
AMPERMETRE
EPM-14

1  ......... Ölçülen akýmý gösteren display.
2 ........... ESC tuþu. Menülerden çýkýþ tuþu.
3 ........... AÞAÐI yönde hareket tuþu.
4 ........... YUKARI yönde hareket tuþu.
5 ........... SET tuþu. Menüye giriþ ve deðer giriþ tuþu. Ölçme konumundayken
 3sn. basýlý tutulursa menüye girilir.

EPM-14�ün devreye alýnmasý ve menü ayarlarý:
Cihazýn baðlantýlarýný kullanma talimatýnda verilen baðlantý þekillerine uygun
olarak yaptýktan sonra enerji verin.
Ölçüm ve uygulamalarýnýzýn doðru olmasý için menüleri kullanarak gerekli
ayarlamalarý yapýn.

Akým trafosu menüsü:
Akým trafosu çeviri oranýnýn ve sekonder deðerinin girildiði menüdür.

Doðru Kullaným ve Güvenlik Þartlarý:
Aþaðýdaki þartlara uyulmamasý halinde ölüm ve ciddi yaralanmalar olabilir.
- Cihaz baðlanýrken bütün enerjiyi kesiniz.
- Cihaz þebekeye baðlandýðýnda arka kapaðý açmayýnýz.
- Cihazý solvent yada benzeri bir madde ile temizlemeye çalýþmayýnýz.

Sadece  kuru bez kullanýnýz.
- Baðlantýlarý kontrol ediniz.
- Elektriksel cihazlar sadece bayiniz tarafýndan tamir edilmelidir.
- Kullanýlacak sigorta F tipi olmalý ve akým sýnýr deðeri 6A olmalýdýr.
- Cihaz sadece pano tipi montaj içindir.

Genel Bilgi ve Kullaným Alanlarý
EPM-14 tek fazlý bir sistemde; sistemin Akýmýný ölçmek için tasarlanmýþ bir cihazdýr.

EPM-14 ile aþaðýdaki ölçüm ve uygulamalarý yapabilirsiniz.
1) Tek fazlý bir sistemde akýmý ölçebilir.
2) Ölçülen akýma ait demand ve max. demandý 2 ayrý periyotta izleyebilir,
dE-t (demand time) menüsünden 2 ayrý demand ve max. demand hesaplanma
süresi belirlenebilir.
3) Akým trafosu çeviri oranýný deðiþtirebilirsiniz.
[1....1000 (X/5A için), 1....5000 (X/1A için)]
4) CodE menüsünden 4 haneli bir kullanýcý þifresi belirleyerek,cihazýn ayarlarýnýn 
yetkisiz kiþilerce deðiþtirilmesini önleyebilirsiniz.

Tuþlara ait özel fonksiyonlar:
Cihaz ölçme konumundayken (herhangi bir menüye girilmemiþken)  bazý tuþ ve tuþ
gruplarý aþaðýdaki özel fonksiyonlarý gerçekleþtirir.

Akým trafosu çeviri oranýný girmek için; Ölçme konumundayken,

SET tuþuna basýn, Ctr görünecektir. (Veri girilmiþtir. Fakat henüz iþleme
alýnmamýþtýr.Yeni verinin iþleme alýnmasý için aþaðýdaki yolu takip edin)

Displaylerde (CAnC) görününceye kadar ESC tuþuna tek tek basýn.

Displaylerde (SAUE) göründüðünde SET tuþuna basýn (SAUE
göründüðünde ESC tuþuna basarsanýz veya �SAUE� yerine �CAnC�
seçeneðini seçerseniz yeni veri iptal edilecek, bir önceki deðer iþleme
alýnacaktýr.)

YUKARI-AÞAÐI tuþlarýný kullanarak gireceðiniz deðerin 1�ler hanesini
bulun

SET tuþuna basýn (displayin en saðýndaki rakam yanýp sönecektir.
10� lar hanesini yanlýþ girdiyseniz ESC tuþuna basarak tekrar
girebilirsiniz.)

SET tuþuna 3 sn. basýn (trF menüsü görünecektir.)

SET tuþuna basýn (Ctr menüsü görünecektir.)

YUKARI-AÞAÐI tuþlarýný kullanarak
gireceðiniz deðerin 1000�ler hanesini
bulun

YUKARI-AÞAÐI tuþlarýný kullanarak
gireceðiniz deðerin 100�ler hanesini
bulun

SET tuþuna basýn (displayin 2. rakamý
yanýp sönecektir. 1000�ler hanesini yanlýþ
 girdiyseniz ESC tuþuna basarak tekrar
girebilirsiniz)

YUKARI-AÞAÐI tuþlarýný kullanarak gireceðiniz deðerin 10�lar hanesini
bulun

SET tuþuna basýn (displayin 3. rakamý yanýp sönecektir. 100� ler
hanesini yanlýþ  girdiyseniz ESC tuþuna basarak tekrar girebilirsiniz.)
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:  Tek baþýna basýlý tutulurken 1. demand gösterilir.

:  Tek baþýna basýlý tutulurken 1. max. demand gösterilir.

+ :  Birlikte basýlý tutulurken 2. demand gösterilir.

+ :  Birlikte basýlý tutulurken 2. max. demand gösterilir.

+ :  Birlikte basýldýðýnda tüm demand ve max. demand deðerleri silinir.

Akým trafosu çeviri oranýnýn girilmesi:
Akým trafosu çeviri oranýnýn girildiði menüdür.

X/5A için 1 ...... 1000 arasýnda, X/1A için 1 ...... 5000 arasýnda bir
deðer girilebilir.

Not: Akým ölçülen sistem ile EPM-14 arasýnda akým trafosu
kullanýlmýyorsa, akým trafosu çeviri oranýný 1 giriniz.
Örnek: Akým ölçülen sistem ile EPM-14 arasýnda 30 A / 5 A luk bir
akým trafosu kullanýlýyorsa;

Akým trafosu çeviri oraný   =  30/5
                                                    =  6  girilmelidir.

SET tuþuna basýn (displayin en solundaki rakam yanýp sönecektir)

YUKARI-AÞAÐI tuþlarýný kullanarak displaylerde (SAUE) görünmesini
saðlayýn.

Akým trafosu sekonder deðerinin seçilmesi:
Akým trafosu sekonder deðer in in gir i ld iði  menüdür.

5A ve 1A olarak seçilebilir.

Not: 5A�den 1A�e geçildiðinde Ctr deðeri otomatik olarak 5 katýna
çýkarýlýr. 1A�den 5A�e geçildiðinde ise Ctr deðeri otomatik olarak 5�te
1ine indirilir.

Sekonder deðerini girmek için; Ölçme konumundayken,

SET tuþuna basýn, SEC görünecektir. (Veri girilmiþtir. Fakat henüz iþleme
alýnmamýþtýr.Yeni verinin iþleme alýnmasý için aþaðýdaki yolu takip edin)

Displaylerde (CAnC) görününceye kadar ESC tuþuna tek tek basýn.

Displaylerde (SAUE) göründüðünde SET tuþuna basýn (SAUE
göründüðünde ESC tuþuna basarsanýz veya �SAUE� yerine �CAnC�
seçeneðini seçerseniz yeni veri iptal edilecek, bir önceki deðer iþleme
alýnacaktýr.)

SET tuþuna 3 sn. basýn (trF menüsü görünecektir.)

SET tuþuna basýn (Ctr menüsü görünecektir.)

YUKARI-AÞAÐI tuþlarýný kullanarak
gireceðiniz sekonder deðerini bulun

SET tuþuna basýn (displayde etkin
sekonder deðeri görünecektir.

YUKARI-AÞAÐI tuþlarýný kullanarak displaylerde (SAUE) görünmesini
saðlayýn.

YUKARI-AÞAÐI tuþlarýný kullanarak SEC
menüsünü bulun
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Yukarýdaki önlemlerin uygulanmamasý sonucu doðabilecek istenmeyen
durumlardan üretici firma hiç bir þekilde sorumlu tutulamaz.
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dE-t (Demand Time - Demand hesaplama süresi) Menüsü:

dE-2 (2. Demand Time - 2. Demand hesaplama süresi) Menüsü:

Demand hesaplama sürelerini girmek için; Ölçme konumundayken,

SET tuþuna basýn, dE-1 veya dE-2 görünecektir. (Veri girilmiþtir. Fakat
henüz iþleme alýnmamýþtýr.Yeni verinin iþleme alýnmasý için aþaðýdaki
yolu takip edin)

Displaylerde (CAnC) görününceye kadar ESC tuþuna tek tek basýn.

Displaylerde (SAUE) göründüðünde SET tuþuna basýn (SAUE
göründüðünde ESC tuþuna basarsanýz veya �SAUE� yerine �CAnC�
seçeneðini seçerseniz yeni veri iptal edilecek, bir önceki deðer iþleme
alýnacaktýr.)

SET tuþuna 3 sn. basýn (trF menüsü görünecektir.)

SET tuþuna basýn (dE-1 menüsü görünecektir.)

YUKARI-AÞAÐI tuþlarýný kullanarak
gireceðiniz deðerin 10�lar hanesini bulun

YUKARI-AÞAÐI tuþlarýný kullanarak
gireceðiniz deðerin 1�ler hanesini bulun

SET tuþuna basýn (displayin 2. rakamý
yanýp sönecektir. 10�lar hanesini yanlýþ
girdiyseniz ESC tuþuna basarak tekrar
girebilirsiniz)

SET tuþuna basýn (displayin en solundaki rakam yanýp sönecektir)

YUKARI-AÞAÐI tuþlarýný kullanarak displaylerde (SAUE) görünmesini
saðlayýn.

YUKARI-AÞAÐI tuþlarýný kullanarak dE-t menüsünü bulun

YUKARI-AÞAÐI tuþlarýný kullanarak dE-1, dE-2�den girmek istediðinizi
bulun

Fabrika Çýkýþ Deðerleri
Ctr -  0001
SEC - 5A
dt1  -  15
dt2  -  30
CodE EnbL -  no
CodE -  1234

Teknik Özellikler
Iþletme Gerilimi (Un) : 24 ... 250 V AC/DC
Frekans (Hz) : 45-65 Hz
Besleme Giriþi Güç Tüketimi : < 4 VA
Ölçme Giriþleri Güç Tüketimi : < 1VA
Iin : 0.005-5.5A~ (X/5A için)

   0.005-1.1A~ (X/1A için)
Sýnýf : %0.5±1dijit   [(%10-%110) x tam skala]
Akým Trafosu Oraný : 1 ... 1000 (X/5A için)

1 ... 5000 (X/1A için)
Ortam Sýcaklýðý : -5°C; +70°C
Gösterge : Kýrmýzý LED display
Boyutlar  : PR-19
Cihaz Koruma Sýnýfý : Çift yalýtým-sýnýf II (     )
Kutu Koruma Sýnýfý : IP 54
Terminal koruma sýnýfý : IP 00
Kutu Malzemesi                            : Yanmaz
Baðlantý Þekli : Panoya önden
Terminal Baðlantýsý için kablo  kesiti : 4 mm2

Aðýrlýk : 0.34 kg
Montaj Sýnýfý : Sýnýf III
Pano Delik Ölçüleri : 91x91mm
EN-61010-1 standardý ile uyumludur.

Panel Delik Ölçüleri
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Baðlantý Þemasý

Kullanýcý þifresini aktif hale getirmek için; Ölçme konumundayken,

Displaylerde (CAnC) görününceye kadar ESC tuþuna tek tek basýn.

Displaylerde (SAUE) göründüðünde SET tuþuna basýn (SAUE
göründüðünde ESC tuþuna basarsanýz veya �SAUE� yerine �CAnC�
seçeneðini seçerseniz yeni veri iptal edilecek, bir önceki deðer iþleme
alýnacaktýr.)

SET tuþuna 3 sn. basýn (trF menüsü görünecektir.)

SET tuþuna basýn (EnbL menüsü görünecektir.)

SET tuþuna basýn EnbL görünecektir. (Veri girilmiþtir. Fakat henüz
iþleme alýnmamýþtýr.Yeni verinin iþleme alýnmasý için aþaðýdaki yolu takip
edin)

YUKARI-AÞAÐI tuþlarýný kullanarak displaylerde (SAUE) görünmesini
saðlayýn.

Kullanýcý þifresinin aktif hale getirilmesi:
Kullanýcý þifresini aktif etmek için kullanýlan menüdür.
Kullanýcý þifresi aktif hale getirildiði takdirde menülere girmek için;
anlýk deðerler gözlemlenirken, �Set� tuþuna 3 sn. basýldýðýnda kullanýcý
þifresi sorulacaktýr.

YUKARI-AÞAÐI-SET tuþlarýný kullanarak
þifreyi girin. Þifreyi yanlýþ girerseniz �Err�
mesajý alacaksýnýz. Bu durumda SET tuþuna
basarak iþlemleri tekrarlayýn.

SET tuþuna basýn (displayin en solundaki rakam yanýp sönecektir)

YUKARI-AÞAÐI tuþlarýný kullanarak CodE menüsünü bulun

YUKARI-AÞAÐI tuþlarýný kullanarak  yES
menüsünü bulun

Kullanýcý þifresini deðiþtirmek için; Ölçme konumundayken,
SET tuþuna 3 sn. basýn (trF menüsü görünecektir.)

SET tuþuna basýn (EnbL menüsü görünecektir.)

YUKARI-AÞAÐI tuþlarýný kullanarak CodE menüsünü bulun

YUKARI-AÞAÐI tuþlarýný kullanarak CHnG menüsünü bulun.

YUKARI-AÞAÐI-SET tuþlarýný kullanarak
eski þifreyi girin. Þifreyi yanlýþ girerseniz
�Err� mesajý alacaksýnýz. Bu durumda
SET tuþuna basarak iþlemleri tekrarlayýn.

YUKARI-AÞAÐI-SET tuþlarýný kullanarak
yeni þifreyi girin.

YUKARI-AÞAÐI-SET tuþlarýný kullanarak
yeni þifreyi tekrar girin. Þifreyi yanlýþ
girerseniz �Err� mesajý alacaksýnýz. Bu
durumda SET tuþuna basarak iþlemleri
tekrarlayýn.

SET tuþuna basýn (displayin en solundaki rakam yanýp sönecektir)

Displaylerde (CAnC) görününceye kadar ESC tuþuna tek tek basýn.

Displaylerde (SAUE) göründüðünde SET tuþuna basýn (SAUE
göründüðünde ESC tuþuna basarsanýz veya �SAUE� yerine �CAnC�
seçeneðini seçerseniz yeni veri iptal edilecek, bir önceki deðer iþleme
alýnacaktýr.)

YUKARI-AÞAÐI tuþlarýný kullanarak displaylerde (SAUE) görünmesini
saðlayýn.

SET tuþuna basýn no görünecektir.

SET tuþuna basýn CHnG görünecektir. (Veri girilmiþtir. Fakat henüz iþleme
alýnmamýþtýr.Yeni verinin iþleme alýnmasý için aþaðýdaki yolu takip edin)

Kullanýcý Þifresinin tanýmlanmasý
Kullanýcý þifresinin tanýmlandýðý ve aktif yapýldýðý menüdür. Cihazýn
ayarlarýnýn yetkisiz kiþilerce deðiþtirilmesini önlemek için, bu menüde
4 haneli bir kullanýcý þifresi belirleyip bu þifreyi aktif hale getirmelisiniz.

Pýn menüsünün altýnda 2 adet alt menü vardýr.

Kullanýcý Þifresinin deðiþtirilmesi:
Kullanýcý þifresini deðiþtirmek için kullanýlan menüdür.
Not:  Fabrika çýkýþý kullanýcý þifresi �1234� tür.
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dE-2�den baðýmsýz olarak 1 .... 60 dk. aralýðýnda bir süre girilebilir.
Bu süre aralýðýnda 1. demand ve 1. max. demand hesaplanýr.

dE-1 (1. Demand Time - 1. Demand hesaplama süresi) Menüsü:

dE-1�den baðýmsýz olarak 1 .... 60 sn. aralýðýnda bir süre girilebilir.
Bu süre aralýðýnda 2. demand ve 2. max. demand hesaplanýr.

�Bu ürün, 30.05.2008 tarih ve 26891 sayýlý resmi gazetede yayýnlanan
EEE Yönetmeliðinin Madde 2 ve Ek-1A madde 9 kapsamýndadýr.�
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