
REAKTÝF GÜÇ KONTROL RÖLESÝ
RG3-12C/CS

Güvenlik ve Ba¤lant� �çin Al�nmas� Gereken Önlemler

RG3-12C/CS�nin devreye alýnmasý ve iþletilmesinden önce
bu kýlavuzu dikkatle okuyunuz. Detaylý kullanma talimatý EK�teki
CD nin içindedir.

Cihazýn devreye alýnmasý, bakýmý ve iþletilmesi yetkili kiþiler tarafýndan yapýlmalýdýr.
Cihazý düþük gerilimde çalýþtýrmayýnýz.
Cihazýn içini açmayýnýz. Ýçinde kullanýcýlarýn müdahale edebileceði parçalar
yoktur.
Cihaz akým trafolarý ile þebekeye baðlanýr. Uçlarýnýn kýsa devre edilip edilmediðine
veya yeterli derecede düþük empedanslý baþka bir paralel yüke baðlanýp
baðlanmadýðýna emin olmadýðýnýz durumlarda akým trafosunu devreden
çýkarmayýnýz. Aksi durumda akým trafosunun sekonder uçlarýnda tehlikeli derecede
yüksek gerilim oluþabilir.
Bu cihazý gerçek amacý dýþýnda bir amaçla kullanmayýnýz.
Ön paneli asla çýkartmaya çalýþmayýnýz.
Cihazýnýzý sadece kuru bir bezle siliniz. Su ve çözücü maddeler cihaza zarar
verebilir.
Cihazýnýzý çalýþtýrmadan önce bütün klemens baðlantýlarýnýn doðru olduðundan
emin olunuz.
Cihazýnýzla ilgili her türlü servis hizmeti için satýcýnýzla baðlantý kurunuz.
Cihazýnýz sadece terminal baðlantý þekline uygundur.
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Yukarýdaki önlemlerin uygulanmamasý sonucu doðabilecek istenmeyen
durumlardan üretici f irma hiç bir þekilde sorumlu tutulamaz.

BAÐLANTI ÞEMASI

* Kondansatörleri korumak için baðlanan 3�lü sigortalarýn akým deðeri
kondansatörlerin nominal akým deðerine göre seçilir.
** Opsiyoneldir.
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1)  Cihaz kare þeklinde bir Tip PR16 (139 mm x 139 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 mm

2
�lik kablolar için tasarlanmýþtýr fakat

     kesiti 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.

Baðlantýlarýn doðruluðunu kontrol etmeden kesinlikle cihaza elektrik
vermeyiniz. 1. kademeye 3 fazlý kondansatör baðlamak zorunludur.

AYARLAR

Cihaza ilk elektrik verildiðinde önce baðlantý hatasý kontrol edilir. Hatalý baðlantý varsa;
cihaz kendi içerisinde hatalý baðlantýyý düzeltir. Bu düzeltmeyi yapabilmesi için cihaza
3 faz gerilim, akým ve 1. kademeye 3 faz kondansatör baðlantýsýnýn yapýlmýþ olmasý
gerekir.

NOT: Sistemde kompanzasyon dýþýnda yükler varsa; cihaz baðlantýyý tek denemede
bulamayabilir. Birkaç denemeden sonra bulabilir. Cihaz otomatik baðlantý iþlemini
tamamlayamaz ise kademeleri ölçme iþlemi yapýlmamalýdýr.
         Otomatik kondansatör tanýmý yapýlmadan önce hesaplanan güçlerin doðru
olabilmesi için akým ve gerilim trafosu oranlarýnýn doðru ayarlanmýþ olmasý gerekir.
Akým ve gerilim trafosu oranlarý önceden girilmemiþse bu oranlar �1� kabul edilerek
kondansatör güçleri hesaplanacaktýr. (Bknz: Akým ve gerilim trafosu çeviri oranlarýnýn
ayarý)

Cihazýn baðlantý hatasý düzeltildikten sonra SET tuþuna 3 sn. basýlýp Auto menüsünün
içine girilir yukarý aþaðý tuþlarý kullanýlarak �Auto Setup� alt menüsü bulunup SET tuþuyla
menünün içine girilip YUKARI-AÞAÐI tuþlarý ile �of� �on� konumuna getirilip SET tuþuna
basýldýðýnda otomatik setup kademeleri ölçmeye baþlar. 10. program (PS-10) seçilmiþ
ise bütün kademe güçleri ölçülür. Bunun dýþýndaki diðer program seçeneklerinde yalnýzca
1. kademe gücü ölçülür, diðer kademeler program seçeneðinde seçilen güç sýralamasýna
göre hesaplanarak kaydedilir.

NOT: Menüde otomatik setup �on� seçildiði anda menüden çýkmayý beklemeden,
otomatik ayar iþlemi baþlar.
Bu iþlem sonucunda hesaplanan kademe güçleri mutlaka kontrol edilmelidir.

Otomatik Kondansatör Tanýma Modu

1

Generator
Input

13 14

110~250 V AC

RG3-12C/CS düzgün olarak çalýþabilmesi için 3 faz, nötr ve bu üç faza ait akýmýn
cihaza girilmesi gerekmektedir. Bunun için akým ve gerilim giriþlerine baðlantý
þemasýnda belirtildiði gibi baðlantý yapýlmalýdýr. Üç faz baðlantý yapýlmadan cihaz
düzgün olarak çalýþmaz.

Akým ve gerilim baðlantýlarýndan sonra baðlantý þemasýna uygun olarak kademe
baðlantýlarýný gerçekleþtirin. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta; birinci
kademeye mutlaka 3 fazlý kapasite baðlanmasýdýr. Bunun dýþýnda diðer kademelere
istenilen güçte ve istenildiði kadar tek fazlý ve üç fazlý kademe baðlanabilir.

Kademe baðlantýlarýndan sonra sýcaklýk ölçümü kullanýlacaksa J-Type 0-400°C
 thermocouple baðlantýsý yapýlmalý. Bunun ardýndan fan rölesinin ve alarm rölesinin
baðlantýsý yapýlmalý. (Sýcaklýk ölçümü opsiyoneldir.)

Son olarak haberleþme baðlantýsý yapýlmalý.
Baðlantýlarýn doðruluðunu kontrol etmeden kesinlikle cihaza enerji vermeyiniz.
Birinci kademeye mutlaka 3 fazlý kondansatör baðlayýnýz.

1. RG3-12C/CS Baðlantýsýnýn Yapýlmasý
a)

b)

c)

d)
e)
f)

Öncelikle besleme gerilimi, gerilim ve akým ölçme giriþleri 3 faz-nötr olacak þekilde baðlanýr.
3 faz baðlantý yapýlmadan cihaz çalýþtýrýlmaz.
Cihaza enerji verildikten sonra, ilk olarak baðlantý hatasý varsa algýlanýr ve otomatik olarak bu
hata düzeltilir. Cihazýn otomatik olarak baðlantý hatasýný algýlayabilmesi için faz akýmlarýnýn
sýfýrdan farklý olmasý gerekir. Cihaz aktif gücün yönüne göre baðlantý hatasýný algýlar. Cihaz
baðlantý hatasýný (faz sýrasý hatasý ve akým trafolarý polarite hatasý) düzeltirken 1. kademedeki
3 fazlý kondansatörü devreye alýp çýkartýr. Yüklerdeki ani deðiþiklik ve lineer olmayan (Tristör
Triyak kontrollü, Frekans konvertörlü, UPS gibi) yükler fazla ise baðlantýyý otomatik olarak
düzeltemeyebilir. Bu durumda bu tip yükleri geçici olarak devreden çýkartýp cihazýn enerjisi
yeniden kesilip verilerek iþlem tekrarlatýlmalýdýr. Bu iþlem �Auto� menüsünden �Auto Set�; �on�
yapýlarakta yapýlabilir. Bu durumda cihaz baðlantýyý düzeltecek daha sonra kademe güçlerini
ölçecektir.
Baðlantý düzeltildikten sonra cihazýn �Auto� menüsünden �Auto Setup� �on� yapýlarak (Bknz.
otomatik kondansatör tanýma modu) otomatik olarak kademe güçleri ölçülür. 1. kademeye
3 fazlý kondansatör baðlamak zorunludur. Cihazýn program menüsünden 10. program (PS-
10) seçili ise bütün kademeler ayrý ayrý ölçülür (Bknz. Program seçimi). Bu programda diðer
kademelere sistemin gereksinimine uygun tek ve 3 fazlý kondansatör bataryalarý istenilen sýrada
baðlanabilir. Eðer bir önceki maddede kademeleri hesaplattýysanýz bu iþleme gerek yoktur.
Diðer programlardan biri seçildiðinde ise cihaz, 1. kademeyi ölçer seçilen programa göre
diðer kademeleri hesaplar.
Cihaz; seçilen programa göre devreye alacaðý kondansatör deðerlerini hesaplar, ihtiyaç
duyduðu kademe/kademeleri devreye alýp çýkarýr.
Cihaz� þebekeden ay�rmak için þebeke ve cihaz�n gerilim giriþleri arasýna otomatik sigorta
veya devre kesici baðlanmalý ve diðer sigortalarla karýþmamasý için iþaretlenmelidir.
Kullan�lan sigortalar FF tipi 2A veya 3A ve 6A de¤erinde olmal�d�r. (Bknz.: Baðlantý
Þemasý)
Cihazýn jeneratör giriþine yapýlacak baðlantý mutlaka iþletmenin þebeke hattýna jeneratörün
baðlantýsýný gerçekleþtirdikten sonra elektrik gelecek þekilde yapýlmalýdýr.
Aksi takdirde þebekedeyken bakým amaçlý jeneratör çalýþtýrýldýðýnda cihaz jeneratör
konumuna geçer.
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2. RG3-12C/CS�nin Devreye Alýnmasý

SET tuþuna 3 sn. basýlý tutarak menüye giriniz.

SET tuþuna basarak Auto Operati parametresine geçiniz.

AÞAÐI / YUKARI tuþlarýný kullanarak Auto Setup parametresini
seçiniz.

SET tuþuna basarak on/of seçeneðine geliniz.

AÞAÐI / YUKARI tuþlarýný kullanarak on veya of seçeneklerinden
birini seçiniz. (Kondansatör tanýma iþlemi için on seçilmelidir.)

Seçiminizi aktif etmek için SET tuþuna basýnýz.

Auto Setup kondansatör tanýma iþlemi;
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REAKTÝF GÜÇ KONTROL RÖLESÝ
RG3-12C/CS

AKIM ve GERÝLÝM TRAFOSU ÇEVÝRÝ ORANLARI AYARI
Cihazýn ölçtüðü kondansatör güçlerinin doðru olabilmesi için akým ve gerilim trafosu
çeviri oranlarýnýn doðru girilmiþ olmasý gerekir. �trF� menüsünden akým ve gerilim
trafosu oranlarý girilir. Eðer herhangi bir deðer girilmemiþse bu deðerler �1�  alýnarak
kondansatör güçleri hesaplanýr.

Akým Trafosu Oraný
1-2000 arasýnda bir deðer girilebilir. Girilen deðer akým trafosunun çevirim oraný
olmalýdýr.
Örnek: 150 A / 5 A akým trafosu için:
150 / 5 = 30 menüden girilecek deðer olmalýdýr.

Program Seçimi

SET tuþuna 3 sn. basýlý tutarak menüye giriniz.

AÞAÐI / YUKARI tuþlarýný kullanarak Program (Prog) menü seçeneðine
geliniz.

SET tuþuna basarak ayarlý program numarasýný görünüz. (Örnek:10)

AÞAÐI / YUKARI tuþlarýný kullanarak istediðiniz program numarasýný (1-
10) ayarlayýnýz.

Seçiminizi onaylamak için SET tuþuna basýnýz.

SAVE SEt yES çýkana kadar ESC tuþuna basýnýz.

Kaydetmek için SET tuþuna, kaydetmeden çýkmak için ESC tuþuna
basýnýz.

2

Kademe Sayýsýnýn Ayarlanmasý
Cihazýn maximum devreye alacaðý kademe sayýsýnýn girildiði menü seçeneðidir.
1 ile 12 arasýnda bir deðer girilebilir. Örnek: StEP menüsünden 8 seçili ise cihaz 1 ile
8 arasý kademeleri devreye alýp býrakabilir. 9. 10, 11 ve 12. kademeleri kullanmaz.

SET tuþuna 3 sn. basýlý tutarak menüye giriniz.

AÞAÐI / YUKARI tuþlarýný kullanarak StEP menü seçeneðine geliniz.

SET tuþuna basarak ayarlý kademe sayýsýný görünüz. (Örnek:12)

AÞAÐI / YUKARI tuþlarýný kullanarak istediðiniz kademe sayýsýný ayarlayýnýz.

Seçiminizi onaylamak için SET tuþuna basýnýz.

SAVE SEt yES çýkana kadar ESC tuþuna basýnýz.

Kaydetmek için SET tuþuna, kaydetmeden çýkmak için ESC tuþuna
basýnýz.

SET tuþuna 3 sn. basýlý tutarak menüye giriniz.

AÞAÐI / YUKARI tuþlarýný kullanarak trF menü seçeneðine geliniz.

SET tuþuna basarak akým trafosu oraný (trF Ctr) seçeneðine geliniz.

Akým trafosu oran deðerini girmek için SET tuþuna basýnýz.

AÞAÐI / YUKARI tuþlarýný kullanarak 1 ile 2000 arasýnda bir akým trafosu
oraný giriniz. (Soldan saða doðru SET tuþu, saðdan sola ise ESC tuþunu
kullanarak ilerleyiniz.)

Seçiminizi onaylamak için SET tuþuna basýnýz.

SAVE SEt yES çýkana kadar ESC tuþuna basýnýz.

Kaydetmek için SET tuþuna, kaydetmeden çýkmak için ESC tuþuna
basýnýz.

Gerilim Trafosu Oraný
1-2000 arasýnda bir deðer girilebilir. Girilen deðer gerilim trafosunun çevrim oraný
olmalýdýr.
Örnek: 34,5 KV / 100V�luk gerilim trafosu için:
34500 / 100 = 345 menüden girilecek deðer olmalýdýr.

SET tuþuna 3 sn. basýlý tutarak menüye giriniz.

AÞAÐI / YUKARI tuþlarýný kullanarak trF menü seçeneðine geliniz.

SET tuþuna basarak akým trafosu oraný (trF Ctr) seçeneðine geliniz.

AÞAÐI / YUKARI tuþlarýný kullanarak gerilim trafosu oraný (trF Utr)
seçeneðine geliniz.

Gerilim trafosu oran deðerini girmek için SET tuþuna basýnýz.

AÞAÐI / YUKARI tuþlarýný kullanarak 1 ile 2000 arasýnda bir gerilim
trafosu oraný giriniz. (Soldan saða doðru SET tuþu, saðdan sola ise ESC
tuþunu kullanarak ilerleyiniz.)

Seçiminizi onaylamak için SET tuþuna basýnýz.

SAVE SEt yES çýkana kadar ESC tuþuna basýnýz.

Kaydetmek için SET tuþuna, kaydetmeden çýkmak için ESC tuþuna
basýnýz.
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1.1.1.1................

1.1.2.2................

1.2.2.2................

1.2.3.3................

1.2.4.4.................

1.1.2.4................

1.2.3.4................

1.2.4.8................

Kademe deðerleri istenildiði gibi seçilebilir.

* Tavsiye edilen çalýþma modudur.

Seçilebilecek programlar

Kondansatör bataryalarýnýn sýralamasýnýn seçildiði 10 farklý program seçeneði vardýr.
Bu programlara ait batarya sýralamasý aþaðýda verilmiþtir.
Kondansatör bataryalarýnýn sýralamasý 2. programdaki (PS-02) gibi (1.1.1.1.....)
düzenlendiðinde çok sayýda birbirinin ayný baðlama elemanýna ihtiyaç duyulur. 3.
program (PS-03) - 8. program (PS-08) arasýnda bir program seçildiðinde daha az
baðlama elemaný kullanýlýr. (örn: 1.2.2......). 9. program (PS-09) seçilerek grup güçlerinin
farklý olmasý saðlanabilir. 9. programdaki (PS-09) kondansatör sýralamasý, bir grubun
gücü en çok kendinden önceki gruplarýn toplamýndan ilk grup gücü kadar fazla olabilir
mantýðýna göre yapýlýr. Bu yöntemle daha az kondansatör kullanýlabilir.
10. programda (PS-10) RG3-12C/CS kademe deðerlerini otomatik olarak hesaplar.
Her kademenin iþlem sayýsýný sayar ve her zaman en gerekli kademeleri devreye alýr.
Bu sayede tüm sistemin daha uzun ömürlü olmasýný saðlar.
Sisteminize uygun program seçeneðini aþaðýdaki anlatýma göre girin.

Otomatik / Manuel Çalýþma Modunun Ayarlanmasý
Cihazýn otomatik ve manuel olmak üzere 2 çalýþma modu vardýr. Çalýþma modu, çalýþma
ayarý (Auto Operati) �on� (otomatik) veya �of� (manuel) yapýlarak ayarlanýr. Manuel
mod test amaçlý çalýþma modudur. Bu modda kademeler, devreye alýnýp býrakýlarak
cihazýn röle çýkýþlarý test edilmektedir. Manuel modda; �SET� tuþuna basýlarak kademe
aldýrýlýr, �ESC� tuþuna basýlarak kademe býraktýrýlýr. Kademe aldýrma (t-0n) ve býrakma
(t-of) süresi fabrika ayarý 10 sn. dir. Bu süreler gecikme (dELy) menü seçeneðinden
ayarlanabilir (Bknz: Gecikme süresi ayarý). Cihaz manuel modda býrakýlsa bile 5 dk.
sonra otomatik moda geçer ve otomatik modda çalýþmaya devam eder. Cihazýn kaç
kademe kullanacaðý (StEP) menü seçeneðinden ayarlanabilir (Bknz: Kademe sayýsý
ayarý).
Cihaz otomatik modda iken OTO/MAN ýþýðý sürekli yanar.
Cihaz manuel modda iken OTO/MAN ýþýðý yanýp söner.
NOT: Cihaz devreye alacaðý kademe ýþýðýný yakýp söndürerek (kýsa yanýk, uzun
sönük) kullanýcýyý uyarýr. Ayný þekilde devreden çýkaracaðý kademe ýþýðýný söndürüp
tekrar yakarak (uzun yanýk, kýsa sönük) kullanýcýyý uyarýr.

SET tuþuna 3 sn. basýlý tutarak menüye giriniz.

SET tuþuna basarak Auto Operati parametresine geçiniz.

SET tuþuna basarak on/of seçeneðine geliniz.

AÞAÐI / YUKARI tuþlarýný kullanarak on veya of seçeneklerinden
birini seçiniz.

Seçiminizi aktif etmek için SET tuþuna basýnýz.



Arka etikete bakýnýz
(0.9-1.1)xUn
50mA-5.5A
50 Hz / 60 Hz
%1 ±1dijit (V,I,Cosj),
2%±1 digit (W, VAr, VA, Wh) (100mA-5.5A)
<2 VA(Ak�m)
3 VA - 10 VA (Gerilim)
5 A, 250 V AC, 1250 VA
110V AC ~ 250 V AC
20 msn. (1. faza ait gerilim) üstündeki gerilim kesintisinde bütün kademeler
devre dýþý kalýr.

Ýnd. 0,800 - Kap. 0,800
Ýnd. 0,800 - Kap. 0,800
1 - 2000
1 - 2000

Kademe devreye alma, devreden ç�karma ve yeniden devreye alma (deþarj)
süreleri ayrý ayrý 1-1800 sn. arasý ayarlanabilir.
12
Seçilebilir.
-5° C - 55° C
00.0 - 100 °C
4 Haneli K�rm�z� Led Gösterge
Çift izolasyonlu (        )
2.5 mm2

IP 00
IP 40
Terminal Baðlantý
Tip PR16
139x139 mm
0.85 kg.

1-247
1.200 Kbps, 2.400 Kbps, 4.800 Kbps, 9.600 Kbps, 19.20 Kbps, 38.40 Kbps
no, odd, even

1,000 (indüktif)
0,900 (indüktif)
PS10
10 sn.
10 sn.
14 sn.
260.0 V AC
3.0 sn.
Kapalý
%7.0
1.0 sn.
Kapalý
25
15

55 °C
Kapalý
53 °C

45 °C
40 °C
1
1

1
9.600 Kbps
no

�þletme Gerilimi (Un)
�þletme Gerilimi Aral�¤� DU
�þletme Ak�m� Aral�¤� DI

�þletme Frekans�
Ölçme Sýnýfý

Güç Harcamasý

Çýkýþ Kontaðý
Jeneratör Giriþi
Sýfýr Gerilim

Ayar Sýnýrý
Cosj Ayar�
Cosj2 Ayarý
Ak�m Trafosu Oran�
Gerilim Trafosu Oran�

Kademeleri Devreye Alma,
Býrakma ve Deþarj süreleri

Kademe Sayýsý
Aþýrý Gerilim Deðeri
Ortam Sýcaklýk Aralýðý
Ölçüm Sýcaklýk Aralýðý *
Gösterge
Ekipman Koruma Sýnýfý
Kablo Kesiti (Klemens için)
Kutu Koruma Sýnýfý

Baðlantý Þekli
Boyut
Pano Delik Ölçüleri
Aðýrlýk
RS-485 Haberleþme **

Adr
Baud Rate
Parite

Fabrika Çýkýþ Deðerleri
   Hedef Cosj
   Hedef Cosj2
   Program

Alma Gecikme
Býrakma Gecikme
Deþarj Süresi

   Aþýrý Gerilim
Gecikme
Kademe Koruma

   Aþýrý Harmonik
Gecikme
Kademe Koruma

   Ýndüktif Oran Sýnýrý
   Kapasitif Oran Sýnýrý
   Sýcaklýk Koruma Ayarý *

Alarm Deðeri
Kademe Koruma
Alarm Dönüþ

   Fan Ayarý *
Çalýþma Deðeri
Durma Deðeri

   Akým Trafosu Oraný
   Gerilim Trafosu Oraný
   RS-485 Haberleþme

Adres
Baud Rate
Parite

Teknik Özellikler
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1. faza ait göstergedir.
2. faza ait göstergedir.
3. faza ait göstergedir.
Ölçüm ve menü konumunda yukarý yönde hareketi saðlar. Ayar konumunda
rakamlarý arttýrmak için kullanýlýr.
Menüde bir iþlem öncesine dönmeyi ve menüden çýkmayý saðlar. Ölçme
konumunda harmonikleri gösterme konumundan çýkmayý saðlar.
Menüye giriþ, bir alt menüye geçiþ ve ayarlarý saklama tuþudur. Ölçüm
konumunda akým, gerilim ve güçlerin harmonik deðerlerini gözlemlemek
için kullanýlýr.
Ölçüm ve menü konumunda aþaðý yönde hareketi saðlar. Ayar konumunda
rakamlarý azaltmak için kullanýlýr.
Deðerin mega cinsinden okunacaðýný gösterir. Okunan deðerin 10

6
 ile

çarpýlmasý gerektiðini gösterir.
Deðerin kilo cinsinden okunacaðýný gösterir. Okunan deðerin 10

3
 ile

çarpýlmasý gerektiðini gösterir.
Devreye alýnacak yada devreden çýkarýlacak kademelere ait ledlerdir.
Kompanzasyonda devreye alýnan kademeleri gösterir.Hangi kademeler
devreye alýndýysa ona ait led yanar.
SET tuþuna 3 sn. basýlý tutularak girilen, göstergenin sað tarafýndaki menü
seçenekleridir.
Cihazýn otomatik veya manuel konumda çalýþtýðýný gösterir. Oto/man ledi
yanýp sönerek uyarý verir. Sürekli yanýk durumdaysa cihaz otomatik modda,
yanýp sönüyorsa cihaz manuel modda çalýþýyor demektir. Led rengi
yeþildir.
Menüye girilip Cosj ledi yanýk konumdayken, hedef Cosj ayarý yapýlabilir.
Ýnd 0,800 - Cap 0,800 arasýnda bir deðere ayarlanabilir. Ölçme konumunda
baðlý olan fazlara iliþkin Cosj deðerleri göstergede görülür.
Menüye girlip, KADEME/V ledi yanýk konumdayken kademe sayýsý ayarý
yapýlabilir. Ölçme modunda KADEME/V ledi yanýk konumdayken cihazýn
baðlý olduðu faz/fazlarýn gerilim deðeri göstergede görülür.
Menüye girlip, PROGRAM/I ledi yanýk konumdayken güç sýralamasý ayarý
yapýlabilir. Ölçme modunda PROGRAM/I ledi yanýk konumdayken cihazýn
baðlý olduðu faz/fazlarýn akým deðeri göstergede görülür.
Menüye girlip, ZAMAN/W ledi yanýk konumdayken kademe alma-gecikme,
býrakma-gecikme ve deþarj zamaný ayarlarý yapýlabilir. Ölçme modunda
ZAMAN/W ledi yanýk konumdayken cihazýn baðlý olduðu faz/fazlarýn aktif
güç ve toplam aktif güç (Ýnd. / Cap.) deðerleri göstergede görülür.

1.  L1
2.  L2
3.  L3
4.  Yukarý Tuþu

5.  Esc Tuþu

6.  Set Tuþu

7.  Aþaðý Tuþu

8.  M Ledi

9.  k Ledi

10. 1,2,3,.......,12 Ledleri

11. SET Menüsü

12. OTO/MAN Ledi

13. Cosj Ledi

14. Kademe / V Ledi

15. Program / I Ledi

16. Zaman / W Ledi
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Menüye girlip, KAPASÝTE/VAr ledi yanýk konumdayken kademelerin kapasite
deðerleri ve kapasitelerin baðlantý þekli (R, S,T, RST) ayarý yapýlabilir. Ölçme
modunda KAPASÝTE/VAr ledi yanýk konumdayken cihazýn baðlý olduðu faz/fazlarýn
reaktif güç ve toplam reaktif güç (Ýnd. / Cap.) deðerleri göstergede görülür.
Menüye girlip, TRAFO/VA ledi yanýk konumdayken akým trafosu oraný (Ctr),
gerilim trafosu oraný (Vtr) ve hesaplama (Calc) ayarý yapýlabilir. Ölçme modunda
TRAFO/VA ledi yanýk konumdayken cihazýn baðlý olduðu faz/fazlarýn görünür
güç ve toplam görünür güç deðerleri göstergede görülür.
Menüye girlip, SÝLME/*HAR ledi yanýk konumdayken enerji deðerleri silinebilir,
reaktif enerji oranlarý ve alarmlar resetlenebilir.
Menüye girlip, ALARM/h ledi yanýk konumdayken alarm oluþturacak (aþýrý gerilim,
reaktif/aktif oraný, sýcaklýk ve harmonik) durumlar için sýnýr deðerleri girilebilir.
RS-485 haberleþme protokolü ile ilgili Adres, Baudrate ve Parite ayarlarýnýn
yapýldýðý menü seçeneðidir.
Bu ledin yanmasý RG3-12C/CS�nin devreden kapasite çýkartmak için beklediðini
gösterir.
Bu ledin yanmasý, cihazýn kademe alýp çýkartmayacaðýný gösterir.
Bu ledin yanmasý RG3-12C/CS�nin devreye kapasite almak için beklediðini
gösterir.
Herhangi bir hata durumu oluþtuðunda alarm rölesi çeker ve alarm ledi yanar.
Baðlantý hatasý olduðunda baðlantý hatasý ledi yanar.
Reaktif enerji oranlarý ayarlanan deðerlerin dýþýna çýktýðýnda oran hatasý ledi
yanar.
Gerilim harmonik oranlarý ayarlanan deðerlerin dýþýna çýktýðýnda harmonik ledi
yanar.
Kompanzasyon için yeterli kademe gücü olmadýðý zaman, yani; bütün kademeler
devreye alýndýðý halde Cosj hedeflenen deðere gelmediyse eksik kademe ledi
yanar.
Kademede kondansatör baðlý olmadýðý zaman kademe hatasý ledi yanar.
Gerilim deðeri ayarlanan aþýrý gerilim deðerinin üstüne çýktýðý zaman aþýrý gerilim
ledi yanar.
Ölçülen sýcaklýk deðeri fan çalýþma deðerini geçtikten 10 sn. sonra fan ledi
yanar (Opsiyoneldir).

17. Kapasite / VAr Ledi

18. Trafo / VA Ledi

19. Silme / HAR Ledi

20. Alarm / h Ledi

21. RS-485

22. C- Ledi

23. Normal Ledi
24. C+ Ledi

25.
26.
27.

28.

29.

30.
31.

32.
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* Opsiyoneldir.
** Sadece RG3-12CS�de bulunur.

Gecikme Süresinin Ayarlanmasý
Cihaza kademe aldýrma (t-on), kademe býrakma (t-of) ve kademeyi býraktýktan sonraki
deþarj süresi (t-rC) ayarlanabilmektedir.
t-on, t-of, t-rC süreleri 1-1800 sn. arasýnda ayarlanabilir.

SET tuþuna 3 sn. basýlý tutarak menüye giriniz.

AÞAÐI / YUKARI tuþlarýný kullanarak dELy menü seçeneðine geliniz.

SET tuþuna basarak dELy t-on parametresini görünüz. (Örnek:12)

AÞAÐI / YUKARI tuþlarýný kullanarak t-on / t-of / t-rC seçeneklerinden
birini seçiniz.

SET tuþuna basýnýz.

AÞAÐI / YUKARI tuþlarýný kullanarak 1 ile 1800 sn. arasý bir deðer giriniz.
(Soldan saða doðru SET tuþu, saðdan sola ise ESC tuþunu kullanarak
ilerleyiniz.)

Seçiminizi  onaylamak için SET tuþuna basýnýz.

SAVE SEt yES çýkana kadar ESC tuþuna basýnýz.

Kaydetmek için SET tuþuna, kaydetmeden çýkmak için ESC tuþuna
basýnýz.
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ALARM KODLARI

Opsiyonel

LED
Nötr baðlantýsý ve fazlara ait gerilim baðlantýlarý hatalý
Fazlara ait gerilim baðlantýlarý saat yönünün tersine
Fazlara ait gerilim baðlantýlarý hatalý
1. Faza ait akým trafosu baðlantýlarý hatalý ya da 1. kademe kondansatör hatalý
2. Faza ait akým trafosu baðlantýlarý hatalý ya da 1. kademe kondansatör hatalý
3. Faza ait akým trafosu baðlantýlarý hatalý ya da 1. kademe kondansatör hatalý
Aþýrý Harmonikli sistem
Gerilim yükselmesi
Hatalý Kompanzasyon
Hatalý Kompanzasyon
Aþýrý Isýnma
1 Kademe hatalý ya da yükler çok deðiþken
Tüm kademeler devre dýþý iken dahi hedefin cap tarafýnda kalýnmasý
Kademe güçleri hedef deðer için yeterli deðil
Üç fazlý kademe güçleri uygun seçilmemiþ
1. Faza ait kademe güçleri uygun seçilmemiþ
2. Faza ait kademe güçleri uygun seçilmemiþ
3. Faza ait kademe güçleri uygun seçilmemiþ
Kademe ölçümünde üç fazlý kademe dengesiz yada fazlardan birinin sigortasý atýk
Kademe ölçümünde üç fazlý kademe dengesiz yada fazlardan birinin sigortasý atýk
Kademe ölçümünde üç fazlý kademe dengesiz yada fazlardan birinin sigortasý atýk
Kademe ölçümünde üç fazlý kademe dengesiz yada fazlardan birinin sigortasý atýk
Kademe ölçümünde üç fazlý kademe dengesiz yada fazlardan birinin sigortasý atýk
Kademe ölçümünde üç fazlý kademe dengesiz yada fazlardan birinin sigortasý atýk
Kademe ölçümünde üç fazlý kademe dengesiz yada fazlardan birinin sigortasý atýk
Kademe ölçümünde üç fazlý kademe dengesiz yada fazlardan birinin sigortasý atýk
Kademe ölçümünde üç fazlý kademe dengesiz yada fazlardan birinin sigortasý atýk
Kademe ölçümünde üç fazlý kademe dengesiz yada fazlardan birinin sigortasý atýk
Kademe ölçümünde üç fazlý kademe dengesiz yada fazlardan birinin sigortasý atýk
Kademe ölçümünde üç fazlý kademe dengesiz yada fazlardan birinin sigortasý atýk
Kademe ölçümünde üç fazlý kademe dengesiz yada fazlardan birinin sigortasý atýk
Kademe ölçümünde üç fazlý kademe dengesiz yada fazlardan birinin sigortasý atýk

Gerilim fazlarý arasýndaki açý 120 derece deðil
Faz sýrasý ters
Faz Gerilimlerinden bir ya da birkaçý yok
1. Faz akým
2. Faz akým
3. Faz akým
Gerilime ait THD verilen sýnýrýn üzerinde
Faz gerilimlerinden herhangi biri ayarlanan deðerin üzerinde
Reaktif Kapasitif oran ayarlanan deðerin üzerinde
Reaktif Ýndüktif oran ayarlanan deðerin üzerinde
Kapasite ýsýlarý ayarlanan deðerin üzerinde
Otomatik baðlantý bulunamadý
Aþýrý kompanzasyon
Eksik kompanzasyon
RST kademeleri dizilimi uygun seçilmemiþ
1. Faza ait kademe gücü uygun seçilmemiþ
2. Faza ait kademe gücü uygun seçilmemiþ
3. Faza ait kademe gücü uygun seçilmemiþ
1. Kademe Hatalý
2. Kademe Hatalý
3. Kademe Hatalý
4. Kademe Hatalý
5. Kademe Hatalý
6. Kademe Hatalý
7. Kademe Hatalý
8. Kademe Hatalý
9. Kademe Hatalý
10. Kademe Hatalý
11. Kademe Hatalý
12. Kademe Hatalý
13. Kademe Hatalý
14. Kademe Hatalý

Cihaz herhangi bir sebepten dolayý hata verdiðinde ilgili alarm ledi yanar.
Hata ile ilgili koda bakýlmak istendiðinde, cihazýn displaylerinde Error-xx
görününceye kadar YUKARI/AÞAÐI tuþlarýna basýlýr. Eðer herhangi bir
hata yoksa bu yazý görünmeyecektir. Daha sonra SET tuþuna basýlarak
var olan tüm hata kodlarý sýrayla görüntülenebilir.

Cihazýn verdiði alarm kodlarýnýn görüntülenmesi

Jeneratör Giriþi
Cihazýn jeneratör giriþine 110-250 V AC arasýnda bir gerilim geldiðinde cihazýn
menüsündeki ayarlanan hedef �Cosj� pasif duruma geçer hedef �Cosj2� aktif olur
ve hedef Cosj2�ye göre kompanzasyon yapar. Bu durum jeneratör giriþindeki gerilim
kesilinceye kadar devam eder.

Cihazýn ölçtüðü sýcaklýða göre fan çýkýþýnýn kapama ve açma deðerlerinin
ayarlandýðý menüdür. �FAn on� ve �FAn oFF� olmak üzere 2 alt menüsü
vardýr.
FAn on : Fan çýkýþýnýn kapama sýcaklýðýnýn ayarlandýðý menüdür. Cihazýn
ölçtüðü sýcaklýk ayarlanan deðeri geçtikten 10 sn. sonra fan çýkýþý kapanýr
ve fan ledi yanar. 00.0-99.8 °C arasý bir deðer ayarlanabilir. 00.0
ayarlandýðýnda bu fonksiyon kapanýr �FAn oFF� deðerini otomatik olarak
00.0 yapar.
FAn oFF : Fan çýkýþýnýn açma sýcaklýðýnýn ayarlandýðý menüdür. �FAn on�
deðerinden daha yüksek bir deðer girilemez.

Fan Rölesi Ayarlarý

Ölçülen sýcaklýðýn görüntülenmesi
Cihazýn doðru sýcaklýk ölçümü yapabilmesi için �TEMP� giriþinde J type (Fe/Cu-Ni)
termokupl baðlanmalýdýr ve en az 30 dk. çalýþmasý gerekmektedir. Cihazýn ölçtüðü
ortam sýcaklýðýný görüntülemek için displaylerinde �xxx.x      � görününceye kadar
YUKARI/AÞAÐI tuþlarýna basýlýr.
Not: Fan menüsü ve ölçülen sýcaklýk gösterimi ýsý modülü olmayan ürünlerde
yoktur.

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


