olarak
gösterilebilir ve basýlabilir. Örneði saðda sütunlu grafikte
gösterilmiþtir.

Temel harmonikten 40. üst harmoniðe kadar olan üst
harmonikler görüntülenir. Sütunlar temel harmoniðe
baðlý olarak % olarak bildirilir. Sütunlu ve eðimli
grafiklerim boyutlarýnýn ölçüsü ekranda görüntülenir.
Grafiklerden bir çok ilave ölçüm deðeri öðrenilebilir.
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Emax Fonksiyonu

Û³¿¨

Azami Yük Yönetimi
64 Tüketici / 4 Nominal Deðer
Impuls giriþinden gelen aktif güç impulslarý ya da
ölçüm parçasýnda hesaplanan toplam aktif güç baz
alýnarak E-Max modülü ayarlý maksimum deðerleri
aþmamak için gerekli büyüklükleri hesaplar.

Sistem maksimum deðerlerde bir aþma tespit
ettiðinde ayarlý tüketici taným verileri sayesinde
devreden çýkarmanýn gerekli olup olmadýðýný kontrol
eder.

Tüketicilerin devre dýþý býrakýlmasý taným verileri göz
önüne alýnarak gerçekleþtirilir. Bu metodun amacý en
az kumanda hamleleriyle ayarlý nominal deðerin
ölçüm periyodunun sonunda saðlanmasýdýr.

Soldaki resimde göründüðü gibi sistem son 100
günün bilgilerini saklamaktadýr.

64 E-Max kanalý kullanýma hazýrdýr. Devreye girme ve devreden çýkma kriterleri þunlardýr:
 Ýþlem deðerleri (nominal deðer, orta güç, anlýk güç, trend gücü, düzeltme gücü, baðlantý gücü)
 Öncelik ve kumanda (normal/devre/rotasyon)
 Zaman verileri (min. / maks devreden çýkma, minimum devreye girme süresi, son/ön iþlem süresi, kumanda aralýðý)

Bu esnada cihaz, seçime göre harici veya dahili olarak kumanda edilebilen 4 nominal deðeri iþleyebilir. E-Max
fonksiyonunun her tüketicisine zorunlu giriþ, geri bildirim giriþi veya iþletme bildirim giriþi iliþkilendirilebilir. Bu
giriþlerin yardýmýyla tüketicilerin ulaþýlabilirliði maksimum deðerlerin denetlenmesi açýsýndan kýsýtlanabilir.

Tüketicileri devre dýþý býrakabilmek için dijital çýkýþlardaki bir veya daha fazla geniþleme modüllerine ihtiyaç duyulur.
Tüketicilerin konumu, zorunlu giriþler, geri bildirim giriþleri ya da iþletme bildirim giriþleri üzerinden kontrol edilmesi
gerekirse, dijital çýkýþlý yeterli sayýda geniþleme modülü ana cihaza baðlanmalýdýr.

Protem Yazýlýmý

Yazýlým
Protem programý Procont sistemindeki ölçüm
verilerinin, programlama verilerinin ve olay verilerinin programlanmasý, okunmasý ve arþivlenmesi
için kullanýlýr.

Programlama (gönderme/alma):
Konfigürasyon verileri, maksimum deðer
denetleyicisi,
Reaktif güç kontrol rölesi, kumanda saati,
mantýk
Deðerlendirme (alma):
Olay kaydedici, Emax azami deðerleri,
Ýþ-gün hattý, Azami ölçüm deðerleri
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Ara Kesitler

Desentral fonksiyon modülü
Procontun ana kesit noktalarýna maksimum
32 MOD I/O modülü baðlanabilir. Tip seçenekleri: MOD 61/60; 6 giriþ / 6 çýkýþ, MOD 12
I; 12 giriþ, MOD 112 O; 12 çýkýþ, MOD 24 O; 24
çýkýþ.

Yazýcý baðlantýsý
Ýkincil (Slave) kesit noktalarý Modbus veya
Profibus için, yazýcý ara kesiti için (ata yüz
dönüþtürücü yardýmýyla) ya da modem için
parametrelendirilebilir.

Modem Komünikasyon örneði

... Modem baþýna 31 cihaz

Yazýlým

RS232

RS485

SPS Komünikasyon örneði

... 31 cihaz (Yýldýz çoðaltýcý ile 255 cihaza kadar sökülebilir)

Profibus (1,5 Mbytea kadar) / Modbus

RS485

PC Komünikasyon örneði

... 31 cihaz (Yýldýz çoðaltýcý ile 255 cihaza kadar sökülebilir)

Yazýlým

RS232

RS485

Com Server (TCP/IP) örneði
lokal Network için

... ComServer baþýna 31 cihaz
Max. 57600 Byte

Yazýlým
RS485
Ethernet
(TCP/IP)
100
BaseT

Açýklama: ComServer sadece lokal network
için uygundur. Windows 2000 ya da ME
kullanýp kullanmadýðýnýzý lütfen önceden
bildirin. UMG503LS kullanýlamaz.

RS485

LWL baðlantý örneði

... Hat baþýna 31 cihaz

Yazýlým

RS232

RS485

RS485
LWL

Açýklama: UMG503LS kullanýlamaz.
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Mevsim Kumanda Saati

Mevsim Kumanda Saati
Enerji kontrol sistemi Procontun mevsim ayarlama saati geniþ
ayar varyasyonlarý ile donatýlmýþtýr. Bu saat 16 kanal ve 160
daðýtýlabilir zaman bloklarý ile kumanda programýnýn her gün
otomatik olarak tekrarlanmasýný saðlar. Bu tekrarlama 18 yýlda bir
kez gerçekleþen aralýða kadar devam eder.
Bu saat ile sadece tüketiciler deðil ayrýca tarife geçiþ
düzeneði, olay raporlama ve zorunlu giriþler gibi dahili
fonksiyonlarda kumanda edilebilir. En kýsa kumanda aralýðý 1
dakikadýr. Tatil, bayram ve özel günler için programlanabilir
bir takvim de saate entegre edilmiþtir.
Diðer programlamalar için ne kadar bellek kaldýðý kumanda
saatinin menülerinde sürekli olarak gösterilir.

Zamanlayýcý

Reaktif Güç Kontrol Rölesi Zamanlayýcý

Devreye girme gecikmesi
Giriþ
Çýkýþ

tt çalýþma süresi

zamanlayýcý
kullanýlabilir. Her
zamanlayýcý dört farklý
iþletim þeklinde
kullanýlabilir.

Devreden çýkma gecikmesi
Giriþ
Çýkýþ

½±-

Zaman aralýðý vericisi

Sistemde 8

t t çalýþma süresi

Önemsiz giriþ

Zamanlayýcýlarýn
çalýþma süreleri
0 ile 99999 s
arasýndaki saniyelik
adýmlar
ile ayarlanýr.

Çýkýþ

t çalýþma
süresi

t çalýþma
süresi

Empülsiyon kontaðý
Giriþ
Çýkýþ

t çalýþma
süresi

t çalýþma
süresi

Reaktif Güç Kontrol Rölesi - 16 Kademe

Reaktif güç kontrol rölesi 16 çýkýþa sahiptir ve azami
4 nominal güç faktörü ile çalýþýr (0.8 ind  1.0  1.8
cap).
Ýlk kondansatör kademesinin kademe gücü 0.00 ile
999.99 kvar arasýnda ayarlanabilir.

Kademe

aralýðý
olarak
aþaðýdaki
deðerler
ayarlanabilir:
1:1:..., 1:1:2:..., 1:2:2...., 1:2:3:6..., 1:2:4.....,
1:2:4:8....., 1:1:2:4......, 1:2:3:4....., 1:2:3...., 1:1:2:2:4.....,
Devreye alma veya devreden çýkarma sonrasýndaki
zaman 20 ile 999 saniye arasýnda ayarlanabilir.
Kumanda türü olarak dairesel kumandasý veya
çizgisel kumnda seçilebilir.
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Teknik Bilgiler

Teknik Bilgiler

Ölçüler:
H137,0(+1,0 ) x B281,0(+1,0)

Yardýmcý gerilim:
Þebeke frekansý:
Güç harcama:
Ölçüm giriþleri:
Akým yolu:
Opsiyon:
Güç harcama:
Nominal akým:
Devamlý yüklenme:
Kýsa süreli yüklenme :
Gerilim yolu :
Sinyal frekansý:
Giriþ gerilimi:
Güç harcama:

230 V (Option 110 V)
47 .. 63 Hz
20 VA

5 A (50mA .. 5,5 A)
1 A (10mA .. 1,1 A)
5Ada 1,25 VA
In = 5A
1,2 * In
2,4 * In (süre: 5 s, gecikme maks. In : 1 h)
45 .. 65 Hz (ana harmonik için)
60 .. 250 V
230 Vde 2,75VA

Yardýmcý giriþ:
Impuls çýkýþý:
Maks. kumanda frekans:
Maks. kontakt yükü:

230V 50/60Hz = aktif
4,75 Hz
100 V DC, maks.1A

Ýþletme sýcaklýðý:
Depo sýcaklýðý:
Nem sýnýfý:
Aðýrlýk
Koruma türü ön / arka:

0°C .. + 45°C
- 20°C .. + 60°C
F DIN 40040 (% 15 - % 95 arasýnda yoðunlaþma yok)
2,5 kg
IP 50 / IP 20
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