VOLTMETRE

VOLTMETRE

EVM-05 / 05C / 05CS

EVM-05 / 05C / 05CS

Cihazýn devreye alýnmasý ve menü ayarlarý:

Kullanýcý þifresini aktif hale getirmek için; Ölçme konumundayken,

Cihazýn baðlantýlarýný kullanma talimatýnda verilen baðlantý þekillerine uygun
olarak yaptýktan sonra enerji verin.
Ölçüm ve uygulamalarýnýzýn doðru olmasý için menüleri kullanarak gerekli
ayarlamalarý yapýn.

SET tuþuna 3 sn. basýn (trA Fo menüsü görünecektir.)

SET

EVM-05CS PC BAÐLANTISI

AYNI HATTA MAX. 31 CÝHAZ BAÐLANABÝLÝR.
MAX. 1200 mt.

RS485/RS232
KONVERTÖR

Gerilim trafosu çeviri oranýnýn girilmesi:
YUKARI-AÞAÐI tuþlarýný kullanarak Pýn menüsünü bulun

Gerilim trafosu çeviri oranýnýn girildiði menüdür.
Bu deðer 0000,1 - 4000,0 arasýnda ayarlanabilir.
Not: Gerilimi ölçülen sistem ile cihaz arasýnda gerilim trafosu
kullanýlmýyorsa, gerilim trafosu çeviri oranýný 1 giriniz.
Örnek: Gerilimi ölçülen sistem ile cihaz arasýnda 34,5KV/100V luk
bir gerilim trafosu kullanýlýyorsa;
Gerilim trafosu çeviri oranýný = 34500/100 = 345 girilmelidir.
SET

SET tuþuna 3 sn. basýn (trA Fo menüsü görünecektir.)

SET

SET tuþuna basýn trA Fo Utr menüsü görünecektir.

SET

SET tuþuna basýn. Displayde görünen sayý deðerinin ilk hanesinin yanýp söndüðü
görünecektir.

SET

SET

SET tuþuna basýn (Pýn ACt IUA tE menüsü görünecektir.)

SET

SET tuþuna basýn. Displayde görünen sayý deðerinin ilk hanesinin yanýp
söndüðü görünecektir.

TR B

YUKARI-AÞAÐI tuþlarýný kullanarak yanýp
sönen hane deðerini ayarlayýn. SET tuþunu
kullanarak sýrayla diðer hanelere geçin, bir
önceki haneye dönmek için ESC tuþunu
kullanýn. Son haneyi ayarladýktan sonra SET
SET
tuþuna basýn, displayde Pýn ACt oF
görünecektir. YUKARI-AÞAÐI tuþlarýný
kullanarak on seçilebilir. (Veri girilmiþtir.
Fakat henüz iþleme alýnmamýþtýr. Yeni verinin
iþleme alýnmasý için aþaðýdaki yolu takip
edin)
ESC

Displaylerde (SAU SEt yES)
görününceye kadar ESC
tuþuna tek tek basýn.

SET

Displaylerde (SAU SEt yES)
göründüðünde SET tuþuna
basýn (SAU SEt yES
göründüðünde ESC tuþuna basarsanýz veya yES yerine no seçeneðini
seçerseniz yeni ayarlar kaydedilmeden ayar menüsünden çýkýlýr. Cihaz
önceki ayarlarýyla çalýþmaya devam eder.)

Displaylerde (SAU SEt yES) görününceye kadar ESC tuþuna tek tek basýn.
Displaylerde (SAU SEt yES)
göründüðünde SET tuþuna basýn
(SAU SEt yES göründüðünde
ESC tuþuna basarsanýz veya yES
yerine YUKARI/AÞAÐI tuþlarýný
kullanarak no seçeneðini
seçerseniz yeni veri iptal edilecek,
bir önceki deðer iþleme alýnacaktýr.)

Kullanýcý þifresinin deðiþtirilmesi:

Baðlantý þeklinin seçilmesi:

Kullanýcý þifresini deðiþtirmek için kullanýlan menüdür.
Not: Fabrika çýkýþý kullanýcý þifresi 0000 dýr.

Baðlantýnýn Yýldýz (Star) ya da Üçgen (Delta) baðlantý olarak seçildiði
menüdür.
Star (Yýldýz) baðlantý seçildiðinde cihaz gerilim için Faz-Nötr arasý
koruma yapar. Fabrika çýkýþ ayarýdýr.

Kullanýcý þifresini deðiþtirmek için; Ölçme konumundayken,

Delta (Üçgen) baðlantý seçildiðinde cihaz gerilim için Faz-Faz
arasý koruma yapar. Daha önce ayarlanmýþ Faz-Nötr setpoint deðerleri
otomatik olarak Faz-Faz arasý deðere çekilir.
SET

SET tuþuna 3 sn. basýn (trA Fo menüsü görünecektir.)

SET

SET tuþuna basýn trA Fo Utr menüsü görünecektir.

SET

SET

SET tuþuna basýn. Displayde StA r
parametresinin yanýp söndüðü görünecektir.

SET

SET tuþuna basýn (Pýn
ACt IUA tE menüsü
görünecektir.)
YUKARI-AÞAÐI tuþlarýný kullanarak Pýn CHA n9E menüsünü
bulun

YUKARI-AÞAÐI tuþlarýný kullanarak istenilen
parametreyi ayarlayýn. SET tuþunu kullanarak
seçtiðiniz parametreyi onaylayýn, displayde
SET Con nEC týo n görünecektir. (Veri girilmiþtir.
Fakat henüz iþleme alýnmamýþtýr. Yeni verinin
iþleme alýnmasý için aþaðýdaki yolu takip edin)
ESC

SET tuþuna 3 sn. basýn (trA Fo menüsü görünecektir.)

YUKARI-AÞAÐI
tuþlarýný kullanarak
Pýn menüsünü bulun

YUKARI / AÞAÐI tuþlarýný kullanarak Con nEC týo n menüsünü bulun.

SET

PC

GND

YUKARI-AÞAÐI tuþlarýný kullanarak yanýp
sönen hane deðerini ayarlayýn. SET tuþunu
kullanarak sýrayla diðer hanelere geçin, bir
önceki haneye dönmek için ESC tuþunu
kullanýn. Son haneyi ayarladýktan sonra SET
SET
tuþuna basýn, displayde trA Fo Utr
görünecektir. (Veri girilmiþtir. Fakat henüz
iþleme alýnmamýþtýr. Yeni verinin iþleme
alýnmasý için aþaðýdaki yolu takip edin)
ESC

B
A

SET

Displaylerde (SAU SEt yES) görününceye kadar ESC tuþuna tek tek basýn.
Displaylerde (SAU SEt yES)
göründüðünde SET tuþuna basýn
(SAU SEt yES göründüðünde
ESC tuþuna basarsanýz veya yES
yerine YUKARI/AÞAÐI tuþlarýný
kullanarak no seçeneðini
seçerseniz yeni veri iptal edilecek,
bir önceki deðer iþleme alýnacaktýr.)

Kullanýcý þifresinin tanýmlanmasý:

Kullanýcý þifresinin tanýmlandýðý ve aktif yapýldýðý menüdür. Cihazýn ayarlarýnýn
yetkisiz kiþilerce deðiþtirilmesini önlemek için, bu menüde 4 haneli bir
kullanýcý þifresi belirleyip bu þifreyi aktif hale getirmelisiniz.
Pýn menüsünün altýnda 2 adet alt menü vardýr.

Kullanýcý þifresinin aktif hale getirilmesi:
Kullanýcý þifresini aktif hale getirmek için kullanýlan menüdür.
Kullanýcý þifresi aktif hale getirildiði takdirde program moduna
geçmek için; SET tuþuna 3 sn. basýldýðýnda kullanýcý þifresi
sorulacaktýr. Kullanýcý þifresi yanlýþ girilirse cihaz kilitlenmez.
Not: Fabrika çýkýþý kullanýcý þifresi 0000 dýr.
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YUKARI-AÞAÐI-SET tuþlarýný kullanarak
eski þifreyi girin.

SET

YUKARI-AÞAÐI-SET tuþlarýný kullanarak
yeni þifreyi girin.

SET

YUKARI-AÞAÐI-SET tuþlarýný kullanarak
yeni þifreyi tekrar girin.

SET

SET tuþuna basýn, Pýn CHA n9E görünecektir (Veri girilmiþtir fakat
henüz iþleme alýnmamýþtýr. Yeni verinin iþleme alýnmasý için
aþaðýdaki yolu takip edin).

ESC

Displaylerde (SAU SEt yES) görününceye kadar ESC tuþuna tek
tek basýn.

SET

Displaylerde (SAU SEt yES) göründüðünde SET tuþuna basýn
(SAU SEt yES göründüðünde ESC tuþuna basarsanýz veya yES
yerine no seçeneðini seçerseniz yeni veri iptal edilecek, bir
önceki deðer iþleme alýnacaktýr.)

A GND

...

EVM-05CS-31

TR B

A GND

EVM-05CS-2

TR B

A GND

EVM-05CS-1

KUVVETLENDÝRÝCÝ KULLANILARAK AYNI HATTA 247 CÝHAZ BAÐLANABÝLÝR.

MAX. 1200 mt.

MAX. 1200 mt.

RS485/RS232
KONVERTÖR
B
A
GND

TR B A GND

...

...
KUVVETLENDÝRÝCÝ

EVM-05CS -247

EVM-05CS-31

Teknik Özellikler

Ýþletme Gerilimi (Un)
Ýþletme Frekansý (f)
Besleme Giriþi Güç Tüketimi
Ölçme Giriþi Güç Tüketimi
Ölçme Aralýðý
Gerilim
Sýnýf
Gerilim Trafosu Oraný
Haberleþme (EVM-05CS için)
Baud Rate (EVM-05CS için)
Adres (EVM-05CS için)
Parity (EVM-05CS için)
Röle Çýkýþlarý (EVM-05C/05CS için)
Ortam Sýcaklýðý
Gösterge
Boyutlar
Cihaz Koruma Sýnýfý
Kutu Koruma Sýnýfý

Terminal Koruma Sýnýfý
Kutu Malzemesi
Baðlantý Þekli

Kablo Kesiti (Klemens için)
Aðýrlýk
Montaj Sýnýfý
Pano Delik Ölçüleri
Fabrika Çýkýþ Deðerleri
- H-L
Utr
- 0001 Out relay
ConnEC - StAr Latch
- oFF
Out Inverse - oFF
Pin Act - oF
Pin
- 0000
dt

PC

- 15

bAUd - 9600
AddrES - 001
PArty - no

EVM-05CS-2 EVM-05CS-1

:
:
:
:

Lütfen cihazýn arkasýna bakýnýz.
45-65 Hz
< 4 VA
< 1 VA

: 10-300 V AC (Faz-Nötr)
10-500 V AC (Faz-Faz)
: %1±1dijit [(%10-%100) x tam skala]
: 0000.1 ... 4000
: MODBUS RTU (RS 485)
Optik izoleli, programlanabilir
: 2400-4800-9600-19200-38400 bps
: 1-247
: No, Odd, Even, 8 Data Bits, 2 Stop Bits
: 2 NO, 5A 1250 VA
: -5°C; +50°C
: Kýrmýzý LED display
: PR-19, PK-26
: Çift Yalýtým - Sýnýf II ( )
: IP 40
: IP 00
: Yanmaz
: Panoya Önden (PR-19)
Klemens Rayýna (PK-26)
: 2.5 mm2
: 0.5 kg (PR-19, PK-26)
: Sýnýf III
: 91x91 mm (PR-19)
46x107 mm (PK-26)
U-H L-1 - 250
U-H L-2 - 250
U-H L-3 - 250
U-H HyS - 10
U-H ond - 003.0
U-H 0Fd - 003.0
U-L L-1 - 180
U-L L-2 - 180
7

U-L L-3
U-L HyS
U-L ond
U-L oFd
VoL PHS SEq
VoL ýnS trýP

-

180
010.0
003.0
003.0
oFF
oFF

Frq Hý - 63
F-H HyS - 01.00
Frq Lo - 47
F-L HyS - 01.00
Frq ond - 003.0
Frq oFd - 003.0

VOLTMETRE

VOLTMETRE

EVM-05 / 05C / 05CS

EVM-05 / 05C / 05CS

SET

SET tuþuna basýn, UoL HYS SEq görünecektir. (Seçenek girilmiþtir.
Fakat henüz iþleme alýnmamýþtýr.Yeni verinin iþleme alýnmasý için aþaðýdaki
yolu takip edin)

ESC

Displaylerde (SAU SEt yES) görününceye kadar ESC tuþuna tek tek
basýn.

SET

Displaylerde (SAU SEt yES) göründüðünde SET tuþuna basýn (SAU SEt
yES göründüðünde ESC tuþuna basarsanýz veya yES yerine no
seçeneðini seçerseniz yeni seçenek iptal edilecek, bir önceki seçenek
iþleme alýnacaktýr.)

SET

SET

SET

SET

ESC

SET

SET tuþuna basýn SP Uol Hý menüsü
görünecektir.
YUKARI-AÞAÐI tuþlarýný kullanarak
UoL ýnS trP menüsünü bulun.

ESC

SET

T

SET tuþuna basýn, rES Et HL no görünecektir.
YUKARI-AÞAÐI tuþlarýný kullanarak min.
max. deðerlerini silmek istiyorsanýz yES,
silmek istemiyorsanýz no seçin.

SET

SET tuþuna basýn rES Et HL görünecektir. (Seçenek girilmiþtir. Fakat
henüz iþleme alýnmamýþtýr. Yeni verinin iþleme alýnmasý için aþaðýdaki
yolu takip edin)

ESC

Displaylerde (SAU SEt yES) görününceye kadar ESC tuþuna tek tek
basýn.

SET

Displaylerde (SAU SEt yES) göründüðünde SET tuþuna basýn (SAU SEt
yES göründüðünde ESC tuþuna basarsanýz veya yES yerine no
seçeneðini seçerseniz yeni seçenek iptal edilecek, bir önceki seçenek
iþleme alýnacaktýr.)

FUNCTION
8 BIT

DATA
NX8BIT

CRCH

CRCL

Out invers fonksiyonu oFF seçildiðinde; cihazýn ayarlarýna
göre þebeke normalken out1 ve out2 çýkýþlarý kapalý baþlar.
on seçildiðinde röleler açýk baþlar.
Fabrika çýkýþ ayarý oFF ayarlanmýþtýr.

Röle koruma ayarlarýný yapmak için; Ölçme konumundayken,
SET
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SET tuþuna 3 sn. basýn (trA Fo menüsü görünecektir.)

YUKARI-AÞAÐI tuþlarýný kullanarak oUt PUt menüsünü bulun

T

READ HOLD REGISTERS
PRESET SINGLE REGISTER
PRESET MULTIPLE REGISTERS

Read Hold (03) fonksiyonu ölçülen parametreleri ve ayar deðerlerini okumak için
kullanýlýr. Register tablosunda verilen adresler dýþýnda bir register okunmaya
çalýþýlýrsa cihaz hata mesajý gönderir.
Örneðin Faz1 gerilimini okumak için cihaza gönderilmesi gereken mesaj;
01 03 00 00 00 02 XX XX
01 Cihaz adresi
03 Fonksiyon
00 Adres MSB
00 Adres LSB
00 Register sayýsý MSB
02 Register sayýsý LSB
XX CRC MSB
XX CRC LSB
Preset Single Register (06) komutu ayar deðerlerini yazmak, enerji sayaçlarýný
silmek yada min., max., demad deðerlerini sýfýrlamak için kullanýlýr. Akým trafosu
oraný 0-2000, gerilim trafosu oraný 1-40000 arasýnda girilebilir.
Örneðin CT oranýný 100e ayarlamak için girilebilir;
01 06 80 02 00 64 XX XX
01 Cihaz adresi
06 Fonksiyon
80 Adres MSB
02 Adres LSB
00 Data MSB
64 Data LSB
XX CRC MSB
XX CRC LSB
Preset Multiple register(10H) birden fazla register deðerini deðiþtirmek için kullanýlýr.
Örneðin CT oranýný 100e, gerilim trafosu oranýný 20.0a set etmek için;
01 10 80 00 00 02 04 00 C8 00 64 XX XX girilebilir.
01 Cihaz adresi
10 Fonksiyon
80 Adres MSB
00 Adres LSB
00 Register sayýsý MSB
02 Register sayýsý LSB
04 Byte sayýsý
00 Data MSB
C8 Data LSB
00 Data MSB
64 Data LSB
XX CRC MSB
XX CRC LSB

YUKARI-AÞAÐI
tuþlarýný kullanarak
rES Et menüsünü
bulun
SET

ADDRESS
8 BIT

03H
06H
10H

SET tuþuna 3 sn. basýn
(trA Fo menüsü
görünecektir.)

SET

SET tuþuna basýn, Adr ESS / bAU d / PArýty görünecektir. (seçenek
girilmiþtir. Fakat henüz iþleme alýnmamýþtýr.Yeni verinin iþleme alýnmasý
için aþaðýdaki yolu takip edin)
Displaylerde (SAU SEt yES) görününceye kadar ESC tuþuna tek tek
basýn.
Displaylerde (SAU SEt yES) göründüðünde SET tuþuna basýn (SAU
SEt yES göründüðünde ESC tuþuna basarsanýz veya yES yerine no
seçeneðini seçerseniz yeni seçenek iptal edilecek, bir önceki seçenek
iþleme alýnacaktýr.)

Röle çýkýþý tersleyici fonksiyonu:

SET

SET tuþuna basýn oUt rEL AY /
menüsü görünecektir.

SET

SET tuþuna basýn 4. displayde H-L yanýp sönecektir. (oUt LAt CH ve
oUT ýnU ErS için oFF yanýp sönecektir)

oUt LAt CH /

oUT ýnU ErS

YUKARI-AÞAÐI tuþlarýný kullanarak H-L veya 2 C seçiniz. (oUt LAt CH
ve oUT ýnU ErS için on veya oFF seçiniz)

Uygulanabilir Modbus Fonksiyonlarý:

Displaylerde (SAU SEt yES) göründüðünde SET tuþuna basýn (SAU SEt
yES göründüðünde ESC tuþuna basarsanýz veya yES yerine no
seçeneðini seçerseniz yeni seçenek iptal edilecek, bir önceki seçenek
iþleme alýnacaktýr.)

SET tuþuna basýn
(rES Et HL menüsü görünecektir.)

Latch fonksiyonu on seçildiðinde; herhangi bir uyarý koþulu
oluþtuðunda OUT1 - OUT2 çýkýþlarý açýk duruma geçer. Uyarý
koþulu ortadan kalktýktan sonra da çýkýþlar açýk durumunu
korur (kilitlenir-tutulur). Hata durumu geçtikten sonra çýkýþlarý
kapalý duruma geçirmek için SET tuþuna basýlýr.
Latch fonksiyonu oF seçilmiþ ise, uyarý koþulu ortadan
kalktýðýnda açýk olan çýkýþ hatadan dönüþ süresi sonunda
kapanýr.

SET tuþuna basýn
(001 / 9600 /no görünecektir.)

Baþlangýç ve bitiþ T zamanlarý (3.5 karakter süresi) hatta baðlý cihazlarýn mesaj
baþlangýcý ya da sonu olarak deðerlendirebilmeleri için data hatlarýnýn deðiþmeden
kalmasý gereken süredir.
Adres alaný (1-247 arasý) hatta baðlý cihazýn seri adresini belirtir.
Data Alaný slaveden mastera ya da masterden slave cihaza gönderilen datayý
içerir.
CRC MODBUS RTU protokolünde kullanýlan hata tespit yöntemidir ve iki bytetan
oluþur.

Min. ve max. gerilim deðerlerinin silindiði menüdür.
Cihazýn parametrelerine ait anlýk olarak ölçülen min. ve max.
deðerlerini hafýzasýnda tutar. Min ve max. deðerleri görebilmek
için bu talimatýn tuþlara ait fonksiyonlar bölümüne bakýnýz.
Not: Hafýzada kaydedilen bilgiler elektrik kesilmelerinden
etkilenmez. rES Et HL menüsünden yES seçilip çýkýldýðýnda
yapýlan deðiþikliklere onay verirseniz parametrelere ait min. ve
max. deðerler silinecektir.
SET

Out Latch (kilitleme-tutma) fonksiyonu:

FONKSIYON Standart MODBUS RTU mesaj formatý aþaðýdaki þekildeki gibidir.

YUKARI-AÞAÐI tuþlarýný kullanarak ani açma uyarýsýný aktif hale getirmek
için on, bu uyarýyý kullanmak istemiyorsanýz oFF seçin.

Displaylerde (SAU SEt yES) görününceye kadar ESC tuþuna tek tek
basýn.

SET tuþuna basýn (Adr ESS menüsü
görünecektir.)

MODBUS RTU PROTOKOLÜ (EVM-05CS için geçerlidir)

SET tuþuna basýn, UoL ýnS trP oFF
görünecektir.

SET tuþuna basýn, UoL ýnS trP görünecektir. (Seçenek girilmiþtir. Fakat
henüz iþleme alýnmamýþtýr.Yeni verinin iþleme alýnmasý için aþaðýdaki yolu
takip edin)

H-L seçili iken Out1 çýkýþý; gerilim ve frekans için üst sýnýr
korumasý yapar. Out2 çýkýþý; gerilim ve frekans için alt sýnýr
korumasý ile faz sýrasý hata korumasý yapar.
2 C seçili iken Out1 ve Out2 çýkýþlarý; gerilim ve frekans için
üst ve alt sýnýr korumasý ile faz sýrasý hata korumasý yapar.

YUKARI-AÞAÐI tuþlarýný kullanarak ilgili parametre deðerlerini ayarlayýn
(001...247 / 2400...38400 /no, EUEn, odd).

SET tuþuna 3 sn. basýn
(trA Fo menüsü görünecektir.)

SET

2 adet parametresi vardýr.

YUKARI-AÞAÐI tuþlarýný kullanarak
Adr ESS / bAU d / PArýty menülerinden
ayar yapacaðýnýz menüyü seçin.

YUKARI-AÞAÐI tuþlarýný
kullanarak SP UoL t menüsünü bulun

SET

Rölelerin koruma fonksiyonu ayarý:

SET tuþuna 3 sn. basýn
(trA Fo menüsü
görünecektir.)
YUKARI-AÞAÐI tuþlarýný
kullanarak RS-485
menüsünü bulun

Uol ýnS trP fonksiyonu onseçildiðinde:Faz-Nötr / FazFaz gerilimlerinden herhangi biri, kendisi için belirlenen
yüksek gerilim (U-H L-1, U-H L-2, U-H L-3) deðerinin
1,5 katýný aþarsa ilgili çýkýþ gecikmesiz kontaðýný açar,
çýkýþ ýþýðý söner (Bkz. Output menüsü) ve ilgili fazýn H
ýþýðý yanar.
Faz-Nötr/Faz-Faz gerilimlerinden herhangi biri, kendisi
için belirlenen düþük gerilim (U-L L-1, U-L L-2,
U-L L-3) deðerinin 0,5 katýnýn altýna düþerse ilgili çýkýþ
gecikmesiz kontaðýný açar, çýkýþ ýþýðý söner ve ilgili
fazýn Lo ýþýðý yanar.

SET

Aþaðýda oUt PUt menüsünün içerisindeki menülerinin hangi amaçla
kullanýldýðý ayrýntýlý olarak anlatýlmýþtýr (EVM-05C/05CS).

Cihaz optik izoleli MODBUS RTU haberleþme protokolüne sahiptir.
Ölçülen bütün parametreler bilgisayara aktarýlabilir.Trafo oranlarý ve
haberleþme ile ilgili parametreler set edilebilir, kaydedilen demand
deðerleri sýfýrlanabilir.
Cihazýn haberleþme ayarlarýnýn yapýlmasý aþaðýda gösterilmiþtir.

Ani Açma fonksiyonu.

SET

Output ayarlarý menüsü:

Seri Haberleþme (EVM-05CS için geçerlidir)

YUKARI-AÞAÐI tuþlarýný kullanarak faz sýrasý uyarýsýný aktif hale getirmek
için on, bu uyarýyý kullanmak istemiyorsanýz oFF seçin.

SET

ESC

SET

SET tuþuna basýn, oUt rEL AY görünecektir. (Veri girilmiþtir. Fakat henüz
iþleme alýnmamýþtýr. Yeni
verinin iþleme alýnmasý için
aþaðýdaki yolu takip edin)
Displaylerde (SAU SEt yES)
görününceye kadar ESC
tuþuna tek tek basýn.
Displaylerde (SAU SEt yES) göründüðünde SET tuþuna basýn (SAU SEt
yES göründüðünde ESC tuþuna basarsanýz veya yES yerine no
seçeneðini seçerseniz yeni ayarlar kaydedilmeden ayar menüsünden çýkýlýr.
Cihaz önceki ayarlarýyla çalýþmaya devam eder.)

SP UoL t ayarlarý menüsü:

Aþaðýda SP UoL t menüsünün içerisindeki menülerinin hangi
amaçla kullanýldýðý ayrýntýlý olarak anlatýlmýþtýr (EVM-05C/05CS).

Gerilimlerin ulaþmasýný istediðiniz en yüksek (Hý)
deðeriyle iliþkili iþlemlerin yapýldýðý menüdür.
Hý deðerlerini her Faz-Nötr/Faz-Faz (star-nötrlü/deltanötrsüz seçeneðine göre deðiþir) için ayrý ayrý girebiliriz.
Þayet Faz-Nötr/Faz-Faz gerilimlerinin tümü ayarlanan
Hý deðerinin altýndaysa; ilgili çýkýþ kapalý, ýþýðý yanýk
(Bkz. Output menüsü) ve Faz displeylerinin H ýþýklarý
sönüktür.
Þayet herhangi bir Faz-Nötr/Faz-Faz gerilimi kendisine
ait, girilen Hý deðerinden daha yüksek bir deðere
ulaþýrsa o faza ait H ýþýðý yanýp sönmeye baþlar ve
girilen hataya geçme süresi (U-H ond) sonunda
ilgili çýkýþ açar, ýþýðý söner (Bkz. Output menüsü) ve
H ýþýðý sürekli yanar.
Tüm Faz-Nötr/Faz-Faz gerilimleri girilen Hý deðerinin
histerezis gerilimi (U-H HyS) kadar altýna düþtüðünde
Hatadan dönüþ süresi (U-H oFd) sonunda ilgili çýkýþý
kapar, ýþýðý yanar (Bkz. Output menüsü) ve H ýþýðý
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söner.

Not: Yüksek gerilim sýnýrlarý her Faz-Nötr/Faz-Faz
gerilimleri için ayrý ayrý ayarlanabilir.
Fakat Hý Hys (histerezis), Hý ond (hataya geçme süresi)
ve Hý ofd (hatadan dönüþ süresi) ortaktýr, tüm FazNötr/Faz-Faz için ayný deðerdedir.
Sistemin Baðlantý Þekli [star (yýldýz), delta (üçgen)]
cihaza girildiðinde (Con nEC týo n menüsünden), cihaz
otomatik olarak U-H L-1, U-H L-2 ve U-H L-3 deðerlerini
yeni baðlantý þekline göre deðiþtirir.
Örnek : Baðlantý þekli yýldýz (star) (nötrlü) seçilip
U-H HyS=10V U-H L-1=250V, U-H L-2=255V,
U-H L-3=260V girildiðinde daha sonra baðlantý þekli
üçgen (delta) (nötrsüz) seçilirse cihaz otomatik olarak
bu deðerleri faz-faz arasýna göre hesaplayýp
deðiþtirecektir.
Yeni deðerler;
U-H L-1 (L1-L2 fazlarý arasýndaki gerilim) = 433 V
U-H L-2 (L2-L3 fazlarý arasýndaki gerilim) = 441 V
U-H L-3 (L3-L1 fazlarý arasýndaki gerilim) = 450 V
U-H-HyS = 10 V olacaktýr.
Bu menünün 6 adet alt menüsü vardýr.
U-H L-1, U-H L-2, U-H L-3, U-H HyS,
U-H ond, U-H oFd.
Gerilimlerin ulaþmasýný istediðiniz en düþük (Lo)
deðeriyle iliþkili iþlemlerin yapýldýðý menüdür.
Lo deðerlerini her Faz-Nötr/Faz-Faz (star-nötrlü/deltanötrsüz seçeneðine göre deðiþir) için ayrý ayrý girebiliriz.
Þayet Faz-Nötr/Faz-Faz gerilimlerinin tümü ayarlanan
Lo deðerinin üzerindeyse; i l g i l i çýkýþ kapalý, ýþýðý
yanýk ve Faz displeylerinin L ýþýklarý sönüktür.
Þayet herhangi bir Faz-Nötr/Faz-Faz gerilimi kendisine
ait, girilen Lo deðerinden daha düþük bir deðere
inerse o faza ait L ýþýðý yanýp sönmeye baþlar ve girilen
hataya geçme süresi (U-L ond) sonunda ilgili çýkýþý
açar, ýþýðý söner (Bkz. Output menüsü) ve L ýþýðý sürekli
yanar. Tüm Faz-Nötr/Faz-Faz gerilimleri girilen Lo
deðerinin histerezis gerilimi (U-L HyS) kadar üstüne
çýktýðýnda Hatadan dönüþ süresi (U-L oFd) sonunda
ilgili çýkýþý kapar, ýþýðý yanar (Bkz. Output menüsü) ve
L ýþýðý söner.
Not: Düþük gerilim sýnýrlarý her Faz-Nötr/Faz-Faz
gerilimleri için ayrý ayrý ayarlanabilir. Fakat U-L HyS
(histerezis), U-L ond (hataya geçme süresi) ve
U-L oFd (hatadan dönüþ süresi) ortaktýr, tüm FazNötr/Faz-Faz için ayný deðerdedir.
Sistemin Baðlantý Þekli [(star (yýldýz), delta (üçgen)]
cihaza girildiðinde (Con nEC týo n menüsünden), cihaz
otomatik olarak U-L L-1, U-L L-2 ve U-L L-3 deðerlerini
yeni baðlantý þekline göre deðiþtirir.
Örnek : Baðlantý þekli yýldýz (star) (nötrlü) seçilip
U-L-Hys=10V
U-L L-1=180V, U-L L-2=175V, U-L L-3=170V
girildiðinde daha sonra baðlantý þekli üçgen (delta)
(nötrsüz) seçilirse cihaz otomatik olarak bu deðerleri
faz-faz arasýna göre hesaplayýp deðiþtirecektir.
Yeni deðerler
U-L L-1 (L1-L2 fazlarý arasýndaki gerilim) = 311 V U L L-2 (L2-L3 fazlarý arasýndaki gerilim) = 303V
U-L L-3 (L3-L1 fazlarý arasýndaki gerilim) = 294V
U-L-Hys = 10 V olacaktýr.
Bu menünün 6 adet alt menüsü vardýr.
U-L L-1, U-L L-2, U-L L-3, U-L HyS,
U-L ond, U-L oFd.
Yýldýz (Star) baðlantý seçildiðinde L1 fazýnýn,
üçgen (delta) baðlantý seçildiðinde L1-L2
arasýndaki gerilimin ulaþmasýný istediðiniz
en yüksek deðerinin girildiði menüdür.
Yýldýz (Star) baðlantýda 0....300 arasýnda
Üçgen (Delta) baðlantýda 0....500 arasýnda
bir deðer girilebilir.
Deðer 0 (sýfýr) girilirse; L1e ait Faz-Nötr/
Faz-Faz, aþýrý gerilim uyarýsý iptal edilir.
(Ek bilgi için SP Uol Hý menüsüne bakýnýz.)
Not: L2 ve L3 fazlarý da ayný þekilde ayarlanýr.

VOLTMETRE

VOLTMETRE

EVM-05 / 05C / 05CS

EVM-05 / 05C / 05CS
Frekans ayarlarý menüsü.

Yýldýz (Star) baðlantý seçildiðinde L1 fazýnýn,
üçgen (delta) baðlantý seçildiðinde L1-L2
fazlarý arasýndaki gerilimin ulaþmasýný
istediðiniz en düþük deðerin girildiði
menüdür.
Yýldýz (Star) baðlantýda 0....300 arasýnda
Üçgen (Delta) baðlantýda 0....500 arasýnda
bir deðer girilebilir.
Deðer 0 (sýfýr) girilirse; L1e ait Faz-Nötr/
Faz-Faz, düþük gerilim uyarýsý iptal edilir.
(Ek bilgi için SP UoL Lo menüsüne
bakýnýz.)

SET

Not: L2 ve L3 fazlarý da ayný þekilde ayarlanýr
SET

SET

SET tuþuna basýn. Displayde görünen sayý
deðerinin ilk hanesinin yanýp söndüðü
görünecektir.
YUKARI-AÞAÐI tuþlarýný kullanarak
yanýp sönen hane deðerini ayarlayýn.
SET tuþunu kullanarak sýrayla diðer
hanelere geçin, bir önceki haneye
SET dönmek için ESC tuþunu kullanýn.
Son haneyi ayarladýktan sonra SET
tuþuna basýn, displayde (U-H HyS / U-L HyS) görünecektir. (Veri
girilmiþtir. Fakat henüz iþleme alýnmamýþtýr. Yeni verinin iþleme alýnmasý
için aþaðýdaki yolu takip edin)

SET tuþuna 3 sn. basýn
(trA Fo menüsü görünecektir.)

ESC

YUKARI-AÞAÐI tuþlarýný
kullanarak SP UoL t
menüsünü bulun.

SET

Displaylerde (SAU SEt yES)
görününceye kadar ESC
tuþuna tek tek basýn.
Displaylerde (SAU SEt yES)
göründüðünde SET tuþuna
basýn (SAU SEt yES
göründüðünde ESC tuþuna basarsanýz veya yES yerine no seçeneðini
seçerseniz yeni veri iptal edilecek, bir önceki deðer iþleme alýnacaktýr.)

Yüksek gerilim uyarýsýna ait hataya geçme
süresidir. (Tüm Faz-Nötr / Faz-Faz için
ortaktýr.)
Gireceðiniz süre saniye cinsindendir ve
000,0 .......999,9 arasýnda bir deðer alabilir.
(Ek bilgi için SP UoL Hý menüsüne bakýnýz.)

SET tuþuna basýn SP UoL Hý menüsü
görünecektir.
YUKARI-AÞAÐI tuþlarýný kullanarak
(SP UoL Hý / SP UoL Lo) menüsünü bulun.

SET

SET tuþuna basýn (U-H L-1 / U-L L-1)
menüsü görünecektir.

SET

SET tuþuna basýn. Displayde görünen sayý
deðerinin ilk hanesinin yanýp
söndüðü görünecektir.

ESC

SET

Yüksek gerilim uyarýsýna ait hatadan dönme
süresidir. (Tüm Faz-Nötr / Faz-Faz için
ortaktýr.)
Gireceðiniz süre saniye cinsindendir ve
000,0 .......999,9 arasýnda bir deðer alabilir.
(Ek bilgi için SP UoL Hý menüsüne bakýnýz.)
Düþük gerilim uyarýsýna ait hatadan dönme
süresidir. (Tüm Faz-Nötr / Faz-Faz için
ortaktýr.)
Gireceðiniz süre saniye cinsindendir ve
000,0 .......999,9 arasýnda bir deðer alabilir.
(Ek bilgi için SP UoL Lo menüsüne bakýnýz.)

Displaylerde (SAU SEt yES) görününceye kadar ESC tuþuna tek tek
basýn.
Displaylerde (SAU SEt yES) göründüðünde SET tuþuna basýn (SAU
SEt yES göründüðünde ESC tuþuna basarsanýz veya yES yerine no
seçeneðini seçerseniz yeni veri iptal edilecek, bir önceki deðer iþleme
alýnacaktýr.)

Yüksek gerilim uyarýsýndan geriye dönüþ
için (normale dönüþ) gerekli olan, histerezis
gerilimin girildiði menüdür.
(Tüm Faz-Nötr/Faz-Faz için ortaktýr.)
Yýldýz baðlantý seçildiðinde 0....200V
Üçgen baðlantý seçildiðinde 0....200V
arasýnda bir deðer girilebilir.
(Ek bilgi için SP UoL Hý menüsüne bakýnýz.)
Düþük gerilim uyarýsýndan geriye dönüþ için
(normale dönüþ) gerekli olan, histerezis
gerilimin girildiði menüdür.
(Tüm Faz-Nötr/Faz-Faz için ortaktýr.)
Yýldýz baðlantý seçildiðinde 0....200V
Üçgen baðlantý seçildiðinde 0....200V
arasýnda bir deðer girilebilir.
(Ek bilgi için SP UoL Lo menüsüne bakýnýz.)
SET

SET

SET

SET

SET

SET tuþuna basýn SP UoL Hý menüsü
görünecektir.

SET

SET tuþuna basýn (U-H L-1/U-L L-1)menüsü
görünecektir.
YUKARI-AÞAÐI tuþlarýný kullanarak
(U-H HyS / U-L HyS) menüsünü bulun.
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SET tuþuna basýn, (U-H ond / U-H oFd /
U-L ond / U-L oFd) görünecektir.
(Veri girilmiþtir. Fakat henüz iþleme
alýnmamýþtýr.Yeni verinin iþleme alýnmasý için
aþaðýdaki yolu takip edin)

ESC

Displaylerde (SAU SEt yES) görününceye
kadar ESC tuþuna tek tek basýn.

SET

Displaylerde (SAU SEt yES) göründüðünde SET tuþuna basýn (SAU SEt
yES göründüðünde ESC tuþuna basarsanýz veya yES yerine no
seçeneðini seçerseniz yeni veri iptal edilecek, bir önceki deðer iþleme
alýnacaktýr.)

SET

SET

SET

SET

SET

SET deðerlerini ayarlayýp SET tuþu ile

onaylayýn. Bir önceki basamaða dönmek
için ESC tuþunu kullanýn.

SET

SET tuþuna basýn, (F-H HYS / F-L HYS / Frq
ond / Frq oFd) görünecektir. (Veri girilmiþtir.
Fakat henüz iþleme alýnmamýþtýr.Yeni verinin
iþleme alýnmasý için aþaðýdaki yolu takip edin)

ESC

Displaylerde (SAU SEt yES) görününceye
kadar ESC tuþuna tek tek basýn.

SET

Displaylerde (SAU SEt yES) göründüðünde SET tuþuna basýn (SAU SEt
yES göründüðünde ESC tuþuna basarsanýz veya yES yerine no
seçeneðini seçerseniz yeni veri iptal edilecek, bir önceki deðer iþleme
alýnacaktýr.)

SET tuþuna basýn SP UoL Hý menüsü
görünecektir.

SET tuþuna basýn Frq Hý menüsü
görünecektir.

Faz Sýrasý uyarýsý fonksiyonunun açýlýp-kapatýldýðý
menüdür. Ölçme uçlarýna (L1-L2-L3) uygulanan
gerilimlerin faz sýrasýnýn ters olduðu durumu algýlar.
Fabrika ayarlarýnda Faz sýrasý seçeneði oFF
durumundadýr. Faz sýrasýnýn ters olmasý halinde cihazýn
kullanýcýyý uyarmasý istenirse UoL PHS SEq menüsüne
girilip bu fonsiyon on seçilmelidir. Seçenek oFF
olursa Faz sýrasý fonksiyonu iptal edilmiþ olur.
UoL PHS SEq on seçilmiþ ve herhangi bir nedenle
faz sýrasý ters çevrilmiþ ise;
Displaylerin üstündeki L1, L2, L3 ýþýklarý yanýp sönecek,
ilgili çýkýþ gecikmesiz olarak kontaðýný açacak ve çýkýþ
ýþýðý sönecektir.
Not: Faz sýrasý uyarýsý aktif iken cihaz faz varlýðýný
30 V olarak algýlar.

SET tuþuna basýn
(Displayde rakam yanýp
sönecektir)
YUKARI-AÞAÐI tuþlarýný

SET kullanarak basamak

deðerlerini ayarlayýp SET tuþu ile
onaylayýn. Bir önceki basamaða dönmek
için ESC tuþunu kullanýn.

SET tuþuna basýn, (Frq Hý / Frq Lo)
görünecektir. (Veri girilmiþtir. Fakat henüz
iþleme alýnmamýþtýr.Yeni verinin iþleme alýnmasý
için aþaðýdaki yolu takip edin)

ESC

Displaylerde (SAU SEt yES) görününceye
kadar ESC tuþuna tek tek basýn.

SET

Displaylerde (SAU SEt yES) göründüðünde SET tuþuna basýn (SAU SEt
yES göründüðünde ESC tuþuna basarsanýz veya yES yerine no
seçeneðini seçerseniz yeni veri iptal edilecek, bir önceki deðer iþleme
alýnacaktýr.)

SET tuþuna basýn
(Displayde rakam yanýp
sönecektir)
YUKARI-AÞAÐI tuþlarýný
kullanarak basamak

SET tuþuna 3 sn. basýn
(trA Fo menüsü görünecektir.)

SET

SET tuþuna basýn Frq Hý menüsü
görünecektir.
YUKARI-AÞAÐI tuþlarýný kullanarak (F-H HYS / F-L HYS / Frq ond /
Frq oFd) menüsünü bulun.

YUKARI-AÞAÐI tuþlarýný kullanarak (Frq Hý / Frq Lo) menüsünü bulun.

SET

SET tuþuna basýn SP UoL Hý menüsü
görünecektir.
YUKARI-AÞAÐI tuþlarýný kullanarak
FrE qUE nCE menüsünü bulun.

YUKARI-AÞAÐI tuþlarýný kullanarak
FrE qUE nCE menüsünü bulun.

SET

SET tuþuna 3 sn. basýn
(trA Fo menüsü görünecektir.)
YUKARI-AÞAÐI tuþlarýný
kullanarak SP UoL t
menüsünü bulun.

YUKARI-AÞAÐI tuþlarýný
kullanarak SP UoL t
menüsünü bulun.

SET tuþuna basýn
(Displayde rakam yanýp
sönecektir)
YUKARI-AÞAÐI tuþlarýný
kullanarak basamak
SET deðerlerini ayarlayýp SET tuþu ile
onaylayýn. Bir önceki basamaða dönmek
için ESC tuþunu kullanýn.

YUKARI-AÞAÐI tuþlarýný kullanarak
(SP UoL Hý / SP UoL Lo) menüsünü bulun.
SET

SET

SET tuþuna basýn (U-H L-1 / U-L L-1)
menüsü görünecektir.
YUKARI-AÞAÐI tuþlarýný kullanarak (U-H ond / U-H oFd / U-L ond /
U-L oFd) menüsünü bulun.

SET tuþuna 3 sn. basýn
(trA Fo menüsü görünecektir.)

Yüksek ve düþük frekans uyarýsýna ait
hatadan dönüþ süresidir. Gireceðiniz deðer
saniye cinsindendir ve 000.0...999.9 arasýnda
bir deðer girilebilir.

Þebeke frekansýnýn ulaþmasýný istediðiniz en
yüksek deðerinin girildiði menüdür. 0...70.00
Hz arasýnda bir deðer girilebilir.
Deðer 0 (sýfýr) girilirse; yüksek frekans uyarýsý
iptal edilir.
Þebeke frekansýnýn ulaþmasýný istediðiniz en
düþük deðerinin girildiði menüdür. 0...70.00
Hz arasýnda bir deðer girilebilir.
Deðer 0 (sýfýr) girilirse; düþük frekans uyarýsý
iptal edilir.

SET tuþuna basýn SP UoL Hý menüsü
görünecektir.
YUKARI-AÞAÐI tuþlarýný kullanarak
(SP UoL Hý / SP UoL Lo) menüsünü bulun.

Yüksek ve düþük frekans uyarýsýna ait hataya
geçme süresidir. Gireceðiniz deðer sn.
cinsindendir ve 000.0..999.9 arasýnda bir
deðer girilebilir.

Bu menünün 6 adet alt menüsü vardýr.
Frq Hý, Frq Lo, F-H HyS, F-L HyS, Frq Ond, Frq oFd.

YUKARI-AÞAÐI tuþlarýný
kullanarak SP UoL t
menüsünü bulun.

YUKARI-AÞAÐI tuþlarýný
kullanarak SP UoL t
menüsünü bulun.
SET

SET tuþuna 3 sn. basýn
(trA Fo menüsü görünecektir.)

Düþük frekans uyarýsýndan geriye dönüþ için
(normale dönüþ) gerekli olan, histerezis
deðerinin girildiði menüdür.
0...20.00 Hz arasýnda bir deðer girilebilir.

Not: Þebeke frekansý L1 fazýndan ölçülür.

Düþük gerilim uyarýsýna ait hataya geçme
süresidir. (Tüm Faz-Nötr / Faz-Faz için
ortaktýr.)
Gireceðiniz süre saniye cinsindendir ve
000,0 .......999,9 arasýnda bir deðer alabilir.
(Ek bilgi için SP UoL Lo menüsüne bakýnýz.)

YUKARI-AÞAÐI tuþlarýný
kullanarak yanýp sönen
hane deðerini ayarlayýn.
SET tuþunu kullanarak
SET sýrayla diðer hanelere
geçin, bir önceki haneye dönmek için ESC tuþunu kullanýn. Son haneyi
ayarladýktan sonra SET tuþuna basýn, displayde (U-H L-1/U-L L-1)
görünecektir. (Veri girilmiþtir. Fakat henüz iþleme alýnmamýþtýr. Yeni
verinin iþleme alýnmasý için aþaðýdaki yolu takip edin)

Yüksek frekans uyarýsýndan geriye dönüþ
için (normale dönüþ) gerekli olan, histerezis
deðerinin girildiði menüdür.
0...20.00 Hz arasýnda bir deðer girilebilir.

Bu menüde; ölçülen frekansýn, ulaþmasýný istediðiniz
en yüksek ve en düþük deðerini belirleyerek bir aralýk
oluþturabilirsiniz.
Þayet þebeke frekansý ayarlanan Frq Hý deðerinin
altýndaysa; ilgili çýkýþ kapalý, ýþýðý yanýk (Bkz Output
menüsü) ve frekans displayinin H ýþýðý sönüktür. Þebeke
frekansý Frq Hý deðerinden daha yüksek bir deðere
ulaþýrsa frekansa ait H ýþýðý yanýp sönmeye baþlar ve
girilen hataya geçme süresi (Frq ond) sonunda ilgili
çýkýþý açar, ýþýðý söner (Bkz Output menüsü) ve frekansa
ait H ýþýðý sürekli yanar. Þebeke frekansý Frq Hý
deðerinin histerezis deðeri (F-H HyS) kadar altýna
düþtüðünde hatadan dönüþ süresi (Frq oFd) sonunda
ilgili çýkýþ kapanýr, ýþýðý yanar ve H ýþýðý söner.
Þayet þebeke frekansý ayarlanan Frq Lo deðerinin
üzerindeyse; ilgili çýkýþ kapalý, ýþýðý yanýk ve frekans
displayinin L ýþýðý sönüktür. Þebeke frekansý Frq Lo
deðerinden daha düþük bir deðere ulaþýrsa frekansa
ait L ýþýðý yanýp sönmeye baþlar ve girilen hataya
geçme süresi (Frq ond) sonunda ilgili çýkýþý açar,
ýþýðý söner ve frekansa ait L ýþýðý sürekli yanar. Þebeke
frekansý Frq Lo deðerinin histerezis deðeri (F-L HyS)
kadar üzerine çýktýðýnda hatadan dönüþ süresi (Frq
oFd) sonunda ilgili çýkýþý kapar, çýkýþ ýþýðý yanar ve L
ýþýðý söner.

SET

SET tuþuna 3 sn. basýn
(trA Fo menüsü görünecektir.)

YUKARI-AÞAÐI tuþlarýný
kullanarak SP UoL t menüsünü bulun
SET

SET tuþuna basýn SP Uol Hý menüsü
görünecektir.
YUKARI-AÞAÐI tuþlarýný kullanarak
UoL PHS SEq menüsünü bulun.
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SET

SET tuþuna basýn, UoL PHS SEq oFF
görünecektir.

