
VOLTMETRE
EVM-3 / EVM-3C

1

Normale Dönme Gecikmesi Ayarý (EVM-3C için)
SET

SET

SET

3 sn. boyunca SET tuþuna basýnýz.

Displayde oF t görülene kadar YUKARI
veya AÞAÐI  tuþlarýna basýnýz.

SET tuþuna basýnýz.

SET tuþuna basarak ayardan çýkýnýz.

Displayde istediðiniz deðer görülene
kadar YUKARI veya AÞAÐI  tuþlarýna
basýnýz. (Sürekli basýlý tutulursa hýzlý deðiþir.)

Hataya Geçme Gecikmesi Ayarý (EVM-3C için)
SET

SET

SET

3 sn. boyunca SET tuþuna basýnýz.

Displayde on t görülene kadar YUKARI
veya AÞAÐI  tuþlarýna basýnýz.

SET tuþuna basýnýz.

SET tuþuna basarak ayardan çýkýnýz.

Displayde istediðiniz deðer görülene
kadar YUKARI veya AÞAÐI  tuþlarýna
basýnýz. (Sürekli basýlý tutulursa hýzlý
deðiþir.)

Histerisis Ayarý (EVM-3C için)
SET

SET

SET

3 sn. boyunca SET tuþuna basýnýz.

Displayde hY      S  görülene kadar YUKARI
veya AÞAÐI tuþlarýna basýnýz.

SET tuþuna basýnýz.

Displayde istediðiniz deðer görülene
kadar YUKARI veya AÞAÐI  tuþlarýna
basýnýz. (Sürekli basýlý tutulursa hýzlý deðiþir.)

SET tuþuna basarak ayardan çýkýnýz.

020.0

Ani Açma Fonksiyonunun Ayarlanmasý (EVM-3C Ýçin)

Set

Set

Set

3 sn. boyunca SET tuþuna basýnýz.

Displayde trP görülene kadar YUKARI
veya AÞAÐI  tuþlarýna basýnýz.

SET tuþuna basýnýz.

SET tuþuna basarak ayardan çýkýnýz.

Displayde istediðiniz deðer görülene
kadar YUKARI veya AÞAÐI tuþlarýna
basýnýz.

Latch Fonksiyonunun Ayarlanmasý (EVM-3C Ýçin)
Set

Set

Set

3 sn. boyunca SET tuþuna basýnýz.

Displayde LAtC görülene kadar YUKARI
veya AÞAÐI  tuþlarýna basýnýz.

SET tuþuna basýnýz.

Displayde istediðiniz deðer görülene
kadar YUKARI veya AÞAÐI  tuþlarýna
basýnýz.

SET tuþuna basarak ayardan çýkýnýz.

Açma Sayýsýnýn Görülmesi ve Silinmesi (EVM-3C Ýçin)

Set

Set

Set

3 sn. boyunca SET tuþuna basýnýz.

Displayde oP görülene kadar yukarý
veya aþaðý tuþlarýna basýnýz.

Set tuþuna basýnýz.

Açma sayýsýný silmek için yukarý
tuþuna bir kere basýnýz. Silmek
istemiyorsanýz hiç bir tuþa basmayýnýz.

Set tuþuna basarak ayardan çýkýnýz.

0002

0000

Düþük Setpoint Deðerinin Ayarlanmasý (EVM-3C için)
SET

SET

SET

3 sn. boyunca SET tuþuna basýnýz.

Displayde SP L görülene kadar YUKARI
veya AÞAÐI  tuþlarýna basýnýz.

SET tuþuna basýnýz.

Displayde istediðiniz deðer görülene
kadar YUKARI veya AÞAÐI  tuþlarýna
basýnýz. (Sürekli basýlý tutulursa hýzlý
deðiþir.)
SET tuþuna basarak ayardan çýkýnýz.

025.0

022.5

Güvenli Kullaným ve Kurulum Ýçin Uyarýlar
Aþaðýdaki talimatlara uyulmamasý halinde yaralanma veya ölümle
sonuçlanabilecek durumlar ortaya çýkabilir.
  Cihaz üzerindeki harhangi bir iþlemden önce tüm besleme gerilimlerini
kesiniz.
 Cihaz þebekeye baðlý iken ön paneli çýkarmayýnýz.
  Cihazý solvent veya benzeri maddelerle temizlemeyiniz. Cihazý temizlemek
için sadece kuru bez kullanýnýz.

Cihazý çalýþtýrmadan önce baðlantýlarýnýn doðru olduðunu kontrol ediniz.
Cihazý panoya önden takýnýz.
Cihazýnýzdaki herhangi bir sorunda yetkili satýcýnýzla temas kurunuz.

Yukarýdaki önlemlerin uygulanmamasý sonucu doðabilecek
istenmeyen durumlardan üretici firma hiç bir þekilde sorumlu
tutulamaz.

EVM-3: (Voltmetre) Herhangi iki nokta arasýndaki AC gerilimin RMS deðerini
hassas bir þekilde ölçmek, ölçtüðü minimum ve maksimum deðerleri kaydetmek
için tasarlanmýþtýr.  Minimum ve maksimum deðerleri besleme gerilimi kesildiðinde
kaybolmaz, besleme tekrar geldiðinde kaldýðý yerden kaydetmeye devam eder.
Bütünüyle elektronik yapýda olan EVM-3, en çok elektrik panolarýnda kullanýlmakla
birlikte 10-600V aralýðýnda ölçüm yapýlmak istenilen her uygulama için de
kullanýlabilir. Ölçme (3-4) ve besleme (1-2) giriþleri, EVM-3�ün arka panelinde yer
almaktadýr ve dijital göstergesi de ön panelinde bulunmaktadýr.
EVM-3C: (Setpointli Voltmetre) Herhangi iki nokta arasýndaki AC gerilimin RMS
deðerini hassas bir þekilde ölçer, ölçülen gerilim, ön paneldeki tuþlar yardýmýyla
ayarlanan aþýrý setpointi geçince veya düþük setpointin altýna düþünce belirlenen
gecikme zamaný sonunda çýkýþ rölesi çekerek hata sinyali verir. Gerilim normal
aralýðýna dönünce belirlenen gecikme süresi sonunda çýkýþ rölesi býrakýr. Bunun
yanýnda EVM-3� ün tüm özelliklerine sahiptir.
Not: Cihazýn yaptýðý ölçümün veya girilecek primer deðerinin 9999 V�u aþmasý
durumunda ön paneldeki �k� LEDi yanar.
Not: Cihazýn ölçme giriþine uygulanan gerilimin 600 V�u geçmesi veya ayarlanan
primer/sekonder oranýna göre alýnan ölçümün 999.900 V�u aþmasý halinde
displayde �   � yazýsý görünür.
Gerilim Trafo Oraný: Gerilim trafosunun, primer ve sekonder gerilim deðerleri
ayrý ayrý ayarlanabilir. Primer deðeri 1-40000 arasýnda, Sekonder deðeri ise
1-250 arasý bir deðer girilebilir.
Not: Primer veya sekonder deðeri deðiþtirildiðinde, setpoint deðerlerini ve
histerezis deðerini kontrol ediniz. Bu iþlem cihazýn ayarlanan þekilde çalýþmasý
açýsýndan önemlidir.
Minimum ve Maksimum Gerilim: Ölçme esnasýnda minimum ve maksimum
gerilimler kaydedilir. Bu deðerler istendiðinde kullanýcý tarafýndan görülebilir veya
silinebilir. Kaydedilen deðerler cihazýn beslemesi kesildiðinde kaybolmaz, besleme
tekrar geldiðinde kaldýðý yerden kaydetmeye devam eder.
Setpoint  (s  p      v e  s  P   ) : Cihazýn ölçme giriþinden, ayarlanan aþýrý setpoint
deðerinden daha büyük yada düþük setpoint deðerinden küçük bir gerilim
ölçülürse ayarlanan hataya geçme süresi sonunda çýkýþ rölesi çekerek uyarý
sinyali verir (Displayin sað alt köþesinde nokta yanýp söner). Süre dolmadan
gerilim deðeri normal aralýða dönerse cihaz bir sonraki arýza gerilimine kadar
normal çalýþmasýna devam eder.
Latch fonksiyonu (  ): Çýkýþ rölesinin çalýþma þeklini belirler. �oF� seçilmiþse
cihaz hata durumundan normal durumuna döndüðünde çýkýþ rölesi býrakýr. �on�
seçilmiþse cihaz normal duruma dönse bile çýkýþ rölesi çekili kalmaya devam
eder. Ancak set tuþuna basarak býrakmasý saðlanýr.
Ani Açma Fonksiyonu (  ): Gerilim aþýrý setpoint deðerinin 1.5 katýný
geçtiðinde yada düþük setpoint deðerinin 0.5 katýndan aþaðý düþtüðünde çýkýþ
rölesi gecikmesiz olarak çeker. Bu fonksiyonun çalýþmasý kullanýcý tarafýndan
seçilebilir.
Gerilim Trafosu Primer Deðerinin Ayarlanmasý (EVM-3C için)

SET

SET

SET

3 sn. boyunca SET tuþuna basýnýz.

Displayde Prý görülene kadar YUKARI
veya AÞAÐI  tuþlarýna basýnýz.

SET tuþuna basýnýz.

Displayde istediðiniz deðer görülene kadar
YUKARI veya AÞAÐI  tuþlarýna basýnýz.
(Sürekli basýlý tutulursa hýzlý deðiþir.)

SET tuþuna basarak ayardan çýkýnýz.

0250

0225

Gerilim Trafosu Sekonder Deðerinin Ayarlanmasý (EVM-3C için)
SET

SET

SET

3 sn. boyunca SET tuþuna basýnýz.

Displayde SEC görülene kadar YUKARI
veya AÞAÐI  tuþlarýna basýnýz.

SET tuþuna basýnýz.

SET tuþuna basarak ayardan çýkýnýz.

0250

0225

Aþýrý Setpoint Deðerinin Ayarlanmasý (EVM-3C için)
3 sn. boyunca SET tuþuna basýnýz.

Displayde SP h  görülene kadar YUKARI
veya AÞAÐI  tuþlarýna basýnýz.

SET tuþuna basýnýz.

Displayde istediðiniz deðer görülene
kadar YUKARI veya AÞAÐI  tuþlarýna
basýnýz. (Sürekli basýlý tutulursa hýzlý deðiþir.)

SET tuþuna basarak ayardan çýkýnýz.

250.0

275.0

SET

SET

SET

Displayde istediðiniz deðer görülene kadar
YUKARI veya AÞAÐI  tuþlarýna basýnýz.
(Sürekli basýlý tutulursa hýzlý deðiþir.)



VOLTMETRE
EVM-3 / EVM-3C

Uyarýlar :
a) Þebeke ve cihazýn besleme giriþleri arasýna bir buton veya devre kesici
baðlayýnýz.
b) Baðlanan buton veya devre kesici cihaza yakýn olmalýdýr.
c) Baðlanan buton veya devre kesicinin, cihazý þebekeden ayýrmak için
    kullanýlacaðý iþaretlenmelidir.
d) Kullanýlan sigortalar FF tipi ve 1A deðerinde olmalýdýr.
e) Jeneratörle kullanmayýnýz.
f)  Pratik Kullaným Kýlavuzunu panoya yapýþtýrýnýz.
g) Soðutma için vantilatör vb. gerekmez.

Baðlantý Þemalarý

A3986 / Rev.5

Boyutlar

Kontrol Panel Kesim Ölçüsü
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TiP PR 20(48x96)TiP PR 25(96x96)TiP PR 18(72x72)

!

Minumum ve Maksimum Deðerlerin Silinmesi
Yukarý ve aþaðý tuþlarýna ayný anda basýnýz.(EVM-3C için)

Ayar Menüsünden Çýkma (EVM-3C Ýçin)

Set

Menüdeyken hiç bir ayar deðiþikliði
yapmak istemiyorsanýz;
Displayde ESC görülene kadar yukarý
veya aþaðý tuþlarýna basýnýz.

Set tuþuna basýnýz.

Fabrika Ayarlarý :
Gerilim trafosu primer deðeri (       )
Gerilim trafosu sekonder deðeri (       )
Aþýrý set point deðeri (           )
Düþük set point deðeri (           )
Histerisis deðeri (     )
Hataya geçme gecikmesi (           )
Hatadan dönme gecikmesi (           )
Ani açma fonksiyonu deðeri (          )
Latch fonksiyonu (           )
Kontak durumu (         )

: 0100
: 0100
: 250.0
: 150.0
: 010.0
: 010.0
: 010.0
: on
: oF
: no (Normalde açýk)

Minimum ve maksimum tuþuna 2 sn. süreyle
basýnýz.(EVM-3 için)
20 sn. süreyle tuþa basýlmaz ise EVM-3 otomatik olarak
ölçme moduna döner.

Maksimum Gerilimin Görülmesi
Yukarý tuþuna basýlý tutunuz. Basýlý tutulduðu sürece
maksimum gerilim deðeri görülür. (EVM-3C için)

Min / Max tuþuna iki defa basýnýz. (EVM-3 için)

Minumum Gerilimin Görülmesi
Aþaðý tuþuna basýlý tutunuz. Basýlý tutulduðu sürece
minumum gerilim deðeri görülür. (EVM-3C için)

Min / Max tuþuna bir defa basýnýz. (EVM-3 için)

e  s  c

Teknik Özellikler
Besleme Gerilimi (Un),*
      Çalýþma Aralýðý (DU) :Lütfen cihaz etiketlerine bakýnýz.
      Çalýþma Frekansý (f) :45-65 Hz

Sýnýf :%1±1 dijit [(%10-%100) tam skala]
Ölçme Giriþi (Vin) :10-600 V AC  (EVM-3, EVM-3C için)
Güç Tüketimi (Pcons) :<4 VA
Ölçme Giriþi Güç Tüketimi :<1 VA
Çýkýþ Kontaðý :5 A, 250 V,1250 VA(Rezistif) (EVM-3C için)
Gerilim Trafosu Oraný
        Primer : 1-40000 (EVM-3C için)
        Sekonder : 1-250 (EVM-3C için)
Ani Açma :>1.5 x SP H veya <0.5 x SP L (EVM-3C için)
Histerisis :0-0.5 x tam skala (EVM-3C için)
Gecikme Zamaný :0.0 - 999.9 sn. (EVM-3C için)
Gösterge :Kýrmýzý LED Gösterge
Ekipman Korumasý :Çift izolasyonlu (       ),Ölçme Kategorisi III
Ortam Sýcaklýðý :-5 0C; +50 0C
Koruma Sýnýfý :IP 40 (Ön Panel)
Kurma :Panoya önden

Kablo Kesiti (Klemens için): 2.5 mm2

Boyutlar :Tip PR 18, Tip PR 25, Tip PR 20
Aðýrlýk :0.28 kg   (PR 18 için)
  0.30 kg   (PR 25 için)
  0.25 kg   (PR 20 için)

* Lütfen cihaz etiketlerine bakýnýz.

* Ýstenildiðinde deðiþik besleme gerilimi deðerleri saðlanabilir.

Kolideki Cihaz Sayýsý : 16 Adet ( PR  18 için)
Koli Aðýrlýðý : 4.5 kg
Kolideki Cihaz Sayýsý : 12 Adet (PR 25 için)
Koli Aðýrlýðý : 3.6 kg
Kolideki Cihaz Sayýsý : 20 Adet (PR 20 için)
Koli Aðýrlýðý : 5 kg

Paketleme Bilgisi
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Minumum ve maksimum deðerler gösterilirken ondalýk nokta yanýp söner (EVM-3 için).

Kontak Durumunun Ayarlanmasý (EVM-3C Ýçin)
SET

SET

SET

3 sn. boyunca SET tuþuna basýnýz.

Displayde  oUt görülene kadar YUKARI
veya AÞAÐI  tuþlarýna basýnýz.

SET tuþuna basýnýz.

Displayde istediðiniz deðer görülene
kadar YUKARI veya AÞAÐI  tuþlarýna
basýnýz.

SET tuþuna basarak ayardan çýkýnýz.
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�Bu ürün, 30.05.2008 tarih ve 26891 sayýlý resmi gazetede yayýnlanan
EEE Yönetmeliðinin Madde 2 ve Ek-1A madde 9 kapsamýndadýr.�


