Pump Control System

Yüksek Voltaj Hata Ledi. Ölçülen 3 faz değerlerinden birisi Pr.1
V> menüsünde ayarlanan değerden yükse ise bu led yanar ve röle

kontağını bırakır.
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Düşük Voltaj Hata Ledi. Ölçülen 3 faz değerlerinden birisi Pr.2
A>

kontağını bırakır.
Faz sıra Hata Ledi. Faz sırası hatalı ise bu led yanar ve röle
V< kontağını bırakır.
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V< menüsünde ayarlanan değerden düşük ise bu led yanar ve röle
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Yüksek Akım Hata Ledi. Ölçülen 3 faz akım değerlerinden birisi Pr.3
A> menüsünde ayarlanan değerden yükse ise bu led yanar ve röle
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kontağını bırakır.
Rly

Düşük Akım Hata Ledi. Ölçülen 3 faz akım değerlerinden birisi Pr.4
A< menüsünde ayarlanan değerden düşük ise bu led yanar ve röle

kontağını bırakır.
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Röle Ledi. Sistemde herhangi bir hataolmadığı durumlarda yanar röle
Rly kontağu kapalı konumdadır.

Rl1 çıkış ayarıdır. UPA seçilir ise voltaj ve akım koruması birlikte yapılır.
UPU seçilir ise sadece voltaj koruması yapılır.
APA seçilir ise sadece akım koruması yapılır.

Rl2 çıkış ayarıdır. UPA seçilir ise voltaj ve akım koruması birlikte yapılır.
UPU seçilir ise sadece voltaj koruması yapılır.
APA seçilir ise sadece akım koruması yapılır.

Pump Control System

Düşük akım (input) aktif pasif seçim menüsüdür. I-A seçilir ise düşük akım koruması aktif olur.
I-P seçilir ise düşük akım koruması pasif olur.
Düşük akım koruması aktif yapılır ise cihaza kontaktör çekti bilgisi input olarak verilmelidir.

Bu menüde sistemin toplam kaç saat çalıştığı gösterilir. sistemden akım çekilmediği süreler
çalışma saatine eklenmez.

Düşük akım otomatik resetleme ( Kuyu dolum zaman) ayarıdır. Düşük akım hatası veren
sistem burada ayarlana süre kadar bekler; bu sırada ekranda geri sayım yapar. Geri sayım
sıfrlandığında röle kontağını çeker ve tekrar düşük akım hatası oluşana kadar çalışmaya
devam eder. Resetleme sonsuzdur sürekli olarak devam eder.

Not : Üründe motor tanıma özelliği mevcuttur. Otomatik tanımayı başlatmak için 3sn. süre
ile aşağı ok tuşuna basılmalıdır.
Örnek; 5A çeken sistem için üst akım 6A alt akım 3.5A olarak otomatik atanır.
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