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Alýcý Kontrolü
Cihazýn güvenli ve eksiksiz kullanýmýný saðlamak için düzenli bir nakil, uzmanca depolama, kurma, montaj
dikkatli kullaným ve bakým gereklidir. Güvenli bir iþletimin artýk mümkün olmayacaðý varsayýlýrsa,
cihaz kullaným dýþýna alýnmalýdýr ve yanlýþ kullanýmdan korunmalýdýr.
Þu þartlarda güvenli bir iþletim yerine getirilemez:
cihaz görünebilir hasar gösterdiðinde,
cihaz bozulmamýþ net stoða raðmen çalýþmadýðýnda,
cihaz uzun süre elveriþsiz koþullarda kalýrsa (oda iklimi, çiy gibi koþullara adapte olmadan izni
verilen iklimin dýþýnda depolama) ya da nakil kullanýmý (gözle görülür hasar olmasa bile yüksek bir
yerden düþmesi).
Aletin yüklenmesine baþlamadan önce lütfen tamamlama için teslim içeriðini test edin. Daðýtýlmýþ
bütün seçenekler daðýtým kaðýtlarýnda listelenmiþtir. Ýþletim talimatlarý ayrýca daðýtýlmayan seçenekleri tanýmlar ve bu nedenle daðýtým içeriklerine dahil deðildir.
Þu maddeler daðýtým içeriðine her zaman dahildir:
UMG96,
2 monte mengenesiyle (kýskacýyla) birlikte bir paketleme ve
Ýþletim talimatlarý.
Seçenek olarak 2901907 numaralý conta teslim edilebilir.

Bütün haklarý saklýdýr. Bu kýlavuzun hiçbir bölümü yazarýn
yazýlý izni olmadan çoðaltýlamaz veya kopyalanamaz. Bu
kurallarý ihlal edenler cezalandýrýlýr ve kendileri hakkýnda
yasal yollardan dava açýlýr.
Kullanýmýndan doðan zararý yada kýlavuzun hatasýz durumu
sorumluluk alýnamaz. Baþarýsýzlýklar tam olarak önlenemez,
her tür tavsiyeye minnettar oluruz. Bize bildirilen eksikleri
en kýsa zamanda düzeltmeye çalýþacaðýz. Anýlan yazýlým ve
donaným tanýmlarý çoðu durumda kayýtlý markalardýr ve kanunla düzenlemeye tabi tutulurlar. Tüm kayýtlý markalar þirketin
mallarýdýr ve tarafýmýzdan tamamiyle tanýnmaktadýr.

= Maksimum
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Ürün Tanýtýmý
Kullaným alanlarý
UMG96 sabit bir montaj ve düþük þalter tertibatýnda gerilim, akým, güç vb. ölçümler için uygundur.
Ölçüm, nötr iletkenli üç fazlý sistemler için dizayn edilmiþtir (TN ve TT þebekesi).
Topraða göre 275 V AC ye kadar ölçüm ve stok gerilimleri ve 476 V AC faza faz direk baðlanabilir.
Ölçme ve stok gerilimleri UMG96ya mutlaka bir ayrým yolu ile (þalter veya güç þalteri) baðlanmalýdýr
ve binanýn içine aþýrý akým koruma sigortasý (2-10A) kurulmalýdýr. Ölçme ve stok gerilimi baðlantýsý,
bütünüyle yalýtýlmýþ makas (yay) güç mengenesi yolu ile UMG 96 nýn arka tarafýnda yürütülür. Akým ölçüm
giriþlerine ya ../5A ya da ../1A lýk akým trafosu baðlanabilir.

Kullanýcýya Tavsiyeler
Güvenlik düzenlemelerine göre cihaz yalnýzca uzman personel tarafýndan yerleþtirilebilir ve kullanýlabilir.
Cihazý kullanýrken ayrýca uygun uygulama için lütfen güvenlik ve yasal talimatlarý hatýrlayýn.
Uzman personel; ürünün kurulmasý, montajý ve servise konulmasý hakkýnda bilgi sahibi kiþidir ve þu niteliklere sahiptir:
Þalteri veya aletleri güvenlik teknikleri standartlarýna göre açýp kapama, toprak hattý baðlama veya akým
devrelerini karakterize edebilme hakkýna sahip veya bunun eðitimini/talimatýný almýþtýr.
Standart güvenlik tekniklerine göre güvenlik ekipmanýn bakýmýný ve kullanýmý konusunda eðitim veya talimat almýþtýr.

Fonksiyonel Taným
Üç fazlý elektronik ölçme sistemi gerilim ve akýmlarýn efektif deðerlerini 50/60 Hz deðerleri içinde belirler
ve sayýsallaþtýrýr.
UMG 96nýn çalýþmasý için gerekli olan yardýmcý gerilim L1-N, L2-N ve L3-N ölçüm gerilimlerinden alýnýr.
230V/400V að içindeki ölçüm için olan cihazlar için en azýndan bir faz derecelendirilmiþ gerilim
aralýðý içinde olmalýdýr. 58V/100V içinde veya 63V/110V aðlarý içinde ölçen cihazlar için, en az i k i f a z
belirtilen gerilim aralýðýnda olmalýdýr.
Her saniye rastgele test için bir periyoda tüm akým ve gerilim ölçü giriþleri ve taranýr.
Bu örneklendirilmiþ deðerlerden, mikroiþlemci elektrik büyüklüklerini hesaplar. Bu ölçülen deðerler, programlanabilir ekranda gösterilir. Programlama verisi ve minimum ve maksimum deðerler, her 15 dakikada hemen kalýcý belleðe (EEPROM) kaydedilir.
Transistörün K1 ve K2 çýkýþlarý anahtarlama veya atým çýkýþlarý olarak kullanýlabilir.
Tarama frekansý L1 fazýn að frekansýndan ölçen bütün giriþler için hesaplanýr. 50 Hzlik net bir frekans için
tarayan frekans 2.5 Hzdir ve 60 Hz için 3 kHzdir. Eðer L1deki gerilim 50Vtan daha azsa UMG 96 tarama
frekansýnýn belirlenmesi için son ölçülen net frekansý kullanýr.
Tüm sýcaklýk aralýðýnýn üzerinde ekraný okurken kalýcý bir kalite saðlamak için iç sýcaklýk ölçülür ve kontrast
otomatik olarak deðiþtirilir.
Dikkat!
- Atýmlý ölçüm sinyalleri olan sistemlerde ölçüm sinyallerinin sürekli bir taramasý yapýlmadýðýndan
ölçüm yapýlamaz.
- Das UMG96 frekans vobülatörlerinde ölçüm yapmak için uygun deðildir.
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Bakým için tavsiyeler
Daðýtýmdan önce cihaz türlü güvenlik kontrolleri içinde teset edilir ve mühürle iþaretlenir. Eðer alet
açýlýrsa bu kontroller tekrar yapýlmalýdýr.
Dikkat!
Ýmalat tesisleri dýþýnda açýlan cihazlarýn garantisi yoktur.

Tamir ve kalibrasyon
Tamir ve kalibrasyon iþleri yalnýzca imalat tesislerinde yürütülebilir.
Ön yüzey
Ön yüzey temizlenmesi, genel temizlik maddeleri kullanarak yumuþak bir bezle yapýlmalýdýr. Asit veya
asitli maddeler temizleme için kullanýlmaz.
Atýk yönetimi
Yasal düzenlemelere ve yeniden kazanýma göre, UMG 503 elektronik bir atýk olarak düzenlenebilir.
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Kurulum
Montaj Yeri
UMG96, düþük ve orta gerilim anahtar tertibatýnýn içine sabit bir yerleþim için uygundur. Herhangi bir
montaj pozisyonu mümkündür.

Ölçme ve stok gerilimi
Ölçme nötr iletkenli üç fazlý sistemler için planlanmýþtýr (TN ve TT þebekesi). Ölçme ve stok gerilimleri
UMG 96ya bir ayrým yolu ile (þalter veya güç þalteri) baðlanmalý ve bina içine yüksek bir akým korumasý
(2-10A) kurulmalýdýr. Ölçme gerilim stoklarýnýn baðlanmasý UMG 96nýn arka tarafýnda çarpma korumalý
yay mengeneleri aracýlýðý ile yürütülür.
Stok gerilimi, ölçme geriliminden alýndýkça, en azýndan bir ya da iki ölçme giriþi (L-N), iþletim
için belirtilen gerilim aralýðýnda olmalýdýr.
- 230/400V gerilime sahip aletler belirtilen gerilim aralýðýnda en azýndan bir ölçüm giriþine ihtiyaç
duyarlar.
- 58/100V veya 63/110Vluk stok ve ölçü gerilimi olan cihazlar, belirtilen gerilim aralýðýnda olan en
a z iki ölçüm giriþine ihtiyaç duyarlar.

Akým Ölçümü
Akým ölçümü ../5A veya ../1A akým transformatörleri aracýlýðýyla
yürütülür. Eðer UMG 96ya ek olarak akým ampermetre ile ölçülecekse, bu UMG 96ya seri baðlanmalýdýr.
Dikkat!
Topraklanmamýþ akým transformatör mengenelerine dokunmak
tehlikeli olabilir.
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A

Kaynak
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Toplam Akým Ölçümü
Eðer akým ölçümü iki akým transformatörü aracýlýðý ile yürütülüyorsa
toplam transformatör oraný UMG 96da ayarlanmalýdýr.
Örnek: Toplam akým trafosu
Akým ölçümü, 1000/5A lýk bir akým transformatörü ve 200/5A lýk bir
akým transformatörü aracýlýðýyla yürütülür. Toplam ölçümü, 5+5/5Alýk
bir toplam transformatörü ile yürütülür.
UMG96 þu þekilde programlanmalýdýr:
Primer akým:1000A + 200A =
1200A
Sekonder akým:
5A
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Baðlantý diyagramlarý

UMG 96
Ölçüm
Measurement

bkz.
Tip etiketi

10210050ot
yardýmcý çýkýþ
Auxiliary
Output
K1
K2

1 2 3 4

1

k
l
../5(1)A k
l
../5(1)A k
l
../5(1)A

Tüketici
Consumer

Þekil: Baðlantý örneði 1
3 akým trafosu ile 4tel ölçümü

2 3 4

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1k 1l 2k 2l 3k 3l

2 ..10A
max. 30V DC
L1
L2
L3

k

l

../5(1)A

PEN

k

l

../5(1)A

Ölçüm
Measurement

Siehe
Typenschild
1 2 3 4
L1 L2 L3 N

yardýmcý çýkýþ
Auxiliary
Output
K1
K2

10210050ot

UMG 96

Siehe
Typenschild
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1k 1l 2k 2l 3k 3l

yardýmcý çýkýþ
Auxiliary
Output
K1
K2

Ölçüm
Measurement

0,01 .. 5A

L1 L2 L3 N

0,01 .. 5A
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1k 1l 2k 2l 3k 3l

2 ..10A

2 ..10A

max. 30V DC

max. 30V DC

u u u

L1
L2
L3

Tüketici
Consumer

Þekil: Baðlantý örneði 2
2 akým trafosu ile 4tel ölçümü
10210050ot

UMG 96

K2

0,01 .. 5A

L1 L2 L3 N

+ = max. 30V DC

2 ..10A
L1
L2
L3
PEN

K1

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

L1 L2 L3 N 1k 1l 2k 2l 3k 3l

yardýmcý çýkýþ
Auxiliary
Output

Ölçüm
Measurement

bkz.
tip etiketi

0,01 .. 5A

10210050ot

UMG 96

u u u

x x x

x x x

X X X

X X X

U U U

k
l
../5(1)A k
l
../5(1)A k
l
../5(1)A

Tüketici
Consumer

Þekil: Baðlantý örneði 3
3 akým trafosu ve gerilim trafolarý ile 3tel
ölçümü
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= Stok

L1
L2
L3

U U U

k
l
../5(1)A
k
l
../5(1)A

Tüketici
Consumer

Þekil: Baðlantý örneði 4
2 akým trafosu ve gerilim trafolarý ile 3tel
ölçümü.
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Kurulum ve Çalýþtýrma
UMG96ný n kurulmasý ve çalýþtýrýlmasý þu þekilde yürütülmelidir:
- Cihazý monte edin.
- Ölçüm ve besleme gerilimini saðlayýn
Ölçüm ve besleme gerilimini UMG 96ya baðlamadan önce, að koþullarýnýn örnek plakadaki bilgiyle uyuþmasýndan emin olun.
UMG96 üç gerilim çeþitliliði içinde daðýtýlabilir.
Örnek plaka L-N
196 .. 275V
98 .. 140V
49 .. 76V

Gerilim aralýðý L-L

Gerekli fazlar

340 .. 476V
170 .. 242V
85 .. 132V

1 faz + N
1 faz + N
2 faz + N

Baðlanan ölçü ve besleme geriliminin izin verilen aralýk içinde olduðunu garanti etmek için, nu UMG96yý
baðlamadan önce bir AC Voltmetre ile kontrol edilmelidir.
Ölçüm gerilimi için UMG 96ya baðlanacak teller, topraða göre 300V ve faza faz 500Va kadar olan gerilimlere dayanabilmelidir.
Örnek plakadaki ölçü ve stok gerilimi açýldýktan sonra, ekrandaki bütün bölümler görülür. Yaklaþýk iki saniye
sonra, sadece akým gösteren kýsým gözlenir.
Eðer hiçbirþey görünmezse en azýndan bir (yada iki) fazýn belirtilen gerilim aralýðý içinde olup olmadýðýný
kontrol ediniz. 230/400Vluk þebeke içinde ölçüm yapan cihazlarda en azýndan bir faz belirtilen gerilim
aralýðý içinde olmalýdýr. 58/100V veya 63/110Vluk þebeke içinde ölçüm yapan cihazlarda en azýndan iki
faz belirtilen gerilim aralýðý içinde olmalýdýr.

Akým ve gerilim trafolarýnýn programlanmasý

Daðýtým durumunda 500/5Alýk bir akým trafosu ve 400/400Vlýk bir gerilim trafosu önceden ayarlanmýþtýr.
Önceden ayarlanmýþ gerilim trafosu oraný sadece bir gerilim trafosu baðlandýðýnda deðiþtirilmelidir.
Akým ve gerilim trafolarý, ölçülen gücün 20MWtan büyük olacak þekilde programlanýrsa, bu yanlýþ
bir iþarete yol açar.

Akým trafolarýnýn baðlanmasý
Akým trafolarý (../5A veya ../1A) k ve l mengenelerine L1, L2 ve L3 dýþ iletkenlerden uygun olanýna baðlanýr.
Kontrol için akým bir ampermetre ile ölçülebilir ve UMG 96daki gösterilen akýmla karþýlaþtýrýlabilir.
Unutmayýnýz ki; akým trafosu oraný 5000A/5A (5,00kA/5A) ile önceden ayarlanmýþtýr ve kullanýlan akým trafolarýna adapte edilmelidir.

Dikkat!

Topraklanmamýþ akým trafolarýnýn mengenelerine dokunmak tehlikeli olabilir.
Sekonderde yüklenmemiþ olan akým trafolarý dokunulduðunda tehlikeli olabilecek bir gerilime
neden olabilir, bu nedenle kýsa devre edilmelidir.
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Faz daðýlýmýnýn kontrolü
Eðer bir akým trafosu sekonder üzerinde kýsa devre edilmiþse ve uygun faz içindeki iþaretlenen akým
UMG96da 0Ae düþerse akým trafosuna dýþ iletkenlerin atanmasý doðrudur.

Akým akýþýnýn kontrolü
Sekonder üzerindeki iki akým trafosunu kýsa devre yapýn. Baðlanan fazdaki aktif güç þu olmalýdýr:
Aktif gücün tüketimi için pozitif (+) ve
Aktif güç daðýtýmý için negatif (-) (güç istasyonu olarak kullaným)
Eðer hiçbir aktif güç belirtilmemiþse akýmlarýn ve gerilimlerin daðýlýmý yanlýþ olabilir.
10210050ot

UMG 96

Yardýmcý çýkýþ
Auxiliary
Output

Ölçüm
Measurement

K1

Bkz.
Tip etiketi
1

2

0,01 .. 5A

3 4

L1 L2 L3 N

K2

5

6

7 8

9 10

11 12 13 14

1k 1l 2k 2l 3k 3l

2 ..10A

+ = max. 30V DC

k

L1

l

../5(1)A k

L2

l

../5(1)A k

L3

l

../5(1)A

PEN

Tüketici
Consumer

Þekil için : Baðlantý örneði, 3 akým trafosu ile 4tel ölçümü

Dikkat!
Ýzin verilen gerilim aralýðýný aþan gerilimler cihaza zarar verebilir.
Dikkat!
Topraklanmamýþ akým trafosu mengenelerine dokunmak tehlikeli olabilir.
= Maksimum

= Minimum

= Stok
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Hatalarýn düzeltilmesi
Hata

Sebep

Çözüm

Ekran boþ.

Ön sigorta gevþemiþtir.
Cihaz hatalýdýr.

Ön sigortayý yerleþtirin.
Cihazý onarým için üreticiye gönderin

Ölçülen deðerin geri
çaðrýlamamasý.

Ölçülen deðer seçiminde ölçülen
deðer iþaretinin silinmiþ olmasý.

Ölçülen deðer seçimine gereken ölçülen
deðer iþaretini ekleyin.

Akým iþaretinin
olmamasý.

Uygun gerilimin baðlý
olmamasý.

Uygun gerilim baðlayýn.

Akýmýn çok küçük
olmasý.

Yanlýþ fazda akým ölçülmesi.

Baðlantýyý kontrol edin ve gerekirse düzeltin.

Akýmýn yanlýþ deðerde
olmasý.

Yanlýþ fazda akým ölçülmesi.

Baðlantýyý kontrol edin ve gerekirse düzeltin.

Akým trafosunun yanlýþ
programlanmasý.

Akým trafo oranýný okuyun ve ona göre
göre programlayýn.

Ölçülen aralýðýn aþýlmasý.

Daha yüksek oranlý bir akým trafosu
yerleþtirin.
Dikkat! Ölçülen giriþlerin aþýrý yüklenmediðinden
emin olun.

Harmonik dalgalar sebebiyle
ölçülen giriþteki akým tepesinin
aþýlmýþ olmasý.
Ölçüm giriþindeki akým deðerinin
aþýlmasý.

Baðlantýyý kontrol edin ve gerekirse düzeltin.

L-N geriliminin yanlýþ
olmasý.

Yanlýþ fazda ölçüm yapýlmasý.

Baðlantýyý kontrol edin ve düzeltin.
Dikkat! Ölçülen giriþlerin aþýrý yüklenmediðinden
emin olun.

L-L geriliminin çok
düþük/yüksek olmasý.

Dýþ iletkenlerin yerinin deðiþmesi. Baðlantýyý kontrol edin ve düzeltin.
Nötr hattýnýn baðlý olmamasý.
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Baðlantýyý kontrol edin ve düzeltin.

= Maksimum

= Minimum

= Stok

Hata

Sebep

Çözüm

Fazýn endüktif/
kapasitif olarak
deðiþmesi.
Programlanan verinin
kaybolmasý durumu.

Akým yolunun yanlýþ gerilim yolu- Baðlantýyý kontrol edin ve düzeltin.
na atanmasý.

Aktif gücün çok düþük/
yüksek olmasý.

Akým trafosu oraný yanlýþ
programlanmýþ.
Akým yolu yanlýþ gerilim
yoluna atanmýþ.

Cihazýn teknik veride sözedilenden Koruma, filtreleme, topraklama ve lokal ayýrma
daha yüksek olan elektromanyetik gibi dýþ koruma ölçütlerini geliþtirin.
karýþýklýk içinde olmasý.

Aktif güç daðýtýmý/
En azýndan bir akým trafosunun
tüketiminin yer deðiþtir- baðlantýsýnýn yeri deðiþtirilmiþ.
mesi.
Akým yolu yanlýþ gerilim
yoluna atanmýþ.

Akým trafosu oranýný okuyun ve ona göre programlayýn.
Baðlantýyý kontrol edin ve düzeltin.
Baðlantýyý kontrol edin ve düzeltin.
Baðlantýyý kontrol edin ve düzeltin.

Bir çýkýþýn tepki
göstermemesi.

Cihaz yanlýþ programlanmýþ.
Cihaz yanlýþ baðlanmýþ.

Programlamayý kontrol edin ve düzeltin.

Yukardakilere raðmen
cihazýn çalýþmamasý.

Cihaz hatalý.

Cihazý hatanýn ayrýntýlý tarifi ile birlikte
üreticiye yollayýn.

Baðlantýyý kontrol edin ve düzeltin.

Servis
Kýlavuzda açýklanmayan sorularýnýz varsa direkt bizimle baðlantý kurun; daha iyi bir iletiþim kurmamýz
için þu bilgilere ihtiyacýmýz vardýr:
- Aletin açýklamasý (örnek levhaya bakýn),
- Seri numarasý (örnek levhaya bakýn),
- yazýlým versiyonu,
- ölçme ve stok gerilimi ve
- ayrýntýlý hata açýklamasý.
Bize Pazartesiden Cumaya kadar 07:00 ve 15:00 saatleri arasýnda ulaþabilirsiniz.
SIEMENS SAN. ve TÝC. AÞ.
Yakacýk Yolu No:111 TR-81430 Kartal-Ýstanbul
Destek:

Tel. (0 216 444 07 47
e-mail: ibrahim.kurt@siemens.com.tr

= Maksimum

= Minimum

= Stok
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Kullaným ve ekran
UMG 96nýn kullanýmý 1 ve 2 tuþlarý ile yürütülür. Ölçülen deðerler ve programlama deðerleri likit kristal
ekran üzerinde görüntülenir.
Ýþaret modu ve programlama modunu birbirinden ayýrt etmeyi unutmayýn.
Bir þifre girerek programlama verisinin istenmeden deðiþtirilmesini önleyebilirsiniz.

Ýþaret modu
Ýþaret modunda 1 ve 2 tuþlarýný kullanarak programlanan ölçülü deðer iþaretlerine gidebilirsiniz. Cihaz
daðýtýldýðý zaman tablo 1deki bütün ölçülen deðerleri geri çaðýrabilirsiniz. Her ölçülen deðer iþareti
için üç ölçülen deðere kadar gösterilebilir. Ölçülü deðer rotasyonu seçilebilen bir deðiþken süre ile bütün
seçilen ölçülü deðerleri ard arda göstermeye izin verir.
Ölçülen deðerler
Her saniyede bir ölçüm gerçekleþtirilir. Ortalama belirlenen deðerlerden kurulur ve gösterilir.
Ölçülen deðerlerin ortalamasý alýnarak, 4 saniye sonra iþaretlenen ölçülen deðerlerin giriþ sinyallerinin
büyük bir deðiþimi görünür ve giriþ sinyalinin %95ine düþürülebilir. Reaktif güç için iþaretlenen ölçülü
deðer, büyük deðiþimlerde 8 saniye sonra giriþ sinyalinin %95ine eriþebilir.
Ortalama deðerler
Akýmlar ve güç için 5ten 900 saniyelik bir aralýk içinde ek ortalama süreler oluþturulabilir. Bu ölçülen
deðerin üstünde yatay bir çubuk ile iþaretlenir.
Ýþletim saati sayacý
Ýþletim saati sayacý içinde UMG96nýn ölçüm deðerlerini iþlediði ve gösterdiði süreyi tespit edert
Süre 15 dakikalýk aralýklarla ölçülür ve saat olarak görüntülenir. Ýþletim saati sayacý silinemez.

Programlama modu
Bir saniye boyunca 1 ve 2 tuþlarýna ayný anda basýldýktan sonra, þifre istemi ile programlama moduna gelirsiniz. Hiçbir þifre belirlenmemiþse ilk akým trafosu menüsüne ulaþýrsýnýz. Programlama modu PRG sembolü
ile gösterilir.
2 tuþuyla þu programlama menüleri arasýnda geçiþ yapabilirsiniz:
- Akým trafosu,
- Gerilim trafosu,
- K1 çýkýþý, anahtarlama / atým çýkýþý,
- K2 çýkýþý, anahtarlama / atým çýkýþý,
- Minimum impuls uzunluðu,
- Ortalama süre (çiftmetal fonksiyonu),
- Ölçülen deðer rotasyonu için rotasyon süresi,
- Ölçülen deðer rotasyonu ve ölçülen deðer seçimi,
- Minimum ve maksimum deðerlerin silinmesi,
- Ýþin silinmesi,
- LCD Kontrastý,
- Yazýlým versiyonu,
- Kullanýcý þifresi.
Programlama modundayken 60 saniye boyunca hiçbir tuþa basýlmaz ise veya 1 ve 2 tuþlarý 1 saniye
boyunca birlikte basýlý tutulduðunda UMG96 gösterge moduna geri döner.
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= Maksimum

= Minimum

= Stok

Tuþ fonksiyonlarý
Ýþaret modu

Þifre

Programlama modu

eþ zamanlý
2

1

eþ zamanlý

Ölçülen
deðerler

Programlama
Menüsü

Ölçülen
deðerler

Programlama
Menüsü
Ölçülen
deðerler

Ölçülen
deðerler
uzun

1

kýsa

Programlama

blinkt

= Minimum

2

Programlama
Menüsü

Programlama
Menüsü

= Maksimum

uzun

2

kýsa

2

kýsa

Sayfa deðiþtirme

uzun

1

= Stok

1

seçimi onaylama

2

kýsa
uzun

rakam +1
rakam -1

2

kýsa
deðer *10
(vilgül saða)

2

uzun
Wert /10
(virgül sola)
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Tablo 1, Ölçülen deðer iþaretleri
Ölçülen deðerler
L1-N Gerilim
L2-N Gerilim
L3-N Gerilim

Maks. deðerler
L1-N Spg.-ölç. deð.
L2-N Spg.-ölç. deð.
L3-N Spg.-ölç. deð.

Min. deðerler
L1-N Spg.-ölç. deð.
L2-N Spg.-ölç. deð.
L3-N Spg.-ölç. deð.

Ölçülen deðerler
L1-L2 Gerilim
L2-L3 Gerilim
L3-L1 Gerilim

Maks deðerler
L1-L2 Spg.-ölç. deð.
L2-L3 Spg.-ölç. deð.
L3-L1 Spg.-ölç. deð.

Min. deðerler
L1-L2 Spg.-ölç. deð.
L2-L3 Spg.-ölç. deð.
L3-L1 Spg.-ölç. deð.

Maks. deðerler
L1 akým ölçüm deðeri
L2 akým ölçüm deðeri
L3 akým ölçüm deðeri

Maks. deðerler
L1 ortal. akým deðeri
L2 ortal. akým deðeri
L3 ortal. akým deðeri

Ölçüm deðerleri
L1 Akým
L2 Akým
L3 Akým

Ortalama deðerler
L1 Akým
L2 Akým
L3 Akým

Ölçülen deðer
Ndeki akým

Ortalama deðer
Ndeki akým

Ölçülen deðerler
L1 Aktif güç
L2 Aktif güç
L3 Aktif güç
Ölçülen deðer

Maks. deðer
Ölçülen deðer
Ndeki akým

Maks. deðer
Orta deðer
Ndeki akým

Ortalama deðerler
L1 Aktif güç
L2 Aktif güç
L3 Aktif güç

Maks. deðerler
L1 aktif güç ölç. deð.
L2 aktif güç ölç. deð.
L3 aktif güç ölç. deð.

Ortalama deðer

Toplam aktif güç

Toplam görünen güç

Maks. deðer
(tüketim)
Topl. aktif güç ölçüm.
deðeri

Ölçülen deðerler
L1 Görünen güç
L2 Görünen güç
L3 Görünen güç

Ortalama deðerler
L1 Görünen güç
L2 Görünen güç
L3 Görünen güç

Maks. deðerler
L1 Görünen güç ölç. deð.
L2 Görünen güç ölç. deð.
L3 Görünen güç ölç. deð.

Ölçülen deðer
Toplam görünen güç

Ortalama deðer
Toplam görünen güç

Maks. deðer
Toplam
görünen güç
ölçüm deðeri
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= Maksimum

Maks.deðer
(tüketim)
Topl. aktif güç ortal.
deðeri

= Minimum

= Stok

Ölçülen deðerler
L1 Reaktif güç
L2 Reaktif güç
L3 Reaktif güç

Ortalama deðerler
L1 Reaktif güç
L2 Reaktif güç
L3 Reaktif güç

Maks. deðerler(ind)
L1 reak. güç ölç. deð.
L2 reak. güç ölç. deð.
L3 reak. güç. ölç. deð.

Ölçülen deðer
Toplam reaktif güç

Ortalama deðer
Toplam reaktif güç

Maks. deðer (ind)
topl. reaktif güç
ölçüm deðeri

Ölçülen deðer
L1 cos(phi)
L2 cos(phi)
L3 cos(phi)
Ölçülen deðer
Toplam cos(phi)

Ölçülen deðer
L1 Frekans

Ölçülen deðer
(tüketim)
Aktif güç toplamý

Ölçülen deðeri (ind)
Reaktif güç toplamý

Ýþletim saati
sayacý

= Maksimum

= Minimum

= Stok
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Þifre
Programlama verisinin istem dýþý deðiþtirilmesini önlemek için,
bir kullanýcý þifresi belirlenebilir. Eðer doðru kullanýcý þifresi girilirse, sonraki programlama menülerine geçiþ yapma mümkündür.
Daðýtým durumunda hiçbir kullanýcý þifresi görülmez (000). Bu
durumda, þifre girme iþlemi geçilir ve hemen akým trafosu menüsüne
ulaþýlýr.

L1

L2

Eðer bir kullanýcý þifresi programlanmýþsa, þifre menüsü ekranda
L3
000 iþaretiyle görünür.
Kullanýcý þifresinin ilk rakamý yanýp söner ve 2 tuþuyla deðiþtirilebilir. 1 tuþuna basýlarak, sonraki rakam seçilir ve yanýp söner. Doðru
Þifre
rakam kombinasyonunu girdikten sonra akým trafosunun programlama
menüsüne ulaþýrsýnýz.

Þifre sembolü

Akým trafosu
1A ya da 5Alik bir sekonder akýmlý akým trafosu UMG 96ya seçime
baðlý olarak baðlanabilir.
Ön ayar 5.00kA/5Alik bir akým trafosu oranýdýr. Sekonder akýmý
olarak sadece 1A ya da 5A ayarlanabilir.
Programlama modunda akým trafosu ayarý CT sembolüyle gösterilir.

Primer akýmý (5.00kA = 5000A)

Programlama
Programlama modunda 2 tuþuna basarak akým trafosu oranýna gelirsiniz. Seçiminizi 1 tuþuna basarak doðrulayýn.
Primer akýmýn ilk rakamý yanýp sönüyor ve 2 tuþuna basarak deðiþtirilebilir. 1 tuþuna basarak þimdi yanýp sönen sonraki rakamý seçersiniz.
Bütün sayý yanýp sönüyorsa, ondalýk noktasýnýn yeri deðiþtirilebilir.

L2

PRG

L1

k A

CT

L3

Sekonder akým

akým trafosu
Sembolü

2 tuþuna kýsaca basýn - ondalýk noktasý saða kayar.
2 tuþuna uzunca basýn - ondalýk noktasý sola kayar.
Eðer artýk hiçbir rakam yanýp sönmüyorsa, gerilim trafosunun
iþaretine gidebilirsiniz.
Örnek: Toplam akým trafosu
Bir akýmýn ölçülmesi biri 1000/5Alik bir orana sahip ve diðeri
200/5Alik oraný olan 2 akým trafosu ile yürütülür. 5+5/5Alik bir
akým trafosu ile toplam ölçüm yürütülür.
UMG96 þu deðerlerle programlanmalýdýr:
Primer akýmý:
Sekonder akýmý:

1000A+ 200A =1200A
5A

Dikkat!
Programm sadece münferit hatlarýn maks. 33.3 MW ve
toplam gücün maks. 99.9 MWye ulaþabileceði akým ve
gerilim trafosu ayarlarýna izin veir
Sayfa 16

= Maksimum

= Minimum

= Stok

Gerilim trafosu
Sadece UMG 96nýn örnek plakasý üzerine iþaretlenen sekonder
gerilimli gerilim trafolarý baðlanabilir. Sekonder gerilimi alete
baðlýdýr ve programlanamaz.
Örnek plaka
UMG96
196 .. 275V
98 .. 140V
49 .. 76V

Giriþ gerilimi UMG96
L-L (Sekonder gerilimi)
400V
(Standart versiyon)
220V und 200V (Seçenek)
110V und 100V (Seçenek)

Primer gerilim
L1

L2

PRG
V

L-L
VT

L3

Primer ve sekonder gerilim olarak faza faz (L-L) gerilim UMG 96nýn Sekonder gerilim
Faza faz
ekranýnda verilir. Cihaz þirketimizden çýktýðýnda birincil gerilim ikincil
Gerilim trafosu sembolü
gerilimle ayný ayardadýr. Bu trafo oraný birebir demektir.
Programlama modunda gerilim trafosu ayarý VTsembolüyle iþaretlenmiþtir.

Programlama
Programlama modunda 2 tuþuna basarak gerilim trafosu ayarýna
gidiniz. 1 tuþuyla onaylayýnýz.
Primer gerilimin ilk rakamý yanýp sönmeye baþlar ve 2 tuþuna basarak deðiþtirilebilir.
Eðer tüm rakamlar yanýp sönüyorsa ondalýk noktasýnýn yeri deðiþtirilebilir.
Eðer artýk hiçbir rakam yanýp sönmüyorsa 2 tuþuyla ekrana ve
çýkýþlarýn programlamasýna geçilebilir.

Primer akým, kV olarak
L1

L2

PRG
kV

L-L
VT

L3

Sekonder akým, Volt olarak

Dikkat !
Program sadece münferit hatlarýn maks. 33.3 MW ve
toplam gücün maks. 99.9 MWye ulaþabileceði akým ve
gerilim trafosu ayarlarýna izin veir

= Maksimum

= Minimum

= Stok
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K1 ve K2 çýkýþlarý
UMG 96nýn iki çýkýþý vardýr. Her çýkýþ ya anahtarlama çýkýþý ya da
atým çýkýþý olarak kullanýlabilir.
Çýkýþlar için ön ayar:
1. çýkýþ = Aktif iþ için atým çýkýþý
2. çýkýþ = Reaktif iþ için atým çýkýþý
Bir çalýþmaya atanan (tahsis edilen) çýkýþlar atým çýkýþý olarak çalýþýr.
Ölçülen bir deðere atýlan çýkýþlar anahtarlama çýkýþý olarak çalýþýr.

PRG
Wh

L1

L2
K1

L3

K1 çýkýþý

Aktif iþ sadece 1. çýkýþa atanabilir ve reaktif çýkýþ sadece 2. çýkýþa
atanabilir.
Her anahtarlama çýkýþýna sadece bir ölçülebilen deðer atanabilir.
Eðer gerekliyse her tek fazý aktif hale getirebilirsiniz. Anahtarlama çýkýþý
olarak belirlenen çýkýþ L1, L2 ve/veya L3 ölçüm deðerleri belirli
L1
limiti aþar veya bunun altýna düþerlerse, aktif konuma geçer.
Bu yüzden sadece L1 ve L2deki akýmý örneðin bir eþik deðerle denetlemek mümkündür.

PRG
VArh

L2

Çýkýþlarýn durumu yuvarlak bir sembol tarafýndan iþaretlenir.

L3

K2

K2 çýkýþý
Çýkýþ kapalý, akým akmýyor.
Çýkýþ açýk, akým akabilir.
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Anahtarlama Çýkýþý Olarak Kullaným
Eðer bir ölçülen deðer, çalýþma deðil, K1 ya da K2 çýkýþlarýna atanýrsa
çýkýþ bir anahtarlama çýkýþý olarak çalýþýr.
Programlama için þu deðerler kullanýmýnýza sunulmuþtur:
Limit
Ondalýk derecesi
Ölçülen deðer
Ýþaret
Aþma / düþme
Ortalama deðer
Faz
Seçilen ölçülen deðerler belirlenmiþ limitle karþýlaþtýrýlýr. Eðer bu
limit aþýlýr ya da altýna düþülürse, programlamaya baðlý olarak uygun
çýkýþ aktif konuma geçer. Aktif çýkýþýn çok sýk deðiþmesini önlemek
için bir saniyelik minimum bir baðlantý süresi sabit olarak programlanýr.

Aþma

Sýnýr deðer
PRG

L1

A

L2
K1

L3

Faz = L1
Ölçülen deðer = Akým
Anahtarlama çýkýþý No = K1,
Anahtarlama çýkýþý, durum = açýk
+24V

10210140

+24V

30V

10210290

11

11
30V

12

12

Eksideki dýþ röle ile anahtarlama çýkýþý

Eskideki dýþ röle ile anahtarlama çýkýþý

Anahtarlama Çýkýþý Olarak Programlama
Programlama modunda iki tuþuna basarak K1 ya da K2 çýkýþýna
gidin. 1 tuþuyla seçimi doðrulayýn.
Seçilen limitin ilk rakamý yanýp söner.
PRG sembolü yanýp sönüyorsa fazlarýn seçimi yürütülebilir.
Eðer sayýnýn tamamý yanýp sönüyorsa, ondalýk noktasý kaydýrýlabilir.
Ýþaret ve ortalama deðerin yanýp sönen sembolleri kapalý durumdan
daha uzun süre açýk konumdaysa onlar seçilir ve 1 tuþuyla iþlemden
sonra kalýr.

L1

PRG
A

L2

L3

K1

Eðer artýk hiçbir sembol yanýp sönmüyorsa, 2 tuþunu kullanarak bir
sonraki menüye geçiþ yapabilirsiniz.

Dikkat! Çýkýþlar için programlanmýþ deðerler eðer akla
yatkýnsa sadece kýsmen kontrol edilebilir.
= Maksimum

= Minimum

= Stok
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Atým Çýkýþý Olarak Kullaným

Atým deðerliði=100VArh/Atým
Eðer aktif iþ K1 çýkýþýna ya da reaktif iþ K2 çýkýþýna atanýrsa, kiþisel
çýkýþ bir atým çýkýþý olarak çalýþýr. Her atým çýkýþý için bir atým deðerliði
PRG
(Wh/atým, VARh/atým) tanýmlanabilir. Bir saniye içinde taranan atýmlar,
L1
50 mslik minimum bir süre ve 10 Hzlik maksimum bir frekans ile
VArh
dýþarý verilir.
Atým mesafeleri güçle orantýlý deðildir.
Eðer ölçülen iþ kurulu belirlenen atým deðerliðini aþar ve böylece atým L2
çýkýþý için maksimum frekans aþýlýrsa, kalan atýmlar depolanýr ve sonradan dýþarý verilir. Bu atým hafýzasýnýn içinde 32.000e kadar atýmlar
L3
kaydedilir. Kaydedilmiþ atýmlar aðda oluþan bir arýza durumunda
K2
kaybolur.
K2 çýkýþý
Dikkat!
Aktif iþ ölçer, ters çalýþma engeliyle çalýþtýðýndan sadece elektrik
enerjisi tüketildiðinde dýþarý verilen atýmlar olur.
Reaktif güç ölçer, ters çalýþma engeliyle çalýþtýðýndan, sadece endüktif
yükte dýþarý verilen atýmlar olur.
+24V

10210280
+24V
11
10210130

30V

1,5k

12
1,5k

11
30V
12

Þekil: Atým çýkýþý olarak kullaným

Þekil: Optik kavrama (baðlama) için atým
çýkýþý olarak kullaným

Atým Çýkýþý Olarak Programlama
Programlama modunda 2 tuþu ile K1 veya K2 çýkýþlarýna gidin. 1
tuþuyla seçiminizi onaylayýn.

L1

Atým deðerliðinin ilk rakamý yanýp söner ve 2 tuþuyla deðiþtirilebilir.
1 tuþuyla onaylandýktan sonra, sonraki rakam seçilir ve yanýp söner.

L2

Eðer bütün sayý yanýp sönüyorsa, 2 tuþu kullanýlarak ondalýk noktasýnýn yeri deðiþtirilebilir.
Eðer artýk hiçbir rakam yanýp sönmüyorsa, 2 tuþu kullanýlarak sonraki
programlama menüsüne geçiþ yapýlabilir.
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PRG
VArh

L3

= Maksimum

K2

K2 çýkýþý

= Minimum

= Stok

Atým Deðerliði
Atým deðerliði atým baþýna Wh olarak verilir.
Atým deðerliði = Atým baþýna iþ
Atým deðerliði kW-metre sabiti ile karýþtýrýlamaz.
kW-metre sabiti kW-metre sabiti = kWh baþýna rotasyon ile verilir.
Atým deðerliði ve kW-metre sabiti arasýndaki baðlam, þu baðýntýlarla görülebilir:
kW-metre sabiti = 1/atým deðerliði
Atým deðerliði = 1/kW-metre sabiti
Örnek
Aktif güç tüketimi 400kW olan baðlanan tüketicilere sahip bir AC þebeke için, atým deðerliði
hesaplanmalýdýr.
Bir saat içinde tüketilebilen iþ:
Ýþ = Aktif güç x zaman
Ýþ = 400kW x 1 saat
Ýþ = 400kWh
Sonuç:
Atým deðerliði = Ýþ/Atým
Atým deðerliði = 400kWh/Atým
Bu demektir ki; atým deðerliði 400kWh/atýma eþit veya daha yüksek olmalýdýr ve UMG 96da
ayarlanmalýdýr. Þimdi saatte bir atým çýkýþta 400 kWlýk bir güçte görülür. Eðer 400 kWlýk bir güçte
zaman baþýna daha fazla atýma ihtiyaç duyuluyorsa, örneðin dakika baþýna 1 atým, atým deðerliði
Atým deðerliði = 400kWh/atým : 60a ayarlanmalýdýr.
Atým deðerliði = 67kWh/Atým
Eðer 400 kWlýk bir güçte zaman baþýna daha fazla atýmlara ihtiyaç duyulursa, örneðin saniyede1
atým, atým deðerliði
Atým deðerliði = 400kWh/Atým : 3600a ayarlanmalýdýr.
Atým deðerliði = 112Wh/Atým

= Maksimum

= Minimum

= Stok
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Minimum impuls uzunluðu
K1 veya K2 çýkýþlarýndan birisi impuls çýkýþý olarak kullanýldýðýnda,
impuls çýkýþýna programlanabilen bir minimum impuls uzunluðu
atanýr. Minimum impuls uzunluðu K1 ve K2 çýkýþlarý için ayrý ayrý
ayarlanamaz, bilhassa her ikisi için geçerlidir.
Minimum impuls uzunluðu 0.05 saniye ile 2.00 saniye arasýnda
ayarlanabilir. Asgari ayar artýþý ve azaltýmý 0.05 saniye olarak gerçekleþir. Fabrika ayarýnda minimum impuls uzunluðu 0.05 saniye olarak
ayarlanmýþtýr.
Minimum impuls uzunluðu
Impuls
0.05s

PRG
MkWh
MkVArh

L1

S

L2

L3

Minimum impuls uzunluðu = 0.05 san.

Impuls aralýðý
0.05s

100ms => 10Hz

Þekil. Minimum impuls uzunluðunda maksimum impuls frekansý
0.05Saniye
Minimum impuls uzunluðu 0.05 saniye olduðunda maksimum impuls
frekansý 10 Hzdir.
Daha az impuls verilirse impuls aralýðý uzar ön ayarlý impuls uzunluðu
örn. 00.5 saniye sabit kalýr.
Minimum impuls uzunluðu
Impuls

Impuls aralýðý

UMG96daki çýkýþlar yarý iletken þalter ile donatýlmýþtýr.
Bir impuls geldiðinde çýkýþ transistörü onu yönlendirir ve akým
devam eder.

Minimum impuls uzunluklarýnýn programlanmasý

Programlama modunda 2 tuþu yardýmýyla minimum impuls uzunluðu
bölümüne kadar gelin.
1 tuþuyla seçiminizi onaylayýn.
Minimum impuls uzunluðu yanýp söner ve 2 tuþu ile deðiþtirilebilir.
1 tuþuna basýldýðýnda yaýp sönme sona erer.
Þimdi 2 tuþu ile bir sonraki programlama menüsüne geçilebilir.

PRG
MkWh
MkVArh

L1

S

L2

L3

Minimum impuls uzunluðu = 1.00 sec.
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= Maksimum

= Minimum

= Stok

Ortalama süreler (çiftmetal fonksiyonu)
Çoðu akým ve güç deðerleri için, ortalama bir deðer oluþturulur. L1,
L2, L3 ve N akým ölçülü deðerler için ve de aktif güç, görünen güç
ve reaktif güç ölçülü deðerler için ortak bir ortalama süre programlanabilir.
Ön ayarlar:
Akýmlarýn ortalama süresi = 900 saniye
Gücün ortalama süresi = 900 saniye
Þu ortalama süreler seçilebilir:
5, 10, 30, 60, 300, 480, 900 saniye.
Ortalama Alma Metodu
Kullanýlan üssel metot, kurulu ortalama süreden sonra ölçülen deðerin
en az %95ine ulaþýr.

Ortalama deðer için sembol

L1

A

L2

L3

K1
K2

Þekil: L1, L2 ve L3deki akýmlar için
ortalama deðerlerin gösterilmesi.

MEn = MEn-1 + (MA-MEn-1) / N
MEn
MA
n
N

= Ýþaretlenen ortalama deðer
= Ölçülen deðer
= Ýþleyen sayý
= Ortalama deðerleri oluþturulacak ölçülen deðerlerin sayýsý

Ortalama Sürelerinin Programlanmasý
Aktif Güç
Programlama modunda 2 tuþuyla gücün ortalama süresine gidin.
1 tuþunu kullanarak onaylayýn.
Ortalama süre yanýp söner ve 2 tuþuna basýlarak deðiþtirilebilir.
1 tuþuyla onaylandýkatn sonra, ortalama süre yanýp sönmeyi bitirir.
2 tuþunu kullanarak, þimdi akým için ortalama süre programlama
menüsüne geçiþ yapabilirsiniz.

Ortalama deðer = Aktif güç
L1

PRG
W

L2

S

L3

Ortalama süre = 5 saniye
Akýmlar
Programlama menüsü içinde akýmlar için ortalama süreye gidin.
1 tuþuyla seçimi onaylayýn.
Ortalama süre yanýp söner ve 2 tuþuna basýlarak deðiþtirilebilir.
1 tuþuyla onaylandýktan sonra, ortalama süre yanýp sönmeyi bitirir.
2 tuþunu kullanarak þimdi rotasyon süresi programlama menüsüne geçiþ yapabilirsiniz.

Ortalama deðer = Akým
L1

L2

PRG
A
S

L3

Ortalama süre = 5 saniye
= Maksimum

= Minimum

= Stok
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Ölçülen Deðer Rotasyonu
Bir saniye içinde bütün ölçülen deðerler hesaplanýr ve ekranda gösterilebilir. Ölçülen deðer iþaretlerini geri çaðýrmak için 2 yöntem uygundur.
- Seçilen ölçülen deðer iþaretlerinin otomatik deðiþen iþaretleri, ilerde buna ölçülen deðer rotasyonu denir.
- 1 ve 2 tuþlarý aracýlýðýyla ölçülen deðer iþaretlerinin seçimi.
Ýki metot da ayný anda kullanýlabilir. En az bir ölçülen deðer iþareti
ve 0 saniyeden büyük bir tane rotasyon süresi programlandýðý zaman,
ölçülen deðer rotasyonu programlanýr. Eðer 60 saniye boyunca hiçbir
tuþa basýlmamýþsa, rotasyona otomatik bir geçiþ yapýlýr ve bütün programlanan ölçülen deðerler birbirinin ardý sýra gösterilir.

Rotasyon süresinin ayar aralýðý:

Saniye olarak rotasyon süresi
PRG

L1

S

L2

L3

rotasyon süresi sembolü

0 .. 250 saniye

Eðer 0 saniye programlanmýþsa, hiçbir rotasyon yürütülemez. Ölçülen
deðer seçiminde programlanmayan ölçülen deðer iþaretleri rotasyon için
yine de kullanýcý olabilir.

Rotasyon Süresinin Programlanmasý
Programlama modunda 2 tuþunu kullanarak ölçülen deðer rotasyonu
menüsüne gidin. 1 tuþuyla seçimi doðrulayýn.
Rotasyon süresinin ilk rakamý yanýp söner ve 2 tuþuna basýlarak deðiþtirilebilir. 1 tuþuyla onaylanýnca, sonraki rakam seçilir ve yanýp söner.
Eðer artýk hiçbir rakam yanýp sönmüyorsa, 2 tuþuna basarak ölçülen deðer
seçimi programlama menüsüne gidebilirsiniz.
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= Maksimum

= Minimum

= Stok

Ölçülen Deðer Seçimi
Programlama menüsünde ölçülen deðer seçimi ölçülen deðer iþaretleri otomatik rotasyon için olan iki tuþ aracýlýðýyla seçilebilir.
Tablo 1de listelenmiþ ölçülen tüm deðerler alet daðýtýldýðý zaman 1
ve 2 tuþlarý aracýlýðýyla geri çaðrýlabilir. Otomatik rotasyon için seçim,
deðer seçimiyle beraber programlanýr.

Seçimin durumu çýkýþ sembolleri tarafýndan iþaretlenir. Bu semboller
þu anlama gelir:
Ölçülen deðer seçimi
K1 Bu iþarete 2 tuþ aracýlýðýyla eriþilebilir.
K1 Bu iþarete 2 tuþ aracýlýðýyla eriþilemez.
Ölçülen deðer seçimi
K2 Bu iþaret otomatik rotasyon içindedir.
K2 Bu iþaret otomatik rotasyon içinde deðildir.
Ölçülen Deðer Seçiminin Programlamasý
1 tuþuyla ölçülen deðer seçimine girersiniz. Ýlk iþaretlenmiþ ölçülen
deðer iþareti dýþ iletkenlerdeki akýmdýr.
Örnek olarak akýmlarýn ölçülen deðer iþareti, ölçülen deðer seçimi ve
otomatik rotasyon için programlanýr.

L1

PRG

L2

L3

Akýmlarýn ölçülen deðer iþareti
L1

PRG
A

Ölçülen deðer iþaretinin seçimi tuþlara kýsa bir basma ile yürütülür.
1 tuþu - Ölçülen deðer iþaretleri için saða gidin.
2 tuþu - Ölçülen deðer iþaretleri için aþaðý gidin.
Seçilen ölçülen deðer iþaretini, ölçülen deðer seçimi veya otomatik
rotasyon için uygunsa sabitleyebilirsiniz.
1 veya 2 butonlarýna uzun basýmla seçim yürütülür.
1 tuþu - Ölçülen deðer seçimine geçiþ yapýn.
2 tuþu - Otomatik rotasyonuna geçiþ yapýn.

L2

L3

K1
K2

Ölçülen deðer seçimi
Ölçüm deðeri devamlý çevirme düzeneðý

Programlama bitmiþse, ayný anda 1 ve 2 tuþuna basarak iþaret moduna
geri dönersiniz.

= Maksimum

= Minimum

= Stok
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Minimum ve maksimum deðerlerin silinmesi
Minimum deðerler bir aþaðý okla iþaretlenir, maksimum deðerler
bir aþaðý bir yukarý okla iþaretlenir. Bütün minimum ve maksimum
deðerler sadece ayný anda silinebilir.
Programlama modunda silme aþaðý ve yukarý oklar tarafýndan belirlenir.

PRG

L1

L2

L3

Silme
Programlama modunda 2 tuþuna basarak minimum ve maksimum
deðerlerin silinmesine gidin. 1 tuþuyla 0 ve 1 iþaretli numaralarý
arasýnda geçiþ yapabilirsiniz.
Bu sayýlar þu anlama gelir:
0 = Minimum ve maksimum deðerleri silmeyin.
1 = Bütün minimum ve maksimum deðerleri silin.
Seçimden sonra eðer 1 sayýsý seçilmiþse 2 tuþuna basarak menüyü
terk edersiniz ve minimum deðerler silinir.

PRG

L1

L2

L3

Ýþin silinmesi
Aktif ve reaktif iþ sadece tuþlar aracýlýðýyla ayný anda silinebilir.

PRG
Wh

L1

L2

L3

Ýþin silinmesine ait sembol
Silme
Programlama modunda 2 tuþunu kullanarak iþin silinmesi menüsüne
gidin. 1 tuþuna basarak 0 ve 1 sayýlarý arasýnda geçiþ yapabilirsiniz.
Bu sayýlar þu anlama gelir:
0 = Aktif ve reaktif iþi silmeyin.
1 = Aktif ve reaktif iþi silin.
Seçimden sonra eðer ki 1 sayýsý seçilmiþse menüyü 2 tuþuna basarak
terkedersiniz ve reaktif iþ silinir.
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PRG
Wh

L1

L2

L3

= Maksimum

= Minimum

= Stok

LCD kontrastý
LCD ekrana aþaðýdan bakmanýz önerilir. LCD ekranýn kontrastýný
kullanýcý kendine göre ayarlayabilir. Kontrast ayarý, 0dan 15e kadar olan adýmlar mümkündür.

PRG

L1

0 = Çok açýk
L2
15 = Çok koyu
Bütün sýcaklýk ayarý üzerinden optimum bir kontrasta eriþmek için,
cihazýn iç sýcaklýðý ölçülür ve kontrast ayarý otomatik olarak düzeltilir. L3
Bu düzeltme ekranda kontrast ayarý olarak gösterilmez.

LCD kontrastýnýn programlamasý
Programlama modunda 2 tuþuna basarak LCD kontrastýna gidin. 1 tuþuyla onaylayýn.

PRG

L1

Kontrast ayarýnýn ilk rakamý yanýp sönüyor. 1 tuþuyla sað rakama gidin.
Þimdi rakam 2 tuþuyla deðiþtirilebilir.
Daha sonra 2 tuþuna basarak kullanýcý þifresi programlama menüsüne hareket edebilirsiniz.

L2

L3

Yazýlým Çözülmesi
UMG96nýn yazýlýmý sürekli geliþtirilir ve geniþletilir. Cihazýn yazýlým
çözülmesi bir sayýyla gösterilir. Yazýlým çözülmesi kullanýcý tarafýndan L1
deðiþtirilemez.

PRG

L2

L3

Örnek : Software Rel. 1.23

Kullanýcý Þifresi
Üç rakamlý kullanýcý þifresiyle kullanýcý cihazýn yanlýþ programlamanýn yanlýþlýkla deðiþtirilmesini engelleyebilir. Daðýtým durumlarýnda kullanýcý þifresi 000dýr.
Eðer deðiþtirilmiþ kullanýcý þifresi artýk bilinmiyorsa, kullanýcý þifresi
sadece 758 olan temel þifreyle eski konumuna getirilebilir.

L1

PRG

L2

L3

Kullanýcý Þifresi
= Maksimum

= Minimum

= Stok
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Gösterim aralýðý ve doðruluk
Ölçüm miktarý

Gösterge aralýðý

Ölçme aralýðý 1)

Ölçüm hassasiyeti

Ölçme ve stok gerilimi 196 .. 275V
Gerilim L-N
Gerilim L-L
Akým
Ndeki akým
Aktif güç tüketimi
Aktif güç kaynaðý
Görünen güç, toplam
Reaktif güç (Q 0),

0 .. 34kV
0 .. 60kV
0,00 .. 9,99kA
0,00 .. 9,99kA
0,00W .. 99,9MW
-0,00W .. -99,9MW
0,00VA .. 99,9MVA
0,00var .. 99,9Mvar

196 .. 275V
+-1,0% vMb
340 .. 476V
+-2,0% vMb
0,01 .. 5,00A
+-1,0% vMb
0,03 .. 15,00A
+-3,0% vMb
3,2W .. 1,375kW
+-1,5% vMb
-3,2W .. -1,375kW +-1,5% vMb
3,2VA .. 1,375kVA +-1,5% vMb
3,2var .. 1,375kvar +-1,5% vMb

Ölçme ve stok gerilimi 98 .. 140V
Gerilim L-N
Gerilim L-L
Akým
Ndeki akým
Aktif güç teüketimi
Aktif güç kaynaðý
Görünen güç, toplam
Reaktif güç (Q 0),

0 .. 34kV
0 .. 60kV
0,00 .. 9,99kA
0,00 .. 9,99kA
0,00W .. 99,9MW
-0,00W .. -99,9MW
0,00VA .. 99,9MVA
0,00var .. 99,9Mvar

98 .. 140V
170 .. 242V
0,01 .. 5,00A
0,03 .. 15,00A
1,6W .. 700W
-1,6W .. -700W
1,6VA .. 700VA
1,6var .. 700var

+-1,0% vMb
+-2,0% vMb
+-1,0% vMb
+-3,0% vMb
+-1,5% vMb
+-1,5% vMb
+-1,5% vMb
+-1,5% vMb

Ölçme ve stok gerilimi 49 .. 76V
Gerilim L-N
Gerilim L-L
Akým
Ndeki akým
Aktif güç tüketimi
Aktif güç kaynaðý
Görünen güç, toplam
Reaktif güç (Q 0),

0 .. 34kV
0.. 60kV
0,00 .. 9,99kA
0,00 .. 9,99kA
0,00W .. 99,9MW
-0,00W .. -99,9MW
0,00VA .. 99,9MVA
0,00var .. 99,9Mvar

49 .. 76V
85 .. 132V
0,01 .. 5,00A
0,03 .. 15,00A
0,8W .. 380W
-0,8W .. -380W
0,8VA .. 380VA
0,8var .. 380var

+-1,0% vMb
+-2,0% vMb
+-1,0% vMb
+-3,0% vMb
+-1,5% vMb
+-1,5% vMb
+-1,5% vMb
+-1,5% vMb

cos(phi)
(gerilimin) frekansý
reaktif iþ, endüktif
v4) < 10
v4) < 100
v4) >= 100
Aktif güç tüketimi
v4) < 10
v4) < 100
v4) >= 100
Ýþletim saati sayacý

0,00i .. 1.00 .. 0,00k
45,0 .. 65,0Hz

2)

+-1,5% vMw

0 .. 999 999 9.99kvarh
0 .. 999 999 99.9kvarh
0 .. 999 999 999kvarh

3)

0 .. 999 999 9.99kWh
0 .. 999 999 99.9kWh
0 .. 999 999 999kWh
0 .. 999 999 999h

3)

3)
3)

3)
3)

+-2dakika/gün

1) 1 skala faktörüyle ölçme aralýðý (akým trafosu = 5/5A, 1/1A)
2) Görünen güç ölçüm aralýðýnýn %1 .. %100ü arasýndaysa, bu durumda cos(phi), % +-3lük bir ölçüm hassasiyeti
ile gösterilir.
3) Ýþin ölçüm hassasiyeti ilgili gücün ölçüm hassasiyetinden oluþur.
4) v = vi * vu, vi = Akým trafosu - tahvil oraný. Örnek: 200/5A -> vi = 40
vu = gerilim trafosu- tahvil oraný. Örnek: 1000/100V -> vu = 10
5) -10..18°C ve 28..55°C aralýðýnda K baþýna +-0,5 v.Mw.lik bir hata hesaplanmalýdýr.
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= Maksimum

= Minimum

= Stok

5)

Konfigürasyon verileri
Taným

Gösterge

Akým trafosu, primer

CT

Akým trafosu, sekunder
Gerilim trafosu, primer
Tip etiketi , 196 .. 275V
Tip etiketi , 98 .. 140V
Tip etiketi , 49 .. 76V
Gerilim trafosu, sekunder
Tip etiketi , 196 .. 275V
Tip etiketi , 98 .. 140V
Tip etiketi , 49 .. 76V
Çýkýþlar (seçime baðlý)
Impuls çýkýþý
Ölçüm deðeri
Atým deðerliliði
Kumanda çýkýþý
Ölçülen deðer
Aþma
Altýna inme
Mindestimpulslänge
Mittelungszeit Strom
Mittelungszeit Leistungen
Deðiþen zaman
Ölçülen deðer rotasyonu
Ölçülen deðer seçimi
LCD Kontrast
Yazýlým versiyonu
Kullanýcý þifresi

Ayar aralýðý

Fabrika ayarý

CT

1A .. 10,0kA (../5A)
1A .. 2,0kA (../1A)
1A, 5A

5A
5A

VT
VT
VT

100V .. 60.0kV
100V .. 60.0kV
100V .. 60.0kV

400V
200V
100V

VT
VT
VT
Kx

400V (ayarlanamaz)
200V, 220V
100V, 110V

400V
200V
100V

K1, K2
Reaktif ve aktif iþ
0.00(W/var)h .. 99.9k(W/var)h
K1, K2
Ýþ dýþýndaki tüm deðerler
0.01 .. 20.0M
0.01 .. 20.0M
0.05 .. 2.00sn.
5, 10, .. 900sn.
5, 10, .. 900sn.
0 .. 255
Tabloya bakýn
Tabloya bakýn
0 .. 15
x.xx
000 .. 999

K1, K2
K1=aktif, K2=reaktif
K1=1.00Wh, K2=1.00varh
0.05 sn.
900 sn.
900 sn.
0 = deðiþim yok
Ölçülen deðer rotasyonu yok
tüm ölçülen iþaret deðerleri
7
x.xx
000 = þifre yok

Dikkat !
Programm sadece münferit hatlarýn maks. 33.3 MW ve
toplam gücün maks. 99.9 MWye ulaþabileceði akým ve
gerilim trafosu ayarlarýna izin veir

Belirtilenler þu koþullarda geçerlidir:
Yýllýk kalibrasyon
110 dakikalýk ýsýnma süresi
Kullanýlan kýsaltmalar:
vMb
= ölçüm aralýðýnýn
vMw = ölçüm deðerinin
= Maksimum

= Minimum

= Stok
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Teknik veriler
Aðýrlýk
Enerji deðeri

: 250g
: 2,2MJ (610Wh)

Ortam koþullarý
Yüksek gerilimm sýnýfý
Kirlilik derecesi
Ortam sýcaklýðý
Depolama sýcaklýðý
Relatf nem
Koruma türü
Ön
Contalý ön (Opsiyon)
Arka taraf
Koruma sýnýfý
Kurulma yeri
Yükseklik
Engellere karþý direnç (endüstri alaný)
Engel radyasyonu (ýssýz alanlar)
Güvenlik ana hatlarý

: CATIII
:2
: -10°C .. +55°C
: -20°C .. +70°C
: %15 ile %95 arasý, çiy olmadan
: IEC529a göre IP50
: IEC529a göre IP65
: IEC529a göre IP20
: II = koruyucu iletken yok
: isteðe baðlý
: 0 .. 2000m, NN üzerinden
: EN50082-2:1995; IEC1000-4-,3, 10V/m
: IEC1000-4-4, 2kV; IEC1000-4-2, 8kV
: EN55011 10.1997
: EN61010-1 03.1994 + A2 05.1996
: IEC1010-1

Ölçme
Ölçme gerilimi ve yardýmcý gerilim
Ölçü giriþleri
Tarama frekansý
belirtilen atým gerilimi
Sinyal frekansý
Akým ölçümü
Güç tüketimi
Nominal akým ../5A (../1A)da
Çalýþma akýmý
Akým sýnýrý ../1Ada
Akým sýnýrý ../5Ada
Aþýrý yüklenme
Gerilim ölçümü
Güç tüketimi (L-N)
196 .. 275V (tip etiketine bakýn)
98 .. 140V (tip etiketine bakýn )
49 .. 76V
(tip etiketine bakýn)
Ön sigorta
Ana harmonik frekansý

: tip etiketine bakýn
: 1 löçüm/saniye
: 4kV
: 45Hz .. 1000Hz
: maks. 150VAC topraða göre
: yakl.0,2 VA
: 5A (1A)
: 20mA
: 1,2A
: 6A
: 180A, iki saniyede
: maks. 300VAC topraða göre
: maks. 13,4VA / faz
: maks. 7,4VA / faz
: maks. 2,6VA / faz
: 2A .. 6A
: 45Hz .. 65Hz

Çýkýþlar
Tip
Anahtarlama frekansý
Ýþletme akýmý
Ýþletme gerilimi

Baðlanabilir kablolar
Tek tel, çoklu tel, iyi ince tel
Ýðne kontaklarý
Bir mengeneye sadece tek tel baðlanabilir!
Sayfa 30

: NPN-transistör
: max. 10Hz ( 50ms Impuls uzunluðu)
: max. 50 mA (kýsa devre emniyetli deðil !)
: 5 .. 24VDC, maks. 30VDC
: 0,08 - 2,5mm 2
: 1,5mm 2
= Maksimum

= Minimum

= Stok

Arka yüz
Ölçüler

: 92 +0,8 x 92+0,8 mm

10210060b

Yandan görünüþ

6

90

96

42

10210060a

Ölçü mm olarak
= Maksimum

= Minimum

= Stok

Sayfa 31

Kýsa Talimatlar
Bir saniye boyunca 1 ve 2 tuþlarýna basarak programlama moduna eriþirsiniz.
Programlama modundaysanýz, bir saniye boyunca 1 ve 2 tuþlarýna basarak iþaretleyen moda dönersiniz.
Akým Transformatörünün Programlamasý
Akým trafosu menüsünü seçin:
Bir saniye boyunca iki tuþa ayný anda basýn.
Programlama modu için PRG ve akým trafosu için CT sembolleri görünür.
1 tuþuyla onaylayýn.
Primer akýmýn ilk rakamý yanýp sönüyor.

Programlama modu
PRG

L1

k A

L2
CT

L3

Akým trafosu
sembolü
Primer akýmý deðiþtirin:
2 tuþuyla yanýp sönen rakamý deðiþtirin.
1 tuþuyla deðiþtirilecek sonraki rakamý seçin.
Deðiþtirmek üzere seçilen rakam yanýp söner.
Bütün sayý yanýp sönüyorsa, ondalýk noktasý hareket ettirilebilir.
Sekonder akýmýný deðiþtirin:
Sekonder akýmý olarak sadece 1A veya 5A seçilebilir.
1 tuþuyla sekonder akýmýný seçin.
2 tuþuyla yanýp sönen rakamý deðiþtirin.

2

1

Primer akým
PRG

L1

k A

L2
CT

L3

Programlama modundan ayrýlýn:
Bir saniye boyunca iki tuþa da basýn.
Akým trafosu ayarý kaydedilie ve iþaret menüsüne geri dönersiniz.

Geri çaðrýlan ölçülen deðerler
Ölçülen deðerlerin iþaretleri sadece, PRG sembolü programlama modu
için ekranda olmadýðý zaman geri çaðrýlabilir.

Sekonder akým

1

L1

V

1 ve 2 tuþlarýyla ölçülen deðerler arasýnda ayrýlabilirsiniz. Cihaz teslim
edildiði zaman, tablo 1de bulduðunuz bütün ölçülen deðerler geri çaðL2
rýlabilir.
Eðer programlama modundaysanýz ve 60 saniye içinde bir tuþa basmazsanýz cihaz otomatik olarak iþaret moduna geri döner.

2

K1
K2

L3

1

Sayfa 32

= Maksimum

= Minimum

= Stok

2

