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

Kullanma talimatýnda cihazýn ayarlarý ve fonksiyonlarý ile ilgili önemli bilgiler bulunmaktadýr. Kullaným kýlavuzundaki
bu bilgilere uyulmasý, arýzasýz bir çalýþma ve garanti haklarýnýn kaybolmamasý için bir þarttýr.
Bu nedenle, RG3-15C/CS/CL/CLS �nin devreye alýnmasý ve iþletilmesinden önce bu kýlavuzu dikkatle okuyunuz.

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 gerilimler 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 çalýþt ýrmadan önce bütün klemens baðlantý larýnýn doðru olduðundan emin olunuz.
Cihazýnýzla ilgili her türlü servis hizmeti için satýcýnýzla baðlantý kurunuz.
Cihazýnýz sadece terminal baðlantý þekline uygundur.
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DÝKKAT!

Yukarýdaki önlemlerin uygulanmamasý sonucu doðabilecek istenmeyen durumlardan üretici firma hiç bir þekilde
sorumlu tutulamaz.

Þebeke Baðlantýsý Ýçin Dikkat Edilmesi Gereken Önlemler
Öncelikle besleme, gerilim ve akým ölçme giriþlerini 3 faz-nötr olacak þekilde baðlayýn. 3 faz baðlantý yapýlamadan
cihaz düzgün çalýþmaz.
1. Kademeye 3 fazlý kapasite baðlamak zorunludur. RG3-15 C/CS için en az 3 kademeye monofaz kondansatör
baðlanmalýdýr. RG3-15 CL/CLS için þönt reaktörler R1,R2 ve R3 kademeye baðlanmalýdýr.

1)

2)

Baðlantýlarýn doðruluðunu kontrol etmeden kesinlikle cihaza elektrik vermeyiniz.
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Jeneratör Giriþi (Generator Input) Baðlantýsý
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.
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.



1.2 Ön Panel
Cihaz ön panelinde 4 digit - 3 adet 7-Segment display, 4
adet buton, alarm, kademe ve gösterge ledleri bulunmaktadýr.
Ölçülen deðerler ilgili displayde gözlenmektedir. Ekrandaki
deðerlerin hangi ölçüme ait olduðu gösterge ledleri ile
belirlenmektedir. Herhangi bir alarm söz konusu olduðunda
hataya iliþkin alarm ledi yanarak uyarý vermektedir. Yine
cihaz ön panelinde 12 adet kademe led grubu ise devrede
olan kapasite kademelerini göstermektedir. Gösterge, alarm
ve kademe ledleri ile tuþ iþlevlerine iliþkin detaylý bilgi ilgili
bölümlerde ayrýntýlý olarak açýklanacaktýr.
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1.2.a Tuþ Fonksiyonlarý

YUKARI
A Þ A Ð I

Ýzleme modunda, parametreler arasýnda
geçiþ için kullanýlýr. Program modunda menü
ve alt menüler arasýnda; sonraki menüye
geçmek ve seçili deðerleri deðiþtirmek için
kullanýlýr.

1. G�R�Þ
1.1 Genel Bilgiler
Elektrik þebekelerinde abone gücü arttýkça reaktif yükler de
çok hýzlý bir þekilde artmaya devam etmektedir. Trafo
merkezlerinde, hatlarda ve jeneratörlerde güçlerin artmasý;
aktif güç kadar ve belki de daha önemli miktarda reaktif
güçlerin artmasýna sebep olmuþtur. Aþýrý yüklenmeler ve
gerilim düþmelerinin önlenmesi için, reaktif yüklerin kompanze
edilmesi zorunlu hale gelmiþtir.
Reaktif güç kontrol röleleri merkezi kompanzasyonda tesisin
reaktif gücünü kontrol ederek Aktif Gücün (W), Görünür
Güce (VA) oraný olarak tanýmlanan güç katsayýsýnýn deðerini
kullanýcý tarafýndan ayarlanan güç katsayýsý deðerine
getirmeye çalýþýr.
RG3-15C/CS/CL/CLS reaktif güç kontrol rölesi, tek ve 3 fazlý
sistemlerde otomatik reaktif güç kompanzasyonu yapmak
için tasarlanmýþtýr. RG3-15C/CS/CL/CLS her fazýn akým ve
gerilim bilgisini alarak her fazý ayrý ayrý kompanze eder.
Böylece dengesiz sistemlerde dahi doðru kompanzasyon
hedefine ulaþýlmasýný saðlar. Bunu yapabilmesi için RG3-
15C/CS/CL/CLS ye hem tek fazlý hem de 3 fazlý kademelerin
baðlanmasý gerekmektedir.

RG3-15C/CS/CL/CLS ile Yapýlabilecek Ölçümler
Faz Gerilimi (L1,2,3-N) Ölçümü
Faz Akýmý (L1,2,3-N) Ölçümü
Cosj Deðeri (L1,2,3-N) Ölçümü
Ortama (Ind./Cap.) Cosj Deðeri Ölçümü
Aktif Güç (W), Reaktif Güç (VAr), Görünür Güç (VA)
Ölçümü
Toplam Aktif Güç (Ýmp./Exp.), Toplam Reaktif Güç
(Ýnd./Cap.), Toplam Görünür Güç Ölçümü
Aktif Enerji (Wh-Ýmport/Export), Reaktif Enerji (VArh-
Ýmport/Export) Ölçümü
19. Harmoniðe kadar Harmonik Ölçümü (V, I, W, VAr,
VA) THD, 1, 3, 5, ..., 19

*Isý Ölçümü

1)
2)
3)
4)
5)

6)

7)

8)

9)

*Opsiyonel
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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 mm2�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.

BOYUTLAR

Tip PR16
(144x144)

14
3

99

121

138.4
143

18

34.5

67

ESC

SET

Ýzleme modunda parametrenin harmonik
ölçüm konumundan anlýk ölçüm konumuna
geçmesini saðlar. Program modunda bir
önceki menüye geçmek ve yapýlan
deðiþiklikleri kaydetmeden çýkmak için
kullanýlýr.

Ýzleme modunda parametrenin harmonik
deðerlerini göstermek için kullanýlýr. 3 sn.
basýlý tutulduðunda program moduna geçiþi
saðlar. Program modunda menüye girmek
ve parametredeki deðiþiklikleri kaydetmek
için kullanýlýr.



1.2.b Ön Panel Fonksiyonlarý
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Menüye girmek için SET tuþuna 3 sn. süre ile
basýlmalýdýr. Dökümanýn bundan sonraki bölümlerinde
menüye girmek ifadesi kullanýldýðýnda SET tuþuna 3
sn basýldýktan sonraki durum anlaþýlmalýdýr.

3

1.  L1 : 1. faza ait göstergedir.
2.  L2 : 2. faza ait göstergedir.
3.  L3 : 3. faza ait göstergedir.
4.  Yukarý Tuþu : Ölçüm ve menü konumunda yukarý yönde hareketi 

saðlar. Ayar konumunda rakamlarý arttýrmak için kullanýlýr.
5.  Esc Tuþu : Menüde bir iþlem öncesine dönmeyi ve menüden 

çýkmayý saðlar. Ölçme konumunda harmonikleri 
gösterme konumundan çýkmayý saðlar.

6.  Set Tuþu : Menüye giriþ, bir alt menüye geçiþ ve ayarlarý 
saklama tuþudur. Ölçüm konumunda akým, gerilim 
ve güçlerin harmonik deðerlerini gözlemlemek için 
kullanýlýr.

7.  Aþaðý Tuþu : Ölçüm ve menü konumunda aþaðý yönde hareketi 
saðlar. Ayar konumunda rakamlarý azaltmak için 
kullanýlýr.

8.  M Ledi : Deðerin mega cinsinden okunacaðýný gösterir. 
Okunan deðerin 106 ile çarpýlmasý gerektiðini gösterir.

9.  k Ledi : Deðerin kilo cinsinden okunacaðýný gösterir. 
Okunan deðerin 103 ile çarpýlmasý gerektiðini gösterir.

10. 1,2,3,.,Kademe Ledleri: Devreye alýnacak yada devreden çýkarýlacak 
kademelere ait ledlerdir. Kompanzasyonda devreye alýnan
kademeleri gösterir. Hangi kademeler devreye alýndýysa
ona ait led yanar. RG3-15CL ve RG3-15CLS modellerinde
12. led�den sonra reaktör kademe ledleri yanmaya baþlar.

11. SET Menüsü : SET tuþuna 3 sn. basýlý tutularak girilen, göstergenin 
sað tarafýndaki menü seçenekleridir.

12. OTO/MAN Ledi : 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.

13. Cosj Ledi : Menüye girilip Cosj ledi yanýk konumdayken, hedef 
Cosj ayarý yapýlabilir. - 0,800 ... + 0,800 arasýnda bir 
deðere ayarlanabilir. Ölçme konumunda baðlý olan 
fazlara iliþkin Cosj deðerleri göstergede görülür.

14. Program / A Ledi : Menüye girilip, PROGRAM/I ledi yanýk konumdayken
güç sýralamasý ayarý yapýlabilir. Ölçme modunda 
PROGRAM/Aledi yanýk konumdayken cihazýn  baðlý 
olduðu faz/fazlarýn akým deðeri göstergede görülür.

15. Zaman / W Ledi : 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 (Ýmp. / Exp.) deðerleri 
göstergede görülür.

16. Kademe / VAr Ledi: Menüye girilip, KADEME/VAr ledi yanýk konumdayken
kademelerin güç deðerleri ve kademelerin baðlantý 

þekli (R, S,T, RST) ayarý yapýlabilir. Ölçme modunda 
KADEME/VAr ledi yanýk konumdayken cihazýn baðlý 
olduðu faz/fazlarýn reaktif güç ve toplam reaktif güç 
(Ýnd. /Cap.) deðerler i  göstergede görülür.

17. Trafo / VA Ledi : 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.

18. Silme / HAR Ledi :Menüye girlip, SÝLME/*HAR ledi yanýk konumdayken 
enerji deðerleri silinebilir, reaktif enerji oranlarý ve alarmlar
resetlenebilir.

19. Alarm / h Ledi : Menüye girlip, ALARM/h ledi yanýk konumdayken alarm
oluþturacak (aþýrý gerilim, reaktif/aktif oraný, sýcaklýk ve
harmonik) durumlar için sýnýr deðerleri girilebilir.

20. RS-485 : RS-485 haberleþme protokolü ile ilgili Adres, Baudrate
ve Parite ayarlarýnýn yapýldýðý menü seçeneðidir.

21. C- Ledi : Bu ledin yanmasý RG3-15C/CS/CL/CLS�nin devreden 
kapasite çýkartmak için beklediðini gösterir.

22. Normal Ledi : Bu ledin yanmasý, cihazýn kademe alýp çýkartmayacaðýný
gösterir.

23. C+ Ledi : Bu ledin yanmasý RG3-15C/CS/CL/CLS�nin devreye 
kapasite almak için beklediðini gösterir.

24. : Herhangi bir hata durumu oluþtuðunda alarm rölesi 
çeker ve alarm ledi yanar.

25. : Baðlantý hatasý olduðunda baðlantý hatasý ledi yanar.
26. : Reaktif enerji oranlarý ayarlanan deðerlerin dýþýna 

çýktýðýnda oran hatasý ledi yanar.
27. : Gerilim harmonik oranlarý ayarlanan deðerlerin dýþýna 

çýktýðýnda harmonik ledi yanar.
28. : Kompanzasyon için yeterli kademe gücü olmadýðý 

zaman, yani; bütün kademeler devreye alýndýðý halde 
Cosj hedeflenen deðere gelmediyse eksik kademe 
ledi yanar.

29. : Kademede kondansatör baðlý olmadýðý zaman kademe
hatasý ledi yanar.

30. : Gerilim deðeri ayarlanan aþýrý gerilim deðerinin üstüne
çýktýðý zaman aþýrý gerilim ledi yanar.
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1.3 Arka Panel
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BAÐLANTI ÞEMASI

* Kondansatörleri korumak için baðlanan 3�lü sigortalarýn akým deðerleri kondansatör üreticisinin belirttiði deðerlere uygun olarak seçilmelidir.

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

RG3-15 CL/CLS için þönt reaktörler R1,R2 ve R3 kademelerine baðlanmalýdýr.
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* Kondansatörleri korumak için baðlanan 3�lü sigortalarýn akým deðerleri kondansatör üreticisinin belirttiði deðerlere uygun olarak seçilmelidir.

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

RG3-15 C/CS için en az 3 kademeye monofaz kondansatör baðlanmalýdýr.
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2. RG3-15C/CS/CL/CLS Baðlantýsýnýn Yapýlmasý
RG3-15C/CS/CL/CLS 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.
RG3-15 C/CS için en az 3 kademeye monofaz kondansatör baðlanmalýdýr.
RG3-15 CL/CLS için þönt reaktörler R1,R2 ve R3 kademelerine baðlanmalýdýr.
RG3-15 CL/CLS için baðlanacak þönt reaktörlerin güç deðerleri kondansatör
güç deðerlerine eþit veya küçük olmalýdýr.

Son olarak haberleþme baðlantýsý yapýlmalýdýr.
Baðlantýlarýn doðruluðunu kontrol etmeden kesinlikle cihaza enerji

vermeyiniz.
Birinci kademeye mutlaka 3 fazlý kondansatör baðlayýnýz.

5

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.

* Kondansatörleri korumak için baðlanan 3�lü sigortalarýn
akým deðerleri kondansatör üreticisinin belirttiði deðerlere
uygun olarak seçilmelidir.

Uyar�lar:

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. RG3-15 C/CS için en az 3 kademeye
monofaz kondansatör baðlanmalýdýr. RG3-15 CL/CLS için
þönt reaktörler R1,R2 ve R3 kademelerine baðlanmalýdýr.
RG3-15CL/CLS modeli için indüktif yük kademe güçleri
otomatik setup ta hesaplanmaz. Güç deðerleri elle
girilmelidir. 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.

a)

b)

c)

Cihaza enerji verildikten sonra, ilk olarak baðlantý hatasý varsa algýlanýr ve
otomatik olarak bu hata düzeltilir. Sonra program seçimine göre otomatik
olarak kademe güçleri ölçülür (bakýnýz Sayfa 6- Otomatik kondansatör
tanýma modu). 10. program (P-10) seçili ise bütün kademeler ölçülür. Diðer
programlardan biri seçildiðinde ise cihaz, 1. kademeyi ölçer seçilen
programa göre diðer kademeleri hesaplar. Bu sebepten 1. kademeye 3
fazlý kondansatör baðlamak zorunludur. RG3-15 C/CS için en az 3 kademeye
monofaz kondansatör baðlanmalýdýr. RG3-15 CL/CLS için þönt reaktörler
R1,R2 ve R3 kademeye baðlanmalýdýr. Cihaz kondansatör deðerlerini sýrayla
hesapladýktan sonra ihtiyaç duyduðu kademe/kademeleri devreye alýp
çýkaracaktýr.
Kapasitif kademeler devrede iken trifaz veya monofaz indüktif kademeler
devreye girmez.
Monofaz indüktif kademe devrede iken diðer fazlardaki kapasitif kademeler
devrede olabilir. Örneðin T fazýna baðlý indüktif yük devrede iken R veya
S fazýna baðlý kapasitif yükler devreye girebilir.

2.1 RG3-15C/CS/CL/CLS�nin Devreye Alýnmasý

2.2 Kademelerin Sýralanmasý

3. AYARLAR

3.1.a Manuel Çalýþma Modu Ayarý
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 aldýrýp býraktýrma iþlemi cihaz ön
panelindeki 15 adet kademe ledlerinden takip edilebilir. Kademe aldýrken
ön paneldeki C+ ledinin yandýðý, kademe býraktýrýrken ise C- ledinin yandýðý
gözlenir. Kademe aldýrma (t-on) ve kademe býrakma (t-oF) süresi fabrika
ayarý 10sn.dir. Bu süreler gecikme (dELy) menü seçeneðinden ayarlanabilir
(Bakýnýz Sayfa 8-Kademe alma, býrakma ve deþarj süresi ayarý). Manuel
modda kaç kademenin devreye alýnýp býrakýlacaðý ise kademe ayarý (StEP)
menü seçeneðinden ayarlanabilir (Bakýnýz Sayfa 7-Kademe sayýsý ayarý).
Cihaz manuel modda býrakýlsa bile 5 dk. sonra otomatik moda geçer ve
otomatik modda çalýþmaya devam eder.
Cihaz otomatik modda iken OTO/MAN ýþýðý sürekli yanar.
Cihaz manuel modda iken OTO/MAN ýþýðý yanýp söner.

3.1 Manuel Çalýþma Modu, Otomatik Kondansatör
Tanýma Modu ve Otomatik Baðlantý Kontrol Modu

RG3-15C/CS/CL/CLS ilk enerjilendiðinde fazlara ait aktif güçlerden
herhangi bir tanesinin yönü negatifse; baðlantý hatasý olduðunu düþünüp
otomatik olarak 1. kademeyi devreye alýp çýkararak baðlantýyý algýlayýp
kaydeder.

Daha sonra RG3-15C/CS/CL/CLS�ye otomatik Set-up (Bakýnýz Sayfa
6-Otomatik ayar)  yaptýrýlarak baðlantý durumunu ve röleye baðlý olan
kademeleri otomatik olarak algýlamasý saðlanýr. RG3-15CL/CLS modeli için
indüktif yük kademe güçleri otomatik setup ta hesaplanmaz. Güç deðerleri
elle girilmelidir.

Kademe algýlamasý bittikten sonra tüm kademe deðerlerinin doðru
olarak hesaplanýp hesaplanmadýðý kontrol edilir. Eðer sistemde deðiþken
yükler varsa bu yükler devre dýþý býrakýlarak otomatik set-up iþlemi yapýlmalý.
Aksi takdirde röle kademe güçlerini doðru olarak ölçmeyebilir. Kademe
güçlerini ve baðlantý þekillerini manuel olarak ta röleye tanýtabilirsiniz.
(Bakýnýz Sayfa 10-Kondansatör bataryalarýnýn baðlantý ve güç deðerlerinin
ayarlanmasý)

Kademe yüklerini tanýttýktan sonra hedeflenen Cosj deðerini röleye
girerek kompanzasyon iþlemine baþlamasý saðlanýr. Bu deðer fabrika çýkýþ
ayarý olarak Cosj = ind. 1.000, Cosj2 = ind. 0.900�dur.
Not: Otomatik Set-up konumunda alma ve býrakma süresini röle
otomatik olarak 3 sn�ye indirir. Ancak deþarj süresini deðiþtirmez
otomatik Set-up iþlemi bitince ayarlanan süreler geçerli olur.

d)

e)

f)



Cihaza ilk elektrik verildiðinde önce baðlantý hatasý kontrol edilir. Hatalý
baðlantý varsa kendi içerisinde hatalý baðlantýyý düzeltir. Bu düzeltmeyi
yapabilmesi için cihaza 3 faz gerilim ve akým 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 gerekmektedir. Akým ve gerilim trafosu oranlarý
önceden girilmemiþse bu oranlar �1� kabul edilerek kondansatör güçleri
hesaplanacaktýr (Bknz. Akým ve Gerilim trafosu çeviri oranlarý ayarý).

Baðlantý hatasý düzeltildikten sonra otomatik ayar (Auto Setup) �on�
konumunda ise program seçimine göre cihaz otomatik olarak kademeleri
ölçmeye baþlar. 10. program (P-10) seçilmiþ ise bütün kademe güçleri
ölçülür. Diðer program seçeneklerinde yalnýzca 1. kademe gücü ölçülür,
diðer kademeler seçilen programdaki güç sýralamasýna göre hesaplanarak
kaydedilir. (Bakýnýz Sayfa 8-Uygun adýmlama programýný seçme ayarý)

NOT: Menüde otomatik setup �on� seçildiði anda menüden çýkmayý
beklemeden, otomatik kondansatör tanýma iþlemi baþlar.
Bu iþlem sonucunda hesaplanan kademe güçleri mutlaka kontrol
edilmelidir.
RG3-15 CL/CLS modeli için indüktif yük kademe güçleri otomatik
setupta hesaplanmaz. Güç deðerleri elle girilmelidir.

YUKARI ve AÞAÐI tuþlarýný
kullanarak seçimi yapýnýz.

REAKT�F GÜÇ KONTROL RÖLES�
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SET tuþuna 3 sn. basýlý tutarak menüye giriniz.

�YUKARI� ve �AÞAÐI� tuþlarýný kullanarak
�on� �of� seçimi yapýnýz (Kondansatör
tanýma iþlemi için �on� seçilmelidir).

Auto menü seçeneði içerisindeki parametreleri ayarlamak için
�SET� tuþuna basýnýz.

�YUKARI� ve �AÞAÐI� tuþlarý kullanýlarak çalýþma modu, otomatik
mod için �on� veya  manuel mod için �oF� seçiniz ve �SET�
tuþuna basýnýz.

Auto menü seçeneðinden ayarlanan ilk deðiþken otomatik mod
ayar(Operati) seçeneðidir. Bu deðiþkenin durumuna (on/of) göre
cihazýn otomatik veya manuel modda çalýþacaðý belirlenir. Bu
deðiþkenin durumunu deðiþtirmek için �SET� tuþuna basýnýz.

Göstergede Auto Operatý menü seçeneðinden Auto Setup menü
seçeneðine �YUKARI� tuþuna basarak geçiniz.

Göstergede Auto menü seçeneðinden ayarlanan 2. deðiþken
Auto Setup seçeneðidir. Setup�ýn �on/of� olma durumuna göre
otomatik ayar iþlemi baþlar veya baþlamaz. Bu deðiþkenin
durumunu deðiþtirmek için SET tuþuna basýnýz.

Menüden parametrelerin sayýsal deðerlerini ayarlamak için
gösterge üzerindeki tuþlar kullanýlýr. Yanýp sönerek uyarý
veren digit, ayarlanacak digiti gösterir. �AÞAÐI/YUKARI�
 tuþlarý kullanýlarak ayarlanan digitin sayýsal deðeri arttýrýlýr
veya azaltýlýr. Sonraki digite geçmek için �SET� tuþu
kullanýlýr. Bir önceki digite dönmek için �ESC� tuþu kullanýlýr.
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3.2 Hedef Cosj ve Hedef Cosj2 Deðerleri Ayarý
Cihazýn Cosj ve Cosj2 olmak üzere 2 tane hedef Cosj deðeri vardýr.
      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.
Hedef Cosj ve Cosj2 deðerleri �0,800 ... -0,800� arasýnda istenilen deðerde
ayarlanabilir. Negatif deðer Kapasitif, pozitif deðer  Ýndüktif bölgeyi ifade eder.
RG3-15C/CS/CL/CLS iþletmenin Cosj sini ayarlanan deðere getirmeye çalýþýr.
Sistem kompanzasyon için, herhangi bir fazdaki kademe ihtiyacý; o faza baðlý en
küçük kapasite gücünün 0,625 katýnýn altýndaysa normal konumunda kalýr. Her
hangi bir alma ya da çýkartma iþlemi yapmaz. Eðer o faza baðlý kondansatör yoksa
baðlý en küçük 3 fazlý kondansatörün gücünün 1/3' üne göre (o faza düþen güç
kadar) iþlem yapar.

Hedef Cosj ve Cosj2 deðerleri �0,800 ... -0,800� arasýnda istenilen deðerde
ayarlanabilir. Negatif deðer Kapasitif, pozitif deðer  Ýndüktif bölgeyi ifade eder
NOT : Cosj2 menüsünden Cosj2 deðeride ayný þekilde ayarlanabilir.

3.2.a Ýndüktif / Kapasitif Cosj ve Cosj2 Ayarý

SET tuþuna 3 sn. basýlý tutarak menüye giriniz.

�AÞAÐI / YUKARI� tuþlarýný kullanarak Hedef Cosj (COS veya
COS2) menü seçeneðini bulunuz.

Hedef Cosj ayarýna geçmek için �SET� tuþuna basýnýz.

�AÞAÐI/YUKARI� tuþlarýný kullanarak -0,800 ... 0,800 arasýnda
Cosj deðeri girerek �SET�  tuþuna basýnýz.
�AÞAÐI/YUKARI� tuþlarýný kullanarak ayar yapmak istediðiniz
menü seçeneðine giriniz. Baþka ayar yapmayacaksanýz �ESC�
tuþuna basýnýz.

SAUE

 Eðer baþka bir iþlem yapýlmadan menüden çýkýlmak istenirse
göstergede �SAVE SEt yES� görünene kadar �ESC� tuþuna
basýnýz. Menüde yaptýðýnýz deðiþiklikleri kaydetmek istiyorsanýz
�SET� tuþuna, kaydetmek istemiyorsanýz �ESC� tuþuna basýnýz.

3.1.c Otomatik Baðlantý Kontrolü Fonksiyonunun
Ayarlanmasý
Cihaza enerji verildiðinde otomatik olarak baðlantýsýný kontrol edip
düzeltmesini aktif ya da pasif yapmaya yarar. Fabrika çýkýþý aktif
ayarlanmýþtýr. Jeneratörlü uygulamalarda jeneratörden þebekeye
geçiþ esnasýnda transfer panosunun tasarýmýna ve gecikmesine
baðlý olarak kýsa bir süre gerilim ve akým bilgisi cihaza uygun olarak
gelmeyebilir. Bu esnada cihaz hatalý baðlantý bulabilir. Bu nedenle
kurulum iþlemi tamamlandýktan sonra bu özelliðin pasif hale
getirilmesi önerilir.

Göstergede Auto Operatý menü seçeneðinden Auto Setup menü
seçeneðine �AÞAÐI� tuþuna basarak geçiniz.

Auto connection �on� yada �of� olma durumuna göre baðlantý
düzeltme aktif ya da pasiftir. Bu deðiþkenin durumunu deðiþtirmek
için �SET� tuþuna basýnýz.

Auto connection �on� olma durumunda; cihaza enerji verildiðinde
otomatik olarak baðlantýsýný kontrol edip ölçme giriþleri baðlantý
hatasý varsa düzeltmesini saðlar, �of� durumunda otomatik baðlantý
düzeltme pasiftir. �YUKARI� ve �AÞAÐI� tuþlarýný kullanarak
�on� �of� seçimi yapýnýz.

SAUE

 Eðer baþka bir iþlem yapýlmadan menüden çýkýlmak istenirse
göstergede �SAVE SEt yES� görünene kadar �ESC� tuþuna
basýnýz. Menüde yaptýðýnýz deðiþiklikleri kaydetmek istiyorsanýz
�SET� tuþuna, kaydetmek istemiyorsanýz �ESC� tuþuna basýnýz.
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3.3 Uygun Adýmlama Programýný Seçme Ayarý
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.....)
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) RG3-15C/CS/CL/CLS 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.

NOT: 10. programda (PS-10) kademelerin güçleri ve 1. kademe hariç
diðer kademelerin baðlantý þekilleri (r, s, t, rst, oFF) kullanýcý tarafýndan
ayarlanabilir. Cihaza Auto Setup yaptýrýldýðýnda kademelerin
baðlantýlarýný bulur (r, s, t, rst, oFF) ve kademe güçlerini ölçer.
10. program (PS-10) dýþýndaki diðer program seçeneklerinde  sadece
1. kademe gücü ayarlanabilir. Diðer kademeler 1. kademe gücüne
göre otomatik  olarak hesaplanýr.
Sisteminize uygun program seçeneðini bu menüden giriniz.

SET tuþuna 3 sn. basýlý tutarak menüye giriniz.

�AÞAÐI / YUKARI� tuþlarýný kullanarak kondansatör bataryalarýnýn
sýralamasýnýn seçildiði program (Prog) ayarý menü seçeneðini
bulunuz. Program menü seçeneðine gelindiðinde program ledi
yanar.

SAUE

 Eðer baþka bir iþlem yapýlmadan menüden çýkýlmak istenirse
göstergede �SAVE SEt yES� görünene kadar �ESC� tuþuna
basýnýz. Menüde yaptýðýnýz deðiþiklikleri kaydetmek istiyorsanýz
�SET� tuþuna, kaydetmek istemiyorsanýz �ESC� tuþuna basýnýz.

Kondansatör bataryalarýnýn sýralamasýnýn seçildiði program seçimi
için �SET� tuþuna basýnýz.

Program seçimi için 01-10 arasýnda istediðiniz programýn deðerini
girerek �SET� tuþuna basýnýz. Baþka iþlem yapacaksanýz
�AÞAÐI/YUKARI� tuþlarýný kullanarak ayar yapmak istediðiniz
menü seçeneðine giriniz. Baþka ayar yapmayacaksanýz �ESC�
tuþuna basýnýz.

P R O G R A M A D I M L A M A

01

02
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08

09

*10

lineer

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 otomatik olarak hesaplanýr.

* Tavsiye edilen çalýþma modudur.

Kýsa süreli reaktif güç darbelerinin rölelere ve kademelere baðlý kapasitelere
zararlý etkisini azaltmak amacýyla kademeler için gecikme sürelerinin girildiði
menüdür. Girilen süreler saniye cinsindendir.

Hedeflenen kompanzasyon oranlarýnýn saðlanabilmesi, kontaktör ve
kondansatör bataryalarýnýn uzun ömürlü olabilmesi için kademe devreye
alma gecikme süresinin sisteme uygun belirlenmesi önemlidir.

3.4.a Kademe Devreye Alma Gecikme Ayarý

3.4 Kademe Alma, Býrakma ve Deþarj Süresi Ayarý

Not: Sisteminize uygun t-on ve t-of sürelerini ayarlayýnýz. Þayet t-on
süresi çok uzun tutulursa röle çekmek için bu süre sonunu bekleyeceði
için hedeflenen kompanzasyon oranlarý saðlanamayabilir. Çok kýsa
tutulduðunda ise kýsa süreli yük deðiþimlerinden kademeler devreye
alýnýp çýkarýlacaðýndan kontaktör ve kondansatör bataryalarýnýn
ömürlerinin aþýrý kýsalmasýna neden olacaktýr. Bu yüzden bu sürelerin
sisteminize uygun olarak seçilmesi kompanzasyon açýsýndan çok
önemlidir.

SET tuþuna 3 sn. basýlý tutarak menüye giriniz.

�AÞAÐI / YUKARI� tuþlarýný kullanarak kondansatör devreye
alma, býrakma gecikme süresi (dELy) menü seçeneðini bulunuz.
 Gecikme menü seçeneðine gelindiðinde zaman ledi yanar.
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3.4.b Kademe Devreden Çýkarma Gecikme Ayarý

Gecikme süresi ayar seçeneklerine geçmek için �SET� tuþuna
basýnýz.

Gecikme menü seçeneðinin ayarlanan ilk parametresi kondansatör
devreye alma gecikme süresi (t-on) ayarýdýr. t-on süresini ayarlamak
için �SET� tuþuna basýnýz.

Kondansatör devreye alma gecikme süresi (t-on) deðeri için 1-
1800 sn. arasýnda bir deðer girerek �SET� tuþuna basýnýz. Baþka
iþlem yapacaksanýz �AÞAÐI/YUKARI� tuþlarýný kullanarak ayar
yapmak istediðiniz menü seçeneðine giriniz. Baþka ayar
yapmayacaksanýz �ESC� tuþuna basýnýz.

SAUE

 Eðer baþka bir iþlem yapýlmadan menüden çýkýlmak istenirse
göstergede �SAVE SEt yES� görünene kadar �ESC� tuþuna
basýnýz. Menüde yaptýðýnýz deðiþiklikleri kaydetmek istiyorsanýz
�SET� tuþuna, kaydetmek istemiyorsanýz �ESC� tuþuna basýnýz.

Hedeflenen kompanzasyon oranlarýnýn saðlanabilmesi, kontaktör ve
kondansatör bataryalarýnýn uzun ömürlü olabilmesi için kondansatör
devreden çýkarma gecikme süresinin sisteme uygun belirlenmesi önemlidir.

�AÞAÐI / YUKARI� tuþlarýný kullanarak kondansatör devreden
çýkarma gecikme süresi (t-of) ayarýna geçiniz.

Gecikme menü seçeneðinin ayarlanan ikinci parametresi
kondansatör devreden çýkarma gecikme süresi (t-of) ayarýdýr.
t-of süresini ayarlamak için �SET�  tuþuna basýnýz.

SAUE

 Eðer baþka bir iþlem yapýlmadan menüden çýkýlmak istenirse
göstergede �SAVE SEt yES� görünene kadar �ESC� tuþuna
basýnýz. Menüde yaptýðýnýz deðiþiklikleri kaydetmek istiyorsanýz
�SET� tuþuna, kaydetmek istemiyorsanýz �ESC� tuþuna basýnýz.

Kondansatör devreden çýkarma gecikme süresi (t-of) deðeri için
1-1800 sn. arasýnda bir deðer girerek �SET� tuþuna basýnýz. Baþka
iþlem yapacaksanýz �AÞAÐI/YUKARI� tuþlarýný kullanarak ayar
yapmak istediðiniz menü seçeneðine giriniz. Baþka ayar
yapmayacaksanýz �ESC� tuþuna basýnýz.
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Deþarj süresi kondansatör bataryalarý üreticilerinin belirlediði sürelerde
ayarlanmalýdýr. Eðer deþarj bobini veya deþarj bobinli kontaktörler
kullanýlýyorsa, bu süre üreticinin belirttiði kriterlere uygun olarak kýsaltýlabilir.

3.4.c Kademe Deþarj Süresi Ayarý

�AÞAÐI / YUKARI� tuþlarýný kullanarak kondansatör deþarj süresi
süresi (t-rC) ayarýna geçiniz.

Gecikme menü seçeneðinin ayarlanan üçüncü parametresi
kondansatör deþarj süresi (t-rC) ayarýdýr. t-rC süresini ayarlamak
için �SET� tuþuna basýnýz.

Kondansatör deþarj süresi (t-rC) deðeri için 1-1800 sn. arasýnda
bir deðer girerek �SET� tuþuna basýnýz. Baþka iþlem yapacaksanýz
�AÞAÐI/YUKARI� tuþlarýný kullanarak ayar yapmak istediðiniz
menü seçeneðine giriniz. Baþka ayar yapmayacaksanýz �ESC�
tuþuna basýnýz.

SAUE

 Eðer baþka bir iþlem yapýlmadan menüden çýkýlmak istenirse
göstergede �SAVE SEt yES� görünene kadar �ESC� tuþuna
basýnýz. Menüde yaptýðýnýz deðiþiklikleri kaydetmek istiyorsanýz
�SET� tuþuna, kaydetmek istemiyorsanýz �ESC� tuþuna basýnýz.

3.5.a Birinci Kademe Kondansatör Ayarý
1. kademe baðlantý bulmak için kullanýldýðý için bu kademeye 3 fazlý
kondansatör baðlamak zorunludur. Bu yüzden 1. kademe için baðlantý ayarý
yapýlamamaktadýr. Sürekli RST seçili durumdadýr.
Auto menü seçeneðinden setup ayarý on yapýldýðýnda 10. program dýþýndaki
program seçeneklerinden biri seçili ise 1. kademedeki kondansatör gücü
ölçülerek diðer kademe güçleri seçilen programa göre hesaplanýr.

NOT: Auto menü seçeneðinden setup ayarý on yapýlýp seçilen programa
göre kondansatör güçlerinin ölçümü tamamlandýktan sonra cihaz setup-
of modunda çalýþmaya devam eder.

Bu menü seçeneðinden bütün kademelerin güç deðerleri ve hangi faza
baðlý olduklarý ayarlanabilir.
Bataryalarýn �R, S, T, RST ve  kapalý� olmak üzere 5 farklý baðlantý þekli
vardýr. Ayný zamanda güç deðeri için de kademe ölçümü 0.020 ... 2.000
kVAr arasýnda ayarlanabilir. Kademe kapalý konumdayken ayarlanan güç
deðerinin herhangi bir önemi yoktur.

NOT: 1. kademe için baðlantý ayarý yoktur. Sürekli RST seçilmelidir. 1.
kademe baðlantý bulmak için kullanýldýðýndan 3 faz baðlantý yapýlmasý
zorunludur.

NOT: Eðer 10. program seçili ise kondansatör güçleri her bir kademe
için ayrý ayrý girilebilir, fakat 10. program dýþýnda farklý bir program
seçilmiþse sadece 1. kademedeki kondansatör gücü (C-01) manuel
olarak girilebilir. Diðer kademedeki kondansatör güçleri seçilen
programa göre 3 fazlý olarak hesaplanýr.

3.5 Bataryalarýn Baðlantý ve Güç Deðerlerinin
Ayarý

SET tuþuna 3 sn. basýlý tutarak menüye giriniz.

�AÞAÐI / YUKARI� tuþlarýný kullanarak Kademe baðlantý ve güç
ayarlarýnýn yapýlacaðý Step menü seçeneðini bulunuz. Step menü
seçeneðine gelindiðinde kademe ledi yanar.

Kondansatör (CAP) ayar seçeneklerine geçmek için �SET� tuþuna
basýnýz.

S ep
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Kondansatör menü seçeneðinin ayarlanan ilk parametresi  1.
kondansatör ayarýna (C-01) geçmek için �SET� tuþuna basýnýz.

1. kademe baðlantý bulmak için kullanýldýðý için bu kademeye 3 fazlý
kondansatör baðlamak zorunludur. Bu yüzden 1. kademe için baðlantý
ayarý yapýlamamaktadýr. Sürekli RST seçili durumdadýr, deðiþtirilemez. 1.
kademenin kondansatör güç deðerini girmek için �SET� tuþuna basýnýz.

1. kademeye baðlý kondansatör gücünü girerek �SET� tuþuna
basýnýz. Baþka iþlem yapacaksanýz �AÞAÐI/YUKARI� tuþlarýný
kullanarak ayar yapmak istediðiniz menü seçeneðine giriniz. Baþka
ayar yapmayacaksanýz �ESC� tuþuna basýnýz.

NOT: Eðer 10. program seçili ise kondansatör güçleri her bir
kademe için ayrý ayrý girilebilir, fakat 10. program   dýþýnda
farklý bir program seçilmiþse sadece 1. kademedeki
kondansatör gücü (C-01) manuel olarak girilebilir. Diðer
kademedeki kondansatör güçleri seçilen programa göre  3
fazlý olarak röle tarafýndan hesaplanýr.

SAUE

 Eðer baþka bir iþlem yapýlmadan menüden çýkýlmak istenirse
göstergede �SAVE SEt yES� görünene kadar �ESC� tuþuna
basýnýz. Menüde yaptýðýnýz deðiþiklikleri kaydetmek istiyorsanýz
�SET� tuþuna, kaydetmek istemiyorsanýz �ESC� tuþuna basýnýz.

2 ve15�e kadar tüm kademelerin baðlantý ve kondansatör güç ayarlarý
program 10 (PS-10) seçili iken yapýlabilir. Program 10 dýþýndaki diðer
programlar seçildiðinde sadece 1. kademe için ayar yapýlabilir. Diðer
kademeler ayarlanamaz.

�YUKARI / AÞAÐI�  tuþlarýný kullanarak 2. kademeye baðlý olan
kondansatör bataryasýnýn �r� veya �S� veya �t� veya �rSt�
faz/fazlarýna baðlý olduðunu manuel olarak girebilirsiniz. Ayný
þekilde bu deðeri �oFF� girdiðinizde 2. kademeye baðlý olan
kondansatör grubu devre dýþý kalacaktýr.

Not: Kondansatör gruplarýný otomatik olarak hesaplattýktan
sonra herhangi bir kademede �oFF� görülüyorsa o kademeye
baðlý kondansatör  hesaplanamamýþtýr, arýzalýdýr veya o
kademede kondansatör baðlý deðildir.

2. kademenin kondansatör güç deðerini girmek için �SET� tuþuna basýnýz.

3.5.b Ýkinci Kademe Kondansatör Ayarý

�AÞAÐI / YUKARI� tuþlarýný kullanarak 2. kademe için kondansatör
baðlantý ve güç ayarlarýnýn yapýlacaðý C-02 menü seçeneðini
bulunuz.

2. kademe için ayarlanan ilk parametre baðlantý þeklidir. Baðlantý
þeklini ayarlamak için �SET� tuþuna basýnýz.

2

2. kademeye baðlý kondansatör gücünü girerek �SET� tuþuna
basýnýz. Baþka iþlem yapacaksanýz �AÞAÐI/YUKARI� tuþlarýný
kullanarak ayar yapmak istediðiniz menü seçeneðine giriniz. Baþka
ayar yapmayacaksanýz �ESC� tuþuna basýnýz.
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SAUE

 Eðer baþka bir iþlem yapýlmadan menüden çýkýlmak istenirse
göstergede �SAVE SEt yES� görünene kadar �ESC� tuþuna
basýnýz. Menüde yaptýðýnýz deðiþiklikleri kaydetmek istiyorsanýz
�SET� tuþuna, kaydetmek istemiyorsanýz �ESC� tuþuna basýnýz.

2. kademeye baðlý kondansatör gücünü girerek �SET� tuþuna
basýnýz. Baþka iþlem yapacaksanýz �AÞAÐI/YUKARI� tuþlarýný
kullanarak ayar yapmak istediðiniz menü seçeneðine giriniz. Baþka
ayar yapmayacaksanýz �ESC� tuþuna basýnýz.

Yukarýda verilen kademelere baðlý olan kondansatör bataryasý ile ilgili
baðlantý ve güç ayarlarýný, 2. kademe kondansatör ayarýnda (C-02) tarif
edildiði gibi yapabilirsiniz.

CAP C-03
3. kademeye baðlý olan kondansatör bataryasý ile ilgili iþlemlerin yapýldýðý menüdür.
CAP C-04
4. kademeye baðlý olan kondansatör bataryasý ile ilgili iþlemlerin yapýldýðý menüdür.
..................
..................
..................

CAP C-13
13. kademeye baðlý olan kondansatör bataryasý ile ilgili iþlemlerin yapýldýðý menüdür.
CAP C-14
14. kademeye baðlý olan kondansatör bataryasý ile ilgili iþlemlerin yapýldýðý menüdür.
CAP C-15
15. kademeye baðlý olan kondansatör bataryasý ile ilgili iþlemlerin yapýldýðý menüdür.

* IND R-1
R1. kademeye baðlý olan Þönt Reaktör bataryasý ile ilgili iþlemlerin yapýldýðý menüdür.
* IND R-2
R2. kademeye baðlý olan Þönt Reaktör bataryasý ile ilgili iþlemlerin yapýldýðý menüdür.
* IND R-3
R3. kademeye baðlý olan Þönt Reaktör bataryasý ile ilgili iþlemlerin yapýldýðý menüdür.

*RG3-15CL-CLS için geçerlidir.

Akým trafosu oranýnýn girildiði menüdür. 1-2000 arasýnda bir deðer girilebilir.
Örnek: 150/5 akým trafosu için bu oran 30 girilmelidir.

NOT: Girilen deðerin oran olduðuna dikkat edilmelidir.

3.6.a Akým Trafosu Oran Ayarý

Akým ve gerilim trafo oranlarýnýn girildiði menüdür. Cihaz kademe güçlerini
ölçme moduna geçtiðinde hesaplanan güçlerin doðru olabilmesi için akým
ve gerilim trafosu oranlarýnýn doðru ayarlanmýþ olmasý gerekir. Bu oranlar
yanlýþ ayarlandýðýnda hesaplanan kademe güçleri de yanlýþ olacaktýr. Akým
ve gerilim trafosu oranlarý önceden girilmemiþse bu oranlar 1 kabul edilerek
kondansatör güçleri hesaplanacaktýr.
Akým ve gerilim trafosu oranlarý ayrý ayrý girilebilir.

3.6 Akým ve Gerilim Trafosu Çeviri Oranlarý Ayarý

Cihazýn kullanýlmayacak olan kademeleri step menüsünden �oFF� seçilerek
devre dýþý býrakýlabilir. Bu ayarlar yapýldýktan sonra cihazýn enerjisi tekrar
kapatýlýp açýlmalýdýr. Eðer cihaz reset edilmezse seçilmeyen kademeler
devrede kalabilir, devrede ise devre dýþý býrakýlmaz.

NOT: Program 10 seçili iken röle baðlý olmayan kademelerin (kondansatör
bataryalarýnýn) baðlantý þekli �oFF� yapýlabileceðinden baðlý olmayan
kademelerin devreye alýnýp çýkartýlmasý gibi bir durum söz konusu
olmayacaktýr. Bu ayar program 10 dýþýndaki güç sýralamasý
seçeneklerinde kullanýlmalýdýr.

�YUKARI / AÞAÐI�  tuþlarýný kullanarak 11. kademeye baðlý olan
kondansatör bataryasýný �oFF� girdiðinizde 11. kademeye baðlý
olan kondansatör grubu devre dýþý kalacaktýr.

Not: Kondansatör gruplarýný otomatik olarak hesaplattýktan
sonra herhangi bir kademede �oFF� görülüyorsa o kademeye
baðlý kondansatör  hesaplanamamýþtýr, arýzalýdýr veya o
kademede kondansatör baðlý deðildir.

3.5.c Kademe Sayýsý Ayarý

�AÞAÐI / YUKARI� tuþlarýný kullanarak 11. kademe için baðlantý
ve kademe güç ayarlarýnýn yapýlacaðý C-11 menü seçeneðini
bulunuz.

11. kademe için ayarlanan ilk parametre baðlantý þeklidir. Baðlantý
þeklini ayarlamak için �SET� tuþuna basýnýz.
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�AÞAÐI / YUKARI� tuþlarýný kullanarak akým ve gerilim trafo oraný
ayarý (trF) menü seçeneðini bulunuz. Akým ve gerilim trafo oraný
ayarý menü seçeneðine gelindiðinde trafo ledi yanar.

SET tuþuna 3 sn. basýlý tutarak menüye giriniz.

Akým ve gerilim trafosu oraný ayar seçeneklerine geçmek için
�SET� tuþuna basýnýz.

Akým ve gerilim trafosu oraný ayar seçeneklerinin ilk parametresi
akým trafosu oraný (Ctr) ayarýna geçmek için �SET� tuþuna basýnýz.

Akým trafosu oran deðeri için �1-2000� arasýnda bir deðer girerek
�SET�  tuþuna basýnýz.  Baþka iþ lem yapacaksanýz
�AÞAÐI/YUKARI� tuþlarýný kullanarak ayar yapmak istediðiniz
menü seçeneðine giriniz. Baþka ayar yapmayacaksanýz �ESC�
tuþuna basýnýz.

SAUE

 Eðer baþka bir iþlem yapýlmadan menüden çýkýlmak istenirse
göstergede �SAVE SEt yES� görünene kadar �ESC� tuþuna
basýnýz. Menüde yaptýðýnýz deðiþiklikleri kaydetmek istiyorsanýz
�SET� tuþuna, kaydetmek istemiyorsanýz �ESC� tuþuna basýnýz.

Gerilim trafosu oranýnýn girildiði menüdür. 1-2000 arasýnda bir deðer girilebilir.
Örnek: 34.5 KV/ 100V�luk trafo için bu deðer 345 girilmelidir.

NOT: Girilen deðerin oran olduðuna dikkat edilmelidir.

3.6.b Gerilim Trafosu Oran Ayarý

Akým ve gerilim trafosu oraný ayar seçeneklerinin 2. parametresi
gerilim trafosu oraný (Vtr) ayarýna geçmek için �AÞAÐI/YUKARI�
tuþlarýný kullanýnýz.

Gerilim trafosu oraný ayarý için �SET� tuþuna basýnýz.

Gerilim trafosu oran deðeri için �1-2000� arasýnda bir deðer girerek
�SET�  tuþuna basýnýz.  Baþka iþ lem yapacaksanýz
�AÞAÐI/YUKARI� tuþlarýný kullanarak ayar yapmak istediðiniz
menü seçeneðine giriniz. Baþka ayar yapmayacaksanýz �ESC�
tuþuna basýnýz.

SAUE

 Eðer baþka bir iþlem yapýlmadan menüden çýkýlmak istenirse
göstergede �SAVE SEt yES� görünene kadar �ESC� tuþuna
basýnýz. Menüde yaptýðýnýz deðiþiklikleri kaydetmek istiyorsanýz
�SET� tuþuna, kaydetmek istemiyorsanýz �ESC� tuþuna basýnýz.
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YUKARI/AÞAÐI tuþlarýný kullanarak seçim yapýnýz.

Bu menüden alarmlar ve  oranlar (reaktif/aktif oranlarý) sýfýrlanýr.

Çalýþma sýrasýnda meydana gelen alarmlarýn  sýfýrlandýðý menüdür. Alarmlarý
sýfýrlamak için bu menüden �yES� seçilmelidir.

NOT: Alarm oluþtuðunda alarm rölesi çekmektedir ve ilgili alarma ait
led yanarak göstergede alarm kodu gözlemlenmektedir. Kademelere
iliþkin alarmlarda alarmý oluþturan durumlar düzelse bile alarm rölesi
çekili kalmaya devam eder. Sýfýrlama menüsü kullanýlarak alarmlar
sýfýrlanýr ve rölenin býrakmasý saðlanýr. Eðer alarm durumu devam
ediyorsa sýfýrlamadan sonra alarm rölesi yeniden çekecektir. Alarm
durumu ortadan kalkmýþsa normal çalýþmaya devam eder.

3.7.a Alarm Sýfýrlama Ayarý

3.7 Sýfýrlama Ýþlemleri Ayarý

�AÞAÐI / YUKARI� tuþlarýný kullanarak silme (rESEt) menü
seçeneðini bulunuz. Silme menü seçeneðine gelindiðinde Silme
ledi yanar.

Silme (rESEt) ayar seçeneklerine geçmek için �SET� tuþuna
basýnýz.

Silme (rESEt) menü seçeneðinin ayarlanan ilk parametresi alarm
(ALAr) ayarýný yapmak için �SET� tuþuna basýnýz.

�AÞAÐI/YUKARI� tuþlarýný kullanarak alarm deðerlerini silmek
için �yES�, silme iþini iptal etmek için �no� seçeneðini seçiniz ve
�SET� tuþuna basýnýz.

YUKARI/AÞAÐI tuþlarýný kullanarak seçim yapýnýz.

SET tuþuna 3 sn. basýlý tutarak menüye giriniz.

3.7.b Reaktif/Aktif Oraný Sýfýrlama Ayarý
Cihaz tarafýndan hesaplanan reaktif/aktif  oranýnýn sýfýrlandýðý menüdür.

SAUE

 Eðer baþka bir iþlem yapýlmadan menüden çýkýlmak istenirse
göstergede �SAVE SEt yES� görünene kadar �ESC� tuþuna
basýnýz. Menüde yaptýðýnýz deðiþiklikleri kaydetmek istiyorsanýz
�SET� tuþuna, kaydetmek istemiyorsanýz �ESC� tuþuna basýnýz.

�AÞAÐI/YUKARI� tuþlarýný kullanarak silme menü seçeneðinin
ayarlanan 2. parametresi Reaktif/aktif oranýný sýfýrlama (rAtE) ayarýna
geçiniz.

Reaktif/Aktif oranýný silme ayar seçeneklerine geçmek için �SET�
tuþuna basýnýz.

�AÞAÐI/YUKARI� tuþlarýný kullanarak reaktif/aktif oranlarýný silmek
için �yES�, silme iþini iptal etmek için �no� seçeneðini seçiniz ve
�SET� tuþuna basýnýz.
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Cihazýn ölçtüðü fazlara ait gerilimlerden bir veya birkaçý ayarlanan gerilim
deðerini aþtýðýnda belirlenen gecikme süresi sonunda alarm verilir.
Gecikme zamaný 0-999.9 sn arasýnda ayarlanabilir.

3.8.a.b Aþýrý Gerilim Gecikme Süresi Ayarý

Bu menüden aþýrý gerilim, reaktif/aktif oraný ve THd için  ayrý ayrý alarm
deðerleri ayarlanabilir.
Cihaz kademe röleleri hariç 2 adet röle çýkýþýna sahiptir. Bunlar alarm rölesi
ve *fan rölesidir.
Yukarýda verilen, alarm oluþturucu etkenlerden herhangi birisi oluþtuðunda
(sýcaklýk hariç) alarm rölesi çeker, ayný zamanda bu hataya iliþkin hata ledi
ile birlikte alarm ledi de yanar (    ). Ayrýntýlý açýklama �hatalar� kýsmýnda
yapýlacaktýr.
Ayrýca göstergede ilgili hata kod numarasý gözlenir. (Bakýnýz sayfa 31-
Alarm kodlarý)

Aþýrý gerilim uyarýsýný oluþturacak eþik gerilim deðerinin girildiði menüdür.
Girilen deðer 3 faz için de geçerlidir. Fazlardan herhangi biri/birileri bu
deðeri aþar ve girilen gecikme süresi kadar normale dönmezse uyarý rölesi
çeker, aþýrý gerilim ýþýðý (V>) yanar.

3.8.a Aþýrý Gerilim Alarm Ayarlarý

3.8 Alarm Ayarý

Aþýrý gerilim deðerinin girildiði menüdür.
Aþýrý gerilim .0 - 300V (Utr=1 için) arasýnda bir deðere ayarlanabilir.
0�a ayarlandýðýnda aþýrý gerilim hatasý etkisizleþtirilmiþ olur.

3.8.a.a Aþýrý Gerilim Ayarý

SAUE

 Eðer baþka bir iþlem yapýlmadan menüden çýkýlmak istenirse
göstergede �SAVE SEt yES� görünene kadar �ESC� tuþuna
basýnýz. Menüde yaptýðýnýz deðiþiklikleri kaydetmek istiyorsanýz
�SET� tuþuna, kaydetmek istemiyorsanýz �ESC� tuþuna basýnýz.

SET tuþuna 3 sn. basýlý tutarak menüye giriniz.

�AÞAÐI / YUKARI� tuþlarýný kullanarak Alarm (ALr) menü
seçeneðini bulunuz. Alarm menü seçeneðine gelindiðinde Alarm
ledi yanar.

Alarm (ALr) menü seçeneðinin ilk parametresi Volt�tur. Volt ayarlarý
için �SET� tuþuna basýnýz.

Volt seçeneði ile ilgili aþýrý gerilim deðeri (SP-H), gecikme süresi
(dELy) ve aþýrý gerilim kademe (StEP) parametreleri ayarlanabilir.
Bu ayarlarý yapmak için �SET� tuþuna basýnýz.

Aþýrý gerilim (SP-H) deðerini ayarlamak için �SET� tuþuna basýnýz.

Aþýrý gerilim deðeri için 0 ile 300 V arasýnda bir deðer giriniz ve
baþka bir ayar yapacaksanýz �SET� tuþuna basarak menüye
dönünüz, baþka ayar yapmayacaksanýz �ESC� tuþuna basýnýz.
NOT: Aþýrý gerilim deðeri 0�a ayarlanýrsa aþýrý gerilim hatasý
etkisizleþtirilmiþ olur.

Aþýrý gerilim ayarýndan aþýrý gerilim gecikme süresi ayarýna geçmek
için �AÞAÐI� tuþuna basýnýz.
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Seçenek �on� yapýldýðýnda: Aþýrý gerilim hatasý oluþtuðunda kademeler
devrede kalýr.

Seçenek �of� yapýldýðýnda: Aþýrý gerilim hatasý oluþtuðunda kademeler
devre dýþý býrakýlýr.

3.8.a.c Aþýrý Gerilim Alarmýnda Kademelerin Devre Dýþý
Býrakýlýp Býrakýlmayacaðý Ayarý
Bu menü seçeneðinden, kondansatör bataryalarýný aþýrý gerilimden korumak
için, aþýrý gerilim alarmý oluþtuðunda bataryalarýn devre dýþý býrakýlýp
býrakýlmayacaðý ayarý yapýlýr.

Reaktif/Aktif enerji oraný ayarlanan sýnýrý aþtýðýnda cihaz alarm durumuna
geçer. Bu oran indüktif/aktif ve kapasitif/aktif için ayrý ayrý % 0-99.9 arasýnda
ayarlanabilir. �0� seçilirse bu alarm aktif deðildir.

3.8.b Reaktif/Aktif Oran Ayarý

Kompanzasyonun düzgün yapýlabilmesi için Kapasitif/Aktif oranýnýn üst
sýnýr deðerinin girildiði menüdür. % 0-99.9 arasýnda bir deðer girilebilir.
Cihazýn baðlý olduðu þebekedeki kapasitif/aktif oraný menüden ayarlanan
oraný aþarsa alarm durumu oluþur. Eðer �0� a ayarlanýrsa aktif deðildir.

3.8.b.a Kapasitif Oranýnýn Ayarý

Voltaj menü seçeneði ile ilgili ayarlanan 2. parametre aþýrý gerilim
gecikme (dELy) süresidir. Gecikme ayarýný yapmak için �SET�
tuþuna basýnýz.

SAUE

 Eðer baþka bir iþlem yapýlmadan menüden çýkýlmak istenirse
göstergede �SAVE SEt yES� görünene kadar �ESC� tuþuna
basýnýz. Menüde yaptýðýnýz deðiþiklikleri kaydetmek istiyorsanýz
�SET� tuþuna, kaydetmek istemiyorsanýz �ESC� tuþuna basýnýz.

Aþýrý gerilim gecikme süresi için 0 - 999.9 sn. arasýnda bir deðer
giriniz ve baþka bir ayar yapacaksanýz �SET� tuþuna basarak
menüye dönünüz, baþka ayar yapmayacaksanýz �ESC� tuþuna
basýnýz.

Voltaj menü seçeneði ile ilgili ayarlanan 3. parametre aþýrý gerilim
kademe (StEP) ayarýdýr. Kademe ayarýný yapmak için �SET�
tuþuna basýnýz.

YUKARI ve AÞAÐI tuþlarýný
kullanarak seçimi yapýnýz.

�AÞAÐI/YUKARI�  tuþlarý kullanýlarak Pin Aktivasyonu �on� veya
�of� seçiniz ve �SET� tuþuna basýnýz. Baþka iþlem yapacaksanýz
�AÞAÐI/YUKARI� tuþlarýný kullanarak ayar yapmak istediðiniz
menü seçeneðine giriniz. Baþka ayar yapmayacaksanýz �ESC�
tuþuna basýnýz.

SAUE

 Eðer baþka bir iþlem yapýlmadan menüden çýkýlmak istenirse
göstergede �SAVE SEt yES� görünene kadar �ESC� tuþuna
basýnýz. Menüde yaptýðýnýz deðiþiklikleri kaydetmek istiyorsanýz
�SET� tuþuna, kaydetmek istemiyorsanýz �ESC� tuþuna basýnýz.

Aþýrý gerilim ayarýndan aþýrý gerilim kademe ayarýna (StEP) geçmek
için �AÞAÐI� tuþuna basýnýz.

SET tuþuna 3 sn. basýlý tutarak menüye giriniz.

�AÞAÐI / YUKARI� tuþlarýný kullanarak Alarm (ALr) menü
seçeneðini bulunuz. Alarm menü seçeneðine gelindiðinde Alarm
ledi yanar.
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3.8.b.b Ýndüktif Oranýnýn Ayarý

Alarm (ALr) ayar seçeneklerine geçmek için �SET� tuþuna basýnýz.

�AÞAÐI/YUKARI� tuþlarý kullanýlarak Reaktif/Aktif  oranýnýn
ayarlanacaðý �rATE� parametresine geçiniz.

Alarm menü seçeneðinin ayarlanan 2. parametresi  Reaktif/Aktif
enerji oranýdýr (rAtE). Bu parametreden Kapasitif/Aktif ve
Ýndüktif/Aktif oranýnýn üst sýnýr deðeri ayarlanýr. Bu ayarlar için
�SET� tuþuna basýnýz.

Kapasitif/Aktif oranýný ayarlamak için �SET� tuþuna basýnýz.

Kapasitif/Aktif oraný için %0-99.9 arasýnda bir deðer girerek �SET�
tuþuna basýnýz. Baþka iþlem yapacaksanýz �AÞAÐI/YUKARI�
tuþlarýný kullanarak ayar yapmak istediðiniz menü seçeneðine
giriniz. Baþka ayar yapmayacaksanýz �ESC� tuþuna basýnýz.

SAUE

 Eðer baþka bir iþlem yapýlmadan menüden çýkýlmak istenirse
göstergede �SAVE SEt yES� görünene kadar �ESC� tuþuna
basýnýz. Menüde yaptýðýnýz deðiþiklikleri kaydetmek istiyorsanýz
�SET� tuþuna, kaydetmek istemiyorsanýz �ESC� tuþuna basýnýz.

Kompanzasyonun düzgün yapýlabilmesi için Ýndüktif/Aktif oranýnýn üst sýnýr
deðerinin girildiði menüdür. % 0-99.9 arasýnda bir deðer girilebilir. Cihazýn
baðlý olduðu þebekedeki indüktif/aktif oraný menüden ayarlanan oraný
aþarsa alarm durumu oluþur. Eðer �0� a ayarlanýrsa aktif deðildir.

Gösterge bu konumdayken �AÞAÐI/YUKARI� tuþlarýný kullanarak
Ýndüktif/Aktif  oranýnýn ayarlanacaðý �rATE Ind� parametresine
geçiniz.

Ýndüktif/Aktif oraný için %0-99.9 arasýnda bir deðer girerek �SET�
tuþuna basýnýz. Baþka iþlem yapacaksanýz �AÞAÐI/YUKARI�
tuþlarýný kullanarak ayar yapmak istediðiniz menü seçeneðine
giriniz. Baþka ayar yapmayacaksanýz �ESC� tuþuna basýnýz.

Ýndüktif/Aktif oranýný ayarlamak için �SET� tuþuna basýnýz.
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SAUE

 Eðer baþka bir iþlem yapýlmadan menüden çýkýlmak istenirse
göstergede �SAVE SEt yES� görünene kadar �ESC� tuþuna
basýnýz. Menüde yaptýðýnýz deðiþiklikleri kaydetmek istiyorsanýz
�SET� tuþuna, kaydetmek istemiyorsanýz �ESC� tuþuna basýnýz.

Ölçülen gerilimlere ait Toplam Harmonik miktarý bu menüden girilen deðeri
aþar ve girilen gecikme (dELy) süresi boyunca normale dönmezse uyarý
rölesi çeker, harmonik (      ) ýþýðý yanar.

3.8.d Harmonik Ayarý

Gerilimlere ait toplam harmonik miktarýnýn alarm oluþturabilecek en yüksek
deðerinin girildiði menüdür.

3.8.d.a Aþýrý Gerilim Harmonik Ayarý

SET tuþuna 3 sn. basýlý tutarak menüye giriniz.

�AÞAÐI / YUKARI� tuþlarýný kullanarak Alarm (ALr) menü
seçeneðini bulunuz. Alarm menü seçeneðine gelindiðinde Alarm
ledi yanar.

Alarm (ALr) ayar seçeneklerine geçmek için �SET� tuþuna basýnýz.

�AÞAÐI/YUKARI� tuþlarýný kullanarak alarm menü seçeneðinin
ayarlanan 4. parametresi aþýrý gerilim harmonik ayarýna (tHd)
geçiniz.

Harmonik (tHd) seçeneði ile ilgili aþýrý gerilim harmonik deðeri
(thdV), gecikme süresi (dELy) ve kademe (StEP) parametreleri
ayarlanabilir. Bu ayarlarý yapmak için �SET� tuþuna basýnýz.

SAUE

 Eðer baþka bir iþlem yapýlmadan menüden çýkýlmak istenirse
göstergede �SAVE SEt yES� görünene kadar �ESC� tuþuna
basýnýz. Menüde yaptýðýnýz deðiþiklikleri kaydetmek istiyorsanýz
�SET� tuþuna, kaydetmek istemiyorsanýz �ESC� tuþuna basýnýz.

Ayarlanan ilk parametre aþýrý gerilim harmonik deðeridir (thdV).
Bu ayarý yapmak için �SET� tuþuna basýnýz.

Aþýrý gerilim harmonik deðeri için %0-99.9 arasýnda bir deðer
girerek �SET� tuþuna basýnýz.
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Toplam Gerilim Harmonik menüden ayarlanan deðeri geçtikten sonra bu
menüden ayarlanan gecikme süresi (dELy) boyunca normale dönmezse
alarm durumu oluþur.

3.8.d.b Harmonik Alarmý Gecikme  Süresi Ayarý

�AÞAÐI/YUKARI� tuþlarýný kullanarak gecikme süresi (dELy)
parametresine geçiniz.

Harmonik ayarýnda ayarlanan 2. parametre gecikme süresidir
(dELy). Bu ayar için �SET� tuþuna basýnýz.

Seçenek � on� yapýldýðýnda: Aþýrý gerilim harmoniði hatasý oluþtuðunda
kademeler devrede kalýr.
Seçenek � of� yapýldýðýnda: Aþýrý gerilim harmoniði hatasý oluþtuðunda
kademeler devre dýþý býrakýlýr.

�AÞAÐI/YUKARI� tuþlarýný kullanarak kademe ayarý (StEP)
parametresine geçiniz.

Harmonik ayarýnda ayarlanan 3. parametre kademe ayarýdýr
(StEP). Bu ayar için �SET� tuþuna basýnýz.

YUKARI ve AÞAÐI tuþlarýný
kullanarak seçimi yapýnýz.

SAUE

 Eðer baþka bir iþlem yapýlmadan menüden çýkýlmak istenirse
göstergede �SAVE SEt yES� görünene kadar �ESC� tuþuna
basýnýz. Menüde yaptýðýnýz deðiþiklikleri kaydetmek istiyorsanýz
�SET� tuþuna, kaydetmek istemiyorsanýz �ESC� tuþuna basýnýz.

�AÞAÐI/YUKARI�  tuþlarý kullanýlarak kademeler devrede �on�
veya kademeler devre dýþý �of� seçiniz ve �SET� tuþuna basýnýz.
Baþka iþlem yapacaksanýz �AÞAÐI/YUKARI� tuþlarýný kullanarak
ayar yapmak istediðiniz menü seçeneðine giriniz. Baþka ayar
yapmayacaksanýz �ESC� tuþuna basýnýz.

3.8.d.c Harmonik Alarmýnda Kademelerin Devre Dýþý
Býrakýlýp Býrakýlmayacaðý Ayarý

Aþýrý gerilim harmoniðinden korumak için kondansatör kademelerinin
devrede kalmasý veya devreden çýkarýlmasý seçiminin yapýldýðý menü
seçeneðidir.

SAUE

 Eðer baþka bir iþlem yapýlmadan menüden çýkýlmak istenirse
göstergede �SAVE SEt yES� görünene kadar �ESC� tuþuna
basýnýz. Menüde yaptýðýnýz deðiþiklikleri kaydetmek istiyorsanýz
�SET� tuþuna, kaydetmek istemiyorsanýz �ESC� tuþuna basýnýz.

Aþýrý gerilim harmoniði gecikme süresi için 0-999.9 sn. arasýnda
bir deðer girerek �SET� tuþuna basýnýz.
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3.9.a Endeks Deðerlerinin Girilmesi

SET tuþuna 3 sn. basýlý tutarak menüye giriniz.

Menüde  �AÞAÐI/YUKARI� tuþlarýný kullanarak enerji menüsünü
bulunuz.

Enerji menüsüne girmek için �SET�  tuþuna basýnýz. Enerji menü
seçeneðinin ayarlanan ilk parametresi Aktif Ýmport Endeks
deðeridir.

�A-I� deðerini girmek için �SET� tuþuna basýnýz.
(Diðer enerji endeksleri için sýrayla �YUKARI�
tuþuna basýp deðiþtirilmek istenilen enerji deðerine
gelip �SET�  tuþu ile menüye girip endeks deðerini
deðiþtiriniz.)

Cihazýn 2 adet Enerji sayacý vardýr. �Enerji Sayacý 1� cihaz ölçüm
parametrelerinde gösterilen sayaçtýr. �Enerji Sayacý 2� sadece
cihazýn registerlerinden okunabilir.
�Enerji sayacý 1� için; cihaz menüsünde Aktif Ýmport (A-I), Aktif
Export (A-E), Reaktif Ýndüktif (r-L) ve Reaktif Kapasitif (r-C) enerji
deðerleri için 0,1 kWh/kVArh hassasiyeti ile endeks girilebilir.
�Enerji sayacý 2� için; menüden deðer girilememektedir. Cihazýn
haberleþmesi mevcut ise her iki enerji sayacý için de 1Wh/VArh
hassasiyette endeks deðerleri girilebilir. Bu menüden enerji deðerleri
silme iþlemi de yapýlabilir. Enerji sayaçlarý jeneratör giriþine
þartlandýrýlabilir.

3.9 Enerji Sayaçlarýnýn Silinmesi ve Endeks
Deðerlerinin Girilme Ayarý

Not: Aktif Ýmport (A-I), Aktif Export (A-E), Reaktif Ýndüktif (r-L) ve
Reaktif Kapasitif (r-C) enerji deðerlerinin endeks deðerleri ayný
þekilde girilmektedir.

Aktif import endeks deðeri �00000000.1 - 99999999.9 arasýnda
bir deðer girilebilir. Ýstediðiniz deðeri girip �SET� tuþu ile
onaylayýnýz.

SAUE

 Eðer baþka bir iþlem yapýlmadan menüden çýkýlmak istenirse
göstergede �SAVE SEt yES� görünene kadar �ESC� tuþuna
basýnýz. Menüde yaptýðýnýz deðiþiklikleri kaydetmek istiyorsanýz
�SET� tuþuna, kaydetmek istemiyorsanýz �ESC� tuþuna basýnýz.

3.9.b Enerji Deðerlerinin Silinmesi
Cihazýn 2 adet enerji sayacý vardýr. Enerji sayaçlarý birbirinden
baðýmsýz olarak silinebilir. 2 enerji sayacýnýn silme yöntemi aynýdýr.

Enerji menüsüne girmek için �SET�  tuþuna basýnýz. Enerji menü
seçeneðinin ayarlanan ilk parametresi Aktif Ýmport Endeks
deðeridir.

�AÞAÐI / YUKARI� tuþlarýný kullanarak enerji silme
(Engy CLr En-1 / Engy CLr En-2) menüsüne geliniz.

Enerji sayacý 1 resetlemek için �SET� tuþuna basýnýz.



Cihaz MODBUS RTU haberleþme protokolüne sahiptir. RG3-15CS/CLS
tarafýndan ölçülen tüm deðerler uygun yazýlým aracýlýðýyla bilgisayara
aktarýlabilir. Yine bu yazýlýmý kullanarak RG3-15CS/CLS�nin menü
seçeneklerinden yapýlabilecek tüm iþlemler bilgisayar aracýlýðý ile de
yapýlabilir.
NOT: Haberleþme özelliði RG3-15CS/CLS modelinde mevcuttur.

3.10 PC Haberleþme Ayarý (RS-485)
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Cihaz adresi deðiþtirilerek en fazla 247 cihaz ile haberleþilebilir.

3.10.a Cihaz Adresi Tanýmlama (485 Adr)

SET tuþuna 3 sn. basýlý tutarak menüye giriniz.

Menüde  �AÞAÐI/YUKARI� tuþlarýný kullanarak haberleþme
ayarýnýn yapýldýðý (RS-485) menü seçeneðine geliniz.

�AÞAÐI/YUKARI� tuþlarýný kullanarak enerji deðerlerini silmek
için �yES�, silme iþini iptal etmek için �no� seçeneðini seçiniz ve
�SET� tuþuna basýnýz.

SAUE

 Eðer baþka bir iþlem yapýlmadan menüden çýkýlmak istenirse
göstergede �SAVE SEt yES� görünene kadar �ESC� tuþuna
basýnýz. Menüde yaptýðýnýz deðiþiklikleri kaydetmek istiyorsanýz
�SET� tuþuna, kaydetmek istemiyorsanýz �ESC� tuþuna basýnýz.

3.9.c Enerji Sayaçlarýnýn Jeneratör Giriþe
Þartlandýrýlmasý
Enerji sayaçlarýnýn þartlandýrma iþleminin yapýldýðý menüdür.
2 parametresi vardýr. �gEn ACt no� parametresi seçilirse Enerji
sayacý 1 ve Enerji sayacý 2 eþ zamanlý sayar, �gEn ACt yES�
parametresi seçilirse jeneratör giriþine sinyal geldiðinde
1. enerji sayacý durup 2. enerji sayacý saymaya baþlar. Sinyal
kesildiðinde 1. enerji sayacý sayar, 2. enerji sayacý durur.
Böylece 2. enerji sayacý jeneratör sayacý olarak ayarlanabilir.

Enerji menüsüne girmek için �SET�  tuþuna basýnýz. Enerji menü
seçeneðinin ayarlanan ilk parametresi Aktif Ýmport Endeks
deðeridir.

�AÞAÐI / YUKARI� tuþlarýný kullanarak enerji sayaçlarýný þartlandýrma
menüsünü bulunuz (Engy SET gEn).

�SET�  tuþuna basarak menünün içine giriniz.
�gEn ACt no� görünecektir.

�AÞAÐI/YUKARI� tuþlarýný kullanarak jeneratör giriþine sinyal
geldiðinde 1. enerji sayacýnýn durup 2. enerji sayacýnýn saymasý
için �yES�, iki enerji sayacýnýn da eþ zamanlý saymasý için �no�
seçeneðini seçiniz ve �SET� tuþuna basýnýz.

SAUE

 Eðer baþka bir iþlem yapýlmadan menüden çýkýlmak istenirse
göstergede �SAVE SEt yES� görünene kadar �ESC� tuþuna
basýnýz. Menüde yaptýðýnýz deðiþiklikleri kaydetmek istiyorsanýz
�SET� tuþuna, kaydetmek istemiyorsanýz �ESC� tuþuna basýnýz.
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BAUD RATE deðerinin girildiði menü seçeneðidir.
1.200 Kbps, 2.400 Kbps, 4.800 Kbps, 9.600 Kbps, 19.20 Kbps, 38.40 Kbps
deðerlerinden haberleþme yazýlýmýnda tanýmlý deðer girilir.

3.10.b Baud Rate Ayarý

�AÞAÐI/YUKARI� tuþlarýný kullanarak bAUd deðerini (1.200-
2.400-4.800-9.600-19.20-38.40) girerek �SET� tuþuna basýnýz.
Baþka iþlem yapacaksanýz �AÞAÐI/YUKARI� tuþlarýný kullanarak
ayar yapmak istediðiniz menü seçeneðine giriniz. Baþka ayar
yapmayacaksanýz �ESC� tuþuna basýnýz.

�AÞAÐI/YUKARI� tuþlarýný kullanarak RS-485 menü seçeneðinin
ikinci parametresi baud rate haberleþme ayarýna geliniz.

Baud rate deðerini girmek için �SET� tuþuna basýnýz.

SAUE

 Eðer baþka bir iþlem yapýlmadan menüden çýkýlmak istenirse
göstergede �SAVE SEt yES� görünene kadar �ESC� tuþuna
basýnýz. Menüde yaptýðýnýz deðiþiklikleri kaydetmek istiyorsanýz
�SET� tuþuna, kaydetmek istemiyorsanýz �ESC� tuþuna basýnýz.

RS-485 menü seçeneðinin ayarlanan ilk parametresi adres ayarýdýr.
Adres ayarýna geçmek için �SET� tuþuna basýnýz.

Adres deðerini girmek için �SET� tuþuna basýnýz.

Haberleþme adresi için �1-247� arasýnda bir deðer girerek �SET�
tuþuna basýnýz. Baþka iþlem yapacaksanýz �AÞAÐI/YUKARI�
tuþlarýný kullanarak ayar yapmak istediðiniz menü seçeneðine
giriniz. Baþka ayar yapmayacaksanýz �ESC� tuþuna basýnýz.

SAUE

 Eðer baþka bir iþlem yapýlmadan menüden çýkýlmak istenirse
göstergede �SAVE SEt yES� görünene kadar �ESC� tuþuna
basýnýz. Menüde yaptýðýnýz deðiþiklikleri kaydetmek istiyorsanýz
�SET� tuþuna, kaydetmek istemiyorsanýz �ESC� tuþuna basýnýz.
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Pin menü seçeneðinden ayarlanan ilk parametre aktivasyon (pin
ACt) seçeneðidir. Bu deðiþkenin konumuna göre menüye giriþte
þifre sorgusu pasif veya aktif edilebilir. ACt�nin ayarý için �SET�
tuþuna basýnýz.

Eðer ilk defa aktivasyon (ACt) iþlemi yapýlýyorsa üretici tarafýndan
verilen (1234) þifreyi giriniz. Eðer daha önce þifre deðiþtirme
iþlemi yapýlmýþsa seçmiþ olduðunuz þifreyi giriniz. Aktivasyon
iþlemini etkinleþtirmek veya kapatmak için �SET� tuþuna basýnýz.

Parite ayarýnýn girildiði menüdür.
�no, odd, EVEn� deðerlerinden birisi girilebilir.

3.10.c Parite Ayarý

�AÞAÐI/YUKARI� tuþlarýný kullanarak RS-485 menü seçeneðinin
ücüncü parametresi baud rate haberleþme ayarýna geliniz.

Parite deðerini girmek için �SET� tuþuna basýnýz.

Kullanýcý þifresinin aktif hale getirildiði menüdür.
Kullanýcý þifresi aktif yapýlýrsa menüye her giriþte þifre sorulur.

Kullanýcý þifresinin aktifleþtirildiði ve deðiþtirildiði menüdür. Þifre  aktifleþtirildiði
zaman menüye her giriþte þifre sorulur. Bu sayede cihaz ayarlarýnýn yetkisiz
kiþilerce deðiþtirilmesi önlenmiþ olur. Bu menüden 4 haneli bir kullanýcý
þifresi belirleyip bu þifreyi aktif hale getirebilirsiniz.
Not: Fabrika çýkýþý tanýmlanan þifre 1234�tür ve aktif deðildir.

3.11 Þifre Aktifleþtirme ve Deðiþtirme Ayarý

3.11.a Pin Aktivasyonu

SET tuþuna 3 sn. basýlý tutarak menüye giriniz.

Menüde  �AÞAÐI/YUKARI� tuþlarýný kullanarak Pin menü
seçeneðine geliniz.

Pin menü seçeneðinde ayarlanacak parametreler için �SET�
tuþuna basýnýz.

�AÞAÐI/YUKARI� tuþlarýný kullanarak Parite seçeneklerinden birini
seçerek �SET� tuþuna basýnýz.Baþka iþlem yapacaksanýz
�AÞAÐI/YUKARI� tuþlarýný kullanarak ayar yapmak istediðiniz
menü seçeneðine giriniz. Baþka ayar yapmayacaksanýz �ESC�
tuþuna basýnýz.

SAUE

 Eðer baþka bir iþlem yapýlmadan menüden çýkýlmak istenirse
göstergede �SAVE SEt yES� görünene kadar �ESC� tuþuna
basýnýz. Menüde yaptýðýnýz deðiþiklikleri kaydetmek istiyorsanýz
�SET� tuþuna, kaydetmek istemiyorsanýz �ESC� tuþuna basýnýz.
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Kullanýcý þifresinin deðiþtirildiði menü seçeneðidir. Þifre deðiþikliði yapabilmek
için eski þifrenin ve 2 kere yeni þifrenin girilmesi gerekmektedir.

3.11.b Þifre Deðiþtirme

Yeni þifreyi belirleyebilmek için önce eski þifrenizi girmelisiniz. Eski þifrenizi
girdikten sonra �SET� tuþuna basýnýz.

SAUE

on: Menüye giriþte þifre sorulsun. (Þifre aktif)
of: Menüye giriþte þifre sorulmasýn.

 Eðer baþka bir iþlem yapýlmadan menüden çýkýlmak istenirse
göstergede �SAVE SEt yES� görünene kadar �ESC� tuþuna
basýnýz. Menüde yaptýðýnýz deðiþiklikleri kaydetmek istiyorsanýz
�SET� tuþuna, kaydetmek istemiyorsanýz �ESC� tuþuna basýnýz.

�AÞAÐI/YUKARI�  tuþlarý kullanýlarak Pin Aktivasyonu �on� veya
�of� seçiniz ve �SET� tuþuna basýnýz. Baþka iþlem yapacaksanýz
�AÞAÐI/YUKARI� tuþlarýný kullanarak ayar yapmak istediðiniz
menü seçeneðine giriniz. Baþka ayar yapmayacaksanýz �ESC�
tuþuna basýnýz.

Pin menüsünden Pin ACt seçeneðinden þifre deðiþtirme (Pin
CH9) seçeneðine geçmek için �AÞAÐI� tuþuna basýnýz.

Pin menü seçeneðinin ayarlanan 2. parametresi þifre deðiþtirme
(Pin CH9) seçeneðidir. Þifre deðiþtirme iþlemini gerçekleþtirmek
için �SET� tuþuna basýnýz.

Yeni þifrenizi girdikten sonra �SET� tuþuna basýnýz.

Yeni þifrenizi tekrar girip �SET� tuþuna basýnýz. Baþka bir ayar
yapacaksanýz �AÞAÐI/YUKARI� tuþlarýný kullanarak ayar yapmak
istediðiniz menü seçeneðine giriniz. Baþka ayar yapmayacaksanýz
�ESC� tuþuna basýnýz.

SAUE

 Eðer baþka bir iþlem yapýlmadan menüden çýkýlmak istenirse
göstergede �SAVE SEt yES� görünene kadar �ESC� tuþuna
basýnýz. Menüde yaptýðýnýz deðiþiklikleri kaydetmek istiyorsanýz
�SET� tuþuna, kaydetmek istemiyorsanýz �ESC� tuþuna basýnýz.

NOT: Yapýlan deðiþiklikler kaydetmediðiniz taktirde geçerli
olmayacaktýr.

NOT: Menüde ayar yapýldýktan sonra �SET� tuþuna basýlarak
ayarlanan deðer seçilir ve baþka ayarlar için menüye
dönülebilir. Tüm ayarlarý yaptýktan sonra göstergede �SAVE
SEt yES� görünene kadar �ESC� tuþuna basýlýr. Bu ekran
onaylanýrsa (SET tuþuna basýlýrsa) cihaz yapýlan deðiþikleri
kaydeder ve yeni deðerler ile çalýþmaya baþlar. Bu ekranm
onaylanmazsa (ESC tuþuna basýlýrsa) cihaz yapýlan
deðiþiklikleri kaydetmez ve eski deðerlerle çalýþmaya devam
eder.

NOT: Þifre girme iþleminde cihaz üzerindeki tuþlar kullanýlmaktadýr.
Göstergede yanýp sönen digit ayar yapýlacak olan digiti gösterir.
 �AÞAÐI/YUKARI�  tuþlarý kullanýlarak istenilen digitin sayýsal
deðeri azaltýlýr/arttýrýlýr. Sonraki digite geçmek için �SET� tuþu
kullanýlýr. Bir önceki digite dönmek için �ESC� tuþu kullanýlýr.



Anlýk deðerler menüsündeyken YUKARI, AÞAÐI ve SET tuþlarýný kullanarak
aþaðýdaki tabloda verilen þebekeye ait parametreleri  gözlemleyebilirsiniz.

4. ANLIK DEÐERLERÝN GÖRÜNTÜLENMESÝ

Parametrelerin anlýk deðerlerinin gösterildiði menüdür. Herhangi bir
menüdeyken �ESC� tuþuna basarak ulaþabileceðiniz en son nokta �Anlýk
Deðerler Menüsü� dür.
Bu menü RG3-15C/CS/CL/CLS�nin ana menüsüdür. Herhangi menüde
tuþlara basýlmadan bir süre beklenirse otomatik olarak Anlýk Deðerler
Menüsüne dönülür ve Anlýk Deðerler görüntülenir.
RG3-15C/CS/CL/CLS�ye ilk enerji verildiðinde cihaz Anlýk Deðerler
Menüsündedir ve Anlýk Deðerler görüntülenir.

Cosj
Gerilimler

Cihaz açýldýðýnda göstergede fazlara ait Cosj deðerleri görüntülenir.
Negatif deðerler (-) fazýn kapasitif olduðunu, pozitif deðerler (+)
fazýn indüktif olduðunu ifade eder. Aþaðýdaki örnekte 1. göstergedeki
deðer  1. fazýn Cosj�sinin kapasitif olduðunu, 2. ve 3. fazýn Cosj
lerinin Ýndüktif olduðu gösterir.
Göstergelerde fazlara ait Cosj deðerleri gözlemlenirken �SET�
tuþuna basýldýðýnda (Har ledi yanar) 19. harmoniðe kadar (tek sayýlý)
deðerler gözlemlenebilir.

Gösterge Cosj deðerlerindeyken �AÞAÐI� tuþuna basýldýðýnda Toplam
Ýndüktif Cosj ve Toplam Kapasitif Cosj deðerleri gözlemlenir.
Aþaðýda 1. göstergede Cosj�lerin  toplamlarýnýn Ýndüktif kýsmý, 3. göstergede
Cosj�lerin toplamlarýnýn Kapasitif kýsmýný gösterildiði ifade edilir.

Ölçüm modunda �AÞAÐI-YUKARI� tuþlarý kullanýlarak V ledi yandýðýnda
göstergelerde faz-nötr arasý geri l imler görüntülenmektedir.
Göstergelerde fazlara ait gerilim deðerleri gözlemlenirken �SET� tuþuna
basýldýðýnda (Har ledi yanar) 19. harmoniðe kadar (tek sayýlý) deðerler
gözlemlenebilir.

Ön panelin sað tarafýnda yanan Cosj ve HAR ledleri göstergedeki deðerlerin
Cosj�ye ait harmonikler olduðunu ifade etmektedir. �SET� tuþuna ardarda
basarak 19. harmoniðe kadar (tek sayýlý) deðerleri gözlemleyebilirsiniz.

Ön panelin sað tarafýnda yanan V ve HAR ledleri göstergedeki deðerlerin
gerilimlere ait harmonikler olduðunu ifade etmektedir. �SET� tuþuna ardarda
basarak thd ve 3...19. harmoniðe kadar olan harmonikleri (tek sayýlý) %
olarak gözlemleyebilirsiniz.

Akýmlar 

SGüçler

Cosj

Enerjiler

Aktif (W)

THD%I

-

-

Gerilim

Görünür (VA)
SCosj

THD%V

-

-

-

-

-

-

L

N Reaktif (VAr)

Isý

-

-
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-.912

0.973

0.945

Toplam Cosj

1.000

-.947

225.5

228.7

223.4
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Aktif Güçler

Ölçüm modunda �AÞAÐI-YUKARI� tuþlarý kullanýlarak I ledi yandýðýnda
göstergelerde fazlar arasý akýmlar görüntülenmektedir.
Göstergelerde fazlara ait akým deðerleri gözlemlenirken �SET� tuþuna
basýldýðýnda (Har ledi yanar) 19. harmoniðe kadar (tek sayýlý) deðerler
gözlemlenebilir.

Ölçüm modunda �AÞAÐI-YUKARI� tuþlarý kullanýlarak W ledi yandýðýnda
göstergelerde fazlara ait  akt i f  güçler görüntülenmektedir.
Göstergelerde fazlara ait Aktif güç deðerleri gözlemlenirken �SET� tuþuna
basýldýðýnda (Har ledi yanar) 19. harmoniðe kadar (tek sayýlý) deðerler
gözlemlenebilir.

Akýmlar

Ön panelin sað tarafýnda yanan I ve HAR ledleri göstergedeki deðerlerin
akýmlara ait harmonikler olduðunu ifade etmektedir. �SET� tuþuna ardarda
basarak thd ve 3...19. harmoniðe kadar olan harmonikleri (tek sayýlý) %
olarak gözlemleyebilirsiniz.

25.87

32.56

18.93

Toplam Aktif Güçler
Göstegelerde aktif güç deðerleri görüntülenirken �AÞAÐI� tuþuna
basýldýðýnda Ýmport ve Export aktif güçler gözlemlenir.
1. göstergede toplam aktif import güçler, 3. göstergede toplam aktif export
güçler görüntülenmektedir.
Not: 3. Göstegenin en saðýndaki yanýp sönen nokta görünen deðerin
export olduðunu ifade eder.

Ön panelin sað tarafýnda yanan W ve HAR ledleri göstergedeki deðerlerin
aktif güçlere ait harmonikler olduðunu ifade etmektedir. �SET� tuþuna
ardarda basarak 19. harmoniðe kadar (tek sayýlý) deðerleri
gözlemleyebilirsiniz.

225.5

228.7

223.4

Göstergelerde fazlara ai t  akt i f  güçler görüntülenmektedir.
Þayet göstergelerin en saðýndaki nokta yanýp sönüyorsa bu fazdaki aktif
güç, export aktif güçtür.



Reaktif Güçler

Toplam Reaktif Güçler

Ön panelin sað tarafýnda yanan VAr ve HAR ledleri göstergedeki deðerlerin
reaktif güçlere ait harmonikler olduðunu ifade etmektedir. �SET� tuþuna
ardarda basarak 19. harmoniðe kadar (tek sayýlý) deðerleri
gözlemleyebilirsiniz.

Ön panelin sað tarafýnda yanan VA ve HAR ledleri göstergedeki deðerlerin
görünür güçlere ait harmonikler olduðunu ifade etmektedir. �SET� tuþuna
ardarda basarak 19. harmoniðe kadar (tek sayýlý) deðerleri
gözlemleyebilirsiniz.

Ölçüm modunda �AÞAÐI-YUKARI� tuþlarý kullanýlarak VAr ledi yandýðýnda
göstergelerde fazlara ait reaktif güçler görüntülenmektedir.
Göstergelerde fazlara ait Reaktif güç deðerleri gözlemlenirken �SET�
tuþuna basýldýðýnda (Har ledi yanar) 19. harmoniðe kadar (tek sayýlý)
deðerler gözlemlenebilir.

Göstergelerde reaktif güç deðerleri görüntülenirken AÞAÐI tuþuna
basýldýðýnda Ýndüktif ve Kapasitif reaktif güçler gözlemlenir.
1. göstergede toplam reaktif indüktif güç, 3. göstergede toplam reaktif
kapasitif güç görüntülenmektedir.
Not: 3. Göstergenin en saðýnda yanýp sönen nokta görünen deðerin
kapasitif reaktif güç olduðunu ifade eder.
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228.7

223.4

225.5

223.4.

Görünür Güçler
Ölçüm modunda �AÞAÐI-YUKARI� tuþlarý kullanýlarak VA ledi yandýðýnda
göstergelerde fazlara ait görünür güçler görüntülenmektedir.
Göstergelerde fazlara ait görünür güç deðerleri gözlemlenirken �SET�
tuþuna basýldýðýnda (Har ledi yanar) 19. harmoniðe kadar (tek sayýlý)
deðerler gözlemlenebilir.

225.5

228.7

223.4

Göstergelerde görünür güç deðerleri görüntülenirken �AÞAÐI� tuþuna
basýldýðýnda toplam görünür güç 2. göstergede görüntülenir.

Toplam Görünür Güç

228.7

27



NOT: Enerji sayaçlarý sýfýrlama ayarýndan enerjiler sýfýrlandýðýnda Aktif
ve Reaktif enerjiler birlikte sýfýrlanýr. (Bakýnýz sayfa 14-Reaktif/aktif
oraný sýfýrlama ayarý)

Kapasitif Reaktif Enerji

1. Göstergede ölçülen Ýndüktif/Aktif oraný, 3.
göstergede ayarlanan Ýndüktif/Aktif oraný (Bakýnýz
sayfa 18-Ýndüktif oranýnýn ayarý) gösterilmektedir.

Aþaðýda; 1. göstergedeki E, enerjinin export (kapasitif) olduðunu, geri kalan
rakamlar yanyana okunduðunda enerjinin deðerini vermektedir.
4035386.2 KVArh gibi

1. Göstergede ölçülen Kapasitif/Aktif oraný, 3.
göstergede ise ayarlanan Kapasitif/Aktif oraný
(Bakýnýz sayfa 17-Kapasitif oranýnýn ayarý)
gösterilmektedir.

Not:   Sýfýrlama iþlemleri ayarýndan Reaktif/Aktif oraný sýfýrlandýðýnda
1. göstergedeki deðer sýfýrlanarak güncellenmeye devam edecektir
(Bakýnýz sayfa 14-Reaktif/Aktif oraný sýfýrama ayarý).

Ölçüm modunda �AÞAÐI-YUKARI� tuþlarý kullanýlarak W ve h ledleri
yandýðýnda göstergede fazlara ait aktif import ve aktif export enerji deðerleri
gözlemlenebilmektedir.

Aþaðýda;1. göstergedeki I, enerjinin import olduðunu, geri kalan rakamlar
yanyana okunduðunda enerjinin deðerini vermektedir.
203385706.8 KWh gibi

Göstergede aktif import enerji gözlemlenirken �AÞAÐI� tuþuna basýldýðýnda
aktif export enerj görüntülenir.

Aþaðýda; 1. göstergedeki E, enerjinin export olduðunu, geri kalan rakamlar
yanyana okunduðunda enerjinin deðerini vermektedir.
45168.3 KWh gibi

Ölçüm modunda �AÞAÐI-YUKARI� tuþlarý kullanýlarak VAr ve h ledleri
yandýðýnda göstergede fazlara ait Ýndüktif reaktif ve kapasitif reaktif enerji
deðerleri gözlemlenebilmektedir.
Aþaðýda; 1. göstergedeki I, enerjinin import (indüktif) olduðunu, geri kalan
rakamlar yanyana okunduðunda enerjinin deðerini vermektedir.
7649.3 KVArh gibi

Hata Kodlarý

Cihaz herhangi bir sebepten dolayý hata verdiðinde ilgili alarm ledi yanar.
Hata ile ilgili koda bakýlmak istendiðinde cihaz displaylerinde Error-xx
görülünceye kadar �YUKARI/AÞAÐI� tuþlarýna basýlýr. Eðer herhangi bir
hata yoksa bu yazý gözükmeyecektir. Daha sonra  �SET� tuþuna basýldýkça
o ana kadar gerçekleþmiþ olan hatalara ait kodlar ardarda görüntülenir.
(Error-05, 07, 12 gibi)
Not: Bu hata kodlarýnýn açýklamasý Ek�teki hata kodlarý tablosunda
verilmiþtir. (Bakýnýz sayfa 32-Alarm Kodlarý)

REAKT�F GÜÇ KONTROL RÖLES�
RG3-15C/CS/CL/CLS

Aktif Ýmport Enerji

1-20

3385

706.8

Aktif Export Enerji

E-00

0045

168.3

Ýndüktif Reaktif Enerji

1-00

0007

649.3

E-00

4035

386.2

28
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NO FLAG AÇIKLAMA LED NEDEN
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ANGLE
PHS_SEQ
GYOK
RAYOK
SAYOK
TAYOK
THD_ALRM
GER_ALRM
ORAN_CAP
ORAN_IND
 --
CK_BUL
AS_KOM
EKS_KAD
BUY_KAD
REKS_KAD
SEKS_KAD
TEKS_KAD
KAD1_ERR
KAD2_ERR
KAD3_ERR
KAD4_ERR
KAD5_ERR
KAD6_ERR
KAD7_ERR
KAD8_ERR
KAD9_ERR
KAD10_ERR
KAD11_ERR
KAD12_ERR
KAD13_ERR
KAD14_ERR

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 Ündiktif oran 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

ALARM KODLARI

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
--
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

5. EKLER
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NO ADRES (HEX) DEÐER ERÝÞÝM
REGISTER TABLOSU

FORMAT ÇARPAN BÝRÝM

OKUMA

OKUMA

OKUMA

OKUMA

OKUMA

OKUMA

OKUMA

OKUMA

OKUMA

OKUMA

OKUMA

OKUMA

OKUMA

OKUMA

OKUMA

OKUMA

OKUMA

OKUMA

OKUMA

OKUMA

OKUMA

OKUMA

OKUMA

OKUMA

OKUMA

OKUMA

OKUMA

OKUMA

VOLT

VOLT

VOLT

AMPER

AMPER

AMPER

WATT

WATT

WATT

VAR

VAR

VAR

VA

VA

VA

-

-

-

WATT

WATT

VAR

VAR

VA

-

-

HZ

DERECE

DERECE

0.1

0.1

0.1

0.001

0.001

0.001

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.001

0.001

0.001

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.001

0.001

0.01

1

1

unsigned long int

unsigned long int

unsigned long int

unsigned long int

unsigned long int

unsigned long int

long int

long int

long int

long int

long int

long int

unsigned long int

unsigned long int

unsigned long int

long int

long int

long int

long int

long int

long int

long int

unsigned long int

long int

long int

long int

unsigned long int

long int

0000

0002

0004

0006

0008

000A

000C

000E

0010

0012

0014

0016

0018

001A

001C

001E

0020

0022

0024

0026

0028

002A

002C

002E

0030

0032

0034

0036

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

1. FAZ GERÝLÝM

2. FAZ GERÝLÝM

3. FAZ GERÝLÝM

1. FAZ AKIM

2. FAZ AKIM

3. FAZ AKIM

1. FAZ AKTÝF GÜÇ

2. FAZ AKTÝF GÜÇ

3. FAZ AKTÝF GÜÇ

1. FAZ REAKTÝF GÜÇ

2. FAZ REAKTÝF GÜÇ

3. FAZ REAKTÝF GÜÇ

1. FAZ GÖRÜNÜR GÜÇ

2. FAZ GÖRÜNÜR GÜÇ

3. FAZ GÖRÜNÜR GÜÇ

1. FAZ COSj

2. FAZ COSj

3. FAZ COSj

TOPLAM AKTÝF GÜÇ (IMPORT)

TOPLAM AKTÝF GÜÇ (EXPORT)

TOPLAM REAKTÝF GÜÇ (IMPORT)

TOPLAM REAKTÝF GÜÇ (EXPORT)

TOPLAM GÖRÜNÜR GÜÇ

Cosj TOPLAM ÝMPORT

Cosj TOPLAM EXPORT

FREKANS

1. FAZ GERÝLÝM VEKTÖR AÇISI

2. FAZ GERÝLÝM VEKTÖR AÇISI
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NO ADRES (HEX) DEÐER ERÝÞÝM
REGISTER TABLOSU

FORMAT ÇARPAN BÝRÝM

OKUMA

OKUMA

OKUMA

OKUMA

-

OKUMA

OKUMA/SÝLME

OKUMA

OKUMA

OKUMA/SÝLME

OKUMA/SÝLME

OKUMA/SÝLME

OKUMA/SÝLME

OKUMA/SÝLME

OKUMA/SÝLME

OKUMA/SÝLME

OKUMA/SÝLME

OKUMA
OKUMA
OKUMA
OKUMA
OKUMA
OKUMA

DERECE

DERECE

DERECE

DERECE

-

-

-

%

%

WH

WH

VARH

VARH

WH

WH

VARH

VARH

%
%
%
%
%
%

1

1

1

1

-

-

-

0.1

0.1

1

1

1

1

1

1

1

1

0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1

long int

long int

long int

long int

-

long int

long int

long int

long int

64 BIT HEX

64 BIT HEX

64 BIT HEX

64 BIT HEX

64 BIT HEX

64 BIT HEX

64 BIT HEX

64 BIT HEX

unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int

0038

003A

003C

003E

-

0042

0044

0046

0048

004A

004E

0052

0056

005A

005E

0062

0066

006A
006B
006C
006D
006E
006F

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

3. FAZ GERÝLÝM VEKTÖR AÇISI

1. FAZ AKIM VEKTÖR AÇISI

2. FAZ AKIM VEKTÖR AÇISI

3. FAZ AKIM VEKTÖR AÇISI

-

KADEME DURUMU

ALARM DURUMU

ÝNDÜKTÝF REAKTÝF ENERJÝ ORANI

KAPASÝTÝF REAKTÝF ENERJÝ ORANI

ÝMPORT AKTÝF ENERJÝ SAYAÇ

EXPORT AKTÝF ENERJÝ SAYAÇ

IMPORT REAKTÝF ENERJÝ SAYAÇ

EXPORT REAKTÝF ENERJÝ SAYAÇ

IMPORT AKTÝF ENERJÝ SAYAÇ (JENERATÖR)

EXPORT AKTÝF ENERJÝ SAYAÇ (JENERATÖR)

IMPORT REAKTÝF ENERJÝ SAYAÇ (JENERATÖR)

EXPORT REAKTÝF ENERJÝ SAYAÇ (JENERATÖR)

1. FAZ GERÝLÝM THD
1. FAZ GERÝLÝM 3. HAR
1. FAZ GERÝLÝM 5. HAR
1. FAZ GERÝLÝM 7. HAR
1. FAZ GERÝLÝM 9. HAR
1. FAZ GERÝLÝM 11. HAR
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NO ADRES (HEX) DEÐER ERÝÞÝM
REGISTER TABLOSU

FORMAT ÇARPAN BÝRÝM
OKUMA
OKUMA
OKUMA
OKUMA
OKUMA
OKUMA
OKUMA
OKUMA
OKUMA
OKUMA
OKUMA
OKUMA
OKUMA
OKUMA
OKUMA
OKUMA
OKUMA
OKUMA
OKUMA
OKUMA
OKUMA
OKUMA
OKUMA
OKUMA
OKUMA
OKUMA
OKUMA
OKUMA
OKUMA
OKUMA
OKUMA
OKUMA
OKUMA
OKUMA
OKUMA
OKUMA
OKUMA
OKUMA
OKUMA
OKUMA
OKUMA
OKUMA
OKUMA
OKUMA
OKUMA
OKUMA
OKUMA
OKUMA
OKUMA
OKUMA
OKUMA
OKUMA
OKUMA
OKUMA

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1

unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int

0070
0071
0072
0073
0074
0075
0076
0077
0078
0079
007A
007B
007C
007D
007E
007F
0080
0081
0082
0083
0084
0085
0086
0087
0088
0089
008A
008B
008C
008D
008E
008F
0090
0091
0092
0093
0094
0095
0096
0097
0098
0099
009A
009B
009C
009D
009E
009F
00A0
00A1
00A2
00A3
00A4
00A5

112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165

1. FAZ GERÝLÝM 13. HAR
1. FAZ GERÝLÝM 15. HAR
1. FAZ GERÝLÝM 17. HAR
1. FAZ GERÝLÝM 19. HAR

1. FAZ AKIM THD
1. FAZ AKIM 3. HAR
1. FAZ AKIM 5. HAR
1. FAZ AKIM 7. HAR
1. FAZ AKIM 9. HAR
1. FAZ AKIM 11. HAR
1. FAZ AKIM 13. HAR
1. FAZ AKIM 15. HAR
1. FAZ AKIM 17. HAR
1. FAZ AKIM 19. HAR
2. FAZ GERÝLÝM THD

2. FAZ GERÝLÝM 3. HAR
2. FAZ GERÝLÝM 5. HAR
2. FAZ GERÝLÝM 7. HAR
2. FAZ GERÝLÝM 9. HAR
2. FAZ GERÝLÝM 11. HAR
2. FAZ GERÝLÝM 13. HAR
2. FAZ GERÝLÝM 15. HAR
2. FAZ GERÝLÝM 17. HAR
2. FAZ GERÝLÝM 19. HAR

2. FAZ AKIM THD
2. FAZ AKIM 3. HAR
2. FAZ AKIM 5. HAR
2. FAZ AKIM 7. HAR
2. FAZ AKIM 9. HAR
2. FAZ AKIM 11. HAR
2. FAZ AKIM 13. HAR
2. FAZ AKIM 15. HAR
2. FAZ AKIM 17. HAR
2. FAZ AKIM 19. HAR
3. FAZ GERÝLÝM THD

3. FAZ GERÝLÝM 3. HAR
3. FAZ GERÝLÝM 5. HAR
3. FAZ GERÝLÝM 7. HAR
3. FAZ GERÝLÝM 9. HAR
3. FAZ GERÝLÝM 11. HAR
3. FAZ GERÝLÝM 13. HAR
3. FAZ GERÝLÝM 15. HAR
3. FAZ GERÝLÝM 17. HAR
3. FAZ GERÝLÝM 19. HAR

3. FAZ AKIM THD
3. FAZ AKIM 3. HAR
3. FAZ AKIM 5. HAR
3. FAZ AKIM 7. HAR
3. FAZ AKIM 9. HAR
3. FAZ AKIM 11. HAR
3. FAZ AKIM 13. HAR
3. FAZ AKIM 15. HAR
3. FAZ AKIM 17. HAR
3. FAZ AKIM 19. HAR
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NO ADRES (HEX) DEÐER ERÝÞÝM
REGISTER TABLOSU

FORMAT ÇARPAN BÝRÝM
OKUMA/YAZMA
OKUMA/YAZMA
OKUMA/YAZMA
OKUMA/YAZMA
OKUMA/YAZMA
OKUMA/YAZMA
OKUMA/YAZMA
OKUMA/YAZMA
OKUMA/YAZMA
OKUMA/YAZMA
OKUMA/YAZMA
OKUMA/YAZMA
OKUMA/YAZMA
OKUMA/YAZMA
OKUMA/YAZMA

-
-
-

OKUMA/YAZMA
OKUMA/YAZMA
OKUMA/YAZMA
OKUMA/YAZMA
OKUMA/YAZMA
OKUMA/YAZMA
OKUMA/YAZMA
OKUMA/YAZMA
OKUMA/YAZMA

-
-
-

OKUMA/YAZMA
OKUMA/YAZMA
OKUMA/YAZMA
OKUMA/YAZMA
OKUMA/YAZMA
OKUMA/YAZMA
OKUMA/YAZMA
OKUMA/YAZMA
OKUMA/YAZMA
OKUMA/YAZMA
OKUMA/YAZMA
OKUMA/YAZMA
OKUMA/YAZMA
OKUMA/YAZMA
OKUMA/YAZMA
OKUMA/YAZMA
OKUMA/YAZMA
OKUMA/YAZMA
OKUMA/YAZMA
OKUMA/YAZMA
OKUMA/YAZMA
OKUMA/YAZMA
OKUMA/YAZMA
OKUMA/YAZMA
OKUMA/YAZMA
OKUMA/YAZMA
OKUMA/YAZMA
OKUMA/YAZMA

-
-
-
-
-
-
-

SANÝYE
SANÝYE
SANÝYE
VOLT

SANÝYE
-
%
%
-
-
-
-

SANÝYE
-
-
-
-
-
-

SAAT
-
-
-
-
-

VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1
1
-

0.001
0.001

-
-

0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
-

0.1
0.1
-
-
-

0.1
0.1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

unsigned int
unsigned int
unsigned int

int
int

unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int

-
-
-

unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int

hex
unsigned int

-
-
-

unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int

8000
8001
8002
8003
8004
8005
8006
8007
8008
8009
800A
800B
800C
800D
800E

-
-
-

8012
8013
8014
8015
8016
8017
8018
8019
801A

-
-
-

801E
801F
8080
8081
8082
8083
8084
8085
8086
8087
8088
8089
808A
808B
808C
808D
808E
808F
8090
8091
8092
8093
8094
8095
8096
8097
8098
8099

GERÝLÝM TRAFO ORANI
AKIM TRAFO ORANI

REAKTÝF GÜÇ HESAP YÖN.
HEDEF COSj

HEDEF COSj 2
KADEME SAYISI

PROGRAM
KADEME ALMA SÜRESÝ

KADEME ÇIKARTMA SÜRESÝ
KADEME DEÞARJ SÜRESÝ

AÞIRI GERÝLÝM SET DEÐERÝ
AÞIRI GERÝLÝM GECÝKMESÝ

AÞIRI GERÝLÝM KADEME DUR.
KAPASÝTÝF ORAN SET DEÐERÝ
ÝNDÜKTÝF ORAN SET DEÐERÝ

-
-
-

AÞIRI THDV SET DEÐERÝ
AÞIRI THDV GECÝKMESÝ

AÞIRI THDV KADEME DURUMU
MODBUS ADRESÝ

RS-485 BAUD RATE
RS-485 PARITY

ÞÝFRE AKTÝVASYON
ÞÝFRE

ORAN ALMA SAATÝ
-
-
-

ENERJÝ SAYACI ÞARTLANDIRMA
OTOMATÝK BAÐLANTI BULMA

1. KADEME GÜCÜ
2. KADEME GÜCÜ
3. KADEME GÜCÜ
4. KADEME GÜCÜ
5. KADEME GÜCÜ
6. KADEME GÜCÜ
7. KADEME GÜCÜ
8. KADEME GÜCÜ
9. KADEME GÜCÜ
10. KADEME GÜCÜ
11. KADEME GÜCÜ
12. KADEME GÜCÜ
13. KADEME GÜCÜ
14. KADEME GÜCÜ
15. KADEME GÜCÜ

1. KADEME BAÐLANTISI
2. KADEME BAÐLANTISI
3. KADEME BAÐLANTISI
4. KADEME BAÐLANTISI
5. KADEME BAÐLANTISI
6. KADEME BAÐLANTISI
7. KADEME BAÐLANTISI
8. KADEME BAÐLANTISI
9. KADEME BAÐLANTISI
10. KADEME BAÐLANTISI
11. KADEME BAÐLANTISI

32768
32769
32770
32771
32772
32773
32774
32775
32776
32777
32778
32779
32780
32781
32782
32783
32784
32785
32786
32787
32788
32789
32790
32791
32792
32793
32794
32795
32796
32797
32798
32799
32896
32897
32898
32899
32900
32901
32902
32903
32904
32905
32906
32907
32908
32909
32910
32911
32912
32913
32914
32915
32916
32917
32918
32919
32920
32921
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NO ADRES (HEX) DEÐER ERÝÞÝM
REGISTER TABLOSU

FORMAT ÇARPAN BÝRÝM
OKUMA/YAZMA
OKUMA/YAZMA
OKUMA/YAZMA
OKUMA/YAZMA

YAZMA
YAZMA
YAZMA
YAZMA
YAZMA
YAZMA
YAZMA
YAZMA
YAZMA
YAZMA
YAZMA
YAZMA
YAZMA
YAZMA
YAZMA
YAZMA
YAZMA
YAZMA
YAZMA
YAZMA
YAZMA

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

unsigned int
unsigned int
unsigned int
unsigned int

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

809A
809B
809C
809D
9000
9001
9002
9003
9004
9005
9006
9007
9008
9009
900A
900B
900C
900D
900E
900F
9010
9011
9012
9013
9014

12. KADEME BAÐLANTISI
13. KADEME BAÐLANTISI
14. KADEME BAÐLANTISI
15. KADEME BAÐLANTISI

1. KADEME ALMA/ÇIKARTMA
2. KADEME ALMA/ÇIKARTMA
3. KADEME ALMA/ÇIKARTMA
4. KADEME ALMA/ÇIKARTMA
5. KADEME ALMA/ÇIKARTMA
6. KADEME ALMA/ÇIKARTMA
7. KADEME ALMA/ÇIKARTMA
8. KADEME ALMA/ÇIKARTMA
9. KADEME ALMA/ÇIKARTMA
10. KADEME ALMA/ÇIKARTMA
11. KADEME ALMA/ÇIKARTMA
12. KADEME ALMA/ÇIKARTMA
13. KADEME ALMA/ÇIKARTMA
14. KADEME ALMA/ÇIKARTMA
15. KADEME ALMA/ÇIKARTMA

OTOMATÝK AYAR
ALARM SÝLME

ENERJÝ SAYACI SÝLME
ENERJÝ SAYACI 2 SÝLME (JENERATÖR)

ORAN SÝLME
OTOMATÝK / MANUEL GEÇÝÞ

32922
32923
32924
32925
36864
36865
36866
36867
36868
36869
36870
36871
36872
36873
36874
36875
36876
36877
36878
36879
36880
36881
36882
36883
36884
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1. sütunda 3 fazlý kondansatör bataryasýnýn toplam reaktif gücü, 2. ve 3. sütünlarda ise; sütunun baþýnda bulunan baðlantý þekline uygun baðlantý
yapýldýðýnda bu bataryalarýn tek fazlý sistemde sahip olduðu reaktif güçler görülmektedir.

 KONDANSATÖR HESAP TABLOSU




