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CİHAZ HAKKINDA GENEL BİLGİ

Ecras, 3 fazlı sistemlerde; faz akımlarını, nötr akımını, gerilimleri (faz-nötr, faz-faz), cosØ, frekans, aktif, reaktif 
ve görünür güçleri ölçmek için tasarlanmıştır. Ayrıca aşağıdaki özelliklere sahiptir.

• Fazların var/yok bilgisi
• Akım, gerilim, cosØ, aktif, reaktif ve görünür güçlerin ulaştığı maks. ve min. değerler
• Akım, aktif güç, reaktif güç ve görünür güç demand değerleri 
• 4 haneli kullanıcı şifresi ile koruma

• 2 adet alarm rölesi çıkışı (OPSİYONEL)

DOĞRU KULLANIM VE GÜVENLİK ŞARTLARI

• Montaj ve bağlantılar yetkili kişiler tarafından kullanma kılavuzundaki talimatlara uygun olarak 
yapılmalıdır. Bağlantı doğru bir şekilde yapılmadan cihaz çalıştırılmamalıdır.

• Cihazı şebekeye bağlamadan önce, enerjinin kesildiğinden emin olunuz. 
• Akım trafosunun k-l uçlarını başka bir yerde kısa devre etmeden ECRAS akım trafosu bağlantılarını 

sökmeyiniz. Aksi halde akım trafosunun sekonder uçlarında tehlikeli yüksek gerilimler oluşur. 
• Cihazı temizlemek-tozunu almak için kuru bir bez kullanınız. Alkol, tiner ya da aşındırıcı bir madde 

kullanmayınız. 
• Cihaz, ancak bütün bağlantılar yapıldıktan sonra, devreye alınmalıdır.
• Cihazın içini açmayınız. İçinde kullanıcıların müdahale edebileceği parçalar yoktur.
• Cihaz rutubetli, ıslak, titreşimli ve tozlu ortamlardan uzak tutulmalıdır.
• Cihazın gerilim girişleri ile şebeke arasına, devre kesici veya otomatik sigorta (2 amper) bağlanması 

tavsiye edilir.

Yukarıdaki önlemlerin uygulanmaması sonucu doğacak istenmeyen durumlardan üretici 
firma sorumlu değildir.
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BAĞLANTI ŞEKİLLERİ

 Nötrlü Bağlantı Nötrsüz Bağlantı

Şekil 1

L 1, L2, L3 LED’leri “aynı anda” çok yavaş yanıp sönüyorsa (saniyede bir)  faz sırası (gerilim 
girişi) yanlıştır.

L1, L2, L3 LED’leri (herhangi biri) yavaş yanıp sönüyorsa (0.5 saniyede bir)  ilgili faz(lar)a 
ait gerilim bağlantısı yapılmamıştır.

L1, L2, L3 LED’leri (herhangi biri) hızlı yanıp sönüyorsa (0.2 saniyede bir)  ilgili faz(lar)a 
ait akım bağlantısı yapılmamıştır. 
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ÖN PANEL TANIMLAR

Şekil 2

1, 2, 3, 4, 5 Göstergeler (7 segment displays).
6, 7, 8 Faz var/yok LED’leri. (L1, L2, L3)

9 Alarm LED’i (ALM). Alarm durumu var ise yanar.
10, 11 Röle LED’leri (OUT 1, OUT 2). Röle çekince yanar.

12 VL-N LED’i (V). Faz-nötr arası gerilimler gösterilirken yanar.
13 VLL LED’i (VLL). Faz-faz arası gerilimler gösterilirken yanar.
14 Akım LED’i (I). Fazlara ait akımlar gösterilirken yanar.
15 CosØ LED’i (Cos Ø). Fazlara ait cosØ ‘ler gösterilirken yanar.
16 Aktif güç LED’i (P). Fazlara ait aktif güçler gösterilirken yanar.
17 Reaktif güç LED’i (Q). Fazlara ait reaktif güçler gösterilirken yanar.
18 Görünür güç LED’i (S). Fazlara ait görünür güçler gösterilirken yanar.
19 1. Faz QKap. LED’i ( ).Birinci faza ait yük kapasitif ise yanar.
20 2. Faz QKap. LED’i ( ). İkinci faza ait yük kapasitif ise yanar.
21 3. Faz QKap. LED’i ( ). Üçüncü faza ait yük kapasitif ise yanar.
22 Sistem QKap. LED’i ( ).Sistem toplam yükü kapasitif ise yanar.
23 Maksimum LED’i (H). Maksimum değerler gösterilirken yanar.
24 Minimum LED’i (L). Minimum değerler gösterilirken yanar.
25 Demand LED’i (D). Demand değerleri gösterilirken yanar.
26 Ayarlar LED’i (SET). “SET” menüsüne girildiğinde yanar.
27 Delta LED’i ( ). Bağlantı “Delta” seçilmiş ise yanar.

28, 30, ..,36 Mega LED’i (M). Yanıyorsa gösterilen değer MEGA birimindedir. 
29, 31, ..,37 Kilo LED’i (k). Yanıyorsa gösterilen değer KİLO birimindedir.

38 Sağ yön tuşu. Alt menülere girmek ve/veya gösterge basamakları 
arası geçiş yapmak için kullanılır.

39 Yukarı yön tuşu. Menüler arası gezmek ve/veya sayıların değerinin 
değiştirilmesinde kullanılır.

40 Sol yön tuşu. Üst menüye dönmeyi sağlar.
41 Aşağı yön tuşu. Menüler arası gezmek ve/veya sayıların değerinin 

değiştirilmesinde kullanılır.
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ARKA KAPAK TANIMLAR

l1-k1 , l2-k2 , l3-k3 : Akım ölçüm girişleri
V1, V2, V3, N : Gerilim ölçüm girişleri
out1, out2 : Alarm röle çıkışları
Un : Besleme girişi

ANLIK ÖLÇÜMLER

Şekil 3

Yukarı ve aşağı tuşları ile aşağıdaki ölçüm değerleri arasında gezebilirsiniz. 

V LED’i yanıyorsa:
Sırası ile L1, L2, L3 fazlarına ait faz-nötr gerilimleri, bu gerilimlerin ortalaması ve sistem frekansı görülür.(bkz. 
Şekil 3)

VLL LED’i yanıyorsa:
Sırası ile L1-L2, L2-L3 ve L3-L1 fazlarına ait faz-faz gerilimleri, bu gerilimlerin ortalaması ve sistem frekansı 
görülür.

I LED’i yanıyorsa:
Sırası ile L1, L2, L3 fazlarına ait akımlar, bu akımların toplamı ve nötr akımı görülür.

CosØ LED’i yanıyorsa:
Sırası ile L1, L2, L3 fazlarına ait cosØ’ler, sistem cosØ değeri görülür.

P LED’i yanıyorsa:
Sırası ile L1, L2, L3 fazlarına ait aktif güçler ve bu aktif güçlerin toplamı görülür.

Q LED’i yanıyorsa:
Sırası ile L1, L2, L3 fazlarına ait reaktif güçler ve bu reaktif güçlerin toplamı görülür.

S LED’i yanıyorsa:
Sırası ile L1, L2, L3 fazlarına ait görünür güçler ve bu görünür güçlerin toplamı görülür.
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1. Faz QKap. LED’i ( ) yanıyorsa:
L1 fazına ait cosØ ve reaktif güç kapasitiftir. Yanmıyorsa indüktiftir.

2. Faz QKap. LED’i ( ) yanıyorsa: 
L2 fazına ait cosØ ve reaktif güç kapasitiftir. Yanmıyorsa indüktiftir.

3. Faz QKap. LED’i ( ) yanıyorsa: 
L3 fazına ait cosØ ve reaktif güç kapasitiftir. Yanmıyorsa indüktiftir.

Sistem QKap. LED’i ( ) yanıyorsa:  
Sisteme ait cosØ ve toplam reaktif güç kapasitiftir. Yanmıyorsa indüktiftir.

Güç tüketen bir panoda aktif güç (P) pozitif olmalıdır. Böyle bir panoda, herhangi bir faza 
ait, Ölçümler  Aktif güç(P) değeri yanıp sönüyorsa, o faza ait k-l uçları ters bağlanmıştır. 

Ecras’ta 7-segment göstergeler kullanıldığı için,  azami olarak “999 000 000” sayısı (999 
Mega) gösterilebilmektedir. Bu sayının aşılması durumunda, o parametreye ait “k”, “M” 
LED’leri aynı anda sabit yanacak ve ilgili göstergede “888” rakamları görülecektir. Bu 
durum, “anlık ölçümler” ve “maksimum, minimum, demand değerleri” menüleri için 
geçerlidir.

MAKSİMUM, MİNİMUM VE DEMAND DEĞERLERİ (L-H MENÜSÜ)

Yukarı ve aşağı yön tuşlarını kullanarak “L-H” sayfasına geliniz.

Şekil 4
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Sağ yön tuşuna basınız. Böylece L-H menüsü alt menülerine ulaşacaksınız. Ardından, yukarı ve aşağı 
yön tuşlarını kullanarak; gözlemlemek istediğimiz parametreyi seçiniz. Aşağıda, detaylı açıklamalar 
bulunmaktadır.

Şekil 5

V ve H LED’leri birlikte yanıyorsa:
Sırasıyla; L1, L2, L3 fazlarına ait faz-nötr gerilimleri, ortalaması ve sistem frekansı maksimum değerleri 
görülür.

V ve L LED’leri birlikte yanıyorsa:
Sırasıyla; L1, L2, L3 fazlarına ait faz-nötr gerilimleri, ortalaması ve sistem frekansı minimum değerleri görülür 
(Bakınız Şekil-5).

VLL ve H LED’leri birlikte yanıyorsa:
Sırasıyla; L1-L2, L2-L3 ve L3-L1 fazlarına ait faz-faz gerilimleri, ortalaması ve sistem frekansı maksimum 
değerleri görülür.

VLL ve L LED’leri birlikte yanıyorsa:
Sırasıyla; L1-L2, L2-L3 ve L3-L1 fazlarına ait faz-faz gerilimleri, ortalaması ve sistem frekansı minimum 
değerleri görülür.

I ve H LED’leri birlikte yanıyorsa:
Sırasıyla; L1, L2, L3 fazlarına ait akımlar, toplamı ve nötr akımı maksimum değerleri görülür.

I ve L LED’leri birlikte yanıyorsa:
Sırasıyla; L1, L2, L3 fazlarına ait akımlar, toplamı ve nötr akımı minimum değerleri görülür.

I ve D LED’leri birlikte yanıyorsa:
Sırası ile L1, L2, L3 faz akımlarına  ve toplam akıma ait demand değerleri görülür.

CosØ ve H LED’leri birlikte yanıyorsa:
Sırası ile L1, L2, L3 fazlarına ait cosØ’ler ve sistem cosØ maksimum değerleri görülür.
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CosØ ve L LED’leri birlikte yanıyorsa:
Sırası ile L1, L2, L3 fazlarına ait cosØ’ler ve sistem cosØ minimum değerleri görülür.

P ve H LED’leri birlikte yanıyorsa:
Sırası ile L1, L2, L3 fazlarına ait aktif güçler ve toplamı maksimum değerleri görülür.

P ve L LED’leri birlikte yanıyorsa:
Sırası ile L1, L2, L3 fazlarına ait aktif güçler ve toplamı minimum değerleri görülür.

P ve D LED’leri birlikte yanıyorsa:
Sırası ile L1, L2, L3 fazlarına ait aktif güçlere veve toplam aktif güce ait demand değerleri görülür.

Q ve H LED’leri birlikte yanıyorsa:
Sırası ile L1, L2, L3 fazlarına ait reaktif güçler ve toplamı maksimum değerleri görülür.

Q ve L LED’leri birlikte yanıyorsa:
Sırası ile L1, L2, L3 fazlarına ait reaktif güçler ve toplamı minimum değerleri görülür.

Q ve D LED’leri birlikte yanıyorsa:
Sırası ile L1, L2, L3 fazlarına ait reaktif güçlere ve toplam reaktif güce ait demand değerleri görülür.

S ve H LED’leri birlikte yanıyorsa: 
Sırası ile L1, L2, L3 fazlarına ait görünür güçlere ve toplam görünür güce ait demand değerleri görülür.

S ve L LED’leri birlikte yanıyorsa: 
Sırası ile L1, L2, L3 fazlarına ait görünür güçler ve toplamı minimum değerleri görülür.

S ve D LED’leri birlikte yanıyorsa:
Sırası ile L1, L2, L3 fazlarına ait görünür güçlere ve toplam görünür güce ait demand değerleri görülür.

Minimum, maksimum ve demand değerleri kalıcı hafızada saklanmaktadır. Bu değerleri 
silmek için “Clr” sayfasına bakınız.  

Herhangi bir faza/fazlara ait akım ve/veya gerilim bağlantıları yapılmamış ise; L-H menüsü 
maksimum sayfasında, maksimum değerler “0” olarak görülür. L-H menüsü minimum 
sayfasında ise, o parametreye ait “k”, “M” LED’leri aynı anda yanar, ilgili göstergede de “888” 
rakamları görülür. 



10

AYARLAR (SEt MENÜSÜ)

Ecras ayarları SEt menüsünden yapılmaktadır. 

Yukarı ve aşağı yön tuşlarını kullanarak “SEt” sayfasına geliniz. Sağ yön tuşuna basınız. Böylece, SEt menüsü 
alt menülerine ulaşacaksınız. SEt menüsü alt menüleri aşağıda sıralanmıştır: 

 bSc : Temel ayarlar
 Alr : Alarm ayarları
 OUt : Alarm rölesi ayarları 
 dEt : Demand süresi ayarı
 Pın : Şifre ayarları 
 CLr : Sil sayfası

Şekil 6

Yukarı ve aşağı yön tuşlarına basarak, alt menüler arasında gezebilirsiniz.
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Temel Ayarlar Alt Menüsü 

SEt menüsü alt menülerinden herhangi bir tanesinin içine girmek için, sağ yön 
tuşuna basmak gerekmektedir. 

SEt menüsü içerisinde bSc sayfasına gelindiğinde, sağ yön tuşuna basınız. Böylece 
bSc alt menüsü içine girilir. 

Aşağı ve yukarı yön tuşları ile “bSc” içinde dolaşılır.

bSc altında  “Ctr”, “Utr” ve “Con” sayfaları mevcuttur. bSc altındaki sayfalardan 
herhangi birini seçmek için, sağ yön tuşuna basınız. 

Akım trafo oranı: 1-5000 arası ayarlanır.

Ctr örnek: 

Akım trafosu fabrika çıkış ayarı “0001”dir. Ctr sayfasına girildiğinde, kullanıcı binler 
basamağının yanıp söndüğünü görecektir. Ctr değerini “0020” yapmak için; onlar 
basamağına  gelene  kadar sağ yön tuşuna basınız (Değerini değiştireceğiniz  basamak, 
yanıp sönmeye başlayan basamaktır). Basamaklar arasında dolaşırken sadece sağ yön 
tuşu kullanılır.  Sol  yön tuşu bir üst menüye çıkmak için kullanılmaktadır.

Yukarı veya aşağı yön tuşlarına basarak, onlar basamağına “2” 
değerini giriniz. 

Birler basamağına gelesiye kadar “sağ yön” tuşuna basınız. Yukarı 
ve aşağı yön tuşlarına basarak “0” sayısını giriniz.

Değişiklikleri kaydetmek ya da reddetmek için, “SAU nO” ekranına çıkıncaya kadar 
“sol yön” tuşuna basınız. Bu ekrana gelindiğinde, değişiklikler kabul edilmeyecek ise, 
MUTLAKA: 

Sağ yön tuşuna basarak “nO” yazısını yanıp söner hale getiriniz. 
Ardından sol yön tuşuna basınız. Eğer bu işlem gerçeklenmeden 
“SAU” menüsünden çıkılır ise; “SEt” menüsüne tekrar girildiğinde, 
direk olarak “SAU” menüsü görülür. SEt menüsü  ve alt menülerine 
erişilemez.

Değişiklikler kabul edilecek ise:

“SAU” ekranı içerisinde yine sağ yön tuşuna basınız. Böylece, “nO” 
göstergesi yanıp sönmeye başlar. Aşağı yön tuşuna basarak, “nO” 
ibaresini “YES” haline getiriniz. Ardından sol yön tuşuna basarak, 
değişikliği kaydediniz. Ardından, Ecras kapanıp açılacaktır.

Gerilim trafo oranı: 1-5000 arası ayarlanır. (Bakınız: Ctr örnek)

Bağlantı tipi: Yukarı ve aşağı yön tuşları ile ayarlanır. “StA” yıldız, 
“dEL” delta  anlamına gelmektedir. Delta bağlantı seçili ise “∆” 
LED’i yanar. (Bakınız: Ctr örnek)
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Alarm Ayarları Alt Menüsü  

Alarm limitleri, histeresiz değeri ve alarm gecikme süresinin ayarlandığı alt menüdür. 
Üst limit, Alt limit ve histeresiz kullanımı bir örnek ile açıklanmıştır(Bakınız alarm 
örneği). 

Gecikme: Alarm oluştuktan “gecikme süresi kadar saniye” sonra, alarm LED’i yanar 
– alarm rölesi çeker.

Faz-nötr gerilimleri için:

Üst limit

Alt limit

Histeresiz

Gecikme

Faz-faz gerilimleri için:

Üst limit

Alt limit

Histeresiz

Gecikme

Faz akımları için:

Üst limit

Alt limit

Histeresiz

Gecikme

Nötr akımı için:

Üst limit

Histeresiz

Gecikme

Fazlara ait cosØ’ler için:

Üst limit

Alt limit

Histeresiz

Gecikme
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Frekans için:

Üst limit

Alt limit

Histeresiz

Gecikme

Alt limitin üst limitten büyük girilmesi durumunda, ilgili parametre için, direk olarak 
alarm durumu oluşur. 

Alarm Rölesi Ayarları Alt Menüsü 

Bu ayar sadece, alarm oluştuğunda, rölelerin çekip çekmemesini düzenlemek için 
kullanılır. Üst limit -değerler(HI) ve alt limit değerler(LO) için röle ataması yapılır. 2 
tane alarm rölesi vardır.

Röle – 1: 1.röle için alarm ataması yapılır. Aşağıdaki seçenekler 
bulunmaktadır: 
HI: 1. röle, herhangi bir üst limit değeri (HI) aşıldığında çeker.
LO: 1. röle, herhangi bir alt limit değeri (LO) aşıldığında çeker.
OFF: 1. röle pasiftir. Alarm durumunda çekmez. 

Röle -2:  2.röle için alarm ataması yapılır. Ayar seçenekleri rL1 ile 
aynıdır.

Alarm limit değerlerinin dışına çıkıldığında;

• İlgili parametreye ait“k” ve “M” LED’leri aynı anda yanıp söner.
• Alarm gecikme süresi sonunda “ALM” LED’i yanar; röle ataması yapılmış ise 

OUT1 ve/veya OUT2 LED’i yanar,  röle/röleler çeker.



14

Alarm örneği:

Aşağıdaki şekilde gecikme sıfır kabul edilmektedir.

Şekil 7

• A noktasında alt limit alarmı oluşur.
• B noktasında alarm kaybolur.
• C noktasında üst limit alarmı oluşur
• D noktasında alarm kaybolur.

Demand Süresi Ayarı Alt Menüsü 

Demand değerleri hesap periyodu girilir. 1-60dk arası ayarlanır.

Şifre Ayarları Alt Menüsü 

Şifre ile ilgili işlemler yapılır. Şifre fabrika çıkış değeri 0001 sayısıdır. 

Şifre Aktif: Şifre korumasının açık ya da kapalı olması ayarlanır.                                                                                                               

Süre: Şifre korumasının devreye girme gecikmesidir. 1-60dk arası 
ayarlanır.

Değiştir: Mevcut şifre değiştirilir. 0-9999 arası ayarlanır.

Sil Sayfası 

İlgili seçenek için silme veya fabrika ayarlarına dönme işlemi yapar.

=> Herhangi bir silme işlemi yapmadan menüden çıkılır.

=> Maksimum değerleri siler. 

=> Minimum değerleri siler.   

=> Demand değerlerini siler.

=> “Set” menüsündeki ayarlarını, fabrika ayarlarına çevirir.

=> Alarm ayarlarını fabrika ayarlarına çevirir.

=> CLr menüsü altındaki işlemlerin hepsini yapar.
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BOYUTLAR (mm)

Şekil 8

TEKNİK ÖZELLİKLER

Besleme
Gerilim ..............................................85..300V AC/DC
Frekans .............................................45..65 Hz

Ölçüm Girişleri
Gerilim ..............................................10..300 V RMS (L-N) 
Akım ..................................................0.05..5,5 A RMS
Frekans .............................................45..65 Hz

Ölçüm Hassasiyeti
±1basamak

Güç Tüketimi:
≤ 6 VA

Röle çıkışları
2 adet,
Maks. anahtarlama akımı ........... : 10A
Maks. anahtarlama gerilimi ...... : 250V AC
Maks. anahtarlama gücü ............ : 1250VA 

Bağlantı Tipi
3faz 4 tel (yıldız)
3faz 3 tel (delta)

Çalışma Sıcaklığı
-20°C..+70°C

Depolama Sıcaklığı
-30°C..+80°C

Bağıl Nem
Maks. 90%

Koruma Sınıfı
IP40
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Parametre Ön değer Birim Ayar aralığı
Temel ayarlar
Akım trafosu oranı(Ctr) 1 - 1-5000
Gerilim trafosu oranı(Utr) 1.0 - 0.1-5000.0
Bağlantı şekli(Con) Sta - StA/dEL
Alarm ayarları
Gerilim (L-N) üst limit(H U) / alt limit(L U) 0.0 V 0.0-1500000.0
Gerilim (L-N) histeresiz (h U) 5.0 V 0.0-1500000.0
Gerilim (L-L) üst limit(HUL) / alt limit(LUL) 0.0 V 0.0-2600000.0
Gerilim (L-L) histeresiz(hUL) 5.0 V 0.0-2600000.0
Akım üst limit(H I) / alt limit(L I) 0.0 A 0.0-27500.0
Akım histeresiz(h L) 0.1 A 0.0-27500.0
Nötr akım üst limit(HIn) 0.0 A 0.0-27500.0
Nötr akım histeresiz(hIn) 0.1 A 0.0-27500.0
CosØ üst limit(Hco.) / alt limit(Lco.) 0.00 A 0.00-1.00
CosØ histeresiz(hco.) 0.01 A 0.00-1.00
Frekans üst limit(H F) / alt limit(L F) 50.0 Hz 45.0-65.0
Frekans histeresiz 2.0 Hz 45.0-65.0
Alarm gecikmesi ((t U), (tUL), (t I), (tIn), (tco.) ve (t F) için) 5 sn 0-60
Alarm rölesi ayarları
Röle 1 Kapalı - Kapalı/HI/LO
Röle 2 Kapalı - Kapalı/HI/LO
Demand ayarları
Demand süresi 15 dk 1-60
Şifre ayarları
Şifre aktif etme(Act) No - NO/YES
Şifre değiştirme(CH9) 1 - 1-9999
Şifre gecikme süresi(P t) 1 dk 1-60
Sil sayfası
Silme işlemi Kapalı - Bkz. “CLr” sayfası
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