PQ400
PQ Window
Elektrik Muhafazaları İçin Gerilim/Akım
Ölçümü Geçiş Besleme Cihazı

Talimatlar
PQ Window (Ürün), Tip 12 (azalma: ölçümler sırasında Tip 1)
elektrik muhafazasının düz yüzeyine takılan bir aksesuardır.
Ürün kurulduğunda ve sinyal beslemeleri bağlandığında,
gerilim ve akım ölçümlerini muhafaza dışından güvenle
gerçekleştirebilirsiniz.
Ön kısımda bulunan standart 4 mm güvenlik soketleri gerilim
ölçümleri için üç faza (A/L1, B/L2, C/L3), Nötr N bağlantısına
ve Topraklamaya erişim sağlar. Gerilim çıkışları, ölçüm
hattından maksimum 100 VA güç sağlanan cihazları
destekler.
Ürün, Fluke akıllı akım sensörleri (iFlex1500-12,
iFlex 3000-24, i40S-EL ve i400S-EL) ile akım ölçümlerini
destekler. Uyumlu aksesuarların tam listesi için
www.fluke.com adresine gidin.
354x FC, 173x Power ve 174x Power Quality Logger'lar (Güç
Kalitesi Kaydediciler); tip, seri numarası, ölçek faktörü ve faz
açısı kompanzasyonu gibi sensör bilgilerini otomatik olarak
okur. BNC konektörleri olan cihazları ve akım sensörlerini
bağlamak için opsiyonel adaptör setini kullanın.
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Fluke ile iletişim kurmak için aşağıdaki telefon numaralarından
birini arayabilirsiniz:
•
ABD Teknik Destek: 1-800-44-FLUKE (1-800-443-5853)
•

Kalibrasyon/Onarım ABD:

•

1-888-99-FLUKE (1-888-993-5853)

•

Kanada: 1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853)

•

Avrupa: +31 402-675-200

•

Japonya: +81-3-6714-3114

•

Singapur: +65-6799-5566

•

Çin: +86-400-921-0835

•

Brezilya: +55-11-3530-8901

•

Dünyanın her yerinde: +1-425-446-5500

Veya Fluke web sitesini ziyaret edebilirsiniz: www.fluke.com.
Ürününüzü kayıt ettirmek için http://register.fluke.com
adresini ziyaret edebilirsiniz.
En yeni kılavuz eklerini görüntülemek, yazdırmak veya
indirmek için, http://us.fluke.com/usen/support/manuals
adresini ziyaret edebilirsiniz.
Uyarı ibaresi, kullanıcı için tehlikeli olan koşulları ve
prosedürleri tanımlar.
XW Uyarı
Olası elektrik çarpması, yangın veya fiziksel
yaralanmaları önlemek için:
•

Ürünü kullanmadan önce tüm güvenlik
bilgilerini okuyun.

•

Tüm talimatları dikkatlice okuyun.

•

Ürün üzerinde değişiklik yapmayın ve
Ürünü yalnızca belirtilen şekilde kullanın;
aksi takdirde Ürün tarafından sağlanan
koruma geçersiz kalabilir.

•

>30 V ac rms, 42 V ac tepe veya 60 V dc
değerindeki gerilimlere dokunmayın.

•

Ürünü patlayıcı gaz veya buhar olan
ortamlarda kullanmayın.

•

Ürünü yalnızca belirtilen ölçüm kategorisi,
gerilim veya amper değerlerine uygun
şekilde kurun.

•

Bir Ürün, prob veya aksesuarın en düşük
değere sahip parçasının Ölçüm Kategorisi
(CAT) değerini aşmayın.

•

Ürün hasarlı ise kullanmayın.

•

Geçiş besleme kutusunu açmadan önce
gerilim girişlerinin elektriğini boşaltın.

•

Yerel ve ulusal güvenlik kurallarına uyun.
Tehlikeli elektrik yüklü iletkenlerin açıkta
olduğu yerlerde; elektrik çarpmalarını ve
kıvılcımlardan kaynaklanabilecek
yaralanmaları önlemek için kişisel koruyucu
ekipman (onaylı lastik eldiven, yüz koruması
ve aleve dayanıklı giysiler) kullanın.

•

Üründeki gerilim girişlerinde kullanılan kablo
ölçeği için uygun devre kesici kullanın.

•

Kapağı kapatmadan önce sızdırmazlık
alanlarının temiz olduğundan emin olun.

•

Sadece kılavuzda belirtilen yedek sigortaları
kullanın.

Semboller
Sembol

Açıklama

W

UYARI. TEHLİKE RİSKİ.

X

UYARI. TEHLİKELİ GERİLİM. Elektrik çarpması
riski.



Kullanıcı belgelerine başvurun.



Ölçüm Kategorisi III, binanın düşük gerilimli
ŞEBEKE tesisatının dağıtım kısmına bağlı test ve
ölçüm devreleri için geçerlidir.



Ölçüm Kategorisi IV, binanın düşük gerilimli
ŞEBEKE tesisatının kaynağına bağlı test ve ölçüm
devreleri için geçerlidir.

P

Avrupa Birliği direktiflerine uygundur.

)

Kuzey Amerika güvenlik standartlarına uygunluğu
CSA Group tarafından onaylanmıştır.



İlgili Avustralya EMC standartlarına uygundur.

Tip 1

NEMA 250 Muhafaza Tipi. Normal ortam
şartlarında iç mekanda kullanıma uygun muhafaza.
Tehlikeli parçalara erişime ve katı yabancı cisim
girişine (kir düşmesi) karşı koruma.

Tip 12

NEMA 250 Muhafaza Tipi. İç mekanda kullanıma
uygun muhafaza. Toz, damlama ve az miktarda,
aşındırıcı olmayan sıvı sıçramalarına karşı koruma.

~

Bu ürün, WEEE Yönergesi işaret gerekliliklerine
uygundur. Ekli etiket, bu elektrikli/elektronik ürünü
evsel atıklarla birlikte bertaraf etmemeniz
gerektiğine işaret eder. Ürün Kategorisi: WEEE
Yönergesi Ek I'deki ekipman türlerine göre, bu ürün
Kategori 9 "İzleme ve Kontrol Cihazları" ürünü
olarak sınıflandırılmıştır. Bu ürünü
sınıflandırılmamış belediye atığı olarak bertaraf
etmeyin.

Başlamadan Önce
Ürün geldiğinde paketini açın. Bkz. Şekil 1. Tüm parçaları
belirleyin ve tamamının gönderildiğinden emin olun:
PQ Window Geçiş Besleme Kutusu
Üst Plaka ( üzerinde takılıdır)
PQ Window Kapaklı Çerçeve
Üst Plaka Etiket Seti
Vidalar: 6 adet düz başlı (takılı) / 6 adet bombe başlı
Kablo İşaretleyici Seti
Akım Testi Uçları (4 adet)
Not
Beş akım kanalını destekleyen Kaydediciler için
opsiyonel aksesuar olarak tek akım testi ucu
mevcuttur.
Kablo Bağlantı Seti (gösterilmemiştir)
Talimat Belgesi (gösterilmemiştir)
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Şekil 1. PQ Window Parçaları

Şekil 2 öğesinde, alanın hazırlanması ve kurulum için gerekli
araçlar göstermektedir:
Delgeç
Delme Kalıbı 114,3 mm (4,5 inç) örneğin,
Greenlee 742BB
Matkap
Nokta zımbası
Kalibre edilmiş tork sürücü
Eğe
Yağ giderme için malzemeler (örneğin İzopropil alkol ve
yumuşak bir bez)
Alyan anahtarı uç 3/16 inç (gösterilmemiştir)
Pozidriv tornavida No.1 (gösterilmemiştir)
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Şekil 2. Araç Gereksinimleri

Aksesuarlar
•

Sigorta, 2 A

•

PQ400-BNC-ADAPTER - BNC konektörleri olan akım
sensörleri kullanmak için 5 adaptörden oluşan set

•

PQ400-43x-CABLE SET - BNC konektörleri olan
cihazlar ve pensler için kablo seti

•

PQ400-CURRENT TEST LEAD - PQ Window'un akım
ölçüm çıkışını, desteklenen Fluke Logger'ların akım
girişiyle bağlamak için kablo, 2 m

Alanın Hazırlanması
XW Uyarı
Olası elektrik çarpması, yangın veya fiziksel
yaralanmaları önlemek için Ürünü kurmadan
önce elektrik muhafazasının elektriğini
boşaltın ve muhafazayı kilitleyin (Yerel
standartlara bakın).
Bu talimatlarda Greenlee 742BB delme kalıbı
kullanılmaktadır. Diğer delme kalıbı modelleri için araçla
birlikte sağlanan talimatlara bakın. Kurulum alanını
hazırlamak için Şekil 3'e bakın:
1.

Nokta zımbası ile bir kılavuz delik işaretleyin.

2.

Matkap ile 6 mm'lik (0,2 inç) bir kılavuz delik açın ve
kademeli matkap ucu kullanarak 6 mm'lik (0,2 inç)
kılavuz deliğini 20 mm'ye (0,8 inç) genişletin.
Dilerseniz 10 mm'lik (0,4 inç) bir kılavuz delik açıp
ardından Delme Kalıbıyla deliği 22,5 mm'ye (0,875 inç)
de genişletebilirsiniz.

3.

114,3 mm'lik (4 ½ inç) deliği açmak için Elektro hidrolik
delgeci olan Delme Kalıbını kullanın.

4.

Deliklerdeki çapakları temizleyin ve talaşları uzaklaştırın.

5.

Ön paneldeki yağı temizleyin.
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Şekil 3. Alanın Hazırlanması

Kurulum
W Dikkat
Contaların ve sızdırmazlık alanlarının temiz
olduğundan emin olun.
Kurulum için bkz. Şekil 4:
1.

PQ Window çerçevesini, açtığınız deliğe takın. Kapağın
aşağı yönde açıldığından emin olun.

2.

Çerçeveyi hizalayın ve yerine sıkıca oturtun.

3.

Dört adet sıkıştırma somunu vidalarının her birine hafif
miktarda tork uygulayarak kurulum pozisyonundan
çıkmalarını sağlayın.
Sıkıştırma sonumu vidalarının her birini çapraz olarak
adım adım 5,7 N⋅m (50 lbf⋅inç) tork değerine artırarak
sıkın. Bu tork değeri, çerçeve contasının optimum
sızdırmazlık sağlayacak şekilde sıkıştırılmasını sağlar.

4.

PQ Window Geçiş Besleme Kutusunu, ön plakanın arka
kısmından yerleştirin. Ön plakayı 6 adet bombe başlı
vidayla sıkın.

5.

Alan, standart yapılandırma için çok küçükse üst plakayı
çıkarıp 90° artışlarla döndürerek yönü değiştirin.

6.

Etiket setinden, geçiş besleme kutusunun yönüne uygun
olan etiketi kullanın.

7.

Pencere kapısını sıkıca kapatın ve kapıyı mandallamak
için çeyrek dönüşlü bağlama elemanını dikey konumdan
yatay konuma çevirin.
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Şekil 4. Kurulum

b.
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Gerilim Bağlantıları
Gerilim bağlantılarını yapmak için:
1.

Geçiş Besleme Kutusunda vidaları gevşetin ve kapağı
çıkarın.

2.

Elektrik muhafazasında, uygun sınıflı kabloları
kullanarak A/L1, B/L2, C/L3 fazları, Nötr N bağlantısı ve
Koruyucu Topraklama PE için gerilim ölçümü
bağlantılarını yapın. Yerel gereksinimlere uygun renk
kodlarını kullanın.
Not
Kablo ölçeği için uygun sınıflı devre kesiciyi
taktığınızdan emin olun.

3.

Yalıtım malzemesinden 10 mm kadarını soyup çıkarın.
Bükülü teller için sıkıştırma halkası kullanın.

4.

Kabloyu, terminalin daire şekilli girişine itin.
Not
Kabloyu çıkarmak için terminalin dikdörtgen
şekilli girişine 3,5 mm'lik oluklu tornavida sokun
ve kabloyu dışarıya çekin.

5.

Kabloları kablo bağlantılarıyla bağlayın.

6.

Kapağı yerleştirin ve vidaları sıkın.

Akım Bağlantıları
Akım bağlantılarını yapmak için:
1.

Ölçmek için faz kablosunun etrafına iFlex veya pens
uygulayın. Bkz. Şekil 5. Akım sensörünün üzerindeki ok
işaretinin, akım akışının yönüyle eşleştiğinden emin
olun.
XW Uyarı
Olası elektrik çarpması, yangın veya fiziksel
yaralanmaları önlemek için iFlex veya akım
pensi aksesuarının güvenlik talimatlarını
okuyup uygulayın.
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Şekil 5. Akım Bağlantıları
2.

Fazla gelen kabloyu sabitleyin. Kabloyu kesmeyin veya
uzunluğunu değiştirmeyin.

3.

Fişleri PQ Window üzerindeki soketlere bağlayın. Doğru
faz bağlantılarının yapıldığını doğrulayın. BNC çıkışları
olan akım sensörleri için PQ400-BNC-ADAPTER'ı
kullanın.

4.

Akım testi uçlarında, Faz A/L1 için kablonun her iki
ucuna setteki kablo işaretleyici 1'i uygulayın (bkz.
Şekil 1, öğe ). Faz B/L2 için işaretleyici 2; faz C/L3, N
ve Topraklama için işaretleyici 3 ile devam edin.

5.

Güvenli kullanımı doğrulayan tüm gerekli testleri
gerçekleştirmek için yerel düzenlemelere başvurun.

6.

Elektrik muhafazasını kapatın.
Not
Kapıyı kapatırken PQ Window'a bağlı tel ve
kabloları sıkıştırmayın veya bunlara zarar
vermeyin.

7.

Ölçümler için fonksiyonel test gerçekleştirin. Bkz.
Ölçümler.

Ölçümler
Ölçüm yapmak için:
1.

Kapının mandalını açmak için çeyrek dönüşlü bağlama
elemanını yatay konumdan dikey konuma çevirin.

2.

PQ Window'un gerilim çıkış soketlerini cihazla bağlamak
için ölçüm cihazıyla birlikte verilen gerilim testi uçlarını
kullanın.
Not
PQ Window, gerilim çıkış soketlerinden ölçüm
cihazına 100 VA değerine kadar güç gitmesini
sağar.
W Dikkat
Ölçüm cihazı ve aksesuarlarının Ölçüm
Kategorisi sınıfının, tesisat değeriyle
eşleştiğinden veya bunu aştığından emin
olun.

3.

PQ Window'un akım ölçüm sinyali çıkışını ölçüm
cihazıyla bağlamak için akım testi ucunu kullanın.
Not
BNC girişi olan Kaydediciler için PQ400-43xCABLE SET kullanın. Kaydedici tarafından
desteklenen Flexi'ler veya pensler gereklidir.
BNC girişi olan Kaydedicilerde 17xx için Flexi'leri
veya pensleri kullanmak hatalı değerler elde
edilmesine yol açar.

4.

Ölçümü yapın. Daha fazla bilgi için ölçüm cihazının
kullanım kılavuzuna bakın.
Not
Kapı açıkken giriş koruması IP50/NEMA TYPE
1'dir.

Temizleme
XW Uyarı
Olası elektrik çarpması, yangın veya fiziksel
yaralanmaları önlemek için tehlikeli canlı
gerilime bağlıyken PQ Window'u
temizlemeyin.
Ürünü yumuşak bir bez, hafif bir sabun ve suyla temizleyin. Zarar
görmesini önlemek için aşındırıcı veya çözücü maddeler
kullanmayın.

Teknik Özellikler
Boyutlar
Dış kısım ........................ 148 mm x 187 mm x 23 mm (G x Y x D)
(148 mm x 370 mm x 19 mm, kapak
açıkken)
İç kısım ........................... 140 mm x 158 mm x Di (G x Y x D)
Di = 58 – panel kapısının mm cinsinden
kalınlığı.
Desteklenen Elektrik Muhafazaları
UL 50/NEMA Çevre
Muhafaza........................ Tip 1 (PQ Window kapağı kapalıyken
Tip 12)
Panel Kalınlığı ................ maks. 3,5 mm (10 gösterge)
Ortam
Sıcaklık
Çalışma/Saklama ........... -25°C ila 60°C (-13°F ila +140°F)
Nem................................ IEC 60721-3-3 Class 3K6'ya
(değiştirilmiş) göre, sıcaklığa bağlı olarak
%10 ila %90:
-25°C ila 35°C: %10 ila %90,
50°C: maks. %35,
60°C: maks. %23
Rakım
Çalışma .......................... 2000 m (4000 m'ye kadar, azalma:
CAT II 1000 V, CAT III 600 V,
CAT IV 300 V)
Saklama ......................... 12 000 m
Giriş Koruması
Değer ................................. IEC 60529: Kapak kapalıyken IP67
Kapak açıkken ve tüm konektörler
takılıyken IP50
Titreşim ............................. IEC 60068-2-6
Ağırlık ................................ 2,1 kg (4,6 lb)

Gerilim
Giriş
Giriş sayısı ................ 5 (A/L1, B/L2, C/L3, N ve Topraklama)
Kablo ölçeği .............. katı/esnek: 0,25 mm² ila 1,5 mm² (AWG
24 ila AWG 16)
Gerilim ...................... maks. 1000 V
Sigorta ...................... 2 A 1000 V 1,5 A²s
Çıkış
Konektörler ............... 5 adet 4 mm güvenlik terminali, 3 adet
kırmızı (A/L1, B/L2, C/L3 için), 1 adet
siyah (N için), 1 adet yeşil (Topraklama
için)
Yük Akımı ................. maks. 1 A rms
Akım Girişi/Çıkışı
Konektörler ....................... 5 adet 4 pimli dairesel Fluke 354x FC,
173x ve 174x Power ve Power Quality
Loggers'lar ile uyumlu
Güvenlik ............................ IEC 61010-2-030
IEC 61010-1: CAT IV 600 V/
CAT III 1000 V, Kirlilik Derecesi 2
SINIRLI GARANTİ VE SORUMLULUK SINIRI
Bu Fluke ürününün malzeme ve işçilik arıza bakımı satın alıma tarihinden
sonra bir yıl ücretsizdir. Bu garanti, sigortaları, tek kullanımlık pilleri veya kaza,
ihmal, yanlış kullanım, değişiklik yapma, kirlilik ya da anormal çalışma ve
kullanım koşullarını kapsamaz. Bu ürünün satıcılarının, Fluke adına başka
herhangi bir garanti verme yetkisi yoktur. Garanti süresi boyunca servisten
faydalanabilmek, iadeyle ilgili yetkili belge alabilmek için en yakın Fluke yetkili
servis merkeziyle irtibata geçin, daha sonra ürünü sorunun açıklamasıyla
beraber Servis Merkezi'ne gönderin.
BU GARANTİ SİZİN TEK ÇÖZÜMÜNÜZDÜR. BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK
GİBİ BAŞKA HİÇBİR TEMİNAT, AÇIK YA DA GİZLİ HİÇBİR ŞEKİLDE İMA
EDİLMEMİŞTİR. FLUKE, HERHANGİ BİR NEDEN VEYA TEORİ SONUCU
OLUŞAN ÖZEL, DOLAYLI, NİHAİ YA DA TESADÜFİ VERİ KAYBI DAHİL, HİÇ
BİR KAYIP VE ZARARDAN SORUMLU DEĞİLDİR. Bazı devletler, ima edilmiş
bir garantinin ya da arızi veya nihai hasarların hariç tutulmasına ya da
sınırlanmasına izin vermediğinden, bu sorumluluk sınırlaması sizin için geçerli
olmayabilir.
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