
Kael Universal Haberleşme Yazılımının Kurulumu

1. Kurulum CD' sini bilgisayarınızın CD sürücüsüne yerleştirin ve setup dosyasını CD ROM içerisinde
 aşağıda gösterildiği gibi bulun. Kurulumu başlatmak için setup dosyasının üzerine çift tıklayın.

2. Yazılımı çalıştırdığınızda 
Ekranınızda resimdeki karşılama 
ekranını göreceksiniz.
Lütfen “Next” tuşuna tıklayın.



3. Daha sonra ekranınızda 
kurulum klasörü ve kullanıcı 
seçim ekranını 
göreceksiniz.Lütfen ayarlarınızı 
yapın ve “Next” tuşuna tıklayın.

4. Yüklemeyi başlatmak
 için “Next” e tıklayın.



5. Kurulumun devam 
etmesini bekleyin.

6. Kurulumu tamamlamak ve
 Kurulum ekranından çıkmak 
için “Close” a tıklayın.



Kael Universal Yaz l m  Kullan mı ı ı ı ı

    Yazılımı başlatmak için “Başlat” menüsünden “Tüm Programlar”
menüsünde yer alan Kael menüsü altındaki  “Kael Universal” klasörünün içindeki 
 'Kael Universal ' kısayoluna tıklayın. Veya masaüstünden “Kael Universal” 
kısayolunu çift tıklayın.Karşımıza gelen pencerede aşağıdaki ayarları yapabiliriz. 

Yandaki örnekte ip numarası 192.168.2.150 olan
 9761 port numaralı ,sıra numarası 1 olan 
bir cihazın sisteme eklenmesi örnek olarak 
verilmiştir.

   Yazılımı ilk defa kullanıyorsak Cihaz menüsünden yazılıma ;Cihaz 
ekleyebiliriz,eklemeden bağlanabiliriz yada daha önce eklemiş olduğumuz bir cihaz ile ilgili 
bilgi düzenlemesi yada kontrolu yapabiliriz.Yazılıma eklediğimiz cihaz bilgilerinin yedeğini 
alabilir (ip,port,cihaz sıra no ) ve bu yedekten bilgileri sonra tekrar yazılıma yükleyebiliriz.

İlgili cihaz yazılıma başarıyla eklenmişse
yandaki örnekte görüldüğü gibi 
ikonu yazılımın penceresinde belirir.



Kompanzasyon Takibi Ekranı
Anlık % Değerleri & Reaktif Güç Toplam Enerji Oranları Kademe Durumları

Alarmlar Sistem Durum 
Bilgileri

Akım Gerilim 
Vektörleri

Ölçümler Ekranı 

                                                                                                     ΣW, ΣVAr, ΣVA,ΣWh,ΣVArh,ΣVAh

VL-N,
A, 
CosΦ,
VL-L,
Hz,
W, VAr, VA,

3 Faza Ait Ölçülen Elektriksel Büyüklükler



Ayarlanabilen Değerler Ekranı

Ön Ayarlar

Zaman 
Ayarları

Gelişmiş AyarlarAlarm Kontrol 
Paneli

Osiloskop Ekranı

3 Faz'a Ait Akım ve Gerilim Sinyalindeki bozulmaları bu ekrandan izleyebiliriz.



Harmonikler Ekranı

3 Faz'a Ait Gerilim Ve Akım Harmoniklerini (tek-çift ,1'den 31.iye kadar )  %'de -genlik, 
logoritmik- lineer olarak bu ekrandan izleyebiliriz.
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