Tense Elektrik Elektronik Sanayii
TDK-01/02 ÜÇ FAZ DALGIÇ KONTROL RÖLELERÝ
KULLANMA KILAVUZU

TDK-02
Max.300A

4 x 20 LCD gösterge
Kullanýmý kolay menü

Türkçe Menü

Yüksek ve düþük kosinüs set ayarlayabilme,
Yüksek ve düþük akým ayarlayabilme,
Yüksek ve düþük gerilim ve asimetri gerilim ayarlayabilme,

Nötrsüz

Üst elektrot bekleme zamaný ayarlayabilme,
Hata kayýtlarýný hafýzaya alma,

Elektrotsuz
Çalýþabilme
Doküman Numarasý: DK-010-3

Sývý hassasiyeti ayarlayabilme,
Yýldýz-Üçgen kontak çýkýþý,
Flaþör modu,
Elektrot ömrünü uzatýr.
Start / Stop hafýzasý,
Motor bakým zamanýný bildirir,
Elle, otomatik ve yarý otomatik resetlemeli

Ver.3.0

Harici Start Stop giriþi
2 Adet ayarlanabilir alarm çýkýþý
50Hz ve 60Hz çalýþma frekans seçimi

TÜRK MALI

1-Baðlantý Þemasý:

Stop butonu

P.34 deðeri “1” iken

P.34 deðeri “0” iken

Flatör

Flatör

Start butonu

Kuyu dolu

Depo dolu

Kuyu boþ

Depo boþ

DEPO

KUYU

Alarm1 Sinyal
Lambasý

Alarm2 Sinyal
Lambasý

2-Cihazýn Ýlk Çalýþtýrýlmasý:
Cihazýn baðlantýlarýný yapmadan önce mutlaka uyarýlar bölümünü okuyunuz. Cihazýn baðlantýlarýný baðlantý þekline
uygun yapýnýz. Kosinüs deðerini saðlýklý ölçebilmesi için fazlarýn ve fazlara ait akým trafo çýkýþlarýnýn doðru yerlere
baðlanmasýna dikkat ediniz. Daha sonra cihaza enerji veriniz. Cihaz ilk olarak sistemin durumunu kontrol eder. Faz
sýrasý, gerilim deðerleri, kuyu ve deponun durumuna bakar. Sonra ilk açýlýþ zamaný kadar sayar. Bu zamaný sayarken
menü tuþuna basarak menüye giriniz. Sisteminize uygun (pompanýn çalýþma akým ve gerilim aralýðý, sývý iletkenliði vs.)
deðerleri ilgili programdan deðiþtiriniz. Gerekli deðiþiklikleri yaptýktan sonra reset tuþu ile menüden çýkabilirsiniz.
Start tuþuna basýnýz.
Cihaz start konumunda, gerilim normal deðerlerde, faz sýrasý doðru, kuyu dolu ve depo boþ ise ilk olarak yýldýz
kontaða ve sonra ana kontaða çýkýþ vererek pompaya yol verir. Yýldýz kontak ayarlanan zaman kadar sayar ve sonra
yýldýz kontaðý býrakýr. P14(yýldýzdan üçgene geçiþ zamaný) kadar bekler ve sonra üçgen kontaða çýkýþ verir. Bu þekilde
konumunu korur.
Cihaz herhangi bir fazýn yüksek veya düþük gerilim hatasýna düþtüðünde 2-3sn. kadar sayar ve sonra pompayý
durdurur. Gerilim deðerleri yüksek gerilimden normal seviyeye inerken yüksek gerilim histerisiz alanýna girer. Cihaz
yüksek gerilim histerisiz alanýnda iken “Yuk Gerilim Histeris” bilgisini verir. Burada cihaz çýkýþ vermez. Gerilim
deðerlerinin biraz daha düþmesi gerekir. Burada cihazýn çýkýþ vermesi için reset tuþuna basýnýz ve “Sistem Resetlendi”
yazýsýný görünüz. Gerilim deðerleri düþük gerilimden normal seviyeye çýkarken düþük gerilim histerisiz alanýna girer.
Cihaz düþük gerilim histerisiz alanýnda iken “Dus Gerilim Histeris” bilgisini verir. Burada cihaz çýkýþ vermez. Gerilim
deðerlerinin biraz daha yükselmesi gerekir. Burada cihazýn çýkýþ vermesi için reset tuþuna basýnýz ve Sistem
Resetlendi yazýsýný görünüz. Gerilim normal deðerlere ulaþtýðýnda 2-3sn. sayar ve sonra pompayý otomatik olarak
tekrar çalýþtýrýr.
Cihaz herhangi bir fazýn yüksek akým hatasýna düþtüðünde P.5 Yuk Akim Hata Zm deðeri kadar sayar ve sonra
pompayý durdurur. Cihaz herhangi bir fazýn düþük akým hatasýna düþtüðünde P.6 Dus Akim Hata Zm deðeri kadar sayar
ve sonra pompayý durdurur. Cihaz P.7 Yuk Akim Rst Zmn’ den zaman deðeri girilmiþ ise bu deðer kadar sayar ve
pompayý çalýþtýrýr (otomatik reset). Aksi halde P.7 off deðerinde ise kullanýcýnýn reset tuþuna basarak (elle resetleme)
pompayý çalýþtýrmasýný bekler.
-1-

Cihaz faz sýrasý hatasýna düþtüðünde, ölçü aleti ile cihaza fazlarýn gelip gelmediðini kontrol edin. Eðer üç faz cihaza
geliyorsa cihazýn enerjisini kesin ve faz sýrasýný düzeltin. Buna baðlý olarak akým trafo uçlarýný da düzeltin ve cihaza
enerji verin. Ekranda faz sýrasý hatasý göründüðünde reset tuþuna basýn.
Cihaz asimetri hatasýna düþtüðünde 2-3sn. kadar sayar ve pompayý durdurur. Fazlardaki asimetri oraný normal
seviyeye geldiðinde cihaz 2-3sn. bekler ve sonra pompayý otomatik olarak çalýþtýrýr.
Elektrot kullanýrken “kuyu boþ” yazýyorsa elektrotlar suya temas etmiyor demektir ve pompayý durdurur. Kuyu su ile
dolana kadar bu þekilde kalýr. Kuyu su ile dolduktan sonra P.14 Ust Elektrot Bekleme zamaný kadar sayar ve ekranda
üst elektrot bekleme yazar. Bu zaman dolduktan sonra pompayý çalýþtýrýr.
Elektrot kullanýmýnda ekranda “Alt Elektrot Hatasi” yazýyorsa üst elektrot suya temas edip alt elektrodun temas
etmediðini gösterir. Alt elektrot ile ilgili baðlantýlarý kontrol ediniz. Hatayý düzelttikten sonra reset tuþuna basýnýz.
Kosinüs deðerleri P.26 Yuk Kosinus Set deðerinden yüksek ise ekranda sadece “kuyuda su yok” yazýyorsa pompa
susuz çalýþtýðý anlamýna gelir ve hemen pompayý durdurur. P.27 Yuk Tekr. Calis zamaný kadar sayarak kuyunun su ile
dolmasýný bekler ve zaman dolduktan sonra pompayý çalýþtýrýr. Kosinüs deðerleri P.24 Dus Kosinus Set deðerinden düþük
ise ekranda sadece kuyuda su yok yazýyorsa pompa susuz çalýþtýðý anlamýna gelir ve hemen pompayý durdurur. P.25 Dus
Tekr. Calis zamaný kadar sayarak kuyunun su ile dolmasýný bekler ve zaman dolduktan sonra pompayý çalýþtýrýr.
Ekrandaki Kosinüs deðerleri arasýndaki fark fazla ise akým trafo uçlarý kendine ait fazýn sýrasýnda deðildir. Yani L1 fazýna
ait akým trafo uçlarý k1-l1 giriþlerine takýlmalýdýr. Kosinüs kullanýrken Elektrot baðlantýlarýný çýkarýn.
Not: Normal þartlarda dalgýç motorlarý su bittiðinde akým ve kosinüs deðerleri düþer. Ancak bazý dalgýç motorlarý su
bittiðinde akým ve kosinüs deðerleri yükselir. Ayarlarý yaparken bunun göz önünde bulundurun.
Depo dolu olduðunda pompa durdurulur. Depo boþaldýðýnda otomatik olarak tekrar çalýþtýrýlýr. Depoda flatör veya
þamandýra kullanýlabilir. Depo kullanmýyorsanýz depo giriþlerini kýsa devre ediniz.
Not: Cihaz herhangi bir hataya düþtüðünde ve bu esnada cihazýn enerjisi kesildiðinde ekranda hata tekrar görünür ise
pompayý çalýþtýrmak için reset tuþuna basýnýz.
Sistemi Otomatik Resetleme: Yüksek ve düþük akým hatalarýndan sonra kendini otomatik olarak reset
atmasýný(pompayý çalýþtýrmasýný) istiyorsak menüden yüksek akým için P.7 Yuk Akim Oto Rst ve düþük akým için ise
P.8 Dus Akim Oto Rst parametresine bir zaman deðeri girilmesi gerekir. Bu deðer girildiði takdirde akým hatalarýndan
sonra deðer kadar sayar ve pompayý otomatik tekrar çalýþtýrýr.
Sistemi Elle Resetleme: Cihaz akým hatalarýna düþtüðünde reset tuþuna basarak resetleyebilirsiniz.
LCD ekranýn ýþýðý yaklaþýk 5 dakika boyunca tuþa basmazsanýz otomatik olarak sönecektir. Daha sonra yukarý aþaðý yön
tuþlarýna bastýðýnýzda ýþýk tekrar yanacaktýr.
Flaþör Modu: Pompanýn þartlar normal iken sürekli çalýþmasý yerine ayarlanan belli bir zaman(P.19 Flasor On Zamani)
kadar çalýþýr. Zaman dolduktan sonra ayarlanan belli bir zaman(P.20 Flasor Off Zamani) kadar durmasýný saðlar. Zaman
dolduktan sonra Flasor On konumuna geçer. Bu durum sürekli tekrar eder. Enerji kesilmesinde kaldýðý yerden devam
eder. Ekranýn alt satýrýnda hangi modda olduðu ve ne kadar zamaný kaldýðýný gösterir.
.
Örnek: Pompa 1 saat çalýþsýn ve 3 saat dursun. Menu tuþuna basarýz ve sonra yukarý tuþuna basarak P.18 Flasor
Modu’ na geliriz. Tekrar menu tuþuna basarak deðeri yukarý veya aþaðý tuþuna basarak on ‘a getiririz. Tekrar menu
tuþuna basarýz ve P.19 Flasor On Zmn’ na geliriz. Tekrar menu tuþuna basarýz ve zamaný yukarý veya aþaðý tuþu ile 60dk.
(1 saat=60dk.) olarak gireriz. Tekrar menu tuþuna basarýz ve P.20 Flasor Off Zmn’ na geliriz. Tekrar menü tuþuna
basarýz ve yukarý veya aþaðý tuþu ile zamaný 180 dk.(3 saat=180dk.) gireriz. Tekrar menu tuþuna basarak kayýt iþlemini t
amamlamýþ oluruz. Reset tuþuna bastýðýmýzda cihaz menüden çýkar.
Asimetri Oranýnýn Ayarlanmasý: Cihaz üç fazdan en yüksek ve en düþük faz arasýndaki farkýn yüksek faza oraný olarak
hesap eder. Bu özellik kullanýlarak pompalarda faz kesilmesinden kaynaklanan geri dönüþ gerilimini saptayabilir ve
motorun zarar görmesini engelleyebilirsiniz. Pompa çalýþýrken fazýn birini iptal edip fazlara gelen deðerleri ölçü aletiyle
ölçünüz. Yüksek olan faz ile düþük olan(geri dönüþ fazý) arasýnda gerilimi hesaplayýp yüksek olan faza bölün.
Örnek: RS=435V, ST=400V ve TR=360V. Burada T fazýnýn kesilmesinden oluþan geri dönüþ gerilimi.
Fark=435V-360V=75V
Asimetri Oraný=Fark/Yüksek Gerilim=75V/435V=0,17 bulunur.
Cihazýn geri dönüþ gerilimini algýlayabilmesi için Asimetri oranýný %17 den düþük olmasý gerekir. Asimetri oranýmýz
<%16 olmalýdýr. Menu tuþuna basarýz ve sonra yukarý tuþuna basarak P.10 Asimetri Set(V)’ e geliriz. Tekrar menu
tuþuna basarak deðeri yukarý veya aþaðý tuþu ile 16 yaparýz. Tekrar menü tuþuna basarak deðeri kaydederiz. Reset
tuþuna basarak menüden çýkarýz.
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3- Cihazýn Ön Panel Kullanýmý:
1. Start tuþu cihazý start konumuna alýr ve pompayý çalýþtýrýr.
2. Stop tuþu cihazý stop konumuna alýr ve pompayý durdurur.
3. Menü tuþu menüye girmek ve deðer deðiþikliklerini
kaydetmek için kullanýlýr.

7

4. Aþaðý(down) tuþu menü içersinde dolaþmak ve deðer
deðiþtirmek için kullanýlýr.

5

5. Reset tuþu menüden çýkmak ve hatalarda pompayý
elle resetlemek için kullanýlýr.

1

6. Yukarý(Up) tuþu menü içersinde dolaþmak ve deðer
deðiþtirmek için kullanýlýr.

2

7. LCD Ekran cihaz ve sistemin durumu hakkýnda bilgi verir.
8. Akým trafosu(CT-120) cihaz ile birlikte 3 adet gelir. Cihaz
ile birlikte gelen akým trafolarýnýn dýþýnda akým trafosu
kullanmayýnýz. TDK-01 ile CT-1120 ve TDK-02 ile CT-300 akým
trafosu gelir.

3

4

6

8

4- Menüde Ýþlem Yapmak:
Menüde deðer deðiþtirmek için menü tuþuna basýlýr. Deðiþtirmek istediðimiz programa gelmek için yukarý veya aþaðý
tuþuna basarýz. Programa geldiðimizde menü tuþuna basarýz. Ýstediðimiz deðeri girmek için yukarý veya aþaðý tuþuna
basarýz. Deðeri girdikten sonra menü tuþuna tekrar basarýz. Bu þekilde deðer deðiþikliði kaydedilmiþ olur ve
programdan çýkar. Menüden çýkmak için reset tuþuna bir kere basmanýz yeterlidir. Menüye veya programa girildiðinde
hiç bir tuþa basmadan beklerseniz cihaz yaklaþýk 15sn. sonra otomatik olarak menüden çýkacaktýr.
Menüde dolaþmak ve deðerleri görmek için menü tuþuna tek tek basmanýz gerekir. Menüye girdikten sonra menüye
menü tuþuna tek tek basarsanýz menüde ilerlediðinizi görürsünüz. Bu þekilde de deðer deðiþikliði yapabilirsiniz.

5- Cihazýn Menüsü:
P.1 Yuk Gerilim Set: Pompa veya motorun üst çalýþma gerilimini belirler. Eðer herhangi bir faz ayarlanan gerilim
deðerinin üstüne çýktýðýnda yüksek gerilim hatasýna düþer ve pompayý durdurur. Gerilim ayarlanan deðerin 5V altýna
indiðinde pompayý tekrar çalýþtýrýr.
Ayar aralýðý= 390V - 470V, Fabrika deðeri= 430V
P.2 Dus Gerilim Set: Pompa veya motorun alt çalýþma gerilimini belirler. Eðer herhangi bir faz ayarlanan gerilim
deðerinin altýna indiðinde düþük gerilim hatasýna düþer ve pompayý durdurur. Gerilim ayarlanan deðerin 5V üstüne
çýktýðýnda pompayý tekrar çalýþtýrýr.
Ayar aralýðý= 210V - 370V, Fabrika deðeri= 310V
P.3 Yuksek Akim Set: Pompa veya motorun üst çalýþma akýmýný (TERMÝK) belirler. Eðer herhangi bir fazýn akýmý
ayarlanan akým deðerinin üstüne çýktýðýnda yüksek akým hatasýna düþer ve pompayý durdurur.
Ayar aralýðý= 0 - 120A(TDK-01), 0 - 300A(TDK-02) Fabrika deðeri= 15A
P.4 Dusuk Akim Set: Pompa veya motorun alt çalýþma akýmýný belirler. Eðer herhangi bir fazýn akýmý ayarlanan akým
deðerinin altýna indiðinde dusuk akým hatasýna düþer ve pompayý durdurur.
Ayar aralýðý= 0 - 120A(TDK-01), 0 - 300A(TDK-02) Fabrika deðeri= 0A
P.5 Yuk Akim Hata Zm: Pompa veya motorun yuksek akým hatasýna girdiðinde pompayý veya motoru durdurmak için
gecikme zamanýný belirler. Eðer herhangi bir fazýn akýmý ayarlanan akým deðerinin üstüne çýktýðýnda cihaz bu zaman
kadar sayar ve sonra motor ve pompayý durdurur.
Ayar aralýðý= 0 - 850sn Fabrika deðeri= 2sn.
P.6 Dus Akim Hata Zm: Pompa veya motorun düþük akým hatasýna girdiðinde pompa veya motoru durdurmak için
gecikme zamanýný belirler. Eðer herhangi bir fazýn akýmý ayarlanan akým deðerinin altýna indiðinde cihaz bu zaman kadar
sayar ve sonra motor ve pompayý durdurur.
Ayar aralýðý= 0 - 850sn Fabrika deðeri= 2sn
P.7 Yuk Akim Oto Rst: Pompa veya motorun yüksek akýmdan dolayý hataya girdiðinde cihaz tarafýndan durdurulur.
Cihazýn tekrar çalýþtýrýlmasý için elle veya otomatik olarak ayarlanmasýný belirler. Deðeri off býrakýlmýþ ise kullanýcý
yüksek akým hatasýndan dolayý durdurulan pompayý reset tuþuna basarak resetlemek durumundadýr. Zaman deðeri
girilmiþ ise durdurulan pompa ayarlanan zaman kadar bekledikten sonra otomatik olarak tekrar çalýþýr.
Ayar aralýðý= off - 850sn, Fabrika deðeri= off
-3-

P.8 Dus Akim Oto Rst: Pompa veya motorun düþük akýmdan dolayý hataya girdiðinde cihaz tarafýndan durdurulur.
Cihazýn tekrar çalýþtýrýlmasý için elle veya otomatik olarak ayarlanmasýný belirler. Deðeri off býrakýlmýþ ise kullanýcý düþük
akým hatasýndan dolayý durdurulan pompayý reset tuþuna basarak resetlemek durumundadýr. Zaman deðeri girilmiþ ise
durdurulan pompa ayarlanan zaman kadar bekledikten sonra otomatik olarak tekrar çalýþýr.
Ayar aralýðý= Off - 850sn, Fabrika deðeri= off
P.9 Oto Tekrar Sayma: Pompanýn akým hatasýna düþtükten sonra cihazýn kaç defa otomatik olarak tekrar
çalýþtýrmasýný (oto reset) belirler. Girilen sayý kadar otomatik reset yapar ve sayý dolduktan sonraki akým hatasýnda elle
resetlemeye geçer. Bu menü P.7 ve P.8’e bir zaman deðeri girildiðinde geçerlidir.
Örnek: P.7=3sn. ve P.9=2 olsun.
Pompa yüksek akým hatasýna düþtüðünde durdurulur. 3sn. (P.7) sonra tekrar çalýþtýrýlýr. Bir müddet sonra tekrar
yüksek akým hatasýna düþtüðünde 3sn. sonra tekrar çalýþtýrýlýr. Pompa bir müddet sonra tekrar akým hatasýna düþerse
bu sefer cihaz pompayý çalýþtýrmaz. Kullanýcýnýn sistemde bir hata varsa düzeltmesini ve sonra reset tuþuna basarak
çalýþtýrmasýný bekler.
Ayar aralýðý= Off - 200, Fabrika deðeri= off
P.10 Asimetri Set(V): En düþük ve en yüksek gerilim deðerine sahip olan fazlar arasýndaki gerilim farkýnýn en yüksek
faza oranýný belirler. Gerilim dengesizliðinden veya faz kesilmesinden sonraki geri dönüþ geriliminden kaynaklanan
sorunlara karþý pompayý korur. Geri dönüþ gerilimi pompanýn gücüne ve hýzýna göre deðiþir.
Ayar aralýðý= Off - 100, Fabrika deðeri= 11
P.11 Demeraj Carpani: Pompa veya motora enerji verildiðinde yükte iken kalkýþ anýnda normal çalýþma akýmýndan
birkaç kat fazla akým çeker. Buna demeraj akýmý denir. Cihaz girilen çarpan deðeri ve demeraj zamaný kadar demeraj
(kalkýþ) akýmýna izin verir. Akým deðeri bu çarpaný aþtýðýnda pompayý hemen durdurur. Cihaz demeraj akýmýný yüksek
Ayar aralýðý= 1 - 10, Fabrika deðeri= 2
akým set deðeri ile demeraj carpanýný çarparak elde eder.
P.12 Demeraj Zamani: Pompa veya motorun kalkýþ(demeraj) süresini belirler. Cihaz bu zaman kadar demeraj akýmýna
Ayar aralýðý= 0 - 100, Fabrika deðeri= 10sn.
izin verir.
Örnek: P.3=15A, P.11=3 ve P.12=5sn. ayarlanmýþ olsun.
Demeraj Akýmý= P.3 x P12=15 x 3=45A olarak bulunur. Cihaz pompanýn kalkýþ anýnda 5sn. boyunca 45A’e kadar akým
geçmesine izin verir.
P.13 Yildiz Bek Zmn: Üç faz çalýþan pompalarýn yýldýz kontaktaki çalýþma süresini belirler. Zaman dolduktan sonra
Ayar aralýðý= 0 - 100sn., Fabrika deðeri= 10sn.
yýldýz kontak çýkýþýný durdurur ve 100msn. sonra üçgen kontaða geçer.
P.14 Y>U Gecis Zaman: Cihaz yýldýz kontaðý býrakýp üçgen kontaðý çekene kadar beklediði süredir.
Ayar aralýðý= 0 - 850msn., Fabrika deðeri= 10msn.
P.15 Ust Elk Bekleme: Kuyu içersindeki sývý seviyesinin üst elektroda geldikten sonra cihazýn pompayý çalýþtýrma için
bekleme zamanýný belirler. Bu bekleme süresinde ekranda “Üst Elek Bekle=......dk” yazar ve ayarlanan zamandan geri
sayým yapar. Pompanýn daha randýmanlý çalýþmasý için kullanýlýr. P.34 elektrot kullaným modu “1” iken “Alt Elek
Bekle=......dk” olarak yazar. P.34 elektrot kullaným modu “0” iken “Üst Elek Bekle=......dk” olarak yazar.
Ayar aralýðý= 0 - 850dak., Fabrika deðeri= 0dak.
P.16 Elekrot Okumasi: Kuyu içersindeki sývý seviyesini gösterir. Eðer P.28 Elektrot Set deðerinden düþük ise sývý
elektroda temas ediyor demektir. Sývýnýn iletkenliðine göre milivolt deðeri deðiþebilir. Elektrot okumada milivolt
deðerleri bir anda 100mV’a iniyor ve bir anda 4900mv’a çýkýyor ise suda yüksek gerilim var demektir. Pompa gövdesinin
topraklanmasý gereklidir.
P.17 ilk Acilis Zmn: Elektrik kesilip gelmelerinde oluþan gerilim dalgalanmalarýndan dolayý pompayý korumak için
pompanýn çalýþtýrýlmasýný geciktirme zamanýný belirler.
Ayar aralýðý= 0 - 850sn., Fabrika deðeri= 4sn.
P.18 Flasor Modu: Pompa veya motorun flaþör modunda çalýþýp çalýþmayacaðýný bildirir. Flaþör modunda çalýþmak için
bu deðerin on olmasý gerekir. Aksi halde flaþör modunda çalýþmaz.
Ayar aralýðý= on - off, Fabrika deðeri= off
P.19 Flasor On Zaman: Flaþör modunda iken çalýþma zamanýný belirler. Cihaz çalýþýrken alt satýrda çalýþma zamanýný
Ayar aralýðý= 0 - 850dak., Fabrika deðeri= 60dak.
geriye doðru sayar.
P.20 Flasor Off Zamn: Flaþör modunda iken bekleme zamanýný belirler. Cihaz çalýþýrken alt satýrda bekleme zamanýný
geriye doðru sayar.
Ayar aralýðý= 0 - 850dak., Fabrika deðeri= 60dak.
P.21 Start/Stop Hfz: Cihazýn enerjisi kesildikten bir müddet sonra enerjisi geldiðinde cihaz start veya stop konumunda
açýlýp açýlmayacaðýný belirler. Cihaz çalýþýyor iken en son hangi konumda(start veya stop) ise enerji kesilip geldiðinde o
konumda açýlýr. Start konumunda açýlmasýný istersek deðeri on yaparýz ve cihaz çalýþýyor iken start konumunda
ayarlarýz. Enerji kesilip geldikten sonra cihaz start konumunda açýlýr ve kullanýcýyý beklemeden pompayý çalýþtýrýr. Aksi
halde cihaz stop konumunda açýlmasýný saðlar.
Ayar aralýðý= on - off, Fabrika deðeri= off
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P.22 Fab. Ayar. Don: Menüde yapýlan deðiþiklikleri silip fabrika deðerlerine geri dönmemizi saðlar. Off deðerini yukarý
veya aþaðý tuþu ile on olarak deðiþtiriseniz ve menü tuþuna basarsanýz. Cihaz fabrika ayarlarýna döner.
Ayar aralýðý= on - off, Fabrika deðeri= off
P.23 Sifre Degeri: Menü için þifre oluþturulur. Þifre deðeri off iken menüye girildiðinde þifre sormaz. Deðeri 1 ile 253
arasýnda deðer girildiðinde kaydedip menüden çýktýðýnýzda artýk menü girdiðiniz deðere þifrelenir. Menüye tekrar girmek
istediðinizde cihaz sizden þifre girmenizi isteyecektir. Doðru þifreyi girene kadar bunu tekrarlayacaktýr.
Ayar aralýðý= off - 253, Fabrika deðeri= off
P.24 Dus Kosinus Set: Elektrot kullanýlmadýðý yerlerde kuyunun boþ olduðunu (pompa susuz çalýþýyor) cihaza bildirecek
düþük kosinüs(Cosö) set deðerini belirler. Pompa çalýþtýðýnda alt satýrda fazlara ait kosinüs deðerleri görünür. Görülen
kosinüs düþük kosinüs set deðerinden küçük ise cihaz pompayý durdurur ve ekranda “Kuyuda Su Yok” hata mesajý verir.
Ayar aralýðý= off - 0100 - 0999, Fabrika deðeri= off
P.25 Dus Tekr. Calis: Cihazýn pompayý düþük kosinüsten dolayý durdurduðunda kuyuda tekrar su dolmasý için gereken
zamaný belirler. Bu deðer mevsime, bölgeye ve açýlan kuyunun ebatlarýna göre deðiþir.
Ayar aralýðý= Off - 850 dak., Fabrika deðeri=5dak.
P.26 Yuk Kosinus Set:Elektrot kullanýlmadýðý yerlerde kuyunun boþ olduðunu (pompa susuz çalýþýyor) cihaza bildirecek
yüksek kosinüs(Cosö) set deðerini belirler. Pompa çalýþtýðýnda alt satýrda fazlara ait kosinüs deðerleri görünür. Görülen
kosinüs yüksek kosinüs set deðerinden büyük ise cihaz pompayý durdurur ve ekranda “Kuyuda Su Yok” hata mesajý verir.
Ayar aralýðý= off - 0100 - 0999, Fabrika deðeri= off
P.27 Yuk Tekr. Calis: Cihazýn pompayý yüksek kosinüsten dolayý durdurduðunda kuyuda tekrar su dolmasý için gereken
zamaný belirler. Bu deðer mevsime, bölgeye ve açýlan kuyunun ebatlarýna göre deðiþir.
Ayar aralýðý= Off - 850 dak., Fabrika deðeri=5dak.
Örnek: R:0.98 S:0.97 T:0.98 bu deðerler pompanýn normal akýmda çalýþtýðý kosinüs deðeri olarak varsayalým. P.24’de
ayarlayacaðýmýz kosinus set degeri 0900(0.90) ayarlayalým. Pompa susuz çalýþtýðý andan itibaren ekranda kosinüs deðeri
düþer ve düþük kosinus set deðerinin altýna indiði anda gecikme olmadan pompayý durdurur.
Not: Sulama yaparken valf ile suyun basýncýný deðiþtirirseniz cihaza ait kosinüs deðeri de deðiþir. Bu yüzden kosinüs
set deðerlerini sulama yaptýðýnýz basýncý dikkate alarak ayarlayýnýz. Aksi halde cihaz kuyuda su yok hatasý verir.
P.28 Elektrot Set: Sývýnýn iletkenliðini belirler. Sývýnýn iletkenliði deðiþkendir. Elektrot okuma deðeri elektrot set
deðerinden düþük ise elektrotlar sývýya temas ediyor demektir. Yüksek ise elektrotlar sývýya temas etmiyor demektir.
Örnek: Kuyuda su varken(su elektrotlara temas ediyorken) menüden P.16 Elektrot Okumasi parametresine giriniz.
Burada üst ve alt elektroda ait milivolt deðerlerini görürsünüz. Genelde iletkenliði yüksek olan sular 1000mv altýndadýr.
Ýletkenliði düþük olan sular 1000mV üstündedir. Ust Elektrot=200mv Alt Elektrot= 212mv varsayalým. 1 - 2dk.
elektrotlarýn ortalama bu deðerlerde olduðunu görelim. Daha sonra P.28’den Elektrot set deðerimizi yaklaþýk
1000mv-1500mv ayarlayalým. Ýletken suya ait kuyularda elektrot suya temas etmeden kuyunun nemli olmasýndan
kaynaklanan 2000mv- 3000mv üzerinde deðerler okunabilir.
Ayar aralýðý= 0 - 4900mv., Fabrika deðeri=3000mv.
P.29 HATALARI GOSTER: Cihaz sistemde oluþan yüksek gerilim(Yuk_V), düþük gerilim(Dus_V), yüksek akým(Yuk_A),
düþük akým(Dus_A), gerilim asimetri(Asimetri Hata), kosinüs(Kosinus Hata) hatalarýný sayýsal olarak kaydeder. Sadece
P.30’den hata kayýtlarý silinir.
P.30 HATALARI SIL ?: Hata kayýtlarýný siler. Hata kayýtlarýný silmek için parametre deðerini off konumundan on
konumuna alýrýz ve menü tuþuna basarýz. Artýk daha öncesine ait hata kayýtlarý sýfýrlanmýþ olur.
Ayar aralýðý= on - off , Fabrika deðeri= off
P.31 GERILIM OTO RST: Cihaz yüksek gerilim, düþük gerilim ve asimetri hatalarýna düþtükten sonra gerilim deðerleri
normale döndüðünde sistemi otomatik veya elle resetlenmesini saðlar. Gerilim oto reset özelliði on konumundadýr. Yani
gerilimden kaynaklanan hata düzeldikten sonra pompayý otomatik resetler. Gerilim hatasýndan sonra elle reset atmak
isterseniz parametre deðerini on konumundan off konumuna alýnýz ve menü tuþuna basýnýz.
Ayar aralýðý= on - off , Fabrika deðeri= on
P.32 Motor Bakim Zmn: Motor veya pompalarýn belli bir zaman çalýþtýktan sonra bakýmlarýnýn yapýlmasý gerekir. Bu
bakým ile beraber kuyu bakýmý vb. bakýmlarýnda yapýlmasýnda fayda vardýr. Teknik servisin motor ve kuyu bakýmý için set
deðeri girmesini saðlar. Set deðeri girildikten sonra Ekranýn alt satýrýnda ara sýra “Motor Calis=” yazýsý çýkar burada
motorun çalýþma zamaný saat cinsinden yazar. Çalýþma zamaný dolduktan sonra Ekranýn alt satýrýnda “MOTOR BAKIM
ZAMANI” yazýsý çýkar. Bu yazý çýktýðýnda motor ve kuyu bakýmlarýný yapýlmasý gerekir. Bu zamaný girebilmek için teknik
servise danýþýn.
Ayar aralýðý= off - 5000saat, Fabrika deðeri= off
P.33 Mtr Bkm Zmn Rst: Motor ve kuyu bakýmý yapýldýktan sonra motor bakým zamanýnýn sýfýrlanmasýný saðlar. Bu
zamaný sýfýrlamak için teknik servise danýþýn.
Ayar aralýðý= on - off , Fabrika deðeri= off
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P.34 Elk Kullanm Mod: Cihazýn kuyudaki sývý seviyesi veya depodaki sývý seviyesine göre çalýþmasýný ayarlar. Seçenek
“0” konumunda iken kuyudaki sývý seviyesine göre cihaz çalýþýr. Seçenek “1” konumunda iken depodaki sývý seviyesine
göre cihaz çalýþýr.
Ayar aralýðý= 0 - 1 , Fabrika deðeri= 0
P.35 Pano Kontrolu: Harici kuru kontak veya buton vasýtasýyla start stop yapabilmeyi saðlar. Seçenek “on” konumunda
iken Ön panel haricinde cihazý start ve stop konumuna alabilirsiniz. Seçenek “off” konumunda iken harici start stop
özelliði kullanýlamaz.
Ayar aralýðý= on - off , Fabrika deðeri= off
P.36 Alarm-1 Ayari: Alarm1 çýkýþýnýn ayarlanmasýný saðlar. Ayarlanan deðer gerçekleþtiðinde Alarm1 kontaðý kýsa
devre olur.
Ayar aralýðý= Off, Yuksek Gerilim Hata, Dusuk Gerilim Hatasi, Yuksek Akim Hatasi, Dusuk Akim Hatasi, Kuyuda Su Yok,
Depo Dolu ve Stop Konumunda Fabrika deðeri= off
P.37 Alarm-2 Ayari: Alarm2 çýkýþýnýn ayarlanmasýný saðlar. Ayarlanan deðer gerçekleþtiðinde Alarm2 kontaðý kýsa
devre olur.
Ayar aralýðý= Off, Yuksek Gerilim Hata, Dusuk Gerilim Hatasi, Yuksek Akim Hatasi, Dusuk Akim Hatasi, Kuyuda Su Yok,
Depo Dolu ve Stop Konumunda Fabrika deðeri= off
P.38 Frekans Secimi: Sistemin çalýþma frekansý seçilir.

Ayar aralýðý= 50Hz - 60Hz , Fabrika deðeri= 50Hz

6- Bilgi Mesajlarý :
Yuksek Gerilim Hata.....:

Gerilimin yüksek gerilim set deðerini aþtýðýný gösterir.

Dus Gerilim Hatasi........:

Gerilimin düþük gerilim set deðerinin altýna indiðini gösterir.

Yuk Gerilim Histeris......:

Gerilimin yüksek gerilim histerisiz alanýnda olduðunu gösterir.

Dus Gerilim Histeris......:

Gerilimin düþük gerilim histerisiz alanýnda olduðunu gösterir.

Yuksek Akim Hatasi......:

Akýmýn yüksek gerilim set deðerini aþtýðýný gösterir.

Dusuk Akim Hatasi........:

Akýmýn düþük gerilim set deðerinin altýna indiðini gösterir.

Asimetri Hatasi.............:

Gerilim asimetrisinin asimetri set deðerini aþtýðýný gösterir.

Faz Sirasi Ters..............:

Faz sýrasýnýn ters baðlandýðýný gösterir.

Kuyu Bos.......................:

Kuyu içindeki sývýnýn alt elektrotun altýna indiðini gösterir.

Seviye Ortada................:

Kuyu içindeki sývýnýn alt elektrot ile üst elektrot arasýnda olduðunu gösterir.

Alt Elektrot Hatasi........:

Alt elektrot baðlantýlarýnda hata olduðunu gösterir.

Depo Dolu.....................:

Deponun dolduðunu gösterir.

Stop Konumu................:

Cihazýn stop konumunda olduðunu gösterir.

Flasor On.....dak............:

Flaþör modunda iken çalýþma zamanýný sayar.

Flasor Off.....dak............:

Flaþör modunda iken bekleme zamanýný sayar.

Motor Yildizda...............:

Pompanýn yýldýz kontakta çalýþtýðýný gösterir.

Motor Ucgende..............:

Pompanýn üçgen kontakta çalýþtýðýný gösterir.

MOTOR BAKIM ZAMANI.:

Pompa veya kuyu bakým zamanýnýn geldiðini ve teknik servisi aramanýzý bildirir.

Motor Calis=..................:

Pompanýn kaç saat çalýþtýðýný gösterir.

Üst Elek Bekle=.............:

Pompanýn üst elektrot bekleme zamanýnda olduðunu gösterir.

Alt Elek Bekle=.............:

P.34 “1” konumunda iken pompanýn alt elektrot bekleme zamanýnda olduðunu gösterir.

Sistem Resetlendi.........:

Cihaz sistemdeki hatanýn düzeldiðini veya düzeltildiðini görmek için kendini
manuel veya otomatik resetler ve pompaya yol verir.

Kuyuda Su Yok...............:

Kosinüs kullanýmýnda suyun bittiðini gösterir ve pompayý çalýþtýrmaz.

KUYUDA SU YOK............:

P.34 “1” konumunda iken kuyuda suyun bittiðini gösterir ve pompayý çalýþtýrmaz.
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7- Uyarýlar :
Cihazı
n baglantÝ5larÝ5nÝ5baglantÝ5þekline uygun yapýn.
Pompanýn gövdesini toprak hattýna baðlayýnýz.
Sývýnýn yanýcý ve patlayýcý olmamasýna dikkat ediniz.
Ýki elektrot kullanýmlarda alt ve üst elektrodu kýsa devre edip taban elektrodu ile kullanýn.
Cihazı
n takı
ldı
gıyerde ı
sı
nı
n -5°C altı
nda olmaması
na dikkat edin.
Cihazýnýzýn ön paneline güneþ ýþýðýnýn direkt olarak gelmemesine dikkat ediniz. Aksi takdirde
LCD ekran zamanla kararmaya baþlayacaktýr.
Cihazýnýzýn (Depo) flatör giriþlerine kesinlikle enerji vermeyiniz.

8- Boyutlar :

138mm

43mm

22mm

147mm

143mm

147mm

138mm

143mm
114,5mm

9- Teknik Özellikler :
TDK-02max.300A

TDK-01max.120A
Çalýþma Gerilimi

200V - 470V AC

Çalýþma Frekansý

50/60 Hz.

Çalýþma Sýcaklýðý

-20°C.....55°C

Güç Harcamasý
Çalýþma Akým Aralýðý
Pano Delik Ölçüleri
Aðýrlýk
Baðlantý Þekli
Çýkýþ Kontaklarý
Gösterge
Kablo Çapý
Montaj
Çalýþma Ýrtifasý

<6VA
1A - 120A

2A - 300A
140 x 140 mm.
0.9 Kg.
Terminal Baðlantý

3A, 250VA AC (Rezistif Yük)
4x20 LCD, Led
1.5 mm²
Pano kapaðýna önden montaj
<2000m

Ýletiþim:
www.tense.com.tr info@tense.com.tr
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Teknik Destek : 0212 578 04 38-48

