
Genel
Üç fazlı sistemlerde, AC şebeke gerilimlerinin RMS değerini hassas bir 
şekilde ölçer. Cihaz üzerindeki buton kullanılarak, sırasıyla faz-nötr 
gerilimleri ve faz-faz gerilimler görüntülenir.
Gerilim ölçümü faz – faz arası  10 - 500 V aralığında yapılır. 
NOT:  L1 - N  cihazın besleme girişidir. Bu nedenle L1 – N arası gerilimin 
cihaza ait işletme çalışma aralığında olması gerekir.

Devreye Alma Talimatları:
■ Cihazı monte etmeden önce prospektüsü ve tüm uyarı ve talimatları 
   okuyunuz.
■ Cihazın takılacağı  panoda enerji olmadığından emin olunuz.
■ Cihaz panonun kapağına ön taraftan takılacak şekilde tasarlanmıştır. 
   Cihazla birlikte verilen iki adet sıkıştırma aparatı kullanılarak ,cihazın 
   pano kapak saçına sıkı sıkı montajını sağlayınız.
■ Hiçbir koşul altında, cihazın önünde bulunan paneli açmayınız.
■ Cihazın arka tarafında bulunan klemensleri sadece panoda enerji 
   olmadığından emin olduğunuzda açınız. Bağlantı şemasına uygun 
   olarak bağlantısını yapınız.
■ Klemenslerin cihaza sıkıca bağlandığından emin olunuz.
■ Şebeke ile cihazın besleme ve ölçme girişleri arasına cihaza gelen 
   enerjiyi devre dışı bırakabilmek için şalter bağlayınız. Şalterden 
   sonra hem ölçme hem de besleme katını korumak için 1A FF tipi 
   sigortalardan geçip cihaza bağlayınız. 
■ Cihazınızdaki herhangi bir sorunda KAEL Müh. Elektronik Tic.ve 
   San.Ltd.Şti.'ne aşağıdaki adres veya telefon ile ulaşabilirsiniz.
   Atatürk mah. 78 sok. No:10 Ulucak-Kemalpaşa-İZMİR
   Tel: 0 - 232 – 8771484  pbx
■ Tüm bu uyarılar sizlerin ve işletmenizin 
   güvenliği içindir.Uyulmaması durumunda 
   oluşabilecek maddi – manevi kayıplardan 
   yada zarardan KAEL Müh. Elektronik Tic.
   ve San. Ltd .Şti sorumlu tutulamaz.
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TEKNİK BİLGİ

İşletme Gerilimi (Un) : 230Vac
İşletme Aralığı : (0,8-1,1) x Un
İşletme Frekansı : 50 / 60 Hz
Besleme Güç Tüketimi : < 4VA
Ölçme Girişi : 10 – 500 Vac
Ölçme Girişi Güç Tüketimi : <1VA
Ölçme Hassasiyeti : %1±1 dijit
Gösterge  : 3 Dijit LED display
Koruma Sınıfı : IP 20
Klemens Koruma Sınıfı : IP 00
Ortam Sıcaklığı : - 5 °C .... + 50 °C
Nem : %15 ...... %95 

    (Yoğuşma olmadan)
Bağlantı Şekli : Pano kapağına önden
Boyutlar : 48 x 48 x 50 mm
 

TEKNİK BİLGİ

İşletme Gerilimi (Un) : 230Vac (L1-N)
İşletme Aralığı : (0,8-1,1) x Un
İşletme Frekansı : 50 / 60 Hz
Besleme Güç Tüketimi : < 4VA
Ölçme Girişi : 10 – 500 Vac(faz-faz)
Ölçme Girişi Güç Tüketimi : <1VA (bir faz için)
Ölçme Hassasiyeti : %1±1 dijit
Gösterge  : 3 Dijit LED display
Koruma Sınıfı : IP 20
Klemens Koruma Sınıfı : IP 00
Ortam Sıcaklığı : - 5 °C .... + 50 °C
Nem : %15 ...... %95 

    (Yoğuşma olmadan)
Bağlantı Şekli : Pano kapağına önden
Boyutlar : 48x48x50 mm
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