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Genel Bilgiler

Bu Hızlı Kılavuz, REG-D / DA gerilim regülatörüne ve yeteneklerine olabildiğince çabuk alışmanıza yardımcı olacaktır.
Parametrelendirme WinREG parametrelendirme programı kullanılarak gerçekleştirilebilse de, bu Hızlı Kılavuz yalnızca cihazın
tuş takımını kullanarak parametrelendirmeyle ilgilidir.
Gerilim regülasyonu için özellikle önemli olan parametreler kısaca belirtilecek ve parametrelendirme açıklanacaktır.
Özel durumlarda yapılması gereken diğer ayarlar standart kullanım kılavuzunda bulunabilir.
Cihazın besleme gerilimi sağlandıktan sonra, REG-D / DA regülatör modunda açılacaktır.

Transdüser modu, kayıt modu, istatistik modu ve paragramer modu gibi diğer modlar herhangi bir zamanda seçilebilir.
Bu nedenle, tüm modların arka planda birbirine paralel yürüdüğünü fark etmek önemlidir. Örneğin cihazda kayıt modu
seçildiğinde, gerilim regülasyonu ve ayarlanmış diğer tüm görevler arka planda çalışmaya devam eder.
MENÜ tuşuna basarak istediğiniz modu seçmek için F2 ... F5 tuşlarını kullanabilirsiniz.
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Farklı işletim modları doküman içerisinde kısaca açıklanmıştır.

Toplamda, parametrelendirme için altı farklı SETUP menüsü tasarlanmıştır.
SETUP menüleri arasında aşağıdaki şekilde dolaşabilirsiniz;
Regülatör, transdüser, kayıt, istatistik ve paragramer modlarının gözüktüğü ana menüde, ayarlara ulaşmak için MENÜ tuşuna
basılarak SETUP 1’e ulaşılabilir.

MENU tuşuna arka arkaya basmak SETUP 2’den SETUP 6'ya kadar ilerlemenizi sağlar.
SETUP menülerinden birine zaten girdiyseniz, ok tuşlarına (← ve →) basarak diğer tüm menülere ulaşabilirsiniz.

Dikkat!

Lütfen standart kullanım kılavuzu içerisindeki ‘‘Uyarılar ve Notlar’’ kısmını okuyunuz.
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Regülatör Modu

Cihazın besleme gerilimi sağlandıktan sonra, REG-D / DA regülatör modunda açılacaktır.
Gerilim regülasyonunun değerlendirilebilmesi için incelenen parametreler bu modda gösterilmektedir.

Kademe değiştirici konumu ve anlık gerilim sapması, anlık gerilim değerine ek olarak gösterilir. Anlık gerilim sapması yarıanalog formda gösterilmiştir.
İşaretçi “0” değerinde ise, ölçülen anlık değer ile belirlenen gerilim değeri ile aynıdır. Ölçülen gerilim değeri tolerans bandı
içindeyse, işaretçi saydamdır. Ölçülen gerilim değeri tolerans bandı dışındaysa, işaretçi siyaha dönüşür.
Bu şekilde kişi, kontrol edilen sistemin mevcut durumunu bir bakışta anlayabilir.
Ek bilgi içeren alternatif bir ekran (kompakt ekran), F1 tuşunu kullanarak seçilebilir.
Anlık değere ve kademe değiştirici konumuna ek olarak, ekran üzerinde gerilim (kV) cinsinden ayar değeri ve “%” cinsinden izin
verilen tolerans bandı gösterilmektedir.
Büyük ekranı tercih ediyorsanız, sadece F1 tuşuna tekrar basmanız yeterlidir.
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Transdüser Modu

MENÜ tuşuna ve ardından F2 tuşuna basarak transdüser modunu seçebilirsiniz.
Bu modda, ölçülen çeşitli değerler gösterilmektedir.

Ekran üzerinde gösterilen gerilim, akım ve frekans değerleri bağlantıdan bağımsızdır, ancak yalnızca bağlantılar doğru şekilde
yapıldığında doğru değerler görüntülenebilir.
M1 karakteristiğine sahip regülatör, yalnızca dengeli yüklü 3 fazlı şebekelerde doğru ölçüm değerleri verir. Bu durumda,
regülatör, tüm fazların eşit yüklendiği ve eşdeğer değerlere sahip olduğu kabulü ile yalnızca bir fazın akım ve gerilimini ölçer.
Bu nedenle, regülatör, akım ve gerilim arasındaki açıyı dikkate alabilmek için gerilim (L1L2, L2L3, L3L1) ve akımların (L1, L2,
L3) kaynaklarının tanımlanmasına ihtiyaç duyar.
Ölçümler dengesiz bir 3 fazlı şebekede alınacaksa, regülatör M2 karakteristiğine sahip olmalıdır.
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Kayıt Modu

Ölçülen hat gerilimi ve kademe değer kayıt modu içerisinde kaydedilmektedir.
Gerilim değeri için her saniye, ölçülen 10 adet 100ms ölçümün aritmetik ortalaması olan bir ölçüm değeri depolanır.

Hafıza kapasitesi 18.7 günden fazladır, ancak bu süre yalnızca saniye başına ölçülen her değer önceki saniyedeki kaydedilen
değerden farklı olduğunda geçerlidir.
Pratik uygulamada hafıza kullanımı, en az bir aylık veriyi kaydedilebilecek kapasitededir.
Kaydedilen değerler tuş takımı kullanılarak geri çağrılabilir veya bir bilgisayara aktarılabilir ve orada WinREG
parametrelendirme programı kullanılarak (örn. MS Excel ile) analiz edilebilir.
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İstatistik Modu

İstatistik modunda, yük altında gerçekleştirilen kademe değiştirmeler ile boşta yapılan kademe değiştirmeler ayrıştırılır ve
birbirinden ayrı olarak kaydedilir.

Regülatör, kademe operasyonunun yük altında veya boşta yapıldığına, ölçülen akım değerini inceleyerek karar verir. Eğer
ölçülen akım, tanımlanan nominal akım değerinin %5’inden daha büyükse yük altında yapıldığı kabul edilir.
(Örnek: In = 1 A → 50 mA; In = 5 A → 250 mA için).
Yük altında gerçekleştirilen her kademe değişikliği kaydedilir ve gösterilir.
Kademe değiştirme öncesinde gösterilen çift ok, transformatörün yük altında çalıştığını ve gösterilen kademe değerinde
olduğunu göstermektedir.
Tek bir ok, transformatörün boşta olduğunu göstermektedir.
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Paragramer Modu

PARAGRAMER, paralel bağlantıları otomatik olarak hazırlamak ve anahtarlama durumlarının tek hat şeklinde görselleştirilmesi
için kullanılan bir araçtır.

PARAGRAMER, “paralel” ve “tek hat şeması (diyagram)” kelimelerinden türetilmiştir.
PARAGRAMER, transformatörlerin anahtarlama durumunun tek hat şeması şeklinde görüntülenmesine yardımcı olur ve ana
menüdeki F5 tuşu yardımıyla erişilebilir.
Fonksiyon, tüm anahtarlama elemanlarına ait konum bilgilerinin, binary girişler yardımıyla regülatörlere aktarılması durumunda
etkin şekilde kullanılabilmektedir.
Anahtarlama pozisyonları temel alınarak sistem, hangi transformatörün bara üzerindeki diğer transformatör(ler) ile paralel
duruma geldiğini ve paralel işletme modunda çalışması gerektiğini anlar.
Sistem, kuplaj ile bağlanan baraları tek bir bara olarak değerlendirir.
Grafikte gösterildiği gibi, T1 ve T3 transformatörleri “a” barasına bağlıyken, T2 transformatörü ise “b” barasını beslemektedir.
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Dil Seçimi

Dil seçimi için SETUP 5 ekranındayken F1 tuşuna ve ardından tekrar F1 tuşuna basınız.
Sonrasında seçilebilir tüm dil seçeneklerini görebilmek için F5 tuşuna basınız.

Seçmek istediğiniz dile doğru F2 ve F4 tuşlar yardımıyla ilerleyin ve F3 tuşuna basarak onaylarınız.

Hızlı Kılavuz REG - D™/DA

16

REG - D /DA
TM

8

Ayar Değeri

REG-D/DA gerilim regülatörlerinde dört farklı ayar değeri tanımlanabilir.
Ancak pratikte bir adet sabit ayar değeri kullanılmaktadır.

Ayar değerini belirlemek için SETUP 1 ekranındayken F3 tuşuna ve ardından tekrar F2 tuşuna basınız.

Ayar değeri F1 ve F2 tuşlarıyla arttırılabilir veya F4 ve F5 tuşlarıyla azaltılabilir.
Hızlı Kılavuz REG - D™/DA
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Girilen ayar değerinin, nominal değerin 100%’ü olarak tanımlanması için F3 tuşuna basınız.
Ayar değerini kaydetmek için Enter tuşuna basınız.
Not

Eğer gerilim transformatörünün çevirme oranı (Knu) tanımlandıysa gerilim değeri kV cinsinden gösterilecektir.
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İzin Verilen Gerilim Aralığı Xwz

İzin verilen gerilim aralığının belirlenebilmesi için iki limit mevcuttur.
Limitlerden biri müşteri tarafından belirlenen kabul edilebilir gerilim aralığıdır. Diğeri ise kademe değiştiricinin kademe başına
adım değeridir.
Minimum gerilim aralığı aşağıdaki formül yardımıyla hesaplanabilir.

Xwz % ≥ 0.6 × kademe adımı %

Xwz : İzin verilen gerilim aralığı
Eğer izin verilen gerilim aralığının değeri kademe değiştiricisinin adım değerinden küçük ise, kontrol edilen sistem asla kararlı
hale ulaşamaz ve regülatör sürekli olarak sistemi belirlenen nominal değere yaklaştırmaya çalışır.
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İzin verilen gerilim aralığını belirlemek için SETUP 1 ekranındayken F1 tuşuna basınız.

İzin verilen gerilim aralığı F1 ve F2 tuşlarıyla arttırılabilir veya F4 ve F5 tuşlarıyla azaltılabilir.

Ayar değerini kaydetmek için Enter tuşuna basınız.
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Zamana Bağlı Davranış

Çok sayıda yükün beslendiği kompleks sistemler için altın kural şudur: sakin bir şebeke.
Dolayısıyla regülatör, mümkün olduğu kadar az anahtarlama işlemi gerçekleştirecek şekilde ayarlanmalıdır.

Regülatör, izin verilen gerilim aralığını (Xwz) veya zaman faktörünü artırarak daha az anahtarlama yaptıracak şekilde
ayarlanabilir. Ancak, bu durum gerilimin nominal değerden çok uzaklaşması veya gerilim değişimlerinin uzun süreli olması
durumunda tekrar gözden geçirilmelidir. Varsayılan olarak tanımlı reaksiyon süresi tB, kademe değiştirme sayısını
etkileyebilmek için zaman faktörü seçeneğini kullanırken değiştirilmelidir.
Varsayılan metod olan dU . t = const. , gerilim değerinde yaşanacak küçük değişimlerin düzenlenmesi için yapılacak kademe
operasyonları öncesinde daha uzun süre beklenmesi ve büyük değişimler için ise daha kısa süre beklenmesini sağlamaktadır.
Regülatörün tepki süresi olan tB süresini ayarlayabilmek için bir zaman faktörü de mevcuttur. Zaman faktörünün varsayılan
değeri ise 1 olarak belirlenmiştir. Zaman faktörü ile kullanımda reaktörün tepki süresi (tv) aşağıdaki şekilde belirlenir.

𝑡𝑉 = 𝑡𝐵 . 𝑧𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑓𝑎𝑘𝑡ö𝑟ü
Zaman faktörü değeri diyagramdan alınan reaksiyon süresi ile çarpılmalıdır.
Hızlı Kılavuz REG - D™/DA
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Zaman faktörü: 1 için tepki süresi tB (sn)

Örnek:

Mevcut regülasyon değeri
Belirlenen
regülasyon değeri

Xw = 4%;
Belirlenen regülasyon değeri
Xwz = 2%
tv = tB  zaman faktörü
(SETUP 1 ekranında F2 ve
ardından F3 tuşuna basarak
faktör aralığı: 0.1 …… 30)
 zaman faktörü: 1: 15 saniye;

 zaman faktörü: 2: 30 saniye.
Mevcut regülasyon değeri Uw (%)

Hızlı Kılavuz REG - D™/DA
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Not

Pratikte zaman faktörü ‘2’ veya ‘3’ olarak belirlenmektedir.
Ancak, zaman faktörü şebeke ve kullanıcının konfigürasyonuna göre belirlenmesi gerektiği için herhangi bir
değerin önerilmesi doğru değildir.

Zaman faktörünü belirlemek için SETUP 1 ekranındayken F2 tuşuna ve ardından F3 tuşuna basınız. F1, F2, F3 ve F4 tuşları
ile zaman faktörünü ayarlayabilirsiniz.
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Enter tuşuna basarak seçiminizi onaylayınız.
REG-DA gerilim regülatörü çok sayıda zaman programı içerir.
Varsayılan olarak seçilen dU · t = const. integral metoda ek olarak gerilim regülatörü; hızlı integral metodu, lineer metod ve
CONST adı altında bulunabilecek sabit zamanlarla çalışan başka metodlar sunar.
Eğer CONST seçilirse, tolerans bandının dışında kalan durumlarda gerilim izin verilen değişim değerinden düşükse T1 süresi
içerisinde düzenlenir. Daha büyük gerilim değişiklikleri için T2 süresi göz önünde bulundurulur.

Örnek:
İzin verilen regülasyon aralığı 1%.
1%’den 2%’ye kadar olan aralık için T1 reaksiyon süresi geçerlidir. Gerilim değişimi 2%’nin üzerine çıkarsa kademe hareketleri
T2 süresine göre gerçekleştirilir.

Hızlı Kılavuz REG - D™/DA

24

REG - D /DA
TM

11

Geri Yönde Hızlı Anahtarlama

Regülatör dU . t = const. metoduna göre çalışırken gerilim değişiklikleri de sürekli olarak regüle edilecektir. Büyük değişimler
kısa sürede, küçük değişimler daha uzun bir sürenin ardından regüle edilir.

Örnek:
İzin verilen gerilim aralığı Xwz:1%
Mevcut regülasyon değeri Xw:

+6%

Zaman faktörü:

1

Transformatörün kademe adımı:

1.5%

Bir sonraki sayfada verilen grafik bu değerlere göre 42 sn süre tanımaktadır. Hızlı anahtarlama ayarları ile bu süre düşürülebilir.
Sonraki sayfada verilen örnekte hızlı anahtarlama limiti 6% değerine ayarlanmıştır. Bu limit değere ulaşıldığında regülatör
mümkün olan en kısa sürede gerilimi izin verilen bant aralığına getirebilmek için anahtarlama işlemi gerçekleştirecektir. Bunun
için şartlar gerilim değerinin hızlı anahtarlama limitine erişmesi ve kademe değiştirme işlemleri arasına koyulan sürenin
(gecikme) dolmasıdır.
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Zaman faktörü: 1 için tepki süresi tB (sn)

Diyagram:
Mevcut regülasyon değeri
Xw = 4%;
Belirlenen
regülasyon değeri

Belirlenen regülasyon değeri
Xwz = 2%
tv = tB  zaman faktörü
 zaman faktörü: 1:
1. kademe hareketi 5 sn sonra,
2. kademe hareketi 7 sn sonra,
3. kademe hareketi 10 sn sonra,

4. kademe hareketi 20 sn sonra
Mevcut regülasyon değeri Uw (%)
Toplam süre =

Hızlı Kılavuz REG - D™/DA
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Geri yönde hızlı anahtarlama ayarlarına erişebilmek için SETUP 3 ekranındayken F4 tuşuna basınız. Ardından ardından F3
tuşu ile geri yönde hızlı anahtarlamayı seçiniz. Ayar değerinin % cinsinden limitini girerek değeri belirleyip onaylayınız.

Ayar değerini kaydetmek için Enter tuşuna basınız.
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Zaman gecikmesi, geri yönde hızlı anahtarlama aktive edildikten sonra SETUP 4 içerisinde F4 tuşu kullanılarak belirlenebilir.

Ayar değerini kaydetmek için Enter tuşuna basınız.
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Kademe Değiştiricinin Operasyon Süresi

Eğer hızlı anahtarlama değerine erişildiyse, yükte kademe değiştiricinin kademe değiştirme süresi, kademe değiştirme sinyali
için belirlenen süreyi limitleyerek gerilimin tolerans bandı içerisine geri getirilmesini geciktirmektedir.

Eğer yükte kademe değiştiricinin operasyon süresi tanımlanmışsa, kademe değiştirme süresince diğer sinyaller ile çıkış
verilmesi engellenir.
Özellikle eski model kademe değiştiricilerde, kademe değiştirme süresi içerisinde farklı bir sinyal daha gelmesi durumunda
ACİL DURUM DURDURMA (EMERGENCY STOP) sinyali üretilebilmektedir. Bu sebeple operasyon süresinin tanımlanması
önem kazanmaktadır.
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Kademe değiştiricinin operasyon süresi AddOns-1 menüsü içerisinden belirlenebilir.
SETUP 5 menüsüne girdikten sonra F1 tuşuna basınız.

Regülatör hızlı anahtarlama moduna girdiyse belirlenen süreye 2 saniye daha eklenecektir. Bu süre içerisinde regülatör yeni bir
sinyal üretmeyecek ve sürenin geçmesini bekleyecektir.
Not

Eğer sistem içerisinde mevcut ise bu fonksiyon gerilim izleme ünitesi (PAN-D) tarafından yürütülmektedir.
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İlave:
SETUP 5 menüsü içerisinde yapılacak ayarlamalar ile kademe değiştiricinin operasyon süresinin sinyali izlenebilir.
Kademe değiştirici operasyon süresi (TC) sinyali serbestçe programlanabilir bir input’a (aşağıdaki örnekte E3) aktarılabilir.
(SETUP 5, F3)
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Programlanabilir röle (aşağıdaki örnekte röle 5), kademe değiştirici arızası raporlama (TC-Err) için kullanılabilir.

TC-ERR+

 Arıza durumunda geçici bir sinyal üretir.

TC-Err

 Arıza durumunda kalıcı bir sinyal üretir.

Bu sinyal regülatörü durdurmak ve kademe değiştiricinin motor ünitesini kapatmak için kullanılabilir.
Hızlı Kılavuz REG - D™/DA
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Knx Transformatör Dönüştürme Oranları ve Bağlantısı

Eğer istenilen kontrol ve regülasyon fonksiyonları için transformatörün sekonder gerilim değeri yeterli ise bu kısma ihtiyaç
duyulmayabilir. Diğer durumlarda transformatör dönüştürme oranı ve ölçülen değerlerin nereden alındığı tanımlanmalıdır.

Eğer REG-D/DA menüleri içerisinde akım bilgisinin alındığı akım transformatörünün L3’e bağlandığı, gerilim bilgisinin ise L1 ve
L2 arasından alındığı tanımlanırsa regülatör 90 açı düzeltmesini otomatik uygulayarak reaktif akımlar ve diğer çıkışlar için
doğru değerlerin elde edilmesini sağlar.
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Ayarlara erişebilmek için SETUP 5 menüsü içerisinde F2 tuşuna, ardından F1 tuşuna basınız.
Regüle edilecek gerilim değerine ait sinyalin nereden alındığını F2 ve F4 tuşlarını kullanarak tanımlayınız. Ardından F3 veya
Enter tuşu ile seçiminizi onaylayınız.
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Gerilim transformatörünün giriş gerilimi ile çıkış geriliminin oranı Knu olarak tanımlanmaktadır. Bu oranın tanımlanması ile
regülatör ekranı üzerinde gerilim değeri, gerçek gerilim değeri olarak gösterilir (Örneği: 100 V yerine 34.5 kV olarak gösterilir.)

F2 ve F4 tuşlarını kullanarak transformatör dönüştürme oranı Knu değerini belirleyiniz ve Enter tuşu ile seçiminizi onaylayınız.

Ayarlara erişebilmek için SETUP 5 menüsü içerisinde F2 tuşuna, ardından tekrar F2 tuşuna basınız.
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Örnek:
Primer gerilim

20 kV

Sekonder gerilim

100 V

Knu = 20 kV / 0.1 kV
Knu = 200
Gerilim ölçümü L2 ve L3 fazlarına bağlı gerilim transformatörü üzerinden, akım ölçümü ise L3 fazına bağlı akım transformatörü
üzerinden alınmaktadır.
 SETUP 5 menüsüde F2 tuşuna basınız.
 Gerilim ayarını F1 tuşunu kullanarak L2L3 olarak belirleyiniz ve F3 tuşuna basarak onaylayınız.
 F2 tuşu ile Knu dönüştürme oranını giriniz ve ENTER tuşu ile onaylayınız.
 Akım transformatörü için ayarı F3 tuşunu kullanarak L3 olarak ayarlayınız ve seçiminizi F3 tuşu ile onaylayınız.
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Nominal Akımın Ayarlanması

Gerilim regülasyonu fonksiyonunun çalışabilmesi için akım değerinin ölçülmesi şart değildir.
Ancak akım değerine bağlı ayarlamalar ve değerlendirmeler yapılabilmesi gerekiyorsa veya akım değerinin de ekran üzerinde
gösterilmesi gerekiyorsa akım ölçümünün yapılabilmesi için gerekli bağlantıların gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Regülatör 1 A veya 5 A nominal değerlerdeki sinyalleri okuyabilmektedir.
SETUP 5 menüsü içerisinde F2 tuşuna basınız. Ardından F4 tuşuna basınız. Seçiminizi ENTER tuşu ile onaylayınız.
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Dikkat!

REG-DA gerilim regülatöründe yazılım üzerinden yapılan ayarlara ek olarak REG-NTZ2 terminal bloğunda
bulunan jumper’ın (köprünün) doğru pozisyonda bağlı olduğundan emin olunuz.
Regülatörlere kaç adet akım trafosunun bağlantısının yapılacağı,
donanımsal bir özellik olarak cihaz karakteristikleri ile belirlenir.
Normal uygulamalarda M1 karakteristiği yeterli olurken, uygulamanın
ihtiyacına göre M2, M3 ve M9 gibi farklı karakteristiklere uygun
cihazlar üretilebilmektedir. Bu gibi uygulamalarda akım ölçümü için
gerekli parametrelendirme işlemleri her bir kanal için aynı şekilde
gerçekleştirilmektedir.

Not

REG-DA gerilim regülatöründe 1 A veya 5 A ölçümü için donanımsal bir değişikliğe ihtiyaç duyulmamaktadır.
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Akım transformatörünün nominal giriş akımı ile çıkış akımının oranı Kni olarak tanımlanmaktadır.

Örnek:
Primer akım:

600 A

Sekonder akım:

5A

Kni = 600 A / 5 A
Kni = 120
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SETUP 5 ekranında F2 tuşuna, ardından F5 tuşuna basınız.

Ardından, seçiminizi onaylamak için ENTER tuşuna basınız.

Hızlı Kılavuz REG - D™/DA

40

REG - D /DA
TM

15

Kısıtlayıcı Limitler

Senaryo:
Regülatörün 110 kV / 20 kV transformatör üzerinde çalıştığı düşünülsün.

Primer tarafta şebeke içerisindeki bir arıza/olaydan veya kesintiden ötürü primer gerilim değerinin düştüğü varsayılsın.
Regülatör bu durumda sekonder tarafta gerilimi 20 kV değerinde tutabilmek için anahtarlama sinyali üretecektir.

Primer taraftaki arıza temizlendiği anda gerilim değeri nominal değere geri dönecektir.
Ancak arıza durumu içerisinde sekonder tarafta gerilimi 20 kV seviyesinde tutabilmek için gerçekleştirilen anahtarlama
operasyonları sebebiyle primer gerilimi nominal değere dönmüş olsa bile sekonder gerilimi istenmeyen, yüksek değerlere
ulaşacaktır.

Hızlı Kılavuz REG - D™/DA

41

REG - D /DA
TM

Çözüm:
Eğer şebeke içerisinde gerilim değeri belirlenen bir limitin altında düşerek sağlıklı işletme koşullarının dışına çıkarsa regülatör,
şebekede olağan dışı bir durumun meydana geldiğini anlamalı ve gerilimi düzenlemek adına kademe değiştirme operasyonları
gerçekleştirmemelidir.
Bu ihtiyaca yönelik ayarlamalar kısıtlayıcı limitler kullanılarak gerçekleştirilir.
SETUP 3 menüsü içerisinde F5 tuşu ile ilgili ayara ulaşabilirsiniz.
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F1, F2 ve F4, F5 tuşları ile regülatörün, gerilimin hangi oranda değişmesinin ardından düzenleme fonksiyonunu devre dışı
bırakması gerektiği belirlenebilir.
Şebekede gerilim değeri, belirlenen kısıtlayıcı limitlerin arasına döndüğünde regülatör tekrar gerilim düzenleme faaliyetlerine
devam eder.
Kısa süreli gerilim düşümlerinin kısıtlayıcı limit fonksiyonlarını tetiklememesi için SETUP 4 menüsü içerisinde F5 tuşuna
basarak kısıtlayıcı limitlerin devreye girmesine bir zaman gecikmesi tanımlanabilir. F1, F2, F3 ve F4 tuşları ile değer belirlenir.
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Örnek:
Ayar değeri 100 V
Eğer gerilim değeri 90 V’un altına düşer ve 10 saniye boyunca 90 V’un üzerine dönmez ise regülatör kısıtlayıcı limit
fonksiyonunu aktif etsin.
Kısıtlayıcı limit değeri:
SETUP 3, F5

Değer:

-10%

Zaman gecikmesi değeri:
SETUP 4, F5

Değer:
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Tetiklemeler

Tetikleme limiti olarak tanımlanan gerilim değerinin üzerinde bir gerilim değeri ölçülmesi durumunda regülatör tüm kontrol
komutlarını baskılar ve bu komutları çıkış olarak vermez.

Gerilim değeri tanımlanan limitin altına düştüğünde regülatör, düzenleme faaliyetlerine otomatik olarak tekrar başlar.
Bu değeri belirleyebilmek için SETUP 3 menüsü girdikten sonra F3 tuşuna basınız.

F1, F2 ve F3, F4 tuşlarını kullanarak tetikleme değerini belirleyiniz ve seçiminizi onaylamak için ENTER tuşuna basınız.
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SETUP 4 menüsü içerisinde F3 tuşuna basınız.

F1, F2 ve F3, F4 tuşlarını kullanarak zaman gecikmesi için bir değer belirleyiniz ve belirlediğiniz değeri ENTER tuşu ile
onaylayınız.
Limit sinyalleri aynı zamanda röle çıkışlarına veya binary çıkışlara aktarılabilir.
Buna ilave olarak tetik sinyali regülatör üzerindeki LED’ler yardımıyla da gösterilebilir.
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Not

Pin gösterimleri yalnızca REG-DA için geçerlidir.
REG-D modeli çok sayıda farklı karakteristik ile üretilebilmesi ve farklı tiplere sahip olması (19’’ modül, duvar tipi
modül, panel tipi modül vb.) terminallerin yerleşimi ve karşılık gelen bağlantılar farklı olabilir.
Devam eden sayfalarda gösterilen yerleşimler yalnızca bilgi amaçlıdır.
Her zaman ürününüz ile birlikte gelen çizimleri referans alınız.
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‘D’ karakteristiğine bağlı

olarak değişiklik gösterir.
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Akım girişi

Gerilim girişi
Gerilim girişi

Gerilim girişi
Gerilim girişi

* 23 ile 32. terminaller

Terminal
Tanımlamaları

Programlanabilir

Programlanabilir

Programlanabilir

Programlanabilir

Programlanabilir

Programlanabilir

Kademe değiştiriyor

Yardımcı besleme
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Duvar Montajı
Duvar montajı
Arkadan görünüm
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Panel Montajı

Pano montajı
Arkadan görünüm
Kesim alanı

Pano
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Standart
Ray Montajı

Standart ray montajı
Arkadan görünüm
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