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GARANTİ ŞARTLARI

S�par�ş üzer�ne �sten�len voltajlarda üret�m yapılmaktadır.

1 kVA dan 1000 kVA ya kadar Monofaze üret�m� yapılmaktadır.

3 kVA dan 3000 kVA ya kadar Tr�faze üret�m� yapılmaktadır.

Regülatörler�m�z, fatura tar�h�nden �t�baren 2 (�k�) yıl süre �le üret�m hatalarına karşı garant�l�d�r.

Regülatöre yetk�l� olmayan k�ş�ler� müdahales�n�n tesp�t�,

C�hazın bel�rt�lm�ş et�ket değer�n�n üzer�nde güç yüklenmes�,

Nakl�ye esnasında oluşacak hasarlar ve buna bağlı meydana gelecek arızalar,

Regülatörün çalışma ortamının uygunsuz olması (aşırı sıcak, rutubet, toz vb.) g�b� durumlar garant� dah�l�nde değ�ld�r.

Garant� belges�nde bay�� veya yetk�l� firma kaşe, �mzası ve tar�h�n bulunması gerek�r.

DEPOLAMA KOŞULLARI

KORUMA SINIFI

1P 20

ÇOK ÖNEMLİ EMNİYET KURALLARI

Regülatörünüzü ehl�yetl� k�ş�ye bağlatınız.

Regülatörde cereyan varken kes�nl�kle kapak açmayınız.

Arıza durumunda yetk�l� serv�se başvurunuz.

Uzun süre kullanılmayacak regülatörler� şebeke konumuna alınız.

C�hazların 6 ayda b�r bakım yapılması gerek�r.

C�hazınızı aşırı yüklemey�n�z ya da max�mum kapas�tes�n� aşmayınız.

Deprem heyelan sarsıntı ve darbelerden korumak �ç�n c�hazınızı sab�tlemen�z gerek�r.(Yere veya duvara)

CİHAZA YETKİLİ PERSONEL HARİCİNDE

KİMSE BAKIM YAPAMAZ.

BÖYLE BİR DURUMDA SERVİSE ARIZA 

İLE İLGİLİ BİLGİ VERİLMELİDİR.
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-10+50 C ortam sıcaklığında depolanab�l�r. Tozlu neml� (Relat�f nem %80'� geçmeyecek as�tl� ortamlarda depolanmaması
gerek�r.).



İMALAT ÇEŞİTLERİMİZ

Servo Elektron�l Voltaj Regülatörler�

M�kro İşlemc�l� Voltaj Regülatörler�

Stat�k Regülatörler

Kademel� Regülatörler

Kutulu Transformatörler

İzolel� Transformatörler

Özel Transformatörler

Hassas Otomat�k Regülatörler

Bas�t ev c�hazları �ç�n (Karakutu)

Havuz Transformatörler�

Komb� Regülatörler�
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GENEL BİLGİLER

  Regülatörünüzün üret�m�, test� ve son kontrolü t�t�zl�kle yapılmıştır. Regülatörünüzün Kullanma k�tabında bel�rt�len hususlara
uygun kullanım dah�l�nde, Garant� belges�nde bel�rt�len koşullarda 2 (�k�) yıl süre �legarant� ed�lm�şt�r. Regülatör üzer�nde
üret�c� firma onayı alınmadan yapılan herhang� b�r değ�ş�kl�kten veya or�j�nal olmayan parçaların kullanılmasından
kaynaklanacak onarım ve parça değ�ş�kl�kler� garant� kapsamı dışında kalır.
  Regülatörünüzden en ver�ml� şek�lde yararlanab�lmek �ç�n el�n�zdek� kullanma kılavuzunu d�kkatle okumanızı uyarı ve �kazlara
uygun hareket ed�lmes�n� tavs�ye eder�z. Mamulümüzü aldığınız �ç�n teşekkür eder, uzun yıllar kullanmanızı d�ler�z.

AVANTAJLAR

Sab�t ve sürekl� devre bakımı

D�stors�yonsuz çıkış

Özel ve dayanıklı malzeme

Güven�l�r s�stem

Yüksek hassas�yet

Kararlı ve kes�nt�s�z besleme

Yüksek randıman

Sess�z çalışma

Ş�rket�m�z Tek fazlı 1kVA - 1000 kVA ve Üç fazlı 3 kVA - 3000 kVA g�b� farklı ürünler sayes�nde, Müşter�ler�m�z�n tüm
sorunlarına çözüm üretme kapas�tes�ne sah�pt�r.

Üret�m gerekl� voltaj ve güç gereks�n�mler�ne göre yapılır.

Gen�ş düzenleme alanı

Hızlı performans

Sess�z çalışma

Kes�nt�s�z serv�s

Anında �let�m

Gen�ş düzeltme alanı

Kal�tel� ve uzun ömürlü

Güvenl� ve denenm�ş s�stem

VOLTAJ SAHASI

Standart modellerde; Monofaze 150/250 Volt G�r�ş 
220 Volt Çıkış

Tr�faze 275/450 Volt G�r�ş 380 Volt Çıkış

Çıkış toleransı ayarlanab�lmekted�r

İsten�ld�ğ� takd�rde değ�ş�k voltaj aralıklarında üret�m yapılmaktadır.



MİKRO İŞLEMCİLİ REGÜLATÖRLERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

R�sk M�cro�şlemc� Kontrol

Frekanstan bağımsız True RMS ölçüm 

D�splay ekranı

Şebeke ve Regülatörü aynı anda görme �mkanı

M�kro�şlemc�l� kontrollü voltaj regülatörü çıkış ger�l�m�n� sürekl� kontrol ederek çıkışta her zaman regülasyon voltajını 
yüksek hassas�yetle üretmeye yarayan PWM s�nyaller�n� üret�r. Voltaj regülatörler� RMS değer temel�ne dayalı olarak
çalışmaktadır.

İşlemc� çıkış voltajını san�yede 200 defa kontrol eder.

Çıkış ger�l�m� aşırı yüksek yada aşırı düşük �se sesl� olarak uyarır.

İşlemc� 200 voltluk ger�l�m değ�ş�m�n� en fazla 1-2 san�yede düzenler.

İşlem düşük voltajı yükseltt�ğ�nde regülasyon noktasının üstüne çıkmaz.

Pako şalter mekan�k BY-PASS yapma, yan� yükü şebekeye yada regülatöre aktarma �mkanı vardır.

Regülatör g�r�ş frekans sapması %5'den küçük �se etk�lenmez. 

-10 C’den + 30 C’ye kadar çalışır. 

%90 nemde sorunsuz çalışır. 

Gen�ş ger�l�m aralığı (120-230 V yada 150/250 V AC Faz Nötr Arası) 

S�par�ş üzer�ne �sten�len ger�l�m aralığında �malat yapılır. 

Ayarlanab�l�r Regülasyon Voltajı (tuşlarla). 

Ayarlanab�l�r Tolerans (tuşlarla). 

Ver�m %97. 

Akust�k Alarm Devres�. 

Ön panel�n karıştırılmaması �ç�n ş�frel� önlem 

Paraz�t bastırma filtres� EMI-RFI �steğe bağlı olarak konulur. 

Aşırı ger�l�m ve faz koruma ün�tes� �steğe bağlı olarak konulur. 
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MİKRO İŞLEMCİLİ REGÜLATÖR

AŞIRI GERİLİM KORUMA ÜNİTESİ (Sipariş üzerine takılır.)

Regülatörün voltaj kapas�tes�n�n üzer�nde gelen voltajlarda 1- 

Regülatör düşük voltajda devrede �ken şebeke voltajının kes�l�p tekrardan yüksek voltaj gelmes� hal�nde 2- 

Regülatörün zamanla k�rl� ortamda çalışıp ve bakımsız kalıp arıza yapması veya düzens�z voltaj gelmes� hal�nda regülatörün
çıkış voltajını 5 san�ye keser regülasyon tamamlandığında çıkış ver�r. Arıza hal�nde çıkış vermez. Şebekey� kullanmanız 
gerek�r. 

3- 



REGÜLATÖR KONTROL DEVRESİ KULLANMA KILAVUZU

5

MİKRO İŞLEMCİLİ REGÜLATÖR

Çıkış Voltaj Ayarı: Fabr�kasyon olarak 220 volta ayarlanmıştır. Regülatör çıkış voltajında değ�ş�kl�k yapmak �st�yorsanız
set butonuna basınız. Pr yazısı çıkacaktır. Aşağı oka basarak Pr1 menüsüne g�r�n�z. Tekrar set butonuna basınız. Pr1
yanıp sönmeye başlayacaktır. Aşağı yukarı oklara basarak sarı rakamlardan �sted�ğ�n�z değere ayarlayınız. Ayarladıktan
sonra set tuşuna basınız Ayarların hafızaya alınma �şlem� tamamlanmıştır. Ekran 10 san�ye sonra ana menüye dönecekt�r.
Çıkış voltajı 180 �le 250 volt arası ayarlanab�lmekted�r. 

HİSTERİSİZ AYARI (TOLERANS AYARI)

Fabr�kasyon -+%2 tolerans ayar yapılmıştır. Gerekmed�ğ� sürece ayarların değ�şt�r�lmes� tavs�ye ed�lmez. Set butonuna
basınız, aşağı oka basarak Pr 2 (yüksek toleransa) veya Pr 3 (düşük toleransa) gel�n�z tekrar set tuşuna basınız, Pr 2 
veya Pr 3 (seçt�ğ�n�z tolerans) yanıp sönecekt�r. Pr 2' ye g�r�lm�ş �se yukarı oka Pr 3'e g�r�lm�ş �se aşağı oka basarak 
ayar yapınız. Ayarlandıktan sonra set tuşuna basarak hafızaya alınız. Ekran on san�ye sonra ana menüye dönecekt�r.

KORUMA ÜNİTESİ

C�hazınız koruma ün�tel� �se ve koruma ayarlarını değ�şt�rmek �st�yorsanız (Pr 4 üst sınır Pr 5alt sınır) firmamızdan telefonla 
tekn�k destek almanız gerekl�d�r. Fabr�kasyon ayarları yapılmıştır.

KORUMA ÜNİTESİ HASSASİYETİ

C�hazınız koruma ün�tel� �se koruma ün�tes�n�n devreye g�rmes�n� veya devreden çıkmasını (Pr 6 - Pr 7) gec�kt�rmek veya
çabuklaştırmak �st�yorsanız set butonuna basınız. Aşağı oka basarak (Pr 6 gec�kt�rme Pr 7 çabuklaştırma) Pr 6'yı veya 
Pr 7'y� seç�n�z. Tekrar set tuşuna basınız. Seçt�ğ�n�z tablo yanıp sönecekt�r. Pr 6'ya g�r�lm�ş �se yukarı oka, Pr 7'ye g�r�lm�ş
�se aşağı oka basarak ayar yapınız. Ayarladıktan sonra set tuşuna basarak hafızaya alınız ekran on san�ye sonra ana
menüye dönecekt�r. Fabr�kasyon -+3 san�yeye ayarlanmıştır.

REGÜLATÖR MOTOR HIZ AYARI

Şebeke voltajının an� düşüp yükselmes�nde, fabr�kasyon ayarı yeterl� olmadığı yerlerde motor hızını çoğaltmaktadır.
Set tuşuna basınız. Pr yazısı çıkınca alt oka basarak Pr 9'a gel�n�z. Set tuşuna basınız yanıp sönmeye başlayacaktır.
1'den 6'ya kadar hız ayarı vardır. 1 normal 6 çok hızlıdır. İsten�len hızı seçmek �ç�n yukarı veya aşağı oka basınız. 
Ayarlandıktan sonra set tuşuna basarak hafızaya alınız. Ekran on san�ye sonra ana menüye dönecekt�r.Standart
fabr�ka ayarı 2'd�r. Tavs�ye ed�len 2 veya 3'tür. Zorunlu haller dışında değ�şt�rmey�n�z. 

COD (ŞİFRE) AYARI

Başka şahıslar tarafından ekranın karıştırlmaması �ç�n emn�yet açısından konmuştur. Set tuşuna basınız. Pr yazısı
çıkacaktır. Aşağı oka basarak kırmızı harf cod yazısı, sarı harf off yazısı ekranda bel�recekt�r. Ş�frey� g�rmek �ç�n set
tuşuna basınız. Ekranda cod yazısı yanıp sönmeye başlayacak. Ş�frey� akt�f hale get�rmek �ç�n aşağı oka basarak 
on yazısına get�r�n�z, sete basınız. Ş�fre devreye g�rm�şt�r. On san�ye sonra ekran normal menüye dönecekt�r. Ş�frey�
devreden çıkarmak �ç�n set tuşuna basınız. Ecd yanıp sönmeye başlayacaktır. Yukarı ok tuşuyla 51 rakamına 
get�r�n�z. Set tuşuna basınız. Pr 1 yazısı çıkacaktır. Yukarı ok tuşuyla cod menüsüne get�r�n�z, set tuşuna basınız. 
Cod yazısı yanıp sönmeye başlar. Yukarı ok tuşuyla off durumuna get�r�n�z. Set tuşuna basınız Ş�fre dışı kalmıştır.
10 san�ye sonra ekran normal menüye dönecekt�r.  

Pr 1
220

Pr 2
221

Pr 3
219

Pr 4
250

Pr 5
170

Pr 6
0.5

Pr 7
2.0

Pr 9
3

COD
OFF
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MİKRO İŞLEMCİLİ REGÜLATÖR

KULLANMA TALİMATI

REGÜLATÖRÜN DEVREYE ALINMASI

Regülatörünüzü devreye almadan önce bağlı olduğu c�hazları kapalı tutun, regülatörünüzün normal çalışmasından 
em�n olduktan sonra c�hazlarınızı çalıştırınız.   

   Bağlantı kablolarını seçerken tesp�t etm�ş olduğunuz kablonun da�ma b�r üst kes�t�n� kullanınız. Hat kayıplarını en 
düşük sev�yeye get�r�n�z. Regülatörü tes�satınıza bağladıktan sonra çalıştırmadan önce, Regülatörünüzün üzer�nde
bulunan PAKO şalter� 0 (sıfır) konumuna get�r�n�z. Otomat�k şalterler� (W otomat) 0 konumuna get�r�n�z. (Kol aşağı-
da �ken kapalıdır.) (Res�m 1-2)   

   Regülatörünüzü devreye alırken �lk etapta (küçük güçler �ç�n) W otomatı yukarı kaldırınız. 1 konumuna get�r�n�z. 
İk�nc� etapta regülatörünüzün PAKO şalter�n� 2 (�k�) konumuna get�r�n�z. (Res�m 1-2). Regülatörünüz devreye g�r�p
çalışmaya başlayacaktır. 

  Regülatörünüzü devreden çıkarıp d�rekt şeh�r cereyanında kullanmak �sted�ğ�n�zde, regülatörünüzün, PAKO 
şalter�n� 1 (b�r) numaraya ŞEBEKE konumuna get�r�n�z. (Küçük güçler �ç�n) W otomat, otomat�k s�gortaların kolunu
aşağıya �nd�r�n�z. 0 konumuna get�r�n�z. Bu �şlemle regülatörünüz devreden çıkıp s�ze d�rekt şebeke cereyanını
verecekt�r.   

  Regülatörünüz düzenl� çalışmıyorsa, şeh�r voltajının regülatörünüzün ayar kapas�tes�n�n dışına çıkıp çıkmadığını 
kontrol ed�n�z. PAKO şalterler� ŞEBEKE durumuna get�r�p, şebeke voltajını VOLTMETRE’den (Res�m 1-2) 
göreb�l�rs�n�z. Şayet şebeke voltajı regülatörünüzün voltaj kapas�tes� �ç�nde �ken, regülatörünüz düzens�z voltaj 
ver�yor �se üzer�nde bulunan s�gortaları kontrol ed�n�z. Bu �şlemler� yaparken regülatörünüzü ŞEBEKE konumuna
get�r�n�z ve W otomat s�gortalarını aşağıya �nd�r�n�z.  

120 KVA ve Üstü Güçler İçin 

Regülatörünüzün üstünde bulunan (res�m 3) 2 adet tr�faze özeng�l� şalterler�n üst kısmındak� aç kapa özeng�l� 
şalter şebekeden gelen voltajı, regülatörün bob�n ve varyak kısmına �leten şalterd�r. Alt kısmında bulunan 
enversör özeng�l� şalter, regülatörün çıkışını �sten�ld�ğ� zaman şebekeye veya regülatör çıkışına bağlamaktadır.
D�rekt şebeke cereyanına bağlamak �ç�n �k� şalter�n de kolu aşağı konumda olacaktır. Regülatörün çıkışına bağlamak
�ç�n �k� şalter�n de kolu yukarıda olacaktır. 

voltmetre

1
0

W otomat
s�gorta

s�nyal

ön panel

pako şalter

TRİFAZE

Res�m 1

MONOFAZE

ön panel

fuse s�gorta s�nyal

voltmetre

W otomat
s�gorta

pako şalter

Res�m 2

voltmetre
Enversör Şalter

Aç Kapa Şalter

120KVA ve ÜSTÜ

ön panel

Res�m 3
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MİKRO İŞLEMCİLİ REGÜLATÖR

   Regülatörünüz aşırı ger�l�m ve faz koruma ün�tel� �se; regülatörünüz herhang� b�r sorundan dolayı fazla voltaj veya
düşük voltaj çıkartırsa otomat�k olarak cereyan kes�l�r, eğer voltaj düzel�rse kend� kend�ne devreye g�rer. Koruma ün�tes�
devreye g�rm�yorsa sorun devam ed�yordur. Enerj�s�z kalmamanız �ç�n regülatörünüzün üstünde bulunan 
Aşırı Ger�l�m Koruma şalter� �le koruma ün�tes�n� devre dışı bırakıp d�rekt çalıştırab�l�rs�n�z. Fazlarınızdan b�r
tanes�n�n kes�lmes� dah�l�nde koruma ün�tes� devre dışı kalacaktır. Faz ger� gelmeden devreye g�rmez �k� faz 
olarak kullanmak �stersen�z regülatörünüzü şebekeye d�rekt olarak bağlayınız. Gerek�rse firmamızdan b�lg�
alab�l�rs�n�z.

Regülatörün üzer�ndek� voltmetreden voltajlar günde 1 kere kontrol ed�lmel�d�r. Bu olanağınız yoksa regülatörü aşırı
ger�l�m koruma ün�tel� almanız gerek�r.  

REGÜLATÖRÜN MONTAJI

MONOFAZE REGÜLATÖR BAĞLANTI ŞEMASI

TRİFAZE REGÜLATÖR BAĞLANTI ŞEMASI

MÜŞTEREK
NÖTR

FAZ

FAZ

REG. ÇIKIŞI

ŞEBEKE VOLTAJI

NÖTR

NÖTRÇIKIŞGİRİŞ
TOPRAK

0.5 � geçmeyen d�rençle topraklayınız.

MÜŞTEREK
NÖTR NÖTR

T

S

R

ŞEBEKE VOLTAJI

S

R

T

REG. ÇIKIŞI

GİRİŞ GİRİŞ GİRİŞ NÖTR
TOPRAK ÇIKIŞ ÇIKIŞ ÇIKIŞ

0.5 � geçmeyen d�rençle topraklayınız.

GİRİŞ GİRİŞ GİRİŞ NÖTR ÇIKIŞ ÇIKIŞ ÇIKIŞ
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MİKRO İŞLEMCİLİ REGÜLATÖR

MONOFAZE REGÜLATÖR ÇALIŞMA PRENSİBİ

TRİFAZE REGÜLATÖR ÇALIŞMA PRENSİBİ

  M�cro �şlemc�l� regülatör; voltajı ayarlamaya yarayan varyak (tro�dal transformatör), güç transformatörü, besleme
transformatörü, şebeken�n değ�şkenl�ğ�ne göre varyak motoruna komut veren m�kro�şlemc� kart ve m�cro�şlemc� 
panelden meydana gelmekted�r. Şebeken�n ufak değ�ş�m� hal�nde, m�kro�şlemc� kart motora kumanda eder. Motor 
aldığı komut �le varyağı harekete geç�r�r ve sab�t 220 voltu bulduğunda motor komutu keser. Böylel�kle çıkış hassas�yet�
de en düşük değere çek�lm�ş olur. çıkış hassas�yet� �malat aşamasında değ�şt�r�leb�l�r.
  Servo kontrollü regülatör, düzenlemey� sağlayan tro�dal transformatör (varyak), yardımcı transformatör �le değ�şken 
transformatöre kumanda eden elektron�k devrelerden oluşmuştur. Hızlı cevap verme zamanını �çeren kontrol s�stem� 
�le, yüksek başlangıç tork’lu DC motor, d�zges� g�r�ştek� küçük ger�l�m değ�ş�mler�n� b�le hızla düzelt�r. Servo-motor 
g�r�ş ger�l�m� çalışma sınırları dışına çıktığında l�m�t-sv�çler tarafından, çıkış ger�l�m� otomat�k olarak �stenen değere 
ayarlandığında kontrol devres� tarafından devreden çıkarılır. Regülasyon tamamlandığında elektron�k frenleme devres� 
yardımıyla motorun enerj�s� kes�l�r ve sess�z çalışır. 

M E.C.C.

ÇIKIŞ

B.T.

GİRİŞ

V.T.

MONOFAZE SERVO REGÜLATÖRLERİN ÇALIŞMA PRENSİBİ

TRİFAZE SERVO REGÜLATÖRLERİN ÇALIŞMA PRENSİBİ

T

S

R

X

W

Z

B.T.

B.T.

B.T.

V.T. V.T. V.T.

M E.C.C. M E.C.C. M E.C.C.

N N

G
İR

İŞ

R
E
G

U
LE

LI
 Ç

IK
IŞ
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STATİK REGÜLATÖR

Sonsuz Ömür
  Stat�k voltaj regülatörler� bünyes�nde hareketl� parça �çermeyen stat�k b�r ger�l�m regülatörüdür. Ger�l�m regülasyonunu
tamamen m�krokontrolör denet�m�nde d�j�tal teknoloj�yle m�l�san�yeler mertebes�nde gerçekleşt�r�r. Aşınacak, esk�yecek,
bakım gerekt�recek h�ç b�r parçası yoktur. Oysa klas�k servo motorlu voltaj regülatörler�nde �se motor kollektörler�, değ�şken
trafo fırçaları, fırça yatakları g�b� mekan�k sürtünmel� parçalar hızlı b�r aşınma göster�r. Yük altında sürekl� çalışmada  trafo
yüzey�nde ısınma ve aşınmalar hatta voltaj kes�nt�ler� meydana gel�r.

STATİK REGÜLATÖRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Yüksek Güvenirlilik
  Stat�k voltaj regülatörler� tamamen m�krokontrolör denet�ml�, thyr�stör kontrollü olup d�j�tal teknoloj�yle çalışmaktadır. Şebe-
ke voltajının tehl�kel� derecede düşük ve yüksek gelmes�nde, aşırı akım, aşırı ısı, çıkış kısa devres� g�b� anormal
durumlarda kend�s�n� ve besled�ğ� yükü korur. Tüm güçlerde RFI ve EMI filtreler� standart olarak mevcuttur.

Çok Yüksek Düzeltme Hızı
  Stat�k voltaj regülatörler� şebeken�n �lk per�yodunda ger�l�mdek� değ�ş�m� h�ssederek, b�r per�yod (20 m�l�san�ye)de çıkış
ger�l�m�n� 220V + %2 aralığına sokar. Klas�k servo motorlu voltaj regülatörler�nde �se; değ�şen şebeke voltajının düzelt�lmes�
b�r motor tarafından sürülen fırçaların değ�şken transformatörün çıkış voltajını ayarlamasıyla sağlanır. Bu aşınma ve hızlı 
şebeke voltajı değ�ş�mler�nde yavaş cevap vermek demekt�r. Çıkış voltajı düzeltme hızı san�yeler mertebes�nde olduğundan
besled�ğ� çağdaş elektron�k c�hazlar �ç�n oldukça yavaş sayılmaktadır.

Yüksek Kalkış Akımı
  Stat�k voltaj regülatörler� an� ve yüksek akımlara dayanıklı yarı �letken elemanlar (thyr�stör) sayes�nde yüksek kalkış akımı 
gerekt�ren yüklere çok hızlı cevap vermekted�r. Bu yarı �letken elemanlar 20 m�l�san�ye �ç�n nom�nal akımın 10 katına daya-
nab�lmekted�r.Oysa servo motorlu voltaj regülatörler�nde �se b�r asenkron motorun kalkış demerajında b�le, fırçaların kontak
noktasında kontak d�renc�nden dolayı çok yüksek sıcaklık meydana gelecek, fırçanın ve transformatörün yüzey�nde 
tahr�bata neden olacaktır.

Distorsiyon İçermez
  Stat�k voltaj regülatörler�, ger�l�m regülasyonunu stat�k elemanlarla (thyr�stör) STEP_UP/DOWN yöntem�yle ZERO 
TRANSFER mantığı �ç�nde gerçekleşt�rmekted�r. Akım transfer� sıfır geç�şl�d�r. Dolayısıyla harmon�k �çermez. 

Aşırı Gerilim Düşük Gerilim Koruması 
  C�haza bağlı alıcılara g�den, en yüksek ve en düşük ger�l�m değerler�n� sınırlar. Kullanıcı bu değerler� ve değerler�n
aşımı durumunda alıcılara g�den ger�l�m� kesme zamanını ön panel üzer�nden ayarlayarak kontrol edeb�l�r. 
Aşırı akım-çıkış kısa devre koruması; kurgulanan c�haz gücünün çekeceğ� nom�nal akımların, set ed�len akım 
tolerans değerler�n�n üstünde olması, akım ve zaman grafikler�n�n aşılması ve akımın yükselme hızının tablo değerler�ndek�
farkı sorgulanarak koruma sağlanır.  
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SAG-Surge Koruması
  Şebekede, m�krosan�ye mertebes�nde oluşan an� çökme, yükselme ve b�nlerce voltluk sıçramalara karşı alıcıları koruyan
“etk�l� koruma devres�”d�r. Etk�l� koruma devres� genelde hem s�metr�k hem de as�metr�k ger�l�m dalları b�ç�m�nde çalışır.
Yan� hatlar arası ve hatlar arasından toprağa. Etk�l� koruma devres�; hızlı tepk� gösteren supressör d�yotlardan oluşan üç
kademel� koruma devres�, var�störlerle orta koruma kademes� ve güçlü gazlı aşırı ger�l�m �let�c�ler� �le kaba koruma olarak 
desteklen�rler. Koruma aşamaları b�rb�r�nden ohm�k d�rençlerle ayrılmıştır. Bu, aşırı ger�l�mler�n baskılanarak sınırlandırılması
ve darbe akımların saptırılması gerekt�ğ�nde koruma devres�nde gücün en uygun b�ç�mde dağılmasını sağlar. Böylece 
alıcılara şebekeden aşırı ger�l�m b�nmes� mümkün olmayacak b�ç�mde etk�l� koruma sağlanmış olur. 

Kompakt Şalterli Koruma
  Regülatör panel üzer�nden açma / kapama özell�ğ�ne sah�pt�r. Aşırı ger�l�m, düşük ger�l�m ve çıkış kısa devres� g�b�
durumlarda c�haz elektron�k olarak koruma altına alınır ve çıkış kes�l�r. Ayrıca mekan�k ayraç olaral Kompakt Şalter 
açtırılarak extra güvenl�k sağlanmış olur.  uygulaması 200 kVA ve üstü güçlerde uygulanmaktadır.“Boster Transformer”
Harmon�k El�m�nasyon özell�ğ� yanısıra yük akımının %20's� kadarının yarı �letken üzer�nden geç�r�lmes�, düşük maal�yet ve
s�stem�n güven�rl�l�ğ�n�n artmasına olanak sağlamaktadır . 

LCD Ön Panel
  Ön panelde bulunan m�n�k d�yagram sayes�nde �lk bakışta c�hazın çalışma durumu hakkında b�lg� ed�n�leb�l�r. Farklı d�l
seçenekler� barındıran LCD d�splay sayes�nde c�hazın g�r�ş ve çıkış değerler� (ger�l�m, akım, frekans) okunab�lmekte ve
kal�bre ed�leb�lmekted�r. G�r�ş ger�l�m� alt ve üst sev�yeler� regülel� çıkış ger�l�m� alt ve üst sev�yeler�, çıkış ger�l�m� koruma alt 
ve üst sev�yeler�, aşırı düşük ve aşırı yüksek ger�l�m kesme zamanları, ger�l�m kal�brasyonu �ç�n negat�f ve poz�t�f polar�te 
ayarları ş�fre kontrolüyle kullanıcıya sunulan parametrelerd�r . 

GİRİŞ KODU

   G�r�ş ger�l�m� alt sev�yes�1.

   G�r�ş ger�l�m� üst sev�yes�2.

   Çıkış ger�l�m� alt sev�yes�3.

   Çıkış ger�l�m� üst sev�yes�4.

   Korumalar �ç�n terc�h seç�m�5.

   Regülel� çıkış ger�l�m� alt sev�yes�6.

 135V

 275V

 160V

 245V
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 211V (For 380V Out. Volt.)
 218V (For 400V Out. Volt.)

    Regülel� çıkış ger�l�m� üst sev�yes�7.

    Çıkış ger�l�m� kal�brasyonu8.

    Çıkış ger�l�m� kal�bre polar�zasyonu9.

   G�r�ş ger�l�m� kal�brasyonu10.

   G�r�ş ger�l�m� kal�bre polar�zasyonu11.

 227V (For 380V Out. Volt)
235 V (For 400V Out. Volt)
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MONOFAZE REGÜLATÖRLER

GİRİŞ ÇIKIŞ KLEMENS

ELEKTRİKSEL BAĞLANTISI

7.5-10-15-20-30 KVA İÇİN

BAĞLANTI ŞEKLİ GİRİŞ ÇIKIŞ
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Monafaze Regülatörlerde c�hazın g�r�ş-çıkış bağlantısı yukarıda göster�lm�şt�r. Elektr�k panosundan alacağınız 1 faz + Nötr 
kablosunu, c�hazın arka panel�n�nde bulunan Klemens grubuna (et�ket� d�kkate alarak) sırasıyla yapınız.
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MONOFAZE REGÜLATÖRLER

GİRİŞ ÇIKIŞ KLEMENS

ELEKTRİKSEL BAĞLANTISI

30-45-60-75-90-120KVA İÇİN

BAĞLANTI ŞEKLİ

Tr�faze regülatörlerde c�hazın g�r�ş-çıkış bağlantısı yukarıda göster�lm�şt�r. Elektr�k panosundan alacağınız 3 faz+nötr 
kablosunu, c�hazın arka panel�nde bulunan klemens grubuna (et�ket� d�kkate alarak) soldan �t�baren L1-L2-L3 ve N olarak
sırasıyla yapınız. Beslenecek yükün Nötr ve faz bağlantısını sırasıyla yapınız.

x

x
x

GEÇİCİ
VOLTAJ

KORUMA
RFI
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TRANSFORMATÖRÜ
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AŞIRI GERİLİM

KORUMA



CİHAZA YETKİLİ PERSONEL HARİCİ KİMSE BAKIM YAPAMAZ.
BÖYLE BİR DURUMDA SERVİSE ARIZA İLE İLGİLİ BİLGİ VERİNİZ.

CİHAZA YETKİLİ PERSONEL HARİCİ KİMSE BAKIM YAPAMAZ.
BÖYLE BİR DURUMDA SERVİSE ARIZA İLE İLGİLİ BİLGİ VERİNİZ.

DİKKAT! Kaşesiz belgeler geçersizdir.

CİHAZ

C�ns�

Model

Ser� No.

Garant�
B�t�m Tar�h�

SATICI

Ünvanı

Satış Tar�h�

Kaşe ve
İmza

MÜŞTERİ

Adı, Soyadı

Adres�

ÖNEMLİ NOT:

YETKİLİ BAYİİ:

Tekn�k Destek: 0533 337 87 05 - 0232 457 57 69
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