
DJ-A72SDijital Setli Ampermetre

1- Genel : 

    Sistemde bulunan yüklerin çektiði akýmýn kontrolü yapýlarak, sistemin zarar görmesini engellemek amacýyla üretilmiþtir. 
Cihaz baðlantý þekline göre sistemi kontrol edebilir yada sadece akimi izleyerek uyarý verebilir. 
   
2- Çalýþmasý : 

    Demand : Cihaz her 15 dakikada bir çekilen akýmý kaydeder. Daima en yüksek periyodun ortalamasýný alýr ve kayýtta tutar. 
Demand deðerini 2.göstergede up veya down tuþuna basarak görebilirsiniz. Tuþa bastýðýnýzda ekranda ilk önce (dnd)
ibaresi geldikten sonra kayýtta olan demand deðerini görebilirsiniz. Yeni kayýt için menüden program10(P13) dan up veya 
down tuþuna basarak (YES) seçeneðini aktif yapýn ve menü tuþuna basýn. Bu þekilde önceki kaydý siler.

3- Teknik Özellikleri :
Çalýþma Gerilimi..........:

Çalýþma Frekansý........:

Çalýþma Sýcaklýðý........:

Güç Harcamasý...........:

Çalýþma Akým Aralýðý..:

Pano Delik Ölçüleri.....:

Aðýrlýk.........................:

Baðlantý Þekli.............:

Çýkýþ Kontaðý.............:

Gösterge....................:

Kablo Çapý.................:

150V - 260V AC

50 Hz.

-20° C.....55° C

<6VA

150mA - 5.5A

67 x 67 mm.

0.220 Kg.

Terminal Baðlantý

5A,  275V Rezistif Yük

1.5 mm²

2 Ad. Display grubu
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5- Baðlantý Þekli :
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Ýletiþim:

www.tense.com.tr  info@tense.com.tr 

Çalýþma Ýrtifasý...........: <2000m

    Cihazýn baðlantýlarýný þekildeki gibi yaptýktan sonra enerji veriniz. Menü tuþuna basarak menüye giriniz. Menüden 
sistemin ihtiyacýna uygun gerekli(akým trafo degeri, yüksek akým set deðeri vs.) deðer deðiþikliklerini yapýnýz ve 
menüden çýkýnýz. Cihaz yüksek veya düþük akýmdan dolayý hataya girer. Cihazýn hangi hataya girdiðini 2.göstergede 
menüdeki program kodu ve set deðeri sýrayla yanýp sönerek bildirir.
    Örnek:  2.göstergede (Pr.2)  ve (4) yanýp sönüyorsa yükün 4A’ in üzerinde akým çektiðini bundan dolayý yüksek akým 
hatasýna düþtüðünü göstermektedir.
    Örnek:  2.göstergede (Pr.4)  ve (1) yanýp sönüyorsa yükün 1A’ in altýnda akým çektiðini bundan dolayý düþük akým 
hatasýna düþtüðünü göstermektedir.
    Cihaz her hata durumunda sistemi otomatik yada manuel olarak resetleyebilir(kurabilir). Yüksek akýmýn otomatik / manuel 
ayarý (Pr.6)’ dan, düþük akýmýn otomatik/manuel (Pr.7)’ dan ayarlayabilirsiniz. Ayrýca bu programlardan sistemin kaç saniye 
sonra resetlenmesini ayarlayabilirsiniz. Cihaza enerji verildiginde akim geçmiyorsa veya geçen akim normal seviyelerde ise 
röleyi çeker(kontak çikis NO ya geçer).Eger geçen akim normalin disinda ise röle çekmez(kontak çikis NC dedir.) ve hata 
ledi(Err) yanar. Cihaz hataya düþtüðünde röleyi birakir ve hata ledini yakar. Cihaz resetlendiðinde röleyi çeker ve hata 
ledini söndürür.

     Histerisiz: Cihaz yüksek akim veya düsük akimdan dolayi hataya düstügünde tekrar reset atmak için 
deger girilir. Cihaz akimi kontrol ediyor ise bu özellik kullanilamaz. 
     Yüksek akim resetleme degeri= ( yüksek akim set(Pr.2) ) - ( yüksek akim histerisiz(P.11) )
     Düsük akim resetleme  degeri= ( düsük akim set(Pr.4) ) + ( düsük akim histerisiz(P.12) )
     Örnek: 100A geçtiginde röleyi biraksin ve 90A geldiginde röleyi tekrar çeksin.
     Yüksek akim set degerini(Pr.2) menüden 100 yapiniz. Yüksek akim otomatik resetleme için(Pr.6) yi OFF degeri 
yerine kaç saniye sonra resetlemesini istiyorsaniz o degeri giriniz. Histerisiz degerini yüksek akim için(P.11) 10A giriniz.
(100A - 90A=10A)  daha sonra menüden çikiniz.
     Örnek: 10A altina indiginde röleyi biraksin ve 15A geldiginde röleyi tekrar çeksin.
     Düsük akim set degerinizi(Pr.4) menüden 10 yapiniz. Düsük akim otomatik resetleme için(Pr.7) yi OFF degeri yerine
kaç saniye sonra resetlemesini istiyorsaniz o degeri giriniz. Histerisiz degerini düsük akim için(P.12) 5A giriniz. 
(15A - 10A=5A) daha sonra menüden çikiniz.

    Demeraj : Yük ilk kalkýþta bir kaç saniye boyunca normal çektiði
akýmdan bir kaç kat daha fazla akým çeker. Sonra yükün akýmý normal 
seviyeye düþer. Demeraj çarpaný Program8(Pr.8) den demeraj 
zamanýný Program9(Pr.9) dan ayarlayabilirsiniz.Cihaz demeraj zamaný 
kadar demeraj akýmýnýn geçiþine izin verir.
  Örnek: Yükün demeraj çarpaný=3, demeraj süresi=5sn ve yüksek 
akým set deðeri=4 ise
Demeraj akýmý= (demeraj çarpaný(Pr.8)) x (yüksek akým set deðeri(Pr.2)) 
Demeraj akýmý= 3  x  4 = 12 A  
    Cihaz 5 saniye boyunca yükten 12A geçmesine izin verecektir. Eðer 
yükten çekilen akým demeraj akýmýný geçerse cihaz beklemeden röleyi 
birakýr ve hata ledini yakar.
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Reset Manuel

Auto

Program 9 : Up veya Down tuþlarýna basarak demeraj zamanýný girebilirsiniz. 
menüde ilerleyiniz. Deðer Aralýðý..: 1-.....-999 

Menu tuþu ile 

Program 10 : Up veya Down tuþlarýna basarak otomatik reset sayisini girebilirsiniz. Hataya 
düstükten sonra sistemi kaç defa resetleyecegini belirler. Daha sonra elle resetleme için 
kullaniciyi bekler. Menu tuþu ile menüde ilerleyiniz. Deðer Aralýðý..: oFF-.....-999 

Up  Down

Program 8 : Up veya Down tuþlarýna basarak demeraj akým çarpan deðerini girebilirsiniz. 
Menu tuþu ile menüde  ilerleyiniz. Deðer Aralýðý..: 1-.....-999

Up  Down

Up  Down

Program 6 : Up veya Down tuþlarýna basarak yüksek akým hatasýndan sonra cihazi 
otomatik veya manuel resetleyebilirsiniz. (Off) girildiðinde manuel, deðer girildiðinde 
girilen deðer kadar sayar ve sonra sistemi otomatik resetler. Menu tuþu ile menüde 
ilerleyiniz. Deðer Aralýðý..: off - 1-.....-999 Sn.

Program 7 : Up veya Down tuþlarýna basarak düsük akým hatasýndan sonra cihazi 
otomatik veya manuel resetleyebilirsiniz. (Off) girildiðinde manuel, deðer girildiðinde 
girilen deðer kadar sayar ve sonra sistemi otomatik resetler. Menu tuþu ile menüde 
ilerleyiniz. Deðer Aralýðý..: off - 1-.....-999 Sn.

Up  Down

Program 5 : Up veya Down tuþlarýna basarak düþük akým hata bekleme zamanýný 
girebilirsiniz. Menu tuþu ile menüde ilerleyiniz. Deðer Aralýðý.:1-.....999 Sn.

Up  Down

Program 4 : Up veya Down tuþlarýna basarak düþük akým set deðerini girebilirsiniz. 
Menu tuþu ile menüde  ilerleyiniz. Deðer Aralýðý..: 1-.....-999 A 

Up  Down

Program 3 : Up veya Down tuþlarýna basarak yüksek akým hata bekleme zamanýný 
girebilirsiniz. Menu tuþu ile menüde  ilerleyiniz. Deðer Aralýðý.:1-999 Sn. 

Up  Down

Program 2 : Up veya Down tuþlarýna basarak yüksek akým set deðerini girebilirsiniz. 
Menu tuþu ile menüde ilerleyiniz. Deðer Aralýðý..: 1-.....- 999 A

Up  Down

Program 1 : Up veya Down tuþlarýna basarak akým trafo degerini girebilirsiniz. 
Örnek: Akim trafosu üzerinde 100/5A yaziyor ise Pr.1 degerini 100 yapiniz. 
Menu tuþu ile menüde ilerleyiniz. Deðer Aralýðý..: 5/5 -.....- 995/5 

Up  Down

Menu

Menu

Menu

Not: Menüde yapýlan deðer deðiþikliklerinin kaydedilmesi ve uygulanabilmesi için menüde 
ilerleyip menü çýkýþýndan menü tuþu ile çýkmanýz gerekmektedir. 
 

Menu Çýkýþý

Menu 
Giriþi

1.Gösterge: Yükte çekilen akýmý gösterir.
2.Gösterge: Up veya Down tuþlarýna basarak yüksek akým set(Pr.2) deðeri, düþük akým 
set(Pr.4) deðeri ve demand(dnd) deðerini gösterir.Up  Down

2.Gösterge

1.Gösterge

-2-

Program 13 : Up veya Down tuþlarýna basarak kaydedilen demand deðerini silebilir
veya (no)silmeyebilirsiniz. Menu tuþu ile menüden çýkýnýz. 

(yes)
Deðer Aralýðý..: Yes - no

Up  Down

Up  Down

Program 11 : Up veya Down tuþlarýna basarak yüksek akim histerisiz degerini girebilirsiniz. 
Menu tuþu ile menüden çýkýnýz. Deðer Aralýðý..: oFF - 999A

Program 12 : Up veya Down tuþlarýna basarak düsük akim histerisiz degerini girebilirsiniz. 
Menu tuþu ile menüden çýkýnýz. Deðer Aralýðý..: oFF - 999A

Up  Down

Up  Down

Menu

Menu

Menu

Menu

Menu

Menu

Menu

Menu

Menu

Menu

Menu

Reset : Sistem hataya girdiðinde röle birakir, hata ledi yanar ve 2.Göstergede sistemin 
hangi hataya girdiðini gösterir.(Pr.2) yüksek akým, (Pr.4) düþük akým hata Up ve Down 
tuþlarýna ayný anda basarak sistemi resetler(röleyi çeker ve hata ledini söndürür). 


