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Genel:
Kuyu ve benzeri yerlerde dalgiç pompa ve motorlarinin kontrolü, susuz çalisma, yüksek veya düsük gerilim ve akimdan kaynaklanabilecek olumsuz
durumlardan korunmasi için tasarlanmistir.
Cihazin Kullanimi Ve Çalisma Prensibi:
Cihazin baglantilarini yapmadan önce mutlaka uyari bölümünü okuyunuz. Cihazin baglantilarini baglanti sekline göre yapiniz. Cihazin baglantisini
yaptiktan sonra enerji veriniz. Cihazin menüsündeki fabrika degerleri motorunuzun çalisma degerlerine uyup uymadigini karsilastiriniz. Uymuyorsa
sirasiyla;
Yüksek gerilim setini(P1), yüksek akim(termik) setini(P2), düsük gerilim setini(P3), düsük akim setini(P4), akim hata bekleme zamanini(P5), akim
hatalarinda sonra otomatik resetlemesini istiyorsak akim oto reset zamanini(P6), demeraj(kalkis) akimini için demeraj çarpanini(P7), demeraj zamanini(P8),
sistemdeki arizalari engellemek için akim oto reset sayisini(P9) ve motorun daha az dur kalk yapmasi için üst elektrot bekleme zamanini(P11)
ayarlayabilirsiniz.
Cihaz enerjilendikten sonra ilk açilis zamani 4 saniye bekler. Daha sonra kuyuda suyun olup olmadigina, suyun doldurulacagi deponun bos olup
olmadigina, menüden ayarlanan gerilim degerlerine göre sistemi inceler. Kuyuda su seviyesi üste veya ortada ise, gerilim degeri normal degerlerin içinde
ise, depo bos ise ve cihaz start konumunda ise motora yol verir ve motor çalisiyor ledi yanar. Motor kalkis yapar ve ilk bir kaç saniye demeraj akimi
görünür. Daha sonra motor normal çalisma akimina düser. Ekranda kirmizi display grubunda gerilim ve sari display grubunda akim degerleri görünür.
Start Konumunda: Cihaz start konumunda ise ön panelde start ledi(yesil) yanar. Start konumuna almak için start tusuna basiniz.
Stop Konumunda: Cihaz stop konumunda iken ön panelde start ledi yanmaz. Stop konumuna almak için stop tusuna basiniz. Cihaz stop konumunda
iken hiçbir sartta çalismaz.
Kuyu Bosalirken: Kuyudaki su üst elektroda degdiginde kuyu dolu ledi yanar ve motor çalisir. Su üst elektrodun altina indiginde ve alt elektroda
degdiginde kuyu orta seviyede ledi yanar. Motor çalisir. Su alt elektrodun altina indiginde kuyu bos ledi yanar ve motor durdurulur.
Kuyu Dolarken: Kuyudaki su alt eletrodun altinda ise kuyu bos ledi yanar ve motor çalismaz. Su alt elektroda degdiginde kuyu orta seviyede ledi yanar
ve motor çalismaz. Su üst elektroda degdiginde cihaz üst elektrot bekleme zamanini bekler ve bu arada kuyu dolu ledi yanip söner. Zaman dolduktan
sonra kuyu dolu ledi sürekli yanar ve motor çalistirilir.
Depo: Flatör baglantisini depo bos iken kisa devre olacak sekilde yapiniz. Cihazin flatör girislerine kesinlikle enerji uygulamayiniz. Cihazin depo
özelligini kullanmayacaksaniz fletör girislerini kisa devre ediniz.
Depo Bos: Cihaz flatör girislerini kisa devrede iken depo bos olarak algilar ve depo dolu ledi yanmaz.
Depo Dolu: Cihaz flatör girisleri açik devre iken depo dolu olarak algilar ve depo dolu ledi yanar. Cihaz depo dolu iken hiçbir sartta motoru çalistirmaz.
Motor Çalismiyorsa: Motor çalisiyor ledi yanmiyorsa sirasiyla; cihazin start konumunda oldugunu yani start ledinin yandigini görün, deponun bos
oldugunu kontrol edin, depo dolu ledinin yanmamasina bakin, kuyu dolu ledinin sürekli yandigini görün, eger yanip sönüyorsa cihaz üst elektrot bekleme
zamanini sayiyor demektir.
Reset Tuþu: Yüksek ve düþük akým hatasýndan sonra dalgýcý elle resetlemeyi ve menüden çýkmayý saðlar.
Menu Tuþu: Menüye girmeyi, menüde dolaþmayý, deðer deðiþikliðini kaydetmeyi ve menüden çýkmayý saðlar.
Start/Yukarý Tuþu: Cihazıstart konumuna alýr. Menü içerisinde yukarý tuþu olarak kullanýlýr.

Boyutlar:

Stop/Aþaðý Tuþu: Cihazıstop konumuna alýr. Menü içerisinde aþaðý
tuþu olarak kullanýlýr.
5,08 mm

96,4 mm

Cihazı
n baðlantÝ5larÝ5nÝ5baðlantÝ5þekline uygun yapýn.
Sývýnýn yanýcý ve patlayýcý olmamasýna dikkat ediniz.
Ýki elektrotlu kullanýmlarda alt ve üst elektrot kýsa devre edilip taban
elektrodu ile beraber kullanýlýr.
Cihazı
n takı
ldı
ðıyerde ı
sı
nı
n 0° altı
nda olmaması
na dikkat edin.
Cihazýnýzýn (Depo) flatör giriþlerine kesinlikle enerji vermeyiniz.
Motorun gövdesini toprak hattýna baðlayýnýz. Aksi halde cihaz
arýzalanabilir.

89,2 mm

Uyarýlar :

65,6 mm
96,4 mm

76,1 mm

14 mm

Cihazýn Bakýmý:
Baðlantý Þekli:
N
L1
Depo Dolu

C.T.

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.

Depo Boþ

Ýletiþim:

www.tense.com.tr info@tense.com.tr
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TÜRK MALI

Doküman No: DK-020-2

MDK-02

Kuyu

Ölçüm Aralýðý.............: 1A - 60A
Sývý Hassasiyeti.........: <50KÙ
Kontak.......................: 5A / 250V AC (Rezistif Yük)
Gösterge....................: 2 x 3 dijit 14mm display
Baðlantý Þekli...........: Geçmeli klemens baðlantý
Kablo Çapý...............: 1,5mm²
Aðýrlýk........................: 0,325Kg.
Pano Delik Ölçüleri....: 91x91mm
Montaj........................: Panoya önden montaj
Koruma Sýnýfý............: IP20
Çalýþma Ýrtifasý...........: <2000m

2A

Flatör

Çalýþma Gerilimi(Un).: 140V-280V AC
Çalýþma Frekansý......: 50 Hz.
Çalýþma Gücü............: <4VA
Çalýþma Sýcaklýðý......: -20°C.....+55°C

Kontaktör

Teknik Bilgiler:

Menü Kullanimi:
Menüye girmek için menu tusuna basiniz. Ekrana ilk olarak (P1) gelecektir. Menüde iken kirmizi display grubu parametre degerini, sari display grubu
ise ayarlanan degeri gösterir. Menüde iken yukari veya asagi tusuna basarsaniz degeri degistirirsiniz. Sonra menü tusuna bastiginizda menüde
ilerlersiniz ve bir önceki degerde degisiklik yaptiysaniz onu kaydeder. Menüde herhangi bir parametrede iken reset tusuna bastiginizda menüden çikar.
Reset tusuna bastiginizda bulundugunuz parametreyi kaydetmez önceki parametrelerdeki degisikligi kaydeder. Ayrica menüden çikmak için (P12)
parametrede iken menü tusuna basabilirsiniz. Menüde iken hiçbir tusa basmadan yaklasik 50sn. beklerseniz cihaz menüden otomatik olarak çikar ve
bulundugu parametre degerindeki degisikligi kaydetmez.

Kirmizi display grubu gerilim degerini gösterir. Düsük veya yüksek gerilim hatasina düserse bu display
grubu yanip söner.
Sari display grubu akim degerini gösterir. Düsük veya yüksek akim hatasina düserse bu display
grubu yanip söner.
Menu
Reset

Parametre 1 : Yukari veya Asagi tuþlarýna basarak Yüksek Gerilim Set’ini girebilirsiniz. Motorun yüksek çalisma
gerilimini ayarlar. Menu tuþu ile menüde ilerleyiniz. Deðer Aralýðý..: 230V - 270V Fabrika Degeri: 245V
Menu

Reset

Parametre 2 : Yukari veya Asagi tuþlarýna basarak Yüksek Akim Set’ini girebilirsiniz. Motorun yüksek çalisma
akimini(Termik) ayarlar. Menu tuþu ile menüde ilerleyiniz. Deðer Aralýðý..: 0V - 60A Fabrika Degeri: 5A
Menu

Reset

Parametre 3 : Yukari veya Asagi tuþlarýna basarak Düsük Gerilim Set’ini girebilirsiniz. Motorun düsük çalisma
gerilimini ayarlar. Menu tuþu ile menüde ilerleyiniz. Deðer Aralýðý..: 150V - 210V Fabrika Degeri: 160V
Menu

Reset

Parametre 4 : Yukari veya Asagi tuþlarýna basarak Düsük Akim Set’ini girebilirsiniz. Motorun düsük çalisma
akimini ayarlar. Menu tuþu ile menüde ilerleyiniz. Deðer Aralýðý..: 0V - 60A Fabrika Degeri: 0A
Menu

Parametre 5 : Yukari veya Asagi tuþlarýna basarak Akim Hata Bekleme Zamani’ni girebilirsiniz. Motorun yüksek
veya düsük akim hatasina girdikten kaç saniye sonra durdurulmasini ayarlar. Menu tuþu ile menüde ilerleyiniz.
Deðer Aralýðý..: 0sn. - 850sn. Fabrika Degeri: 2sn.

Reset

Menu

Parametre 6 : Yukari veya Asagi tuþlarýna basarak Akim Oto Reset Zamani’ni girebilirsiniz. Motorun yüksek veya
düsük akim hatasindan dolayi durduruldugunda otomatik olarak tekrar çalistirilmasini(reset) ayarlar. Deger
OFF ‘da iken motor elle resetlenmek zorundadir. Degere zaman girildiginde motor durdurulduktan sonra
ayarlanan zaman kadar sayar ve sonra motoru otomatik resetler. Menu tuþu ile menüde ilerleyiniz.
Deðer Aralýðý..: OFF - 850sn. Fabrika Degeri: OFF

Reset

Menu

Parametre 7 : Yukari veya Asagi tuþlarýna basarak Demeraj Çarpani’ni girebilirsiniz. Motor kalkis aninda(demeraj)
normal çalisma akimindan daha yüksek akim çeker. Çekilen bu yüksek akimin(demeraj akimi) yüksek akim set
degerinin kaç kati oldugunu ayarlar. Menu tuþu ile menüde ilerleyiniz. Deðer Aralýðý..: 1 - 10 Fabrika Degeri: 3

Reset

Menu

Parametre 8 : Yukari veya Asagi tuþlarýna basarak Demeraj Zamani’ni girebilirsiniz. Motorun kalkis süresini ayarlar.
Cihaz motor kalkisda iken demeraj(kalkis) akiminin geçisine bu süre kadar izin verir.
Demeraj Akimi=Yüksek Akim Set(P2) x Demeraj Çarpani(P7)
Örnek: Yüksek Akim Set degeri 5A, Demeraj Çarpani da 3 olsun. Demeraj Akimi= 5 x 3 =15A ‘dir.
Menu tuþu ile menüde ilerleyiniz. Deðer Aralýðý..: 0sn. - 850sn. Fabrika Degeri: 10sn.

Reset

Menu

Parametre 9 : Yukari veya Asagi tuþlarýna basarak Akim Oto Reset Sayisi’ni girebilirsiniz. Motorun yüksek veya
düsük akimdan dolayi hataya girdikten sonra sürekli otomatik resetleniyorsa bu parametre otomatik resetlemeye bir
sayi sinirlamasi getirir. Deger OFF’ da iken sayi sinirlamasi yoktur. Deger girildiginde cihaz motoru ayarlanan sayi
kadar otomatik resetler ve sayi dolduktan sonra cihaz elle resetlenme moduna geçer.
Menu tuþu ile menüde ilerleyiniz. Deðer Aralýðý..: OFF - 200 Fabrika Degeri: OFF

Reset

Menu

Parametre 10 : Yukari veya Asagi tuþlarýna basarak Üst Elektrot Bekleme Zamani’ni girebilirsiniz. Bu parametre
kuyuda su seviyesi üst elektroda geldiginde motorun ayarlanan zaman kadar bekledikten sonra çalismasini saglar.
Menu tuþu ile menüde ilerleyiniz. Deðer Aralýðý..: 0dk. - 850dk. Fabrika Degeri: 0dk.

Reset

Menu

Parametre 11 : Elektrotlarin suya temas edip etmedigini gösterir. Okunan deger 200 den küçük ise elektrot
suya temas ediyor demektir. Deger büyük ise temas etmiyor demektir. Kirmizi display üst elektrodu sari display alt
elektrodu gösterir. Menu tuþu ile menüde ilerleyiniz. Deðer Aralýðý..: 0 - 255 Fabrika Degeri: 200 (sabit)

Reset

Menu
Reset
Menu

Parametre 12 : Yukari veya Asagi tuþlarýna basarak Start / Stop Hafiza’ yi seçebilirsiniz. Cihazin en son çalisma
konumunda(start veya stop) açilip açilmamasini ayarlar. Cihaz her açilisinda start konumunda açilmasini
istiyorsaniz degerin “1” olarak ayarlanmasi ve cihazin start konumuna alinmasi gereklidir. Aksi halde cihaz daima
stop konumunda açilir. Menu tuþu ile menüde menüden çikabilirsiniz. Deðer Aralýðý..: 0 - 1 Fabrika Degeri: 1

