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DİJİTAL COS j METRELER VE FREKANSMETRELER
3. KULLANIM VE GÜVENLİK ŞARTLARI

4. MEKANİK BOYUTLAR VE BAĞLANTI ŞEMALARI
66mm

72mm

PM-CM / CMR

70mm

DIGITAL COS j METER
Supply (Un)
: 220VAC / 50-60 Hz
Operating Range: (0,8-1,2)Un
Current Input
: max. 5A
Relay Output
: 5A/250VAC
Voltage Input
: 2,5-300VAC

72mm

7mm

Current Signal
Inputs

A) 72x72mm

k
90mm

96mm

L1
L2
L3

Relay Outputs Voltage Signal
Inputs

l

C NO L

Supply

L

N

N

Akım Trafosu

N
67mm

96mm

10mm

NOT: PM-CM cihazında C ve NO röle
çıkışları bulunmamaktadır.
144 mm

135 mm
77 mm

B) 96x96mm

30 mm

144 mm

70 mm
12 mm

8 mm

a) PM-CM/PM-CMR

C) 144x144mm

PM-FM / FMR
72mm

DIGITAL FREQUENCYMETER

70mm

7mm

Supply (Un)
: 220VAC / 50-60Hz
Operating Range : (0,8-1,2)Un
Measuring Range: 20-600Hz
Voltage Input
: 2,5-300VAC
Relay Output
: 5A/250VAC

72mm

Relay Outputs Voltage Signal
Inputs

A) 72x72mm

Supply

L

C NO V1 V2

96mm

PM-CM/PM-CMR: PM-CM/PM-CMR cihazı “Supply” girişlerine
220VAC gerilim bağlandığı anda çalışmaya başlar. Cosj'si ölçülecek olan
sistemin fazı “Voltage Signal Inputs” 'a bağlanması gereklidir. Aynı fazın akımı
ise “Current Signal Inputs” 'a bağlanması şarttır. Cihaz yukarıdaki bağlantı
yapıldıktan sonra kendisine bağlanmış olan fazın cosj'sini hesaplayarak
gösterecektir. Cihaz, sistemin endüktif ya da kapasitif olduğunu üzerindeki
LED'ler ile gösterir.
Cosj limit ayarı ve Bekleme zamanı ayarı (PM-CMR için): Enter butonuna
basılır. “C1” ekranda gözükecektir. Tekrar Enter butonuna basılır, ekranda alt
Cosj limit değeri gözükecektir. Daha sonra bu değer “UP” veya “DOWN”
butonu ile değiştirilir. Enter butonuna basılarak ayarlanan değer kaydedilir.
“UP” butonuna ekranda “C2” gözükünceye kadar basılır. Tekrar Enter butonuna
basılır, ekranda üst Cosj limit değeri gözükecektir. Daha sonra bu değer “UP”
veya “DOWN” butonu ile değiştirilir. Enter butonuna basılarak ayarlanan değer
kaydedilir. “UP” butonuna ekranda “td” gözükünceye kadar basılır. Tekrar Enter
butonuna basılır, ekranda röle gecikme zamanı gözükecektir. Daha sonra bu
değer “UP” veya “DOWN” butonu ile değiştirilir. Enter butonuna basılarak
ayarlanan değer kaydedilir. “UP” butonuna ekranda “End” gözükünceye kadar
basılır ve Enter butonuna basılarak ayar menüsünden çıkılır. Cihazın algılamış
olduğu cosj değeri C1 alt cosj değerinin altına veya C2 üst cosj değerinin
üzerine çıktığı anda td gecikme süresi kadar beklenir ve cosj değerinde bir
değişiklik yok ise röle ON konumuna geçerek pozisyon değiştirir.
NOT: Voltaj sinyalinin bağlı olduğu faz ile akım sinyalinin bağlı olduğu faz
aynı olmalıdır.
NOT: Cosj değerinin hesaplanabilmesi için akım ve gerilim girişleri
uygulanmalıdır.
PM-FM/PM-FMR: Bağlantı şemasında belirtildiği şekilde bağlantıların
yapılması durumunda her hangi bir ayarlamaya ihtiyaç duyulmadan, “Voltage
Signal Inputs” girişindeki sinyalin frekansını ölçer ve ekrana dijital olarak
yansıtır. “Supply” girişi cihazın besleme girişidir. 220VAC/50-60 Hz ile cihaz
harici olarak beslenmelidir. “Voltage Signal Inputs” girişine 2,5-300VAC
gerilim ve 20-600 Hz frekansındaki sinyaller bağlanabilir.
Frekans limit ayarı ve Bekleme zamanı ayarı (PM-FMR için): Enter butonuna
basılır. “F1” ekranda gözükecektir. Tekrar Enter butonuna basılır, ekranda alt
frekans limit değeri gözükecektir. Daha sonra bu değer “UP” veya “DOWN”
butonu ile değiştirilir. Enter butonuna basılarak ayarlanan değer kaydedilir.
“UP” butonuna ekranda “F2” gözükünceye kadar basılır. Tekrar Enter butonuna
basılır, ekranda üst frekans limit değeri gözükecektir. Daha sonra bu değer “UP”
veya “DOWN” butonu ile değiştirilir. Enter butonuna basılarak ayarlanan değer
kaydedilir. “UP” butonuna ekranda “td” gözükünceye kadar basılır. Tekrar Enter
butonuna basılır, ekranda röle gecikme zamanı gözükecektir. Daha sonra bu
değer “UP” veya “DOWN” butonu ile değiştirilir. Enter butonuna basılarak
ayarlanan değer kaydedilir. “UP” butonuna ekranda “End” gözükünceye kadar
basılır ve Enter butonuna basılarak ayar menüsünden çıkılır. Cihazın algılamış
olduğu frekans değeri F1 alt frekans değerinin altına veya F2 üst frekans
değerinin üzerine çıktığı anda td gecikme süresi kadar beklenir ve frekans
değerinde bir değişiklik yok ise röle ON konumuna geçerek pozisyon değiştirir.

28 mm

2. CİHAZIN ÇALIŞTIRILMASI

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.

66mm

PM-CM/PM-CMR, şebekeden çekilen enerjinin cosj‘sini ölçmek için
tasarlanmıştır. Mikroişlemci kontrollü olup tamamıyla dijital yapıdadır.
PM-FM/PM-FMR, girişlerine uygulanan sinyalin frekansını ölçmek üzere
tasarlanmış. Mikroişlemci kontrollü olup tamamıyla dijital yapıdadır.

90mm

1. GİRİŞ

N

L1
L2
L3
N

67mm

10mm

96mm

NOT: PM-FM cihazında C ve NO röle
çıkışları bulunmamaktadır.

B) 96x96mm

b) PM-FM/PM-FMR

NOT: Özel üretimlerde ürünün standart dışı özellikleri, ürün üzerinde
belirtilmiştir.

5. TEKNİK ÖZELLİKLER
Model

Ölçüm
Aralığı

Un

Voltaj
Girişi

Akım Girişi

Röle Çıkışı

Ölçüm
Hassasiyeti

PM-CM72

-

PM-CM96
PM-CM144

0,00-1,00 end.
0,00-1,00 kap.

PM-CMR72
PM-CMR96
PM-CMR144

220VAC
1Faz + 1Nötr
(0,8-1,2)xUn
50-60 Hz

max. 5A

2,5-300VAC

20-600Hz

-

PM-FMR72
250VAC-5A
PM-FMR96

Koruma
Sınıfı

Plastik
Materyal

Çalışma
Sıcaklığı

Ağırlık

a

295 gr.

a

320 gr.

a

600 gr.

a
±%1

-

PM-FM96

Montaj

a
250VAC-5A

PM-FM72

Boyutlar ve
Bağlantı Şemaları

a

305 gr.
Panoya
Montaj

330 gr.
IP 20

V0 Yanmaz

o

o

-25 C … +65 C

610 gr.

b

245 gr.

b

290 gr.

b

295 gr.

b

315 gr.
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