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Modem

Yazýcý

Profibus

PC

Desentral I/O

Üniversal
Ölçüm Cihazý

Kullanýmý

Kullanýmý
UMG 503 düþük gerilim ve orta gerilim
þebekelerindeki elektriksel deðerleri ölçmak,
kaydetmek ve denetlemek için kullanýlan
üniversal bir ölçüm cihazýdýr.
Orta nokta ileticili veya ileticisiz 1 fazlý ya da 3
fazlý sistemlerde ölçüm yapmak için
tasarlanmýþtýr.
Hassaslýðý, pratik ve saðlam yapýsýnýn yanýnda
tüm dýþ iletkenlerde üst akým ve güç
harmoniklerini ölçmesi gibi özellikleri sayesinde
yüksek kalitesini ortaya koymaktýr.
Üniversal
ölçüm
cihazýnýn
fonksiyon
çeþitliliðine ancak yaklaþýk 13 farklý cihazýn bir
anrada kullanýlmasý ile ulaþýlabilir; örneðin:
Ampermetre, Voltmetre, Seçilebilir Voltmetre,
Güçölçer (KW,kVA, Kvar Cos phi). Ýmpuls
sayacý (Aktif ve reaktif güç) ve frekans sayacý
vb.)
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
akýmlalarýnýn efektif deðerlerini tespit deðerlerini tespit eder ve dijital hale
getirir. Saniyede 2 ölçüm gerçekleþtirir. Sistemdeki mikro iþlemci bu tarama
deðerlerinden elektrik büyüklüklerini hesaplar. Maksimum deðerler, minumum
deðerler ve proglamlama verileri akü tarafýndan beslenen bir bellekte kaydedilir.
Seçilen ölçüm deðerleri ve þebekenin devre dýþý kalmasý/yeniden devreye girmesi
gibi bilgiler tarih ve saati ile birlikte dairesel bellekte kaydedilir.
(dairesel bellek)

Dairesel Bellek
80.000 ya da 320.000 ölçüm deðeri kapasiteli dairesel bellek orta deðerlerin
kaydedilmesi iþlevini görür. Fabrika ayarýnda U1 ,U2, U3, 11, 12, 13, P1, P2 ve
P3ün ortalam deðerleri 15 dakikalýk bir ortalama süre üzerinden 512 k RAM
belleðe sahip cihazlarda yaklaþýk 3 ay boyunca hafýzada kayýtlý tutulur.

Ölçüm deðerlerinin kaydedilmesi için toplam 6 sýnýr deðeri penceresi
programlanabilir. Üst ve alt sýnýr deðeri kullanýcý tarafýndan seçilebilir. Kayýt
alan içi veya dýþýnda gerçekleþebilir.

UMG 503 Tip Varvasyonlarý

Tip Varyasyonlarý

Tip UMG 503 L LG LS S OV V

L

LG

LS

Bellek 512k RAM
Bellek 128k RAM
Yardýmcý gerilim:
85 .. 250V AC, 80 .. 350V DC
40 .. 115V AC, 55 .. 165V DC
15 .. 55V, 20 .. 80V DC
Dahili röle çýkýþlarý
Harici röle çýkýþlarý
Impuls çýkýþý
Analog çýkýþ 0 (4) - 20mA dahili
Analog çýkýþ 0 (4) - 20mA dahili
RS 232 Ara kesit
RS 232 Ara kesit
Yardýmcý giriþ
Yardýmcý giriþ, harici
Üç iletkenli, harici (Aron çevirme düzeni)
Profibus DP V0 / V1
Yazýlým PSW basic
Yazýlým PSW professional
= mevcut

= mümkün deðil

= opsiyonel
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S

OV

V

UMG 503

Ölçüm Deðerleri

Ölçüm Deðerleri
Ölçüm büyüklüðü

Gösterge alaný

Derece faktörü 1de
ölçüm alaný

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

L1 L2 L3 Toplam

Min
deðer

Orta 1 Maks.
deðer* deðer

Tarih/
Saat

Ölçüm hassasiyeti

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

Aktif enerji -

-0,0 Wh..-9999 GWh

-0,05 Wh..-9999 GWh*2

t1/t2

Reaktif enerji +/-

0,0..9999 Gvarh

0,05vars..9999 Mvarh*2

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

t1/t2

*3
*3

vMb: Ölçüm alaný, vMw: Ölçüm deðeri, t1: Baþlangýç zamaný, t2:Ýþletme süresi, + teslim kapsamýna baðlý olarak, *1 entegrasyon: 1, 5, 10, 15, 30 saniye, 1, 5, 10, 15, 30, 60 dakika,üzerinden
*2-60 dakikakapasiteli bellek. *3 iþin ölçüm hassasiyetinden kaynaklanýyor. Çalýþma ölçüm hassasiyeti gücün ilgili hassasiyetinden kaynaklanmaktadýr. 4 bkz. Tip varyasyonlarý

Gösterge Örnekleri

Gösterge Örnekleri

Ölçüm Deðeri Göstergeleri / Devamlý Geçiþ Düzeneði

Net olarak okunabilen LCD ekraný fonksiyon tuþlarýyla baðlantýlý olarak seçili ölçüm deðeri (moment deðeri, minimum deðer,
maksimum deðer, orta deðer) hakkýnd abilgi verir.
UMG 503ün LCD ekranýnda 3 ölçüm deðeri gösterilir. ve PSW yazýlýmý sayesinde 140 veri alaný düzenlenebiliyor. Ölçüm deðeri
deðiþtirmek için 1-9999 saniye arasý bir devir ayarlanabilir ve ölçüm deðerinin seçimi saðlanabilir.

Yardýmcý Giriþ*4

Röle Çýkýþlarý*4

Yardýmcý giriþ aþaðýdaki fonksiyonlar için proglamlanabilir:

Röle çýkýþlarý K1 ve K2 sýnýr deðerlerin
denetlemesi için kullanýlabilir.
Her röle çýkýþý bir ölçüm deðeri ile
iliþkilendirilebilir, tarih ve saat bilgileriyle
kaydedilebilir, sapmalar halinde (yukarý veya
aþaðý) aktive edilebilirler. Sýkça çevirim yapmayý
engellemek için her röle çýkýþý için bir asgari
devreye girme zamaný programlanabilir.

OFF= Yardýmcý giriþ kullanýlmýyor
1=
15 dakika ortalama güç deðerinin geri alýnmasý
2=
Tarife çevirme düzeni
3=
Harici saatin senkronizasyonu

Impuls çýkýþý*4
Impuls çýkýþý, kendisi ile iliþkilendirilmiþ olan aktif ve reaktif iþlemi akým
impulslarý olarak verir.

*4:Tip varyasyonlarýna bakýnýz.
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Fonksiyonlarý

Üniversal

Ölçüm Cihazý

Desentral I/O Sistemi
UMG 503 Bus- birleþtirici ve fonksiyon klemensleri üzerinden RTU MasterProtokol sayesinde 6 analog çýkýþa ve 3 dijital giriþle temas kurabilir. UMG
503 ile Bus birleþtirici arasýndaki baðlantý ara kesit RS232 ya da RS485
üzerinden seçime baðlý olarak gerçekleþir.

Bimetal fonksiyonu
Bimel fonksiyonu 3 dýþ iletken akým için
oluþturulur. Bu deðerler sayfa 3teki *1 altýnda
açýklanan süreler üzerinden entegre edilebilir ve
maksimum orta deðer olarak kaydedilir.

Yaz / Kýþ Saati Ayarlamasý
Þu seçenekler arasýnda seçim yapýlabilir.

Olay belleði

a) yaz/kýþ saat ayarlamasý yok
b) kiþisel yaz/kýþ saat ayarlamasý
c) AB tarafýndan listelenen yaz/kýþ ayarlamasý

Olay

belleðinde
kaydedilebilir:

aþagýdaki

olaylar

- Olay belleðinin silinmesi
- Röle çýkýþlarý açýk/kapalý
- Yardýmcý gerilim devre dýþý kalmasý ve tekrar
devreye girmesi
- Ölçüm geriliminin devre dýþý kalmasý ve tekrar
devreye girmesi.

Yazýlým
Okuma ve proglamlama yazýlýmý PSW basic ürününün teslimat kapsamýna dahildir. Online ölçüm verisi tespiti için kolay
kullanýmlý görselleþtirme ve deðerlendirme yazýlýmý PSW professionali edinebilirsiniz.

Þifre
Kullanýcý, 4 haneli kullanýcý þifre ile programlama ve
konfigürasyonu baþkalarýnýn tarafýndan yapýlacak olan
olasý deðiþikliklere karþý koruyabilir.

Yazýlým

Programlama ve Okuma yazýlýmý PSW basic

Akým /gerilim tarnsformatörünün ve
baðlantý türünün konfigürasyonu

Tarife zamaný iþ ölçümünün haftalýk geçiþ saati
ile konfigürasyonu
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Ara Kesitler

UMG 503
Desentral I/0 Sistemi
Ara kesit RS232 veya RS485 üzerinden WAGO
Bus birleþtirici yardýmýyla maksimum 6 analog ve
6 dijital çýkýþ ve 3 dijital giriþ ile temas kurulabilir.

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 alti harici analog
çýkýþ proglamlanabilir.

Modem Kommünikasyon örneði

... Modem baþýna 31 cihaz

Yazýlým

RS232

RS485

SPS Komünikasyon örneði

... 31 Cihaz (Yuýldýz çoðaltýcý ile 255 cihaza kadar sökülebilir )

Profibus (1,5 Mbayt)a kadar / Modbus

RS485

PC Komünikasyon örneði

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

Yazýlým

RS232

RS485

Com Server (TCP/IP)

... Com Server baþýna 31 cihaz

lokal Network için

Max. 57600 Baud

Yazýlým
RS485
Ethernet
(TCP/IP)
100
BaseT

Açýklama: Com Server sadece lokal network
için uygundur. Windows 2000 ya da ME
kullanýp 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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Mobil Üniversal-Ölçüm Cihazý

Mobil Üniversal
Ölçüm Cihazý MRG 503 LG
Mobil üniversal ölçüm cihazý MRG 503 LG
düþük gerilim þebekelerindeki elektrik
büyüklüklerini ölçme iþlevini görür. 320.000
ölçüm deðeri kaydedilir ve ara kesit RS232
üzerinden okunabilir, kaydetmek ve denetlemek
için kullanýlan üniversal bir ölçüm cihazýdýr. L-N
50-500 V,AC, L-L
90-870V (yardýmcý gerilim 85-265V,AC)
gerilime sahip 1 fazlý ya da 3 fazlý sistemlerde
ölçüm yapmak için tasarlanmýþtýr. Bu cihaz 3,0
V AC
gerilim çýkýþlý esnek akým
transformatörüne uygundur.
Alüminyum çantanýn boyutlarý:
480 x 395 x 195 mm.
Ölçüm kablolarý, gerilim tespit parçalarý,
konfigurasyon/okuma yazýlýmý PSW basic ürün
teslimat kapsamýna dahildir. Esnek akým
tarnsformatörü teslimat kapsamýnda deðildir.

Teknik Bilgiler
Teknik Bilgiler
esnek alternatif akým transformatörü
Tip
Ölçme aralýðý
Çýkýþ
Ýletiþim gerilimi
Frekans aralýðý
Hassasiyet
Kablo çapý
içUzunluk
Bataryalar:
ACF-3AK
RR3030
Batarya kullaným ömrü:
ACF-3AK
RR3030

ACF-3AK ve RR3030
30A / 300A / 3000A
100mV / 10mV / 1mV
600V
10Hz - 20kHz
+-1% MB
14,3mm
178mm
610mm

RR 3030

2 x 9V - Batarya
2 x Mignon (AA)
>100h
400h

Uzun süreli ölçümlerde RR3030 tipi opsiyonel olarak að parçasý ile
birlikte edinilebilir.
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ACF-3AK

UMG 503

Teknik Bilgiler

Teknik Bilgiler
Aþýrý gerilim katagorisi:
Kirletme derecesi:
Ýþletim sýcaklýk aralýðý:
Depo sýcakýlýk aralýðý:
Montaj yeri:
Koruma sýnýfý:
Yardýmcý gerilim:
Gerilim ölçümü:

III
2
-10 °C.. +55°C
-20°C.. +60°C
isteðe baðlý
1=Koruyucu hatlý cihaz
(tip varyasyonlarýna bakýn)

Akým ölçümü:
Güç harcama:
Tesir akýmý:
Koruma türü:

.../5A (1A)
yakl. 0,2 VA
5mA
Ön IP 65 - IEC 529 göre

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

Arka IP 20 IEC 529 göre

UMG 503 IT þebekelerinde 500 V AC dýþ
iletken gerilimine kadar olan IT þebekelerinde
kullanýlabilir. Empedans, Muhafazaya (PE)
karþý dýþ iletken baþýna 2 M dir.
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