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  Aþaðýdaki þartlara uyulmamasý halinde ölüm ve ciddi yaralanmalar olabilir.
- Cihaz baðlanýrken bütün enerjiyi kesiniz.
- Cihaz þebekeye baðlandýðýnda ön paneli çýkartmayýnýz.
- Cihazý solvent yada benzeri bir madde ile temizlemeye çalýþmayýnýz.
  Sadece  kuru bez kullanýnýz.
- Baðlantýlarý kontrol ediniz.
- Elektriksel cihazlar sadece bayiniz tarafýndan tamir edilmelidir.
- Cihaz sadece pano tipi montaj içindir.
- Kullanýlacak sigorta FF tipi olmalý ve akým sýnýr deðeri 1A olmalýdýr.

Doðru kullaným ve Güvenlik Þartlarý

A3944/Rev.5
ver. 1.78

- Þebeke ve cihazýn besleme giriþleri arasýna bir buton veya devre kesici baðlayýnýz.
- Baðlanan buton veya devre kesici cihaza yakýn olmalýdýr.
- Baðlanan buton veya devre kesicinin, cihazý þebekeden ayýrmak için kullanýlacaðý
  iþaretlenmelidir.
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Yukarýdaki önlemlerin uygulanmamasý sonucu doðabilecek istenmeyen
durumlardan üretici firma hiç bir þekilde sorumlu tutulamaz.

BAÐLANTI ÞEMASI

Þebeke baðlantýsýný yaparken dikkat edilecek
nokta;
Öncelikle besleme ve gerilim ölçme giriþlerini
baðlayýn. Cihaza enerji ve ölçme gerilimi
uygulayýn. LCD ekranda 3 Fazýnda varlýðýný
görün   ikazlarý görünmelidir.
Þayet  ekranda faz varlýðý ikazlarýnýn yanýnda

 ikazda (Faz sýrasý terstir) yanýyorsa cihazýn
enerjisini ve ölçme gerilimini kapatýn ve herhangi
2 fazýn yönünü deðiþtirin.
Bundan sonraki adýmda akým ve diðer
baðlantýlarý baðlantý þemasýnda belirtildiði gibi
baðlaya bilirsiniz.

Bu kutunun içerisinde 1 adet kullanma talimatý CD’si, 1 adet kurulum talimatý,
2 adet tutucu ve 2 adet vidalý tutucu kilit mevcuttur

Cihaza uygulanan standartlar:
EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 55016-2-1, EN 55016-2-3, EN 55011,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61010-1, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3,
EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11

MPR52S-10 bir elektrik þebekesine ait parametreleri ölçmek ve amacýyla tasarlanmýþ
DSP (Dijital Signal Processor) tabanlý üniversal bir cihazdýr. Ölçülen parametreler
3,6 inç’lik LCD ekranda görüntülenmekte ve istenildiði taktirde karanlýk ortamlarda
ekran aydýnlatma (ýþýk) aktif yapýlarak kolay okunma saðlanabilmektedir. MPR52S-
10 MODBUS seri haberleþme arayüzüne sahiptir.

Genel Bilgi ve Kullaným Alanlarý

Cihaz ile Aþaðýdaki Uygulamalarý Yapabilirsiniz
1-) Parametreler tablosunda verilenlerin ölçümlerini LCD ekranda görebilir.
2-) Akým ve Gerilim trafosu çeviri oranlarýný deðiþtirebilir.
3-) 3 Faz+Nötürlü, 3 Faz Nötürsüz, Aron baðlantýlý sistemlerde ölçüm yapabilir.
4-) RS-485 çýkýþlar ýn ý ku l lanarak bilgisayarla ver i  a l ýþveriþ inde

bulunabilir.
  5-) 1.Röle ve 2.Röle çýkýþýna ayrý ayrý 3 adet parametre atayabilir, bu parametrelerin

belirlenen sýnýrlarýn altýnda veya üstünde bir deðer almasý sonucunda ilgili 
rölenin kontak deðiþtirmesini saðlayabilir. (Bu çýkýþlarý uyarý, alarm amaçlý 
kullanabilirsiniz)

  6-) Fazlarýn varlýðýný LCD ekranýn sað üst köþesindeki VL1  ,VL2  ,VL3     
sembollerinden her an gözlemleyebilir.

    7-) Akým veya Gerilimin Toplam Harmoniklerini (THD) LCD ekranýn sol üst 
köþesindeki barlardan her an gözlemleyebilir.

    8-) 1ve 2 çýkýþlarýndan hangilerinin o an için aktif olduðunu LCD ekrandan her 
      an takip edebilir.

    9-) Ayarlar-Demand ve Enerji menülerine 3 haneli bir kullanýcý þifresi belirleyerek
cihazýn ayarlarýnýn yetkisiz kiþilerce deðiþtirilmesini önleyebilirsiniz.

1.  Cihaz kare þeklinde bir Tip 19 (91 mm x 91 mm) kesime sýðdýrýlacaktýr.
2.  Cihazý monte etmeden önce tutucu kilitlerini çýkartýnýz.
3.  Cihazý paneldeki kesime önden yerleþtiriniz.
4.  Cihazý monte etmek için tutucu kilitlerini takýnýz.
5.  Akým ve voltaj giriþ klemensleri 2,5 mm2’lik kablolar için tasarlanmýþtýr fakat
     toplam çap 4mm2’ye kadar olan kablolar için uygundur.
6.  RS-485 giriþ klemensine kategori 5 kablosu önerilir.

Fazla kuvvet uygulanmasý cihaza zarar verebilir.
Klemenslere takýlý olan kablolarýn klemens vidalarýnýn iyice sýkýlý olmasý
gerekmektedir.
Not: 3 Faz Nötrlü baðlantý (þekil:1) Nötrü baðlamak zorunludur. Aksi taktirde
cihaz çalýþmayacaktýr.

Panel Delik Ölçüleri

   70mm
Duvar

50mm

     79.3mm

Tip 1991mm
Tip 19 (96x96)

BOYUTLAR

“Bu ürün, 30.05.2008 tarih ve 26891 sayýlý resmi gazetede yayýnlanan
EEE Yönetmeliðinin Madde 2 ve Ek-1A Madde 9 kapsamýndadýr.”

3 Faz nötrlü baðlantý
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3 Faz Nötrsüz Baðlantý
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3 Faz, nötrüz, Aron Baðlantý.
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1...... Menü (ENTER) tuþu.
2...... Aþaðý tuþu.
3...... Yukarý tuþu.
4...... ESC tuþu. Menüden çýkmak için kullanýlýr.

5...... Menü ve Enerji satýrý. Hangi menüde olunduðunu gösterir. Ayrýca enerjiler 
bu satýrda gösterilir.
6...... Enerji menüsünde gösterilen deðerin; Export, Ýmport, Ýndüktif veya Kapasitif

olduðunu gösterir.

7...... Çýkýþlardan hangisinin aktif olduðu gösterilir.
8...... Harmonik barlarý: 3 fazýn toplam harmonikleri grafiksel olarak gösterilir. 
Sütunlar L1, L2, L3’ü. Herbir basamak %10’u. V gerilimlerin harmoniðini. 
I akýmlarýn harmoniðini gösterir.

9...... Ölçülen parametrenin hangi faza/faz-faz arasýna ait olduðunu ifade eder.
10...... Karþýsýndaki fazýn COS veya PF (Güç Faktörü)’nün gösterildiðini ifade     
eder.
11...... Karþýsýndaki faza ait enerjinin yönünü gösterir. Kapasitif veya Ýndüktif.  

(PF, COS, Reaktif güç ölçülürken belirir.)
12...... Minimum, Maksimum sembolleri. Demand menüsünde belirir.
13...... Harmonik sembolü. Ekranda harmoniklerin gösterildiðini ifade eder.
14...... Toplam sembolü. Ekranda gösterilen parametrenin toplam olduðunu

ifade eder.
15...... Faz sýrasý hatasý
16...... Demand sembolü. Gösterilen parametrenin Demand olduðunu 
ifade eder.

17...... Bilgisayar ile haberleþme sembolleri. Cihazýn baðlý olduðu hat üzerinde 
haberleþmenin varlýðýný gösterir.
18...... Faz varlýðý sembolleri.
19...... Ölçülen parametrelerin gösterildiði satýrlar ve parametrelere ait birimler.

(%, V, kV, MV, A, kA, MA, W, kW, MW, VA, kVA, MVA, VAr, kVAr, MVAr)
20...... 3,6” LCD ekran.
21...... Arka Plan Iþýklandýrmasý
22...... Solundaki satýrda ölçülen enerjinin birimini gösterir. (kWh, kVArh, MWh, MVArh)
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AYARLAR

Devreye Alma ve AYARLAR Menüsü:
Cihazýn baðlantýlarýný kullanma talimatýnda verilen baðlantý þekillerine uygun olarak
yaptýktan sonra enerji verin, Ölçüm ve uygulamalarýnýzýn doðru olmasý için AYARLAR
menüsünü kullanarak gerekli ayarlamalarý yapýn

AYARLAR menüsüne girmek için;

Anlýk Deðerler menüsündeyken,

ENTER tuþuna basýn (ENERJÝ menüsü görünecektir.)

YUKARI-AÞAÐI tuþlarýný kullanarak ‘‘AYARLAR’’ menüsünü bulun

Bu menüdeyken ekranýn

görüntüsü yandaki gibidir

Aþaðýda, AYARLAR menüsünün içerisindeki alt menüler ve bu menülerin hangi

amaçla kullanýlabileceði ayrýntýlý olarak belirtilmiþtir.

ÞEBEKE

Not: “Tplm” menüsü seçilmiþse, MPR52S-10 üç fazýn reaktif güçlerini ölçer. Fazlarýn
toplamý ind. ise indüktif reaktif hanesine, kap. ise kapastif reaktif hanesine kaydeder.
“Ayrý” menüsü seçilmiþse, MPR52S-10 üç fazýn reaktif güçlerini her faz için ayrý ayrý
ölçer. indüktif bölgede olan fazlarý indüktif reaktif bölümüne, kapastif bölgede olan
fazlarý kapastif reaktif bölümüne kaydeder. Ayrý ayrý ölçüm 3P4W’li sistemlerde
geçerlidir.

‘‘AT’’ Akým trafosu çeviri oranýný girmek için;
  Anlýk Deðerler menüsündeyken,

 ‘‘GT’’ Gerilim trafosu çeviri oraný girmek için;
  Anlýk Deðerler menüsündeyken,

GT: (Gerilim trafosu çeviri oraný)
Gerilim trafosu (1.0...4000.0 arasý)  ayarlanabilir. Trafo oraný 0.1
adýmla girilebilir. Gerilim trafosu için Primer gerilimi yerine trafo
oranýnýn doðrudan girildiðine dikkat ediniz.

3P4W ---- 3 Faz + Nötr. (Yýldýz baðlantý)
3P3W ---- 3 Faz Nötrsüz. (Üçgen baðlantý)
ARON---- ARON Baðlantý

Not:

Bað: (Sistemin Baðlantý þekli)
                   ‘‘Bað’’ Kullandýðýnýz baðlantý þeklini girmek için;
                    Anlýk Deðerler menüsündeyken,

Enj: (Enerji hesabý)
                   ‘‘Enj’’ Enerji hesaplama yöntemini girmek için;

  Anlýk Deðerler menüsündeyken,
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Ýþletme gerilimi (Un)      : Lütfen cihazýn arkasýna bakýn.

Frekans : 50/60 Hz

Besleme Giriþi Güç Tüketimi : < 6 VA

Ölçme Giriþleri Güç Tüketimi : < 1 VA (Akým Giriþi)

: <0,5 VA (Gerilim Giriþi)

Vin : 1 - 300.0 VAC  50/60 Hz. (L-N)

: 2 - 500.0 VAC (L-L)

Iin : 0.005 - 5.5 A~

Ölçme Aralýðý : 1,0 V - 400,0 kV

: 0.005...10000 A

: 99 999 999  kWh, kVArh veya MWh, MVAh

Ölçme Sýnýfý : CAT III

Doðruluk

   Gerilim, Akým : %0.5±2digit

   Aktif Güç : %1±2digit

   Reaktif, Görünür Güç : %2±2digit

Gerilim Trafosu Çeviri Oraný : 1...4000.0

Akým Trafosu Çeviri Oraný : 1...5000

Baðlantý Tipi : 3P4W, 3P3W, ARON

Röle Çýkýþlarý : 2 NO, 5A 1250 VA

Demand Zamaný : 15 dakika

Haberleþme : MODBUS RTU (RS 485)

   Baud Rate : 1200-38400 bps

   Adres : 1-247

   Parite : Yok, Çift,Tek

Digital Giriþler (2 adet)
              Fonksiyon              : Anlýk / Latch (Kilitlemeli)
              Giriþ Pals Geniþliði     : Min. 50  ms.
              Çalýþma Gerilimi     : 5...24 V DC, Max. 30 V DC

Ortam Sýcaklýðý : -5°C; +50°C

Gösterge : 3.6” LCD Ekran Aydýnlatmalý

Boyut : PR-19
Cihaz Koruma Sýnýfý : Çift yalýtým-Sýnýf II (  )

Kutu Koruma Sýnýfý : IP 40

Terminal Koruma Sýnýfý : IP 00

Kutu Malzemesi                           : Yanmaz

Baðlantý Þekli : Panoya Önden

Voltaj Baðlantýsý için Kablo Kesiti : 2.5 mm²

Akým Baðlantýsý için Kablo Kesiti : 4.0 mm²

Pals Baðlantýsý için Kablo Kesiti : 1.5 mm²

RS-485 Baðlantýsý : Kategori 5 kablo

Aðýrlýk : 0.75 kg

Montaj sýnýfý : Sýnýf II

Tip : PR 19

Koli Boyutu : 280x280x265 mm

Koli Aðýrlýðý : 6 kg

Kolideki Ürün Adedi : 8 Adet

RS-485
RS-485 (Bilgisayar ile haberleþme bilgileri) Menüsü:
MPR52S-10:  MODBUS RTU haberleþme protokolüne sahiptir. MPR52S-10 tarafýndan
ölçülen tüm deðerler uygun yazýlým (MPR-SW) aracýlýðýyla bilgisayara aktarýlabilir.
Yine bu yazýlýmý kullanarak MPR52S-10’un menülerinden yapabileceðiniz tüm iþlemleri
bilgisayar aracýlýðýyla yapabilirsiniz.
Bilgisayar ile haberleþmenin yapýlabilmesi için Baud Rate, Adres ve Parite deðerleri
MPR52S-10’a girilmelidir.

RS-485 menüsünün 3 adet alt menüsü vardýr.
‘‘Adr: ...’’ ,        ‘‘BH: ...’’,        ‘‘Prt: ...’’

Adr: (Adres bilgisi)
 ‘‘Adr’’ Adres bilgisini girmek için;

                   Anlýk Deðerler menüsündeyken,
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AT: (Akým trafosu çeviri oraný)
Akým trafosu deðeri (1..5000 arasý) ayarlanabilir. Akým trafosu
için çeviri oranýný doðrudan girildiðine dikkat ediniz.

Þebeke Menüsü:
Akým trafosu, gerilim trafosu oraný ve sistem baðlantý þeklinin cihaza bildirildiði
ana menüdür.

Þebeke menüsünün  5 adet alt menüsü vardýr.

‘‘AT:....’’,    ‘‘GT:.....’’, ‘‘Bað:.......’’, ‘‘Enj:.........’’, “Birim:.........”

ENTER tuþuna basýn (ENERJÝ menüsü görünecektir.)

YUKARI-AÞAÐI tuþlarýný kullanarak ‘’AYARLAR’’ menüsünü bulun

ENTER tuþuna basýn (Þebeke menüsü  görünecektir.)

ENTER tuþuna basýn (AT menüsü görünecektir.)

YUKARI-AÞAÐI tuþlarýný kullanarak ‘‘Enj’’ menüsünü bulun

ENTER tuþuna basýn

YUKARI-AÞAÐI tuþlarýný kullanarak’’Enj’’ deðerini

(Ayrý, Tplm) girin.

Yeni ‘‘Enj’’ deðerini kaydetmek için ENTER tuþuna basýn

Birim: (Enerji birimi)
Enerji sayaçlarýnýn biriminin belirlenmesinde kullanýlýr.
Sayaçlar Mega veya Kilo seçilebilir.
Örnek : Enerji sayaç deðerimiz 12345678901 kWh iken
“k” (kilo) seçildiðinde ekranda 45678901 kWh veya
“M” (Mega) seçildiðinde 12345678 MWh þeklinde görülecektir.

ENTER tuþuna basýn (ENERJÝ menüsü görünecektir.)

YUKARI-AÞAÐI tuþlarýný kullanarak ‘’AYARLAR’’ menüsünü bulun

ENTER tuþuna basýn (Þebeke menüsü  görünecektir.)

YUKARI-AÞAÐI tuþlarýný kullanarak ‘‘RS-485’’ menüsünü bulun

ENTER tuþuna basýn (Adr. Menüsü görünecektir)

ENTER tuþuna basýn

YUKARI-AÞAÐI tuþlarýný kullanarak  ‘‘Adr.’’ bilgisini
(1...247 arasýnda) girin.

Yeni ‘‘Adr.’’ bilgisini kaydetmek için ENTER tuþuna basýn

ENTER tuþuna basýn (ENERJÝ menüsü görünecektir.)

Yeni ‘‘Bað’’ sistem baðlantý þeklini kaydetmek için ENTER tuþuna basýn

YUKARI-AÞAÐI tuþlarýný kullanarak ‘’AYARLAR’’ menüsünü bulun

ENTER  tuþuna basýn (Þebeke menüsü görünecektir.)

ENTER  tuþuna basýn (AT menüsü görünecektir.)

YUKARI-AÞAÐI tuþlarýný kullanarak ‘‘Bað’’ menüsünü bulun

ENTER  tuþuna basýn

YUKARI-AÞAÐI tuþlarýný kullanarak ‘‘Bað’’ sistem baðlantý þeklini
(3P4W, ARON, 3P3W) girin

ENTER tuþuna basýn (ENERJÝ menüsü görünecektir.)

YUKARI-AÞAÐI tuþlarýný kullanarak ‘’AYARLAR’’ menüsünü bulun

ENTER tuþuna basýn (Þebeke menüsü  görünecektir.)

ENTER tuþuna basýn (AT menüsü görünecektir.)

YUKARI-AÞAÐI tuþlarýný kullanarak ‘‘GT’’ menüsünü bulun

ENTER tuþuna basýn

YUKARI-AÞAÐI tuþlarýný kullanarak’’GT’’ deðerini (1.0...4000.0 arasýnda)
girin.

Yeni ‘‘GT’’ deðerini kaydetmek için ENTER tuþuna basýn

ENTER tuþuna basýn (ENERJÝ menüsü görünecektir.)

YUKARI-AÞAÐI tuþlarýný kullanarak ‘‘AYARLAR’’ menüsünü bulun

ENTER tuþuna basýn (Þebeke menüsü  görünecektir.)

ENTER tuþuna basýn (AT menüsü görünecektir.)

ENTER tuþuna basýn

YUKARI-AÞAÐI tuþlarýný kullanarak ‘‘AT’’ deðerini (1..5000 arasýnda)

girin.

Yeni ‘‘AT’’ deðerini kaydetmek için ENTER tuþuna basýn

TEKNÝK ÖZELLÝKLER

ÖN PANEL ÖZELLÝKLERÝ



Ekranýn en altýnda Anlýk Deðerlere ait hangi alt menüde bulunulduðu gösterilir ve

bu alt menüye ait anlýk deðerler ekranda görüntülenir.

Ekranýn sol tarafýndaki barlardan herbiri bir faza ait akým veya gerilimin toplam

harmonik miktarýnýn, þebeke frekansýndaki akým veya gerilime oranýný % olarak

gösterir. (her basamak %10 ‘u ifade etmektedir.) Barlarýn üzerindeki “THD V” ibaresi

gerilimlerin toplam harmoniklerinin, “THD I” ibaresi ise akýmlarýn toplam harmoniklerinin

grafiksel olarak gösterildiðini ifade etmektedir.

ESC tuþuna basýlarak “THD V” ve  “THD I” arasýnda geçiþ yapýlabilir. Ayrýca Anlýk

Deðerler menüsüne girerek THD deðerlerini rakamsal olarakda izleyebilirsiniz.

Parametrelerin anlýk deðerlerinin gösterildiði menüdür.

Herhangibir menüdeyken ESC tuþuna basarak ulaþabileceðiniz en son nokta “Anlýk

Deðerler” menüsüdür.

Bu menü MPR52S-10’un ana menüsüdür. Herhangibir menüde tuþlara basýlmadan

bir süre beklenirse otomatik olarak “Anlýk Deðerler Menüsüne” dönülür ve anlýk

ölçümler görüntülenir.

MPR52S-10’a ilk enerji verildiðinde cihaz,  Anlýk Deðerler Menüsündedir ve anlýk

deðerler gösterilir.  Ekranýn görüntüsü aþaðýdaki gibidir.

Ölçülen Parametrelerin Gözlenmesi

Anlýk Deðerlerin Gözlenmesi

ANLIK DEÐERLER

NOT: ARON baðlantý seçildiðinde ekranda  , , ,  ,

 , , ,    max.IL,   min. IL,

 IL menülerinde  (L2  - - - ) görünür.

-
-
-

Gerilim 

Görünür (VA)
Ort

-
-
-

Gerilim

Reaktif (VAr)
Frekans

Akýmlar

Güçler
Ort.

Güç Fakt

 P.F.
Akým

Cos

THD%V
Nötr akým (In)

-
-
-

-
-
-

L
L

L
N

L
N

L
L

Aktif (W)
THD%I

-
-

Anlýk Deðerler menüsündeyken      YUKARI ve      AÞAÐI tuþlarýný kullanarak

aþaðýdaki tabloda verilen þebekeye ait parametreleri ard arda gözlemleyebilirsiniz.

NOT: Ölçülen aktif gücün önünde “-” iþaretinin olmasý aktif Export gücün varlýðýný
gösterir.
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ÞÝFRE

Kullanýcý þifresinin tanýmlandýðý ve aktif yapýldýðý menüdür.
Cihazýn (AYARLAR - DEMAND ve ENERJÝ menülerinin) ayarlarýnýn yetkisiz kiþilerce
deðiþtirilmesini önlemek için, bu menüde 3 haneli bir kullanýcý þifresi belirleyip bu
þifreyi aktif hale getirmelisiniz.

Þifre menüsü

‘‘Þif Gir’’ Yeni Þifreyi girmek için;
  Anlýk Deðerler menüsündeyken,

Þifre Gir: (Kullanýcý Þifresinin aktif hale getirilmesi)

ENTER tuþuna basýn (ENERJÝ menüsü görünecektir.)

YUKARI-AÞAÐI tuþlarýný kullanarak ‘’AYARLAR’’ menüsünü bulun
(AYARLAR  Þifre görünecektir.)

ENTER tuþuna basýn (Þif:000  görünecektir.)

YUKARI-AÞAÐI-ENTER tuþlarýný kullanarak 3 haneli eski þifrenizi girin
(örnek Þif:999)

ENTER tuþuna basýn (Þebeke menüsü görünecektir.)

YUKARI-AÞAÐI tuþlarýný kullanarak  ‘‘Þifre Deð’’ menüsünü bulun

ENTER tuþuna basýn önceki girilen þifre (örnek Yeni:999) görünecektir.

YUKARI-AÞAÐI-ENTER tuþlarýný kullanarak 3 haneli yeni þifrenizi girin
(Yeni Þifreyi 000 girmeyin)

ENTER tuþuna basýn Þifre Deð: menüsü görünecektir. (Þifreyi iptal
etmek istiyorsanýz Þifre Deð:000 girin) AYARLAR - DEMAND ve ENERJÝ
menülerine yeni þifreniz kaydolmuþtur. ESC tuþunu kullanarak Anlýk
deðerler menüsüne dönebilirsiniz.

‘‘Þif Deð’’ Kullanýcý Þifresini deðiþtirmek için;
  Anlýk Deðerler menüsündeyken,

Þifre Deð: (Kullanýcý Þifresini deðiþtirmek için kullanýlan menüdür.)

ENTER tuþuna basýn (ENERJÝ menüsü görünecektir.)

YUKARI-AÞAÐI tuþlarýný kullanarak ‘’AYARLAR’’ menüsünü bulun

ENTER tuþuna basýn (Þebeke menüsü  görünecektir.)

YUKARI-AÞAÐI tuþlarýný kullanarak ’’Þifre Gir’’ menüsünü bulun

ENTER tuþuna basýn ‘‘Yeni 000’’ görünecektir

YUKARI-AÞAÐI -ENTER tuþlarýný kullanarak 3 haneli yeni þifrenizi girin
(Yeni þifreyi 000 girmeyin)

ENTER tuþuna basýn Þifre Deð: menüsü görünecektir. (þifreyi iptal etmek
istiyorsanýz Þifre Deð: 000 girin) AYARLAR - DEMAND ve ENERJÝ menülerine
yeni þifreniz kaydolmuþtur. ESC tuþunu kullanarak Anlýk Deðerler menüsüne
dönebilirsiniz.

Enerji Deðerlerinin Gözlenmesi

Ölçülen enerji deðerlerinin gösterildiði ve enerji sayaçlarýnýn sýfýrlandýðý menüdür.

Enerji menüsünden aþaðýdaki enerjilerin deðerlerini gözlemleyebilirsiniz:

Ayrýca bu enerjilere ait sayaçlarý isterseniz tek tek, isterseniz hepsini birden
sýfýrlayabilirsiniz.

Export Aktif Enerji      Ýmport Aktif Enerji

Ýndüktif Reaktif Enerji      Kapasitif Reaktif Enerji

ENERJÝ

DEMAND

L1
L2
L3

NOT: Cihazýn faz gerilimleri 330.0 V, faz-faz gerilimleri 530.0 V, faz akýmlarý 5.500 A
olan ölçme üst sýnýrýný aþtýðýndan cihazýn ekranýnda “HIGH” yazýsý görünür.

Demand, min. ve max. Deðerlerinin Gözlenmesi
Demand : Demand süresi boyunca güçlerde ve akýmlarda oluþmuþ olan
ortalamalarý gösterir.
min. deðer : Gerilimlerde ölçülen sýfýrdan farklý en düþük deðeri gösterir.
max. deðer : Gerilimlerde ölçülen en yüksek deðeri gösterir.
Demand menüsünden aþaðýdaki deðerleri gözlemleyebilirsiniz
*max. VL-N (Faz-Nötr arasý max. gerilimler.)
*min. VL-N (Faz-Nötr arasý min. gerilimler.)
*max. Demand IL (Faz akýmlarýnýn max. demandlarý)
*min. Demand IL (Faz akýmlarýnýn min. demandlarý)
*Demand IL (Faz akýmlarýnýn demandlarý)
*max. Demand I ve min. Demand I (Toplam faz akýmlarýnýn max. ve min.
demand deðerleri)
*Demand IL (Toplam faz akýmlarýnýn demand deðeri)
*Demand P, Demand Q ve Demand S (Toplam Güçlerin Demand deðerleri)
 max. Demand P, max. Demand Q ve max. Demand S (Toplam Güçlerin
max.  Demand deðerleri)
 min. Demand P, min. Demand Q ve min. Demand S (Toplam Güçlerin
min.   Demand deðerleri)
Gözlemlediðiniz min. ve max. deðerler ve demandlarý isterseniz tek tek isterseniz
hepsini birden silebilirsiniz.

2

Prt: (Parite ayarý)
‘‘Prt’’ Parite ayarýný yapmak için;

                  Anlýk Deðerler menüsündeyken,
ENTER tuþuna basýn (ENERJÝ menüsü görünecektir.)

YUKARI-AÞAÐI tuþlarýný kullanarak ‘’AYARLAR’’ menüsünü bulun

ENTER tuþuna basýn (Þebeke menüsü  görünecektir.)

YUKARI-AÞAÐI tuþlarýný kullanarak RS-485 menüsünü bulun

ENTER tuþuna basýn (Adr. Menüsü görünecektir)

YUKARI-AÞAÐI tuþlarýný kullanarak ‘‘Prt’’ menüsünü bulun

ENTER tuþuna basýn

YUKARI-AÞAÐI tuþlarýný kullanarak ‘‘Prt’’  ayarýný (Yok, Çift, Tek)
girin

Yeni ‘‘Prt’’ ayarýný kaydetmek için  ENTER tuþuna  basýn

BH : (Baud Rate deðeri)
‘‘BH’’ Baud Rate deðerini girmek için;
Anlýk Deðerler menüsündeyken,

YUKARI-AÞAÐI tuþlarýný kullanarak ‘’AYARLAR’’ menüsünü bulun

Yeni ‘‘BH’’ deðerini kaydetmek için ENTER tuþuna  basýn

YUKARI-AÞAÐI tuþlarýný kullanarak ’’RS-485’’ menüsünü bulun

ENTER tuþuna basýn (Adr. Menüsü görünecektir)

YUKARI-AÞAÐI tuþlarýný kullanarak ‘‘BH’’ menüsünü bulun

ENTER tuþuna basýn

YUKARI-AÞAÐI tuþlarýný kullanarak  ‘‘BH’’ deðerini (1200, 2400, 4800,
9600, 19200, 38400 bps) girin.

ENTER tuþuna basýn (ENERJÝ menüsü görünecektir.)

ENTER tuþuna basýn (Þebeke menüsü  görünecektir.)

ENERJÝ menüsüne ulaþabilmek için; Anlýk Deðerler menüsündeyken,

ENTER  tuþuna basýn (ENERJÝ menüsü görünecektir.)

ENTER tuþuna basýn (ENERJÝ menüsüne girecektir)

YUKARI-AÞAÐI tuþlarýný kullanarak enerji deðerleri gözlemlenebilir.

L
L

L
N

*VL1 , L2 , L3 (Faz G er i l imle ri)

*VL12 , L23 , L31 (Faz-F az  Ge ri l im ler i)

*V  (Orta lama) (Toplam Faz  Ger i l imle r inin  Ortalamasý)

*V  (Orta lama) (Toplam Faz -F az Ge r i l imler in in Ort . )

*Frekans (Hz) (Frekans)

*IL1 , L2 , L3 (Faz A kýmla r ý)

* I (Toplam Faz  Ak ým lar ý)

*PL1, L2, L3(W) (Ak t i f G üç )

*QL1 , L2 , L3 (VAr) (Reak t i f  G üç )

*SL1, L2, L3(VA) (Gö rünür  Güç)

* P. (W) (Toplam Ak t i f  G üç )

* Q. (VAr) (Toplam Reak t i f  Güç )

* S. (VA) (Toplam Görünür  Güç)

*COSL1 , L2 , L3 (Y erdeð iþ tirme  Güç Katsayýsý)

*PFL1 , L2 , L3 (Güç F ak törü )

  P. F (Top lam Güç Faktörü)

 Exp.(KWh) (Expo r t  A kt i f  E ne rj i )

  Imp.(KWh) (Import  A kt i f  Ener j i )

  Ind. (KVArh) (Ýndükt i f Reakt i f  Ener ji )

  Cap.(KVArh) (Kapas iti f  R eak ti f  E ner j i)

*THD V% L1, L2, L3 (Toplam Gerilim Harmonikleri)

*THD I% L1,  L2,  L3 (Toplam Akým Harmonikleri)

*H-VL1 , L2 , L32.-31. (Gerilimlerin Harmonikleri)

*H-IL1 , L2 , L3  2.-31. (Akýmlarýn Harmonikleri)

* Max.VLN (Maksimum Faz Gerilimleri)

* Min. VLN (Minimum Faz Gerilimleri)

* Max. Demand IL (Faz Akýmlarýnýn Max. Demandý)

* Min. Demand IL (Faz Akýmlarýnýn Min. Demandý)

* Max. Demand I (Toplam Akýmlarýn Max. Demandý)

* Min. Demand I (Toplam Akýmlarýn Min. Demandý)

* Demand  IL (Faz Akýmlar ýnýn Demandý )

* Demand IL (T oplam Faz Akýmlar ýn ýn  Demandý)

* Demand W (T oplam Ak ti f  G üçler in Demandý)

*Demand VAr (Toplam Reak t if  Güçler in Demandý)

*Demand VA (Toplam Görünü r Güç ler in  Demand ý)

Hr. (Saa t)

Min. (Dak ika)

Sec. (San iye)

Day (Gün )

Mo. (Ay )

Year (Yý l)

CTR (Ak ým Trafosu  O raný)

VTR (Ger i lim Trafosu  O raný)

IOS (Röle  Pozisyonu )

*In (Nötr  A kým)

 Max. Demand W (Toplam Aktif Güçlerin Maksimum Demandý)

 Max. Demand VAr (Toplam Reaktif Güçlerin Maksimum Demandý)

 Max. Demand VA (Toplam Görünür Güçlerin Maksimum Demandý)

 Min. Demand W (Toplam Aktif Güçlerin Minimum Demandý)

 Min. Demand VAr (Toplam Reaktif Güçlerin Minimum Demandý)

 Min. Demand VA (Toplam Görünür Güçlerin Minimum Demandý)

PARAMETRELER TABLOSU

Önemli Not:
RS485 hatlarýnda, haberleþme mesafesi 10 metrenin üzerine çýktýðýnda ve hat üzerinde birden fazla cihaz bulunduðunda haberleþme terminaline en uzakta bulunan cihazýn,
GND ve TR pinleri kýsa devre edilmelidir.

1. Röle / 2. Röle MPR52S-10  2 adet röle (NO - normalde açýk) çýkýþýna sahiptir. Bu çýkýþlardan hangisinin / hangilerinin rölesinin çektiðini LCD ekranda her an görebilirsiniz.

1. Röle (1. Uyarý Rölesi Çýkýþý) Menüsü:
Bu çýkýþa  3 farklý parametreyi atayabilirsiniz.
Seçilen parametrelerin herbiri için ayrý ayrý, o parametrenin olmasýný istediðiniz en yüksek (Yü) ve en düþük (Dü) deðerini girerek bu parametreler için
birer aralýk oluþturabilirsiniz.
Þayet parametrelerden herhangi  birinin ölçüm deðeri o parametre için belirlenen aralýk dýþýna  çýkarsa 1. Röle çekecektir

 1. Röle menüsünün 16 adet alt menüsü vardýr.
Kon: Bu parametre ile röleyi alarm çýkýþý (bu parametreler ile) veya dijital
çýkýþ (Bilgisayardan kontrollü) olarak ayarlanabilir.

 1. parametreye ait menüler
“Pr1:...” ,  “Yü1:...” , “Dü1:...” , “Hs1:...” , “Gec1:...”

 2. parametreye ait menüler
“Pr2:...” ,  “Yü2:...” , “Dü2:...” , “Hs2:...” , “Gec2:...”

 3. parametreye ait menüler
“Pr3:...” ,  “Yü3:...” , “Dü3:...” , “Hs3:...” , “Gec3:...”

1. Röle Çekili
2. Röle Çekili

1. RÖLE / 2. RÖLE
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Ekran: (LCD Ekran Ayarlarý Menüsü):

LCD ekran ile ilgili ayarlar bu menüden yapýlýr.

Ekran menüsünün 3 adet alt menüsü vardýr.

“Gez: ...” ,   “Kont: ...” ,   “Iþýk: ...”

Gez: (Anlýk deðerlerin gösterimi döngüsü)

Anlýk deðerler menüsündeyken; herhangibir tuþa basýlmadan Gez menüsünden

girilen süre (1...600  saniye arasýnda) kadar beklenirse, anlýk deðerler ard arda (Gez

süresi kadar aralýklarla) gösterilmeye baþlanýr.

Örneðin: Gez: 10 girildiyse. Anlýk deðerler menüsünde 10 sn. boyunca hiçbir tuþa

basýlmadýðý takdirde anlýk deðerlerin sýrayla 10 sn. aralýklarla gösterildiði döngüye

gir ilir . Bu esnada herhangi bir tuþa basýlý rsa bu döngüden çýkýlýr .

Bu özellik sayesinde hiçbir tuþa basýlmadan, ekranda belirli aralýklarla tüm anlýk

deðerleri ard arda gözlemleyebilirsiniz.

Gez menüsüne “H”  girilirse, anlýk deðerler menüsünde en son hangi deðer

gözlemlenmiþ ise ekranda sürekli o deðerin ölçümü görüntülenir.

ENTER tuþuna basýn. (ENERJÝ menüsü görünecektir)

YUKARI-AÞAÐI tuþlarýný kullanarak “AYARLAR” menüsünü bulun.

ENTER tuþuna basýn. (Þebeke menüsü görünecektir)

YUKARI-AÞAÐI tuþlarýný kullanarak “3. Giriþ-1” menüsünü bulun.

ENTER tuþuna basýn. (Fn menüsü görünecektir)

ENTER tuþuna basýn.

YUKARI-AÞAÐI tuþlarýný kullanarak “Fn” seçeneðini (Anlýk veya Latch)
girin

Yeni “Fn” ayarýný kaydetmek için ENTER tuþuna basýn.

Fn:         Fonksiyon Ayarý

4. Giriþ-2

giriþinden
pals verildi.

3. Giriþ-1

giriþinden
pals verildi.

Digital Giriþler
MPR52S-10 2 adet dijital giriþe sahiptir. Kullanýcý giriþe uygulanan gerilimi LCD

ekranda görebilir.

Latch Fonksiyon Diagramý

Latch parametresinde ayarlanan giriþ registerlarýný
silmek için I/O durum registerýna “0” biti yazýlmalýdýr.

Giriþ-1 parametresini ayarlamak için haberleþme üzerinden H 0165 registerýnda;
- Gerçek zaman için “0” ve
- Kilitleme için “1” girilmelidir.

Gerçek Zaman Fonksiyon Diagramý

Giriþ-2 parametresini ayarlamak için haberleþme üzerinden H 0166 registerýnda;
- Gerçek zaman için “0” ve
- Kilitleme için “1” girilmelidir.

min. 50 msec.

3.Giriþ-1 / 4.Giriþ-2

Giriþ: 5-24V DC
max. 30V DC

Zaman

I/0 Durum Registerý

1

Zaman0

3.Giriþ-1 / 4.Giriþ-2
Bitleri

3.Giriþ-1 / 4.Giriþ-2

Giriþ: 5-24V DC
m ax. 30V DC

min. 50 msec.

Zaman

I/0 Durum Registerý

1

Zaman0

I/O Durum Register Bitine “0” yazýn

3.Gir iþ-1 / 4.Giriþ-2
Bitleri

Latch parametresinde ayarlanan giriþ registerlarýný silmek için I/O durum registerýna
“0” biti yazýlmalýdýr.

ENTER tuþuna basýn. (ENERJÝ menüsü görünecektir)

YUKARI-AÞAÐI tuþlarýný kullanarak “AYARLAR” menüsünü bulun.

ENTER tuþuna basýn. (Þebeke menüsü görünecektir)

YUKARI-AÞAÐI tuþlarýný kullanarak “4. Giriþ-2” menüsünü bulun.

ENTER tuþuna basýn. (Fn menüsü görünecektir)

ENTER tuþuna basýn.

YUKARI-AÞAÐI tuþlarýný kullanarak “Fn” seçeneðini (Anlýk veya Latch)
girin.

Yeni “Fn” ayarýný kaydetmek için ENTER tuþuna basýn.

Fn:         Fonksiyon Ayarý

Yü1: (1. parametrenin en yüksek deðeri)
1. Röle çýkýþýna atanan 1. parametrenin deðerinin ulaþmasýný istediðiniz en
yüksek deðerin girildiði menüdür. Bu deðer aþýldýðýnda 1. Röle çeker.
     “Yü1” deðerini girmek için; Anlýk Deðerler menüsündeyken,

  “Dü1” deðerini girmek için;  Anlýk Deðerler menüsündeyken,

Hs1: (1. parametrenin hysteresis deðeri)
“Yü” ve  “Dü” deðerleriyle sýnýrlanan aralýðýn dýþýna çýkýldýðýnda çeken 1. Rölenin
býrakmasý için:
Uyarý, “Yü” deðeri aþýlarak ortaya çýkmýþsa “Hs” (hysteresis) deðeri kadar düþmesi,
Uyarý, “Dü” deðerin altýna inerek ortaya çýkmýþsa  “Hs” (hysteresis) deðeri kadar
yükselmesi gereklidir.

  “Hs1” deðerini girmek için; Anlýk Deðerler menüsündeyken,

Gec1: (1. Parametrenin Gecikme deðeri)
1. Rölenin çekmesi için, o çýkýþa atanan parametrenin deðerinin belirlenen sýnýrlarýn
dýþýna çýkmasý ve bu olayýn Gec1 menüsünde girilen süre kadar devam etmesi
gereklidir.

ENTER tuþuna basýn (ENERJÝ menüsü görünecektir.)

ENTER tuþuna basýn (ENERJÝ menüsü görünecektir.)

YUKARI-AÞAÐI tuþlarýný kullanarak ‘’AYARLAR’’ menüsünü bulun

ENTER tuþuna basýn (Þebeke menüsü  görünecektir.)

YUKARI-AÞAÐI tuþlarýný kullanarak ‘‘1. Röle’’ menüsünü bulun

Dü1: (1. parametrenin en düþük deðeri)
1. Röle çýkýþýna atanan 1. parametrenin deðerinin ulaþmasýný istediðiniz en düþük
deðerin girildiði menüdür. Bu deðerin altýnda 1. Röle çeker.

Not: 
1. Röle menüsüne ait  2. ve 3. Yü , Dü , Hs , Gec deðerlerinide  1.‘de olduðu gibi
kullanabilirsiniz.

 ‘‘Gec1’’ süresini girmek için;  Anlýk Deðerler menüsündeyken,

YUKARI-AÞAÐI tuþlarýný kullanarak ‘‘AYARLAR’’ menüsünü bulun

ENTER tuþuna basýn (Þebeke menüsü  görünecektir.)

YUKARI-AÞAÐI tuþlarýný kullanarak ‘‘1. Röle’’ menüsünü bulun

ENTER tuþuna basýn

YUKARI-AÞAÐI tuþlarýný kullanarak ‘‘Pr1’’parametreyi (parametreler
menüsünde * ile iþaretli olanlardan) girin

Yeni ‘‘Pr1’’parametreyi kaydetmek için  ENTER tuþuna basýn

ENTER tuþuna basýn (ENERJÝ menüsü görünecektir.)

YUKARI-AÞAÐI tuþlarýný kullanarak ‘‘AYARLAR’’ menüsünü bulun

ENTER tuþuna basýn (Þebeke menüsü  görünecektir.)

YUKARI-AÞAÐI tuþlarýný kullanarak ‘‘1. Röle’’ menüsünü bulun

ENTER tuþuna basýn. “Kon” menüsü görünecektir.

ENTER tuþuna basýn

YUKARI-AÞAÐI tuþlarýný kullanarak  ‘‘Yü1’’ deðerini  girin.
(Yü1>Dü1 olmalý)

Yeni ‘‘Yü1’’ deðerini kaydetmek için  ENTER tuþuna basýn

YUKARI-AÞAÐI tuþlarýný kullanarak ‘‘Yü1’’ menüsünü bulun

YUKARI-AÞAÐI tuþlarýný kullanarak ‘‘Dü1’’ menüsünü bulun

ENTER tuþuna basýn. “Kon” menüsü görünecektir.

ENTER tuþuna basýn (ENERJÝ menüsü görünecektir.)

YUKARI-AÞAÐI tuþlarýný kullanarak ‘‘AYARLAR’’ menüsünü bulun

ENTER tuþuna basýn (Þebeke menüsü  görünecektir.)

YUKARI-AÞAÐI tuþlarýný kullanarak ‘‘1. Röle’’ menüsünü bulun

ENTER tuþuna basýn. “Kon” menüsü görünecektir.

ENTER tuþuna basýn

YUKARI-AÞAÐI tuþlarýný kullanarak  ‘‘Hs1’’ deðerini girin.

Yeni ‘‘Hs1’’ deðerini kaydetmek için  ENTER tuþuna basýn

YUKARI-AÞAÐI tuþlarýný kullanarak ‘‘Hs1’’ menüsünü bulun

ENTER tuþuna basýn (ENERJÝ menüsü görünecektir.)

YUKARI-AÞAÐI tuþlarýný kullanarak ‘‘AYARLAR’’ menüsünü bulun

ENTER tuþuna basýn (Þebeke menüsü  görünecektir.)

YUKARI-AÞAÐI tuþlarýný kullanarak ‘‘1. Röle’’ menüsünü bulun

ENTER tuþuna basýn. “Kon” menüsü görünecektir.

ENTER tuþuna basýn

YUKARI-AÞAÐI tuþlarýný kullanarak  ‘‘Gec1’’ süresini girin.

Yeni ‘‘Gec1’’ süresini kaydetmek için  ENTER tuþuna basýn

YUKARI-AÞAÐI tuþlarýný kullanarak ‘‘Gec1’’ menüsünü bulun

ENTER tuþuna basýn. “Kon” menüsü görünecektir.

YUKARI-AÞAÐI tuþlarýný kullanarak ‘‘Pr1’’ menüsünü bulun

ENTER tuþuna basýn

YUKARI-AÞAÐI tuþlarýný kullanarak  ‘‘Dü1’’ deðerini  girin. (Dü1<Yü1

olmalý)

Yeni ‘‘Dü1’’ deðerini kaydetmek için  ENTER tuþuna basýn

Pr1: (1. parametre)
1. Röle çýkýþýna atanacak 1. parametre deðerinin girildiði menüdür.
Bu menüye girebileceðiniz parametreler, parametreler tablosunda *  ile iþaretlenmiþtir.
Menülere her hangi bir parametre girilmek istenmiyorsa “Yok” seçilmelidir
     ‘‘Pr1’’ 1. Parametreyi girmek için;  Anlýk Deðerler menüsündeyken,

Giriþ 1 ve Giriþ 2  register bitleri giriþlerin durumunu gösterir.
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