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Bütün hakları saklıdır. El kitabının hiç bir
parçası Yazarının yazılı izini olmadan
Kopyalanamaz veya
çoğaltılamaz. aksine hareket suçtur ve
Her türlü hukuki yolla takip edilecektir.
El kitabının hatasızlığı ile
El kitabının kullanımından dolayı meydana
gelen zararlar için
Sorumluluk
Kabul etmez. Bütün çabalara rağmen
hatalar asla tamamen önlenemeyeceğinden,
verilecek bilgilere müteşekkir olacağız.
Bilgilendirildiğimiz
hatalar konumunda çabamız
bunların en kısa zamanda giderilmesi
olacaktır.
Bu El Kitabında belirtilen
Yazılım ve donanım tanımlamaları
Çoğu durumda tescilli markalardır ve
Buna göre yasal şartlar
Kapsamındadır. Bütün tescilli
Markalar ilgili firmaların mülkiyetidir
Ve tarafımızca tanınmaktadır.

Giriş kontrolleri
Bu cihazın kusursuz ve güvenli olarak işlemi
için Usulüne uygun nakliye, konusuna uygun
Saklama, kurulum ve montaj ile
özenle çalıştırma ve bakımı ön
vardır. Şayet bunun tehlikesiz olarak
çalıştırılması Artık mümkün olamayacaksa,
o zaman Cihaz derhal devreden çıkarılmalı
ve İstenmeyen çalıştırmalara karşı emniyet
altına alınmalıdır. Paketlenmesi, paketin
açılması her zamanki itinayla Zor
kullanmadan ve sadece uygun alet
kullanılarak
Gerçekleştirilmelidir. Cihazlar gözle kontrol
vasıtasıyla Mekanik durumunun hatalı olup
olmadığı kontrol edilmelidir. Lütfen cihazda
Mevcut yükleme kılavuzunu da dikkate alın.
Muhtemelen tehlikesiz bir çalışmanın
artık mümkün olamayacağı düşünülebilir,
şayet cihaz da
Örn. Gözle görülür hasar varsa,
ağ bağlantısının tam olmasına rağmen
çalışmıyorsa,uzun süre uygun olmayan
şartlar altında (örn. izin verilen iklim sınırları
dışında saklanması Oda sıcaklığına adapte
edilmemesi, Çözülme v.s.) veya taşıma
sorunlarına (örn. Yüksekten düşme, gözle
görülebilir dış hasar v.b olmayan) maruz
kalmışsa. Lütfen cihazın kurulumuna
başlamadan önce Teslimat kapsamında
tamam olup olmadığını kontrol edin.
Sembollerin anlamları
Bir önceki el kitabında şu piktogramlar
kullanılmıştır:
Tehlikeli elektrik gerilimlerine karşı
uyarı.
Bu sembol sizi montaj,
Çalıştırma ve kullanım sırasında
oluşabilecek muhtemel tehlikelere
karşı uyaracaktır.

Giriş  kontrolleri

Koruma iletkeni bağlantısı

Teslimat kapsamı
Adet
1
1
1
1

Ürün. No.
52 15 xxx1)
33 03 0xx1)
29 01 926 2
51 00 104

Tanımlama
UMG507 XX2)
Yükleme ve çalıştırma kılavuzu,
Bağlantı kelepçeleri
CD içeriği aşağıdadır:
- Programlanacak yazılım „PSWbasic“.
- İlave cihaz tanımlamaları.

1) Artikel numarası için irsaliyeye bakınız.
2) Donanım varyantları.

Mevcut Aksesuarlar
Ürün No.
0801504
0801505
0802425
2901903
2101102

Tanımlama
Patch-kablosu 3m, mavi. (Bağlantı UMG Switch/strok)
Patch-kablosu 2m, çevrilmiş, gri. (Bağlantı UMG PC)
Bağlantı kablosu , RS232, 2m, DSUB
Conta, 144x144
Akü, Lithium CR2450N, 3V/540mA

Teslim edilebilen donanım varyantları
Opsiyon

UMG507 donanım varyantları
L
AD
P
EL
E

X
X
1 RS232, Modbus RTU
X
X
1 RS485, Modbus RTU
1 RS485, Modbus RTU/Profibus DP
V0
X
1 Ethernet, 10baseT
X
1 Sıcaklık girişi (Örnek PT100)
X
1 Analog girişi, 0 - 20mA
X
X
2 Analog çıkışlar, 0/4 - 20mA
X
X
6 Dijital girişler
6 Dijital çıkışlar
1 Ek hafıza, 16MB (Flaş)
x = Bu donanım varyantlarında mevcut opsiyon
Kullanma talimatı teslimat kapsamına dahil
olmayan opisyonları da açıklamaktadır.

Teslim edilen bütün opsiyonlar ve model türleri
irsaliye üstünde açıklanmıştır.

X
X
X
X
X
X
X
X
-

X
X
-

X
X
X
X
X
X
X
X
X

EP
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Uygulama Bilgileri
Bu cihaz sadece kalifiye personel tarafından
Emniyet şartlarına ve kurallarına göre
devreye sokulmalı ve kullanılmalıdır.
Cihazın kullanımı esnasında ilave olarak
İlgili uygulama durumu için
Gerekli hukuki ve güvenlik şartlarına
dikkat edilmesi gerekir.
Kalifiye personele, ürün kurulumu, montajı
çalışmaya açılması ve İşletilmesinde ilgi
sahibi olan Ve görevleri konusunda gerekli
uzmanlığa sahip, örnek Akım
devreleri ve cihazlarının teknik güvenlik
standartlar gereği açma ve kapama,
Çalışmaya serbest bırakma, topraklama ve
İşaretleme konularında eğitilmiş veya
öğrenim görmüş yetkili kişilerdir.- Teknik
güvenlik standartları gereği Bakım ve
kullanımda güvenlik donanımına uygun
Eğitim ve öğretme.
            Dikkat!
Eğer cihaz kullanım kılavuzuna
göre çalıştırılmasa, koruma
mekanizması garanti kapsamının
dışına çıkar ve tehlike cihazın
kendisinde mevcut olur.

Dikkat!
Program yazılımları PSWbasic veya
PSWprofessional fonksiyonlarıyla,
Sadece bir parça direk olarak
UMG507 değiştirilebilir.

Montaj
UMG507 yerel dayanıklılık ve iklimlere karşı
koruma amacıyla üretilmiştir.
İletken gösterge panellerinin topraklanmış
olması gerekir.
UM507’nin yüksek hasara karşı dayanıklılığı
ile sürekli ve denetlenmeyen çalışmalar için
üretilmiştir.
Ölçüm
UMG507 gerilim, akım, güç v.s ölçümü için
Alçak gerilim şalter panoları için ön
Görülmüştür. Ölçüm değerleri kaydedilir ve
seriyal haberleşme ağı üzerinden
okunabilir. Gerilim ve akım ölçüm girişleri
sürekli olarak taranır.
Kısa süreli kesintiler yarım period kadar
kesin olarak tespit edilir.
Mevcut gerilimlerin tip levhasında
verilen ölçüm ve besleme gerilim alanı arasında
olması gerekir. Ölçüm ve besleme gerilimleri Bir
ayırma düzeneği üzerinden (şalter veya güç
şalteri) ve aşırı akım koruma düzeneği (2-10A)
bina oluşumunda UMG507’ye bağlanması
gerekir. Ayırma düzeneğinin UMG507’nin
Yakınında olması ve kullanıcının kolayca
ulaşabilmesi gerekir. Ayırma düzeneği
Cihaz için işaretlenmiş olması
gerekir.Akım ölçüm girişlerine seçmeli
olarak ../5A ve ../1A akım trafosu bağlanabilir.
Orta ve yüksek gerilim şebekeleri
Orta ve yüksek gerilim şebekelerinde ölçüm
yaparken
akım ve gerilim trafoları
mevcut olur. Bunlar için özel
bu noktada devam etmeyen
Güvenlik şartlarının kullanılması
gerekir.

Ürün  tanımlaması
Usulüne uygun kullanım
TN- ve TT-Şebekeleri

Bu ölçüm, orta nokta ileticili 3 faz sistemi (TN ve
TT-Şebekeleri) için tesis edilmiştir.
Desteklenen nominal gerilimler (volt olarak) üç
faz 4 iletken sistemleri:
66/115, 120/208, 127/220, 220/380, 230/400,
240/415, 260/440, 277/480, 347/600, 380/
660, 400/690, 417/720, 480/830
Ölçüm alanı:
L-N 50V .. 500V (maks. 550V)
L - L 90V .. 870V (maks. 950V)
IT-şebekeleri
IT şebekelerinde UMG507’in kullanımı için
sadece ölçüm geriliminin muhafaza potansiyaline
karşı olarak ölçülmesi ve cihazın giriş
impedansına
toprak karşısında çalışma akımına neden olur.
İletken akım IT ağarlarındaki izolasyon
denetlemesini mümkün kılar. Aynı zamanda
UMG507’nin toprak karşısındaki girişlerinde
bulunan gerilimin aşılmamasına da dikkat
edilmesi gerekir (örnek bir fazın
topraklanmasında). IT şebekeleri için
sınırlanmamış
Res. 4.1b bağlantı varyantlarından (sıfır
iletkenlikle) veya res. 4.6a (sıfır iletkenlik
olmadan). Burada IT ağının izolasyonu gerilim
transformatörlerinin kullanımıyla oluşturulur.
Desteklenen nominal gerilimler (volt olarak)
Üç faz-3-iletken sistemler:
115, 120, 127, 220, 230, 240, 260, 277, 347,
380, 400, 415, 440, 480, 500.
Ölçüm alanı:
L - PE 50V .. 500V (maks. 550V)
L - L 90V .. 500V (maks. 550V)

Sıfır iletkeni N bağlantısı
Kesinlikle  gereklidir

IT  ağındaki  res.  Prensip  şalter  resmi,  UMG507.
N  ile

IT  ağındaki  res.  Prensip  şalter  resmi,  UMG507.
N  yok.

Kurulum
TN ağındaki res. Prensip şalter resmi, UMG507.

Montaj yeri
UMG507 alçak ve orta gerilim şalter
sistemlerine sabit montaj için öngörülmüştür.
Montaj yeri istenildiği kadardır.
Koruma iletkeni
Bunun için ön görülen cihazın arkasındaki
vida geçerli emniyet talimatlarına göre
cihazın diğer bağlantıları takılmadan önce
koruma iletkenine bağlanması
gerekir.
Yardım enerjisi
UMG507’nin çalıştırılması için yardımcı bir
enerjiye ihtiyaç vardır. UMG507 için gerekli
yardımcı enerjinin tipi ve oranı
tip levhasında mevcuttur.
Standart: 85 .. 265V AC, 80 .. 370V DC
Opsiyonel: 40 .. 115V AC, 55 .. 165V DC
Opsiyonel: 20 .. 45V AC, 20 .. 60V DC
Kelepçeler arasındaki daha yüksek
gerilimler 31/32 ve topraklama (PE)
UMG507’ye
hasar verebilir. Aşırı gerilimin oluşmasını
engellemek için yardımcı enerjinin
topraklanması gerekir. Yardımcı enerji 31 ve
32 kelepçelerine bağlanır.
Kelepçe 31 ile 32 arasındaki
(yardım enerjisi) ve topraklama (PE) azami
olarak 300VAC gerilimine sahip olabilir.

- İşleme gerilimi bir sigorta ile emniyet altına
alınmış olmalıdır. Sigorta 2A ila 10A
arasında bulunmalıdır.
-Bu Şalter cihazın yakınlarına yerleştirilmiş
olmalı ve kullanıcı tarafından kolay
ulaşılabilir olmalıdır.
- Şalter bu cihaz için ayırma tertibatı olarak
İşaretlenmiş olmalıdır.
- İşleme gerilimini oluşturmadan önce
gerilim ve frekansların tip levhasında
belirtilenlerle aynı olup olmadığına
dikkat edin!
- Cihaz sadece topraklanmış muhafazalarla
çalıştırılabilir!
- İlkten ile yağlanmış tek teller vidalı
kelepçelerin bağlantısı için uygun değildir!
-Vidalı takma kelepçeler sadece gerilimsiz
durumda takılabilirler.
- Sadece eşit sayıda bulunan kutup
sayısıyla ve aynı yapı tipine sahip vidalı
geçme kelepçeler birbirine bağlanabilir.
- Çarpışma gerilimleri 1kV’dan daha
büyükse UMG507 için enerji yardımının bir
kumanda trafosu
üzerinden alınması gerekir.

İzin verilen gerilim aralıklarının
üstünde olan gerilimler cihazı bozabilir.
Dikkat!
Bina tesisatında işleme gerilimi için bir
Şalter veya Güç şalteri öngörülmüş
olmalıdır.
- İşleme gerilimi için kablo döşeme hatları
toprağa karşı 300VAC kadar nominalgerilim
için uygun olması gerekir.

Kurulum

Bağlantı  türleri
UMG507 N ve iki gerilim transformatörlü
ağlara ve N olmayan ağlarda ölçüm
yapabilir. L1/L2/L3 ve N (PEN) olan ağlardaki
ölçümler burada dört hat ölçümü olarak
adlandırılır. L1/L2/L3 ağarında N olmadan
ölçümler ise üç hat ölçümü olarak
Adlandırılır. Atölye tarafından UMG507 N
olan ağlardaki ölçüm için
(dört hat ölçümü) önceden ayarlanmıştır
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Res.1 Sıfır iletkeniyle üç fazlı ölçüm.
(dört  hat  ölçümü)

Res.2  Sıfır  iletken  olmadan  üç  fazlı  ölçüm  .(dört  hat
ölçümü)

Res.  3Üç  gerilim  transformatörlü  ve  iki  akım
transformatörlü  ölçüm.(dört  hat  ölçümü)

Res.4 iki akım trafosuyla ölçüm.
(dört hat ölçümü)

Res.5 Orta gerilim tarafındaki ölçüm ile
İki akım ve üç gerilim dönüştürücüsü.
(dört  hat  ölçümü)

Kurulum

Res.6  Sıfır  iletkeni  olmadan  üç  faz  olmadan  
Ölçüm. (üç hat ölçümü)

Res.7  Sıfır  iletkeni  olmadan  üç  faz  olmadan  
İki  gerilim  dönüştürücüsü  ve  üç  akım
dönüştürücüsü.  (üç  hat  ölçümü)

(dört  hat  ölçümü)

Res.10 Orta gerilim tarafındaki ölçüm
N  yok  iki  akım  ve  üç  gerilim  dönüştürücüsü.
(dört  hat  ölçümü)

Kurulum
Res.8  Sıfır  iletkeni  olmadan  üç  faz  olmadan  
İki  gerilim  dönüştürücüsü  ve  iki
akım  dönüştürücüsü. (üç  hat  ölçümü)
Res.9 Orta gerilim tarafındaki ölçüm
N  yok  üç  akım  ve  gerilim  dönüştürücüsüyle.
Gerilim ölçümü

UMG507 500VAX topraklamaya karşı ve
870VAC hatta karşı olarak alternatif
gerilimlerin ölçümü için tasarlanmıştır.
UMG96L’in ölçüm gerilimleri için kablo
döşeme toprağa karşı 300VAC kadar
500VAC topraklamaya karşı ve 870VAC
hatta karşı uygun olmalıdırlar.

  Dikkat!
UMG507 düz gerilimlerin ölçümü
İçin tasarlanmamıştır.
500VAC toprak karşısındaki gerilimler
akım transformatörleri üzerinden
Bağlanmalıdır.
Gerilim ölçümü için ek hatların
UMG507’de aşırı akım koruma
birimine karşı emniyete alınmış olması
gerekir.

Kurulum
Akım ölçümü

UMG507 ../1A ve ../5A akım
transformatörleri sekonder akomlarla birlikte

tesis edilmiştir. Sadece alternatif akım
ölçülebilir ancak doğru akımlar
ölçülemez.
Her bir akım ölçüm girişi sürekli olarak 6A
veya her bir saniyede 60A ile
yüklenir.Topraklamaya karşı 150 VAC
(CATIII) Veya 300VAC (CATII) kadar olan
gerilim şebekelerinde akımlar 5A kadar
UMG507’ye doğrudan bağlanabilir ve
ölçülebilir. UMG507’ye ilave olarak akım bir
ampermetre ile de ölçülecekse, o zaman bu
UMG507 sırasına göre devreye ölçülemez.

o zaman akım trafosunun
toplam değiştirme oranı UMG507’de
gerekir.
Örnek: Toplam akım dönüşümü
Bir akım ölçümü 1000/5A’lık değiştirme
oranlı ve bir 1000/5A’lık değiştirme oranlı
birer Akım trafosu üzerinden
1000/5A’lık bir aktarım oranı ile Mevcuttur.
Bir ölçüm toplamı bir toplama dönüştürücü
5+5/5A ile uygulanır.
Bundan sonra UMG507 aşağıdaki gibi
ayarlanmalıdır:
Primer akım: 1000A + 1000A = 2000A
Sekonder akım: 5A

Res.: Örnek, ek amper metre üzerinden
Akım ölçümü.

Akım transformatörlerinin
Sekonder bağlantıları, cihazın
akım hatları kesilmeden önce
buna kısa devre yapılmalıdır!
Akım trafosunun sekunder hatlarını otomatik
kısa devreyle oluşturan kontrol şalteri
mevcutsa, bu konumda kısa devre önceden
kontrol edildiği sürece “kontrol” gereklidir.

Res.: Örnek, akım trafosu üzerinden akım
ölçümü.

Kurulum
Toplam Akım ölçümü
Akım ölçümü iki akım trafosu vasıtasıyla
gerçekleşiyorsa,
Bağlantı yerleri

RS232

İki RS232 cihazı arasındaki ulaşılabilir
Mesafe kullanılan kablo ve
yapı onarına bağlıdır. Düzeltme
Ölçüsü olarak 9600 baud aktarım oranında
15m ile 30m arasındaki bir mesafe
aşılmamalıdır.
İzin verilen Ohm yükü 3kOhm'dan yüksek
olmalı ve nakil hattı ile oluşturulan Kapasitif
yük 2500 pF’den düşük olmalıdır. RS232 ara
birimin teslimat kapsamına ait olan bağlantı
kablosu (2m) ile, ayarlanabilir maksimum
Baud oranı olan 38,4kBit/s ile veriler
nakledilebilir.
Kaplama
RS485 ara birimi üzerinden yapılacak
bağlantılar İçin bir burgulu ve blendajlı kablo
ön görülmelidir. Yeterli bir blendaj kaplaması
sağlayabilmek için, kablonun her iki ucu da
Geniş yüzeyli bir muhafaza veya dolap
Parçasına bağlanmalıdır.

RS485
Sonuç dirençleri
Bütün cihazlar bir Büs yapısında (hat)
bağlanır. Her bir bölümde 32’ye kadar
katılımcı birlikte devreye sokulabilir. Bir
bölümün başlangıcındaki ve bitimindeki
kablo dirençlerle kapatılır.
32 den fazla katılımcıda, bölümleri, birbirine
bağlayabilmek için Repeater (güç takviyesi)
kullanılmalıdır.
Kurulum
Doğru

Yanlış

Kaplama
RS232 ara birimi üzerinden yapılacak
bağlantılar İçin bir burgulu ve blendajlı kablo
ön görülmelidir. Yeterli bir blendaj kaplaması
sağlayabilmek için, kablonun her iki ucu da
Geniş yüzeyli bir muhafaza veya dolap
parçasına bağlanmalıdır.
Şalter dolabında sıkıştırma bandı
RS485 ara birimli cihaz. (sonuç direnci
olmayan) RS485 ara birimli cihaz.
(Cihazdaki sonuç direnci ile)
Res.: RS232 bağlantı kablosu için şalter
planı, Tip.no. 0802425.

Kablo türü
Önerilen kablo türleri:
Unitronic Li2YCY(TP) 2x2x0,22 (Lapp Kablo)
Unitronic BUS L2/FIP 1x2x0,64 (Lapp Kablo)

Kablo boyu
38,4k’lık bir Baud oranında 1200m

Kurulum

RS485  Profibüs  DP  V0  (Slave)
UMG507’de profil yolu bağlantısı 9 kutuplu
DSUB yuvası olarak üretilmiştir. Bağlantı
için 9 kutuplu Profibüsü soketinin
kullanılmasını öneririz.
Örnek: Phoenix firmasından „SUBCONPlus-ProfiB/AX/SC“ tipi ile 2744380.
Bus  hatlarının  bağlantısı
Gelen bus hatları 1A ve 1B kelepçelerine
bağlanırlar. Bu bir sonraki cihaz için olan bus
hatları normalde 2A ve 2B kelepçelerine
bağlanırlar. Sırada başka bir cihaz yoksa Bus
hattının dirençleriyle birlikte bağlanması
(şalter ON konumunda) gerekir. ON şalter
konumunda kelepçeler 2A ve 2B bir sonraki
bus hatı için kapalı konumdadır.

Diğer
Profibus
katılımcıları

Kurulum
Dijital  giriş  ve  çıkışlar
Dijital  çıkışlar
UMG507 6 transistör şalter çıkışına
sahiptir. Bu çıkışlar opto bağdaştırıcısı

üzerinden değerlendirme elektroniğinden
ayrılır. Kolektörler transistorlerle birlikte artı
Potansiyaline (terminal 23) bağlanmıştır.
Her bir Transistör azami olarak 28V ile
30mA arasında çalışır Transistör çıkışları
kısa devreye karşı emniyetli değildir.
Harici
Yardımcı
gerilim

Dijital çıkışlar 1-6

Dijital
Çıkış  2

Res. İki rölenin dijital çıkışlara bağlanması.

Kurulum
Dijital  girişler
UMG507 toplamda 6 dijital girişe sahiptir
bunlar sinyal sensörlerine
bağlanabilir. Bir dijital girişler bir
giriş sinyaliyle tanımlanabilir
eğer gerilim en az 10V ve

azami olarak 28V olursa. Bununla birlikte
En az 1mA ve azami 6mA’lık akımlar
mevcuttur.

Dijital girişler 1-6

S0 İmpuls girişix
Her bir giriş S0 impuls girişi olarak d DIN
EN62053-31 göre kullanılabilir.
Bunun için 20..28V DC harici yardım
Gerilimi ve her biri için haric 1,5kOhm
direnç gerekir.

Dijital girişler 1-6

Res.: Harici şalter temasları S1 ve S2
Dijital girişler 5 ve 6 için bağlantı
Örnekleri.

Res.: Bir S0 impuls vericisinin dijital giriş
6 için bağlantı örneği

Kurulum

Analog  giriş  ve  çıkışlar
Sıcaklık ölçüm girişi „PT100“
„Analog giriş PT100“ sıcaklık sensörleri400Ohm ile 4kOhm arasındaki dirençlerle
bağlanabilir.
Toplam ağırlık (sensör+ hat) 4kOhm aşmamalıdır.

Verici  tipi
KTY83
KTY84
PT100
PT1000

Sıcaklık  alanı
-55 ° .. +175  °C
-40 ° .. +300  °C
-99 ° .. +500  °C
-99 ° .. +500  °C

Direnç  aralığı
500 Ohm .. 2,6 kOhm
350  Ohm  .. 2,6  kOhm
60  Ohm  .. 180  Ohm
600  Ohm  .. 1,8  kOhm

Analog giriş

Res. örnek, KTY83 ile sıcaklık
Ölçümü.

Analog giriş ve çıkışların bağlantısı
izole hatlarla Gerçekleştirilebilir.
Analog  çıkışlar

Res. Örnek, 0..20mA akım kaynağı ile
bağlantı

Kurulum

Res. Bir analog yazıcıya analog çıkışın
Bağlanması.

Res. Analog çıkışların bir SPS’ye
Bağlanması.

Çalıştırma
Cihazın  montajı

UMG507 düşük gerilim dağıtıcılarda

En yüksek III gerilim kategorisinin aşırı
gerilimleri için mevcuttur, ön görülür.
Montaj yeri istenildiği kadardır. Ön plakalara
montaj İçin veya şalter dolap kapaklarına
Ekteki bağlantı köşebentleri kullanılmalıdır.
Cihazın  bağlanması
Besleme  geriliminin  oluşturulması
UMG507 için ölçüm ve işleme geriliminin
büyüklüğü model etiketinde mevcuttur.
Model etiketindeki bilgilere uymayan ölçüm
Ve işleme gerilimleri, cihazın
Hatalı çalışmasına ve bozulmasına sebep
olabilir.UMG507’nin ölçüm gerilimleri için
kablo döşeme Hatları topraklanmaya karşı
300V ve 520V hat karşılığı hat gerilimleri için
uygun olmalıdırlar.UMG507 model etiketinde
belirlenen ölçüm ve işleme gerilimi devreye
sokulduktan sonra bütün bölümler göstergede
görüntülenir. Yaklaşık iki saniye sonra UMG507
ilk ölçüm değeri göstergesine
döner. Göstergede görüntülenme olmazsa, işleme
geriliminin nominal gerilim alanında bulunup
bulunmadığı kontrol edilir.

Akım ölçülebilir ancak doğru akımlar
bağlanmalıdır. Akım transformatörlerinin
terminalleri Topraklanmış olmalıdır.
Sekonder yönden yüklü olmayan akım
Transformatörleri, temasta tehlikeli olacak
gerilimler bulundurulabilir ve bu nedenle de kısa
devre bağlantısı bağlanmalıdır.
Akım ölçüm girişlerini tek tek bağlayın
ve UMG507 tarafından gösterilen akım
verilmiş akım ile karşılaştırın. İletken akım
UMG507 tarafından gösterilen akım
Akım trafosu aktarım tepkisini de dikkate
alınarak giriş akımı ile
aynı olmalıdır. Akım transformatör atölye
tarafından 5/5A olarak ayarlanmış ve
gerektiğinde Kullanılan akım trafosuna adapte
edilmesi gerekir.
Akım trafosuna sekunder taraftan kısa devre
Bağlanacaksa, o zaman sıfır amper UMG507
buna ait dış hatta gösterilmelidir.
Ölçüm  geriliminin  oluşturulması
UMG507 500VAC topraklamaya karşı ve
870VAC Hatta karşı olarak
500VAC kadar kullanıma uygundur.
UMG507 düz  gerilimlerin  ölçümü
için üretilmiştir. 500VAC
Toprağın aksi yönüne doğru olan gerilimler
Gerilim trafosu üzerinden bağlanmalıdır. Ölçüm
gerilimlerinin bağlanmasının ardından UMG507
tarafından gösterilen L-N ve L-L gerilimleri için
ölçüm değerleri gerilim ölçüm girişindekilerle
aynı olmalıdır. Bir gerilim transformatör faktörü
Programlanmışsa, bunun karşılaştırma sırasında
dikkate alınması gerekir.

Kullanım
Ölçüm  akımı  yükleme
UMG507 ../1A ve ../5A akım transformatörleri
için tesis edilmiştir.
Akım ölçüm girişleri üzerinden sadece

Kullanım  ve  Gösterge  
Şebeke tekrar devreye girdikten sonra

Tuşa kısa süreli
basılması

uzun süreli
basılması

UMG507 her zaman ilk programlanan ölçüm değeri
göstergesinde bulunur.
UMG507’nin kullanımı
öndeki
Üç tuş üzerinden
Gerçekleşir.
Farklı
göstergelerde
Tuşların farklı
anlamları
vardır.
Bir ölçüm değeri
Gösteriminde
bulunuluyorsa,
Bu durumda tuş 1 ile

Menü seçimi

ilk ölçüm
değeri
göstergesine
geri
dönüş(Tablo)

Sağ tablo

sol tablo

İleri tablo EDIT sembolügeri
etkin
tablo
Tuşa kısa süreli
uzun süreli
basılması
basılması

Bir  sonraki  sayı          bir  önceki  sayı
Sayı * 10
Sayı + 1

Ölçüm değeri göstergeleri
arasında SELECT modu,

Sayı / 10
Sayı - 1

Konfigürasyon modu CONF ve
Programlama menüsü PROG
Altta bulunan resimde de gösterildiği gibi
değiştirme yapılabilir.

  
Tuş 1 yaklaşık 2 saniye basılı  tutun.
Ölçüm  değerleri

Ölçüm  değerleri

Ölçüm  değerleri

Ölçüm  değerleri
Faz  seçimi

Ölçüm  değerleri

Ek  bilgiler
göstergeler

Ölçüm  değeri  göstergeleri
Bir  şebekenin  tekrar  geri  gelmesinden
Sonra  UMG507  güncel  gösterge  profilindeki
İlk  ölçüm  değeri  tablosunu  gösterir.
UMG507’nin  göstergesinde
Üç  ölçüm  değerine  kadar  eş  zamanlı
gösterim  yapılabilir.
Res.  Menü  görünümü

Gerilim transformatörü

RS485,
Kullanım
Ethernet,Tarih,

Serbest parametre
girişi (Adres, değer).

Tuş 2 ve 3 ile ölçüm değeri göstergeleri
arasında  sayfa  değişimi  yapılabilir.
Gösterilen Ölçüm  değerinin  seçimini  toplu
halde   Görünür  tutabilmek  için  fabrika
tarafından  sadece  mevcut  ölçüm
değerlerinin Bir  kısmı  ölçüm  değeri
göstergesinde  açılabilmeleri  için  önceden

programlanmıştır.UMG507'nin
göstergesinde  başka  ölçüm  
Değerlerinin  gösterilmesi  isteniyorsa,  başka
teslimat  kapsamına  ait  programlama  ve
Okuma yazılımı PSWbasic bir PC Üzerinden
seçilebilir  ve  ardından  seriyal Bağlantı
yeriyle  UMG507'ye  aktarılabilir.

2 ve 3 ile
Azami değere
Kadar Örnek:
Sayfaların
Kör çalıma sayacını silin.
çevrilmesi.

Min.  Değer

Gösterge örnekleri:
Gerilimler L1-N,
L2-N, L3-N.

                Bildirim  süresi

Ortalama
değer

göstergesi.

                      Orta  değerin  silinmesi
                  Tarih  ve  saat  gösterilmesi.
Asgari  değerin  silinmesi.

Maksimum
değer

Çalışma

1 x temas edin.
Azami değerin
silinmesi.
2 x temas edin.
Faz seçimi
Örnek: Akım azami değerinin L3’de
silinmesi

tuşlar

1 x temas edin.
Göstergeyi seçin.

Kullanım

.

.

PRG menüsü
PRG programlama menüsünde çalışma sayacı,
asgari ve azami değerler grup olarak silinebilir.

Asgari  değer
Etki  çalışması

3 x temas edin.
SELECT
Sembolü yanıp
sönüyor.

      Tarih  ve  saat  
gösterilmesi.
Azami  değerin  
silinmesi.
Çalışma  süresinin
gösterilmesi.

1 x temas edin.
SELECT
PRG SELECT
SELECT
kayboldu.

Azami  değer
Kör  çalışma

1 x temas edin.
Örnek: Kör
çalışma
sayacını silin.

2 x temas edin.
Kör çalışmayı
silin
yanıp sönüyor

.
1 x temas edin.
Kör çalışma
silindi

Kullanım
CONF menüsü
CONF konfigürasyon menüsünde
UMG507’nin çalıştırılması için gerekli
ayarlar Mevcuttur. Bunlar diğerlerine
nazaran akım trafosu, cihaz adresleri ve
bağlantı yerlerinin programlanması için
ayarları
Barındırır. Teslimat durumunda bu
ayarlar Korumasızdır ve değiştirilebilir.
Ayarların istemsiz bir şekilde
değiştirilmesi ayarlardaki ”şifrenin”
2 x temas edin. neden olabilir.
engellenmesine
1 x temas edin.
Akım
transformatörü

Şifre

Ethernet,
Adresin
Tesir türü

Ethernet,
Adres
Gerilim
transformatörü

Ethernet,
Ağ geçidi
RS485,
Cihaz adresleri

Tarih
RS485,
Baud oranı.
Genel görünüm
Aktarım protokolleri
0=Modbus Slave
1=Modbus Master
2=Profibus

Serbest parametre
girişi
(Adres, değer)

Konfigürasyon
LCD  Kontrastı
LCD göstergesi için tercih edilen bakma
yönü “aşağıdan” dır. LCD göstergesinin
LCD kontrastı kullanıcı tarafından
ayarlanabilir. Kontrast ayarının
10 ile 50 arasında 1er adımla
uygulanması mümkündür.
10 = Çok aydınlık rakamı
50 = Çok karanlık rakamı
Fabrika tarafından yapılan ayarlar: 20
.

.

„Serbest parametre girişi “ menü noktası için
değiştirin.
9 x temas edin.
1 x temas edin.
İlk Sayı yanıp
sönüyor.

İlk olarak 3561 adresini ve ardından istenilen
değeri girin.

LCD kontrastının programlanması
LCD kontrast değeri direk olarak 3561
adresine kayıt edilir.

2 x temas edin.
Select metni
yanıp sönüyor.
Akım
transformatör
ayarı gösterilir.

Sayıyı
değiştirin
Sayıyı seçin.
Adres
Değer

Konfigürasyon

1 x temas edin.
Select metni kayboldu.
Cihaz programlama modunda

Bağlantı  türleri
Atölye tarafından UMG507 ölçüm için
N ile şebekelerde (dört hat ölçümü)
ayarlanmıştır.
Bağlantı türünün seçimi
6289 adresi üzerinden gerçekleşir.
Adres =6289: 0 = Dört hat ölçümü,
1 = Üç hat ölçümü.
Fabrika tarafından yapılan ayarlar:
0 = Dört hat ölçümü.
Dönüştürme işlemi “serbest parametre girişi”
veya programlama yazılımı
„PSWbasic“ üzerinden gerçekleştirilir.

Res.1  Sıfır  iletkeniyle  üç  fazlı  ölçüm.
(dört  hat  ölçümü)

1  x  temas  edin.
İlk  Sayı yanıp
sönüyor.

Bağlantı  türlerinin  programlanması
Bağlantı varyantının değeri direk olarak
6289 adresine kayıt edilir.

İlk  olarak  6289  adresini  ve  ardından
istenilen  değeri  girin.
Sayıyı
değiştirin
Sayıyı seçin.

2  x  temas  edin.
Select metni
yanıp sönüyor.
Akım
transformatör
ayarı gösterilir.

Adres
Değer

1 x temas edin.
Select metni kayboldu.
Cihaz programlama modunda

„Serbest parametre girişi “ menü noktası için
değiştirin.

Konfigürasyon

9  x  temas
edin.

Sekonder akım :

Akım  trafosu
UMG507’ye seçmeli olarak 1 A veya 5A
Sekunder akımı olan akım transformatörleri
bağlanabilir.
Akım
Trafosu
Primer
Sekonder

Ayar Aralığı

Ön Ayar

1A.. 999,9M
1A .. 5A

5A
5A

Örnek: Toplam akım dönüşümü
Bir akım ölçümü 1000/5A’lık değiştirme
oranlı bir değiştirme oranlı akım trafosu
Akım trafosu üzerinden 200’lik bir dönüşüm
oranı ile
Gerçekleştirilmelidir. Bir ölçüm toplamı bir
toplama dönüştürücü 5+5/5A ile uygulanır.
Bundan sonra UMG507 aşağıdaki gibi
Programlanabilir:
Primer akım: 1000A + 200A = 1200A

5A

Akım trafosunun
programlanması

2 x temas edin.
edin.
Metin
Select yanıp
sönüyor.

Seçimi onaylayın
1 x temas
edin.
Metin
Select
kayboldu.
Akım transformatör ayarını değiştirin.
1 x temas edin.
primer akımın ilk
sayısı yanıp
sönüyor
Sayıyı değiştirin
Virgülü kaydırın

Bir sonraki sayıyı seçin.
1 x temas
edin. Primer
akımın İkinci
sayısı yanıp
sönüyor.
Sayıyı
değiştirin.
Virgülü
kaydırın.
Hiçbir rakam yanıp sönmüyorsa, 3 tuşu ile
gerilim transformatörü göstergesi
değiştirilebilir.

Konfigürasyon
Gerilim  trafosu
Sadece akım trafoları bağlanmışsa,

Önceden programlanmış gerilim
trafosunun oranları
değiştirilmelidir. Sekonder

ve primer gerilim olarak UMG507’nin
göstergesinde dış hatta karşı dış hat (LL) gerilimi belirtilir.

2 x temas edin.

Metin

Gerilim trafosu
(L-L)

Ayar Aralığı

Ön Ayar

Primer
Sekonder

100V.. 999,9MV
100V .. 500V

400V
400V

Seçimi onaylayın.
1 x temas
edin.
Metin Select
yanıp
sönüyor.

Gerilim transformatör ayarını değiştirin.
1 x temas
edin. Primer
akımın ikinci
sayısı yanıp
sönüyor.
Sayıyı
değiştirin.
Virgülü
kaydırın
Bir sonraki sayıyı seçin.
1 x temas edin.
Primer akımın
ikinci sayısı yanıp
sönüyor.
Sayıyı değiştirin.
Virgülü kaydırın.

Gerilim  trafosun  programlanması

Hiçbir rakam yanıp sönmüyorsa, 3 tuşu ile
gerilim transformatörü göstergesi
değiştirilebilir.

Konfigürasyon

Ağı ayarı
Şebeke ağına bağlı her bir cihazın
Kendine ait bir adresi olması gerekir.
Ethernet ve RS485
Bağımsız ağlardır ve kendi
adreslerine sahiptirler.

RS485
Modbus-protokolü
Modbus protokolünün kullanımındaki
adreslerin
ayarlama aralıkları: 001 ... 247

2 x temas edin.
Select metni
yanıp sönüyor.
Akım
transformatör
ayarı gösterilir.
1 x temas edin.
Select metni kayboldu.
Cihaz programlama modunda

„Ağ adresleri“ menü noktasına değiştirin.

Adreslerin atölye tarafından ön ayarları
001 dir.
Ara Birim
Baud oranı
AktarımProtokolleri:
0=Modbus Slave
1=Modbus Master
2=Profibus

2 x temas edin.
Güncel Ağ
adresleri
gösterilir.

Ağ adresini değiştirin
1 x temas edin.

Profibus protokolü
Profibus protokolünün kullanımındaki
adreslerin ayarlama aralıkları:
000 ... 126
Adreslerin atölye tarafından ön ayarları
001 dir.
RS485 Ağ adresi =1

İlk sayı
yanıp sönüyor.
Sayıyı seçin.
Sonraki sayı.

Konfigürasyon
Ağ  adreslerinin  programlanması

Ethernet (TCP/IP)
Ethernet için ağ ayarları
Ağ bağdaştırıcısı yönetimi tarafından
Tespi edilir ve UMG507’ye göre ayarlanır.
Ayar tanımlı değilse, patch kablosu
UMG507'ye takılmamalıdır.

boot
OFF

Anlamı
IP adreslerinin UMG507’de
girilmesi gerekir.
UMG507 IP-Adreslerini
Ve ağ konfigürasyonunu
(subnet/
ağ geçidi) Bootserver’dan alır.

bP

DHCP

UMG507 IP-Adreslerini
Ve ağ konfigürasyonunu
(subnet/ Ağ geçidi) DHCPServer’dan alır.

bP
UMG507 IPAdreslerini Ve ağ
konfigürasyonunu
(subnet/ ağ geçidi)
Boot server’dan alır.

Search
(ara)

UMG507 Ağ
adresini onaylı
olarak alır.
Ready
(hazır)

DHCP-Server’dan
alır. UMG507
IP-Adreslerini
ağ konfigürasyonu
(Subnetz/ağ geçidi)
Boot server’dan alır.

Proxy-Server üzerinden etki
etme
Sadece sınırlamalarla
mümkündür, çünkü UMG507
şifre menüsünü açar ve şifrenin
girilmesi gerekir.

Search
(ara)

UMG507 otomatik
Olarak Bir ağ adresi
Onaylı olarak Alır

Ready
(hazır)

Konfigürasyon
Boot oFF
IP-Adresleri ve
ağ konfigürasyonu
(Subnetz/ağ geçidi)
UMG507’de direk olarak
girilmelidir.
Adres ve ağ maskesi

                    Adres    Ağ  maskesi
Ağ  geçidi

Ağ geçidi adresi

Konfigürasyon

Şifre
Programlama verilerinin yanlışlıkla
değiştirilmesini Klavye veya WEBara yüzü
üzerinden zorlaştırmak için bir şifre
Ve bir şifre modunun programlanması gerekir.
Ancak doğru şifrenin girilmesinin ardından
Program menüsüne giriş ve Program verilerinin
değiştirilmesi mümkün olacaktır. Atölye
tarafından herhangi bir şifre (0000) Ve şifre
modu (0000) ön görülmemiştir. Bu Durumda şifre
sorgulaması atlanır. Değiştirilmiş bir şifre
unutulmuşsa o zaman cihazın üretici fabrikaya
gönderilmesi gerekir.
Ayar aralığı:
Şifre
= 0 .. 9999
Şifre modu
= 0, 1, 2, 128, 129, 130
Fabrika tarafından yapılan ayarlar:
Şifre
=0
Şifre Modülü = 0
Şifre = 0000
=> şifre yok
= 1-9999
=> şifreli
Şifre modu
Şifre modu Ethernet üzerinden UMG507’ye
Giriş yapılmasını kumanda eder. Bu
UMG507 altı adet şifre modunu ve
EMAX-serbest bırakmasını tanır:
0 – Ethernet üzerinden herkes UMG507
erişebilir.
1 - Ethernet üzerinden sadece UMG507’de
Mevcut host adları UMG507 erişebilir.
Proxy Server üzerinden erişim sadece
UMG507’de şifre menüsü açıldığından ve
Şifrenin girilmesi gerektiğinden bir
Kısıtlama getirmek mümkündür.
2 – Ethernet üzerinden UMG507’ye sadece
şifreyle erişilebilir.
0/1/2 + 128 => 128, 129, 130
Şifre modu 0, 1 veya 2 ile
128 toplanırsa, şifre her bir şifre için geçerli olur

Şifrenin  programlanması
2 x temas
edin.
Select metni
yanıp
sönüyor.
1 x temas edin.
Select metni kayboldu.
Cihaz programlama modunda
Programlama modu

PASS Şifre moduna değiştirin
5 x temas edin.
1 x temas edin.
İlk sayı yanıp
sönüyor.
Şifreyi ve şifre modunu değiştirin.
Sayıyı
değiştirin.
Sayıyı seçin.

Şifre
Şifre modu

„EMAX“ opsiyonunu serbest bırakın
Sayıyı
değiştirin.
Sayıyı seçin.
Serbest bırakma kodu:
Kısım 1
Kısım 2

Değiştirilmiş bir kullanıcı şifresi
unutulduysa, o zaman cihazın üretici
fabrikaya gönderilmelidir.

Konfigürasyon

Serbest parametre girişi
En önemli ölçüm değerleri ve parametre
Adresler üzerinden erişilebilir.
Adres listesi çok büyük çapta
olduğundan bu kullanım kılavuzunun bir
parçası değildir.

„Serbest parametre girişi “ menü noktası için
9 x temas edin.
1 x temas edin.
İlk sayı yanıyor

İlk olarak 3561 adresini ve ardından istenilen
değeri

Sayıyı değiştirin.
Sayıyı seçin.
Adres
Değer

Ölçüm  değerlerinin  kontrolü
Örnek: LCD Kontrastı
Kontrast „3561“ adresi üzerinden
Sorgulanır ve değiştirilir.

Gerilim
Gerilim göstergesinde L-N ve/veya L-L
gerilimlerini kontrol etmelisiniz.

Eğer burada bir veya birden çok gerilim
eksikse, büyük ihtimalle bir iletkenl arızası
mevcuttur. Gösterilen değerler gerçek
mevcut gerilimlerle örtüşmüyorsa, gerilim
trafosunun ayarını
kontrol edin.

Dönüş yönü
Tüm gerilimler bağlanmışsa
UMG507 dönüş yönünü gösterir.
Segmentler göstergede saat yönüne doğru
dönüyorsa,
O zaman sağ dönüş yönü mevcuttur. Genel
olarak bir “sağa dönüş alanı” mevcuttur.
Segmentler göstergede saat yönün tersine
doğru dönüyorsa, o zaman sola doğru bir
dönüş alanı mevcuttur.

Ölçüm  değerlerinin  kontrolü

Segmentler göstergede mevcutsa, o zaman dönüş
alanı mevcut değildir Büyük olasılıkla bu durumda
tüm gerilim geçitleri doğru olarak bağlanmamıştır.

Akım
Akımların göstergesine değiştirin. Bu
Okunan değerler gerçek akan akımlarla

Aynı olmalıdırlar. Eğer böyle değilse, dönme
Üç fazı seçin. Alternatör çalışması mevcut
durumunu ve akım trafosunun ayarını kontrol edin. olmayan alımlarda her bir faz için hemen
hemen aynı büyüklükte, pozitif Aktif gücüyle
Akım yönünün kontrolü
göstergeler mevcut olmalıdır. Eğer böyle
İki akım trafosunu sekonder taraftan kısa devre
değilse, akım transformatörleri büyük
bağlayın. UMG507’nin geri kalan safhasında
olasılıkla kutuplaşmış veya yanlış faza
gösterilen Aktif gücü şimdi:
yönlendirilmiştir.
Aktif gücü çekildiğinde pozitif (+) olmalı ve
Aktif gücü iletildiğinde (jeneratör çalışması)
negatif (-) olmalıdır.
Bir Aktif gücü gösterilemiyorsa, o zaman
Gerilimlerin akımlara göre sıralanması
yanlış olabilir.

Tekli güçlerin kontrolü
Bir akım trafosu yanlış harici hatta
uyarlanmışsa, buna ait güç de
yanlış ölçülecek ve gösterilecektir.
Dış hattın akım trafosuna göre sıralanması
UMG507’de dış hat ile ilgili akım trafosu
Arasında herhangi bir akım mevcut değilse
buna ait akım trafosu (primer) gerilim yoksa
doğrudur. Gerilim ölçüm girişindeki harici
hattın doğru akım trafosuna bağlanmasını
sağlamak için İlgili akım trafosu sekunder
taraftan bağlanabilir. UMG507 tarafından
gösterilen görünür güç bu durumda sıfır
sahasında olmalıdır. Görünür gücü doğru
gösteriliyor ancak Aktif gücü bir “-” ön işaret
ile gösteriliyorsa akım transformatör
terminalleri karıştırılmış, veya enerji
besleme şirketine güç gönderiliyordur.
Toplam güçlerin kontrolü
İlgili harici hat için olan bütün gerilimler,
akımlar ve güçler doğru gösteriliyorsa,
UMG507 tarafından ölçülen toplam ölçümler
de doğru olmalıdır.Onayı için UMG507
tarafından ölçülen toplam güçler beslemede
bulunan aktif ve kör güç sayacındaki işlerle
karşılaştırılmalıdır.

Sistem  bilgileri
Güç
Aktif gücünün gösterilmesi için

Seri numarası
Her bir cihazın kendine ait, değiştirilemez 8
haneli seri numarası vardır. Seri numarası

tip levhasında bulunur ve ekran üzerinden
çağrılabilir.

saat standartıdır.
NTP-Server (Zaman serverı)
NTP-Server (Network Time Protocol) ile
Broadcasts desteğiyle saat farklı işlemciler
tarafından yaklaşık +-10ms sapmayla
senkronize edilebilir.
Yazılım Kurulumu

Gösterilen örnekte seri numarası
5900 0003 gösterilir.

UMG507’nin yazılımı sürekli olarak
düzeltilmekte ve genişletilmektedir.
Cihazdaki yazılım urumu 4 haneli bir
numara Yazılım kurulumu İle
işaretlenir.Yazılım kurulumu kullanıcı
tarafından değiştirilemez.

Tarih ve saat
UMG507 yerel saati gösterir. Veri
Hafızası için UTC saati kullanılır.UMG507 tarih ve
sati PSWbasic (teslimat kapsamında) yazılımı
üzerinden veya ağda bulunan NTP-Timeserver
üzerinden ayarlanabilir.

Gösterilen örnekte yazılım kurulumu 1.001
gösteriliyor.

Tarih = 10. Kas. 2004
Saat= 12s 18d 30s

Servis  ve  Bakım
UTC
UTC (Universal Time Coordinated) ulusal

Servis
Bu el kitabında açıklanmayan bir konuda
herhangi bir sorunuz varsa lütfen
direk olarak bizi arayın.
Soruların işlenebilmesi için mutlaka
Aşağıdaki bilgilere ihtiyacımız vardır:
- Cihaz tanımı (bakınız model etiketi).
- Seri numarası (bakınız model etiketi).
- Yardım gerilimi (bakınız model etiketi).
- Yazılım kurulumu (ekran) ve
- tam arıza açıklaması.
Bize ulaşabileceğiniz zamanlar:
Paz. İle Perş arası 07:00 ile 15:00 arası
Cuma 07:00 - 12:00
Janitza electronics GmbH
Vor dem Polstück 1
D-35633 Lahnau
Destek: Tel. (0 64 41) 9642-22
Faks (0 64 41) 9642-30
e-mail: info@janitza.de

Bakım
Sevkıyattan önce cihazda çeşitli güvenlik
kontrolleri yapılır ve sonrasında bir
mühürle işaretlenir. Bir Cihaz güvenlik
kontrollerinin tekrar edilmesi şarttır.
Sigorta kapsamı açılmamış cihazlar için
Mevcuttur.
Onarım ve kalibrasyon
Onarım ve kalibrasyon çalışmaları sadece
Üretici fabrikada takılmamalıdır.
Ön folyo
Ön folyonun temizliği yumuşak bir bez ve
evlerde kullanılan temizlik malzemeleriyle
Gerçekleştirilebilir.
Asitli ve asit içeren malzemeler temizleme
İşleminde kullanılamaz.
Pil
Pilin ömür beklentisi
+45°C saklama sıcaklığında en az
5 yıldır. Bu pildeki tipik ömür beklentisi
8 ile 10 yıl arasındadır.
Pil (Tip CR2450N 3V/540mAh)
Kullanıcı tarafından değiştirilebilir.

Arıtma
Cihazın yeniden değerlendirme yasasının
şartları gereği elektronik hurda olarak
imha edilebilir. Takılı lityum pilin
Sökülerek imha edilmesi gerekir.

Servis  ve  Bakım

Arıza  Durumunda  Yapılacaklar  

Arıza olanakları

Nedeni

Yardım

Gösterge yok.

Harici sigorta
Patladı.
Dahili sigorta patladı.

Sigortayı yerleştirin.
Sigorta kullanıcı tarafından
Değiştirilemez. Cihazın
tamirat için üreticiye
gönderilmesi gerekir.

Cihaz arızalı.

Cihazı tamir için üreticiye
gönderin.

Kötü okunabilir
gösterge.

Kontrast ayarı çok
karanlık veya çok açık.

Kontrastı ayarlayın.

Akım gösterilmiyor.

Ölçüm gerilimi bağlanmamış.
Akım trafosu bağlanmamış.

Akım çok düşük

Akım çok yüksek.

L-N gerilimi
Çok küçük.

Akım ölçümü yanlış
Fazda.Akım transformatör
faktörü yanlış programlanır.
Ölçüm alanı aşımı.
Akım tepe değeri
ölçüm girişindeki
Üst salınımlar aşılmış.

Ölçüm yanlış fazda.
Gerilim trafosu faktörü
yanlış programlanmış.

Ölçüm gerilimini bağlayın.
Akım trafosunu bağlayın.
Bağlantıyı kontrol edin ve
gerekirse düzeltin.
Akım trafosu dönüştürme oranı
akım trafosundan okuyun ve
programlayın.
Daha büyük akım trafosu takın.
Dikkat! Ölçüm girişlerine aşırı
yüklenilmemesi
takılmamalıdır. Bağlantıyı
kontrol edin ve gerekirse
düzeltin.Gerilim trafosu
değiştirme oranı Gerilim
trafosundan okuyun
Ve programlayın. Eğer gerilim
Bir gerilim trafosu üzerinden
ölçülemezse, gerilim trafosunun
aktarım tepkisini 400/400 olarak
programlayın. Daha düşük
gerilim trafosu takın.

Servis  ve  Bakım
Arıza olanakları

Nedeni

Yardım

Tarih 1.1.1970 atlıyor

Akü boş.

Cihazı pilin değiştirilmesi için
üreticiye gönderin.

Programlama verileri
Veya kayıtlı
Veriler kayboluyor.

Aktif gücü çok
çok düşük / çok yüksek.

Cihaz elektro manyetik
Arızalar Mevcut, teknik verilerde
Mevcut olanlardan daha büyük
veriler girilmiş.
Akım trafosu-dönüştürme oranı
Yanlış Programlanır.

Harici koruma önlemlerini,
kaplama,Filtreleme,topraklama
veya mekan Bağlantıları
uygulayın.
Akım trafosunu aktarım tepkisini
akım trafosunda okuyun ve
programlayın.

Akım geçidi Yanlış gerilim
geçidi Düzenlenmiş.
Ölçüm girişindeki akım
Ölçüm alanının dışında.
Gerilim trafosu değiştirme
oranı Yanlış programlanmış.

Bağlantıyı kontrol edin ve
gerekirse düzeltin. Daha büyük
veya daha küçük akım
transformatörleri kullanın.

Ölçüm girişindeki gerilim
Ölçüm alanının Dışında. En az
bir akım trafosu değişmiş.

Akım geçidi yanlış gerilim
geçidine yönlendirilmiş.
Aktif gücü çekimi
/ Sevki karıştırılmış.

Gerilim trafosu değiştirme oranı
gerilim trafosunda okuyun ve
programlayın Gerilim, gerilim
trafosunun üzerinde ölçülmezse,
akım trafosunu 400/400 olarak
programlayın. Daha büyük veya
daha küçük gerilim trafoları monte
edin.
Bağlantıyı kontrol edin ve
gerekirse düzeltin.

Akım ölçüm alanı aşıldı.
Akım ölçüm alanı aşıldı.

Bağlantıyı kontrol edin ve
gerekirse düzeltin.

"EEEE A“ ekranda.

Ölçüm akımını kontrol edin
gerekirse Daha uygun akım
trafosu takın.

"EEEE V“ ekranda.

Ölçüm gerilimini kontrol edin ve
uygun bir gerilim trafosu
takın.Çıkışı programlayın.

Çıkış herhangi bir
kaynakça onaylanmadı.

Çıkışı programlayın.

Dijital çıkış veya
İmpuls çıkışı tepki
Vermiyor.
Cihaz arızalı.
Yukarıdaki önlemler rağmen
cihaz halen
vermiyor.

Cihazı tamir için üreticiye kesin
bir arıza açıklaması ile
gönderin

Teknik  veriler

Ölçüm  değerlerine  genel  bakış

Tanımlamalar
Gerilim
UL1-N, UL2-N, UL3-N
UL1-L2, UL2-L3, UL3-L1
Akım
IL1, IL2, IL3, IN
Akım orta değerleri IL1, IL2, IL3, IN
Faz yeri
CosPhiL1, CosPhiL2, CosPhiL3, CosPhiSum,
Güç
PL1, PL2, PL3, Psum,
QL1, QL2, QL3, Qsum,
SL1, SL2, SL3, Ssum,
Güç orta değeri PL1, PL2, PL1, Psum
Frekans L1
Karşı sistem , Birlikte sistem, sıfır sistem
Gerilim simetrisi
Dönüş yönü
K faktörü L1, L2, L3,
Dörtlü analiz DFT(1, 3, 5, 7, 9, .. 15)
Gerilim UL1-N, UL2-N, UL3-N
Akım IL1, IL2, IL3,
THD
UL1-N, UL2-N, UL3-N
IL1, IL2, IL3
Çalışma
Aktif çalışması (geri dönüş kilidi olmayan)
Aktif çalışma (temin)
Aktif çalışma (teslimat)
Tarif 1 .. 4
Aktif çalışması (geri dönüş kilidi olmayan)
Aktif çalışma (temin)
Aktif çalışma (teslimat)
EMAX-Aktif gücü
EMAX-trent değeri
Giriş ve çıkışlar
Sıcaklık ölçüm girişi
Sıcaklık ölçümü, dahili
Analog giriş (0/4 .. 20mA)
Analog çıkışlar (0, 1)
Dijital çıkışlar (1 .. 6)
Dijital girişler (1 .. 6)
Aktif gücü , S0-girişleri(1 .. 6)
Sayaç (1 .. 6)

Ölçüm
değerleri

Orta değer

Azami
değer

Asgari
değer.

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
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
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Teknik  veriler
Ölçüm güvensizliği

X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

UMG507’nin ölçüm güvensizliği şu ölçüm alanlarının kullanımında geçerlidir. Bu
Ölçüm değeri verilen sınırlar arasında olması gerekir. Bu sınırların dışında ölçüm güvensizliği
özelleştirilemez. Çevre sıcaklığı 18 ... 28°C arasında olmalıdır. Bu sıcaklık alanının dışında
kalanların ek olarak ölçüm arızası olarak değerlendirilmesi gerekir.
Ölçüm değeri

Ölçüm alanı

Crestfaktor azami RMS-ölçüm değeri

Gerilim
Akım

50 ... 500Vrms
0,005 ... 6Arms

1,1
1,4

Güç ölçüm aralığının hesaplanması seçilen akım ve gerilim ölçüm aralıkları vasıtasıyla yapılır.

(rng P = rng U * rng I).
Ölçüm değeri

Frekans

Ölçüm güvensizliği

Gerilim
Akım L
Akım N
Faz
Güç
Frekans
Üst salınımlar THD U
Üst salınımlar THD I
Kör enerji
Aktif gücü
Dahili saat

45 .. 65Hz
45 .. 65Hz
45 .. 65Hz
45 .. 65Hz
45 .. 65Hz
45 .. 65Hz

±0,2% rng
±0,2% rng
±0,6% rng
±0,5°
±0,5% rng
±(0,2% rdg + 0,75% rng)
±(0,5% rdg + 0,75% rng)
±(0,5% rdg + 0,75% rng)
Sınıf 1 (../5A), Sınıf 2 (../1A)
Sınıf 1 (../5A), Sınıf 2 (../1A)
±2 dakika/ay (18°C ... 28 °C)

Özelleştirme aşağıdaki koşulların oluşması halinde geçerlidir:
Yıllık yeniden kalibrasyon.
Ön ısıtma süresi 10 dakika.
Çevre sıcaklığı 18 .. 28°C.
Cihaz şu alanın dışında çalışırsa 18 .. 28°C ek olarak ±%0,01 ölçüm arızası ölçüm değeri °C
sapmasına göre dikkate alınmalıdır.
Hassasiyet sınıfı DIN EN62053-21:2003, IEC6205321:2003 göre
Akım trafosu ile ../5A
: Sınıf 1
Akım trafosu ile ../1A
: Sınıf 2
Kullanılan kısaltmaları hesaplar:
Rng = ölçüm alanından
rdg = ölçüm değeri

Teknik  veriler
Ağırlık
Yanma değeri

: 850g
: 2,2MJ (610Wh)

39

Montaj yeri
Bağlanabilir iletken
Tek telli, çok telli, ince telli
Pimli kablo pabucu, Aderen kovanları
Çevre koşulları
Çalışma sıcaklığı aralığı
Depolama sıcaklık aralığı
Kirlenme oranı
Gerçek nem oranı
Çalışma yüksekliği

: bilinen
: 0,08 - 2,5mm2
: 1,5mm2 her bir yapışkan yer için
sadece bir iletken bağlanabilir!
: -10°C .. +55°C
: -20°C .. +70°C
:2
: 15% .. %95 çiğ olmadan
: 0 .. 2000m üzerinde NN

Koruma tipi
Ön
Conta ile ön (opsiyonel)
Arka sayfa
Vida soket kelepçesi
Yardımcı enerji (bakınız model etiketi).
Aşırı gerilim kategorisi
Alan 1 (standart)
Kontrol gerilimi : 3.200V DC
Alan 2 (Opsiyon)
Kontrol gerilimi
Alan 3 (Opsiyon)
Kontrol gerilimi
Ön emniyet
Güç alımı

: IP50 IEC529 göre
: IP65 IEC529
: IP20 IEC529 göre
: IP20 IEC529 göre
: 300V CATIII
: 85 .. 265V AC, 80 .. 370V DC
: 40 .. 115V AC, 55 .. 165V DC
: 3.200V DC
: 20 .. 45V AC, 20 .. 60V DC
: 1.200V DC
: 4A .. 10A (orta taşıma)
: maks. 5W, maks. 9VA

Ölçüm
Akım ölçümü
Aşırı gerilim kategorisi
Kontrol gerilimi
Güç alımı
Nominal akım ./5A (../1A)
Sınır akımı
Aşırı yük, sürekli
Yüklenme
Gerilim ölçümü
Aşırı gerilim kategorisi
Kontrol gerilimi
İmpedans
Güç alımı
Ölçüm alanı L-N (TN-, TT-Şebeke)
Ölçüm alanı L-L (TN-, TT- Şebeke)
Temel salınım frekansı

: 300V CATII, 150V CATIII
: 2.000V DC
: yak. 0,2 VA
: 5A (1A)
: 9,5A (sinus formunda)
: 6A (sinus formunda)
: 60A 1 san. için
: 600V CATIII
: 4.700V DC
: 4MOhm/fazı
: yak. 0,1 VA
: 50 .. 500V AC (maks. 550V)
: 90 .. 870V AC (maks. 950V)
: 45Hz..65Hz

Teknik  veriler

Giriş ve çıkışlar
Dijital giriş ve çıkışlar
Aşırı gerilim kategorisi

: 32V CATI

Güncelleştirme oranı
Girişler, çıkışlar, işaretçi
6 dijital girişler
Azami sayı frekansı (S0)
Akım girişi
6 dijital çıkışlar, pozitif açılır (kısa devreye dayanıklı değil)
Şalter çıkışı olarak
Şalter gerilimi:
Şalter akımı
Şalter frekansı (50Hz Şebeke)
Şalter frekansı (60Hz Şebeke)
Yardımcı gerilim, harici
İmpuls çıkışı olarak (S0)
Şalter frekansı
Şalter akımı
Azami güç uzunluğu
Yardımcı gerilim, harici
Analog giriş ve çıkışlar (opsiyonel)
Aşırı gerilim kategorisi
Hassasiyet
Reaksiyon süresi
2 analog çıkışı
Yük : maks. 300 Ohm
Harici yardımcı enerji
Dalgalanma artığı
1 Analog girişi, 0 .. 20mA“
1 Analog girişi, “PT100”
Bağlantı yerleri (opsiyonel )
Aşırı gerilim kategorisi
RS232
Protokol
Aktarım oranları: 38.4kbps
RS485 (Opsiyon)
Protokol, Profibus (Opsiyonel)
Aktarım oranları
Protokol, Modbus RTU
Aktarım oranları
Ethernet 10/100Base-TX (Opsiyonel)
Bağlantı
Fonksiyon
Protokol
DHCP(BootP),

: 50Hz 200ms; 60Hz 167ms
: 20Hz
: ykl. 1mA .. 6mA
azami.28VDC
: maks. 30mA
: maks. 2,5Hz
: maks. 3Hz
:20V .. 28VDC
: maks. 20Hz
: maks. 30mA
: 100m
: 20V .. 28VDC
: 32V CATI
: +-1,5% vMb.
: ykl. 200ms
: 0/4 .. 20mA
: 20V .. 28V DC
: maks. 2V, 50Hz
: 0 .. 20mA
: PT100, PT1000, KTY83, KTY84
: 32V CATI
: 3kutuplu vida soket kelepçeleri.
: Modbus RTU
: Soket, SUB D 9-kutuplu
: Profibus DP/V0 (Slave) EN 50170 göre
: 9,6kBaud - 1,5MBaud
: Modbus RTU/Slave, RTU/Master
: 9600bps, 38.4kbps, 115.2kbps
: RJ-45
: Modbus ağ geçidi, Embedded Webserv.
: TCP/IP, EMAIL(SMTP),
Modbus-TCP, Modbus over Ethernet,
Ping, NTP.

Teknik  veriler
Ölçüm resimleri
Kırılma ölçüleri: 138+0,8 x 138+0,8 mm

Arka  sayfa

Yandan görünüş
azami. 10

Tüm  ölçümler  mm  olarak

Res. Cihazın arka tarafının görünümü. Gösterim
Tüm  opsiyonlarla  birlikte.
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Ölçüm değeri göstergeleri (atölyenin ön ayarları)

Kontrol paneli
Sabitleme

Ölçüm değeri
L1-N gerilimi
L2-N gerilimi
L3-N gerilimi

Ortalama değer
L1-N gerilimi
L2-N gerilimi
L3-N gerilimi

Maksimum değer,
L1-N gerilimi
L2-N gerilimi
L3-N gerilimi

Min. Değer
L1-N gerilimi
L2-N gerilimi
L3-N gerilimi

Ölçüm değeri
L1-L2 gerilimi
L2-L3 gerilimi
L3-L1 gerilimi

Ortalama değer
L1-L2 gerilimi
L2-L3 gerilimi
L3-L1 gerilimi

Maksimum değer,
L1-L2 gerilimi
L2-L3 gerilimi
L3-L1 gerilimi

Min. Değer
L1-L2 gerilimi
L2-L3 gerilimi
L3-L1 gerilimi

Ölçüm değeri
L1 Akım
L2 Akım
L3 Akım

Ortalama değer
L1 Akım
L2 Akım
L3 Akım

Ölçüm değeri
Akım azami değer L1
Akım azami değer L2
Akım azami değer L3

Taşıma gösterge
değeri
L1 Akım
L2 Akım
L3 Akım

Ölçüm değeri
L1 Aktif gücü
L2 Aktif gücü
L3 Aktif gücü

Ortalama değer
L1 Aktif gücü
L2 Aktif gücü
L3 Aktif gücü

Maksimum değer,
L1 Aktif gücü
L2 Aktif gücü
L3 Aktif gücü

Ölçüm değeri
L1 Görünür gücü
L2 Görünür gücü
L3 Görünür gücü

Ortalama değer
L1 Görünür gücü
L2 Görünür gücü
L3 Görünür gücü

Maksimum değer,
L1 Görünür gücü
L2 Görünür gücü
L3 Görünür gücü

Ölçüm değeri
L1 Kör güç
L2 Kör güç
L3 Kör güç

Ortalama değer
L1 Kör güç
L2 Kör güç
L3 Kör güç

Maksimum değer,
L1 Kör güç
L2 Kör güç
L3 Kör güç

Ölçüm değeri
Frekans L1
Dönüş alanı
göstergesi

Orta d. Frekans
Azami değer
frekans
Asgari değer
frekans

Ölçüm değeri
cos(phi) L1
cos(phi) L2
cos(phi) L3

Ortalama değer
cos(phi) L1
cos(phi) L2
cos(phi) L3

Maksimum değer,
cos(phi) L1
cos(phi) L2
cos(phi) L3

Aktif İş Tarife,T00

Aktif İş Tarife,T01

Aktif İş Tarife,T02

Teslim edilen Aktif
İş T30

Teslim edilen Aktif
İş
T31

Teslim edilen Aktif İş
T32

    Ek

Min. Değer
cos(phi) L1
cos(phi) L2
cos(phi) L3

Seçici kör
çalışma,
T10

Seçici kör çalışma,
T11

Seçici kör çalışma,
T12

Böl. Kör çalışma,
T20

Böl. Kör çalışma,
T21

Böl. Kör çalışma,
T22

Ortalama değer
Üst salınım. I L1
Üst salınım. I L2
Üst salınım. I L3

Maksimum değer,
Üst salınım. I L1
Üst salınım. I L2
Üst salınım. I L3

Ortalama değer
Üst salınım. U L1
Üst salınım. U L2
Üst salınım. U L3

Maksimum değer,
Üst salınım. U L1
Üst salınım. U L2
Üst salınım. U L3

Ölçüm değeri
Top. Etki gücü
Top. Kör gücü
Top. cos(phi)

Ortalama değer
Top. Etki gücü
Top. Kör gücü
cos(phi) toplamı

Öl.değ. N olarak
akım
Orta d. N olarak
akım
Az. De. N olarak
akım
Ölçüm değeri (T0)
Cihaz iç sıcaklığı

Ölçüm değeri (T1)
Analog giriş
„PT100“

EMAX-etki gücü
Kalan süre
Ölçüm periyodu
süreci

Nominal değer
numarası
EMAX-nominal
değer
trend

Kalan süre
Az. De. Etki gücü
EMAX
Kalan süre Ölçüm
periyodu süreci

Ölçüm değeri
Analog giriş
0 .. 20mA

Ortalama değer
Analog giriş
0 .. 20mA

Maksimum değer,
Analog giriş
0 .. 20mA

Çıkış değeri
Analog çıkış 1

Çıkış değeri
Analog çıkış 2
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* Bu ölçüm değeri göstergeleri tüm cihaz türlerinde mevcut değildir.

Min. Değer

Analog giriş
0 .. 20mA

Ölçüm periyodu
süreci
As.de. Etki gücü
EMAX
Kalan süre

„EMAX“
opsiyonunu

Çıkış 1
dijital
on/off

Çıkış 2
dijital
on/off

Giriş 1
dijital
on/off

Giriş 2
dijital
on/off

EMAX-orta
değeri
Kalan süre
Ölçüm
periyodu
süreci

Nominal değer
numarası
Trend değeri
Nominal değer
Kalan süre

Yüksek değer
Kalan süre
Ölçüm periyodu
süreci

Gün
Yıl / ay
Gün / saat
Dakika /
saniye

Yazılım
Kurulumu
X.XXX
XXXX

Seri numarası
XXXX

****

****

Çıkış 6
dijital
on/off

Giriş 6
dijital
on/off

„EMAX“
opsiyonunu

! Bu ölçüm değeri göstergeleri tüm cihaz türlerinde mevcut değildir.
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Uygunluk  beyanı

UMG507  aşağıdaki  koruma  taleplerini  yerine  getirir:
DIN EN61326 (2002-03) bağlantılı olarak 89/336/EWG hükmü
EN 61010-1 ile bağlantılı olarak 73/23/EWG ve 93/68/EWG hükümleri (2002-08)
Emniyet  şartları
Elektrikli  ölçüm,  kumanda,  ayar  ve  laboratuar  cihazları  için  güvenlik  şartları
: EN61010-1  08:2002,  IEC  61010-1:2001
Koruma  sınıfı
: I (koruma teliyle cihaz)
EMV  talepleri
Hasar bildirimi, yerleşim alanı
: DIN  EN61326:2002-03,  tablo  4  sınıf  B
Hasara dayanıklılık, endüstri bölgesi
: DIN  EN61326:2002-03,  Tablo  A.1
Muhafaza
: Elektrostat. deşarj,  IEC61000-4-2  (4kV/8kV)
: elektroman. Alanlar,  IEC61000-4-3:2002
(10V/m)
: elektroman. Alanlar,  IEC61000-4-8:2000  
(100A/m)
İşleme  gerilimi
: Gerilim  kesintileri,  IEC61000-4-11  (0,5aralıklarda)
: Hızlı  transistler,  IEC61000-4-4  (2kV)
Ölçüm  girişleri
RS485, dij. Giriş  ve  çıkışlar

: Çarpışma  gerilimleri,  IEC61000-4-5  (1kV  L  -  N)
: Kablonun  ilettiği  HF-sinyalleri,  IEC61000-4-6  (3V)
: Çarpışma  gerilimleri,  IEC61000-4-5  (2kV)
: Kablonun  ilettiği  HF-sinyalleri,  IEC61000-4-6  (3V)
: Hızlı  transistler,  IEC61000-4-4  (2kV)
: Kablonun  ilettiği  HF-sinyalleri,  IEC61000-4-6  (3V)
: Hızlı  transistler,  IEC61000-4-4  (1kV)
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Bağlantı  örneği:

Akım  trafosunun  ayarlanması
Res. UMG507 tüm opsiyonlarla bağlantı görünümü.

Kısa  talimat
47

Programmiermenü wählen.

Primer  akım

Spannungswandler wählen.
Ziffer wählen.

Sekonder
akım

Ziffer ändern.
Komma verschieben.
Speichern und

2 san. Messwertanzeige

Gerilim  trafosunun  ayarlanması
Primer  gerilim

Programmiermenü wählen.
Auswahl bestätigen.

Sekonder
gerilim

Stromwandler wählen.
Ziffer wählen.
Ziffer ändern.
Komma verschieben.
Speichern und Messwertanzeige
2 san.

