
Hızlı Tuşlar :
Ölçüm  ekranındayken yukarı tuşuna basarak  Giriş aşırı gerilim değerini ,     

aşağı tuşuna basarak Giriş düşük gerilim değerini görebilirsiniz.                    

DV-72-RR
REGÜLATOR KONTROL CİHAZI
    TRUE RMS
Genel
Servo motorlu regülatörlerde çıkış gerilimini istenen set değerinde sabitleyebilmek amacıyla kullanılır.
-Cihaz hem giriş gerilimini hem de çıkış gerilimini ölçer ve servo  motor kontrol çıkışına kumanda ederek 
 regülatörün çıkış gerilimini sabit tutar. 
-Ölçümleri True RMS yöntemini kullanarak hesaplar. 
-Motorun hızına müdahale ederek  set değerine yumuşak yaklaşım yapar.
-Hafızaya Giriş geriliminin en düşük ve en aşırı gerilim değerlerini alır. Bu sayede üretici cihazının hangi 
koşullar altında  çalıştığını takip edebilir.

■ %Aşırı giriş gerilim SET değeri variyak sınır switch'inin max.açma gerilim 
değerinden küçük seçilmelidir.
Örnek : 
sınır switch'i 250 Voltta açıyorsa, %Aşırı gerilim SET değeri ≤ 249 V olmalıdır.

■ %Düşük çıkış gerilim SET değeri variyak sınır switch'inin min. açma gerilim 
değerinden büyük seçilmelidir.
Örnek : 
sınır switch'i 170 Voltta açıyorsa, %Düşük gerilim SET değeri ≥ 171 V olmalıdır.
Aksi takdirde Motor hatası(dEr) verir. Bu durumda çıkış rölesi kontağını açar.Giriş
gerilimi normal değerlere geri döndüğünde, (dEr) motor hatasıbiter ve
cihaz, regülatörün çıkış gerilimini set edilen değere getirir. Çıkış rölesi
kontağını kapar.

        V(in)
Giriş Gerilimi(V) 

Triyak çıkışı (motor 
sürme devresi)

t

İzin verilen
gerilim bölgesi

       V(out)
Çıkış Gerilimi(V)

(Re) t

t
dLY
on 

dLY
oFF 

dLY
oFF 

dLY
on 

dLY
on 

Normal
Bölge

Aşırı Giriş Gerilim 
SET Değeri

% Histeresiz 
    Değeri

% Histeresiz 
    Değeri

Düşük Giriş Gerilim 
SET Değeri

(Aşırı) Switch açma 
gerilim değeri

(Düşük) Switch 
açma gerilim değeri

PARAMETRELERE GİRİŞ :
Set tuşuna 5 sn süreyle basarak ulaşılır. 
Set    : Pek çok parametrenin set edildiği bölüme giriştir. Set tuşuna basarak bu menünün içine girilir. Bu menü içinde yön tuşu ile sırasıyla Set, h-1, h-2, 
Spd,Pou, Clr, uSt, Alt, hYS, dLY-oFF, dLY-on ve qut 'e ulaşılır. Set menüsü içindeyken tüm parametreler değerleri ile birlikte flaş yapar. Değeri 
değiştirmek için önce set tuşuna basılır ve ekrandaki değer sabit olarak görünmeye başlayınca yön tuşları ile değer değiştirlir. Set tuşuna basarak hafızaya 
alınır.
qut :   Set tuşuna basarak ölçüm ekranına geri döner.

TUŞLARIN KULLANIMI :
Menüye set tuşu ile girilir. Menü içindeki parametrelere yön tuşu ile ulaşılır. Set tuşu ile parametrelerin içine girilip, yön tuşları ile değer değiştirilir. Set tuşu 
ile değeri değiştirilmiş olan parametre hafızaya alınır.

Giriş Gerilimine göre kontrollar:

■ Çıkış gerilimi , aşırı yüklenme nedeniyle yada gerilim darbesi neticesinde,
%Aşırı çıkış gerilim SET değerini yada % Düşük çıkış gerilim SET değerini, 
dLY oFF zamanı süresince aşarsa ,cihaz röle kontağını açar. Çıkış gerilimi
%hYS kadar geri geldiğinde ve dLY on süresi bittiğinde, cihaz röle kontağını kapar.

■ Set değerlerinin aşağıdaki gibi seçilmesi tavsiye olunur.
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TEKNİK BİLGİ

İşletme Gerilimi (Un) : 220Vac
İşletme Aralığı : (0,8-1,1) x Un
İşletme Frekansı : 50 Hz
Besleme Güç Tüketimi : < 4VA
Ölçme Hassasiyeti : %1±1 dijit
Gösterge  : 3 Dijit x 2 satır 

  LED display
motor sürme katı : 12 – 15 Vac 
Kontak Akımı : Max. 5A / 240Vac
Koruma Sınıfı : IP 20
Klemens Koruma Sınıfı: IP 00
Ortam Sıcaklığı : - 5 °C .... + 50 °C
Nem : %15 ...... %95 

  (Yoğuşma olmadan)
Bağantı Şekli : Pano kapağına önden
Boyutlar : 72x72x80 mm
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% Histeresiz değeri 
Açma – Kapama için
Aşırı için; 246 x (1-0.01)=244V
Düşük için;163 x (1+0.01)=161V
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Motor Hatası
000 : hata kontrolu devre dışı
001 : hata kontrolu devrede

Çıkış Voltajı SET değeri 
(80 – 400 V)

± Normal bölge değeri 
(0,1 – 10 V)
motora kumanda edilmeyen
bölgeyi tanımlar. örnek::0,5 
220 +0,5 = 220,5 V
220 - 0,5 = 219,5 V

Speed (motor hız) 
SET değeri (1 – 5 )
Set değere yumuşak  geçişi
sağlamak için belirlenen
motor hızı.  min hız=1

Hafıza siliniyor 

Açma Zamanı 
SET değeri (0,01 – 60 sn)
Aşırı yada düşük sınıra
ulaşıldığında açma için
bu zamanı sayar.

± Speed kontrol bölgesi
(0,1 – 10 V)
Set değere yumuşak  geçişi
sağlamak için belirlenen
yavaş motor hız bölgesi

 ÇIKIŞ

% Düşük Giriş Gerilim 
SET değeri      (0,05 -0,50)
220 x (1-0.26) = 163 V

Kapama Zamanı 
SET değeri (0,01 – 60 sn)
Gerilim normal değere
döndüğünde çıkışa bu 
zaman sonunda izin verir.

% Aşırı Giriş Gerilim SET 
değeri        (0,05 -0,50)
220 x (1+0,12) = 246 V

SET

Arttır

 Azalt

Motor  Güç Dengelemesi
(30 – 140 )
Değişik motorların en ideal
güç kullanımını bulmaya
yarar. Darbesiz çalışma için
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%Aşırı Çıkış Gerilim 
SET değeri   (0,05 -0,50)
220 x (1+0,12) = 246 V
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%Düşük Çıkış Gerilim 
SET değeri   (0,05 -0,50)
220 x (1-0.26) = 163 V
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DV-72-RR
Bağlantı Şeması :

Kontak Çıkışı
5A / 240Vac

V in V out V out N SW1 SW2 Vac
12-15

VARYAK

12V

DC
motor

3Ω  11W

012V

Besleme Gerilimi

DV-72-R modelinde
çıkış kontakları mevcut
değildir.

Çıkış Gerilimine yumuşak Yaklaşım:
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