DGK-01

DÝJÝTAL MONOFAZE GERÝLÝM KONTROL RÖLESÝ
Genel

Baðlantý Þemasý DGK-01 için

DGK-01 gerilim kontrol rölesi tek fazlý yüklerin þebekeden
kaynaklanan arýzalarý engellemek amacýyla tasarlanmýþtýr.
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Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþma Prensibi
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Cihazýn baðlantýlarýný baðlantý þekline uygun yapýnýz.
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Düðme ile ayar yaparken display’de ayarlanan deðer görünür ve
düðmeyi býraktýktan 4 sn. sonra display gerilim deðerini gösterir.
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Yüksek gerilim set deðerini ayarlamak için (U>) düðmesini,
display’e bakarak istediðiniz deðere getiriniz. Düðmeyi hareket
ettirdiðinizde set deðeri ekrana gelecektir.
Düþük gerilim set deðerini ayarlamak için (U<) düðmesini,
display’e bakarak istediðiniz deðere getiriniz.
Bekleme süresini ayarlamak için (t) düðmesini, display’e
bakarak istediðiniz deðere getiriniz.
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Cihaza enerji verildikten 1sn. sonra gerilim deðeri görünür. Gerilim yüksek(U>) ve düþük(U<) gerilim set deðerlerinin
arasýnda ise iken röle(Out) ledi yanar ve kontak çýkýþý (NO) 3’dedir. Gerilim yüksek gerilim set deðerinin üstüne çýktýðýnda 2sn.
(sabit) bekler sonra röle ledi söner ve yüksek gerilim hata(U>) ledi yanar. Kontak çýkýþý (NC)1’dedir. Gerilim deðeri set
deðerinin 4V altýna indiðinde ayarlanan (t) zamaný kadar bekler, röle ledi yanar yüksek gerilim hata ledi söner ve kontak
çýkýþý (NO) 3’dedir.
Gerilim düþük gerilim(U<) set deðerinin altýna indiðinde (t) zamaný kadar bekler sonra röle ledi söner ve düþük gerilim
hata(U<) ledi yanar. Kontak çýkýþý (NC)1’dedir. Gerilim deðeri set deðerinin 4V üstüne çýktýðýnda ayarlanan (t) zamaný kadar
bekler, röle ledi yanar, düþük gerilim hata ledi söner ve kontak çýkýþý (NO) 3’dedir.
Cihazýn Bakýmý
Cihazýn enerjisini kapatýn ve baðlantýlardan ayýrýn. Hafif nemli bir bez yardýmý ile cihazýn gövdesini temizleyin. Temizlik
maddesi olarak cihaza zarar verebilecek iletken veya diðer kimyasal maddeleri kullanmayýn. Cihazýn temizliði bittikten sonra
baðlantýlarýný yapýn ve cihaza enerji verip çalýþtýðýndan emin olun.
Uyarýlar
-Cihazý tarafýmýzdan belirtildiði talimatlara uygun þekilde kullanýnýz.
-Cihazý ýslak ortamda çalýþtýrmayýnýz.
-Bir anahtar veya devre kesiciyi montaja dahil ediniz.
-Anahtar ve devre kesicinin, cihaza yakýn ve operatörün kolayca eriþebildiði bir yerde bulundurunuz.
-Anahtar ve devre kesicinin, cihaz için baðlantýyý kaldýrma elemaný olarak iþaretleyiniz
Teknik Bilgiler
Çalýþma Un.............: 220V AC
Çalýþma Frekansý....: 50/60 Hz.
Çalýþma Aralýðý.......: Faz-Nötr arasý (130V - 270V)
Çalýþma Gücü.........: <6VA
Çalýþma Sýcaklýðý....: -20°C.....+55°C

81 mm

75 mm

Yüksek Gerilim Set.: 230V - 260V
Düþük Gerilim Set...: 140V - 210V

36 mm

Boyutlar DGK-XX için

Bekleme Zamaný.....: 0,1sn - 10sn.
Gösterge.................: 3 led, 1x3dijit display
Baðlantý Þekli.........: Pano içine dikey yada
klemens rayýna monte
6,35mm

Aðýrlýk.....................: DGK-01=220gr.

Ýletiþim: www.tense.com.tr info@tense.com.tr

50 mm

TÜRK MALI

Doküman No: DK-051-1

Kontak....................: 5A 250V AC Rezistif Yük
Çalýþma Ýrtifasý.......: <2000m
Kablo Çapý............: 2,5mm²

77 mm

