
 
 
 
 
 

1. GİRİŞ 
 

MKR-AKXX cihazı, motorları veya herhangi bir sistemi aşırı veya düşük akıma 
karşı korumak için tasarlanmıştır. Cihazda iki gecikme zaman ayarı (başlangıç 
gecikmesi ve röle gecikmesi) ve akım seviye ayarı bulunmaktadır.  

  
MKR-AKA05 : Aşırı akım koruma rölesi    (0.5-5A) 
MKR-AKD05 : Düşük akım koruma rölesi  (0.5-5A) 
MKR-AKA15 : Aşırı akım koruma rölesi    (1.5-15A) 
MKR-AKD15 : Düşük akım koruma rölesi  (1.5-15A) 

 

       2.     CİHAZIN ÇALIŞTIRILMASI  
 

Cihaz aşağıdaki bağlantı şemasına uygun bir şekilde bağlanır. Akım koruma 
cihazının 2 nolu röle ucunu “Start” anahtarına basılarak faz verilir. Bu esnada 
cihaz rölesini çeker ve cihaza bağlanan sistem çalışmaya başlar. (C1 mühürleme 
kontağı ile start anahtarı mühürlenmiş olacaktır.)  

 
Başlangıç Gecikme Ayarı (0.5-8 sn.): Akım Koruma cihazına bağlanan sistem 
çalışmaya başladığı andan itibaren, bu gecikme süresi bitinceye kadar akım 
uçlarındaki seviye dikkate alınmaz. Bu özellik sayesinde, başlangıç anında yüksek 
olan Demeraj akımları ile cihazın hatalı karar vermesi engellenmiştir.  

 
Akım Seviye Ayarı (0.5-5A): Akım Koruma cihazının “k” ve “l” akım ölçme 
uçlarıdır. Bu bağlantı noktasından geçen akım, akım seviye ayarı ile kıyaslanır. 
Normal sınırlar içerisinde ise röle çekili kalır.  

 
Röle Gecikmesi Ayarı (0.5-15 sn.): “k” ve “l” uçlarından geçen akım, normal 
sınırlar dışarısına çıktığı anda, röle gecikme ayarı süresi bitinceye kadar röle 
konum değiştirmez. Röle gecikme süresi bittiğinde tekrar akım seviye ayarına 
bakılır. Halen normal sınırlar dışarısında ise röle bırakarak akım koruma cihazı 
bağlı olduğu sistemi korur. 

  
Uyarı Işıkları: 
U: Besleme var ise yanar. 
R: Röle çekili ise yanar. 
D: Akım koruma cihazı bağlandığı sistemi korumaya geçtiği anda röle bırakır   ve 
LED yanar. 

 
NOT: MKR-AKA05 ve MKR-AKD05 cihazları max. 5A akım 
ölçebilmektedirler. Fakat daha yüksek akımlar için harici olarak x5 tipi akım 
trafosu kullanılarak 10000A kadar ölçme yapabilmektedir. Örneğin, kullanılan 
sistemden geçen akım max. 500A olsun. 500/5’lik harici bir akım trafosu 
kullanılması gereklidir. Akım seviye ayarındaki değerleri 500/5=100 olduğundan 
100 ile çarparak okumamız gerekecektir. 
MKR-AKA15 ve MKR-AKD15 cihazları max. 15A akım ölçebilmektedirler. 
Yani harici akım trafosu kullanmadan 15A’e kadar korumak istenilen sisteme 
direkt bağlanabilmektedir.  

 

              3.    BAĞLANTI ŞEMASI 
 
 

 
 

Şekil -1 Bağlantı Şeması 
 

   
 
   4.  TEKNİK ÖZELLİKLER 

 
Çalışma Gerilimi (Un)                220VAC 
Çalışma Aralığı                    (0,8-1,2)xUn 
Çalışma Frekansı 50/60 Hz 
Güç Gereksinimi ≤2W 
Çıkış Tipi            Röle çıkışı 
Maksimum Kontak Akımı            5A 
Maksimum Kontak Gerilimi     250VAC 
Giriş Akım Seviyesi AKA05 /AKD05 için; max 5A 

AKA15 /AKD15 için; max 15A 
Bağlantı Şekli Raya montaj 
Koruma Sınıfı IP 20 
Plastik Materyal V0 yanmaz   
Çalışma Sıcaklığı -25oC … +65oC 
Ağırlık 280 gr. 

 
   5.   KULLANIM VE GÜVENLİK ŞARTLARI 

 
Cihazın doğru ve güvenli kullanımı için aşağıdaki hususlara uyulması gerekir; 
 

• Cihaz bağlanırken bütün enerjiyi kesiniz. 
• Cihazı solvent veya benzeri bir madde ile temizlemeyiniz. 
• Bağlantı şemasına göre bağlantıları kontrol ediniz. 
•  Arızalı cihazlar sadece yetkili bayii veya üretici tarafından tamir       
     edilmelidir. 

Bu şartlara uyulmaması, ciddi yaralanmalar ve ölümcül sonuçlara neden olabilir.  
Bu şartların dikkate alınmaması durumunda doğabilecek sonuçlardan üretici 
firma veya yetkili satıcı sorumlu değildir. 
 

6.   MEKANİK BOYUTLAR  
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