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Baský bilgileri
04.11.1998 Ýlk baský.
26.11.1998 Eklemeler.
09.12.1998 Sayfa 22 Þifre=3846,
Sayfa 31 Gvarh, Sayfa 35 Gövde derinliði
03.03.1999 Ýlaveler.
26.03.1999 Baðlantý þemasý.
03.05.1999 cos(phi), olay belleði.
30.09.1999 Fonksiyonlarýn geniþletilmesi.
02.02.2000 PROFIBUS için öncelikli kontrol.
22.02.2000 Dýþ iletken gerilimlerinin gösterilmesi.
29.02.2000 Ölçüm periyodunun geri alýnmasý.
08.02.2000 Seri arabirimler üzerinden iþin silinmesi.
08.06.2000 Profibus DP V1.
15.01.2001 Yaz/kýþ saatinin ayarlanmasý.
25.01.2001 Ölçüm deðerleri arasýnda otomatik geçiþ,
veri kaydý.
08.07.2002 IT-Aðý, Profibus 500kbps,Tablolar.
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Genel

Alýcý kontrolü

Cihazýn güvenli ve eksiksiz kullanýmýný saðlamak için
düzenli bir nakil, uzmanca depolama, kurma, montaj,
dikkatli kullaným ve bakým gereklidir. Güvenli bir
iþletimin artýk mümkün olmayacaðý varsayýlýrsa, cihaz
kullaným dýþýna alýnmalýdýr ve yanlýþ kullanýmdan
korunmalýdýr.
Þu þartlarda güvenli bir iþletim yerine getirilemez:
· cihaz görünebilir hasar gösterdiðinde
· cihaz bozulmamýþ net stoða raðmen çalýþmadýðýnda
· cihaz uzun süre elveriþsiz koþullarda kalýrsa (oda
iklimi, çiy gibi koþullara adapte olmadan izin verilen
iklimin dýþýnda depolama) ya da nakil kullanýmý
(gözle görülür hasar olmasa bile yüksek bir yerden
düþmesi).

Kullaným hatýrlatmalarý

Güvenlik düzenlemelerine göre cihaz yalnýzca uzman
personel tarafýndan yerleþtirilebilir ve kullanýlabilir. Cihazý
kullanýrken ayrýca uygun uygulama için lütfen güvenlik
ve yasal talimatlarý hatýrlayýn. Uzman personel; ürünün
kurulmasý, montajý ve servise konulmasý hakkýnda bilgi
sahibi kiþidir ve þu niteliklere sahiptir:
· Þalteri veya aletleri güvenlik teknikleri standartlarýna
göre açýp kapama, toprak hattý baðlama veya akým
devrelerini karakterize edebilme hakkýna sahip veya
bunun eðitimini/talimatýný almýþtýr.
· Standart güvenlik tekniklerine göre güvenlik ekipmanýn
bakýmýný ve kullanýmý konusunda eðitim veya talimat
almýþtýr.

Aletin yüklenmesine baþlamadan önce lütfen
tamamlama için teslim içeriðini test edin. Daðýtýlmýþ
bütün seçenekler daðýtým belgelerinde listelenmiþtir.

Dikkat !
Teslimat kapsamýna giren tüm soket
klemensleri cihaza takýlýdýr! RS232 ara birimi
için olan 9 kutuplu D-Sub soketi teslimat
kapsamýna dahil deðildir.

Bakým hatýrlatmalarý

Daðýtýmdan önce cihaz türlü güvenlik kontrolleri içinde
test edilir ve mühürle iþaretlenir. Eðer alet açýlýrsa bu
kontroller tekrar yapýlmalýdýr.
Ýmalat tesisinde açýlmayan cihazlar garanti kapsamýna
girmez.

Kullanma talimatý ayrýca teslim edilmeyen, Tamir ve kalibrasyon
böylece teslimat kapsamýna girmeyen Tamir ve kalibrasyon iþleri yalnýzca imalat tesislerinde
opsiyonlarý da tanýmlamaktadýr.
yürütülebilir.
Ön yüzey
Ön yüzey temizlenmesi, genel temizlik maddeleri
kullanarak yumuþak bir bezle yapýlmalýdýr. Asit veya
asitli maddeler temizleme için kullanýlmaz.

Sembollerin anlamý
Tehlikeli elektrik gerilimlere karþý uyarý.

Pil
Pillerin ömrü +45°C depolama sýcaklýðýnda
en az 5 yýldýr. Standart olarak pilin ömrü 8 ile 10 yýldýr.
Piller lehimlidir ve bundan dolayý sadece üretim yerlerinde
deðiþtirilmeliler.

Bu sembol sizi montaj, çalýþtýrma ve
kullaným esnasýnda çýkabilecek olasý
tehlikelere karþý uyarýr.

Atýk yönetimi
Yasal düzenlemelere ve yeniden kazanýma göre,
UMG503 elektronik bir atýk olarak düzenlenebilir. Takýlan
lityum pilinin ayrý olarak atýlmasýna dikkat edilmelidir.

Koruyucu iletken baðlantýsý.
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Ürün tanýtýmý

Kullaným alanlarý

Fonksiyonel taným

UMG503 sabit bir montaj ve düþük ve orta gerilim
þalter tertibatlarýnda gerilim, akým, güç, üst
dalgalanmalar (1den 20ye kadar) vb. ölçümler için
uygundur. UMG503ün çalýþtýrýlmasý için koruma
iletken baðlantýsý gereklidir.
Ölçüm, nötr iletkenli veya nötr iletkensiz (üç tel
ölçümü) bir fazlý ve üç fazlý sistemler için dizayn
edilmiþtir. Ölçüm sadece iki gerilim transformatörü
üzerinden gerçekleþtiriliyorsa üç tel ölçümü opsiyonu
gereklidir.
Topraða göre 500VACye kadar alternatif gerilimler
(50 Hz / 60 Hz) ve 870 VAC faza faz gerilim ölçüm
giriþlerine direk baðlanabilir. Gerilim ölçüm giriþleri
birbirinden galvanizli ayrýlmamýþtýr ve M2 harici ön
sigortalar UMG503e baðlanmalýdýr.
Akým ölçer giriþlerine ya ../5A ya da ../1 Alýk akým
trasformatörü baðlanabilir. Topraða göre 150 VACye
kadar gerilimli aðlarda 6 Aya kadar olan akýmlar
direk olarak UMG503e baðlanabilir ve ölçülebilir.
Destek geriliminin, ölçüm giriþlerinin baðlantýsý
cihazýnýn arka tarafýndaki çarpma korumalý kýskaçlar
üzerinden gerçekleþir. Destek gerilimi bir ayýrýcý
(þalter veya güç þalteri) ve bir fazla akým koruma
tertibatý (10 A) üzerinden bina kurulumunda
baðlanmalýdýr.

Üç fazlý elektronik ölçüm sistemi gerilimlerin ve akýmlarýn
efektif deðerlerini 50/60 Hz aðlarý içinde belirler ve
sayýsallaþtýrýr.
Her saniye tüm akým ve gerilim ölçüm giriþlerilerinde en az
iki benek deneyi ölçümü gerçekleþtirilir. 500 msden büyük
olan ölçüm sinyali kesintileri kesinlikle tanýnýr. Tarama
deðerlerinden takýlý durumdaki mikroiþlemci elektrik
büyüklükleri hesaplar. Bu ölçüm deðerleri programlanabilir
ölçüm deðeri göstergesinde gösterilebilir. Programlama
verileri ve minimum ve maksimum deðerler pil tamponlu
bir kalýcý belleðe kaydedilir.
Seçilen ölçüm deðerleri tarih ve saat ile birlikte bir dairesel
bellekte kaydedilir.

2M

L1

2M

2M

L2

L3

Dikkat !
Paket kontrol ünitesi olan sistemlerde ölçüm
yapmak mümkün deðil, çünkü ölçüm sinyallerinin
devamlý araþtýrmasý gerçekleþmemektedir.

PE

Þekil: Gerilim ölçümünün yedek devre þemasý.

Servis

El kitabýnda açýklanmayan sorularýnýz varsa direk bizimle baðlantý kurun; sorunu daha iyi anlayabilmemiz için
þu bilgilere ihtiyacýmýz vardýr:
~cihazýn tanýmlamasý (bkz. tip etiketi)
~seri numarasý (bkz. tip etiketi)
~yazýlýmýn versiyonu
~ölçüm ve destek gerilimi ve eksiksiz hata tarifi

Bize ulaþabileceðiniz çalýþma saatleri:

Montag bis Donnerstag zwischen 07:00 bis 15:00
und Freitags zwischen
07:00 bis 12:00

Siemens San. ve Tic. A.Þ.
Yakacýk Yolu No:111
TR-81430 Kartal ÝST.
Ürün desteði: Tel. (0216) 459 21 39
Fax (0216) 459 39 72
e-mail: halil.ibrahim.kurt@siemens.com.tr
= Tuþ 1

= Tuþ 2

= Tuþ 3

= Maks. deðer veya alým

= Min. deðer veya daðýtým. Sayfa 5

Üniversal Ölçüm Cihazý

UMG 503

Kullaným hatýrlatmalarý
Destek gerilimi

UMG503ün destek gerilimi (klemens 14, 15) giriþi
topraða göre (PE) 300 VACye kadar nominal gerilim
için uygundur. Toprak (PE) ve destek gerilimi (klemens
14, 15) arasýnda daha yüksek gerilimler UMG503ü
tahrip edebilir. Destek gerilimi giriþinde yüksek gerilimi
önlemek için destek gerilimi topraklanmýþ olmalýdýr.
Ayrýca aþaðýdaki noktalara dikkat edilmeli:
-Destek gerilimi için kablo döþeme hatlarý topraða
göre 300 VACye kadar nominal gerilim için uygun
olmalýdýr.
-Destek gerilimi bir sigorta ile emniyete alýnmalýdýr.
Sigorta 2 Adan 10 Aya kadar olan bölgede yer
almalýdýr.
-Bina kurulumunda destek gerilimi için bir þalter veya
güç þalteri bulunmalýdýr.
-Þalter bu cihazýn yakýnýnda bulunmalýdýr ve kullanýcý
tarafýnda kolayca ulaþýlabilmelidir
-Þalter bu cihaz için ayýrýcý olarak iþaretlenmelidir.
-Destek geriliminin kurulumundan önce, gerilimin ve
frekansýn tip etiketindeki verilere uygun olduðunu
kontrol edin!
-Cihaz sadece topraklanmýþ gövdeyle çalýþtýrýlmalýdýr!
-Lehimlenmiþ tek telli iletkenler, vida klemensine
baðlanmasý için uygun deðildir!
-Vida soket klemensleri sadece gerilimsiz durumda
takýlmalýdýr.

RS485 Ara birim kablosu

Bus yapýsý
Tüm cihazlar bir BUS yapýsýnda (hat) baðlanýr. Bir
birimde en fazla 32 kullanýcý birbirine baðlanabilir
(zusammenschalten). Birimin baþýnda ve sonunda
kablo dirençlerle kapatýlýr. UMG503de bu dirençler iki
baðlantý köprüsüyle (Steckbrücke) etkinleþtirilebilir.
32den fazla kullanýcý olduðunda tek tek birimleri birbirine
baðlamak için repaeterler (iletken güçlendiricisi
(Leitungsverstärker)) kullanýlmalýdýr.

Kaplama
RS485 ara birimin üzerindeki baðlantýlar için burulmuþ
ve kaplamalý bir kablo kullanýlmalýdýr. Yeterli bir kaplama
etkisini elde etmek için kablonun her iki ucu geniþ
yüzeyli olarak gövde veya dolap parçalarýna
baðlanmalýdýr.
Kablo özellikleri
Azami hat uzunluðu kablo tipine ve transfer hýzýna
baðlýdýr. A kablo tipini öneriyoruz.

Kablo parametresi
Empedans

Ölçüm gerilimi

Ölçüm gerilimleri için olan kablo döþeme hatlarý,
topraða göre 500 VACye kadar olan ve iletken
iletkene göre(Leiter gegen Leiter) 870 VACye kadar
olan gerilimler için uygun olmalýdýr.
Dikkat!
Baðlantý örnekleri 5 ve 6 için üç tel ölçümü opsiyonu
gereklidir. Nsiz aðlarda gerilim transformatörü
kullanýlmalý ve devre/montaj þemasýna uygun olarak
baðlanmalýdýr.

Ölçüm akýmý

UMG503ün akým ölçer giriþlerine direk olarak ../5A
ve ../1A gerilim transformatörleri baðlanabilir.

Tip A

Tip B

135-165 Ohm
(f = 3-20 MHz)
< 30 pF/m
< 110 Ohm/km
>= 0,34 mm2
(AWG22)

Kapasite
Direnç
Enine kesit

100-130 Ohm
(f > 100 kHz)
< 60 pF/m
>= 0,22 mm2
(AWG24)

Kablo uzunluðu
Aþaðýdaki tabloda çeþitli transfer hýzlarý için azami
kablo uzunluklarý metre (m) cinsinden gösterilmektedir.

Kablo tipi
Tip A
Tip B

9.6

Baud Oraný/Hýzý (kbit/s)
19.2 93.75 187.5 500 1500

1200 1200 1200 1000 400
1200 1200 1200 600 200

200
70

Dikkat !
Akým transformatörleri çarpma tehlikesi olan
gerilimler taþýyabilir ve bu nedenle
topraklanmalýlar.
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Destek
gerilimi

Destek
gerilimi
Ölçüm

Alýcý

Alýcý

Ölçüm

Þekil 2: Üç akým transformatörlü dört tel ölçümü.

Þekil 2a: Üç akým transformatörlü dört tel ölçümü.

Destek
gerilimi

Destek
gerilimi

Ölçüm

Alýcý

Alýcý

Ölçüm

Þekil 3: Ýki akým transformatörlü dört tel ölçümü.

= Tuþ 1

= Tuþ 2

= Tuþ 3

Þekil 3a: Ýzole topraklanmýþ yýldýz noktasý olan bir
aðda, üç akým transformatörlü ve gerilim transformatörlü
üç tel ölçümü.

= Maks. deðer veya alým

= Min. deðer veya daðýtým.
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Destek
gerilimi

Destek
gerilimi

Ölçüm

Ölçüm

Alýcý

Þekil 5: Üç gerilim transformatörü ile üç tel ölçümü.

Alýcý

Þekil 6: Ýki gerilim transformatörlü ve üç akým transformatörlü üç tel ölçümü (Üç tel ölçümü opsiyonu gereklidir).

Destek
gerilimi

Destek
gerilimi
Ölçüm

Ölçüm

Alýcý

Ölçüm

Þekil 7: Üç gerilim transformatörlü ve iki akým
transformatörlü üç tel ölçümü.

Sayfa 8

= Maks. deðer veya alým

Þekil 8: Ýki gerilim transformatörlü ve iki akým
transformatörlü üç tel ölçümü Üç tel ölçümü
opsiyonu gereklidir).

= Min. deðer veya daðýtým.

= Tuþ 1

= Tuþ 2

= Tuþ 3

UMG503

Destek
gerilimi
Auxiliary
Voltage

0,005 .. 5A

27 26 25 24 23 22 21 20 19
18
L1 L2 L3 N

2A

Alýcý
Consumer

l
l

../5(1)A k

l

../5(1)A

230V/400V 50Hz
PE

L3

L1 N

410A

k

L1
L2

14 15

l

../5(1)A k

l

../5(1)A k

230V/400V 50Hz

Alýcý
Consumer

L1 N

410A

k

0,005 .. 5A

14 15

2A

../5(1)A k

Destek
gerilimi
Auxiliary
Voltage

Ölçüm
Mesurement
L/L 80 .. 870V AC
L/PEN 50 .. 500V AC

27 26 25 24 23 22 21 20 19
18
L1 L2 L3 N

L1
L2
L3
N

UMG503
10160990

Ölçüm
Mesurement
L/L 80 .. 870V AC
L/PEN 50 .. 500V AC

UMG 503

101609100

Üniversal Ölçüm Cihazý

l

../5(1)A

PE

Þekil 9: Nli IT aðýnda ölçüm.

= Tuþ 1

= Tuþ 2

Þekil 10: Nsiz IT aðýnda ölçüm.

= Tuþ 3

= Maks. deðer veya alým

= Min. deðer veya daðýtým. Sayfa 9
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Devreye alma

Cihazýn çalýþtýrýlmasý aþaðýda sýralandýðý gibi
yapýlmalýdýr:
-Cihazý takýn.
-Uh destek gerilimini kurun.
Kurulacak destek geriliminin büyüklüðü tip etiketindeki
veriye uygun olmalýdýr.
UMG503 destek geriliminin (klemens 14, 15) giriþi
topraða göre (PE) 300 VACye kadar nominal
gerilimler için uygundur. Toprak (PE) ve destek
(klemens 14, 15) arasýndaki daha yüksek gerilimler
UMG503ü tahrip edebilir. Destek gerilimi giriþinde
yüksek gerilimi önlemek için destek gerilimi
topraklanmýþ olmalýdýr.
Destek gerilimi için olan kablo döþeme hatlarý topraða
göre 300 VACye kadar nominal gerilimler için uygun
olmalýdýr.

Destek
gerilimi

Ölçüm

Alýcý

UMG503 için olan destek gerilimi gerilim
transformatörülerinin arkasýndan
kavranmamalýdýr. Orta gerilim tarafýndaki
kumanda eylemleri (Schalthandlungen) UMG503ün
destek giriþini tahrip edebilen kýsa süreli yüksek
gerilimlere yol açabilir.
-Akým transformatörünü ve gerilim transformatörünü
programlayýn.
-Ölçüm gerilimini kurun (maksimum topraða göre Baðlantý örneði 1
500 VAC) ve ölçüm gerilim göstergesini kontrol edin. Üç akým transformatörlü dört tel ölçümü.
Dikkat !
Ölçüm gerilimi için kablo döþeme hatlarý
topraða göre 500 VAC ve 870 VACye kadar
olan faza faz gerilimler için uygun olmalýdýr.
Dikkat !
Baðlantý örnekleri 6 ve 8 için üç tel ölçümü
opsiyonu gerekmektedir. Nsiz aðlarda
gerdirme transformatörüleri kullanýlmalý ve
devre þemasýna uygun olarak baðlanmalýdýr.
-Ölçüm akýmýný kurun (maksimum 6 A). Ölçüm akým
göstergesini kontrol edin. Akým transformatörünü kýsa
devre yapýn ve ölçüm akým göstergesinin sýfýr amper
gösterip göstermediðini kontrol edin.
Dikkat !
· Topraklanmayan akým transformatörü
klemenslerinde çarpma tehlikesi vardýr.
· Ýkinci tarafý açýk olan akým transformatörleri
çarpma tehlikesi olan gerilimler taþýyabilir ve
bu nedenle kýsa devre yapýlmalýdýr.

Dikkat !
· Bina kurulumunda destek gerilimi için bir þalter
veya güç þalteri bulunmalýdýr.
· Þalter cihazýn yaknlarýnda monte edilmeli ve
kullanýcý bu þaltere kolayca ulaþabilmeli
· Þalter bu cihaz için ayýrýcý olarak iþaretlenmelidir.
· Destek geriliminin kurulumundan önce, gerilimin
ve frekansýn tip etiketinin üzerindeki bilgilere
uygun olduðuna dikkat edin!
· Cihaz sadece topraklanmýþ gövdeyle
çalýþtýrýlmalýdýr!
· Lehimlenmiþ tek telli iletken, vida klemensine
baðlanmasý için uygun deðildir!
· Vida soket klemensleri sadece gerilimsiz
durumda takýlmalýdýr.

-Faz düzenlemesini kontrol edin.
Dýþ iletken ile ilgili akým transformatörü (primer)
arasýnda gerilim yoksa, dýþ iletken akým
transformatörüne göre doðru düzenlenmiþtir.
-Ara birimi (RS485 2-tel) baðlayýn. PCyi COM ara
birime baðlarken bir ara birim transformatörü
(RS485/RS232) kullanýlmalýdýr.

Sayfa 10
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Hatalarýn düzeltilmesi
Hata

Sebep

Çözüm

Ekran boþ.

Harici sigorta gevþemiþtir.
Dahili sigorta gevþemiþtir.

Sigortayý deðiþtirin.
Kullanýcý sigortayý deðiþtiremez. Tamir için cihazý
üreticiye gönderin.

Kontrast ayarý çok koyu
Cihaz arýzalý.

Kontrast ayarýný konfigürasyon menüsünde ayarlayýn.
Cihazýn tamir edilmesi için cihazý üreticiye gönderin.

Akým iþaretinin olmamasý. Ölçüm geriliminin baðlý
olmamasý.

Ölçüm gerilimini baðlayýn.

Akýmýn küçük deðerde
olmasý.

Yanlýþ fazda akým ölçümü.
Akým transformatör
faktörünün yanlýþ
programlanmasý.

Baðlantýyý kontrol edin ve gerekirse düzeltin.

Akýmýn yanlýþ deðerde
olmasý.

Yanlýþ fazda akým ölçümü.

Baðlantýyý kontrol edin ve gerekirse düzeltin.

Akým transformatör faktörünün yanlýþ programlanmasý.
Ölçüm alanýnýn aþýlmasý.
Ölçüm giriþindeki akým
pik deðeri üst dalgalanmalar tarafýndan
aþýlmasý.
Ölçüm giriþindeki akýma
ulaþýlamadý.

Akým transformatöründeki akým transformatörü oranýný
okuyun ve programlayýn.
Daha büyük bir akým transformatörü takýn.
Daha büyük bir akým transformatörü takýn.

Akým transformatöründeki akým transformatörü oranýný
okuyun ve programlayýn.

Dikkat! Ölçülen giriþlerinin fazla yüklenilmediðinden
emin olun.
Daha küçük bir akým transformatörü takýn.

L-N geriliminin çok küçük Yanlýþ fazda ölçüm yapýlmasý. Baðlantýyý kontrol edin ve gerekirse düzeltin.
olmasý.
Gerilim transformatörü fak- Gerilim transformatöründeki gerilim transformatörü
törü yanlýþ programlanmýþ. oranýný okuyun ve programlayýn. Eðer gerilim bir
gerilim transformatörü üzerinden ölçülmüyorsa
gerilim transformatörü oranýný 400/400 programlayýn.
Ölçüm giriþindeki gerilim
ölçüm alanýnýn dýþýnda.
L-N geriliminin yanlýþ
olmasý.

Daha küçük bir gerilim transformatörü takýn.

Yanlýþ fazda ölçüm yapýlmasý. Baðlantýyý kontrol edin ve gerekirse düzeltin.
Gerilim transformatörü faktö- Gerilim transformatöründeki gerilim transformatörü
rü yanlýþ programlanmýþ.
oranýný okuyun ve programlayýn. Eðer gerilim bir
gerilim transformatörü üzerinden ölçülmüyorsa
gerilim transformatörü oranýný 400/400 programlayýn.
Ölçüm alanýnýn aþýlmasý.
Daha büyük bir gerilim transformatörü takýn.
Ölçüm giriþindeki gerilim pik Daha büyük bir gerilim transformatörü takýn.
deðeri üst dalgalanmalar
tarafýndan aþýlmasý.
Dikkat! Ölçüm giriþlerinin aþýrý yüklenmediðinden emin
olun.

L-L geriliminin çok küçük/ Dýþ iletken karýþtýrýldý.
büyük olmasý.
N baðlý deðil.

Baðlantýyý kontrol edin ve gerekirse düzeltin.
Baðlantýyý kontrol edin ve gerekirse düzeltin.

Fazýn indüktif/kapasitif
olarak deðiþmesi çok
küçük veya büyük

Baðlantýyý kontrol edin ve gerekirse düzeltin.

= Tuþ 1

= Tuþ 2

Akým yolunun yanlýþ gerilim
yoluna atanmasý.

= Tuþ 3

= Maks. deðer veya alým

= Min. deðer veya daðýtým. Sayfa 11
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Hata

Sebep

Çözüm

Programlanan verinin
kaybolmasý durumu.

Pil boþ.

Pil deðiþimi için cihazý üreticiye gönderin.

Cihazýn teknik veride sözedilenden daha yüksek olan
elektromanyetik karýþýklýk
içinde olmasý.

Koruma, filtreleme, topraklama ve lokal ayýrma gibi
dýþ koruma ölçütlerini geliþtirin.

Aktif gücün çok düþük/
yüksek olmasý.

Akým transformatörü oraný Akým transformatör oranýný okuyun ve ona göre
yanlýþ programlanmýþ.
programlayýn.
Akým yolu yanlýþ gerilim
yoluna atanmýþ.
Ölçüm giriþindeki ölçüm
alanýnýn dýþýnda.

Baðlantýyý kontrol edin ve gerekirse düzeltin.
Daha büyük veya küçük bir akým transformatörü takýn.
Dikkat! Ölçüm giriþlerine fazla yüklenilmediðine dikkat
edin.

Gerilim transformatörü
Gerilim transformatöründeki gerilim transformatörü
oraný yanlýþ programlanmýþ. oranýný okuyun ve programlayýn. Eðer bir gerilim
gerilim transformatörü üzerinden ölçülmüyorsa
gerilim transformatörü oranýný 400/400 programlayýn.
Ölçüm giriþindeki gerilim,
Daha büyük veya küçük bir gerilim transformatörü takýn.
ölçüm alanýnýn dýþýnda.
Dikkat! Ölçüm giriþlerine fazla yüklenilmediðine dikkat
edin.
Aktif güç daðýtým/alýmý- En az bir akým transformatör Baðlantýyý kontrol edin ve gerekirse düzeltin.
nýn yer deðiþtirmesi.
baðlantýsýnýn yeri deðiþtirilmiþ.
Akým yolu yanlýþ gerilim
Baðlantýyý kontrol edin ve gerekirse düzeltin.
yoluna atanmýþ.
Saat yanlýþ gösteriliyor. Cihazýn otomatik yaz/kýþ
saat ayarlamasý yok.

Saat ayarýný elle düzeltin.

Elektronik göstergede
"EEEE".

Akým ölçüm alaný aþýlmýþ.

Kaydetme süresi=38
saniye.

Kaydetme alaný seçilen tüm Kayýt için daha az ölçüm deðeri seçin. Ölçüm deðerleri
ölçüm deðerleri için yeterli
için daha çok benzer ortalama süreleri seçin.
deðil.

Ölçüm akýmýný kontrol edin ve gerekirse uygun bir
akým transformatörü takýn.
Gerilim ölçüm alaný aþýlmýþ. Ölçüm gerilimini kontrol edin ve gerekirse uygun bir
gerilim transformatörü takýn.

Röle, analog veya impuls Çýkýþ programlanmamýþ.
çýkýþýn tepki göstermemesi
Servis protokolü 04 ayarlý.

Çýkýþý programlayýn.

Yukarýdaki önlemlere
raðmen cihazýn çalýþmamasý.

Cihazý arýzanýn ayrýntýlý tarifi ile birlikte üreticiye yollayýn.

Sayfa 12

Cihaz arýzalý.

= Maks. deðer veya alým

Baþka bir protokol seçin, örneðin 02.

= Min. deðer veya daðýtým.

= Tuþ 1

= Tuþ 2

= Tuþ 3

Üniversal Ölçüm Cihazý

UMG 503

Kullaným

Ana menü

Tuþlar

UMG503 ön yüzeyde üç tuþ üzerinden kumanda
edilir.
= Tuþ 1
= Tuþ 2
= Tuþ 3
Tuþlarýn çeþitli göstergelerde farklý farklý iþlevleri var.

Düzeltme

Konfigürasyon menüsündeki CONF ve programlama
menüsündeki PRG ayarlar EDIT düzeltme modu ile
deðiþtirilebilir.
EDIT düzeltme modunda tuþlar aþaðýdaki iþlevleri
taþýr:
Tuþ 1 Rakam/sayý seçin ve düzeltme modundan
çýkýn.
Tuþ 3 Rakamlarýn deðiþtirilmesi.
Tuþ 2 Sayýnýn 10 faktörü ile çarpýlmasý

Aða geri dönüþ yapýldýktan sonra cihaz her zaman ilk
programlanan ölçüm deðeri göstergesindedir. Tuþ 1 ile
Ölçüm deðeri göstergesi,
SELECT modu,
konfigürasyon menüsü CONF ve
programlama menüsü PROG
arasýnda geçiþ yapýlýr.

Ölçüm deðeri göstergesi
Örnek: Gerilimler
L1-N, L2-N, L3-N.
L1

V

L2

V

V
L3

Özel iþlevler

Tuþ 1, yakl. 2 saniye basýlý tutulduðunda her program
bölümünden çýkýlýr ve ölçüm deðeri göstergesinin ilk
ölçüm deðeri penceresine dönülür.
Tuþ 2 veya Tuþ 3e yakl. 2 saniye basýldýðýnda bir
önceki ölçüm deðeri penceresine dönülür.

SELECT Modu
Tarih ve zaman bilgilerinin gösterilmesi.

SELECT

Y.M

D.H

Yýl=98 Ay=10
Gün=25 Saat=08

M.S

Dakika=10

Saniye=31

Konfigürasyon menüsü CONF
Örnek: Akým transfortörü oraný.

SELECT

CT
A

A

CONF

Programlama menüsü PRG
Örnek: Tüm asgari ve SELECT
azami deðerlerin
silinmesi.

PRG

= Tuþ 1

= Tuþ 2

= Tuþ 3

= Maks. deðer veya alým

= Min. deðer veya daðýtým. Sayfa 13
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Ölçüm deðeri göstergeleri

UMG503deki gösterge birden üç ölçüm deðerine Gösterilecek ölçüm deðerlerinin seçimini genel olarak
kadar gösterebilir.
gösterilmesi için, cihazýn fabrika çýkýþýnda, çaðýrma iþlemi
için mevcut olan ölçüm deðerlerinin sadece bir kýsmý
göstergede ön programlanmýþtýr.
Örnek: Gerilimler
Ölçüm ve hesaplama büyüklükleri tablosunda ölçüm
L1
L1-N, L2-N, L3-N
deðeri göstergesi üzerinden çaðrýlabilen ölçüm
V
büyüklükleri sýralanmýþtýr. Sayfa 32den 33e kadar
çaðrýlabilen ölçüm deðerlerin fabrika çýkýþýndaki ön ayarlarý
L2
V
gösterilmiþtir. UMG503ün göstergesinde baþka ölçüm
deðerleri isteniyorsa, bir PCde, teslimat kapsamýna giren
V
programlama ve okuma yazýlýmý PSWbasic ile seçilebilir
L3
ve ondan sonra seri ara birimler üzerinden UMG503e
aktarýlabilir.
Tuþ 2 ve 3 ile UMG503de ölçüm deðeri göstergeleri
Aða geri dönüþ yapýldýktan sonra UMG503 cihazý her
arasýnda geçiþ yapýlabilir.
zaman ilk programlanan ölçüm deðeri göstergesindedir.
Tuþ 3 ile bir sonraki
ölçüm deðeri göster- L1
A
gesine geçiþ yapýlýr.
Örnek: L1, L2 ve L3te
A
L2
akým.
A
L3

Ölçüm ve hesaplama büyüklükleri
Ölçüm büyüklüðü
Gerilim L-N, L-L
Akým
Aktif güç
Aktif güç, EMAX
Vektör gücü
Reaktif güç (temel dalgalanmanýn)
cos(phi)(temel dalgalanmanýn)
Gerilimin frekansý
Aktif iþ
Ters çal. kilidi olmadan
Alým
Daðýtým
Reaktif güç
Ters çal. kilidi olmadan
indüktif
kapasitif
Kýsmi dalgalanma payý I/U
Üst dalgalanma payý THD, I/U
1)
2)

Ölçüm deðeri
Ortalama deðer
Ölçüm deðeri
Tarih ve
L1 L2 L3 Toplam L1 L2 L3 Toplam Min. ve maks. deðerler Saat
x
x
x

x
x
x

x x
x x
x x
x x

x x
x x

x
x
x
x
x
x
x

x
x

x1)
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x x x
x x x
x x x
x x x

x
x
x
x
x
ind
ind
x

x1)
x
x
x
x

x
x 2)
x
x
x
kap
kap
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

Baþlama/çalýþma süresi
Baþlama/çalýþma süresi
Baþlama/çalýþma süresi

x
x
x

Baþlama/çalýþma süresi
Baþlama/çalýþma süresi
Baþlama/çalýþma süresi

x
x

x x
x x

x
x

x
x

x
x

Nde akým.
Akým ölçüm deðeri ve akým ortalama deðeri için maksimum deðer.

Sayfa 14
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= Min. deðer veya daðýtým.
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= Tuþ 2

= Tuþ 3

Üniversal Ölçüm Cihazý

UMG 503

Ölçüm deðeri sigortalarý (Ön ayar)

Ölçüm deðeri gerilim L1-N

Ort. deðer gerilim L1-N

Maks. deðer gerilim L1-N

Min. deðer gerilim L1-N

Ölçüm deðeri gerilim L2-N

Ort. deðer gerilim L2-N

Maks. deðer gerilim L2-N

Min. deðer gerilim L2-N

Ölçüm deðeri gerilim L3-N

Ort. deðer gerilim L3-N

Maks. deðer gerilim L3-N

Min. deðer gerilim L3-N

Ölçüm deðeri gerilim L1-L2

Ort. deðer gerilim L1-L2

Maks. deðer gerilim L1-L2

Min. deðer gerilim L1-L2

Ölçüm deðeri gerilim L2-L3

Ort. deðer gerilim L2-L3

Maks. deðer gerilim L2-L3

Min. deðer gerilim L2-L3

Ölçüm deðeri gerilim L3-L1

Ort. deðer gerilim L3-L1

Maks. deðer gerilim L3-L1

Min. deðer gerilim L3-L1

Ölçüm deðeri akým L1

Ort. deðer akým L1

Maks. deðer akým L1

Min. deðer akým L1

Ölçüm deðeri akým L2

Ort. deðer akým L2

Maks. deðer akým L2

Min. deðer akým L2

Ölçüm deðeri akým L3

Ort. deðer akým L3

Maks. deðer akým L3

Min. deðer akým L3

Ölçüm deðeri aktif güç L1

Ort. deðer aktif güç L1

Maks. deðer aktif güç L1

Min. deðer aktif güç L1

Ölçüm deðeri aktif güç L2

Ort. deðer aktif güç L2

Maks. deðer aktif güç L2

Min. deðer aktif güç L2

Ölçüm deðeri aktif güç L3

Ort. deðer aktif güç L3

Maks. deðer aktif güç L3

Min. deðer aktif güç L3

Ölçüm deðeri vektör gücü
L1

Ort. deðer vektör gücü L1

Maks. deðer vektör gücü L1

Min. deðer vektör gücü L1

Ölçüm deðeri vektör gücü
L2

Ort. deðer vektör gücü L2

Maks. deðer vektör gücü L2

Min. deðer vektör gücü L2

Ölçüm deðeri vektör gücü
L3

Ort. deðer vektör gücü L3

Maks. deðer vektör gücü L3

Min. deðer vektör gücü L3

Ölçüm deðeri reaktif güç L1

Ort. deðer reaktif güç L1

Maks. deðer reaktif güç L1

Min. deðer reaktif güç L1

Ölçüm deðeri reaktif güç L2

Ort. deðer reaktif güç L2

Maks. deðer reaktif güç L2

Min. deðer reaktif güç L2

Ölçüm deðeri reaktif güç L3

Ort. deðer reaktif güç L3

Maks. deðer reaktif güç L3

Min. deðer reaktif güç L3

= Tuþ 1

= Tuþ 2

= Tuþ 3

= Maks. deðer veya alým

= Min. deðer veya daðýtým. Sayfa 15
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Ölçüm deðeri frekans L1

Ort. deðer frekans L1

Maks. deðer frekans L1

Min. deðer frekans L1

Ölçüm deðeri frekans L2

Ort. deðer frekans L2

Maks. deðer frekans L2

Min. deðer frekans L2

Ölçüm deðeri frekans L3

Ort. deðer frekans L3

Maks. deðer frekans L3

Min. deðer frekans L3

Ölçüm deðeri cos(phi) L1

Ort. deðer cos(phi) L1

Maks. deðer cos(phi) L1

Min. deðer cos(phi) L1

Ölçüm deðeri cos(phi) L2

Ort. deðer cos(phi) L2

Maks. deðer cos(phi) L2

Min. deðer cos(phi) L2

Ölçüm deðeri cos(phi) L3

Ort. deðer cos(phi) L3

Maks. deðer cos(phi) L3

Min. deðer cos(phi) L3

Alýnan aktif iþ Tarife 00

Tüketilen aktif iþ Tarife 01

Tüketilen aktif iþ Tarife 02

Ýndüktif reaktif iþ Tarife 10

Ýndüktif reaktif iþ Tarife 11

Ýndüktif reaktif iþ Tarife 12

Kapasitif reaktif iþ Tarife 20

Kapasitif reaktif iþ Tarife 21

Kapasitif reaktif iþ Tarife 22

Daðýtýlan aktif iþ

Sayfa 16
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Ort. deðer üst dalgalanma
I L1
Ort. deðer üst dalgalanma
I L2
Ort. deðer üst dalgalanma
I L3

Maks. deðer üst dalgalanma
I L1
Maks. deðer üst dalgalanma
I L2
Maks. deðer üst dalgalanma
I L3

Ort. deðer üst dalgalanma
U L1
Ort. deðer üst dalgalanma
U L2
Ort. deðer üst dalgalanma
U L3

Maks. deðer üst dalgalanma
U L1
Maks. deðer üst dalgalanma
U L2
Maks. deðer üst dalgalanma
U L3

Ölçüm deðeri top. aktif güç

Ort. deðer top. aktif güç

Asgari deðer top. aktif güç

Azami deðer top. aktif güç

Ölçüm deð. top. reaktif güç

Ort. deðer top. reaktif güç

Asgari deðer top. reaktif güç

Azami deðer top. reaktif güç

Ölçüm deðeri top. cos(phi)

Ort. deðer top. cos(phi)

Asgari deðer top. cos(phi)

Azami deðer top. cos(phi)

Ölçüm deðeri akým Nde
Ortalama deðer akým Nde
Maks. deðer akým Nde

Ölçüm deðeri toplam güç
15 dakika

Tarih/Saat

= Tuþ 1

= Tuþ 2

Asgari deðer toplam
güç 15

Azami deðer toplam 15

Seri numarasý

Yazýlým versiyonu

= Tuþ 3

= Maks. deðer veya alým

= Min. deðer veya daðýtým. Sayfa 17

Üniversal Ölçüm Cihazý
Ek bilgilerin çaðrýlmasý

UMG 503

Gösterilen ölçüm deðerlerinin çoðuna farklý farklý ek
bilgiler çaðrýlabilir:
- Ortalama deðerler ve onlara ait ortalama süre,
- Tarih ve saatli minimum ve maksimum deðerler,
- Ýþ ölçümlerinin süresi.

Ortalama deðerler

Ýþin dýþýnda her ölçüm deðerine bir ortalama deðer
hesaplanýr. Ortalama zaman programlanabilir. Sadece
ortalama deðerler dairesel bellekte kayýt için
iþaretlenebilir.
Sorgulama iþlemi örneðin L3deki güç maksimum
deðer için aþaðýdaki gibi gerçekleþtirilir:

Tuþ1, yakl. 2 saniye basýlý tutulduðunda her program
bölümünden çýkýlýr ve ölçüm deðeri göstergesinin ilk
ölçüm deðeri penceresine dönülür.

Tuþ 3 ile aktif gücün
ölçüm
deðeri
göstergesine kadar
gidin.

kW

L1

kW

L2

kW
L3

Devamýnda Tuþ 2 ile
aktif gücün ortalama
deðerlerine kadar
gidin.

kW

L1

kW

L2

kW
L3

Tuþ 1 ile SELECT
modunu seçin.
SELECT sembolü
yanýp sönüyor.

SELECT
kW

L1

Tuþ 2 ile onaylayýn.
SELECT sembolü
görünür.
Tuþ 1 ile L3deki ki
aktif gücün ortalama
deðerini seçin.

SELECT

kW
L3

Tuþ 2 ile L3deki ki aktif
güç için olan ortalama
süre ek bilgisini
göstertin.

SELECT
kW
L3

M.S

Ort. süre=15 dakika

Sayfa 18
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Minimum ve maksimum deðerler

Her minimum ve maksimum deðerin ilk görünme aný
tarih ve saat ile birlikte kaydedilir. Çaðýrma iþlemi
Tuþ 3 ile akým ölçüm
örneðin L2deki akýmýn maksimum deðeri- aþaðýdaki
deðeri göstergesine
gibi gerçekleþir:
kadar gidin.
Tuþ 1, yakl. 2 saniye basýlý tutulduðunda her program
bölümünden çýkýlýr ve ölçüm deðeri göstergesinin ilk
ölçüm deðeri penceresine dönülür.

L1

A

A

L2

A
L3

Dikkat !
Destek gerilimi geri dönüþünden sonra tüm
minimum deðerler silinir.

Devamýnda Tuþ 2 ile
akýmýn maksimum
deðerlerine kadar
gidin.

L1

A

A

L2

A
L3

Tuþ 1 ile SELECT
modunu seçin.
SELECT sembolü
yanýp sönüyor.

SELECT
L1

A

Tuþ 2 ile onaylayýn.
SELECT sembolü
yanýyor.
Tuþ 1 ile L2deki
akýmýn maksimum
deðerini seçin.

SELECT

A

L2

Tuþ 2 ile akýmýn
maksimum deðer için
tarih ve zaman ek
bilgisini göstertin.

SELECT

Y.M

D.H

Yýl=98 Ay=10
Gün=25 Saat=08

M.S

Dakika=10

= Tuþ 1

= Tuþ 2

= Tuþ 3

= Maks. deðer veya alým

Saniye=31

= Min. deðer veya daðýtým. Sayfa 19
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Ýþ ölçümü

Aþaðýdaki aktif ve reaktif iþler için baþlama ve çalýþma
süreleri kaydedilir:
Ters çalýþma kilidi olmadan aktif iþ
Aktif iþ daðýtým
Aktif iþ alým (T00)
Ters çalýþma kilidi olmadan reaktif iþ
Reaktif iþ indüktif (T10)
Reaktif iþ kapasitif (T20)

Çaðýrma iþlemi örneðin reaktif iþ indüktif (T10)
aþaðýdaki gibi gerçekleþtirilir:
Tuþ 1, yakl. 2 saniye basýlý tutulduðunda her program
bölümünden çýkýlýr ve ölçüm deðeri göstergesinin ilk
ölçüm deðeri penceresine dönülür.

Tuþ 3 ile reaktif iþin
Dahili ve harici tarife deðiþimi tarafýndan kumanda
ölçüm
deðeri
edilen çalýþma sayacý için baþlama ve çalýþma süreleri
göstergesine kadar
kaydedilmemektedir.
gidin.

T
L1
L2
L3 ind

M VArh

kVArh

VArh

Tuþ 1 ile SELECT
modunu seçin.
SELECT sembolü
yanýp sönüyor.

T

SELECT
L1
L2
L3 ind

M VArh

kVArh

Tuþ 2 ile onaylayýn.
SELECT sembolü
görünür.
Tuþ 2 ile reaktif iþ
ölçümü için baþlama
süresi ek bilgisini
göstertin.

VArh

SELECT

Y.M

D.H

Yýl=99 Ay=09
Gün=06 Saat=08
Dak.=15 San.=41

Tuþ 2ye tekrar basýn.
Reaktif iþ ölçümü için
çalýþma süresi
gösterilir.

M.S

SELECT

Y.M

D.H

M.S

Gün=02 Saat=04
Dakika=15 Saniye=41
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EMAX aktif güç

EMAX Aylýk üst deðerler

UMG503deki çoðu ölçüm deðeri için her saniye geçmiþ Tüm EMAX aylýk üst deðerler her tarife ve her ay
süre için bir ortalama deðer oluþturulur. Bu geçmiþ için kaydedilir. Her yýl eski EMAX aylýk üst deðerlerin
s ü r e p r o g r a m l a n a b i l e n o r t a l a m a s ü r e d i r. üzerine yazýlýr. EMAX aktif güç gösterge için
PSWbasic yazýlýmý ile yapýlandýrýlmýþsa, EMAX aktif
güç UMG503ün elektronik göstergesinde
gösterilebilir.
EMAX aylýk üst deðerler doðrudan UMG503de ve
Aktif güç için yeni ortalama
seri ara birimlerde, örneðin PSWbasic yazýlýmý ile
deðerin gösterilmesi.
okunabilir.
7. saniye için ortalama deðer oluþumu
6. saniye için ortalama deðer oluþumu

Ay

5. saniye için ortalama deðer oluþumu

0

1

2

3

4

5

Üst deðer

6 t/San.

Þekil: 5 saniyenin üzerindeki deðer oluþumu için
ortalama deðerler.

EMAX aktif güç

Aktif güç burada bir istisna oluþturur. Aktif güç için Gün, saat
a y r ý c a E M A X a k t i f g ü ç o r t a l a m a d e ð e r Dakika
programlanabilir ölçüm periyodu üzerinden oluþturulur.
EMAX aktif güç için ölçüm periyodu süresi 5, 10, 15,
30, 60 dakikadýr. Ölçüm periyodu süresi için fabrika
çýkýþý ön ayarý 15 dakikadýr.
EMAX aktif güç, ölçüm periyodu içerisinde biriken iþi,
ölçüm periyodunun geçen süresine bölerek hesaplanýr.
Hesaplama her saniye gerçekleþmektedir, böylece
ölçüm periyodunun içersinde de EMAX aktif güç
gösterilir. EMAX aylýk en üst deðerlerinýn
karþýlaþtýrýlmasý ve kaydedilmesi için, sadece bir ölçüm
periyodunun sonunda ölçülen EMAX aktif güç
kullanýlýr.

W

L1
L2
L3

D.H

M.

Tarife

Ölçüm periyodunun sonu
1. Ölçüm periyodu

0

5

10

2. Ölçüm periyodu

15

20

25

t/Dak.

Þekil: 15 dakikalýk ölçüm periyodu üzerinden EMAX
aktif güç için ortalama deðer oluþumu.

Tarife deðiþimi sadece aktif ve reaktif iþ sayacý için
geçerli olmayýp, ayný zamanda EMAX aktif güç için de
geçerli.
Çalýþma sayacý
üzerinden programlanabilir
Süre programlarý 1-4
Destek giriþi

Aktif iþ alýmý,
T00 T01 T02 T03 T04
EMAX aktif güç
Ýndüktif reaktif iþ T10 T11 T12 T13 T14
Kapasitif reaktif iþ T20 T21 T22 T23 T24

Dikkat !
EMAX aktif güç, ters çalýþma kilidi olmayan
çalýþmadan hesaplanýr.
Dikkat !
EMAX aktif güç standart gösterge
konfigürasyonunda gösterilmemektedir.

= Tuþ 1

= Tuþ 2

= Tuþ 3

= Maks. deðer veya alým

= Min. deðer veya daðýtým. Sayfa 21
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EMAX ölçüm periyodunun geri alýnmasý

Ölçüm periyodunun geri alýnmasý EMAX aktif gücünü
siler ve yeni bir ölçüm periyodunu baþlatýr. Programlanan
ölçüm periyodu içerisinde geri alma iþlemi
gerçekleþmezse, geri alma iþlemi dahili saat ile
gerçekleþir.
Ýki geri alma iþlemi arasýnda 30 saniyeden daha az bir
zaman varsa ölçüm periyodu geri alýnýr ve EMAX aktif
güç silinir. Eski ölçüm deðeri o zaman maksimum ve
minimum deðer kaydý için kullanýlmaz, programlanmýþ
ise, yinede olay belleðine kaydedilmez.
EMAX aktif güç için olan ölçüm periyodu aþaðýdaki
iþlemlerle geri alýnabilir:
-otomatik, ölçüm periyodu bittikten sonra,
-dahili, klavye üzerinden,
-dahili, destek giriþi (opsiyon) üzerinden,
-harici, baðlý WAGO modülleri üzerinden,
-harici, PROFIBUS DP protokolü üzerinden,
-harici, MODBUS protokolü üzerinden. (Tablo 5)

Klavye üzerinden ölçüm periyodunun geri alýnmasý

Tuþ 3 ile EMAX aktif
gücün ölçüm deðeri
göstergesine kadar
gidin.

W

L1
L2
L3

EMAX aktif güç
(burada örneðin
100W).
Ölçüm periyodunun
kalan süresi (burada
örneðin 8 dakika 10
saniye).
Ölçüm periyodu
süresi (burada
örneðin 15 dakika).
Tuþ 1 ile Select
modunu seçin.
SELECT sembolü
yanýp sönüyor.
Tuþ 2 ile onaylayýn.
SELECT sembolü
görünür.

M.S

SELECT
W

L1
L2
L3

M.S

Tuþ 2ye tekrar basýn.
Geri kalan süre silinir.
SELECT sembolü
kaybolur.
EMAX aktif güç için
ölçüm periyodu tekrar
baþlatýlýyor.

W

L1
L2
L3

M.S

Tuþ 1, yakl. 2 saniye basýlý tutulduðunda her program
bölümünden çýkýlýr ve ölçüm deðeri göstergesinin ilk
ölçüm deðeri penceresine dönülür.
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Ölçüm gerilimi olmadan akým ölçümü

UMG503de að frekansý ölçüm gerilimlerinden
hesaplanýr. Að frekansýndan akým ve gerilim giriþleri
için tarama frekansý hesaplanýr.
Ölçüm gerilimi mevcut deðilse að frekansý
hesaplanamaz ve böylece de tarama frekansý
hesaplanamaz. Gerilim, akým ve bundan oluþan diðer
tüm deðerler hesaplanmaz ve sýfýr olarak gösterilir.
Akým ölçüm gerilimi olmadan hesaplanacaksa, að
frekansý UMG503de sabit frekans olarak önceden
seçilmelidir.
Sabit frekans olarak 50 Hz ve 60 Hz mevcuttur.

Üst dalgalanmalar

Üst dalgalanmalar ana dalgalanmanýn tam sayýlý çok
katlýsýdýr. UMG503, gerilimin 45 - 65 Hz arasý bölümünde
yer alan ana dalgalanmalarý ölçer. Bu ana dalgalanmalara,
hesaplanan gerilimlerin ve akýmlarýn üst dalgalanmalarý
baðlýdýr. Çok bozuk gerilimlerde ana dalgalanma tam
olarak belirlenemez. Buna raðmen üst dalgalanmalarý
hesaplayabilmek için 50 Hz veya 60Hzlik sabit bir ana
dalgalanma frekansý seçilebilir. Bununla ilgili ayrýca
Tarama frekansý bölümüne bakýnýz.
UMG503 ana dalgalanmanýn 20 katýna kadarki üst
dalgalanmalarý hesaplayabilmektedir.

Üst dalgalanma payý THD(f)

UMG503de hesaplanan üst dalgalanma paylarý THD(f)
üst dalgalanmalarýn ana dalgalanmalara olan efektif
deðer oranýný verir. Üst dalgalanma oraný % olarak verilir.
Burada üst dalgalanma payý sadece ana dalgalanmaya
baðlý olduðu ve toplam deðere baðlý olmadýðý için bu
deðer %100den fazla olabilir.
T H D ( f ) = To p l a m h a r m o n i k s a p m a ( t e m e l )

Kýsmi dalgalanma payý

Gelecek bölümlerde her bir üst dalgalanma kýsmi
dalgalanma olarak tanýmlanýr.
Akýmlar için kýsmi dalgalanmalar Amper ve gerilimler
için kýsmi dalgalanmalar volt olarak verilecektir.

= Tuþ 1

= Tuþ 2

= Tuþ 3

= Maks. deðer veya alým

= Min. deðer veya daðýtým. Sayfa 23
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Programlama

Aktif ve reaktif iþin silinmesi

Aþaðýdaki ayarlamalar PRG menüsünde
gerçekleþtirilebilir:
Tüm maksimum ve minimum deðerlerin silinmesi
dEL
Aktif ve reaktif iþin silinmesi,
Dairesel bellek için ölçüm deðerlerin seçilmesi,
Ölçüm deðerleri için ortalama deðerin seçilmesi,
Maksimum ve minimum deðerlerin tek tek silinmesi,
Dairesel belleðin kaydetme süresinin okunmasý.
Bir ölçüm deðeri göstergesinden, burada örneðin
gerilimler göstergesi, PRG menüsüne ulaþmak için
aþaðýdaki iþlem yapýlabilir:

Tuþ 1e basýn.
Ölçüm
deðeri
göstergesinde
SELECT yazýsý yanýp
söner.

SELECT
L1

V

L2

V

V
L3

Tuþ 1e tekrar basýn.
CONF menüsünde
bulunuyorsunuz.

SELECT

CT
A

A

CONF

Tu þ 1  e t e k r a r
basýn.
PRG menüsünde
bulunuyorsunuz.

SELECT

Aktif ve reaktif iþler UMG503 cihazýnýn tuþlarý
üzerinden veya seri ara birim üzerinden silinebilir.
Baþlama ve çalýþma süresi güncellenir. Aktif iþ
silinirse, ona ait tüm tarifeler de geri alýnýr. Reaktif
iþ silinirse indüktif ve kapasitif reaktif iþ için olan
sayaçlar da geri alýnýr.

Klavye üzerinden silme

Bunun için PRG menüsüne geçiþ yapýlýr (bkz.
programlama bölümü).

Tu þ 2 i l e P R G
menüsünün seçimi
onaylanýr ve SELECT
metni kaybolur.

PRG

Te k r a r T u þ 2
onaylanýrsa yanda
aktif ve reaktif iþ için
olan silme menüsü
gözükür.

Wh

Minimum
ve
maksimum deðerleri
için olan oklar
Þ i m d i Tu þ 1 i l e
silinecek olan çalýþma
seçilir, örneðin reaktif
iþ.
EDIT metni belirir ve
ALL yanýp söner.
Seçim Tuþ 3 ile
o n a y l a n ý r s a
göstergede bir 0
yanýp söner.

VArh
PRG

Wh

VArh
EDIT

PRG

Tuþ 1
, yakl. 2 saniye basýlý tutulduðunda reaktif
iþ silinir ve ölçüm deðeri göstergesinin ilk ölçüm
deðeri penceresine dönülür.
PRG

PRG menüsünün
seçimi Tuþ 2 ile
onaylayýn.
SELECT metni
göstergede
kaybolur.
PRG

Seri ara birim üzerinden silme iþlemi

5000 adresinin üzerinde 17Byte büyüklüðünde bir
dahili komut kelimesi kaydedilmiþtir.
Bu dahili komut kelimesinin bir kýsmý iþin silinmesi
için kullanýlabilir:
Byte 7>0, aktif iþin silinmesi ve
Byte 8>0, reaktif iþin silinmesi.
Bir Byteý tanýmlamak için, ilk önce
dahili komut kelimesi okutulmalý,
7/8 Byteý örneðin 1 ile üzerine yazýlmýþ
ve ondan sonra bu þekilde deðiþtirilen dahili komut
kelimesini geri 5000 adresine yazýlmalýdýr.
Dikkat!
Dahili komut kelimesinin diðer Bytelarý
deðiþtirildiðinde UMG503 cihazýnda hata fonsiyonuna
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Min. ve maks. deðerlerin silinmesi

Tüm min. ve maks. deðerlerin silinmesi

Minimum deðerler aþaðý gösteren bir okla iþaretlenir,
maksimum deðerler yukarý gösteren bir okla gösterilir.

Tuþ 1 seçildiði zaman
tüm maksimum
deðerler silinir, ALL
yazýsý yanýp söner.

Metin yanýp sönüyor

Bunun için PRG
menüsüne geçiþ
yapýlýr
(bkz.
programlama
menüsü). Tuþ 2 ile
PRG menüsünün
seçimi onaylanýr ve
SELECT yazýsý
kaybolur.

SELECT

EDIT

Þ i m d i Tu þ 3  e
basýlýrsa bir 0
göstergede yanýp
söner. Maksimum
deðerler silme iþlemi
için iþaretli.
Te k r a r Tu þ 1  e
basýldýðýnda gösterge
minimum deðerlere
geçer. Þimdi burada
silme iþlemi için
minimum deðerler
iþaretlenebilir.

PRG

Maksimum Minimum
deðerler
deðerler

Tu þ 2 i l e P R G
menüsünün seçimi
onaylanýr ve SELECT
metni kaybolur.

EDIT

PRG

PRG

Tuþ , yakl. 2 saniye basýlý tutulduðunda iþaretlenen
minimum ve maksimum deðerler silinir ve ölçüm
deðeri göstergesinin ilk ölçüm deðeri penceresine
dönülür.

PRG

Minimum ve maksimum deðerlerinin silinmesi için
iki imkan vardýr:
-Tüm minimum ve maksimum deðerlerinin silinmesi,
-Minimum ve maksimum deðerlerinin tek tek
silinmesi.
EMAX aktif gücün aylýk üst deðerleri maksimum
deðerler olarak sayýlýr ve onlarla birlikte silinir.

Dikkat !
Destek gerilimi geri dönüþünden sonra tüm
minimum deðerler silinir.

= Tuþ 1

= Tuþ 2

= Tuþ 3

= Maks. deðer veya alým

= Min. deðer veya daðýtým. Sayfa 25
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Min. ve maks. deðerlerin tek tek silinmesi

PRG menüsünde bulunuyor ve sadece gerilim üst
deðerlerin silinmesi isteniyorsa aþaðýdaki iþlemler
gerçekleþtirilebilir:
Tuþ 3 ile ölçüm deðeri
göstergesine geçiþ
yapýn.
Örneðin burada akýmýn
programlanmasý 3
fazda
gösterilmektedir.
Her üç akým dairesel
bellek
için
programlanmýþtýr.

Þ i m d i Tu þ 3 i l e
gerilimlerin ölçüm
deðeri göstergesine
gidilir.

L1

A

L2

A

A

L3
PRG

Ortalama süre=15 dakika

Tu þ 1  e t e k r a r
basýlýrsa L2 fazýnýn
maksimum deðeri
görünür.
Bu maksimum deðer
silinecekse Tuþ 3e
basýlmalýdýr.
Göstergedeki
maksimum deðer kýsa
bir süre için 000.0a
döner ve bir sonraki
ölçüm deðeri üzerine
yine üzerine yazýlýr.

V

L2

EDIT

PRG

Tuþ , yakl. 2 saniye basýlý tutulduðunda PRG
menüsünden çýkýlýr ve ölçüm deðeri göstergesinin
ilk ölçüm deðeri penceresine dönülür.

L1
V

L2

V

V

L3
PRG

Þimdi Tuþ 2 ile
gerilimlerin
m a k s i m u m
deðerlerine kadar
gidilir.

L1

V

V

L2

V
L3
PRG

Tu þ 1  e þ i m d i
basýlýrsa L1 fazýnýn
maksimum deðeri
gösterilir.
EDIT metni görünür.

L1

V

EDIT

Seite 26

= Maxwert oder Bezug.

PRG

= Minwert oder Lieferung.

= Taste 1

= Taste 2

= Taste 3
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Dairesel bellek

Ortalama deðerin seçilmesi

PRG menüsünde bulunur ve L2 gerilimin ortalama
deðeri dairesel bellekte kaydetme iþlemi için
planlanýyorsa aþaðýdaki iþlemler gerçekleþtirilebilir:

Ölçüm deðerlerinin çoðuna bir ortalama deðer de
oluþturulur (bkz. tablo Ölçüm ve hesaplama
büyüklükleri). Bu ortalama deðerler dairesel bellekte
kaydetme iþlemi için seçilebilir.
Ortalama deðerler ölçüm deðerinin üzerinde enine
bir çizgi ile iþaretlenmiþtir. Dairesel bellekte kaydetme
iþlemi için seçilen ortalama deðerler PRG menüsünde
çaðrýlabilir ve her iki ok iþaretinin yanmasýyla iþaretlenir.
Ayrýca dairesel bellekte kaydetme iþlemi için aþaðýda
gösterilen aktif ve reaktif iþler de seçilebilir:
Aktif iþ,
Aktif iþ, sadece alým,
Aktif iþ, sadece daðýtým,
Reaktif iþ,
Reaktif iþ, sadece indüktif,
Reaktif iþ, sadece kapasitif.
Farklý farklý tarife sürelerinde yapýlan çalýþmalar
dairesel bellekte kaydetme iþlemi için seçilemez. Aktif
ve reaktif iþler için iki kayýt arasýndaki süre bir saat
olarak önceden programlanmýþtýr.

Tu þ 2 i l e P R G
menüsünün seçimi
onaylanýr ve SELECT
yazýsý kaybolur.

PRG

Tuþ 3 ile ortalama
deðer göstergesine
geçiþ yapýn.
Burada örneðin
a k ý m ý n
programlamasý 3
fazda gösterilir.

Dairesel bellekte kaydetme iþlemi için ne kadar çok
ortalama deðer seçilirse, dairesel bellek o kadar erken
dolar ve en eski ölçüm deðerlerinin üzerine yazýlýr.
Dairesel bellek için tahmini kaydetme süresi ölçüm
deðeri göstergesinde okunabilir.
Dairesel bellekte kaydedilen ortalama deðerler sadece
teslimat kapsamýna dahil olan programlama ve okuma
yazýlýmý PSW503basic ile okunabilir.

L1

A

L2

A

A

L3
PRG

Üç akým da dairesel
bellekte kaydetme
i þ l e m i
i ç i n
p r o g r a m l a n m ý þ t ý r.
Tu þ 3 i l e þ i m d i
gerilimlerin ortalama
deðer göstergelerine
kadar gidilir.

Ortalama süre=15 dakika.

L1

V

V

L2

Dikkat !
Ortalama süre, akým transformatörü, gerilim
transformatörü, üç tel / dört tel ölçümü veya
ölçüm deðer seçimi dairesel bellek için
deðiþtirilirse dairesel belleðin tüm içeriði silinir.

L2 gerilimi dairesel
bellekte kaydetme
iþlemi
için
programlanmamýþtýr.

V
L3
PRG

Tuþ 3 ile L2 gerilimi
seçilir.
V

L2

Dikkat !
Dairesel bellekteki er sýkýþtýrýlmýþ verilerin
doðruluk derecesi maksimum % +/- 0,4.

EDIT

PRG

Bundan sonra Tuþ 2
ile ok iþaretleri
devreye alýnýp
devreden çýkarýlabilir.
Ok iþaretleri devreye
alýnmýþsa seçili
ortalama deðer her
15 dakikada bir
dairesel bellekte
kaydedilir.

= Tuþ 1

= Tuþ 2

= Tuþ 3

= Maks. deðer veya alým

V

L2

EDIT

PRG

= Min. deðer veya daðýtým. Sayfa 27
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Ortalama süre

Her ortalama deðere kendisine ait bir ortalama süre
atanabilir. Fabrika çýkýþýnda tüm ortalama süreler 15
dakika olarak programlanmýþtýr.

Ayar alanlarý
Tanýmlama

Ayar alaný

Ort. süre

5, 10, 15, 30san.,
1, 5, 10, 15, 30, 60Dak.
Tüm ölçüm deðerleri (bkz. tablo
ölçüm ve hesaplama büyüklükleri)

Dairesel bellek

Ölçüm periyodu süresi

EMAX aktif gücü için olan ortalama süre, ölçüm periyodu
süresi olarak adlandýrýlýr. Ölçüm periyodu süresi içersinde
aktif güç iþi ölçülür ve geçmiþ zamana bölünür. Sonuç
olarak EMAX aktif güç gösterilir. Ölçüm periyodu süresi
bittikten sonra biten aktif güç iþi silinir.
EMAX aktif güç için olan ölçüm periyodu süresi 5, 10,
15, 30 ve 60 dakika olabilir. Fabrika çýkýþýnda ölçüm
periyodu süresi için yapýlan ön ayar 15 dakikadýr.

Dikkat !
Ortalama süre, akým transformatörü, gerilim
transformatörü, üç tel / dört tel ölçümü veya ölçüm
deðer seçimi dairesel bellek için deðiþtirilirse
dairesel belleðin tüm içeriði silinir.

Ön ayarlar
Tanýmlama

Fabrika çýkýþýndaki ön ayarlar

Ort. süre
Dairesel bellek

Tüm ölçüm deðerleri 15.00 m.s.
U1, U2, U3, I1, I2, I3, P1, P2, P3

Örneðin L2 gerilimi içim ortalama deðer 5 saniye
olarak deðiþtirilicekse, aþaðýda tanýmlanan þekilde
yapýlýr:
Ortalama deðeri
Ortalama deðerin
seçilmesi bölümünde
tarif edildiði gibi seçin.

UMG503 cihazýnýn belleði üç alana bölünmüþtür. Olay
belleði, maksimum ve minimum deðer belleði ve dairesel
bellek. Olay belleði ve dairesel bellek sadece bir PC
üzerinden PSWbasic veya PSWprofessional
programlarý ile okunabilir. PC ile okunan veriler ASCII
formatýndadýr ve dairesel bellekten gelen veriler ayrýca
ikili (binär) formattadýr. PSWprofessional ile ikili verilerden
grafikler oluþturulabilir.

V

L2

EDIT

PRG

Sadece 5, 10, 15, 30 saniye ve 1, 5, 10, 15, 30, 60
dakika ortalama deðerler seçilebilir.
Tuþ 3 ile 5 saniyelik
ortalama deðeri seçin.
V

L2

EDIT

PRG

Tuþ
, yakl. 2 saniye basýlý tutulduðunda PRG
menüsünden çýkýlýr ve ölçüm deðeri göstergesinin
i l k ö l ç ü m d e ð e r i p e n c e r e s i n e d ö n ü l ü r.

Sayfa 28

Bellek

= Maks. deðer veya alým

Minimum ve maksimum deðer belleðinde ölçüm
deðerlerinin üst ve alt deðerleri tarih ve saat ile birlikte
kaydedilmiþtir. Tüm EMAX aylýk üst deðerleri tüm tarifeler
ve her ay için kaydedilmiþtir. Eski EMAX aylýk üst
deðerlerin üzerine senenin baþýnda yazýlýr.
Dairesel bellekte kaydetme iþlemi için iþaretlenen tüm
ölçüm deðerleri kaydedilmiþtir. Dairesel belleðin
konfigürasyonu sadece UMG503 yapýlandýrma opsiyonu
ile mümkün.
Olay belleðinde aþaðýda sýralanan olaylar tarih ve saat
ile birlikte kaydedilebilir:
-Olay belleðinin silinmesi,
-Röle çýkýþý 1 açýk/kapalý
-Röle çýkýþý 2 açýk/kapalý
-Destek geriliminin kesilmesi ve tekrar geri gelmesi
-Ölçüm geriliminin kesilmesi ve tekrar geri gelmesi
Bir ölçüm geriliminin kesilmesi aþaðýdaki durumlarda
anlaþýlýr:
- Ölçü gerilimi gerilim transformatörünün ayarlanmýþ
primer geriliminden %50 daha küçük ise,
- ve ölçüm gerilimi kesintisi kesintisiz olarak 500 msden
uzun sürerse.

= Min. deðer veya daðýtým.

= Tuþ 1

= Tuþ 2

= Tuþ 3
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Kaydetme süresi

Dairesel bellekte kaydetme iþlemi için ne kadar çok
ortalama deðer iþaretli ise kaydetme süresi o oranda
kýsalýr.
Fabrika çýkýþýnda yapýlan ön ayar ile
Ortalama deðerler: U1, U2, U3, I1, I2, I3, P1,P2, P3
Ortalama süre: 15 dakika
ortalama deðerler 512kRAMý olan cihazlarda yakl. 1
sene kaydedilir. 128kRAM olan cihazlarda bu süre
3 aydýr. Bu süre aþýlýrsa en eski ortalama deðerlerinin
üzerine yazýlýr.
Kaydedilecek olan ortalama deðerlere farklý farklý
ortalama süreleri düzenlenirse, bunlar için daha büyük
bellek gerekecek ve kaydetme süresi oldukça
kýsalacaktýr.
Kaydetme süresi için artýk sadece 38 saniye
gösterilirse seçilen ölçüm deðerlerinin UMG503de
kaydedilmesi için bundan böyle garanti verilemez.
Kaydetme süresini geniþletmek için, büyük ortalama
sürelerine sahip ölçüm deðerleri çýkarýlýr veya küçük
ortalama deðerler büyütülür.

Dikkat !
Kaydedilecek olan ölçüm deðerlerini seçtikten
sonra güncel kaydetme süresi mutlaka
sorulmalýdýr. Kaydetme süresi artýk sadece 38
saniye ise seçilen ölçüm deðerlerinin
UMG503de kaydedilmesi için bundan böyle
garanti verilemez.

Dikkat!
Dairesel bellekteki er sýkýþtýrýlmýþ verilerin
doðruluk derecesi maksimum % +/- 0,4.

Þu anda kapalý (abgedeckt) olan kaydetme süresi
ile ilgili bir tahmin PRG menüsünde sorgulanabilir.
Metin yanýp
sönüyor Üst deðerler

PRG menüsü (bkz.
programlama
bölümü) seçilmiþ ise
ilk önce þu gösterge
görünür:

SELECT

PRG

Alt deðerler

Tu þ 2 i l e P R G
menüsünün seçimi
onaylanýr ve SELECT
yazýsý kaybolur.

PRG

Tuþ 3 ile artýk yandaki
sayfaya kadar
gidilebilir.

Y.M

Burada örneðin
kaydetme süresi bir
yýldan biraz olarak
tahmin ediliyor.

D.H

M.S
PRG

1Yýl, 5Ay, 18Gün, 13Saat, 45Dakika, 0Saniye

= Tuþ 1

= Tuþ 2

= Tuþ 3

= Maks. deðer veya alým

= Min. deðer veya daðýtým. Sayfa 29
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Yapýlandýrma

CONF konfigürasyon menüsünde UMG503ün iþletimi
için gerekli ayarlamalar mevcuttur (bkz. ayrýca
Konfigürasyon verileri tablosu). Teslimat durumunda
bu ayarlar korumalý deðildir ve deðiþtirilebilir. Ayarlarda
yanlýþlýkla yapýlan bir deðiþiklik þifre ayarýnda
önlenebilir.
Aþaðýdaki ayarlarýn her biri sorgulanabilir ve/veya
deðiþtirilebilir:
Akým transformatörü
Gerilim transformatörü
Ara birimleri
RS485 Ara birimleri (Opsiyon)
RS232 Ara birimleri (Opsiyon)
Kýzýl ötesi ara birimleri (Opsiyon)
Cihaz adresi
Veri kaydý
Sýnýr deðer grubu 1 (Opsiyon)
Sýnýr deðer grubu 2 (Opsiyon)
Üç tel ölçümü (Opsiyon)
Að frekansý
Ölçüm deðer deðiþikliði
Analog çýkýþý (Opsiyon)
Impuls çýkýþý (Opsiyon)
Tarife deðiþimi, aktif güç alým
Tarife deðiþimi, indüktiv reaktif güç
Tarife deðiþimi, kapasitif aktif güç
Saat
Yaz/Kýþ saati
Yazýlým versiyonu
Seri numara
LCD kontrastý
Þifre

Sayfa 30

= Maks. deðer veya alým

Bir ölçüm deðeri göstergesinden, burada örneðin
gerilimlerin göstergesi, CONF menüsüne geçmek
aþaðýda tanýmlanan þekilde yapýlýr:

Tuþ 1e basýn.
Ölçüm
deðeri
göstergesinde
SELECT yazýsý yanýp
söner.

SELECT
L1

V

L2

V

V
L3

Tuþ 1e tekrar basýn.
SELECT
CONF menüsündesiniz.

CT
A

A

CONF

CONF menüsünün
seçimi Tuþ 2 ile
onaylanýr.
SELECT yazýsý
göstergede kaybolur.
Artýk
CONF
menüsündesiniz ve
akým transformatör
ayarý gösterilmektedir.

= Min. deðer veya daðýtým.

= Tuþ 1

CT
A

A

CONF

= Tuþ 2

= Tuþ 3
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Akým transformatörü

Akým transformatör oraný CONF menüsünde ayarlanýr.
Sekonder akým olarak seçime baðlý olarak 1A veya
5A programlanabilir.
CONF konfigürasyon menüsündeyseniz, akým
transformatör oraný aþaðýda tanýmlandýðý gibi
deðiþtirilebilir:
Primer akým

Seçim
Tu þ 3 i l e a k ý m
transformatör
menüsünün seçimini
onaylayýn. SELECT
yazýsý kaybolur

SELECT

CT
A

A

Gerilim transformatörü

Gerilim transformatör oraný CONF menüsünde
ayarlanýr. Sekonder gerilim 100Vden 500Vye kadar
olan alanda ayarlanabilir.
CONF konfigürasyon menüsündeyseniz, gerilim
transformatör oraný aþaðýda tanýmlandýðý gibi
deðiþtirilebilir:

Seçim
Tu þ 3 i l e a k ý m
transformatör
menüsünün seçimi
onaylanýr.
SELECT yazýsý
kaybolur.

SELECT

CT
A

A

CONF

CONF

Primer akým

Sekonder akým
Giriþ yapma
Tuþ 1 ile deðiþtirilecek
olan rakam seçilir.
Seçili rakam yanýp
söner. EDIT yazýsý
görünür.
Tuþ 3 ile seçilen rakam
deðiþtirilir.
Tuþ 2, sayýyý 10 ile
çarpar.

CT
A

A

Seçim
Tuþ 3 ile gerilim
transformatör
menüsüne geçiþ
yapýlýr.

VT
kV

V

CONF
EDIT

CONF

Sekonder akým

Akým transformatör oraný ayarlandýktan sonra, hiç
bir rakam yanýp sönmeyene kadar Tuþ 1e basýn.
EDIT yazýsý kaybolur.
Tuþ 3 ile bir sonraki menü noktasýna ulaþýlýr. Akým
transformatör oraný ayarlanmýþtýr.

Giriþ yapma
Tuþ 1 ile deðiþtirilecek
olan rakam seçilir.
Seçili rakam yanýp
söner. EDIT yazýsý
görünür.
Tuþ 3 ile seçilen
rakam deðiþtirilir.
Tuþ 2, sayýyý 10 ile
çarpar.

VT
kV

V

EDIT

CONF

Gerilim transformatör oraný ayarlandýktan sonra, hiç
bir rakam yanýp sönmeyene kadar Tuþ 1e basýn.
EDIT yazýsý kaybolur.
Tuþ 3 ile bir sonraki menü noktasýna ulaþýlýr. Gerilim
transformatör oraný ayarlanmýþtýr.

= Tuþ 1

= Tuþ 2

= Tuþ 3

= Maks. deðer veya alým

= Min. deðer veya daðýtým. Sayfa 33
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RS485 ara birimi (Opsiyon)

RS485 ara birimi 1200 mye kadar olan mesafelerde
verilerin transferi için uygundur. 31 UMG503e kadar
ve bir master (PC veya SPS) baðlanabilir.
Genelde PClerde sadece RS232 ara birimleri olduðu
için, UMG503 ve PC arasýna uygun bir ara birim
transformatörü çalýþtýrýlmalýdýr. Ara birim
transformatörü ile PC arasýndaki mesafe en fazla 4
metre olmalýdýr. UMG503 ve ara birim transformatörü
arasýndaki mesafe o zaman en fazla 1200 metre
olmalýdýr.

Ara birim tipi
Baud Oraný

Protokol numarasý

RS232 ara birimi (Opsiyon)

RS232 ara birimi 15 mye kadar olan mesafelerde
verilerin transferi için uygundur. Bu ara birim üzerinden
UMG503, COM ara birimi olan bir PCye veya harici
bir analog modemine baðlanabilir.
PCye baðlantý bir sýfýr modem kablosu üzerinden
yapýlmalýdýr.

RS232 Transfer protokolü
off
1
2
3
4
5
6

Protokol mevcut deðil, ara birim kapalý durumda.
Ayrýlmýþtýr
Modbus RTU (Slave)
Servis protokolü
PROFIBUS DP (Slave), (Opsiyon)
Modbus RTU (Master)*1)

Ara birim tipi
CONF

Baud Oraný

RS485 Transfer protokolü

Aþaðýda sýralanan transfer protokolleri seçilebilir:
off
Protokol mevcut deðil, ara birim kapalý durumda.
1
Ayrýlmýþtýr
2
Modbus RTU (Slave)
3
4
Servis protokolü
5
PROFIBUS DP (Slave), (Opsiyon)
6
Modbus RTU (Master)*1)

Protokol
numarasý

CONF

Kapanýþ dirençleri

Cihaz bir BUS kablosunun sonunda bulunuyorsa,
BUS kablosu bu noktada dirençlerle kapatýlmalýdýr.
Bunun için gerekli kapanýþ dirençleri cihaza entegre
edilmiþtir ve ON konumunda etkinleþtirilir.

UMG503
Þekil: RS232 baðlantý döþemesi.

Modem

RS232 ara birimi üzerinden UMG503 harici bir analog
modeme baðlanabilir. UMG503 ve modem arasýndaki
baðlantý bir sýfýr modem kablosu üzerinden
gerçekleþtirilir.
Modem iþletimi için UMG503ün RS232 ara biriminde
transfer protokolü 5 (modem) seçilmelidir.

UMG503
Þekil: RS485 baðlantý döþemesi.
Sayfa 34

= Maks. deðer veya alým

*1)

Protokol 6 sadece ara birimlerin birinde, RS232 veya RS485
çalýþabilir.

= Min. deðer veya daðýtým.

= Tuþ 1

= Tuþ 2

= Tuþ 3
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Kýzýl ötesi ara birimi (Opsiyon)

Arkasýnda kýzýl ötesi bir göndericinin ve kýzýl ötesi
bir alýcýnýn bulunduðu bir pencere, UMG503 cihazýnýn
ön tarafýnda, göstergenin altýndadýr. Güvenli bir veri
alýþveriþi için baþka kýzýl ötesi cihazlarý (PC ve laptop)
en fazla 1 metre uzaklýkta olmalýdýr ve UMG503
cihazýnýn izleme penceresine +-15°lik açýda
bulunmalýdýr.
Kýzýl ötesi ara birimi Modbus RTU (Slave) protokolü
kullanýr.

Cihaz adresleri

Birden çok cihaz RS485 ara birimi üzerinden birbirine
baðlý ise, bir master cihazý (PC, SPS) sadece cihaz
adresi sayesinde bu cihazlarý birbirinden ayýrt edebilir.
Bu nedenle bir að içersinde her UMG503 cihazý farklý
bir cihaz adresine sahip olmalýdýr.
Cihaz adresleri 0dan 255ye kadar olan alanda
ayarlanabilir.

Dikkat !
PROFIBUS DP protokolü altýnda sadece 0dan 126ya
kadar olan cihazlar yönetilir.

Ayarlanan cihaz adresi CONF menüsünde
sorgulanabilir ve deðiþtirilebilir. Bunun için CONF
menüsüne geçiþ yapýlýr (bkz. Yapýlandýrma bölümü).

Ara birim tipi
Baud Oraný

k

CONF

Protokol numarasý
off
= Ara birim kapalý.
1
= Modbus RTU (Slave).

Seçim
CONF menüsünde
Tu þ 3 i l e c i h a z
a d r e s i n i n
göstergesine kadar
gidilir.
Bu örnekte fabrika
çýkýþýnda önceden
ayarlanan 1 cihaz
a d r e s i
g ö s t e r i l m e k t e d i r.

ADDR

CONF

Deðiþtirme
Tu þ 1 i l e c i h a z
adresinin bir rakamý
seçilebilir ve Tuþ 3 ile
deðiþtirilebilir Seçilen
rakam yanýp söner.

ADDR

EDIT

Kaydetme
Istenilen cihaz adresi
ayarlandýktan sonra
hiç bir rakam yanýp
sönmeyene kadar
Tuþ 1e basýn.
Þ i m d i Tu þ 2  y e
basýlýrsa EDIT yazýsý
kaybolur ve gösterilen
cihaz
adresi
kaydedilir.

= Tuþ 1

= Tuþ 2

= Tuþ 3

= Maks. deðer veya alým

CONF

ADDR

CONF

= Min. deðer veya daðýtým. Sayfa 35
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Veri kaydý

UMG cihazýnýn belleði üç alana bölünmüþtür.
Olay
belleði,
maksimum
ve
minimum deðer
belleði ve dairesel
bellek.
Minimum
ve
maksimum deðer
belleðinde ölçüm
deðerlerinin üst ve alt
deðerleri tarih ile
CONF
birlikte kaydedilir.
Dairesel bellekte kaydetme iþlemi için iþaretlenen
tüm ölçüm deðerleri depolanmýþtýr.

Seçim
CONF menüsünde
Tuþ 3 ile veri kaydýnýn
dAtA göstergesine
kadar gidin.
Tuþ 1 ile menünün
seçimini onaylayýn.
EDIT yazýsý görünür.
Ayarlanan veri kaydý
gösterilir ve yanýp
EDIT
CONF
söner.
Bu örnekte veri kaydý = on konumunda, yani veri
kaydý gerçekleþmektedir.

Olay belleðinde röle çýkýþlarýnýn kumanda edilmesi
(Schalthandlung) ve destek gerilimlerinin kesintisi
kaydedilir.
Teslimat durumunda
Veri kaydý = on
konumundadýr ve her üç bellek alaný tanýmlanabilir.
Veri kaydý yapýlmayacaksa veri kaydý oFF konumuna
getirilmelidir.

Deðiþtirme
Ayarlanan veri kaydý
yanýp sönüyor.
Tuþ 1 ile þimdi on ve
off arasýnda geçiþ
yapýlabilir.
Tuþ 1e basýlýrsa EDIT
yazýsý kaybolur.
EDIT

CONF

Tuþ 3e basýlýrsa sýnýr deðerlerinin programlanmasýna
geçilir.
Tuþ 1e uzun süre basýlýrsa programlama kaydedilir
ve yine birinci ölçüm deðeri göstergesine geçilir.
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= Maks. deðer veya alým

= Min. deðer veya daðýtým.

= Tuþ 1

= Tuþ 2

= Tuþ 3
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Sýnýr deðerleri
Ölçüm deðerlerinin denetimi için 6 sýnýr deðer
programlanabilir. Sýnýr deðeri ihlali bir zaman mühürü
ile olay belleðinde kaydedilebilir.

Sýnýr deðeri numarasý = 2C
Sýnýr deðeri sembolü
Kontrol edilen ölçüm
deðeri=aktif güç
sýnýr toplamý=100kW

Dahili röle çýkýþlarý (Opsiyon)
1Adan 2Cye kadar olan sýnýr deðerleri K1 ve K2 röle
çýkýþlarýna sabit olarak atanmýþtýr.
Dahili bir röle çýkýþýna atanan bir veya birden çok sýnýr
deðeri ihlal edildiðinde ilgili röle çekilir(anziehen).
Sýk sýk kumanda iþlemini engellemek içim her program
için bir asgari devreye girme zamaný programlanabilir.

Sýnýr deðeri grubu=2

L1
L2
L3

kW

M.S
CONF

EDIT

Asgari devreye girme
zamaný=10 saniye

Aþma durumunda sýnýr
deðeri ihlali

Sýnýr deðerleri pozitif (+) veya (-) olabilir. Pozitif (+)
sýnýr deðerlerinde + iþareti gösterilmemektedir

Þekil: Dahili röle çýkýþýyla ilgili baðlantý örneði.
Dikkat !
K1 ve K2 röle baðlantýlarýna dokunulabilir küçük
gerilimler ve çarpma riski olan gerilimler ayný
anda kullanýlmamalýdýr. Röle çýkýþlarý için
döþeme hatlarý topraða göre 300VAC gerilimler
için uygun olmalýdýr.

Sýnýr deðerleri 1x ve 2x sýnýr deðeri gruplarýna
bölünmüþtür ve bu nedenle aþaðýda sýralanan tanýmlar
sahiplerdir:
1A, 2B, 1C,
2A, 2B, 2C.
Sýnýr deðeri 2 dahili ve 6 harici röleye sabit olarak
atanmýþtýr.
Röle çýkýþý
dahili harici
K1
K2

Sýnýr deðerler
1A 1B 1C 2A 2B
x

DAK1
DAK2
DAK3
DAK4
DAK5
DAK6

x

x
x

x

x

x

x

x

x

2C
x

x

Kx
= Röle çýkýþý (dahili)
DAKx = Dijital çýkýþ klemensi (harici)
Þekil: Sýnýr deðerlerinin atanmasý.

Harici röle çýkýþý
Ýlave röle çýkýþlarý WAGO firmasýnýn bir BUS birleþtiricisi
ve çýkýþ klemensleri üzerinden kumanda edilir.
Her bir dijital çýkýþ klemensi bir sýnýr deðeri kontrol ediyor:

Dijital
Dijital
Dijital
Dijital
Dijital
Dijital

çýkýþ
çýkýþ
çýkýþ
çýkýþ
çýkýþ
çýkýþ

klemensi
klemensi
klemensi
klemensi
klemensi
klemensi

DAK1
DAK2
DAK3
DAK4
DAK5
DAK6

=
=
=
=
=
=

Sýnýr
Sýnýr
Sýnýr
Sýnýr
Sýnýr
Sýnýr

deðeri
deðeri
deðeri
deðeri
deðeri
deðeri

1A
1B
1C
2A
1B
1C

UMG503 ile BUS birleþtiricisi arasýndaki baðlantý RS232
veya RS485 ara birimi ile yapýlabilir. Her iki cihaz da,
(UMG503 ve BUS birleþtiricisi), ayný ara birimi
göstermelidir.

Dikkat !
Sýnýr deðeri ihlallerinin kaydedilmesi için
bir olay belleði ayrýlmýþ olmalýdýr.

= Tuþ 1

= Tuþ 2

= Tuþ 3

= Maks. deðer veya alým = Min. deðer veya daðýtým.
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Sýnýr deðerlerinin atanmasý

Örnek: Toplam aktif güç
Sýnýr deðeri grubu

CONF menüsünde
Tuþ 3 ile istenilenn
sýnýr deðer grubunun
göstergesine kadar
gidilir.
Burada sýnýr deðeri
numarasý
1A
görünecektir.
Tuþ 2 ile þimdi sýnýr
deðeri nuýmaralarý 1A,
1B, ve 1C arasýnda
g e ç i þ y a p ý l a b i l i r.

Sýnýr deðeri=100kW

Aþma olduðunda
devreye girer.
M.S
CONF

EDIT yazýsý görünür.

L1
L2
L3

kW

M.S

Asgari devreye girme
zamaný= 10 saniye.

CONF

Dikkat !
Toplam aktif güç  ve EMAX aktif güç ölçüm
deðerlerini ayýrt edebilmek için EMAX aktif
güçte ölçüm fazlarý ilk satýrda gösterilir.

Ölçüm deðerinin atanmasý
Tuþ 1e basýlýrsa
ortadaki gösterge
yanýp söner ve bir
ölçüm
deðeri
seçilebilir.

Tuþ 2 ve Tuþ 3 ile
þimdi ölçüm deðeri
göstergesine
gidilebilir.
Tuþ 1 ile bir ölçüm
deðeri göstergesinin
içinde bir ölçüm deðeri
seçilebilir ve Tuþ 2 ile
onaylanabilir.

Sýnýr deðeri numarasý 2B

Örnek: EMAX aktif güç
M.S
EDIT

CONF

Ölçüm deðeri baðlayýcý=EMAX aktif güç
toplamý
L1
Sýnýr deðeri=100kW

Sýnýr deðeri numarasý 1C

L2
L3
kW

Aþma olduðunda
devreye girer.
L1
L2
L3

M.S

kW

Asgari devreye girme
zamaný= 10 saniye.

CONF

M.S
EDIT

CONF

Seçilen ölçüm deðeri Tuþ 2 ile onaylanýrsa ortadaki
göstergenin ilk rakamý yanýp söner.

Örnek: Aktif güç, akýþ diyagramý
P/kW

Tuþ 1 ile asgari
devreye girme
zamaný
sýnýr
deðerlerinin rakamlarý
ve aþma ve düþme
için olan semboller
arasýnda geçiþ
yapýlabilir.

L1
L2
L3

kW

M.S
EDIT

Sýnýr deðeri Aþma ve düþme

CONF

Asgari devreye girme
zamaný
Sýnýr deðeri ayarlandýktan sonra rakamlar yanýp
sönmeyene kadar Tuþ 1e basýn. EDIT yazýsý kaybolur.
Tuþ 3 ile bir sonraki menü noktasýna geçiþ yapýlýr.
Sýnýr deðeri kaydedilmiþtir.
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K2

200

= Maks. deðer veya alým

100
0

Ein

Aus

K1
Ein
t1

Aus
t2

t3

t4 t5 t6

t

100kW aþýldýðýnda K1 rölesi normalde kapalý konuma
geçer
200kW aþýldýðýnda K2 rölesi normalde kapalý konuma
geçer
200kWýn altýnda. K2 rölesi için programlanan asgari
devreye girme süresi iþlemeye baþlar. Asgari devreye
girme süresi bitti ve K2 rölesi devreye girer.
100kWýn altýnda. K1 rölesi için programlanan asgari
devreye girme süresi iþler. Asgari devreye girme süresi
bittiðinde ve K1 rölesi devreye girer.

= Min. deðer veya daðýtým.

= Tuþ 1

= Tuþ 2

= Tuþ 3
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Üç tel ölçümü (Opsiyon)

UMG503 cihazý Nli ve Nsiz aðlarda ölçüm için
uygundur. Nli aðlar dört tel ölçümü ve Nsiz aðlar üç
tel ölçümü olarak tanýmlanmaktadýr.
Üç tel ölçümü opsiyonu 5 ve 6 baðlantý örnekleri
için gereklidir.

Ölçüm

Destek
gerilimi

Üç tel ölçümü opsiyonu serbest býrakýlýrsa CONF
menüsünde üç tel ölçümü 3 L ve dört tel ölçümü
4 L arasýnda seçim yapýlabilir.

Seçim
CONF menüsünde
Tuþ 3 ile üç ve dört tel
ö l ç ü m ü n ü n
göstergesine kadar
gidilir.
Bu örnekte dört tel
ölçümü 4 L etkin.
Alýcý

CONF

Deðiþtirme
Tuþ 1 ile dört tel
ölçümü (4 L) ve üç tel
ölçümü (3 L) arasýnda
g e ç i þ y a p ý l a b i l i r.

Þekil: Ýki gerilim transformatörlü ve üç akým transformatörlü üç tel ölçümü (Üç tel ölçümü opsiyonu
gereklidir).

EDIT

CONF

Destek
gerilimi

Dikkat !
Nsiz aðlarda gerilim transformatörleri
kullanýlmalýdýr.

Alýcý

Þekil: Ýki gerilim transformatörlü ve iki akým transformatörlü üç tel ölçümü (Üç tel ölçümü opsiyonu
gereklidir).

= Tuþ 1

= Tuþ 2

= Tuþ 3

= Maks. deðer veya alým

= Min. deðer veya daðýtým. Sayfa 39
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Að frekansý

UMG503de að frekansý ölçüm gerilimlerinden tespit
edilir. Að frekansýndan o zaman akým ve gerilim
giriþleri için olan tarama frekansý hesaplanýr.
Çok bozuk gerilimlerle ölçüm yaparken gerilim temel
dalgalanmasýnýn frekansý yeterince kesin tespit
edilemez. Gerilim bozukluklarý örneðin bir asimetrik
faz kontrolü ile çalýþtýrýlan alýcýlarda ortaya çýkabilir.
Bozukluk gösteren ölçüm gerilimlerinde ilgili að
frekansý net bir þekilde belirlenmelidir.
Akým bozukluklarý frekans belirlemesini etkilemez.
Ölçüm gerilimi mevcut deðilse hiç bir að frekansý
tespit edilemez ve böylece hiç bir tarama frekansý da
hesaplanamaz. Akým, gerilim ve bundan oluþacak
tüm diðer deðerler hesaplanmaz ve sýfýr ile gösterilir.
Akým ölçüm gerilimi olmadan hesaplanacaksa að
frekansý UMG503de sabit frekans olarak önceden
seçilmelidir.
Seçime baðlý olarak að frekansýnýn tespiti otomatik
olarak belirlenebilir veya sabit olarak programlanabilir.
Að frekansýnýn belirlenmesi için aþaðýda sýralanan
ayarlar mevcuttur:
Auto Otomatik frekans belirlenmesi
50Hz Sabit frekans ön ayarý
60Hz Sabit frekans ön ayarý

Sayfa 40

= Maks. deðer veya alým

Að frekansýný belirleme iþlemi CONF menüsünde
sorgulanabilir ve deðiþtirilebilir.
Seçim
CONF menüsünde
Tuþ 3 ile frekans
b e l i r l e m e
göstergesine kadar
gidilir.
Bu örnekte að
frekansý otomatik
olarak
tespit
edilmektedir.
Deðiþtirme
Tuþ 1 ile frekans
belirlemesi seçilir
Auto yazýsý yanýp
söner.
Göstergede EDIT
yazýsý görünür.

Tuþ 3 ile frekans
belirlemesiyle ilgili
iþlemler arasýnda
geçiþ yapýlabilir.

= Min. deðer veya daðýtým.

= Tuþ 1

SELECT

Hz

CONF

SELECT

Hz

EDIT

CONF

Bu örnekte 50Hzlik
sabit bir frekans
ayarlýdýr.

= Tuþ 2

= Tuþ 3
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Ölçüm deðerleri arasýnda otomatik geçiþ Geçiþ süresinin programlanmasý

Ýki saniyede bir tüm ölçüm deðerleri hesaplanýr ve
ölçüm
deðeri
göstergelerinde
sorgulanabilir.
Genellikle ölçüm
deðerlerinin seçimi ve
gösterimi Tuþ 2 ve 3
üzerinden yapýlýr.
Ayrýca, otomatik
olarak deðiþtiren,
ölçüm deðerleri
CONF
arasýnda otomatik
geçiþ ile, seçilen
ölçüm deðeri göstergeleri oluþturulabilir.
Yakl. 60 saniye hiç bir tuþa basýlmazsa ölçüm deðerleri
arasýnda otomatik geçiþ gerçekleþir ve arka arkaya
ölçüm deðerleri arasýnda otomatik geçiþ için
programlanan ölçüm deðeri göstergeleri göstergeye
taþýnýr.

Ölçüm deðerleri arasýnda otomatik geçiþ için tuþlarla
sorgulanabilen tüm ölçüm deðeri göstergeleri
kullanýlabilir.
Ölçüm deðeri göstergesi deðiþine kadar geçen süreye
geçiþ süresi denir ve
0...9999 saniye
aralýðýnda ayarlanabilir.
Ölçüm deðeri arasýnda otomatik geçiþi etkinleþtirmek
için en az bir ölçüm deðeri göstergesi seçilmiþ olmalý
ve geçiþ süresi 0 saniyeden büyük olmalýdýr.
Geçiþ süresi için 0 saniye ayarlandýktan sonra, ölçüm
deðerleri arasýnda otomatik geçiþ için seçilen ölçüm
deðeri göstergeleri arasýnda geçiþ gerçekleþmez.
Ayarlanan geçiþ süresi 0 saniyeden büyük ise ve
sadece bir ölçüm deðeri göstergesi seçili ise, sadece
bu ölçüm deðeri göstergesi gösterilir.

Seçim
CONF menüsünde Tuþ 3 ile Pic geçiþ süresinin
göstergesine kadar
gidin.
Tuþ 1 ile menünün
seçimini onaylayýn.
EDIT yazýsý görünür.
Ayarlanan geçiþ
süresi gösterilir ve
yanýp söner.
Bu örnekte 0 saniyelik
EDIT
CONF
bir geçiþ süresi
g ö s t e r i l m e k t e d i r,
yani ölçüm deðerleri arasýnda otomatik geçiþ etkin
deðil.

Deðiþtirme
Ayarlanan geçiþ
süresi yanýp söner.
Tu þ 1 i l e g e ç i þ
süresinin seçimini
onaylayýn.
Geçiþ süresinin ilk
rakamý yanýp söner.
Tuþ 1 ile deðiþtirilecek
olan rakam þimdi
EDIT
CONF
seçilebilir.
Bir rakam yanýp sönüyorsa, Tuþ 3 ile seçilen rakam
deðiþtirilebilir.
Geçiþ süresinin tüm rakamlarý yanýp sönüyorsa, Tuþ
2 ile ölçüm deðeri seçimine geçiþ yapýlabilir.
Hiçbir rakam yanýp sönmüyorsa Tuþ 3 ile analog
çýkýþýnýn programlama bölümüne geçiþ yapýn.

Tuþ 1e uzun süre basýlýrsa programlama kaydedilir
ve yine birinci ölçüm deðeri göstergesine geçilir.

= Tuþ 1

= Tuþ 2

= Tuþ 3

= Maks. deðer veya alým

= Min. deðer veya daðýtým. Sayfa 41
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Ölçüm deðeri seçiminin programlanmasý
Seçim
CONF menüsünde
Tuþ 3 ile Pic geçiþ
s ü r e s i n i n
göstergesine kadar
gidin.
Tuþ 1 ile menünün
seçimini onaylayýn.
EDIT yazýsý görünür.
Ayarlanan geçiþ
süresi gösterilir ve
EDIT
CONF
yanýp söner.
Bu örnekte 0 saniyelik bir geçiþ süresi
gösterilmektedir, yani ölçüm deðerleri arasýnda
otomatik geçiþ etkin deðil.

Tuþ 2 ile ölçüm deðeri
seçimine geçiþ yapýn.
Bu örnekte ölçüm
deðeri göstergesi Nye
karþý L gerilimleri için
g ö s t e r i l m e k t e d i r.
Ölçüm
deðeri
göstergesi henüz
ölçüm deðerleri
arasýnda otomatik
g e ç i þ
i ç i n
programlanmamýþtýr.
Þimdi Tuþ 1e kýsa bir
süre basýlýrsa ölçüm
deðeri göstergesi,
ölçüm deðerleri
arasýnda otomatik
geçiþ için etkinleþtirilir.

L1

L2

V

V

V
L3

L1

L2

V

V

V

Tuþ 1e tekrar kýsa L3
süre basýlýrsa ölçüm
otomatik geçiþ için ölçüm deðeri göstergesinin tekrar
etkinliði kaldýrýlýr.
Tuþ 1e uzun süre basýlýrsa geçiþ süresinin
programlama bölümüne geçilir. Geçiþ süresinin 1
rakamý yanýp sönüyor.
Tuþ 1e tekrar uzun süre basýlýrsa programlama
kaydedilir ve yine birinci ölçüm deðeri göstergesine
geçilir.

Sayfa 42
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= Min. deðer veya daðýtým.

= Tuþ 1

= Tuþ 2

= Tuþ 3

Üniversal Ölçüm Cihazý

UMG 503

Analog çýkýþlar

Dahili analog çýkýþý (Opsiyon)

Dahili analog çýkýþýnýn çalýþtýrýlmasý için 20 V  30 V
DClik bir harici destek gerilimi gereklidir. Baðlanabilen
maksimum yük 500 Ohmdir. Analog çýkýþý daha büyük
bir direnç ile yüklenirse çýktý alaný (20 mA) kýsýtlanýr.

Ölçüm deðeri göstergesi için de yapýlandýrýlan tüm
ölçüm deðerleri bir analag çýkýþ üzerinden verilebilir.
Aktif ve reaktif iþin ölçüm deðerleri analog çýkýþlarýnýn
üzerinden gönderilemez. En fazla bir dahili ve 6 harici
analog çýkýþý programlanabilir.
Harici analog çýkþlarý WAGO firmasýnýn bir BUS
birleþtiricisi ve analog çýkýþ klemensleri üzerinden
kumanda edilir. UMG503den BUS birleþtiricisine olan
baðlantý seçime baðlý olarak RS232 veya RS485 ara
birimi üzerinden gerçekleþir. Her iki cihaz ise, UMG503
ve BUS birleþtiricisi, ayný transfer türü ile birbirine
baðlanmalýdýr. Her analog çýkýþýna
bir ölçüm deðeri,
bir skala baþlangýç deðeri ve
bir skala bitiþ deðeri
atanabilir. Sadece UMG503deki dahili analog çýkýþý
ayrýca
0-20 mA ve
0-40 mA
arasýnda geçiþ yapýlabilir. Harici analog çýkýþlarý için
aþaðýda sýralanan sinyal tipleri olan analog klemensleri
kullanýlabilir:
0-20 mA,
4-20 mA ve
+-10 V.

Dahili analog çýkýþý

CONF

0 .. 20mA

UMG503

GND
Destek
gerilimi

Dikkat !
Dahili analog çýkýþýna sadece analog çýkýþý
opsiyonu devreye sokulduðunda ulaþýlabilir.

= Tuþ 1

= Tuþ 2

= Tuþ 3

Þekil: Baðlantý döþemesi, dahili analog çýkýþý

= Maks. deðer veya alým

= Min. deðer veya daðýtým. Sayfa 43
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UMG 503

Erdungssammelleitung

Þekil: Bir SPS analog giriþ modülünde analog çýkýþý olan 2 UMG503 için baðlantý örneði.

= Tuþ 1

= Tuþ 2

= Tuþ 3

= Maks. deðer veya alým

= Min. deðer veya daðýtým.
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Harici analog çýkýþý

Harici analog çýkýþlarý WAGO firmasýnýn bir BUS
birleþtiricisi ve analog çýkýþ klemensleri üzerinden
kumanda edilir.
UMG503den BUS birleþtiricisine olan baðlantý seçime
baðlý olarak RS232 veya RS485 ara birimi üzerinden
gerçekleþir. Her iki cihaz ise, UMG503 ve BUS
birleþtiricisi, ayný transfer türü ile birbirine baðlanmalýdýr.

Konfigürasyon menüsünde gösterge
Harici analog çýkýþlarý UMG503ün göstergesinde 01den
06ya kadar olan numaralarla iþaretlenir. Numaralar
BUS birleþtiricisine takýlan analog çýkýþ klemenslerinin
sýrasýna göredir.
UMG503de sadece 06 numaralý protokol (Modbus
RTU Master) ayarlýysa harici analog çýkýþý menüsü
çaðrýlabilir.
Harici analog çýkýþý
Nummer = 01

Fonksiyon klemensleri
Bus birleþtiricisi
(Slave)

UMG503
(Master)

CONF menüsünde
bulunuyorsanýz, Tuþ
3 ile harici analog
çýkýþlarýnýn
göstergesine kadar
gidin.
Ondan sonra Tuþ 2
ile 02 ile 06
arasýndaki analog
çýkýþlara gidilebilir.

Ara birim kablosu
Dikkat !
RS232 transfer türü ile sadece noktadan noktaya
olan baðlantýlar en fazla 5m uzunluðunda
oluþturulabilir.
RS485 transfer türü maksimum 1200mlik uzaklýða
kadar bir BUS topolojisine izin vermektedir.

WAGO firmasýnýn aþaðýda sýralanan harici analog
çýkýþ klemensleri UMG503 tarafýndan kumanda
edilebilir:
WAGO ürün num.
750-550
750-552
750-554
750-556

Çýkýþ sayýsý
2
2
2
2

CONF

Ölçüm deðerinin atanmasý
Ölçüm deðeri göstergesi için de yapýlandýrýlan tüm
ölçüm deðerleri bir analag çýkýþ üzerinden verilebilir.
Aktif ve reaktif iþin ölçüm deðerleri analog çýkýþlarýnýn
üzerinden gönderilemez.

Sinyal tipleri
0 .. 10V
0 .. 20mA
4 .. 20mA
+- 10V

Transfer protokolü
UMG503 ve WAGO firmasýnýn BUS birleþtiricisi
arasýnda transfer protokolü olarak MODBUS RTU
protokolü kullanýlmaktadýr. Bu durumda UMG503
cihazý master konumunda ve baðlanan BUS
birleþtiricisi Slave konumundadýr.
UMG503de 06 protokolü (Modbus RTU Master)
ayarlanýr.

Ölçüm deðeri panolarýnda istenilen ölçüm deðeri, bu
örnekte aktif güç toplamý, aranýr ve analog çýkýþýna
atanýr.
Aktif güç toplamý
CONF menüsünde
analog çýkýþýnýn
göstergesine kadar
gidilir.
AnLo yazýsý yanýp
söner.

W

L1
L2
L3

CONF

Tuþ 2 ile ölçüm deðeri panolarýna geçiþ yapýn. Gerilimler
için olan ölçüm deðeri panosu görünür.
Þimdi Tuþ 3 ile bir ölçüm deðeri panosu seçilebilir.
Tuþ 1 iþe ölçüm deðeri panosundan bir ölçüm deðeri
seçin ve Tuþ 2 ile onaylayýn.
AnLo yazýsý yanýp sönmez artýk ve seçilen ölçüm
deðeri gösterilir.
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= Maks. deðer veya alým

= Min. deðer veya daðýtým.

= Tuþ 1

= Tuþ 2

= Tuþ 3
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UMG 503
Çýktý alanýnýn ayarlanmasý
Harici analog çýkýþlarý için çýktý alaný programlanamaz,
çünkü o kullanýlan fonksiyon klemenslerinin tipi
aracýlýðýyla belirlenir.
UMG503 dahili analog çýkýþýnýn çýktý alaný 0..20mA
veya 4..20mA ile programlanabilir. Fabrika çýkýþýnda
analog çýkýþ 4..20mA olarak ayarlanmýþtýr.

Skala baþlangýç ve skala bitiþ deðeri
Skala baþlangýç deðeri ve skala bitiþ deðeri ilgili
ölçüm deðerinin gösterge alaný içersinde ayarlanabilir.

AnLo yazýsý yanýp
W
söner. Tuþ 1e basýn. L1
L2
EDIT yazýsý görünür L3
ve skala baþlangýç
deðerinin ilk rakamý
yanýp söner.
Tuþ 1e devamýnda
basýlýrsa skala
EDIT
baþlangýç deðerinin
veya skala bitiþ
deðerinin her bir Skala baþlangýç Skala bitiþ
deðeri
deðeri
rakamý seçilebilir.

AnLo yasýzý yanýp
s ö n e r. Tu þ 2  y e
basýlýrsa çýktý alaný
mA olarak gösterilir.
Çýktý alaný
(4..20mA / 0.20mA)
CONF

Skala bitiþ deðeri = 400kW

Tuþ 3 ile yanýp sönen
rakam deðiþtirilebilir.
Tuþ 2 ile virgülün yeri
deðiþtirilir.

Tuþ 1 ile çýktý alaný
seçilir. EDIT yazýsý
görünür.

W

L1
L2
L3
M

Tuþ 3 ile þimdi çýktý
alaný 0dan 20mAya
seçilebilir

k

Ýþaret

EDIT

CONF

EDIT

CONF

Skala baþ. deðeri = - 0.100MW = - 100kW

Skala baþlangýç deðerinin ve skala bitiþ deðerinin
baþýna - iþareti ayarlanabilir. Ýþaret 9 rakamýndan
sonra görünür.
Skala bitiþ deðerinin son rakamý seçildikten sonra
EDIT yazýsý söner. Tuþ 3 ile þimdi bir sonraki menüye
geçiþ yapýlabilir.

= Tuþ 1

= Tuþ 2

= Tuþ 3

= Maks. deðer veya alým

= Min. deðer veya daðýtým.
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Programlama
Sadece 06 numaralý protokol (Modbus RTU Master)
UMG503de ayarlýysa harici analog çýkýþlarý
gösterilebilir ve programlanabilir.
Dahili analog çýkýþýnýn ve harici analog çýkýþlarýnýn
programlanmasý birkaç istisna hariç aynýdýr.

C
O
N
F
menüsündeyseniz,
Tuþ 3 ile dahili analog
çýkýþýnýn göstergesine
kadar gidin.
Tuþ 1 ile seçilen
analog
çýkýþý
onaylanýr
ve
programlanýr.
AnLo yazýsý yanýp
söner.

CONF

"06 numaralý protokol (Modbus RTU Master) seçili
ise dahili analog çýkýþýndan sonra da ilk harici analog
çýkýþý 01 gösterilir. Aksi taktirde menünün göstergesi
impuls çýkýþý için gerçekleþir.

"02den 06ya kadar
olan diðer harici
analog çýkýþlarýný
görmek için Tuþ 2 ile
ilerleyin. Tuþ 1 ile
seçilen analog çýkýþý
onaylanýr
ve
programlanýr. "AnLo
yazýsý yanýp söner.

Örnek: Aktif güç toplamý
UMG503 cihazýnýn dahili analog çýkýþýnda aktif gücün
toplamý akým olarak verilecektir. Zaman zaman özel bir
jeneratör ilave olarak devreye alýndýðýnda, enerji daðýtým
þirketine geri daðýtýlan aktif güç de kapsama alýnmalýdýr.
Aktif güç daðýtýmý, aktif güç ölçüm deðerinin önüne -
iþareti konularak iþaretlenir.
Aþaðýda sýralanan ayarlamalar gereklidir:
Çýktý alaný
= 0..20mA
Ölçüm deðeri
= Aktif güç toplamý
Skala baþlangýç deðeri = -100kW (EVU (enerji daðýtým
þirketi)ne daðýtým)
Skala bitiþ deðeri
= 400kW (EVU (enerji daðýtým
þirketi)nden alým)

Seçilen ayarlarla 100kW+400kW=500kWlik bir güç alan
kapatýlýr. Böylece 500kW =20mAdýr.
1mA 500kW/20=25kWdir.
Hiç bir aktif güç alýnýp daðýtýlmazsa 4mAlýk bir akým
geçer.
Aktif güç geri verilirse 4mAdan küçük bir akým geçer.

-100kW

0kW

150kW

300kW

400kW

0mA

4mA

10mA

15mA

20mA

Daðýtým

CONF

Alým

Örnek: cos(phi)
Çýktý alaný
= 4 .. 20mA
Skala baþlangýç deðeri = 0.700induktiv
Skala bitiþ deðeri
= 0.900kapazitiv
Böylece skala alaný 0.400den 16mAya bölünür, ve
cos(phi) 1.000 o zaman 16mAda durur.
0,700ind.
0mA
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= Maks. deðer veya alým

= Min. deðer veya daðýtým.

4mA

= Tuþ 1

10mA

1,000

0,900kap.

16mA

20mA

= Tuþ 2

= Tuþ 3
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Impuls çýkýþý (Opsiyon)

Mekanik enerji sayaçlarýna analog olarak UMG503ün
de bir impuls çýkýþý var. Impuls çýkýþýnda aktif ve
reaktif iþ sayaç deðerleri gönderilebilir. Minimum
impuls uzunluðu 50ms ve maksimum frekans
10Hzdir. Ýmpuls çýkýþýnda saniyede birden fazla
impulsun çýkýþý saðlanýrsa, impuls mesafesi güce
göre artýk orantýlý deðildir. Ýmpuls çýkýþýnda saniyede
birden az impulsun çýkýþý saðlanýrsa, impuls mesafesi
güce göre orantýlýdýr. Impuls mesafesinin hatasý +10msdir.

Impuls çýkýþý için
gösterge örneði

Ýþin düzenlenmesi

UMG503deki impuls çýkýþýna farklý farklý ölçüm
deðerleri atanabilir:
Aktif iþ
Ters çalýþma kilidi olmadan
Alým
T00, T01, T02, T03, T04
Daðýtým
T00, T01, T02, T03, T04
Reaktif iþ
Ters çalýþma kilidi olmadan
indüktif (ind)
T00, T01, T02, T03, T04
T00, T01, T02, T03, T04
kapasitif (cap)

CONF menüsünde
Tuþ 3 ile impuls
çýkýþýnýn göstergesine
kadar gidilir.

T

Wh

L1
L2
L3

T

Wh

L1
L2
L3

CONF
CONF

Dikkat !
Ýmpuls çýkýþýna ters çalýþma kilidi olmayan
aktif iþ sayacý atanýrsa, alým ve daðýtýmda
impulslarýn çýkýþý saðlanýr.
Ýmpuls çýkýþýna ters çalýþma kilidi olmayan
reaktif iþ sayacý atanýrsa, indüktif ve kapasitif
yükte impulslarýn çýkýþý saðlanýr.

Ölçülen iþ ayarlanan impuls çýkýþý için olan maksimum
frekansý geçerek impuls deðerliliðini aþarsa, geri
kalan impulslar ara belleðe kaydedilir ve sonra çýkýþý
saðlanýr. Ýmpuls belleðinde 32000 impulsa kadar
ara belleðe kaydedilir.

Toplam

Alým

Aktif iþ
Impuls deðerliliði
Iw=0,000Wh/Impuls

Tuþ 1 ile seçim
onaylanýr. Ortadaki
gösterge yanýp söner
ve EDIT yazýsý
görünür.

T

Wh

L1
L2
L3

EDIT

Tuþ 2 ile ölçüm deðeri
seçimine geçin.
Ya n d a k i r e s i m
görünür.
Tuþ 2 ve 3 ile þimdi
istenilen iþ impuls
çýkýþýna atanabilir.

CONF

T
M Wh

L1
L2
L3

kWh

Wh

T

Tuþ 1 ile seçimi
onaylayýn.
EDIT yazýsý görünür.
Tuþ 2 ile düzeltme
moduna geçin.
Ilk rakam yanýp söner.

UMG503

Þekil: Baðlantý döþemesi, impuls çýkýþý

Wh

L1
L2
L3

EDIT

CONF

Menüyü terk etmek için EDIT yazýsý kaybolana kadar
Tuþ 1e basýn. Tuþ 3 ile bir þimdi sonraki menüye
geçiþ yapýlabilir.

= Tuþ 1

= Tuþ 2

= Tuþ 3

= Maks. deðer veya alým

= Min. deðer veya daðýtým.
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Impuls deðerliliðinin ayarlanmasý

UMG503deki impulslara bir iþ atanabilir. Ýmpuls
baþýna iþ, impuls deðerliliði Iw olarak adlandýrýlýr ve
Wh/Ýmpuls olarak gösterilir.
Iw= Ýþ/Ýmpuls
Impuls deðerliliði sayaç sabit deðeri ile
karýþtýrýlmamalýdýr. Sayaç sabit deðeri kWh baþýna
devir olarak gösterilir.
Impuls deðerliliði ve sayaç sabit deðeri arasýndaki
iliþki aþaðýdaki baðlantýlarla görülebilir:
Sayaç sabit deðeri = 1/impuls deðerlilið
Impuls deðerliliði = 1/sayaç sabit deðeri

CONF menüsünde
Tu þ 3 i l e i m p u l s
çýkýþýnýn göstergesine
kadar gidilir.

T

Wh

L1
L2
L3

Örnek: Ýmpuls deðerliliði
Maksimum P=400kWlik baðlý alýcýlarý olan üç fazlý að
için impuls deðerliliði Iw belirlenecektir.
Yani bir A iþi bir saate en fazla:
A=P*t
(t = 1Saat)
A = 400kW *1h
A = 400kWh alýnabilir.
Böylece
Iw = A/Impuls
Iw = 400kWh/Impuls
Iw = 400kWlik bir impuls deðerliliði Iw olur.
Bunun sonucunda UMG503deki impuls deðerliliði Iw
400kW veya daha büyük ayarlanmalýdýr.
Örnek: Maksimum güç
Bir impuls tespit cihazý sadece 9999Wh/Ýmpulsluk impuls
deðerliliklerini iþleyebilir.
Maksimum hangi güç transfer edilebilir?
Iw = A/Impuls
Bunun sonucunda A iþi aþaðýda gösterildiði gibi hesaplanýr:
A = Iw * Impuls
A = 9999Wh/Impuls * Impuls
A = 9999Wh

CONF

Toplam

Alým

Böylece
Iw = A/Impuls
Iw = 9999Wh/Impulslýk impuls deðerliliklerini
iþleyebilir.

Impuls deðerliliði Aktif iþ
Iw=0,000Wh/Impuls

Tu þ 1 i l e s e ç i m
onaylanýr.
Ortadaki gösterge
yanýp söner ve EDIT
yazýsý görünür.

T

Wh

L1
L2
L3

Tu þ 1  e t e k r a r
basýldýðýnda ilk rakam
yanýp söner.

EDIT

Tuþ 1 ile þimdi bir
sonraki rakama
geçilebilir.
Tuþ 3 ile rakam
deðiþtirilir.
Tuþ 2 ile virgülün yeri
deðiþtirilir.

CONF

T

kWh

L1
L2
L3

EDIT

CONF

Tuþ 2 ile deðiþtirin.
Menüyü terk etmek için EDIT yazýsý kaybolana kadar
Tuþ 1e basýn. Tuþ 3 ile bir þimdi sonraki menüye
geçiþ yapýlabilir.
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Olay belleði

Olay belleðinde aþaðýda sýralanan olaylar tarih ve
saat ile birlikte kaydedilebilir:
-Olay belleðinin silinmesi,
-Röle çýkýþlarý 1A, 1B, 1C açýk/kapalý,
-Röle çýkýþlarý 2A, 2B, 2C açýk/kapalý,
-Destek giriþi açýk/kapalý,
-Destek geriliminin kesilmesi ve tekrar geri
gelmesi,
-Ölçüm geriliminin kesilmesi ve tekrar geri
gelmesi,
-EMAX aktif gücün geri alýnmasý,
-Dahili saatin senkronize edilmesi,
-Tarife 1/2 arasýnda geçiþ
Olay belleði sadece bir PC ve PSWbasic
programlama ve okuma yazýlýmý ile okunabilir.
Bir ölçüm geriliminin kesilmesi aþaðýdaki durumlarda
anlaþýlýr:
- Ölçü gerilimi gerilim transformatörünün ayarlanmýþ
primer geriliminden %50 daha küçük ise,
- ve ölçüm gerilimi kesintisi kesintisiz olarak
500msden fazla sürerse.

Kaydedilecek olan olaylarýn sayýsý CONF menüsünde
sorgulanabilir ve deðiþtirilebilir.
Gösterilmesi
CONF menüsünde
Tu þ 3 i l e o l a y
b e l l e ð i n i n
göstergesine kadar
gidilir.
Burada örneðin
kaydedilecek olan
olaylarýn sayýsý 1000e
ayarlanmýþtýr.

CONF

Olaylarýn sayýsý = 1000

Deðiþtirme
Tu þ 1 i l e þ i m d i
deðiþtirilecek olan
rakam seçilir ve Tuþ 3
ile deðiþtirilir.
EDIT yazýsý görünür
ve seçilen rakam
yanýp söner.
EDIT

Cihazda, dairesel belleðin ve olay belleðinin paylaþtýðý
bir bellek alaný kullanýlabilir. Bu esnada olay belleðinin
büyüklüðü, olay belleðine depolanan olaylarýn sayýsý
üzerinden ayarlanabilir.
Olaylarýnýn sayýsý deðiþtirilirse olay belleðinin ve
dairesel belleðinin içeriði tanýtýlýr ve/veya silinir.
Dairesel bellek ve olay belleði için olan bellek alanýnýn
büyüklüðü UMG503ün bellek yapýsýna baðlýdýr.

CONF

Bellek
m128k RAM 512k RAM

Olay belleði
Ayar aralýðý
Fabrika çýkýþýnda

0 - 2000
0

0 - 9999
1000

512kRAM

9999 olaya
kadar

128kRAM
2000 olaya
kadar
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Dahili destek giriþi (Opsiyon)

Fonksiyonlar:
-EMAX aktif gücünün geri alýnmasý
-Tarife deðiþimi
-Dahili saatin senkronize edilmesi
dahili destek giriþi (Opsiyon) ve WAGO I/O sisteminin
harici dijital giriþleri üzerinden kumanda edilebilir.
Her bir destek giriþinin durum deðiþiklileri tarih ve
saat ile birlikte olay belleðinde kaydedilir. Durum
deðiþikliklerinin kaydedilmesi çaðrýlamaz(nicht
abwählbar)!
Giriþlerin fonksiyonlara atanmasý 1 ile 6 arasýndaki
rakamlarla belirlenir. Dahili destek gerilimi ve harici
dijital destek giriþleri kullanýlmamýþ ise, göstergede
oFF yazýsý görünür. Destek giriþleri için fabrika
çýkýþýndaki ön ayar oFFdur.

Aþaðýda sýralanan atamalarýn yapýlmasý mümkündür:
Destek giriþleri
dahili
harici
oFF 1 2 3 4 5 6

Fonksiyon

EMAX aktif gücün geri alýnmasý Tarife deðiþimi
z
Dah. saatin senk.edilmesi z
i
e1
e2
e3

- i z
- i

i i e1 e1
z z e2 e2
- i i e3

= kilitli
= dahili zaman programý üzerinden
= dahili destek giriþi
= Harici Dijital giriþ 1
= Harici Dijital giriþ 2
= Harici Dijital giriþ 3

Þekil: Destek giriþlerinin atanmasý

EMAX aktif gücün geri alýnmasý

Bir ölçüm periyodunun içersinde harici bir geri alma iþlemi
gerçekleþirse EMAX aktif güç silinir ve yeni bir ölçüm
periyodu baþlatýlýr.
Programlanan ölçüm periyodu içersinde harici bir geri alma
iþlemi gerçekleþmezse geri alma iþlemi dahili saat ile
gerçekleþir.
Iki geri alma iþlemi arasýnda 30 saniyeden daha az bir
süre varsa ölçüm periyodu geri alýnýr EMAX ölçüm periyodu
silinir. Bu durumda ama eski ölçüm deðeri maksimum ve
minimum deðer kaydý için kullanýlmaz ve programlanmýþ
ise, olay belleðinde de depolanmaz.

Tarife deðiþimi

Tarife deðiþimi destek giriþlerinin üzerinden harici olarak
veya programlanabilen kumanda süreleri üzerinden dahili
olarak gerçekleþtirilebilir. Tarife deðiþimi destek giriþi
üzerinden gerçekleþirse Tx1 ve Tx2 tarife sayaçlarý arasýnda
geçiþ yapýlýr.
Destek giriþinde gerilim mevcut deðilse, Tx1 tarife sayacý
etkindir. Destek giriþinde gerilim mevcut ise, Tx2 tarife
sayacý etkindir.

Dahili saatin senkronize edilmesi
Dahili saatin yanlýþ iþlemesi UMG503deki klavye veya
destek giriþi üzerinden düzeltilebilir.
Destek giriþine gerilim uygulanýrsa UMG503deki saat bir
sonraki tam saate götürülür(nachgeführt).
Örnek 1
UMG503de saat 15:05 gösteriliyorsa ve þimdi bir
senkronizasyon iþlemi gerçekleþirse UMG503deki saat
15:00 olarak düzeltilir.
Örnek 2
UMG503de saat 15:35 gösteriliyorsa ve þimdi bir
senkronizasyon iþlemi gerçekleþirse UMG503deki saat
16:00 olarak düzeltilir.

Dikkat !
5 ve 6 atamalarý, ancak UMG503deki seri
ara birimlerden biri 06 protokolüne
(Modbus RTU Master) atanmýþ ise,
programlanabilir.

= Tuþ 1

= Tuþ 2

= Tuþ 3
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Programlama

Harici dijital giriþler, sadece 06 protokolü (Modbus
RTU Master) UMG503de ayarlý ise, gösterilebilir ve
programlanabilir.

85...265VAC, 120...370VDC destek gerilimi olan
cihazlarda, destek gerilimi 85...265 VAClik bir alternatif
gerilim ile etkinleþtirilir.

-EMAX aktif gücünün geri alýnmasý
-Tarife deðiþimi
-Dahili saatin senkronize edilmesi

UMG503

fonsiyonlarý yandaki þekilde Destek giriþlerinin
atanmasý olduðu gibi gösterilebilir ve
programlanabilir.
Seçim
CONF menüsünde
Tuþ 3 ile destek
giriþinin göstergesine
kadar gidilir.

AC

Þekil: Sadece alternatif gerilim için destek giriþi.
15..55 VAC, 20...80 VDC destek gerilimi olan
cihazlarda, destek gerilimi 15...55 VAClik bir alternatif
gerilim veya 20...80 VDClik bir doðru akým ile
etkinleþtirilir.

Destek giriþi için
sembol metni

CONF

Ayarlanan fonksiyon = oFF
Tarife deðiþimi z dahili zaman
programý üzerinden yapýlmaktadýr.

40..115 VAC, 55...165 VDC destek gerilimi olan
cihazlarda, destek gerilimi 40...115 VAClik bir alternatif
gerilim veya 55...115 VDClik bir doðru akým ile
etkinleþtirilir.
UMG503

Deðiþtirme
Tuþ 1 ile onaylayýn.
Ayarlanan fonksiyon
gösterilir ve Tuþ 3 ile
deðiþtirilebilir.

AC/DC

EDIT yazýsý görünür.

Þekil: Alternatif ve doðru gerilim için destek giriþi.
EDIT

CONF

Dahili destek giriþinin üzerinde Dikkat !
Destek giriþi için olan kablo döþeme hatlarý topraða
sadece tarife deðiþimi etkin.
göre 300 VACye kadar olan gerilimler için uygun
olmalýdýr.
Destek giriþi için olan fonksiyon ayarlandýktan sonra
hiç bir rakam yanýp sönmeyene kadar Tuþ 1e basýn.
EDIT yazýsý kaybolur. Tuþ 3 ile bir sonraki menü
noktasýna geçiþ yapýlabilir. Fonksiyon kaydedilmiþtir.

Sayfa 52
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Tarife deðiþimi

Belirli zamanlarda gerçekleþtirilecek olan iþ Geçiþ zamaný
ölçümlerinin her biri için 4 tarife iþ sayacý mevcuttur: Sembol Numara
T01 .. T04 Aktif iþ alýmý ve EMAX aktif güç,
T11 .. T14 indüktif reaktif iþ ve
Alým
T21 .. T24 kapasitif iþ
Toplam
Tarife iþ sayaçlarý arasýnda geçiþ dahili olarak bir
zaman programý üzerinden veya harici olarak destek
giriþi üzerinden gerçekleþir. Üç tarife iþ sayacýnýn T0x,
T1x, T2x her birine maksimum 10 geçiþ zamaný G ü n
atanabilir.
- Baþlangýç
Tx0 iþ sayaçlarý programlanamaz.
- Son

Aktif iþ
Ters çal. kilidi olmadan
Alým (ve EMAX aktif güç)
Daðýtým
Reaktif iþ
Ters çal. kilidi olmadan
Ýndüktif
kapasitif

Ýþ sayacý
Sembol Ýþ tipi Numara
Aktif güç

T
Wh

L1
L2
L3

D.H

M.S
CONF

Baþlama zamaný
-Saat
-Saniye
-Dakika

Ýþ sayacý
... ile kumanda etme
Zaman programý üzerinden dahili tarife deðiþimi
Destek giriþi
T50
T00
T30
T40
T10
T20

T01

T02

T03

T04

T11
T21

T12
T22

T13
T23

T14
T24

Harici tarife deðiþimi (Opsiyon)

Ilk iki iþ sayacý Tx1 ve Tx2 destek giriþi
üzerinden de deðiþtirilebilir.
Destek giriþi açýk ise Tx2 etkindir. Destek
giriþinde gerilim varsa Tx1 iþ sayacý etkindir.
Destek giriþi tarife deðiþimi için
programlanmýþsa, artýk sadece Tx3 ve Tx4
iþ sayaçlarý haftalýk program üzerinden
kumanda edilebilir.
Dikkat !
Ýþ sayaçlari (tarifeler) tek tek silinemez. Aktif
veya reaktif iþ silinirse, ona ait tüm iþ sayaçlarý
(tarifeler) de silinir.

= Tuþ 1

= Tuþ 2

= Tuþ 3
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Dahili tarife deðiþimi

Tarife iþ sayaçlarý arasýndaki dahili tarife deðiþimi
zaman programý üzerinden gerçekleþir. Destek giriþi
tarife deðiþimi için programlanmýþsa, artýk sadece
Tx3 ve Tx4 iþ sayaçlarý zaman program üzerinden
kumanda edilebilir.
Zaman programý bir PC üzerinde veya direk
UMG503de programlanabilir.
Günlerin daðýlýmý:
1
 Pazartesi
2
 Salý
3
 Çarþamba
4
 Perþembe
5
 Cuma
6
 Cumartesi
7
 Pazar
Seçilebilen her üç tarife iþ sayacýnýn her biri için
maksimum 10 geçiþ zamaný programlanabilir. Geçiþ
zamanýnda ilgili tarife iþ sayacýnýn baþlama zamaný
Gün Baþlangýç/Son ve
Saat/Dakika
ile depolanýr. Bir iþ ölçümünü (P1) doðrudan bir
sonraki iþ ölçümü (P3) takip etmiyorsa, iþ ölçümünün
sonu için olan geçiþ zamaný programlanamayan
Tx0 tarife alanýna ayarlanmalýdýr. Örnekte bu geçiþ
zamaný P2dir.

Baþlama zamaný 24h 00:00 olarak ayarlanmýþsa,
ona ait iþ sayacý etkin deðildir.

Programlama

CONF menüsünde
Tu þ 3 i l e t a r i f e
d e ð i þ i m i n i n
göstergesine kadar
gidilir. Burada alýnan
aktif iþ için tarife iþ
sayacýdýr.
Tu þ 2 i l e þ i m d i
deðiþtirilecek olan
geçiþ zamanýnýn
numarasý (0-9)
seçilebilir.

T
Wh

L1
L2
L3

D.H

M.S
CONF

Þimdi Tuþ 1 ile deðiþtirilecek olan rakam seçilebilir.
EDIT yazýsý görünür.
Deðiþtirilebilir deðerler:
T
Gün-baþlangýç
Wh
L1
L2
Gün-son
L3
Baþ. zamaný-saat
Baþ. zamaný-dakika
D.H
Baþ. zamaný-saniye.
Seçilen rakamlar Tuþ
2 ve 3 ile deðiþtirilebilir
M.S
(bkz.düzeltme
EDIT
CONF
bölümü).
Geçiþ zamaný ayarlandýktan sonra hiç rakam yanýp
sönmeyene kadar Tuþ 1e basýn.
EDIT yazýsý kaybolur.
Tuþ 3 ile bir sonraki menü noktasýna geçiþ yapýlýr.
Zaman programý kaydedilmiþtir.

T04
T03
T02
T01
T00

P1

P3

P0
00:00

09:00

P2
12:00

06:00

24:00

Þekil: T0x iþ sayacý, aktif iþ alýmý
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Saat

UMG503, üst ve alt deðerler ortaya çýktýðýnda ve
dairesel bellekte ölçüm deðerlerinin kaydedilmesinde,
tarih ve saate zaman bilgisi olarak ihtiyacý vardýr.
Tarih ve saat fabrika çýkýþýnda Orta Avrupa yaz saatine
göre ayarlanmýþtýr.
Tarih ve saat CONF menüsünde sorgulanabilir ve
deðiþtirilebilir. Bunun için CONF menüsüne geçiþ
yapýlýr (bkz. Yapýlandýrma bölümü).

Gün

Ay

Yýl

Seçim
CONF menüsünde
Tuþ 3 ile tarih ve
saatin göstergesine
kadar gidilir.
Bu örnekte tarih
10.08.1998 ve saat
14:27:15 olarak
gösterilmiþtir.

Y.M

D.H

M.S
CONF

Dakika
Deðiþtirme
Tuþ 1 ile þimdi bir
rakam seçilebilir ve
ondan sonra Tuþ 3 ile
deðiþtirilebilir.
Seçilen rakam yanýp
söner.
EDIT yazýsý görünür.
Tarih ve saat kalýr.

Saniye

Saat

Yaz/Kýþ saat ayarlamasý

UMG503 seçime baðlý olarak otomatik bir yaz/kýþ saat
ayarlamasý gerçekleþtirebilir. Aþaðýda seçenekler
mevcuttur:
oFF
-Yaz/kýþ saat ayarlamasý yok
on
-Kiþisel geçiþ zamanlarý
Eu
-listelenen geçiþ zamanlarý.
Ok ile aþaðý doðru gösterilen tarihte saat 03:00den
02:00ye alýnýr.
Ok ile yukarý doðru gösterilen tarihte saat 02:00den
03:00e alýnýr.
Kiþisel geçiþ zamanlarý
Yaz/kýþ saat ayarlamasý on konumunda ise her iki
geçiþ zamaný kiþisel olarak belirlenebilir. Listedeki geçiþ
zamanlarý kullanýlmaz.
Listelenen geçiþ zamanlarý
UMG503de 2020 yýlýna kadar olan bir geçiþ zamanlarý
listesi vardýr. Geçiþ zamanlarýnýn listesinde her zaman
her bir senenin martýn ve ekimin son haftasonu
kullanýlmýþtýr.
Yaz/Kýþ saat ayarlamasý Eu konumunda ise listedeki
geçiþ zamanlarý kullanýlýr.

Y.M

D.H

M.S
EDIT

CONF

Kaydetme
Istenilen tarih ve saat
ayarlandýktan sonra,
hiçbir rakam yanýp
sönmeyene kadar Tuþ
1e basýn.
Þ i m d i Tu þ 2  y e
basýlýrsa EDIT yazýsý
kaybolur ve tarih ile
saat yeni ayarlara göre
çalýþmaya devam
eder.

Y.M

D.H

M.S
CONF

Seçim
CONF menüsünde
Tuþ 3 ile tarih ve
saatin göstergesine
kadar gidilir ve ondan
sonra Tuþ 2 ile yaz
saati ayarlamasýna
gidilir.
Bu örnekte tarih
25.03.2001 olarak
gösterilmiþtir.

Yaz saati ayarlamasý

Y.M

D.H

M.S
CONF

Kýþ saati ayarlamasý

Tu þ 2  y e t e k r a r
basýlýrsa kýþ saati
ayarlamasý için olan
zaman gösterilir.

Y.M

D.H

M.S
CONF

Not:
Cihaz 2000 yýlýnda BSI (British Standarts Institution)
DP2000-1:1998e uygundur.
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Yazýlým versiyonu

Cihazdaki yazýlým sürekli geliþtirilir ve geniþletilir.
Cihazlardaki yazýlým durumlarý bu nedenle yazýlým
versiyonu ile gösterilir. Yazýlým versiyonu kullanýcý
tarafýndan deðiþtirilemez.
Yazýlým versiyonu CONF menüsünde sorgulanabilir.
Bunun için CONF menüsüne geçilir (bkz.
Yapýlandýrma bölümü).
Seçim
CONF menüsünde
Tuþ 3 ile yazýlým
versiyonunun
göstergesine kadar
gidilir.
Bu örnekte 1.210
yazýlým versiyonu
g ö s t e r i l m e k t e d i r.

CONF

Seri numarasý

Her cihazýn kendine ait, kullanýcý tarafýndan
deðiþtirilemeyen 8 basamaklý bir seri numarasý vardýr.
Farklý farklý cihaz variyasyonlarýnda kullanýcý
tarafýndan sonradan fonksiyonlarýn (Opsiyonlar)
devreye alýnmasý da mümkün. Bu durumda üretim
yerinde cihazýn seri numarasýna gereksinim vardýr.
Her bir cihaz için üretim yerinde fonksiyonlarýn
(Opsiyonlar) devreye alýnmasý için þifreler mevcuttur.

Örnek:
Seri numarasý = 5300 0003

Sayfa 56

= Maks. deðer veya alým

LCD kontrastý

LCD ekranýna aþaðýdan bakmanýz önerilir. LCD
ekranýn kontrastýný ayrýca kullanýcý tarafýndan kontrast
ayarý ile kendine göre ayarlayanabilir. Kontrast ayarý
beþer beþer adýmlarla, 170den 230a kadar olan
alanda mümkündür.
230 =
Çok açýk
170 =
Çok koyu
Tüm ortam sýcaklýðý üzerinde de optimum bir kontrasta
eriþmek için, cihazýn iç sýcaklýðý ölçülür ve kontrast
ayarý otomatik olarak düzeltilir. Bu düzeltme, ekranda
kontrast ayarý olarak gösterilmez.

Seçim
CONF menüsünde
Tu þ 3 i l e L C D
kontrastýnýn
göstergesine kadar
gidilir.
Bu örnekte iç sýcaklýk
28°C ve kontrast ayarý
185
olarak
gösterilmiþtir.
Kontrast
ayarý
Deðiþtirme
Tuþ 1 ile kontrast
ayarý seçilir ve sayý
yanýp söner.
Göstergede EDIT
yazýsý görünür.
Tu þ 3 i l e þ i m d i
kontrast ayarý beþer
beþer adýmlarla
yükseltilebilir.
230 aþýlýrsa deðer
170e döner.

CONF

Ýç sýcaklýk

EDIT

CONF

CONF

= Min. deðer veya daðýtým.

= Tuþ 1

= Tuþ 2

= Tuþ 3
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Þifre

Açma þifresi

Kullanýcý þifresi veya
master þifresi

Devreye alýnabilir fonksiyon geliþimleri (Opsiyonlar):
Röle çýkýþlarý
Impuls çýkýþý
Analog çýkýþ
RS232 ara birimi
Destek giriþi
Kýzýl ötesi ara birimi
Üç tel ölçümü
PROFIBUS DP (Slave)

Cihazýn özel fonksiyonlarý þifre ile korunur.
Üç þifre tipi mevcuttur:
Açma þifresi (8 basamaklý)
Kullanýcý þifresi (4 basamaklý)
Master þifresi (4 basamaklý)

Fonksiyon
CONF

Farklý farklý cihaz variyasyonlarýnda fonksiyonlar
opsiyon olarak da mevcuttur. Bu fonksiyon geliþimleri
sipariþ üzerine üretim yerinde de devreye alýnabilir.
Bir cihaz versiyonunda kullanýcý sonradan bir
fonksiyon geliþimini devreye almayý planýyorsa, bunun
için üretim yerinde bulunan, 8 basamaklý bir açma
þifresine ihtiyaç duyacaktýr.

Bir fonksiyon geliþimini bir devreye alma þifresi
üzerinden devreye sokmak için aþaðýda sýralanan
iþlemler gerçekleþtirilebilir:

Açma þifresi

CONF

Seçim
CONF menüsünde
Tuþ 3 ile þifrenin
göstergesine kadar
gidilir.
Temel ayar olarak
0000 0000 gösterilir.
CONF

Açma þifresi "0000 0000"

Giriþ yapma
Tuþ 1 ile deðiþtirilecek
olarak rakam seçilir.
Göstergede EDIT
yazýsý görünür.
Tuþ 3 ile seçili rakam
deðiþtirilir.
EDIT

CONF

Kaydetme
Þifre girildikten sonra hiç bir rakam yanýp sönmeyene
kadar Tuþ 1e basýn ve Tuþ 2 ile onaylayýn.
Þifre kabul edilirse, þifre silinir ve göstergede sekiz
tane sýfýr görünür.
Devreye sokulan fonksiyon geliþimi þimdi
programlama ve/veya konfigürasyon menüsünde
sorgulanabilir.

= Tuþ 1

= Tuþ 2
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Kullanýcý þifresi

4 basamaklý kullanýcý þifresi ile kullanýcý, programlama
ve konfigürasyonda yanlýþlýkla yapýlan deðiþikliklere
karþý korunur. Programlama ve konfigürasyon ise
göstergede görünmeye devam eder.
Teslimat durumunda 4 basamaklý kullanýcý þifresi
0000dir.
Deðiþtirilen bir kullanýcý þifresi hatýrlanmýyorsa,
kullanýcý þifresi sadece Master þifresiyle geri alýnabilir.
Kullanýcý þifresinin korumasý UMG503deki verilere
seri ara birimleri üzerinden ulaþýlýrsa geçersizdir.

Kullanýcý þifresinin dört fonksiyon mevcuttur:
Fonksiyon

Not

0001
0002

Prog. ve yapýlandýrmanýn kilitlenmesi.
Programlamaya ve yapýlandýrmaya
izin verilmesi.
Kullanýcý þifresinin girilmesi.
Kullanýcý þifresinin silinmesi.

0003
0004

Master þifresi

4 basamaklý Master þifresi sadece servis amaçlarý
için kullanýlýr ve bu nedenle kullanýcýya
bildirilmemektedir.

Fonksiyon

Not

0004
3846
7645

Kullanýcý þifresinin silinmesi
Yazýlýmýn güncellenmesi
Cihazýn teslimat durumunun
oluþturulmasý

0004 fonskiyonu çaðrýldýktan sonra kullanýcý þifresi
teslimat durumuna geri alýnýr:
Kullanýcý þifresi = 0000.
Þimdi 0000 kullanýcý þifresi ile 0002 fonksiyonu
ile programlama ve konfigürasyona yeniden izin
verilebilir.
Master þifresinin girilmesi kullanýcý þifrenin girilimesi
gibidir.

Bir fonksiyonu etkinleþtirmek için kullanýcý þifresi ve
istenilen fonksiyon þifre menüsünde girilmelidir.
Yeni bir kullanýcý þifresi, eski kullanýcý þifresinin
önceden fonksiyon 4 ile girilmesiyle silinirse, girilebilir.
Silinen bir þifre 0000 ile gösterilir.

Kullanýcý þifresi veya
master þifresi
Fonksiyon

CONF

Giriþ yapma
Tuþ 1 ile deðiþtirilecek
olan rakam seçilir.
Göstergede EDIT
yazýsý görünür.
Seçilen rakam yanýp
söner.
Tuþ 3 ile seçilen
rakam deðiþtirilir.

EDIT

CONF

Kaydetme
Þifre ve fonksiyon girildikten sonra, hiç bir rakam
yanýp sönmeyene kadar Tuþ 1e basýn ve Tuþ 2 ile
onaylayýn.
Þifre kabul edilirse, þifre silinir ve göstergede sekiz
tane sýfýr görünür.
Sayfa 58
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Transfer protokolleri

Servis protokolü

Servis protokolü sadece kalibrasyon ve UMG503ün
UMG503ün alan BUS sistemlerine baðlanmasý için
üretim yerinde test edilmesi için ihtiyaç duyulmaktadýr.
iki transfer protokolü mevcuttur:
-PROFIBUS DP (Slave)
-Modbus RTU (Master ve Slave)

Modem

Bir modem üzerinden UMG503e baðlantý kurmak
için, UMG503de Modem protokolü ayarlanmalýdýr.
UMG503ün bir modem üzerinden çalýþtýrýlmasý sadece
RS485 ara birimi üzerinden aþaðýda sýralanan üretim yeri tarafýndan kontrol edilen modem ile
güvenlidir.
protokoller çalýþtýrýlabilir:
off
Protokol mevcut deðil, ara birim kapalý durumda.
1
rezerve edilmiþ
2
Modbus RTU (Slave)
3
4
Servis protokolü
5
PROFIBUS DP (Slave), (Opsiyon)
6
Modbus RTU (Master) *1)
RS232 ara birimi üzerinden aþaðýda sýralanan
protokoller sýralanabilir:
off
Protokol mevcut deðil, ara birim kapalý durumda.
1
rezerve edilmiþ
2
Modbus RTU (Slave)
3
4
Servis protokolü
5
Modem
6
Modbus RTU (Master) *1)

*1) Das Protokoll 6 kann nur auf einer der Schnittstellen, RS232 oder
RS485, laufen.

= Tuþ 1

= Tuþ 2

= Tuþ 3

= Maks. deðer veya alým

= Min. deðer veya daðýtým. Sayfa 59
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Modbus RTU

Modbus RTU üzerinden aþaðýda sýralanan tablolarýn Örnek: Sistem zamanýnýn okunmasý
verilerine ulaþýlabilir:
Sistem zamaný Tablo 1de adres 3000inin altýnda
kaydedilmiþtir. Sistem zamaný 6 byte olarak sene, ay, gün,
Tablo 1a Ölçüm deðerleri, rasyonel sayý formatý saat, dakika ve saniye ile char = 0..255 formatýnda
Tablo 1b Ölçüm deðerleri, rasyonel sayý formatý kaydedilmiþtir. UMG503ün cihaz adresi burada adres=01
olarak kabul edilir(angenommen).
Tablo 2
Ýþ, rasyonel sayý formatý
Tablo 3a Minimum ve maksimum deðerlerle ilgili
Query mesajý o zaman aþaðýdaki gibidir.
zaman bilgileri ve sistem zamaný
Tablo 3b Minimum ve maksimum deðerlerle ilgili Tanýmlama
Hex
Not
zaman bilgileri ve yaz/kýþ saat geçiþinin zamaný Cihaz adresi
01
UMG503, Adresse = 1
Tablo 4
Ortalama deðerlerinin ortalama süreleri Fonksiyon
03
"Read Holding Register"
Tablo 5
Dahili komut kelimesi
Baþlangýç adresi Hi
0B
3000dez = 0BB8hex
B8
Tablo 6a Ölçüm deðerleri, tam sayý formatý Baþlangýç adresi Lo
6dez = 0006hex
Tablo 6b Ortalama deðerler, tam sayý formatý Hi deðerlerinin göstergesi 00
Tablo 6c Maksimum deðerler, tam sayý formatý Lo deðerlerinin göstergesi 06
Tablo 6d Minimum deðerler, tam sayý formatý Hata kontrolü
Tablo 7
Ýþ, tam sayý formatý
Tablo 8
Tam sayý formatýnda çaðrýlan ölçüm UMG503ün Responseý aþaðýdaki gibi olabilir:
deðerlerinin kademelendirilmesi
Tanýmlama
Hex
Not
Tablo 9
Giriþ ve çýkýþlar
Cihaz adresi
01
UMG503, Adres = 1
Tablo 10
EMAX üst deðerler
Fonksiyon
03
Byte sayacý
06
Veri
00
Sene=00hex= 00dez = 2000dez
Transfer türü
Veri
0A
Ay = 0Ahex = 10dez = Okt.
CRC kontrolü olan RTU modu
Veri
0C
Gün = 0Chex = 12dez
Veri
0F
Saat = 0Fhex = 15dez
Transfer parametresi
Veri
1E
Dakika = 1Ehex = 30dez
Baudrate
Veri
0A
Saniye = 0Ahex = 10dez
RS232
: 9.6,19.2 ve 38.4
Hata
kontrolü
(CRC)

RS485
: 9.6,19.2, 38.4, 57.6 ve 115.2

Veri bitleri
Parite
Stop bitleri

:8
: hiç bir
:2

Realize edilen fonksiyonlar

Read Holding Register (bilgi tutma kaydý), Fonksiyon
03
Preset Single Register (önceden ayarlanmýþ tekli kayýt),
Fonksiyon 06
Preset Multiple Registers(önceden ayarlanmýþ çoklu
kayýtlar), Fonksiyon 16

Veri formatlarý

Veriler aþaðýda sýralanan formatlarda mevcuttur:
char: 1 Byte (0 .. 255)
word: 2 Byte (- 32 768 .. + 32 767)
long: 4 Byte (- 2 147 483 648 .. + 2 147 483 647)
Bytelerin sýralamasý düþük byteden önce yüksek
byte þeklindedir.
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PROFIBUS DP (Opsiyon)

UMG503 cihazý bir Slave cihazýdýr ve Alan bus normu
(Feldbusnorm) PROFIBUS DP, DIN E 19245 Bölüm
3e uygundur. PROFIBUS Nutzerorganisation e.V.
aracýlýðýyla UMG503 aþaðýda sýralanan kayýtlarla
listelenmiþtir.
Cihaz tanýmlamasý
:UMG503
Tanýmlama numarasý :044C HEX
GSD
:U503044C.GSD

UMG503ün yapýlandýrýlmasý

Aþaðýda sýralanan ön koþullar ve ayarlar UMG503ün
Profibus DPde çalýþtýrýlmasý için gereklidir:
-Bir RS485 ara birimi,
-Cihaz adresi,
-Protokol 05 = PROFIBUS DP
Baudrate Master (SPS) ve Slave (UMG503) arasýnda
otomatik olarak aushandeln. Cihaz adresinin ayarý
Cihaz adresi bölümünde tarif edilmektedir.

Ölçüm deðerlerinin UMG503ün PROFIBUS DP
protokolü ile transfer edilmesi char, int ve word gibi
CONF menüsünde
tam sayýlý formatlar kullanýn.
Tuþ 3 ile RS485 ara
birimin
göstergesine
UMG503, DP-Master sýnýfý 1 (DP M1) tipinin
kadar
gidilir.
kumandalarýna baðlanmasý için uygundur. Maksimum
Baudrate 500kbpsdir.

Fabrika çýkýþýndaki
ayar:
Profibus DP ile ilgili hatýrlatmalarý ve örnekleri Baudrate = 38,4kbps
Protokol = 02
web sayfamýzda bulabilirsiniz.

CONF

Protokol
Tu þ 2  y e i k i k e r e
basýlýrsa alttaki
gösterge yanýp söner.
EDIT yazýsý görünür.
Protokol þimdi
deðiþtirilebilir.

EDIT

CONF

EDIT

CONF

Tu þ 3 i l e  0 5 
protokolünü seçin.
05 protokolü
ayarlandýktan sonra
otomatik olarak Auto
Baudrate seçilir ve
deðiþtirilemez.

Te k r a r Tu þ 1  e
basýlýrsa EDIT yazýsý
kaybolur.

CONF

= Tuþ 1

= Tuþ 2

= Tuþ 3

= Maks. deðer veya alým

= Min. deðer veya daðýtým. Sayfa 61
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Profibus DP V0

DP V0 profibus versiyonunda SPS (Master) ve
UMG503 (Slave) arasýnda sadece çevrimsel bir veri
alýþ veriþi mümkündür. Hangi verilerin transfer edileceði
bir kere GSD veri dosyasýnda belirlenmiþtir ve SPS
(Master) artýk sadece bu veri kümesini UMG503den
talep etmelidir.

Profibus DP V1

(DP V1) profibus versiyonununda ayrýca çevrimsel
veri alýþveriþine ek olarak çevrimsel olmayan veriler
UMG503den çaðrýlabilir. Bu esnada çevrimsel olmayan
iletiþim hizmetleri (DP V1) üzerinden verilerin çaðrýlmasý
çevrimsel iletiþim hizmetleri (DP V0) üzerinden verilerin
çaðrýlmasýndan daha uzun süreceðine dikkat edilmelidir.
Çevrimsel olmayan veri alýþveriþi DP V1 için olan
fonksiyon geliþimi 2.082 teknik kuralýna göre
belirlenmiþtir.

Öncelikli protokol

Transfer edilecek ölçüm deðerlerine baðlý olarak PROFIBUS
DP V0 protokolü ile maksimum 21 ölçüm deðeri UMG503den
bir SPSye çevrimsel olarak transfer edilebilir.
GSD veri dosyasý belirlenebilen verilerden daha çok veri
transfer edilecekse, ancak iþletim esnasýnda çevrimsel olarak
transfer edilecek deðerleri tespit eden bir GSD veri dosyasý
kullanýlmalýdýr.
Teslimat kapsamýna dahil olan PSWbasic programý ile
bunun için bir GSD veri dosyasý oluþturulur. Bu GSD veri
dosyasýnda 32 kelime büyüklüðünde bir çýktý alaný ve 28
kelime büyüklüðünde bir girdi alaný belirlenir.
SPS, çýktý alanýnda istenilen ölçüm deðeri adreslerini, 4 ile
32 arasýndaki komut kelimelerine kaydedebilir ve onlara ait
ölçüm deðerleri girdi alanýnda 2 ile 28 arasýndaki komut
kelimelerinden alabilir. Bir komut kelimesi 2 byteden oluþur.
Kontrol için yeni ölçümleri istenildiðinde UMG503e bir talep
numarasý gönderilir. SPS bu talep numarasýný geri okuduktan
sonra ancak talep edilen ölçüm deðerleri de girdi alanýnda
depolanmýþtýr.
Bu esnada talep numarasýnýn ölçüm deðeri adreslerinden
sonra çýktý alanýna yazýlmalýdýr, çünkü ancak böyle okunan
ölçüm deðerlerinin yeni ölçüm deðeri adreslerine ait olduðu
güvence altýna alýnýr.
Öncelikli protokol ile aþaðýda sýralanan tablolarýn verilerine
ulaþýlabilir:

Tablo 1a
Tablo 1b
Tablo 2
Tablo 3a
deðerler)
Tablo 3b
deðerler)
Tablo 6a
Tablo 6b
Tablo 6c
Tablo 6d
Tablo 8

Rasyonel sayý formatýnda ölçüm deðerleri
Rasyonel sayý formatýnda ölçüm deðerleri
Rasyonel sayý formatýnda iþ
Zaman bilgileri (minimum ve maksimum
Zaman bilgileri (minimum ve maksimum
Tam sayý formatýnda ölçüm deðerleri
Tam sayý formatýnda ortalama deðerler
Tam sayý formatýnda maksimum deðerler
Tam sayý formatýnda minimum deðerler
Ölçüm deðerlerinin kademelendirilmesi

Tablo 4ün ölçüm deðerleri tablo 3deki adreslerin üzerinden
kademelendirilir.
Ölçüm deðerlerinin bölümlere ayrýlmasý sadece UMG503de
ayarlanan akým ve gerilim trasnformatör oranýna baðlýdýr ve
sadece transformatör oranýnda bir deðiþiklik yapýldýktan
sonra okutulmalýdýr.
1 ve 2 komut kelimeleri üzerinden UMG503ün giriþ ve
çýkýþlarý SPS tarafýndan okunabilir ve tanýmlanabilir
Remote bitslerle SPS tarafýndan kumanda için bir çýkýþ
seçilir.
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SPSnin çýktý alaný (23 kelime = 64 Byte)

Kumanda kelimesi Giriþ ve çýkýþlar
bit 0..1 0-3 tarifeleri, aktif iþ, alým
bit 2..3 0-3 tarifeleri, reaktif iþ, indüktif
bit 4..5 0-3 tarifeleri, reaktif iþ, kapasitif
bit 6
Uzaktan tarife deðiþimi
bit 7
Dahili saatin senkronize edilmesi, 0 1
bit 8
EMAX aktif gücünün geri alýnmasý, 0 1
bit 9
EMAX aktif gücünün uzaktan geri alýnmasý
bit 10
Yaz/Kýþ saatinin ayarlanmasý,
0 = Kýþ saati, 1 = Yaz saati
bit 11
Yaz/Kýþ saatinin uzaktan ayarlanmasý
bit 12
Röle çýkýþý 2, 0=Kapalý, 1=Açýk
bit 13
Uzaktan kumandalý röle çýkýþý 2
bit 14
Röle çýkýþý 1, 0=Kapalý, 1=Açýk
bit 15
Uzaktan kumandalý röle çýkýþý 1
Kumanda kelimesi 2 Giriþ ve çýkýþlar
bit 0..11 Analog çýkýþ
bit 12..13 boþ
bit 14
Uzaktan kumandalý analog çýkýþý
bit 15
Akým alaný, 0 = 0..20 mA, 1 = 4..20 mA
Komut kelimesi 3
byte 1
Talep numarasý, 0-255
byte 2
boþ
Komut kelimesi 4 1. Ölçüm deðerinin adresi
Komut kelimesi 5 2. Ölçüm deðerinin adresi
Komut kelimesi 6 3. Ölçüm deðerinin adresi
..
..
Komut kelimesi 32

UMG503

SPS
SPSnin girdi alaný (28 kelime = 56 byte)
Komut kelimesi 1
byte 1
byte 2
Komut kelimesi 2
Komut kelimesi x
Komut kelimesi x
..
Komut kelimesi 28

Geri bildirilen talep numarasý
boþ
1. Ölçüm deðeri
2. Ölçüm deðeri
3. Ölçüm deðeri
..

Þekil: Öncelikli protokol ile veri transferi.

= Tuþ 1

= Tuþ 2

= Tuþ 3

= Maks. deðer veya alým

= Min. deðer veya daðýtým. Sayfa 63
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Örnek: Ölçüm deðerleri tam sayý formatýnda
UMG503 ve SPS öncelikli protokol için donatýlmýþtýr.
500A/5Alýk bir akým transformatörü ve 400V/400Vlik
b i r g e r i l i m t r a n s f o r m a t ö r ü a y a r l a n m ý þ t ý r.
L1, L2, L3deki ki akýmlar ve aktif gücün toplamý tam
sayý olarak aktarýlacaktýr.
Kademelendirmenin okunmasý
Ölçüm deðerlerinin kademelendirilmesi sadece
UMG503de ayarlanan akým ve gerilim transformatör
oranlarýna baðlýdýr ve sadece transformatör oranlarý
deðiþtirildiðinde okutulmalýdýr.

Ölçüm deðerlerinin okunmasý
Tam sayý formatýndaki ölçüm deðerleri Tablo 4tedir.
Aþaðýda sýralanan adresler Tablo 4ten okunabilir:
Ölçüm deðeri

Adres

Akým L1
Akým L2
Akým L3
Aktif güç, toplam

8000
8001
8002
8024

A
A
A
W

SPSde þimdi çýkýþ alaný, ölçüm deðeri adresleri için (47) komut kelimeleri ile ve ondan sonra talep numarasý
için komut kelimesi (3) ile tanýmlanmalýdýr.

Ölçüm deðerlerinin kademelendirilmesi Tablo 3tedir. Komut kelimesi 1= Giriþ ve çýkýþlar "0000" (Örnek)
Kademelendirme
Adresler
Komut kelimesi 2= Giriþ ve çýkýþlar "0000" (Örnek)
Komut kelimesi 4 = Ölçüm deðeri adresi "8000" (L1deki akým)
9100
Komut kelimesi 5 = Ölçüm deðeri adresi "8001" (L2deki akým)
Akýmlar
Komut kelimesi 6 = Ölçüm deðeri adresi "8002" (L3deki akým)
Güçler
9102
Komut kelimesi 7 = Ölçüm deðeri adresi "8024" (Aktif güç toplamý)
SPSde þimdi çýkýþ alaný, kademelendirme için (4-5) Komut kelimesi 3 = Talep numarasý "2" (Örnek)
komut kelimeleri ile ve ondan sonra talep numarasý Komut kelimeleri 8..32 boþ
için komut kelimesi (3) ile tanýmlanmalýdýr.
Komut kelimesi 1 = Giriþ ve çýkýþlar "0000" (Örnek)
Komut kelimesi 2 = Giriþ ve çýkýþlar "0000" (Örnek) Ondan sonra SPSnin girdi alanýnda aþaðýda sýralanan
Komut kelimesi 4 = Kademelendirme "9100" (Akýmlar) kedemelendirmeler kullanýlabilir:
Komut kelimesi 5 = Kademelendirme "9102" (Güçler) Komut
Ölçüm deðeri
Ýçerik (Örnek)
Komut kelimesi 3 = Talep numarasý "1" (Örnek) kelimesi
Komut kelimeleri 6..32 boþ
1
Talep numarasý
2
2
Akým L1
100 (A)
3
Akým L2
120 (A)
Ondan sonra SPSnin girdi alanýnda aþaðýda sýrala- 4
Akým L3
140 (A)
nan kademelendirmeler kullanýlabilir:
5
Aktif güç, toplam.
82800 (W)
Komut
6..28
tanýmlanmamýþ
Ýçerik
Ölçüm deðeri
kelimesi
1
2
3
4..28
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Talep numarasý
1
Kademelendime, akýmlar 0 (*1)
Kademelendirme, güçler 3 (*1000)
tanýmlanmamýþ
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= Min. deðer veya daðýtým.

= Tuþ 1

= Tuþ 2

= Tuþ 3

Üniversal Ölçüm Cihazý

UMG 503

Örnek: Rasyonel sayý formatýndaki ölçüm deðerleri
UMG503 ve SPS öncelikli protokol için donatýlmýþtýr.
200A/5Alýk bir akým transformatörü ve 400V/400Vlik
b i r g e r i l i m t r a n s f o r m a t ö r ü a y a r l a n m ý þ t ý r.
Rasyonel sayý formatýndaki Aktif iþ alýmý ve Reaktif
iþ indüktif ve tam sayý formatýndaki Nye göre L1,
L2, L3deki ki gerilimler transfer edilecektir.
Kademelendirmenin okunmasý
Ölçüm deðerlerinin kademelendirilmesi sadece
UMG503de ayarlanan akým ve gerilim transformatör
oranlarýna baðlýdýr ve sadece transformatör oranlarý
deðiþtirildiðinde okutulmalýdýr.

Ölçüm deðerlerinin kademelendirilmesi Tablo 3dedir.
Kademelendirme

Adres

Gerilim

9101

SPSde þimdi çýkýþ alaný, gerilimin kademelendirmesi
için komut kelimeleri 4 ile ve ondan sonra talep
numarasý için komut kelimesi (3) ile tanýmlanmalýdýr.
Komut kelimesi 1 = Giriþ ve çýkýþlar "0000" (Örnek)
Komut kelimesi 2 = Giriþ ve çýkýþlar "0000" (Örnek)
Komut kelimesi 4 = Kademelendirme "9101" (Gerilim)
Komut kelimesi 3 = Talep numarasý "3" (Örnek)
Komut kelimeleri 6..32 boþ

Ondan sonra SPSnin girdi alanýnda aþaðýda
sýralanan kademelendirmeler kullanýlabilir:
Komut
kelimesi

Ölçüm deðeri

Ýçerik (Örnek)

1
2
3..28

Talep numarasý
3
Kademelendirme, gerilim 0 (*1)
tanýmlanmamýþ

Ölçüm deðerlerinin okunmasý
Rasyonel sayý formatýndaki ölçüm deðerleri Tablo
2dedir. Aþaðýda sýralanan adresler Tablo 2 ve 3ten
okunabilir:
Ölçüm deðeri

Adres

Ýçerik (Örnek)

Gerilim L1-N
Gerilim L2-N
Gerilim L3-N
Aktif iþ alýmý
Reaktif iþ indüktif

8003
8004
8005
2000
2020

230 (V)
225 (V)
235 (V)
60444 (Wh)
23501 (varh)

SPSde þimdi çýkýþ alaný, ölçüm deðeri adresleri için
(4-7) komut kelimeleri ile ve ondan sonra talep numarasý
için komut kelimesi (3) ile tanýmlanmalýdýr.
Komut kelimesi 1 = Giriþ ve çýkýþlar "0000" (Örnek)
Komut kelimesi 2 = Giriþ ve çýkýþlar "0000" (Örnek)
Komut kelimesi 4 = Ölçüm deðeri adresi "8003" (Ger. L1-N)
Komut kelimesi 5 = Ölçüm deðeri adresi "8004" (Ger. L2-N)
Komut kelimesi 6 = Ölçüm deðeri adresi "8005" (Ger. L3-N)
Komut kelimesi 7 = Ölçüm deðeri adresi "2000" (Aktif iþ alýmý)
Komut kelimesi 8..10 = boþ
Komut kelimesi 11= Ölçüm deðeri adresi "2020" (Reaktif
iþ indüktif)
Komut kelimeleri 12..14 = boþ
Komut kelimesi 3 = Talep numarasý "4" (Örnek)
Komut kelimeleri = 15..32 boþ
Ondan sonra SPSnin girdi alanýnda aþaðýda sýralanan
kademelendirmeler kullanýlabilir:
Komut
kelimesi
1
2
3
4
5..8
9..12
13..28

Ölçüm deðeri

Ýçerik (Örnek)

Talep numarasý
4
Gerilim L1-N
230
Gerilim L2-N
225
Gerilim L3-N
235
Aktif iþ alýmý
604,44
Reaktif iþ indüktif 235,01
tanýmlanmamýþ

(V)
(V)
(V)
(Wh)
(varh)

Gerilimin her biri bir kelimede (2 Byte) ve aktif ile reaktif iþin
her biri 4 kelimede (8 Byte) geri gönderilir. Böylelikle aktif
ve reaktif iþin her biri 4 komut kelimesini iþgal eder ve
böylece reaktif iþin ölçüm deðeri ancak komut kelimesi
9dan sonra yer alýr.

= Tuþ 1

= Tuþ 2

= Tuþ 3

= Maks. deðer veya alým

= Min. deðer veya alým.
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GSD veri dosyasý

Transfer parametrelerinin ve PROFIBUS Master ve
PROFIBUS Slave arasýndaki ölçüm verilerinin türü arasýnda
kararlaþtrma yapan GSD veri dosyasý cihaz odaklý bir veri
dosyasýdýr. PROFIBUS Slave bu durumda UMG503dür
ve PROFIBUS Master örneðin bir SPS.
Transfer edilecek olan ölçüm deðerlerinin formatýna baðlý
olarak, minimum 7 maksimum 21 ölçüm deðeri transfer
edilebilir.
Daha çok ölçüm deðerine ihtiyaç duyuluyorsa, 32 kelime
büyüklüðünde bir çýktý alaný ve 28 kelime büyüklüðünde
bir girdi alaný belirleyen bir GSD veri dosyasý
oluþturulmalýdýr.
O zaman SPS istenilen ölçüm deðeri adreslerini çýktý
alanýna kaydedebilir ve girdi alanýnda onlara ait ölçüm
deðerlerini alabilir. Çýktý alanýnda belirtilen ölçüm deðeri
adresleri artýk deðiþtirilmezse UMG503, SPSnin girdi
alanýna sürekli yeni ölçüm deðerleri gönderir.
Bu tür bir ölçüm deðeri alýþý aþaðýdaki tanýmlarda öncelikli
protokol olarak tanýmlanýr.

GSD veri dosyasýnýn oluþturulmasý

Teslimat kapsamýna giren PSW503 programýnýn içersinde
PROFIBUS konfigürasyon modülü vardýr. Bu modül ile
SPSye transfer iþlemi için olan ölçüm deðerleri ile giriþ
ve çýkýþlar seçilir.
Konfigürasyonun sonucu olarak SPS için bir GSD veri
dosyasý oluþturulur.

PROFIBUS
DP Slave

PROFIBUS
DP Slave

UMG503

UMG503

GSD veri dosyasý
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Þekil: PROFIBUS DPde iki UMG503 ve bir SPS

GSD veri dosyasýnýn eklenmesi

GSD veri dosyasýnýn bir programa eklenmesi kullanýcý
tarafýndan gerçekleþtirilir ve kullanýmdan kullanýma deðiþir.
UMG503ün Siemens SPS S7 (CPU 315-2DP)ye eklenmesi
ile ilgili bir talimat Servis(Service) alanýnda http://janitza.de
internet sayfasýndan indirilebilir.

Sayfa 66

= Maks. deðer veya alým

= Min. deðer veya daðýtým.

= Tuþ 1

= Tuþ 2

= Tuþ 3

Üniversal Ölçüm Cihazý

UMG 503

Seri ara birimler

UMG503 seri ara birimleri RS232, RS485 ve kýzýl ötesi ile teslim edilebilir. Ana modelde minimum bir RS485
veya bir RS232 mevcuttur. Ara birimleri ayný zamanda çeþitli protokollerle de kullanýlabilir. Bu esnada ise,
tüm protokol ara birim kombinasyonlarýna izin verilmediðine dikkat edilmelidir.

PSWbasic veya
müþteri yazýlýmý

UMG503 - RS485/RS232 - PC

PCye baðlantýyý kurmak için bir ara
birim transformatörü RS485den
RS232ye kullanýlmalýdýr.
RS485 için maksimum uzaklýk 1200
m ve RS232 için 5 mdir.

Protokol 2 = Modbus RTU
(Slave)
Baðlantý noktasý
transformatörü
RS485/RS232
RS232 RS232 RS485 RS485

UMG503

UMG503

PSWbasic

UMG503 - Modem - PC

Protokol 5 = Modem

Modem
RxD TxD
RS232

UMG503

Modem
on

RxD TxD

on
RS232

PSW503 veya
müþteri yazýlýmý

UMG503 - RS232- PC

Sýfýr modem kablosu üzerinden PCye
direk baðlantý. PC ve UMG503
arasýndaki maksimum uzaklýk en fazla
10 m olmalýdýr.

Protokol 2 = Modbus RTU
(Slave)
UMG503

Sýfýr modem kablosu
RS232

RS232

PSWbasic veya
müþteri yazýlýmý

(Modbus RTU Slave)

UMG503 - Infrarot - Laptop

UMG503

PC ve UMG503 arasýnda maksimum
uzaklýk en fazla 1m olmalýdýr.

Kýzýlötesi

Protokol 5 = Profibus DP
(Slave)

UMG503 - RS485 - SPS

UMG503

SPS

UMG503

RS485

UMG503 - RS485 - WAGO I/O

WAGO I/O SÝSTEMÝ

Protokol 6 = Modbus RTU (Master)
UMG503

RS232/RS485
Bus birleþtiricisi
(Slave)

= Tuþ 1

= Tuþ 2

= Tuþ 3

= Maks. deðer veya alým

= Min. deðer veya daðýtým. Sayfa 67
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Tablolar
Genel bakýþ
Tablo 1a
Tablo 1b
Tablo 2
Tablo 3a
Tablo 3b
Tablo 4
Tablo 5
Tablo 6a
Tablo 6b
Tablo 6c
Tablo 6d
Tablo 7
Tablo 8
Tablo 9
Tablo 10

Ölçüm deðerleri, rasyonel sayý formatý
Ölçüm deðerleri, rasyonel sayý formatý
Ýþ, rasyonel sayý formatý
Minimum ve maksimum deðerlerle ilgili zaman bilgileri ve sistem zamaný
Minimum ve maksimum deðerlerle ilgili zaman bilgileri ve yaz/kýþ saat geçiþinin zamaný
Ortalama deðerlerin ortalama süreleri
Dahili komut kelimesi
Ölçüm deðerleri, tam sayý formatý
Ortalama deðerler, tam sayý formatý
Maksimum deðerler, tam sayý formatý
Minimum deðerler, tam sayý formatý
Ýþ, tam sayý formatý
Tam sayý formatýnda çaðrýlan ölçüm deðerlerinin kademelendirilmesi.
Giriþ ve çýkýþlar
EMAX üst deðerler

Veri formatlarý

Veriler aþaðýda sýralanan formatlardadýr:
char
: 1 Byte (0 .. 255)
word
: 2 Byte (- 32 768 .. + 32 767)
long
: 4 Byte (- 2 147 483 648 .. + 2 147 483 647)
float
: 4 Byte (IEEE754)
double
: 8 Byte (IEEE754)
Bytelarýn sýralamasý düþük (low) bytedan önce yüksek (High) byte þeklindedir.

Sayfa 68

= Maks. deðer veya alým

= Min. deðer veya daðýtým.

= Tuþ 1

= Tuþ 2

= Tuþ 3
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Tablo 1a

Rasyonel sayý fomatýnda ölçüm deðerleri
Tanýmlama

Ýndeks

DPV1

Akým
N-L Gerilimi
L-L Gerilimi
Aktif güç
Vektör gücü
Reaktif iþ
cos(phi)
Frekans
Aktif iþ, toplam
Vektör gücü, toplam
Reaktif iþ, toplam
cos(phi), toplam
Üst dalgalanma payý _U
Ölçüm deðeri
Maksimum deðer
Üst dalgalanma payý _I
Ölçüm deðeri
Maksimum deðer
Kýsmi dalgalanma payý _U
Maksimum deðer

Kýsmi dalgalanma payý _U
Ölçüm deðeri

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

EMAX aktif güç

1)
2)
3)

r/w1) Tip

Birim

1000
1012
1024
1036
1048
1060
1072
1084
1096
1100
1104
1108

r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r

Ölçüm deðeri
Ölçüm deðeri2)
Ölçüm deðeri2)
Ölçüm deðeri 2)
Ölçüm deðeri2)
Ölçüm deðeri2)
Ölçüm deðeri 2)
Ölçüm deðeri2)
Toplam3)
Toplam3)
Toplam 3)
Toplam 3)

2)

1112
1115

r
r

float
float

%
%

1118
1120
1121

r

float

%

r

float

%

Not

A
V
V
W
VA
var

L1, L2, L3
L1, L2, L3
L1-L2, L2-L3, L1-L3
Ýþaret -=Daðýtým, +=alým
L1, L2, L3
Ýþaret -=cap, +=ind
Ýþaret -=cap, +=ind
L1, L2, L3
Ýþaret-=Daðýtým, +=Alým

Hz
W
VA
var

Ýþaret -=cap, +=ind
Ýþaret -=cap, +=ind

75
..
79

1124
1132
..
1180

r

float[20][3] V

Kýsmi dalgalanma 1-20; L1, L2, L3

80
..
84

1184
1192
..
1240

r

float[20][3] V

Kýsmi dalgalanma 1-20; L1, L2, L3

r

float[20][3] A

Kýsmi dalgalanma 1-20; L1, L2, L3

..
89

1244
1252
..
1300
1304
1312
..
1360
1365
1372
1384

r

float[20][3] A

Kýsmi dalgalanma 1-20; L1, L2, L3

r

Emax

Ýþaret. -=Daðýtým, +=alým

Kýsmi dalgalanma payý _I
Maksimum deðer
85

Kýsmi dalgalanma payý _I
Ölçüm deðeri

Adres

(dez)
DPV0/MODB.

90
..
94
95
96

W

r/w = read/write (okuma/yazma)
Ölçüm deðeri {float: Ölçüm deðeri[L1-L3], Ort. deðer[L1-L3], Alt deðer[L1-L3], Üst deðer [L1-L3]}
Toplam {float: Ölçüm deðeri, Ort. deðer, Alt deðer, Üst deðer}
= Tuþ 1

= Tuþ 2

= Tuþ 3

= Maks. deðer veya alým

= Min. deðer veya daðýtým. Sayfa 69
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Tablo 1b

Rasyonel sayý formatýnda ölçüm deðerleri
Tanýmlama

Ýndeks Adres

(dez)
DPV0MODB.

DPV1

Üst dalgalanma payý _U
Ortalama deðer
Üst dalgalanma payý _I
Ortalama deðer

Üst dalgalanma payý _U
Minimum deðer
Üst dalgalanma payý _I
Minimum deðer
Akým, N

Akým ortalama deðerinin
maksimum deðeri

Sayfa 70

Not

r

float[3]

%

L1, L2, L3

1393
1396

r

float[3]

%

L1, L2, L3

1400
98 1408
.. ..
102 1456

r

float[20][3] V

Kýsmi dalgalanma 1-20; L1, L2, L3

1460
1468
..
1516

r

float[20][3] A

Kýsmi dalgalanma 1-20; L1, L2, L3

1520
1528
..
112 1576

r

float[20][3] V

Kýsmi dalgalanma 1-20; L1, L2, L3

1580
113 1588
.. ..
117 1636

r

float[20][3] A

Kýsmi dalgalanma 1-20; L1, L2, L3

1640

r

float[3]

%

L1, L2, L3

1643

r

float[3]

%

L1, L2, L3

1646
118 1648
119 1660

r

float

A

1663

r

float[3]

A

97

103
..
107
Kýsmi dalgalanma payý _U
Ortalama deðer
108

Kýsmi dalgalanma payý _I
Ortalama deðer

Birim

1390

Kýsmi dalgalanma payý _U
Minimum deðer

Kýsmi dalgalanma payý _I
Minimum deðer

r/w1) Tip

= Maks. deðer veya alým

= Min. deðer veya daðýtým.

L1, L2, L3

= Tuþ 1

= Tuþ 2

= Tuþ 3

Üniversal Ölçüm Cihazý
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Tablo 2

Rasyonel sayý formatýnda iþ
Tanýmlama

Indeks Adres (dez)
DPV1

Aktif iþ, alým
Reaktif iþ, indüktif
Reaktif iþ, kapasitif
Aktif iþ, daðýtým
Reaktif iþ
ters çal. kilidi olmadan
Aktif iþ
ters çal. kilidi olmadan

= Tuþ 1

= Tuþ 2

220
221
222
223

DPV0/MODB.

r/w1) Tip

Birim

Not

2000
2010
2020
2030

r
r
r
r

double[4]
double[4]
double[4]
double[4]

Wh
varh
varh
Wh

Ýþ, Tarife1, Tarife2, Tarife3, Tarife4
Ýþ, Tarife1, Tarife2, Tarife3, Tarife4
Ýþ, Tarife1, Tarife2, Tarife3, Tarife4
Ýþ, Tarife1, Tarife2, Tarife3, Tarife4

224 2040

r

double[4]

varh

Ýþ, Tarife1, Tarife2, Tarife3, Tarife4

225 2050

r

double[4]

Wh

Ýþ, Tarife1, Tarife2, Tarife3, Tarife4

= Tuþ 3

= Maks. deðer veya alým

= Min. deðer veya daðýtým. Sayfa 71
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Tablo 3a

Minimum ve maksimum deðerlerle ilgili zaman bilgileri ve sistem zamaný
Tanýmlama

Indeks Adres(dez)
DPV1

Sistem zamaný
Akým L1, L2, L3
Gerilim N-L
Gerilim L-L
Aktif güç
Vektör gücü
Reaktif güç
cos(phi)
Frekans
Aktif güç, toplam
Vektör gücü, toplam
Reaktif güç, toplam
cos(phi), Toplam
Üst dalgalanma payý _U
Maksimum deðer
Üst dalgalanma payý _I
Maksimum deðer

Kýsmi dalgalanma payý _I
Maksimum deðer

boþ
boþ
boþ
Aktif iþ baþlangýç zamaný
Alým
Reaktif iþ baþlangýç zamaný
indüktif
Reaktif iþ baþlangýç zamaný
kapasitif
Aktif iþ baþlangýç zamaný
Daðýtým
Reaktif iþ baþlangýç zamaný
ters çalýþma kilidi olmadan
Aktif iþ baþlangýç zamaný
ters çalýþma kilidi olmadan
boþ

Zaman bilgisinin formatý:
Sayfa 72

Tip

Not

3000
3001
3007
3013
3019
3025
3031
3037
3043
3049
3051
3053
137 3055

date
date[2][3]
date[2][3]
date[2][3]
date[2][3]
date[2][3]
date[2][3]
date[2][3]

Sistem zamaný
Min. deðer, Maks. deðer; L1, L2, L3
Min. deðer, Maks. deðer; L1, L2, L3
Min. deðer, Maks. deðer; L1, L2, L3
Min. deðer, Maks. deðer; L1, L2, L3
Min. deðer, Maks. deðer; L1, L2, L3
Min. deðer, Maks. deðer; L1, L2, L3
Min. deðer, Maks. deðer; L1, L2, L3

date[2]
date[2]
date[2]
date[2]

Minimum deðer, Maksimum deðer
Minimum deðer, Maksimum deðer
Minimum, Maksimum deðer
Minimum deðer, Maksimum deðer

3057

date[3]

L1, L2, L3

3060
138 3061

date[3]

L1, L2, L3

3063
3067
..
3121

date[20][3]

Kýsmi dalgalanma 1-20; L1, L2, L3

3123
3127
..
3181
3187
3188
3189

date[20][3]

Kýsmi dalgalanma 1-20; L1, L2, L3

230
128
129
130
131
132
133
134
135
136

Kýsmi dalgalanma payý _U
Maksimum deðer

boþ
boþ

DPV0/MODB.

139
..
148
149
..
158
159

3190

date

Ýþ ölçümünün baþlangýç aný

3191

date

Ýþ ölçümünün baþlangýç aný

3192

date

Ýþ ölçümünün baþlangýç aný

3193

date

Ýþ ölçümünün baþlangýç aný

3194

date

Ýþ ölçümünün baþlangýç aný

3195
3196
..
..
3198
161 3199

date

Ýþ ölçümünün baþlangýç aný

160

date {char: Yýl, ay, gün, saat, dakika, saniye}

= Maks. deðer veya alým

= Min. deðer veya daðýtým.

Yýl: 00 .. 99 = 2000 .. 2099
= Tuþ 1

= Tuþ 2

= Tuþ 3
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Tablo 3b

Minimum ve maksimum deðerlerle ilgili zaman bilgileri ve sistem zamaný
Tanýmlama

Indeks Adres

boþ
Kýsmi dalgalanma payý _U
Minimum deðer

Kýsmi dalgalanma payý _U
Minimum deðer

boþ
boþ
Üst dalgalanma payý _I
Minimum deðer
Akým, N

= Tuþ 1

Not

3210
3211
..
3265

date[20][3]

Kýsmi dalgalanma 1-20; L1, L2, L3

3270
3271
..
3325
3331
3332

date[20][3]

Kýsmi dalgalanma 1-20; L1, L2, L3

3333
3336

date[3]

L1, L2, L3

date[2][3]
date2[2]

Min. deðer, Maks. deðer; L1, L2, L3
Yaz saati, Kýþ saati

DPV0/MODB.

162

3205

163
..
172

173
..
182
183

Aktif güç EMAX
184
Akým ortalama deðeri (L1,L2L3)
Saat ayarlamasý

Zaman bilgisinin formatý:

Tip

(dez)

DPV1

3337
3340
3343

date{char: Yýl, ay, gün, saat, dakika, saniye}

= Tuþ 2

= Tuþ 3

Jahr: 00 .. 99 = 2000 .. 2099

= Maks. deðer veya alým

= Min. deðer veya daðýtým. Sayfa 73
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Tablo 4

Ortalama deðerlerin ortalama süreleri
Ortalama süreler Profibus DPV1 üzerinden çaðrýlamaz.
Tanýmlama

Ýndeks

Adres

(dez)
DPV0/MODB.

DPV1

Akým
4
Gerilim N-L
Gerilim L-L
Aktif güç
Vektör gücü
Reaktif güç
cos(phi)
Frekans
Aktif güç, toplam
EMAX aktif güç
Vektör gücü
Reaktif güç, toplam
cos(phi), Toplam
Akým, N
Üst dalgalanma payý _U
Üst dalgalanma payý _I
Kýsmi dalgalanma payý _U
Kýsmi dalgalanma payý _I
Zaman bilgilerinin formatý:

4000
4003
4006
4009
4012
4015
4018
4021
4024
4156
4025
4026
4027
4028
4150
4153
4030
4090

Tip

Not

date[3]
date[3]
date[3]
date[3]
date[3]
date[3]
date[3]
date[3]
date
date
date
date
date
date
date[3]
date[3]
date[20][3]
date[20][3]

L1, L2, L3
L1, L2, L3
L1-L2, L2-L3, L1-L3
L1, L2, L3
L1, L2, L3
L1, L2, L3
L1, L2, L3
L1, L2, L3
5=5, 6=10, 7=15, 8=30, 9=60 Dakika

L1, L2, L3
L1, L2, L3
Kýsmi dalgalanma 1-20; L1, L2, L3
Kýsmi dalgalanma 1-20; L1, L2, L3

date {char: Yýl, ay, gün, saat, dakika, saniye}

Jahr: 00 .. 99 = 2000 .. 2099

Tablo 5

Dahili komut kelimesi
Tanýmlama

Adres (dez) r/w1) Format

Not

Dahili komut kelimesi

5000

Byte 0
Byte 1
Byte 2
Byte 3
Byte 4
Byte 5
Byte 6
Byte 7
Byte 8
Byte 9
Byte 10
Byte 11
Byte 12
Byte 13
Byte 14
Byte 15
Byte 16

r/w

char[17]

Sadece dahili kullaným için.
Sadece dahili kullaným için.
Min. deðerinin silinmesi (Byte>0)
Maks. deðerinin silinmesi (Byte>0)
Sadece dahili kullaným için.
Sadece dahili kullaným için.
Aktif iþin silinmesi (Byte>0)
Reaktif iþin silinmesi (Byte>0)
Sadece dahili kullaným için.
Sadece dahili kullaným için.
Sadece dahili kullaným için.
Sadece dahili kullaným için.
Sadece dahili kullaným için.
Sadece dahili kullaným için.
Sadece dahili kullaným için.
Sadece dahili kullaným için.
Sadece dahili kullaným için.

Dahili komut kelimesinin bir Byteýný tanýmlamak için, ilk önce dahili komut kelimesi okutulmalý ve ondan
sonra deðiþtirilen dahili komut kelimesi geri adres 5000e yazýlmalýdýr.
Dikkat !
Komut kelimesinin sadece dahili kullaným için tanýmlamasýna sahip bytelar deðiþtirildiðinde, bu
UMG503de hata fonksiyonlarýna yol açar.
1) r/w

= read/write (okuma/yazma)

Sayfa 74

= Maks. deðer veya alým

= Min. deðer veya daðýtým

= Tuþ 1

= Tuþ 2

= Tuþ 3
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Tablo 6a

Tam sayý formatýnda ölçüm deðerleri
Ölçüm deðerleri
Ýndeks Adres
Akým
4
Gerilim
Gerilim
Aktif güç 2)
Vektör gücü
Reaktif güç 3)
5
cos(phi)3)
Frekans
Aktif güç, toplam 2)
6
Vektör gücü, toplam
Reaktif güç, toplam 3)
cos(phi), Toplam 3)
Akým, N
Kýsmi dalgalanma payý _U

Kýsmi dalgalanma payý _I

Üst dalgalanma payý _U
Üst dalgalanma payý _I
EMAX aktif güç, toplam 2)

r/w1) Format

(dez)
DVP0/MODB.

DVP1

8000
8003
8006
8009
8012
8015
8018
8021
8024
8025
8026
8027
8028
8030
8036
..
8084
8090
8096
..
8144
8150
8153
8156

7
..
11
12
..
16
17

Birim
A
V
V
W
VA
var

Not

r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r

word[3]
word[3]
word[3]
word[3]
word[3]
word[3]
word[3]
word[3]
word
word
word
word
word
word[20][3]

A
V

N iletkeninde akým
Kýsmi dalgalanma1-20; L1, L2, L3

r

word[20][3] A

Kýsmi dalgalanma1-20; L1, L2, L3

r
r
r

word[3]
word[3]
word

L1, L2, L3
L1, L2, L3

Hz
W
VA
var

/
/
W

0 00
0 00

L1, L2, L3
N-L1, N-L2, N-L3
L1-L2, L2-L3, L1-L3
L1, L2, L3
L1, L2, L3
L1, L2, L3
L1, L2, L3
L1, L2, L3

Tablo 6b

Tam sayý formatýnda ortalama deðerler
Ortalama deðerler
Akým
Gerilim
Gerilim
Aktif güç

Ýndeks

2)

18

Vektör gücü
Reaktif güç 3)
cos(phi)3)
Frekans
Aktif güç, toplam 2)
Vektör gücü
Reaktif güç, toplam 3)
cos(phi), Toplam 3)
Akým, N
Kýsmi dalgalanma payý _U

Kýsmi dalgalanma payý _I

Üst dalgalanma payý _U
Üst dalgalanma payý _I

1) r/w = read/write
2) Ýþaret - = Daðýtým, + = alým
3) Ýþaret - = cap, + = ind
= Tuþ 1

= Tuþ 2

19

20
..
24
25
..
29

Adres
8157
8160
8163
8166
8168
8169
8172
8175
8178
8180
8181
8182
8183
8184
8185
8187
8192
..
8240
8247
8252
..
8300
8307
8310

= Tuþ 3

(dez)

r/w1) Format

Ünite

Not

r
r
r
r

word[3]
word[3]
word[3]
word[3]

A
V
V
W

L1, L2, L3
N-L1, N-L2, N-L3
L1-L2, L2-L3, L1-L3
L1, L2, L3

r
r
r
r

word[3]
word[3]
word[3]
word[3]

VA
var

L1, L2, L3
L1, L2, L3
L1, L2, L3
L1, L2, L3

r
r
r
r
r
r

word
word
word
word
word
word[20][3]

W
VA
var

r

word[20][3] A

r
r

word[3]
word[3]

Hz

A
V

/
/

0 00
0 00

= Maks. deðer veya alým

N iletkeninde akým
Kýsmi dalgalanma1-20; L1, L2, L3

Kýsmi dalgalanma1-20; L1, L2, L3

L1, L2, L3
L1, L2, L3

= Min. deðer veya daðýtým. Sayfa 75
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Tablo 6c

Tam sayý formatýnda maksimum deðerler
Maksimum deðerler

Ýndeks

Akým
Gerilim
Gerilim
Aktif güç 2)
Vektör gücü
Reaktif güç 3)
cos(phi)3)
Frekans
Aktif güç, toplam 2)
Vektör gücü, toplam
Reaktif güç, toplam 3)
cos(phi), Toplam 3)
Akým, N
Kýsmi dalgalanma payý _U
Kýsmi dalgalanma payý _I
Üst dalgalanma payý _U
Üst dalgalanma payý _I
EMAX aktif güç, toplam 2)
Akým ortalama deðeri

Adres

(dez)

8314
8317
8320
8323
8326
8329
8332
8335
8338
8339
8340
8341
8342
8344
8404
8464
8467
8470
8663

r/w1) Format
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r

Ünite

word[3]
word[3]
word[3]
word[3]
word[3]
word[3]
word[3]
word[3]
word
word
word
word
word
word[20][3]
word[20][3]
word[3]
word[3]
word
word[3]

A
V
V
W
VA
var
Hz
W
VA
var
A
V
A
0/00
0/00
W
A

Not
L1, L2, L3
N-L1, N-L2, N-L3
L1-L2, L2-L3, L1-L3
L1, L2, L3
L1, L2, L3
L1, L2, L3
L1, L2, L3
L1, L2, L3

N iletkeninde akým
Kýsmi dalgalanma. 1-20; L1, L2, L3
Kýsmi dalgalanma. 1-20; L1, L2, L3
L1, L2, L3
L1, L2, L3
L1, L2, L3

Tablo 6d, Minimum deðerler

Tam sayý formatýnda minimum deðerler
Minimum deðerler

Ýndeks

Akým
Gerilim
Gerilim
Aktif güç 2)
Vektör gücü
Reaktif güç 3)
cos(phi)3)
Frekans
Aktif güç, toplam 2)
Vektör gücü, toplam
Reaktif güç, toplam 3)
cos(phi), toplam 3)
Akým, N
Kýsmi dalgalanma payý _U
Kýsmi dalgalanma payý _I
Üst dalgalanma payý_U
Üst dalgalanma payý _I
EMAX aktif güç, toplam 2)

Adres
8471
8474
8477
8480
8483
8486
8489
8492
8495
8496
8497
8498
8499
8501
8561
8621
8624
8627

(dez)

r/w1) Format
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r

Ünite

word[3]
word[3]
word[3]
word[3]
word[3]
word[3]
word[3]
word[3]
word
word
word
word
word
word[20][3]
word[20][3]
word[3]
word[3]
word

A
V
V
W
VA
var
Hz
W
VA
var
A
V
A
0/00
0/00
W

Not
L1, L2, L3
N-L1, N-L2, N-L3
L1-L2, L2-L3, L1-L3
L1, L2, L3
L1, L2, L3
L1, L2, L3
L1, L2, L3
L1, L2, L3

N iletkeninde akým
Kýsmi dalgalanma.1-20; L1, L2, L3
Kýsmi dalgalanma.1-20; L1, L2, L3
L1, L2, L3
L1, L2, L3

1) r/w = read/write
2) Ýþaret - = Daðýtým, + = Alým
3) Ýþaret - = cap, + = ind
Sayfa 76
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Tablo 7

Tam sayý formatýnda iþ
Ýþ

Ýndeks

Aktif iþ alýmý, T10
Aktif iþ daðýtýmý, T30
Ters çal. kilidi olmadan aktif iþ, T50
Reaktif iþ kapasitif, T20
Reaktif iþ indüktif, T10
Ters çal. kilidi olmadan reaktif iþ, T40

Adres (dez) r/w1) Format
9000
9001
9002
9003
9004
9005

r
r
r
r
r
r

long
long
long
long
long
long

Ünite

Not

Wh Kad. bkz. adres 9102
Wh Kad. bkz. adres 9102
Wh Kad. bkz. adres 9102
varh Kad. bkz. adres 9102
varh Kad. bkz. adres 9102
varh Kad. bkz. adres 9102

1) r/w = read/write
= Tuþ 1

= Tuþ 2

= Tuþ 3

= Maks. deðer veya alým

= Min. deðer veya daðýtým. Sayfa 77

Üniversal Ölçüm Cihazý

UMG 503

Tablo 8

Tam sayý formatýnda çarpýlan ölçüm deðerinin kademelendirilmesi
Ölçüm deðerleri
Akýmlar
Gerilimler
Güçler
cos(phi)
Frekans
THD

Ýndeks Adres
200 9100
201 9101
202 9102
203 9103
204 9104
205 9105

dez

r/w 1)
r
r
r
r
r
r

UMG503de neredeyse tüm ölçüm deðerleri rasyonel
sayý formatýndadýr (Tablo 2). Ölçüm deðerlerinin
transfer edilmesi için UMG503 tarafýndan rasyonel
sayý deðerleri tam sayý formatlarýna, örneðin char,
int ve worda çevrilir (Tablo 4).
Virgülden sonraki rakamlarý kaybetmemek için
transfer edilen ölçüm deðeri kademelendirilir.
UMG503deki aktarým deðeri aþaðýdaki gibi
hesaplanýr:
Ölçüm deðeri = Aktarým deðeri * faktör
Ölçüm deðerlerinin kademelendirilmesi UMG503
tarafýndan, akým ve gerilim transformatör oranlarýndan
hesaplanýr. Bu esnada aktarým deðerinin minimum
çözünürlüðü(Auflösung) 0,1%lik hedeflenir.

Format

mümkün olan kademelendirme

word
word
word
word
word
word

-3 .. 6
-3 .. 6
-3 .. 6
-3
-2
-3

Örnek: Kademelendirme
UMG503ün aktarým deðeri
= 2301
Kademelendirme
= -1
Hangi gerilim UMG503 tarafýndan ölçülür?
Kademelendirme tablosundan kademelendirme = -1de
faktör=/10 okunur. Ardýndan gerilim için ölçüm deðeri
hesaplanýr:
Ölçüm deðeri = Aktarým deðeri * Faktör
Ölçüm deðeri = 2301 * 1/10
Ölçüm deðeri = 230,1V
UMG503 tarafýndan ölçülen gerilim 230,1Vdir.

UMG503 tarafýndan hesaplanan kademelendirmeler
aþaðýda sýralanan adresler altýnda çaðrýlabilir:
10 kademelendirme faktörü mevcuttur:
Kademelendirme
Faktör
-3
/1000
-2
/100
-1
/10
0
*1
1
* 10
2
* 100
3
* 1 000
4
* 10 000
5
* 100 000
6
* 1000 000
Ýþin kademelendirmesi gücün kademelendirmesi
tarafýndan belirlenir.

1) r/w

= read/write
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Tablo 9

Giriþ ve çýkýþlar
Dýþarýdan kumanda edilebilen her bir giriþ ve çýkýþa bir Remote Bit atanmýþtýr. Bu Remote Bit=0 ise giriþ
veya çýkýþ sadece UMG503 tarafýndan kumanda edilir. Bu Remote Bit=1 ise giriþ veya çýkýþ sadece dýþarýdan
kumanda edilir.
Tanýmlama Adres
Giriþler

Format

0048

r/w

word[3]

1)

r/w
r/w
r/w
r/w
r/w
r/w

Bit 0
Bit 1
Bit 2
Bit 3
Bit 4
Bit 5
Bit 6..15

Yaz saatine geçiþ (Kýþ saat.=0, Yaz saatiommerz.=1)
Remote Bit, Umschaltung Sommerzeit
Röle çýkýþý 2
Remote Bit, Röle çýkýþý 2
Röle çýkýþý 1
Remote Bit, Röle çýkýþý 1
boþ

r/w
r

Bit 0
Bit 1
Bit 2..3
Bit 4
Bit 5
Bit 6..15

Remote Bit, Tarife
Dahili saatin senkronize edilmesi
boþ
EMAX aktif gücünün geri alýnmasý
Remote Bit, EMAX aktif gücünün geri alýnmasý
boþ

r
r
r

Bit 0..1
Bit 2..3
Bit 4..5
Bit 6..15

Tarife aktif iþ alýmý
Tarife reaktif iþ indüktif
Tarife reaktif iþ kapasitif
boþ

r
r
r
r
r
r

Bit 0
Bit 1
Bit 2
Bit 3
Bit 4
Bit 5
Bit 6..15

L1deki gerilim ölçüm alaný aþýlmýþtýr.
L2deki gerilim ölçüm alaný aþýlmýþtýr
L3deki gerilim ölçüm alaný aþýlmýþtýr
L1deki gerilim ölçüm alanýnýn altýna inilmiþtir.
L2deki gerilim ölçüm alanýnýn altýna inilmiþtir.
L3deki gerilim ölçüm alanýnýn altýna inilmiþtir.
boþ

r
r
r
r
r
r

Bit 0
Bit 1
Bit 2
Bit 3
Bit 4
Bit 5
Bit 6..15

L1deki akým ölçüm alaný aþýlmýþtýr.
L2deki akým ölçüm alaný aþýlmýþtýr.
L3deki akým ölçüm alaný aþýlmýþtýr.
L1deki akým ölçüm alanýnýn altýna inilmiþtir.
L2deki akým ölçüm alanýnýn altýna inilmiþtir.
L3deki akým ölçüm alanýnýn altýna inilmiþtir.
boþ

r
r

Bit 0..2
Bit 3
Bit 4..15

Watchdogcounter (izleme sayacý)
Destek giriþi
boþ

r/w
r/w

Ausgänge

1) r/w

0032

word[3]

Not

= read/write

= Tuþ 1

= Tuþ 2

= Tuþ 3

= Maks. deðer veya alým

= Min. deðer veya daðýtým.Sayfa 79
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Tablo 10

EMAX üst deðerler
Tanýmlama
EMAX aktif güç
Üst deðer
Tarih
Yýl
Gün
Saat

Saat
Dakika

Yýl = 0 .. 99
Tarife = 0 .. 4
Ay = 0 .. 11

Adres (dez) r/w1) Tip

Not

16000

r

float [Tarife] [ay]

Watt olarak ölçüm deðeri

16500
16600

r
r

char [ay]
char [Tarife] [ay]

Ay hangi yýldaydý?
Üst deðer ayýn hangi günündeydi?

16700
16800

r
r

char [Tarife] [ay]
char [Tarife] [ay]

00 .. 99 = 2000 .. 2099
0 = T00, 1 = T01, ..
0 = Ocak, 1 = Þubat, ..

Her ay için tarife baþýna bir üst deðer kaydedilir. Bir sene sonra bir üst deðerin üzerine yazýlýr.

1) r/w

= read/write
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PSWbasic

PSWbasic programlama ve okuma yazýlýmý
U M G 5 0 3  ü n t e s l i m a t k a p s a m ý n a d a h i l d i r.
Yazýlým WIN98, WIN98ME, NT4.0 veya WIN2000
olan PClere kurulabilir ve yazýlým aþaðýda sýralanan
fonksiyonlara sahiptir:
-UMG503 için göstergelerin yapýlandýrýlmasý,
-Bellek,
-UMG503ün yapýlandýrýlmasý
-GSD veri dosyasýnýn oluþturulmasý.

Gereken donaným ve yazýlým
Yazýlým

PSWbasicin çalýþtýrýlmasý için Windows® 95/98/NT4
olan bir PC gereklidir. Dikkat edilmesi gereken bir
diðer nokta kullanýlan Windows versiyonun son
güncellenmiþ halde olmasýdýr. Bu el kitabý
bastýrýldýðýnda aþaðýda sýralanan revizyon durumlarý
geçerliydi:
- Windows® 98
- Windows® 98ME
- Windows® NT4.0 Service-Pack3lü
-Windows® 2000
Service Packler Windows hatalarýnýn düzeltimini
içerir. Microsofttan alýnabilir veya internetteki
Microsoft-sitesinden ücretsiz olarak indirilebilir.

Donaným

- PC Pentium, 200MHzden itibaren
- 16 MByte ana bellek (Windows® NT 32Mbyte
altýnda)
- yakl. 5MB program için sabit disk hafýzasý
- 265 renkte 640x480 veya 800x600 piksel
çözünürlük olan bir renkli monitör.
- 1MB PCI ekran kartý
- PSWbasic sabit diske monte edilmiþ olmalýdýr.
- CD-ROM sürücü
- Paralel yazýcý ara birimi
- Modem ve/veya seri ara birimleri (Com1/2..)

Bellek

UMG503ün belleði üç bellek alanýna bölünmüþtür:
Olay belleði,
Minimum ve maksimum bellek ve
Dairesel bellek.
Sadece minimum ve maksimum belleðin içeriði direk
olarak UMG503 ile sorgulanabilir. Olay belleði ve dairesel
bellek sadece bir PC ile okunabilir.

UMG503ün yapýlandýrýlmasý

UMG503ün kolay yapýlandýrýlmasý cihazda direk olarak
üç tuþ ve gösterge üzerinden gerçekleþtirilebilir.
UMG503ün yapýlandýrýlmasý fonksiyonu ile UMG503ün
P C  d e r a h a t y a p ý l a n d ý r ý l m a s ý m ü m k ü n d ü r.
Yapýlandýrmalar PCde kaydedilebilir ve yazdýrýlabilir.
Ýlave olarak dairesel belleðin geniþletilmiþ bir
yapýlandýrmasý mümkün. 6 kayýt alanýnýn seçimi dairesel
belleðin daha iyi kullanýlmasýna imkan verir. Her bir kayýt
alanýna bir ortalama deðer atanabilir ve iki seçilebilen
sýnýr deðeri tarafýndan tespit edilen belli bir alanýn içinde
veya dýþýnda bulunur.
Sadece kayýt alanýnýn içersinde yer alan ortalama
deðerler dairesel bellekte kaydedilir.

GSD veri dosyasýnýn oluþturulmasý

PROFIBUS protokolü olan cihazlarýn bir GSD veri
dosyasýna gereksinimi vardýr.
Transfer parametrelerinin ve PROFIBUS Master ve
PROFIBUS Slave arasýndaki ölçüm verilerinin türü
arasýnda kararlaþtrma yapan GSD veri dosyasý cihaz
odaklý bir veri dosyasýdýr.
Bu modül ile SPSye transfer iþlemi için olan ölçüm
deðerleri ve giriþ ve çýkýþlar seçilir.
Konfigürasyonun sonucu olarak SPS için bir GSD veri
dosyasý ve UMG503 için programlama verileri oluþturulur.
UMG503 için programlama verileri GSD veri dosyasýnýn
en baþýnda metin olarak kaydedilmiþtir. Programlama
verileri UMG503de Girdi belleði, Çýktý belleði ve
Kullanýcý parametre belleði altýnda kaydedilmelidir.

Fonksiyonlar

Ölçüm deðerlerinin yapýlandýrýlmasý

Fabrika çýkýþýndaki ön ayar ile sadece mümkün olan
ölçüm deðerlerinin bir kýsmý gösterilir. Bu program
aþaðýda sýralanan özelliklere sahiptir:
-Ölçüm deðeri göstergeleri güncel konfigürasyonun
UMG503den okunmasý.
Ö
- lçüm deðeri göstergeleri konfigürasyonun PCden
indirilmesi.
-Gösterilecek olan ölçüm deðerlerinin türü ve sýrasý.
-Ölçüm deðeri göstergeleri konfigürasyonun
UMG503e yüklenmesi.
-Ölçüm deðeri göstergeleri konfigürasyonun PCde
kaydedilmesi.

= Tuþ 1

= Tuþ 2

= Tuþ 3

= Maks. deðer veya alým

= Min. deðer veya daðýtým. Sayfa 81
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UMG 503
Fonksiyon klemensleri

WAGO Modbus birleþtiricisiyle kullanýlabilen fonksiyon
klemensleri:
Dijital giriþler
750-400
2-Kanal dijital giriþ 24V; 3,0ms
750-405
2-Kanal dijital giriþ 230V AC
750-415
4-Kanal dijital giriþ 24V AC/DC
Dijital çýkýþlar
750-501
2 çýkýþ, 24V, 0,5A
750-502
2 çýkýþ 24V, 2A
750-504
4 çýkýþ,
WAGO I/O SÝSTEMÝ
750-516
4 çýkýþ, 24V
UMG503
750-519
4 çýkýþ, 5V
(Master)
750-509
2 çýkýþ, 230V, Solid State
750-512
2 kapayýcý, röle, potansiyel verici
Ara birim
750-513
2 kapayýcý, röle, gerilimsiz
kablosu
750-514
2 deðiþtirici, röle, gerilimsiz
750-517
2 deðiþtirici, röle, gerilimsiz
BUS birleþtiricisi Fonksiyon
Analog
çýkýþlar
klemensleri
(Slave)
750-550
2-Kanal analog çýkýþý 0-10V
750-552
2-Kanal analog çýkýþý 0-20mA
Dikkat !
750-554
2-Kanal analog çýkýþý 4-20mA
WAGO I/O SÝSTEMÝ için olan genel kurulum
750-556
2-Kanal analog çýkýþý +-10V
talimatlarýný mutlaka dikkate alýn.
Siemens veri formatý UMG503 tarafýnda desteklenmediði
için aþaðýda sýralanan fonksiyon klemensleri kullanýlamaz:
750-580
0-10V
ve
Kurulum Hatýrlatmalarý
750-584
4-20mA
UMG503den BUS birleþtiricisine baðlantý seçime
baðlý olarak RS232 veya RS485 ara birim üzerinden
gerçekleþtirilir. WAGO BUS birleþtiricisi her zaman
adres 1e sahiptir.
WAGO BUS birleþtiricisiyle birlikte iþletim için
UMG503de 6 numaralý protokol (Modbus RTU
Master) ayarlanmalýdýr. Bu esnada 06
protokolünün, UMG503ün her iki baðlantý nokasýnda
ayný anda çalýþtýrýlmamasýna dikkat edilmelidir.
Tüm takýlan analog fonksiyon modülleri UMG503de
programlanmalýdýr. Her analog modülünün en fazla
sonuncusu programlanmamýþ olabilir.
BUS birleþtiricisine önce analog klemensleri ve
ancak ondan sonra dijital klemensler takýlmalýdýr.
UMG503nin giriþ ve çýkýþlarýn basit bir þekilde
geliþtirilmesi WAGO I/O SÝSTEMÝ ile mümkündür.
UMG503 bir ara birim kablosu üzerinden BUS
birleþtiricisiyle birleþtirilir. BUS birleþtiricisine analog
çýkýþlar, dijital çýkýþlar ve dijital giriþler için fonksiyon
klemensleri baðlanabilir.
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Bus birleþtiricisi

UMG503 WAGO BUS birleþtiricisi üzerinden
maksimum
6 analog çýkýþ,
6 dijital çýkýþ ve
3 dijital çýkýþ ile
ibaðlantý kurabilir. Aþaðýda sýralanan BUS
birleþtiricileri ayný transfer türünden olan bir UMG503
ile ve Modbus RTU protokolü ile çalýþtýrýlabilir.

Tanýmlama Transfer
türü
750-312
750-315
750-314
750-316

RS485
RS485
RS232
RS232

Birlikte mümkün olan
Baud Hýzý/Oranlarý
9600, 19200
9600, 19200, 38400, 115200
9600, 19200
9600, 19200, 38400

UMG503, RS232 ara birimi üzerinden bir BUS
birleþtiricisine baðlanýrsa 1e 1 kablosu kullanýlmalýdýr.
RS485 ara birimi üzerinden baðlantýlar aþaðýda
gösterilen þekle göre yapýlýr.

WAGO Bus birleþtiricisi
RS485 Ara birimi (2 tel)

UMG503
RS485 Ara birimi (2 tel)

Ara birim kablosu

UMG 503

1
2
3
4
5
6
7
8
9

TXD/RXD
GND

TXD/RXD inverted

Þekil: RS485 (2 tel) üzerinden UMG503 ve WAGO BUS birleþtiricisi arasýndaki baðlantý.

= Tuþ 1

= Tuþ 2

= Tuþ 3

= Maks. deðer veya alým

= Min. deðer veya daðýtým. Sayfa 83
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Gösterge alanlarý ve doðruluk
Ölçüm büyüklüðü
Gerilim
L-N
L-L
Akým
Nde akým
Gerilimin frekansý
Güç
Aktif güç, alým
Aktif güç, daðýtým
Vektör gücü
Reaktif güç
Ýþ (maksimum 10 basamaklý)
Aktif iþ,
Ters çal. kilidi olmadan
Aktif iþ, alým
Aktif iþ, daðýtým
Reaktif iþ
Üst dalgalanma payý THD(f)
Akým
Gerilim
Kýsmi dalgalanma payý
Akým (1. - 20.)
Gerilim (1. - 20.)
cos(Phi)

Gösterge alaný

Ölçüm alaný kademelendirme
faktöründe=1

Ölçüm
doðruluðu

0,0V .. 999,9 MV
0,0V .. 999,9 MV
0,000 ..
0,000 .. 9999 A
45,00 .. 65,00 Hz

50 .. 500 V
80 .. 870 V

+-0,2% vMb
+-0,2% vMb

0,060 .. 15 A
45,00 .. 65,00 Hz

+-0,6% vMb
+-0,1% vMw

0,00W .. 9999 MW
-0,00W .. -999 MW
0,00VA .. 9999
0,00VAr.. 9999 MVAr

0,05 W .. 2,5 kW
0,05 W .. 2,5 kW

+-0,5% vMb
+-0,5% vMb

0,05 kvar .. 2,5 kvar

+-0,5% vMb

0,0 Wh .. 9999 GWh
0,0 Wh .. 9999 GWh
0,0 Wh .. 9999 GWh
0,0 vars .. 9999 Gvarh

0,05 Ws .. 9999 MWh
0,05 Ws .. 9999 MWh
0,05 Ws .. 9999 MWh
0,05 vars .. 9999 Mvarh

1)
1)

0,0 .. 100 %
0,0 .. 100 %

0,0 .. 100 %
0,0 .. 100 %

+-0,5% vMb
+-0,5% vMb

1)
1)

0,000 .. 9999 A
0,005 A .. 5A (1A)
0,0V .. 99,99 kV
0,000 V .. 9999 V
0,00ind ..1,00..0,00cap. 0,00ind .. 1,00 .. 0,00cap.

+-0,5% vMb
+-0,5% vMb
2)

Spesifikasyonlar aþaðýdaki maddeleri þart koþar:
Yýllýk kalibrasyon.
10 dakikalýk bir ön ýsýnma süresi
18..28°Clik bir ortam ýsýsý
-10..18°C ve 28..55°Clik alanda ilave olarak K baþýna +-0,2% v.Mw. hata oraný göz önünde bulundurulmalýdýr.
Kullanýlan kýsaltmalar:
vMb = ölçüm alanýndan
vMw = ölçüm deðerinden
ind = indüktif
kap = kapasitif
1) Ýþin ölçüm hassasiyeti ilgili gücün ölçüm doðruluðundan oluþur.
2) Ölçülen vektör gücü, ölçüm alanýnýn %1 .. %100lük alanýnda bulunursa, cos(phi) %+-1lik 1000den ölçüm
doðruluðu olarak gösterilir.
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UMG 503

Teknik Veriler

Ölçüm
Ölçüm süreci
: Efektif deðer (RMS)
: CATIII
Ölçüm oraný
: 2 ölçüm/saniye.
:2
Tarama oraný
: 6,4kHz (50Hz)
: -10°C .. +55°C
: 7,68kHz (60Hz)
: -20 °C .. +60°C
Güncelleme
: %15 .. %95e kadar
çiy olmadan
Gösterge
: Her saniyede 1 kere
Analog çýkýþlar
: < 500ms
Röle çýkýþlarý
: < 500ms
Uh destek gerilimi
: bkz. tip etiketi
Alan 1 (Standart)
: 85 .. 265V AC
Destek giriþleri (Opsiyon)
80 .. 370V DC
: yakl. 2,5mA .. 10mA
Akým alýmý
Alan 2 (Opsiyon)
: 40 .. 115V AC
55 .. 165V DC
Analog çýkýþý (Opsiyon)
Alan 3 (Opsiyon)
: 15 .. 55V AC
:12Bit
Çözünürlük
20 .. 80V DC
Yük
: maks. 500Ohm
Ön sigorta
: 4A bis 10 A
Reaksiyon süresi
: 1,5saniye
Güç alýmý
: maks. 7VA
Destek gerilimi, harici
: 20V.. 30VDC/50mA
Artýk dalgalanma
: maks. 2V
Ölçüm giriþleri
Belirtilen atým gerilimi
: 6kV
Impuls çýkýþý (Opsiyon)
Sinyal frekansý
: 45Hz .. 1200Hz
DIN 43864e göre SO baðlantý noktasý
Þalter frekansý
: maks. 10Hz
Akým ölçümü
Þalter akýmý
: maks. 30mA
topraða göre maks. 150VAC
Destek gerilimi, harici
: 20V .. 30VDC
Güç alýmý
: yakl. 0,2 VA
../5A (../1A)de nominal akým : 5A (1A)
Röle çýkýþlarý (Opsiyon)
cevaplama akým
: 5mA
Þalter gerilimi
: maks. 250VAC
Sýnýr akýmý
: 5,3A (kývrýmlý)
Þalter gücü
: maks. 1000W
Aþýrý yüklenme
: 2 san. için 180A
Reaksiyon süresi
: 500ms
Gerilim ölçümü
Aðýrlýk
: 1kg
topraða göre maks. 500VAC
Montaj konumu
: Ýstenildiði gibi
Güç alýmý
: yakl. 0,1 VA
Yükseklik
: NNnin üstünde0 .. 2000m
maksimum ön sigorta
: M2A
Dahili saatin doðruluðu
: +- 1 dakika/ay
Ölçüm alaný L-N
: 50 .. 500V AC
2,3..23V AC(Opsiyon)
Elektroman. dayanýklýlýk
: EN50082-2:1995
Ölçüm alaný L-L
: 90 .. 870V AC
4..40V AC (Opsiyon) (endüstri alaný)
: IEC1000-4-,3, 10V/m
Ara dalgalanmanýn frekansý : 45Hz .. 65Hz
: IEC1000-4-4, 2kV
: IEC1000-4-2, 8kV
Koruma türü
Elektromanyetik
yayýlma
:
EN55011 10.1997
Ön
:IEC529e göre IP65
(yerleþim alaný)
Arka taraf
:IEC529e göre IP20
Güvenlik koþullarý
: EN61010-1 03.1994
cývatalý geçme klemensi :IEC529e göre IP20
+ A2 05.1996
:IEC1010-1
Kontrol gerilimleri
Gövde, RS232 ve RS485e göre
Koruma sýnýfý
: I (Koruyucu iletkenli cihaz)
gerilim ölçüm giriþleri
: 3250V AC
Gövde, RS232, RS485e göre röle çýkýþlarý, destek
giriþi ve akým ölçüm giriþleri : 2200V AC
Ortam koþullarý
Yüksek gerilim sýnýfý
Kirlilik derecesi
Ortam sýcaklýðý
Depolama sýcaklýðý
Baðýl hava nemliliði

= Tuþ 1

= Tuþ 2

= Tuþ 3

= Maks. deðer veya alým

= Min. deðer veya daðýtým. Sayfa 85
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Ön pano montajý için model
Arka taraf

Yan görünüþ

Gri ile iþaretlenen baðlantýlar her cihaz modelinde mevcut deðildir.
Tüm ölçüler mm olarak verilmiþtir.

Taþýyýcý kýzak için model (Opsiyon)
Arka taraf

Yan görünüþ

Þekil: Taþýyýcý ray üzerinde UMG503ün kablo iletimi.
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= Tuþ 1
= Tuþ 2
0,005A .. 5A

Ölçüm
Measurement

L-L 90 .. 870VAC
L-N 50..500VAC

= Tuþ 3

Destek
gerilimi
Auxiliary
Voltage

14 15

K2

10 11 12 13

K1

Destek
giriþi
Auxiliary Röle çýkýþlarý
Input Relay Outputs

16 17

RS232

2

4

RS485

A B

3

6

7

Çýkýþ
Output
0/4 .. 20mA

5

20..30VDC

9

Impuls
çýkýþý
Pulse
Output

8

1,5k

UMG 503

Com
PC

RS232

RS485

maks.
1000m

1

+5V GND

Kapalý
Off

Açýk
On

Kapalý
Off

Açýk
On

Üniversal Ölçüm Cihazý

L1 N

maks. 5m

Kapanýþ dirençleri
yok.
Hat sonlandýrýcýsýz

= Maks. deðer veya alým

24V

Kapanýþ dirençleri ile
birlikte.
Hat sonlandýrýcýlý

Baðlantý örneði

l

410A

23 22 21 20 19 18

N

l
l

27 26 25 24
L1 L2 L3

k
../5(1)A k

../5(1)A

../5(1)A k

DTR
TXD
RTS
RXD
CTS
GND
4
3
7
2
8
5

UMG503

2A

L1
L2
L3
N
PE
230/400V
50Hz

Alýcý
Consumer

Gri ile iþaretlenen baðlantýlar her cihaz modelinde mevcut deðildir.

PE

10160205
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