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Kullanma Kılavuzu

RKR-1T07C/1T12C
Hi -Tech “ Akıllı “ Reaktif Güç Kontrol Rölesi
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• Kullanıcı, kesin suretle kullanma kılavuzundaki  bu bilgiler

doğrultusunda, cihazı kontrol etmeli ve kullanma talimatlarını
bilmelidir !

• Bu kullanma talimatları, cihaz monte edilmeden önce okunmalıdır !

• Cihaz,yalnız bu uygulama talimatlarına göre monte edilmelidir !

•Bu cihaz sadece yetkili teknisyen v.b kişi tarafından monte edilmelidir.

Kullanma kılavuzundaki kural ve düzenlemelere uyulmalıdır !

• Cihaz gerilim altında iken içi kati suretle açılmamalıdır !

• Eğer cihaz üzerinde görülen bir hasar var ise, enerji verilmemelidir.

Satıcınız ile irtibata geçiniz!

! Önemli, önce talimatları okuyunuz !

Ek olarak, Reaktif Güç Kontrol Rölesi’nin tüm güvenlik ve
uyarı talimatlarına dikkat edilmelidir!

Güvenlik ve Uyarı Talimatları!

Alternatif akım devrelerinde kullanılan endüktif yüklerin (motor,transformatör v.s.) Ihtiyaç duyduğu
reaktif güçlerin belirli teknikler kullanılarak karşılanması REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYONU
olarak tanımlanır. Bunların en yaygını,merkezi kompanzasyon sistemidir.Bu sistem uygun biçimde
düzenlenmiş kondansatör gruplarından ve sistemdeki güç faktörünü ölçüp bu grupları ihtiyaca
göre devreye alıp - çıkaran bir Reaktif Güç Kontrol Rölesinden oluşur.
RKR-1T07C/1T12C merkezi kompanzasyon sistemleri için özel olarak tasarlanmış
mikrodenetleyici tabanlı ve üstün özellikli bir cihazdır.
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2. GENEL ÖZELLİKLER
LCD ekranlı

Otomatik
Manuel

Kondansatör güçlerini ölçme ve gösterme(kVAR)
Otomatik c/k ayarlı
Akım yönünü ( polarizasyon ) otomatik
Aşırı sıcaklık koruması (Fan kontağı çıkışlı)
Aşırı gerilim koruması (Alarm çıkışlı)
Ayarlanabilir kondansatör alma ve bırakma süreleri
Harmonik koruma (Alarm çıkışlı)
Akım, gerilim, frekans, cos ve °C gösterme
Alarm durumlarında hatayı ekranda gösterme
Sabit grup çıkışılı
Sıralama ve ayar gerektirmeyen 1’den 7/12’ye kadar istenilen kademede kullanabilme özelliği.
İhtiyaca göre kondansatör gruplarını direkt alma ve bırakma ( Seri kompanzasyon )

Çalışma Modu

ayarlama

j
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3.  LCD EKRAN

Cihazın beslemesini aldığı fazın, gerilim, akım,

frekans ve cosj değerlerini, kondansatör

gruplarının durumunu, çalışma modunu (auto-

manual) ve harmonikleri 2 satır 16 karakterlik

(2x16) LCD ekranda dört ana menüde

göstermektedir. Otomatik mod da yukarı ok ve

aşağı ok tuşları ile ekran menülerine ulaşılabilir.

Manual mod da ise yalnız birinci ekran tipi

görüntülenebilir.

3.1 LCD Ekran Görüntüleri
MAN

IND
+NORMAL
CAP

COS = 1.00

X X X X X
IND

NORMAL
CAP
+ COS = 1.00

U = 220 VAC     T = 35 C
.

AUTO

1.Ekran

Manual

Otomatik

IND
+NORMAL
CAP

COS = 1.00

IND
+NORMAL
CAP

COS = 1.00

I = 10.35 A    F = 50.0 Hz

IND
+NORMAL
CAP

COS = 1.00

HARMONIC    V(XX) = 3.5

2.Ekran

3.Ekran

4.Ekran

5

4.  PROGRAM MENÜSÜ

RKR - 1T07C/1T12C’yi programlama dört ana menü baþlýðý altýnda, ön yüzde bulunan dört buton
yardýmýyla yapýlýr ve girilen deðerler kaydedilir.Bu deðerler enerji kesintilerinde kaybolmaz ancak
gerek duyulduðunda kullanýcý tarafýndan ayný programlama yolu ile deðiþtirilebilir.

Program

Yukarı

Aşağı
Set

Yukarı

Aşağı
Set Program Program

“Programme” butonuna basýlarak “OPERATION MODE” menüsüne geçilir ve “SET” butonuna bir
kere basýlýr, UP-DOWN butunlarý ile çalýþma modu seçilir(AUTO/MANUAL) tekrar “SET” butonuna
basýlarak seçilen çalýþma modu hafýzaya alýnýr. “Programme” butonuna basýlarak programdan
çýkýlýr.

4.1  Çalışma Mod’u

OTOMATiK:

MANUAL:

Cihaz ihtiyaca göre ve ayarlanan parametrelere göre kondansatör guruplarýný kendisi
otomatik kumanda eder.

Kondansatör guruplarýný kullanýcý belirlediði þartlara göre kendisi devreye sokar veya
çýkarýr. Parametreler ve ilgili alarm durumlarý hariç cihaz hiçbir þekilde kondansatörlerin durumunu
deðiþtirmez ( bkz. Parametreler “tabk” ve alarmlar). Manual mod da “TEST” aþamasýna geçilebilir
ancak ekran tiplerinden yalnýz“ 1. Ekran” tipi görüntülenir.
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Programme” butonuna basýlarak program menüsüne girilir.UP-DOWN butunlarý ile
“PARAMATERS” menüsüne geçilir ve “SET” butonuna bir kere basýlýr UP-DOWN butonlarý ile
programlanmak istenen alt menü ( cos , ton, toff, Uov, Tov, Kctr, tdh, tabk) seçilir. “SET” butonuna
basýlarak parametre deðer deðiþikliklerinin yapýlacaðý alt menüye girilir. UP-DOWN butonlarý ile
istenilen deðer girilir ve “SET” butonu ile hafýzaya alýnýr.“Programme” butonuna iki kere basýlarak
programdan çýkýlýr.

: Hedef cos (0.80 1.00) Cihazýn ulaþmasý istenen güç katsayýsý(cos )
: Kondansatör alma gecikmesi (1 - 120 sn) Kademe alma gecikmesi.

j

j jCos

ton

toff

Tov

Kctr

: Kondansatör býrakma gecikmesi (1 - 120 sn) Kademe býrakma gecikmesi.

:Aþýrý ýsý korumasý (30 °C 80 °C) Cihaz baðlý olduðu sistem içerisindeki ýsýl deðerini
(-25 °C - 99 °C aralýðýnda) ölçerek bu deðeri LCD ekranda gösterir. Eðer ölçülen deðer ayarlanan
deðerin(30 °C - 80 °C) üstünde 10 sn' den fazla kalýr ise donanýmýnda bulunan “FAN” rölesini aktif
hale getirir ve ölçüm deðerinin gösterildiði ekranda deðer flaþ yaparak dikkat çekilmesi saðlanýr.

: Akým trafosu çevirme oraný (5/5A.......5000/5A) Cihaz baðlý olduðu enerji hattýnýn
akýmýný ölçer. Ölçülen deðer diðer hesaplamalarda kullanýldýðýndan dolayý cihaz montajý yapýlýp
enerjisi verildikten sonra sistemde bulunan ve çýkýþlarý cihaza baðlanan akým trafosunun deðeri
doðru olarak girilmelidir.
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4.2 Parametreler

Tdh

tabk

: Harmonik koruma modun' dan normal çalýþmaya dönme gecikmesi (1 - 30 dk). Cihaz
þebekede ki harmonik seviyelerini V3....V13. Harmonik'e kadar ölçer ve deðerleri ilgili ekranda
gösterir. Eðer harmonik koruma aktif hale getirilirse ve herhangi bir seviyede ki harmonik bileþeni
ayarlanan yüzdenin üstüne çýkar ise koruma moduna geçer ve tdh süresince korumada kalýr. Bu
durumda alarm rölesi devreye girer devrede ki kondansatörleri býrakýr (bkz. ALARMLAR). Bu
sürenin sonunda harmonikler normal seviyelere inmiþ ise cihaz normal çalýþmaya döner.

: Manuel moddaki maksimum çalýþma süresi (1 - 96 saat ) Cihazýn manuel konumda çalýþma
süresi “tabk” menüsündeki deðerle sýnýrlandýrýlmýþtýr. Bu menüde 1'er saatlik zaman dilimleri
halinde 96 saate kadar ayarlanabilir ve bu sürenin sonunda cihaz otomatik moda kendiliðinden
döner.

"Programme" butonuna basýlarak program menüsüne girilir.UP-DOWN butonlarý ile
"HARMONICS" menüsüne geçilir ve "SET" butonuna bir kere basýlýr.UP-DOWN butonlarý ile deðer
girilmek istenen harmonik bileþeni seçilerek (V3, V5, V7, V9, V11, V13) "SET" butonuna basýlýr.UP-
DOWN butonlarý ile ayarlanmak istenen yüzde girilir ve tekrar "SET" butonuna basýlarak ayarlanan
deðer hafýzaya alýnýr."Programme" butonuna iki kere basýlarak programdan çýkýlýr.

5.  HARMONİKLER
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V3 : %0 - %25
V5 : %0 - %25
V7 : %0 - %25
V9 : %0 - %25
V11 : %0 - %25
V13 : %0 - %25



Cihaz 13. Harmoniðe kadar harmonikleri ölçerek ekranda gösterir. HARMONICS menüsünden
herhangi bir harmonik bileþeni için deðer girildiðinde (% 0 - % 25) o bileþen için harmonik koruma
aktif hale gelir. Girilen yüzde % 0 ise koruma devre dýþý býrakýlýr.

6. KONDANSATÖR GÜÇLERİ
A)Kondansatör Güçlerini (kVAR) Ölçme

B) Kondansatör Güçlerini Görüntüleme

Cihazýn çalýþmasý için gerekli olan parametreler doðru ve eksiksiz girildikten sonra TEST moduna
geçilir.

“Programme” butonuna basýlarak program menüsüne girilir.UP-DOWN butunlarý ile “CAPACITOR
POWERS” menüsüne geçilir ve “SET” butonuna bir kere basýlýr UP-DOWN butonlarý ile deðeri
görüntülenmek istenen kondansatör guruplarý seçilir, TEST modun da ölçülen kondansatörlerin
deðeri kVAR cinsinden ekranda görüntülenir.“Programme” butonuna iki kere basýlarak programdan
çýkýlýr.

TEST sonucunda cihaz, kondansatör baðlý olan kademelerdeki deðerleri “kVAR” olarak hesaplar
ve hafýzasýna kaydeder. Boþ kademeleri (“X”) olarak iþaretler ve devre dýþý býrakýr. Cihaz
kondansatörleri, baðlý bulunduðu gerilim ve akým trafosu hattý üzerinden ölçer, diðer hatlara baðlý
güçleri eþit kabul eder. Ýstenildiðinde bu deðerler “CAPACITOR POWERS (Kondansatör Güçleri)”
menüsünde görüntülenir.
Not: Röle, saðlam kondansatörlerin gücünü ölçmüyorsa, kontaktörlerinizin ark yapýp yapmadýðýný
kontrol ediniz.

9

7. MENÜ GÖRÜNTÜLERİ 8. CİHAZIN ÇALIŞTIRILMASI

Test aþamasýnda, cihaz önce akým yönünü
(Polarizasyonu) belirler ve/veya düzeltir, ardýndan
kondansatör deðerlerini hesaplamak için tüm
kondansatör kademelerini teker teker devreye alýp
çýkartýr.

8.1. TEST
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Bu mod akým bilgisinin cihaza verilmediði
durumlarda cihazýn çýkýþ kontaklarýnýn test
edilebilmesi için kullanýlmaktadýr. “No Current”
uyarýsý olduðu durumlarda “set” butonu 6 sn.
süresince basýlý tutulursa kontak test mod'una
geçilir.Bu durumda cihaz 1'den son kademeye
kadar tüm kontaklarý tek tek devreye alýp çýkarýr.
Son kademenin sonunda otomatik olarak sona
erer. Kontak test mod'unda cihaz hiçbir þekilde
ölçüm yapmaz ve eski test verilerini deðiþtirmez.
Cihaz üzerinden ( k-l uçlarý ) akým geçerken bu
menü çalýþmaz.

8.2. KONTAK TEST MODU

AUTO
MAN
IND

NORMAL
CAP
+ COS = 1.00

OPARATION MODE

PARAMETERS

HARMONICS

AUTO

UOV

ton

toff

Tov

Kctr

thd

bkau

Cosn

V9

V5

V7

V11

V13

V3

MANUAL

REACTIVE POWER

C4 XX.X KVAR

C2 XX.X KVAR

C3 XX.X KVAR

C5 XX.X KVAR

C6 XX.X KVAR
C7 XX.X KVAR

C8 XX.X KVAR

C1 XX.X KVAR

C11 XX.X KVAR

C9 XX.X KVAR

C10 XX.X KVAR

C12 XX.X KVAR

CFIKSED XX.X KVAR



8.3.Kondansatör Alma - Bırakma Sıralama
Cihaz kondansatör alma býrakma iþlemleri için geliþmiþ bir algoritma ile donatýlmýþtýr. Toplam
reaktif güce göre ve ölçtüðü kondansatör deðerlerine göre alacaðý veya býrakacaðý kademeyi
kendisi belirler ve “Ton -Toff” süreleri sununda alma veya býrakma iþlemini yapar. Kondansatör
gruplarýnýn sýralamasý önemli deðildir ancak kondansatör gruplarýnda herhangi bir deðiþiklik
yapýlýrsa “TEST” iþleminin tekrar yapýlmasý gerekmektedir

Þebeke gerilimi 4sn süresince “Uov” deðerinin üstünde kalýrsa aþýrý gerilim alarmý devreye girecek,
sabit grup dahil bütün kondansatör kademeleri devredýþý kalacak ve ekranda ölçülen gerilim deðeri
flaþ yaparak alarm ikazýnýn hangi sebepten oluþtuðunun anlaþýlmasý saðlanacaktýr.Ýþletme gerilimi
Uov deðerinin 10V altýna düþtüðünde alarm devreden çýkacak ve cihaz normal çalýþmaya devam
edecektir.

9.1. Aşırı Gerilim Alarmı

Harmonik seviyeleri 4sn süresince ayarlanan limit deðerin üstünde kalýrsa kondanasatör
guruplarýnýn tamamý devre dýþý kalýr alarm sinyali devreye girer ve limiti aþan harmonik deðeri
ekranda flaþ yaparak alarm durumunun nedeni belirtilir. Cihaz bu alarm durumu oluþtuðunda “tdh”

süresi kadar bekler. Bu süre sonunda harmonikler limit deðerlerin altýna düþerse alarm sinyali
devre dýþý kalýr ve cihaz normal çalýþmasýna geri döner.

9.2. Harmonik Alarmı

9.3. Eksik Kompanzasyon Alarmı
Cihaz bütün kondansatör guruplarýný devreye aldýðý halde güç katsayýsýný (cos ) ayarlanan
deðere ulaþtýramadýðýnda ve bu durumda 3dk' dan daha uzun bir süre kaldýðýnda alarm sinyali
devreye girer ve ekranda “Ind” yazýsý flaþ yapmaya baþlar.

j
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9.ALARMLAR

9.4. Aşırı Kompanzasyon Alarmı
Cihaz bütün kondansatör guruplarýný devre dýþý býraktýðý halde yine de kapasitif bölgede kalýyorsa
ve durum bu 3 dk süresince devam ediyorsa alarm sinyali devreye girer ve ekranda “Cap” yazýsý
flaþ yapmaya baþlar. Durum normale döndüðünde alarm sinyali otomatik olarak devreden çýkar.

Manual mod da bu alarm devre dýþý kalýr.

² ²

Not :

9.5. Aşırı Isı Alarmı

Cihaz bulunduðu pano içerisindeki dahili ýsýyý ölçerek bunu ilgili ekranda gösterir.Ölçülen ýsý deðeri
Kullanýcýnýn belirleyebildiði “Tov” deðerinin üstünde 10sn'den daha uzun kalýrsa donanýmýnda
bulunan fan kontaðýný aktif hale getirerek sisteme baðlanacak bir faný devreye alýr. Ölçülen sýcaklýðý
ekrana getirerek flash yapar. Bu durumda alarm sinyalini devreye almaz. Ölçülen ýsý deðeri
ayarlanan ýsý “Tov” deðerinin altýnda 10sn'den daha uzun süre kaldýðýnda fan çýkýþý devreden çýkar
ve ekrandaki flaþ modu normale döner.

Aþýrý ýsý alarmý cihazýn normal çalýþmasýný etkilemez.Not :

9.6. Düşük Akım Alarmı

Sistemdeki akým trafosunun sekonder akýmý 0.02A'in altýna düþtüðünde veya herhangi bir
sebepten dolayý cihaz akým trafosundan bilgi alamadýðýnda ekranda “NO CURRENT” ibaresi flaþ
yapmaya baþlar ve kondansatör gruplarýný sýrayla devre dýþý býrakýr. Akým seviyesi ölçülebilir
duruma gelince, cihaz normal çalýþmaya döner.
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Durum normale döndüðünde alarm sinyali otomatik olarak devreden çýkar.
Manual mod da bu alarm devre dýþý kalýr.Not :



Besleme Gerilimi : 230VAC + %20
Şebeke Frekansı : 50 – 60 Hz
Şebeke Akımı : ......./5A
Sekonder Akım Aralığı :0.02A – 5.5A
Akım Trafosu Oranı :5/5 A ...... 5000/5 A
Polarizasyon (akım yönü):Otomatik
C/K Ayarı :Otomatik
Kademe Sayısı :1’den 7/12’ye Kadar Otomatik + Sabit Grup
Çıkış Kontağı :5A/250VAC
Alarm Çıkışı :5A/250VAC
Soğutma Fan Çıkışı :5A/250VAC
Ekran
Sıcaklık Aralığı :
Kutu Malzemesi                :
Ön Panel Boyutları :
Montaj Derinliği                :
Kutu                                   :

- 25 C ...+ 99 C
Alev almaz, sentetik plastik,(UL-94, Class VO)
144mm  x 144mm (DIN 43 700)
90mm Max.
Bağlantılar IP 20, gövde IP 54

° °

:2 satır 16 karekter(2x16) LCD Ekran

10. TEKNİK ÖZELLİKLER
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