
Kael Çoklu 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.

İlk olarak Bilgisayarımıza yazılımın veri depolayabilmesi için 
Microsoft sql server ya da sql server express kurmamız gerekmektedir.



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 Çoklu Haberleşme Yazılımı Kullanımı

Yazılımı başlatmak için  ``Kael Çoklu Haberleşme`` kısayolunu çift tıklayın.

    Program ilk kullanımda  sizden sql server 'ı kurarken girmiş olduğunuz sql adını seçmenizi ister,
Sunucu Adresi bölümünden sql adınızı seçip sol alt köşedeki Test ikonuna tıklayın.Sql kurulumunuz
Başarılıyla sonuçlanmışsa Bağlantı sağlandı uyarısı verir .Veri tabanına yazma işlemi 
Başarısız uyarısı alırsanız,sql server ve kael çoklu haberleşme programını virüs programınızı ve 
Kullanıcı denetimini kapatarak(Denetim Masası\Tüm Denetim Masası Öğeleri\Kullanıcı Hesapları)
tekrar kurmayı deneyin.Windows Starter sürümünü  kullanıyorsanız Sql server kuramazsınız. 

  Bağlantı sağlandıktan sonra Tamam ikonuna tıklayınca aşağıdaki sayfa karşınıza gelir.Bu sayfada
Haberleşmek ve veri kaydı yapmak istediğiniz cihazları sağ üst köşedeki Cihaz menüsünün
Cihaz Ekle kısmına tıklayıp,ip ya da com numarası girerek ilgili cihazları yazılıma ekleme işlemini
aşağıda görüldüğü gibi yapabilirsiniz.



 İncelemek istediğimiz cihazın bulunduğu satıra sağ tıklarız.Açılan menü  ilgili cihaza göre 
farklılık gösterebilir.Sırayla alt menüleri inceleyelim...

   Bağlan menüsüne tıkladığımız zaman Kael Universal Yazılımı arayüzü karşımıza gelir.Bu 
yazılım anlık gerilim,akım,aktif,reaktif,görünen güç,genel endüktif kapasitif ceza sınırları,biriken
enerjiler,alarmlar hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlar.Aynı zamanda bilgisayar başından ilgili 
cihazın tüm ayarlarına müdahale edebiliriz. 

Anlık % Değerleri & Reaktif Güç 
Toplam Enerji Oranları

Kademe Durumları

Alarmlar
Sistem Durum 

Bilgileri
Akım Gerilim 

Vektörleri

Kompanzasyon Takibi Ekranı



Ölçümler Ekranı 
3 Faza Ait Ölçülen Elektriksel Büyüklükler

 ΣW, ΣVAr, ΣVA,ΣWh,ΣVArh,ΣVAh

VL-N,
A, 
CosΦ,
VL-L,
Hz,
W, VAr, VA

Ön 
Ayarlar

Zaman 
Ayarları

Alarm Kontrol 
Paneli Gelişmiş Ayarlar

Ayarlanabilen Değerler Ekranı



Osiloskop Ekranı

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

Harmonikler Ekranı

3 Faz'a Ait Gerilim Ve Akım Harmoniklerini , %'de -genlik, logoritmik- lineer olarak bu 
ekrandan izleyebiliriz.



  İstatikler menüsü bilgisayarınızda kayıt altına alınan geçmişe yönelik verilerin grafiksel ve rakamsal
olarak raporlanmasını sağlar.

  İstatikler menüsü de kendi içerisinde alt menülere ayrılır.Bu menüler bağlantı kurulan cihaz reaktif
güç kontrol rölesi ise aşağıdaki gibi olur.Şimdi kısaca bu alt menülerden bahsedelim.

 - Enerjiler menüsü ; Geçmişe ait biriken aktif ve reaktif güçlerin belirlenen tarih veya zaman 
aralıklarında yüzdesel ya da enerji birikimi olarak raporlanmasını sağlar.Bu raporlar ;
-Genel Rapor
-Özel Rapor
-3 Zamanlı Tarife Raporu,   olarak üç'e ayrılır kendi içerisinde.

  
   Genel Rapor :  İstenen yıllar,yıl,ay,gün bazında rapor alınmasını sağlar. 



Özel Rapor :  İstenen tarih ya da istenen zaman aralıklarında rapor almamızı sağlar.

  3 Zamanlı Tarife Raporu : İstenen tarih ya da tarih aralıklarında,farklı 3 tarifede enerji
Raporu almamızı sağlar.



Örnek enerji raporu;

  Ölçümler: İstenen tarih ya da tarihler arasında ölçülmüş Gerilim,Akım,Aktif ,Reaktif güç 
değerleri ile ilgili rapor oluşturur. 



Ölçümler: İstenen tarih ya da tarihler arasında Gerilim-Akım değerleri ile ilgili rapor oluşturmayı
sağlar.

Ölçümler: İstenen tarih ya da tarihler arasında Aktif-Reaktif Güç değerleri ile ilgili rapor oluşturmayı
sağlar.



  Alarmlar- Faz Alarmları : İstenen tarih ya da tarihleri arasında oluşmuş Faz Alarmlarının 
raporunu oluşturur.İgili Alarmlar ;
-Aşırı Gerilim                   -Düşük Gerilim
-Aşırı Kompanzasyon      -Düşük Kompanzasyon
-Aşırı THDV                     -Aşırı HDV
-Aşırı  THDC                    -Aşırı HDC

  Alarmlar- Global Alarmlar : İstenen tarih ya da tarihleri arasında oluşmuş Global Alarmların 
raporunu oluşturur.İgili Alarmlar ;
-Kayıp Konnektör 1                   -Kayıp Konnektör 2              -Kayıp Konnektör 3  
-Sistem Hatası                          -Aşırı Sıcaklık                       -Voltaj Bağlantı Hatası
-Kademe Değişim Uyarısı         -Sıfır Kademe Uyarısı           -Modbus İzinsiz Erişim Uyarısı
-Aşırı  Kompanzasyon              -Düşük Kompanzasyon



  Kademeler:  İstenen tarih ya da tarihler arasında sistemde bağlı olan kademe güçleri ile ilgili
rapor oluşturmayı sağlar.Bu sayede kademe güçlerinde oluşan değişimleri gözlemleyebiliriz.

Kael Universal - Enerji Analizörü Arayüzü

Listeden ilgili analizörün bulunduğu satıra sağ tıklarız.Açılan menüden bağlan'ı seçeriz.ve 
karşımıza farklı bir arayüz gelir.Bu arayüz sayesinde analizörümüzden gelen verileri kolaylıkla 
inceleyebiliriz.



Sayaçlar 

İmport ve Export enerji birikimlerini gözlemlediğimiz ekrandır. 
 Import-export   ΣW, ΣVAr, ΣVA,ΣWh,ΣVArh,ΣVAh 

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

Osiloskop Ekranı



Harmonikler Ekranı
3 Faz'a Ait Gerilim Ve Akım Harmoniklerini , %'de -genlik, logoritmik- lineer olarak bu 
ekrandan izleyebiliriz.

Demand & Peak Ekranı

Sistemde ölçülen elektriksel parametreler ile ilgili oluşmuş demand peak değerlerinin raporlandığı
sayfadır. 



Ayarlanabilen Değerler 
Ekranı

  Sistemde ölçülen elektriksel parametrelerin belirlediğimiz limit değerlerini aşması durumunda 
oluşan alarmları gördüğümüz sayfadır.

Alarmlar Ekranı



Genel Rapor :  İstenen yıllar,yıl,ay,gün
 bazında rapor alınmasını sağlar. 

Özel Rapor :  İstenen tarih ya da istenen zaman aralıklarında rapor almamızı sağlar.

  İstatistikler menüsü bilgisayarınızda kayıt
altına alınan geçmişe yönelik verilerin grafik
ve rakamsal olarak raporlanmasını sağlar

 - Enerjiler menüsü ; Geçmişe ait biriken aktif ve reaktif
güçlerin belirlenen tarih veya zaman aralıklarında yüzdesel
ya da enerji birikimi olarak raporlanmasını sağlar.Bu raporlar;
-Genel Rapor
-Özel Rapor
-3 Zamanlı Tarife Raporu,olarak 3 e ayrılır kendi içerisinde.



  3 Zamanlı Tarife Raporu : İstenen tarih ya da tarih aralıklarında,farklı 3 tarifede enerji
tüketimini görebilmemizi sağlar.

 Maliyet ; İstenen tarih ya da tarih aralıklarında tüketilen enerjinin maliyet raporunu almamızı sağlar.



Ölçümler: İstenen tarih ya da tarihler arasında Gerilim-Akım değerleri ile ilgili rapor oluşturmamızı
sağlar.

  Harmonikler: İstenen tarihe ait oluşan  Harmonik değerleri ile ilgili rapor oluşturmamızı
sağlar.



  Olay Tanımlama : Programa bizim için önemli sınır değerlerini tanımlarsak(Akım,Gerilim vb..) ,
program bu sınır değerlerini aşma durumunda bizi uyarır.Aynı zamanda olayın ne zaman ve nasıl 
gerçekleştiğini geçmişe ait raporları inceleyerek daha kolay ulaşmamızı sağlar. 

Tanımlanabilen Olay  Birimleri ;
-Gerilimler                       -Akımlar
-Aktif Güç                        -Reaktif Güç                          -Görünen Güç
-Toplam Aktif Güç            -Toplam Reaktif Güç             -Toplam Görünen Güç

Tanımlanan olaylara ait girilebilen veriler ; eşik değeri,açma zamanı,histerisiz (arızadan geri 
dönüş) yüzde değerleridir.



    Alarmlar- Faz Alarmları : Belirlenen limit değerlerini aşma durumunda program 
bizi uyarır.İlgili Alarmlar;
-Aşırı Gerilim                                  -Düşük Gerilim                            -Aşırı Akım
-Aşırı Kompanzasyon                    -Düşük Kompanzasyon                -Kayıp Faz
-Aşırı THDV                                   -Aşırı HDV
-Aşırı  THDC                                  -Aşırı HDC

   Alarmlar- Global Alarmlar : Belirlenen limit değerlerini aşma durumunda program bizi uyarır.
İgili Alarmlar ;
     -Aşırı  Kompanzasyon              -Düşük Kompanzasyon    -Voltaj Bağlantı Hatası

Belirlenen limit değerlerini aşma durumunda programın alarm verip tarafımızı bilgilendirmesini
Sağlayabiliriz.Alarmlar Faz Alarmları ve Global Alarmlar olarak kendi içinde ikiye ayrılır.



   Yazılım üzerinde ekli cihazlardan biri ilgili bilgilerde değişiklik olma durumunda,cihaz ile ilgili
yeni bilgileri Cihaz Güncelle menüsü altında düzenleyebiliriz.

Cihaz Güncelle alt menüsü altında yapabileceğimiz değişiklikler;
-Cihazın bağlantı türü ( ip ya da seri port )
-Cihaz tanımı ve ilişkilendirileceği klasör seçimi
-Veri kayıt zaman aralığı (min. 1 dakika)



   Yazılım üzerinde bir ya da daha fazla cihaz için günlük enerji raporu oluşturulabilir.Günlük rapor
almak istediğimiz cihazlar pencere üstündeki sağ yön tuşu ile sağ pencereye taşınır.Yanlışlıkla 
taşıdığımız ya da rapor almak istemediğimiz cihazı seçip pencere üstündeki sol yön tuşuna basarak
rapor alımını iptal edebiliriz.
   Aşağıda da görüldüğü gibi yazılım bize Seçilen Cihazlar ile ilgili günlük raporları liste halinde verir.

     Birden fazla enerji analizörünün toplam tüketimlerini oluşturacağımız Sanal Cihaz üstünden 
görebiliriz.Bunun için ilgili cihazları Seçilen Cihazlar menüsü altına ekleriz.



   Yazılımın bilgisayarda biriktirdiği verilerin yedeğini almak istersek Veritabanı Ayarları ,Veritabanı
Yedekle menüsü ,altından yedek alabiliriz.

  Mevcut sql server ayarlarımızı doğrulamak ya da ağ içindeki başka bir bilgisayardan server 
üstünde yedeklenen verilere ulaşmak için Sql server ayarları menüsünü kullanırız. 
Not: Verilerine ulaşmak istediğimiz server'a, admin tarafından bizim erişimimize izin verilmesi
gerekmektedir. 



   
    Aynı zamanda kendi bilgi işlem sorumlunuza da durumu bildirip ilgili ayarlarda tarafınıza yardımcı
olmasını sağlamanız en sağlıklısı olucaktır.Bilgi işlem sorumlusu ilgili ayarları yaptığı gibi güvenlik 
duvarından da yazılıma izin vermesi gerekmektedir aksi taktirde yazılım size mail atamaz.

Yazılımın tarafımıza mail atmasını istiyorsak, Eposta Ayarları alt menüsünden ,mail atılacak kişileri
 ve kendi mail server ayarlarımızı ilgili menüden girmemiz gerekir.



 
   Bu durum ile ethernet bağlantıdan wifi ye geçişte ya da sanal bilgisayar kullanımında da 
karşılaşabiliriz.Sahiplik ayarlarını aktarmak istediğimiz bilgisayarın mac adresine bakarak aktarırız.

  Bir bilgisayarda verileri depolanan cihazlar o bilgisayarın mac numarası ile eşleştirilir.Bu verilerin
başka bir bilgisayara aktarılması durumu gerçekleştiğin de ilgili verilere ulaşabilmek için cihaz 
sahiplik ayarlarının yeni bilgisayara aktarılması gerekir.



Yazılım ayarları menüsünden ana ekranda görmek istediğimiz verileri seçebiliriz.Bu veriler Biriken
Enerjiler ve Anlık Değerler olarak ikiye ayrılır.Biriken enerjiler minimum 1 dakikada bir güncellenir
kullanıcı tanımlıdır.Anlık enerjiler saniyede bir değişir.Anlık veriler, çok fazla cihaz takibinde 
bilgisayarınız çok iyi değilse sisteminizi yorabilir.Böyle bir durumla karşılaşırsanız tavsiyemiz 
anlık verileri kapatmanızdır.
  Takip ettiğiniz cihaz sayısı ekrana sığmıyorsa,cihaz listesi sayısı sekmesinden ekranı istediğiniz 
Sayıya bölerek tüm takip ettiğiniz cihazları tek bir ekranda görmeyi sağlayabilirsiniz.

   Sisteminizin performansına göre Gelişmiş ayar menüsünden aşağıdaki ayarları yapabilirsiniz..
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