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Bu belgedeki bilgiler, öneriler, açıklamalar ve emniyet işaretlemeleri Eaton Corporation’ın (“Eaton”) deneyimine ve kararına 
dayanmaktadır ve tüm durumları kapsamayabilir. Eğer daha fazla bilgi gerekiyorsa Eaton satış ofisine danışılmalıdır. Bu 
kaynakta gösterilen ürünün satışı, uygun Eaton satış politikaları veya Eaton ve müşteri arasındaki diğer sözleşmedeki hüküm 
ve koşullara tabidir.
TARAFLAR ARASINDA, MEVCUT HERHANGİ BİR SÖZLEŞMEDE ÖZELLİKLE BELİRTİLENLERİN DIŞINDA, BELLİ BİR AMAÇ 
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BU BELGENİN İÇERİĞİ, TARAFLAR ARASINDAKİ HERHANGİ BİR SÖZLEŞMENİN BİR BÖLÜMÜ OLMAMALIDIR VEYA 
SÖZLEŞMEYİ DEĞİŞTİRMEMELİDİR.
Eaton, donanım, tesis veya güç sistemi hasarı veya kullanım kaybı, sermaye kaybı, güç kaybı, mevcut güç tesislerinin 
kullanımındaki ilave harcamalar veya müşteri veya kullanıcıya karşı kendi müşterileri tarafından yapılan ve burada bulunan 
bilgi, öneri ve açıklamaların kullanımından doğan talepler de dahil, ancak bununla sınırlı olmaksızın, (ihmal de dahil) herhangi 
bir haksız fiil, kesin sorumluluk veya diğer herhangi bir şekilde her türlü özel, dolaylı, arızi veya dolaylı hasar veya kayıp 
durumunda, sözleşmedeki müşteriye veya kullanıcıya karşı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Bu kılavuzda bulunan bilgiler 
bildirimde bulunmaksızın değişime tabidir.
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1.0 Giriş
1.1 Güvenlik
Bu teknik belge, EPCT Yangın Pompası Kontrolörünün 
kurulum, uygulama, işletim ve bakımı ile ilişkili çoğu 
konuyu kapsayacak şekilde geliştirilmiştir. Yalnızca EPCT 
Kontrolörünün seçimi ve uygulanmasında yetkili ve vasıflı 
personel için bir kılavuz olarak sunulmaktadır. Satın alan 
tarafın özel bir kurulum, uygulama veya bakım faaliyeti 
hakkında daha fazla bilgiye ihtiyaç duyması halinde, yetkili bir 
EATON satış temsilcisi veya kurulum yüklenicisi ile irtibata 
geçmesi rica edilir.

1.2 Garanti
Burada yer alan bilgiler, öneriler ve açıklamalar ile ilgili olarak 
belirli bir amaca uygunluk veya ticari elverişlilik garantileri ya 
da ticari süreç veya kullanımdan doğan garantiler dahil olmak 
üzere açık ya da zımni herhangi bir garanti sunulmamaktadır. 
EATON, donanım, tesis veya güç sistemi hasarı veya 
kullanım kaybı, sermaye kaybı, güç kaybı, mevcut güç 
tesislerinin kullanımındaki ilave harcamalar veya müşteri 
veya kullanıcıya karşı kendi müşterileri tarafından yapılan ve 
burada bulunan bilgi ve açıklamaların kullanımından doğan 
talepler de dahil, ancak bununla sınırlı olmaksızın, (ihmal de 
dahil) herhangi bir haksız fiil, kesin sorumluluk veya diğer 
herhangi bir şekilde her türlü özel, dolaylı, arızi veya dolaylı 
hasar veya kayıp durumunda, sözleşmedeki müşteriye veya 
kullanıcıya karşı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

1.3 Güvenlik tedbirleri
Bu cihazın kurulumu, işletimi ve bakımında tüm güvenlik 
kuralları, güvenlik standartları ve/veya yönetmelikler sıkı bir 
şekilde izlenmelidir.

 DİKKAT 
Ekipmanin kurulum, işletim veya uygulama işlemlerine dair 
girişimde bulunmadan önce bu belgede verilen materyalleri 
eksiksiz bir şekilde okuduğunuz ve anladiginizdan emin olun. 
Ayrica, yalnizca vasifli personelin bu ekipmanla ilgili olarak 
herhangi bir çalişma yapmasina izin verilmelidir. Bu belgede 
sunulan her türlü kablolama talimati kesin bir biçimde 
uygulanmalidir. Bunun yapilmamasi kalici ekipman hasarina 
neden olabilir.

1.4 Ürüne genel bakış
EPCT Kontrolörü, kapsamlı, çok işlevli mikroişlemci temelli 
bir Yangın Pompası Kontrolörüdür.
Küresel olarak pazarların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde 
geliştirilmiş olan EPCT kontrolörü, aşağıdaki kurumların 
gerekliliklerini karşılayarak bu kurumlardan onay almıştır: 
Underwrites Laboratories (UL), Underwriters Laboratories of 
Canada (ULC), UL 218 & UL 1008 uyumluluğu (Bir Otomatik 
Transfer Şalteri (ATS)) ile donatıldığında, Factory Mutual 
1321/1323 (FM), ANSI/NFPA 20, ANSI/NFPA 70 Madde 
695, National Electrical Code (NEC), Kanada Standartları 
Birliği (CSA), Yangın Pompası Kontrolörleri ve Otomatik 
Transfer Şalterleri için CSA-C22.2 standardı ve U.S.B. / C.B.C 
Sismik onay gereklilikleri uyumu. EPCT Yangın Pompası 
Kontrolörünün yolverme türleri aşağıdakileri içerir: FD/FT30-
Hat Boyunca, FD/FT40-Parça Sargısı, FD/FT50-Birincil Direnç, 
FD/FT60-Otomatik Trafo, FD/FT70-Y Delta (Yıldız Delta) Açık 
Geçiş, FD/FT80- Y Delta (Yıldız Delta) Kapalı Geçiş, FD/FT90-
Yumuşak Yolverme ve FDM30-Hat Boyunca Orta Gerilim. 
FDM30 dışındaki tüm ürünler bir Katkı Maddesi (Köpük) 
sistemi olarak ve/veya bir Otomatik Güç Transfer Şalteri ile 
birlikte temin edilebilir. 
Bu tertibatın anma impuls dayanım voltajı değeri 10kV’tur.
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2.0  Kurulum ve elektrik bağlantilari
2.1 Montaj
Kontrolörü dikkatlice ambalajından çıkarın ve ayrıntılı bir 
şekilde inceleyin.

Kontrolör, kontrol ettiği motora mümkün olduğunca yakın 
olmalı ve tercihen 3 metre (10 fit) veya daha yakın mesafe 
içinde, elektrikli motoru görecek bir konumda bulunmalıdır.

EPCT kontrolörü duvar veya zemine montaj için 
geliştirilmiştir; Sınıf 5 cıvatalar kullanın. Kontrolörün kendi 
kendine ayakta duramayacağını ve bir ayak kullanarak monte 
edilmesi ya da bir duvara sıkıca sabitlenmesi gerektiğini 
dikkate alın. Boyut ve ağırlık verileri için lütfen çeşitli Yangın 
Pompası Kontrolörü tiplerinin ilgili veri sayfalarına bakın.

2.2 Basınç şalteri bağlantıları

BİLDİRİM
Basinç salterine giden su hatlarinda kir veya kontaminasyon 
bulunmamalidir

EPCT bir basınç sensörü ile donatılmıştır. Kontrolör, 
mahfazanın dış tarafında, altta bulunan 1/2” NPT dişi sistem 
basınç bağlantısı ile temin edilmektedir. Bağlantı, NFPA 
gerekliliklerine uygun şekilde sağlanmalıdır; broşür no. 20.
Fiili basınç, ana ekranda gösterilir. Kontrolörde hassas 
yolverme ve durdurma basıncı ayar noktaları programlanabilir. 
Programlama talimatları için Bölüm 5’e bakın.
Basınç sensörü ve dahili tesisat bileşenlerinin maksimum 
işletim basıncı, kontrolör tip etiketinde belirtilmektedir.

2.3 Elektrik bağlantıları

BİLDİRİM
Kontrolöre yapilacak tüm kanal baglantilarinin kontrolörün alt 
kismindan gerçekleştirilmesi önerilir. Referans olarak ilişkili 
boyutsal çizimi inceleyin. Kanalin mikroişlemci kartlarinin 
üzerinden monte edilmesi ya da bu noktalarin delinmesi, 
garantinin geçersiz kilinmasina neden olabilir.

Tüm elektrik bağlantıları, ulusal ve yerel elektrik 
yönetmeliklerine ve standartlarına uygun olmalıdır.
Kontrolör, pompalar veya pompa bağlantılarından çıkan su ile 
hasar görmeyecek şekilde konumlandırılmalı ve bu olasılığa 
karşı korunmalıdır. Kontrolörlerin akım taşıyan parçaları 
yerden en az 12 inç (305 mm) yukarıda olmalıdır.
Yolverme öncesinde tip etiketinin üzerinde yer alan katalog 
numarası, AC hat gerilimi, beygir gücü ve frekans gibi tüm 
verileri doğrulayın.
Tüm elektrik bağlantılarını, bileşenleri ve kabloları görünür 
hasarlara karşı kontrol edin. Gereken şekilde düzeltin. Enerji 
vermeden önce tüm elektrik bağlantılarının sıkıldığından 
emin olun.

Gelen AC güç beslemesi ve motor kablo tesisatıyla ilgili 
tüm kablolamalar için mahfaza kapısında bulunan kablolama 
şemasına bakın.
Uygun yöntemler ve araçları kullanarak gereken kanalı monte 
edin. Önerilen giriş noktası, mahfazanın altıdır.
Gelen AC hat gerilimi, net bir şekilde L1, L2, L3 ve 
topraklama olarak mahfazanın en üstünden işaretlenmiştir.

2.3.1 Kablo boyutları
Kontrol kablolaması için tüm elektrik bağlantılarında 14 
numaralı AWG kablosunu kullanın.
Güç kablolarının boyutları için Ek Q’ya bakın. 

2.3.2 Elektrik kontrol talimatları
EPCT kontrolörü, tasarımı gereği faza duyarlıdır. L1, L2 ve 
L3, sırayla A, B ve C’ye bağlanmalıdır. İzolasyon şalterini 
(MIS) ve devre kesiciyi (CB) kapatarak kontrolöre güç verin. 
Fazlar yanlış şekilde bağlandıysa, ekran üzerinde ‘Ters Faz’ 
alarmı ve resmi gösterilecektir. Bu durumu düzeltmek için 
ters faz ayarını düzeltmek üzere Ek H’ye bakın. 
EPCT’de kullanıcıyı faz rotasyonunu programlama sürecinde 
adım adım yönlendiren bir ters kurulum prosedürü 
mevcuttur. Kontrolöre enerji verilmiş durumdayken, motor 
rotasyonunu kontrol etmek üzere ekrandaki Yolverme 
sekmesinde Ters Faz Kurulumundan ‘Motoru Sarsma’ 
işlevini çalıştırın. Rotasyon yanlışsa, güç bağlantısını kesin 
ve motor kontaktörünün yük terminallerinin (T1, T2 ve T3) 
bağlantısını tersine çevirin. Kontrolör bir otomatik transfer 
şalteri (ATS) ile donatılmışsa, kılavuz kullanıcıyı jeneratöre 
yolvermesi, transferi gerçekleştirerek motoru sarsması 
yönünde uyaracaktır. 

ot:N Birincil Direnç (FD/FT40), Y Delta (Yıldız Delta) Açık 
(FD/FT70) ve Y Delta (Yıldız Delta) Kapalı (FD/FT80) 
modellerinde, bağlantı hem 1M hem de 2M olmak 
üzere her iki kontaktörde de değiştirilmelidir.

Ek E’de ayrıntıları verilen basınç ayar noktalarını ayarlayın.
Kontrolör izole edilmiş ve ‘Yolverme Basıncı’ ve ‘Durdurma 
Basıncı’ değerleri programlanmış haldeyken kontrolöre 
güç verin. Sistem su basıncı yolverme basıncından daha 
düşükse, kontrolör pompaya yolverecektir. Kontrolör 
tam otomatik işletim için ayarlanmışsa, basınç durdurma 
noktasının üzerine geldiğinde ve çalışma süresi zaman 
rölesi (RPT) ilgili zaman aralığını tamamladığında, kontrolör 
pompayı durduracaktır. Sistem basıncı, programlanan 
durdurma basıncı değerine eşit veya bu değerden yüksek 
olmalıdır; aksi takdirde, pompa yalnızca butona basıldığında 
durdurulacaktır. Kontrolör otomatik kapatma işletimi (manuel 
durdurma modu için programlanmıştır) için ayarlanmamışsa, 
pompanın durdurulması için durdurma butonunun 
etkinleştirilmesi gerekmektedir.

Devre kesici ayarı fabrikada yapılmış olup değiştirilmemelidir.
Gerekli olması halinde, çalışma süresi zaman rölesi 
(RPT) en az on (10) dakika için ayarlanmalıdır. RPT’nin 
programlanması için Ek F’ye bakın.
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Sıralı yolverme zaman rölesi (SST) gerekliyse, Ek F’ye bakın. 
Gerekli değilse, SST’yi devre dışı olarak ayarlayın. Gerekli 
olması halinde ana pompa SST’si devre dışı olarak ve 
gecikmeli SST beş (5) ilâ on (10) saniye olarak ayarlanmalıdır. 
Sistemde ikiden fazla pompa varsa, pompalar arasında on 
(10) saniyelik gecikme süresi bırakın.
Hızlanma zaman rölesi (AT), yalnızca ani boşalmalı akım 
kontrolörleri için kullanılır. AT fabrikada ayarlanacaktır ancak 
kontrolörün programlandığı yolverme yöntemine bağlı 
olarak otomatik olarak düzenlenecektir. Pompanın gereken 
hıza ulaşması için daha fazla zaman gerektiğinin tespit 
edilmesi halinde, zaman rölesi 10 saniyeye kadar bir süreye 
ayarlanabilir. AT’nin programlanması için Ek F’ye bakın.
Yetersiz Gerilim/Aşırı Gerilim alarmları mevcutsa Ek H’ye 
başvurarak programlanmış değerleri kontrol edin. Değerler 
maksimum noktalara programlanmışsa ve alarmlar devam 
ediyorsa kullanılabilir gücün NFPA, Broşür 20 standartlarına 
göre güvenilir olduğundan emin olmak üzere ana gerilim 
beslemesini kontrol edin.
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3.0 Donanim açiklamasi
3.1 Genel
Bu bölümün amacı, okuyucuyu EPCT kontrolörü donanımına, 
adlandırma biçimlerine aşina hale getirmek ve ünitenin 
teknik özelliklerini listelemektir.

3.2 Ekran kartı
Ekran kartına kapının dış kısmından erişilebilir. Ön panel 
aşağıdakileri sağlar:
 • Kullanıcıyı özel koşullara karşı uyarmak
 • Kontrolörü programlamak
 • İşletim parametrelerini ayarlamak ve izlemek

3.2.1 Bellek
EPCT’de 65.000’e kadar olayın kaydedilmesi ve saklanmasına 
olanak tanıyan bir geçici olmayan bellek mevcuttur.

3.2.2 Yedek batarya
On (10) yıllık, değiştirilebilir lityum batarya, güç kesintilerinde 
saatin tutulabilmesine olanak tanır. Bataryanın çıkarılması, 
programlamayı etkilemez.

3.2.3 Renkli dokunmatik ekranın teknik özellikleri
En Boy Oranı: 5:3
Çözünürlük: 800x480 WQVGA
Tip: LCD ekran
Görüntüleme Alanı: çapraz olarak 7 inç
Derecelendirme: NEMA 4/4X

3.2.4 Usb portu
Kapı üzerindeki USB portu, kontrolör mesaj geçmişi, 
istatistikleri, teşhis işlemleri, yolverme ve konfigürasyon 
dosyalarının indirilmesi için yerleştirilmiştir. Kontrolör yazılımı 
karşıya yüklenebilir ve kontrolör konfigürasyonu hem karşıya 
yüklenebilir hem de indirilebilir. Uyumlu USB flash sürücüsü 
biçimleri FAT16 ve FAT32’dir.

3.3 Güç G/Ç kartı
Güç G/Ç kartı, kontrolörün işletimi ile ilgili tüm bağlantılar için 
kullanılır. Uzaktan girişler, yolverme koşulları ve röle çıkışları 
bunlar arasındadır.
Kontrolöre özgü tüm bağlantı noktaları için kontrolör kapısının 
iç tarafındaki şemaya bakın.

3.4 ATS kartı (varsa)
ATS kartı, yalnızca otomatik transfer şalterine özgü tüm 
bağlantı noktaları için kullanılır. Bu bağlantı noktaları, motor/
jeneratör yedeklemesinin başlatılmasını ve Kaynak 2 
Bağlantısı Kesildi çıktı rölesini kontrol eder.
Kontrolöre özgü tüm bağlantı noktaları için kontrolörün içinde 
bulunan şemaya bakın.

3.5 Ana izolasyon şalteri/devre kesici
Ana izolasyon şalteri (MIS) bir elektrik devresinin güç 
kaynağından ayrılması için kullanılır. Herhangi bir açma değeri 
yoktur ve haricen çalıştırılabilir olmalıdır.
Devre kesici, gerekli olması halinde çalışan bir pompa 
motorunun bağlantısını kesmek için kullanılır. CB ayrıca 
kontrolör ve pompa motoruna kısa devre koruması sağlar ve 
Kilitli Rotor Koruyucu (LRP) ile birlikte çalışır. Bir kısa devre 
durumunda, CB anında hata açtırma gerçekleştirir. Yolverme 
veya çalışma sırasında pompa veya motorun tutukluk 
yapması durumunda, NFPA 20 standartları gereği, LRP yirmi 
(20) saniye içinde CB’de hata açtırma gerçekleştirecektir 
(şönt hata açtırma yoluyla).
Gerekli olduğunda, kesinti kapasitesinin artırılması için 
CB’nin altına bir akım sınırlandırıcı eklentisi monte edilebilir.
Akım sınırlayıcı sigortalarından biri veya daha fazlasının 
patlaması halinde, bunlar derhal onarılmalı ve onarımlar 
tamamlandığında yeni akım sınırlayıcılar takılmalıdır.
İzolasyon şalteri ve devre kesicisi birbirine güvenlik kilidiyle 
bağlıdır; bu da, kulp Açık konumda olsa bile, mahfaza 
kapısının vasıflı elektrik personeli haricinde açılamayacağı 
anlamına gelir. Bu, operatör kolunun yanında bulunan bir 
güvenlik vidasıyla sağlanır.

ot:N Sınırlı Servis uygulanan kontrolörlerde izolasyon şalteri 
gerekli değildir. Yalnızca manyetik hata açtırma ayarlı 
bir devre kesici kullanılacaktır.

3.6 Kontaktörler
Kontaktörler (M, tam gerilimli ve yumuşak yol vermeli 
kontrolörler; 1M ve 2M, parça sargısı; M ve A, birincil 
dirençli; R, S ve Y, otomatik trafo; 1M, 2M, 1S ve 2S, Y 
delta), basınç sensörü, yolverme butonu, uzaktan başlatma 
girişleri veya acil durum kolunun kontrolü altında pompa 
motorunu beslemeye bağlar.
Kontaktör bobini/bobinleri, kontrolörün besleme gerilimine 
bağlıdır. Yeni bobin ile değiştirme gerektiğinde, doğru gerilim 
değerinde bir parça sipariş edilmelidir.
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3.7 Harici butonlar
 • Yolverme - Yolverme butonu, pompa motorunun lokal 

olarak manuel şekilde başlatılması için kullanılır.
 • Durdurma - Durdurma butonu, yangın pompası motorunun 

durdurma dizisini başlatacaktır. Durdurma butonunun 
serbest bırakılması, kontrolörü tekrar otomatik moda 
getirecektir. Bir yolverme koşulu mevcutsa, durdurma 
butonu bırakıldığında pompa motoru tekrar başlatılacaktır.

3.8 Transfer şalteri bileşenleri
Transfer şalteri bileşenlerinin açıklaması için bölüm 6‘ya 
bakın.
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4.0 Işletim
4.1 Genel
Bu bölümde, özel olarak EPCT kontrolörünün işletimi ve 
fonksiyonel kullanımı açıklanmaktadır. Her bir kategori 
dahilinde pratik kullanım ve işletim konularından 
bahsedilecektir. Bu bölümde, bu el kitabının önceki 
bölümlerinin gözden geçirildiği ve operatörün donanımı 
temel düzeyde anladığı varsayılmaktadır.

4.2 Karşılama ekranı
EPCT kontrolörüne ilk güç verildiğinde, Karşılama Ekranı 
görüntülenecektir (bkz. 4.2.1.1. 
Karşılama Ekranındayken yolverme koşullarının bulunup 
bulunmamasından bağımsız olarak kontrolör pompayı 
başlatmayacaktır; bu ekran, tüm mevcut yolverme koşullarını 
gösterecektir. Ekran, beş (5) dakikalık bir geri sayım zaman 
rölesi ile donatılmıştır; bu sayım sona erdiğinde kontrolör 
Karşılama Ekranından Ana sayfa sekmesine giderek normal 
işletime devam edecektir.

Bu ekrandaki üç (3) buton, KARŞILAMA EKRANINI KAPAT 
VE DEVRE DIŞI BIRAK, KARŞILAMA EKRANINI KAPAT 
VE BİR SONRAKİ YOLVERMEDE ÇALIŞTIR ve HIZLI 
KURULUM’dur. İşletim aşağıdaki gibidir:
 • Karşılama Ekranını Kapat ve Devre Dışı Bırak butonu, 

kontrolörün Ana sayfa sekmesine dönmesine neden 
olacak ve kontrolöre yeniden enerji verildikten sonra, 
kontrolörde Karşılama Ekranı gösterilmeyecektir.

 • Karşılama Ekranını Kapat ve Bir Sonraki Yolvermede 
Çalıştır butonu, kontrolörün Ana sayfa sekmesine 
dönmesine neden olacak ve kontrolöre yeniden 
enerji verildikten sonra, kontrolörde Karşılama Ekranı 
gösterilecektir.

 • Hızlı Kurulum, kullanıcıyı doğrudan Saat, Tarih, Yolverme 
Basıncı, Durdurma Basıncı, Otomatik Kapatmayı Etkinleştir 
veya Devre Dışı Bırak ve Minimum Çalışma Zaman 
Rölesinin programlanabileceği Hızlı Kurulum menüsüne 
yönlendirecektir. Bu menüden programlamanın kabul 
edilmesi veya yoksayılmasının ardından kullanıcı tekrar 
Karşılama Ekranına yönlendirilecektir.

4.2.1 Karşılama ekranı ve ana ekran grafikleri 

4.2.1.1. Karşılama ekranı
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4.2.1.2. Ats olmadan ana sayfa sekmesi 

Şekil 1. ana sayfa sekmesi (boşta)

Şekil 2. ana sayfa sekmesi (pompa çalışıyor)
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ANA SAYFA sekmesinde gelen enerji dağıtım şirketi 
gerilimi ve frekansı ile kontaktör(ler) ve motorun durumu 
görüntülenecektir. ANA SAYFA sekmesi, programlanan 
Yolverme ve Durdurma ayar noktaları ile birlikte geçerli 
sistem basıncı değerini gösterecektir. ANA SAYFA 
sekmesinin en altında, sesli alarma neden olan sinyalleri 
gösterecek görseller ile birlikte tüm durum, alarm ve zaman 
rölelerini gösteren Bildirim Alanı yer alır; tarih, saat ve işletim 
modu, Bildirim Alanının altında gösterilir. 

Kontrolör, bir yolverme çağrısı sinyali aldığında ve pompa 
motoruna başarıyla yolverdiğinde, görsel gösterge, “M” 
kontağı kapalı durumdayken, Motor/Pompa çevresinde bir 
kenarlık ve motor dönme grafiği ile sağlanacaktır. Bildirim 
Alanında bir Pompa Çalışıyor durumu görüntülenecektir

4.2.1.3. ATS’siz bir kontrolörün ana ekranı (motor çalışıyor)

Şekil 3. ATS ile ANA SAYFA sekmesi

ANA SAYFA sekmesinde, transfer şalteri kesicilerinin, Kaynak 
2 harici bağlantı kesme kolu ve motorun durumu ile birlikte her 
iki kaynağın da gelen gerilimi ve frekansı gösterilecektir. ANA 
SAYFA sekmesi, programlanan Yolverme ve Durdurma ayar 
noktaları ile birlikte geçerli sistem basıncı değerini gösterecektir. 
ANA SAYFA sekmesinin en altında, sesli alarma neden olan 
sinyalleri gösterecek görseller ile birlikte tüm durum, alarm ve 
zaman rölelerini gösteren Bildirim Alanı yer alır; tarih, saat ve 
işletim modu, Bildirim Alanının altında gösterilir.
Kontrolör, bir yolverme çağrısı sinyali aldığında ve 
pompa motoruna yolverdiğinde, görsel gösterge, 
Motor/Pompa çevresinde bir kenarlık ve motor dönme 
grafiği ile sağlanacaktır. Bildirim Alanında bir Pompa Çalışıyor 
durumu görüntülenecektir.

4.3 Otomatik yolverme / durdurma
EPCT kontrolörü, verilen işlevlerin ve programlanmış 
ayar noktası değerlerinin belirttiği şekilde yangın 
pompası motoruna otomatik olarak yolverecek ve motoru 
durduracaktır. Sistem basıncı, girişler ve sistem alarm 
noktalarını sürekli olarak izleyen kontrolörün bilgi toplama ve 
kontrol devrelerinin özeti verilmiştir.

4.3.1 Manuel yolverme dizisi
Manuel yolverme, lokal başlatma, uzaktan manuel başlatma, 
uzaktan manuel yolverme/durdurma veya acil yolverme olarak 
tanımlanır. Motor bir manuel yolverme aracılığıyla çalıştığında, 
motorun mahfaza flanşı üzerinde bulunan durdurma butonu ile 
manuel olarak durdurulması gerekmektedir.
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4.3.2 Otomatik yolverme dizisi
Otomatik yolverme, düşük basınçlı bir koşul, yağmurlama 
valfi yolvermesi veya uzaktan otomatik yolverme olarak 
tanımlanır. Motor bir otomatik yolverme ile çalıştığında, 
motor, tüm yolverme koşulları normale döndükten ve 
RPT zaman döngüsünü tamamladıktan sonra otomatik 
olarak durdurulabilir. Kontrolör manuel durdurma için 
programlandığında, motorun mahfaza flanşı üzerinde 
bulunan lokal durdurma butonu aracılığıyla manuel olarak 
durdurulması gerekecektir.

4.4 Kontrol girişleri
EPCT’de on (10) programlanabilir giriş bulunur.

DİKKAT 
Bu girişlere gerilim uygulanmasi halinde mikroişlemci kartlari 
ciddi düzeyde zarar görebilir. Bunlar dahili olarak güç almaktadir.

4.4.1 Kontrol girişi açıklamaları
Kontrol Girişi durum tanımları aşağıdaki gibidir.
Bağlı - Girişe harici bir kontak veya bağlantı ile kısa devre 
yaptırıldığında
Bağlı Değil - Girişe harici bir kontak veya bağlantı ile kısa 
devre YAPTIRILMADIĞINDA
Kontrol Girişi işletimleri aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır.

ot:N Terminal 49, aşağıda özetlenen tüm girişler için ortaktır.

4.4.1.1. Uzaktan manuel yolverme
Bu giriş “Bağlı” durumda olduğunda, kontrolör manuel 
yolverme dizisini başlatacaktır. Uzaktan yolverme, sıralı 
başlatma zaman rölesi (SST) ile minimum çalışma zaman 
rölesini (RPT) göz ardı edecek ve pompanın kapatılması için 
bir manuel durdurma sinyali gerekecektir. 

4.4.1.2. Uzaktan manuel durdurma
Bu giriş “Bağlı” durumda olduğunda, kontrolör, Acil Yolverme 
istisnası haricinde pompanın başlatılmasına izin vermeyecek 
ve halihazırda çalışır durumda olması halinde pompayı 
kapatacaktır. Tam servis uygulanan bir yangın pompası 
kontrolörünün uzaktan durdurulması için yerel yetkililerin 
onayı gereklidir.

4.4.1.3. Uzaktan manuel yolverme/durdurma
Bu giriş “Bağlı” durumda olduğunda, kontrolör manuel 
yolverme dizisini başlatacaktır. Uzaktan başlatma, sıralı 
başlatma zaman rölesi (SST) ile minimum çalışma zaman 
rölesini (RPT) göz ardı edecek ve pompanın kapatılması için 
bir manuel durdurma sinyali gerekecektir.  Giriş “Bağlı değil” 
durumunda olduğunda, halihazırda çalışıyorsa, kontrolör 
pompayı kapatacaktır. Tam servis uygulanan bir yangın 
pompası kontrolörünün uzaktan durdurulması için yerel 
yetkililerin onayı gereklidir.

4.4.1.4. Uzaktan otomatik yolverme
Bu giriş “Bağlı” durumda olduğunda, EPCT kontrolörü 
otomatik yolverme dizisini başlatacaktır. Pompayı otomatik 
olarak kapatmak üzere programlanmışsa, giriş “Bağlı değil” 
durumda olduğunda ve RPT süresi dolduğunda, kontrolör 
pompayı kapatacaktır. Bu giriş, bir basınç transdüseri 
kullanmak istemediğinizde genellikle kablo ile ayrı bir basınç 
şalterine bağlanır.

ot:N Kontrolör köpük işletimi için programlandığında, 
uzaktan otomatik başlatma girişi bir yolvermeyi 
başlatacak şekilde açılacak, normalde kapalı bir giriştir.

4.4.1.5. Yağmurlama valfi yolverme
Bu giriş “Bağlı değil” durumda olduğunda, EPCT kontrolörü 
otomatik yolverme dizisini başlatacaktır. Pompayı otomatik 
olarak kapatmak üzere programlanmışsa, giriş “Bağlı” 
durumda olduğunda ve RPT süresi dolduğunda, kontrolör 
pompayı kapatacaktır. Bu giriş genellikle basınç transdüseri 
öncesinde kontrolörü başlatan uzaktan su kontrolü 
ekipmanına bağlıdır. 

4.4.1.6. Düşük emiş
Bu giriş “Bağlı” durumda olduğunda, EPCT kontrolörü 
bildirim alanında Düşük Emiş için bir görsel gösterge 
sinyali verecektir. Kontrolör Düşük Emiş Kapatma için 
programlanmışsa, kapatma dizisini başlatacaktır. Düşük 
Emiş Kapatma programlaması için Bölüm 5’e bakın. 

4.4.1.7. Düşük köpük seviyesi
Bu giriş “Bağlı” durumda olduğunda, EPCT kontrolörü 
bildirim alanında Düşük Köpük Seviyesi için bir görsel 
gösterge sinyali verecektir. Kontrolör Düşük Köpük Kapatma 
için programlanmışsa, kapatma dizisini başlatacaktır. Düşük 
Emiş Kapatma programlaması için Bölüm 5’e bakın. 

4.4.1.8. Kontrol basınç şalteri
Bu giriş “Bağlı” durumda olduğunda, EPCT kontrolörü 
bildirim alanında Kontrol Basınç Şalteri için bir görsel 
gösterge sinyali verecektir. Kontrol Basınç Şalteri etkin 
olduğunda, kontrolör, bir yolverme dizisini başlatmadan önce 
bu girişin “Bağlı” durumda olmasını şart koşacaktır. Kontrol 
Basınç Şalterinin programlanması için Bölüm 5’e bakın. 

4.4.1.9. Düşük oda sıcaklığı
Bu giriş “Bağlı” durumda olduğunda, EPCT kontrolörü ana 
ekran kartında Düşük Oda Sıcaklığı için bir görsel gösterge 
sinyali verecektir. Bu alarmın uzaktan izlenmesi için Genel 
Alarm rölesinin de enerjisi kesilecektir.

4.4.1.10. Yüksek oda sıcaklığı
Bu giriş “Bağlı” durumda olduğunda, EPCT kontrolörü ana 
ekran kartında Yüksek Oda Sıcaklığı için bir görsel gösterge 
sinyali verecektir. Bu alarmın uzaktan izlenmesi için Genel 
Alarm rölesinin de enerjisi kesilecektir.
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4.4.1.11. Ara kilit
Bu giriş “Bağlı” durumda olduğunda, EPCT kontrolörü Acil 
Yolverme haricinde motora yolverilmesine izin vermeyecektir. 
Bu giriş genellikle yedekleme tarzı sistemlerinde kullanılır. 
Örneğin; yedek Dizel Motoru Kontrolörünün Motor Çalıştırma 
kontakları bu girişe bağlıdır. Dizel Motoru çalıştığında, 
yolvermesini önlemek üzere EPCT panelini kilitleyecektir.

4.4.1.12. Düşük rezervuar
Bu giriş “Bağlı” durumda olduğunda, EPCT kontrolörü ana 
ekran kartında Düşük Rezervuar için bir görsel gösterge 
sinyali verecektir. Bu alarmın uzaktan izlenmesi için Genel 
Alarm rölesinin de enerjisi kesilecektir.

4.4.1.13. Yüksek rezervuar
Bu giriş “Bağlı” durumda olduğunda, EPCT kontrolörü ana 
ekran kartında Yüksek Rezervuar için bir görsel gösterge 
sinyali verecektir. Bu alarmın uzaktan izlenmesi için Genel 
Alarm rölesinin de enerjisi kesilecektir.

4.4.1.14. Kaynak 1’e git
Bu giriş “Bağlı” durumda olduğunda, EPCT kontrolörü, 
halihazırda Kaynak 1’de değilse, transfer şalterini gelen gerilimin 
durumundan bağımsız olarak Kaynak 1’e aktaracaktır. Bu girişin 
“Bağlı değil” durumuna getirilmesi halinde, kontrolör normal 
transfer şalteri işletimlerini gerçekleştirecektir.

4.4.1.15. Kaynak 2’ye git
Bu giriş “Bağlı” durumda olduğunda, EPCT kontrolörü, 
halihazırda Kaynak 2’de değilse, transfer şalterini gelen gerilimin 
durumundan bağımsız olarak Kaynak 2’ye aktaracaktır. Bu 
girişin “Bağlı değil” durumuna getirilmesi halinde, kontrolör 
normal transfer şalteri işletimlerini gerçekleştirecektir.

4.4.1.16. Sıralı yolvermeyi etkinleştir
Bu giriş “Bağlı” durumda olduğunda ve zaman rölesi 
programlandığında, kontrolör, programlanan zaman rölesi 
boyunca tüm otomatik yolverme yöntemlerini erteleyecektir.

4.5 Çıkış röleleri
EPCT kontrolörünün birincil kontrol çıkışları kuru röle 
çıkışlarıdır. Bu röleler, Güç/Faz Kaybı, Ters Faz, Genel Alarm 
ve Pompa Çalıştırma için iki ayrı “Form C” çıkışından oluşur. 
UL/CSA tanımına göre alarm rölelerinin değeri 8A 250Vac / 
30Vdc’dir.
Her bir rölede, röle durumunu göstermek üzere G/Ç kartı 
üzerinde yeşil bir LED bulunur. LED “Açık” olduğunda röleye 
enerji verilir ve “Kapalı” olduğunda röle enerjisi kesilir.

4.5.1 Yolverme (1CR)
Yolverme (1CR) rölesi, motor yolverme rölesidir. Bir yolverme 
çağrısı olduğunda güç alacaktır. Röle kapatıldığında, 
yolverme/çalıştırma kontaktörüne tam gerilim sağlar. Bu, 
programlanabilir bir röle değildir.

4.5.2 Hızlanma (2CR)
Hızlanma (2CR) rölesi yalnızca azaltılmış gerilimle yolverme 
yapan kontrolörlerde kullanılır. Programlanan hızlanma süresi 
gecikme süresi dolduktan sonra güç alır. Röle kapatıldığında, 
çalıştırma kontaktörüne/kontaktörlerine tam gerilim sağlar. 
Bu, programlanabilir bir röle değildir. 

4.5.3 Genel alarm (3CR)
Genel Alarm (3CR) rölesi, normalde enerji yüklü bir röledir 
ve çeşitli alarm durumlarında alarm vermek üzere kullanılır. 
Panel Kurulumu sekmesindeki Genel Alarm Ayarlarında 
programlanan olaylardan herhangi birinin değeri doğru hale 
geldiğinde röle enerjisi kesilir (durum değişimi).

4.5.4 Güç/faz kaybı (4CR)
Güç/Faz Kaybı (4CR) rölesi, normalde enerji yüklü bir röledir 
ve bir gerilim veya faz dengesizliği bulunduğunda alarm 
vermek için kullanılır. Röle, gerilim veya faz seviyeleri 
izin verilen, programlanabilir eşiği aştığında enerjisini 
kaybedecektir.

4.5.5 Ters faz (5CR)
Ters Faz (5CR) rölesi bir ters faz koşulunun uzaktan 
izlenmesi için kullanılır. Ters faz alarmı bir ABC 
konfigürasyonunda, fabrikada ayarlanır.

4.5.6 Pompa çalıştırma (6CR)
Pompa Çalıştırma (6CR) rölesi, pompa çalışırken uzaktan 
izleme için kullanılır. Hat akımı, programlanan motor 
FLA’sının %20’sini aştığında, bu röleye enerji verilecektir.
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5.0 Programlama
5.1 Giriş
EPCT kontrolörü, cihazın ön yüzünden tamamen 
programlanabilir. Kullanıcılar ayar noktaları ve diğer 
parametreleri ayarlayabilir. Saat, tarih ve ayar noktaları 
yalnızca menü sisteminden ayarlanabilir.
Menü sistemi, sekmelere bölünmüştür. Bunlar, Ana Sayfa, 
Yolverme, Panel Kurulumu, Basınç Ayarları, Zaman Rölesi 
Değerleri, ATS Ayarları (varsa), Alarm Ayar Noktaları, Girişler/
Çıkışlar, Geçmiş/İstatistikler/Teşhis ve İsteğe Bağlı Çıkış 
Kartı/Kartlarını (varsa) içerir.

5.2 Gezinme
EPCT işletim sisteminde gezinmek için menüde ilerlemek 
üzere ekranın en üstündeki sekmelere basın. Ana menü 
parolası etkinleştirilmişse, Yardım ve Geçmiş/İstatistikler/
Teşhis dışındaki sekmelerden herhangi birine erişim için 
kullanıcıdan parolayı girmesi istenecektir.

BİLDİRİM
Kontrolöre izinsiz erişimde bulunulmasini önlemeye yardimci 
olmasi için bir ana menü parolasi belirlenmesi önerilir. 
Bu, kontrolörün yangin pompasi kontrolörü isletimini 
etkileyebilecek şekilde yeniden programlanmasinin 
önlenmesine yardimci olacaktir.

Kontrolör, kazara giriş sayısını en aza indirmek için otuz (30) 
dakika boyunca işlem yapılmadığında ekranı “Kilitleme” 
özelliğine sahiptir. Bu özellik, kontrolörün normal işletimini 
engellemeyecektir. Ekranın kilidinin açılması için kullanıcıdan 
“EPCT” girişini yapması istenecektir.
Ekran kartının ömrünün daha uzun olması için kontrolör otuz 
(30) dakika boyunca işlem yapılmadığında ekran koruyucuyu 
etkinleştirecektir. Ekran koruyucu, ekranı karartacak ve 
yalnızca hareketli bir EATON logosu görüntülenecektir. Ekran 
koruyucunun devre dışı bırakılması için ekran üzerindeki 
herhangi bir yere basılması yeterli olacaktır.
EPCT kontrolörünün tüm programlanabilir özellikleri ve ilişkili 
ayar noktası olanakları Tablo 1’de sunulmaktadır.

Tablo 1 
Açıklama Aralık

Panel kurulumu

Dil
İngilizce / Fransızca / İspanyolca / 
Portekizce / Türkçe / İtalyanca / Lehçe / 
Basitleştirilmiş Çince / Felemenkçe

Saati Ayarla 24 Saat

Tarihi Ayarla Herhangi bir geçerli tarih

Haftanın Gününü Ayarla Haftanın herhangi bir geçerli günü

Açıklama Aralık

Yolverme Yöntemi
Hat Boyunca / Parça Sargısı / Birincil 
Direnç / Otomatik Trafo / Y Delta Açık / 
Y Delta Kapalı / Yumuşak Yolverme

Tek Fazlı Yolverme Etkin/Devre Dışı

Otomatik Kapatma Etkin/Devre Dışı

Motor HP 0-9999 HP

Nominal Gerilim 200-7200V

Fazlar Tek Fazlı / Üç Fazlı

Sistem Frekansı 50Hz / 60Hz

CT Oranı 50:0.1 / 100:0.1 / 150:0.1 / 300:0.1 / 
500:0.1 / 800:0.1 / 1200:0.1

Motor FLA 1-999 A

Köpük Kontrolörü Etkin/Devre Dışı

Menü Parolası Bir (1) ilâ yedi (7) haneli sayısal / Devre 
Dışı

Kontrolör Seri Numarası Elli (50) karakterlik alan sunan standart 
klavye girişi - Sayısal ve/veya Alfabetik -

Pompa Seri Numarası Elli (50) karakterlik alan sunan standart 
klavye girişi - Sayısal ve/veya Alfabetik 

Ekran Parlaklığı %20, %40, %60, %80, %100

Karşılama Ekranını Etkinleştir Etkin/Devre Dışı 

Ekran Kilidi Etkinleştir/Devre Dışı Bırak 

Müsteri hizmetleri iletisimi  

Parola Korumasını Etkinleştir Bir (1) ilâ yedi (7) haneli sayısal / Devre 
Dışı

Şirket Adı Elli (50) karakterlik alan sunan standart 
klavye girişi - Sayısal ve/veya Alfabetik 

İrtibat Kurulacak Kişi Elli (50) karakterlik alan sunan standart 
klavye girişi - Sayısal ve/veya Alfabetik 

Telefon Numarası 15 hanelik sayısal giriş alanı

E-posta Elli (50) karakterlik alan sunan standart 
klavye girişi - Sayısal ve/veya Alfabetik 

Servis mesajı tetikleyicisi  

Çalışma Saati Sayısı 1-999 Saat

Yolverme Sayısı 1-999 Pompa Çalıştırma

Belirli Saat ve Tarih 24 Saat - Herhangi bir geçerli tarih

Genel Alarmın Enerjisini Kes Etkin/Devre Dışı

Basınç Ayarları

Yolverme Basıncı 0-999 PSI / Devre Dışı

Durdurma Basıncı 0-999 PSI / Devre Dışı

Düşük Basınç Alarmı 0-999 PSI / Devre Dışı

Yüksek Basınç Alarmı 0-999 PSI / Devre Dışı

Yolverme Basıncı Alt Değeri 0-999 PSI / Devre Dışı
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Açıklama Aralık

Basınç Değişikliği Kaydı 1-999 PSI / Devre Dışı

Saatlik Basınç Kaydı Etkin/Devre Dışı

Düşük emiş kapatma Etkin/Devre Dışı

Kapatma Gecikmesi 0-99 Saniye / Devre Dışı

Reset Modu Otomatik/Manuel

Otomatik Sıfırlama Gecikmesi 0-99 Saniye / Devre Dışı

Düşük Köpük Kapatma Etkin/Devre Dışı

Kapatma Gecikmesi 0-99 Saniye / Devre Dışı

Reset Modu Otomatik/Manuel

Otomatik Sıfırlama Gecikmesi 0-99 Saniye / Devre Dışı

Kontrol Basınç Şalteri Etkin/Devre Dışı

Basınç Birimleri PSI / BAR / kPa

Basınç Transdüseri Etkin/Devre Dışı

Basınç Transdüserini Kalibre Et
0 PSI Kullanarak Kalibre Et / Geçerli 
Basıncı Kullanarak Kalibre Et / Fabrika 
Varsayılanına Sıfırla

Zaman Rölesi Değerleri

Minimum Çalışma Süresi Dakika:Saniye olarak Dört (4) haneli 
sayısal giriş / Devre Dışı

Hızlanma Zaman Rölesi 0-10 saniye / Devre Dışı

Sıralı Yolverme Zaman Rölesi 0-999 saniye / Devre Dışı

Yolverme Hatası Zaman Rölesi 0-999 saniye / Devre Dışı

Durdurma Hatası Zaman Rölesi 0-999 saniye / Devre Dışı
Haftalık Motor Testi  
Zaman Rölesi Etkin/Devre Dışı

Haftanın Günü Haftanın herhangi bir geçerli günü

Günün Saati 24 Saat

Test Aralığı 1-52 hafta

Çalışma Süresi Dakika:Saniye olarak Dört (4) haneli 
sayısal giriş / Devre Dışı

Tahliye Valfi Solenoidi Etkin/Devre Dışı

ATS Ayarları (varsa)

S1 - S2 Gecikmesi Dakika:Saniye olarak Üç (3) haneli 
sayısal giriş / Devre Dışı

S2 - S1 Gecikmesi Dakika:Saniye olarak Üç (3) haneli 
sayısal giriş / Devre Dışı

Nötr Gecikme Dakika:Saniye olarak Üç (3) haneli 
sayısal giriş / Devre Dışı

Motor Yolverme Gecikmesi Dakika:Saniye olarak Üç (3) haneli 
sayısal giriş / Devre Dışı

S2 Arızası Gecikmesi 0-9 saniye / Devre Dışı

Motor Soğutma Gecikmesi Dakika:Saniye olarak Üç (3) haneli 
sayısal giriş / Devre Dışı

Çift Kullanım Etkin/Devre Dışı

Tercih Edilen Kaynak Kaynak 1 / Kaynak 2

Açıklama Aralık

Haftalık Motor Testi  
Zaman Rölesi Etkin/Devre Dışı

Haftanın Günü Pazartesi / Salı / Çarşamba / Perşembe 
/ Cuma / Cumartesi / Pazar

Günün Saati 24 Saat

Test Aralığı 1-52 hafta

Çalışma Süresi Dakika:Saniye olarak Dört (4) haneli 
sayısal giriş / Devre Dışı

Transfer Yükü Etkin/Devre Dışı

Alarm ayar noktaları

Faz Rotasyonu ABC / CBA / Devre Dışı

Faz Kaybı Alarm Ayar Noktası %0-100 / Devre Dışı

Motor Aşırı Yük Ayar Noktası %100-999
Transdüser Arızası Pompa 
Yolverme Etkin/Devre Dışı

Düşük Gerilimde Motor  
Testinden Çık Etkin/Devre Dışı

Gerilim alarm ayarları  

Kaynak 1 Yetersiz Gerilim %0-100 / Devre Dışı (Güç Kaybı)

  %0-100 / Devre Dışı (Güç Çekiş)

Kaynak 1 Aşırı Gerilim %100-999 / Devre Dışı (Güç Kaybı)

  %100-999 / Devre Dışı (Güç Çekiş)

Kaynak 2 Yetersiz Gerilim %0-100 / Devre Dışı (Güç Kaybı)

  %0-100 / Devre Dışı (Güç Çekiş)

Kaynak 2 Aşırı Gerilim %100-999 / Devre Dışı (Güç Kaybı)

  %100-999 / Devre Dışı (Güç Çekiş)

Frekans alarmı ayarları  

Kaynak 1 Yetersiz Frekans %0-100 / Devre Dışı (Güç Kaybı)

  %0-100 / Devre Dışı (Güç Çekiş)

Kaynak 1 Aşırı Frekans %100-999 / Devre Dışı (Güç Kaybı)

  %100-999 / Devre Dışı (Güç Çekiş)

Kaynak 2 Yetersiz Frekans %0-100 / Devre Dışı (Güç Kaybı)

  %0-100 / Devre Dışı (Güç Çekiş)

Kaynak 2 Aşırı Frekans %100-999 / Devre Dışı (Güç Kaybı)

  %100-999 / Devre Dışı (Güç Çekiş)

Girişler/çıkışlar

Giriş 1 Bkz. Tablo 2 

Giriş 2 Bkz. Tablo 2 

Giriş 3 Bkz. Tablo 2

Giriş 4 Bkz. Tablo 2

Giriş 5 Bkz. Tablo 2

Giriş 6 Bkz. Tablo 2

Giriş 7 Bkz. Tablo 2
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Açıklama Aralık

Giriş 8 Bkz. Tablo 2

Giriş 9 Bkz. Tablo 2

Giriş 10 Bkz. Tablo 2 

Giriş Açma Gecikme Zaman Rölesi 0-999 saniye / Devre Dışı
Giriş Kapatma Gecikme Zaman 
Rölesi 0-999 saniye / Devre Dışı

Resete Kadar Durdurma Etkin/Devre Dışı

Arıza Güvencesi Etkin/Devre Dışı

3CR Röle Bkz. Tablo 3

4CR Röle Bkz. Tablo 3

5CR Röle Bkz. Tablo 3

6CR Röle Bkz. Tablo 3

Basınç Alt Sınırı 0-999 PSI / Devre Dışı

Basınç Üst Sınırı 0-999 PSI / Devre Dışı
Yük Atma Kontrolör Yolverme 
Gecikmesi 0-10 saniye / Devre Dışı

Röle Açma Gecikmesi Zaman 
Rölesi 0-999 saniye / Devre Dışı

Röle Kapatma Gecikmesi Zaman 
Rölesi 0-999 saniye / Devre Dışı

Resete Kadar Durdurma Etkin/Devre Dışı

Arıza Güvencesi Etkin/Devre Dışı

5.3 Yolverme sekmesi
Yolverme sekmesinin menü yapısı için Ek B’ye bakın. 

5.3.1 Hızlı kurulum 
Hızlı Kurulum, kullanıcının saati, haftanın gününü, tarihi, 
yolverme basıncını, durdurma basıncını, otomatik 
kapatmayı ve minimum çalışma süresini (otomatik kapatma 
etkinleştirilmişse) ayarlamasına olanak tanıyan ve adım adım 
ilerleyen bir süreçtir. Tüm ayarlar doğru olduğunda, kullanıcı 
değişiklikleri kaydetmek için Kabul Et öğesine basacaktır.

5.3.2 Ters faz kurulumu
Kullanıcıyı, motorun doğru yönde dönüp dönmediğinin 
belirlenmesi için adım adım yönlendiren bir süreçtir. “Motor 
Sarsması” öğesine basılması beş (5) saniyelik bir geri sayım 
başlatacak ve bu süre geçtikten sonra, motoru bir (1) saniye 
kadar sarsacaktır. Dönüş doğru yöndeyse, kontrolör ters 
faz ayar noktasını programa kaydedecektir. Motor doğru 
şekilde dönmüyorsa, kontrolör gereken değişikliklerle ilgili bir 
istemde bulunacaktır.
ATS ile donatılmış kontrolörlerde sıralama devam edecektir. 
“Jeneratöre Yolver/Transfer” öğesine basılması, jeneratörde 
bir yolverme çağrısı başlatacak ve Kaynak 2’de gerilim 
olduğunda, ATS, Kaynak 2’ye aktarım yapacaktır. “Motor 
Sarsması” öğesine basılması beş (5) saniyelik bir geri sayım 
başlatacak ve bu süre geçtikten sonra, motoru bir (1) saniye 

kadar sarsacaktır. Dönüş doğru yöndeyse, kontrolör ters 
faz ayar noktasını programa kaydedecektir. Motor doğru 
şekilde dönmüyorsa, kontrolör gereken değişikliklerle ilgili bir 
istemde bulunacaktır.

5.3.3 Akış testi
Verilen bir akış oranı için gerilimi, akımı, basıncı ve 
akışı (varsa) kaydeder. Bu bilgiler, bir USB sürücüsüne 
indirilebilecek ya da Geçmiş/İstatistikler/Teşhis sekmesinden 
görüntülenebilecek olan Yolverme dosyasında saklanır.

5.3.4 Manuel/otomatik yolverme
Hem Otomatik hem de Manuel şekillerde Yolverme dosyasına 
her çalışmanın süresini ve çalışma sayısını kaydeder.
Manuel Yolverme, manuel yolverme çağrısının başlatılması 
için ekranda birer Yolverme ve Durdurma düğmelerinin 
görüntülenmesini sağlar. Ekranda gerilim, frekans, akım ve 
basınç ile birlikte yolverme sayısı görüntülenecektir. 
Otomatik Yolvermelerde, bir algılama hattı dahilinde basıncın 
düşürülmesi için tahliye valfi solenoidine enerji veren bir 
“Basıncı Düşür” butonu sunulur. Kontrolör düşük basınçlı 
bir koşul kaydettiğinde tahliye valfi kapatılacak ve kontrolör 
bir otomatik yolverme çağrısı başlatacaktır. Tahliye valfi 
solenoidinin etkinleştirilmesi ideal çözüm olmadığında, 
kullanıcı aynı sonucu elde etmek üzere algılama hattındaki 
basıncı manuel olarak düşürebilir.
Bir ATS ile donatılmış olduğunda jeneratörün başlatılması ve 
normal güç düşürülmeden ikincil kaynağa aktarım yapılması 
için hem Manuel hem de Otomatik ekranlarda araçlar sunulur.

5.3.5 Alarmı test et
 Alarm bağlantılarını ve rölenin genel çalışma şeklini 
doğrulamak üzere belirli çıkış rölelerini tetiklemek için 
butonlar kullanılır. Röle butona tekrar basılana ya da kullanıcı 
ekrandan çıkana kadar durdurulmuş halde kalacaktır.

5.3.6 USB İndirme
Kullanıcının istatistikleri, teşhisleri, mesaj geçmişini, 
yolverme ve konfigürasyon dosyalarını bir USB cihazına 
kaydetmesine olanak tanır.

5.4 Panel kurulumu sekmesi
Panel Kurulumu sekmesinin menü yapısı için Ek C’ye bakın.

5.4.1 Dil
Standart olarak dokuz (9) dilde sunulmaktadır: İngilizce, 
Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Portekizce, Çince, Lehçe, 
Felemenkçe ve Türkçe. Programlama için Ek B’ye bakın.

5.4.2 Saati ayarla
Fabrikada Sıradağlar Standart Saatine (MST) ayarlanır. 
Bu menü öğesi, kullanıcının saati 24 saatlik düzende 
ayarlayabilmesini sağlar.
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5.4.3 Tarihi ayarla
Fabrikada ayarlanır ancak gerekli olması halinde kullanıcının 
düzenleme yapmasına izin verilir.

5.4.4 Haftanın gününü ayarla
Fabrikada ayarlanır ancak gerekli olması halinde kullanıcının 
düzenleme yapmasına izin verilir.

5.4.5 Yolverme yöntemi
Kontrolöre uygun yolverme yönteminin farklılaştırılması 
için kullanılır. Yolverme yönteminin değiştirilmesi de 
hızlanma zaman rölesini ayarlar. Hızlanma zaman rölesinin 
diğer ayarları Zaman Rölesi Değerleri sekmesinden 
gerçekleştirilebilir. Bunlar her bir Yolverme Yöntemi için 
varsayılan hızlanma zaman röleleridir:

Hat boyunca – Devre dışı
Parça sargısı – 2 Saniye
Birincil direnç – 2 Saniye
Otomatik trafo – 2 Saniye
Y delta açık – 2 Saniye
Y delta kapalı – 2 Saniye
Yumuşak yolverme – 4 Saniye

5.4.6 Tek fazlı yolverme
Fabrikada devre dışı bırakılmıştır. Devre dışı bırakılması 
halinde, tek fazlı bir koşul bulunduğunda kontrolör 
yolvermeye izin vermeyecektir. Bu, tek fazlı koşul 
öncesinde geçerli bir pompa çalıştırma koşuluna sahip bir 
pompa bulunduğunda motorun kapatılmasına yol açmaz. 
Etkinleştirilmesi halinde, kontrolör tek fazlı bir koşul 
bulunduğunda motora yolverme girişiminde bulunacaktır.

5.4.7 Otomatik kapatma
Otomatik kapatma modu kullanıcı tarafından seçilebilir; 
fabrikada devre dışı bırakılmıştır. Otomatik kapatma modu 
devre dışı bırakıldığında, pompa motoru, motora otomatik 
yolvermeyle yol verilip verilmediğine bakılmaksızın lokal 
durdurma butonu ile durdurulmalıdır. Otomatik kapatma 
modu etkinleştirilmişse, kontrolör tüm yolverme nedenleri 
normale döndükten (durdurma basıncına ulaşıldıktan) ve 
çalışma süresi zaman rölesinin süresi dolduktan sonra 
pompa motorunu durduracaktır.

5.4.8 Kontrolör HP
Fabrikada ayarlanır. Motor HP değerini ayarlamak için 
kullanılır.

5.4.9 Nominal gerilim
Fabrikada ayarlanır. Nominal sistem gerilimini ayarlamak 
için kullanılır. Bu değer, faz kaybı koşullarının yanı sıra 
yetersiz veya aşırı gerilim koşullarını da belirlemek için 
de kullanılacaktır.

5.4.10 Fazlar
Fabrikada ayarlanır. Kontrolöre bağlanacak faz sayısının 
seçilmesi için kullanılır.

5.4.11 Sistem frekansı
Fabrikada ayarlanır. Besleme gerilimi frekansını ayarlamak 
için kullanılır.

5.4.12 CT Oranı
Fabrikada ayarlanır. Geçerli trafo oranını ayarlamak için kullanılır.

5.4.13 Motor FLA
Fabrikada ayarlanır. Motor FLA değerini ayarlamak için 
kullanılır. Bu değer, sahada, motor tip etiketi üzerinde 
gösterilen değere ayarlanabilir. 

5.4.14 Genel alarm ayarları
Kullanıcı, Genel Alarm rölesini tetikleyecek özel koşulları 
etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir. Kullanıcı ayrıca 
bu menü aracılığıyla belirli koşullar için sesli alarmı 
etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir. 

5.4.15 Bildirim alanı ayarları
Kullanıcı, Ana Sayfa sekmesinde bildirim alanında gösterilen 
belirli olayları etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir. 
LED’lerin rengi yeşil, kırmızı, mavi, sarı, turuncu ya da mor 
olarak seçilebilir. Kullanıcı, belirli bir olayın LED’inin bildirim 
alanında aktif durumdayken yanıp sönmesinin uygun olup 
olmadığını seçebilir.

5.4.16 Köpük kontrolörü
Kontrolör bir köpük sisteminde kullanılacağında bu işlev 
etkinleştirilmelidir. Bu öğe etkinleştirildiğinde belirli girişler 
otomatik olarak değiştirilecek ve basınç transdüseri devre 
dışı bırakılacaktır.

5.4.17 Menü parolası
Etkinleştirilmesi halinde, kontrolör menüleri arasında 
gezinme girişiminde bulunulduğunda kontrolör, kullanıcıdan 
parolayı girmesini isteyecektir.

5.4.18 Kontrolör seri numarası
Fabrikada ayarlanır. Kontrolör seri numarasının ayarlanması 
için kullanılır. Kontrolör seri numarası, ana kapı üzerinde 
bulunan tip etiketinde yer alır.

5.4.19 Pompa seri numarası
Pompa seri numarasını ayarlamak için kullanılır. Pompa seri 
numarası, tipik olarak pompa muhafazası üzerinde olan tip 
etiketinde yer alır.

5.4.20 Konfigürasyonu USB’ye kaydet
Kontrolörün konfigürasyonu bir USB sürücüsüne 
kaydedilebilir. Konfigürasyon, daha sonra, aynı konfigürasyon 
kurulumunu gerektiren diğer kontrolörlerde kullanılabilir. 
Konfigürasyon, fonksiyonellik ayarlarını değiştirmeyecektir.
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5.4.21 Konfigürasyonu USB’ye yükle
Kontrolörden USB sürücüsüne bir konfigürasyon dosyası 
yüklenecektir. Konfigürasyon dosyasında bulunan veriler, 
kontrolördeki belirli programlanmış ayar noktalarını 
değiştirecektir.

5.4.22 Ayarları fabrika varsayılanı olarak kaydet
Geçerli kontrolör ayarları, kontrolör için fabrika varsayılanı olarak 
kaydedilebilir. Fabrika varsayılan ayarlarının değiştirilmesi için 
kullanıcının fabrika ile iletişime geçmesi gerekecektir. Bu işlem, 
yalnızca yetkili servis temsilcileri tarafından gerçekleştirilmelidir.

5.4.23 Fabrika varsayılan ayarlarını geri yükle
Kontrolör, programlanan Fabrika Varsayılan 
konfigürasyonuna getirilecektir.

5.4.24 Ekran parlaklığı
Ekran parlaklığı, %20’lik aralıklarla ayarlanabilir.

5.4.25 Karşılama ekranı
Etkinleştirildiğinde, kontrolöre enerji verildiğinde karşılama 
ekranı görüntülenir.

5.4.26 Ekran kilidi
Etkinleştirildiğinde ve otuz (30) dakika boyunca işlem 
yapılmadığında, kazara giriş yapılmasını önlemek üzere 
ekran kilitlenecektir. Bu özellik, kontrolörün normal işletimini 
engellemeyecektir. Ekranın kilidinin açılması için kullanıcıdan 
“EPCT” girişini yapması istenecektir.

5.4.27 Müşteri hizmetleri iletişimi
Kullanıcının şirket adı, irtibat kişisi, telefon numarası ve 
e-posta adresi gibi belirli iletişim bilgilerini programlamasına 
olanak tanır. Menü öğesi, bu bilgilerin değişikliğe karşı 
korunması için menü parolasından farklı bir parola 
belirlenmesine olanak tanıyacaktır. Bu bilgiler, Yardım 
sekmesinde Servis İletişimi altında gösterilecektir. 
Servis şirketi ayrıca son kullanıcıya servis zamanının 
geldiğine dair uyarıda bulunmak üzere belirli servis 
mesajı tetikleyicileri ayarlayabilir. Bu bildirimler, Ana Sayfa 
sekmesinin bildirim alanında gösterilecektir. 

5.4.27.1. Konfigürasyonu kaydet
Bir ana konfigürasyon dosyasını indirir. Basitleştirilmiş bir 
kontrolör konfigürasyonu bir USB sürücüsüne kaydedilebilir. 
Konfigürasyon, daha sonra, aynı konfigürasyon kurulumunu 
gerektiren diğer kontrolörlerde kullanılabilir. Konfigürasyon, 
fonksiyonellik ayarlarını değiştirmeyecektir.

5.4.27.2. Yük konfigürasyonu
Ana konfigürasyon dosyasını yükler. Kontrolörden USB 
sürücüsüne bir konfigürasyon dosyası yüklenecektir. 
Konfigürasyon dosyasında bulunan veriler, kontrolördeki 
belirli programlanmış ayar noktalarını değiştirecektir. 

5.4.28 Bellenimi güncelle
Gerekli olması halinde, bellenim bu menü öğesi kullanılarak 
güncellenebilir. Bellenimin fabrikadan alınması gerekmektedir 
ve yalnızca yetkili servis temsilcilerine verilecektir.

5.4.29 Dilleri güncelle
Gerekli olması halinde, diller bu menü öğesi kullanılarak karşıya 
yüklenebilir. Dil dosyalarının fabrikadan alınması gerekmektedir 
ve yalnızca yetkili servis temsilcilerine verilecektir.

5.5 Yardım sekmesi
Yardım sekmesinin menü yapısı için Ek D’ye bakın.

5.5.1 Ürün el kitabı
Ekranda, kullanıcının IOM el kitabını bir mobil cihaza 
indirmesini sağlayacak, taranabilir bir QR kodu oluşturulacaktır.

5.5.2 Servis iletişim bilgileri
Müşteri Hizmetleri İletişimi için bilgiler bu ekranda 
görüntülenecektir.

5.5.3 Fabrika iletişim bilgileri
Fabrika iletişimi için bilgiler bu ekranda görüntülenecektir.

5.6 Basınç ayarları sekmesi
Basınç Ayarları sekmesinin menü yapısı için Ek E’ye bakın

5.6.1 Yolverme basıncı
Programlanan değer, kontrolörün yolverme sıralamasını 
hangi basınçta başlatacağını belirler. Kontrolör, ölçülen 
basınç bu ayara eşit ya da daha düşük olduğunda pompayı 
başlatacaktır.

5.6.2 Durdurma basıncı
Kontrolörün otomatik kapatma için programlanmış olması 
halinde, programlanan değer, kontrolörün yangın pompası 
motorunu RPT süresiyle birlikte otomatik olarak durdurması 
için ulaşması gereken sistem basıncını belirler. Sistem basıncı 
programlanan Durdurma Basıncı ayar noktasını aşmadığı 
sürece, yangın pompası motoru çalışmaya devam edecektir.

5.6.3 Düşük basınç alarmı
Kontrolörün geçmişine kaydedilecek bir düşük basınç 
alarm noktası seçilebilir ve etkinleştirildiğinde bildirim 
alanında görüntülenebilir.

5.6.4 Yüksek basınç alarmı
Kontrolörün geçmişine kaydedilecek bir yüksek basınç 
alarm noktası seçilebilir ve etkinleştirildiğinde bildirim 
alanında görüntülenebilir.
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5.6.5 Yolverme basıncı alt değeri
Programlanan değer, kontrolörün yolverme sıralamasını hangi 
basınçta başlatacağını belirler. Kontrolör, basınç bu ayardan 
yüksek olduğunda pompayı başlatacaktır.

5.6.6 Basınç değişikliği kaydı
Burada belirlenen ayardan daha yüksek bir basınç değişikliği 
olduğunda, söz konusu değişiklik kontrolörün geçmişine 
kaydedilecektir.

5.6.7 Saatlik basınç kaydı
Kontrolör, her saat basınç değerini kaydedecek şekilde 
ayarlanabilir.

5.6.8 Düşük emiş kapatma
Kontrolör, düşük emiş koşulu mevcut olduğunda kapatılacak 
şekilde programlanabilir. İstenmesi halinde, kullanıcı Etkin 
öğesini seçecektir. Ayrıca, Manuel veya Otomatik reset seçimi 
ile birlikte dahili bir kapatma zaman rölesi de bulunacaktır 
(Aralık: 0-99 Saniye, Varsayılan: 0 saniye). Manuel Reset 
seçilmişse, alarmın sıfırlanması için bildirim alanındaki “Tüm 
Koşulları Sıfırlamak için Basın” öğesi etkinleştirilmiş olmalıdır. 
Otomatik Sıfırlama seçildiyse (varsayılan reset modu), bir 
gecikme zaman rölesi (Aralık: 0 99 Saniye, Varsayılan: 0 
Saniye) ayarlanmalıdır. Giriş kapatıldığında, kontrolör Düşük 
Emiş Gecikmesi zaman rölesini başlatacaktır. Zaman rölesinin 
süresi dolduğunda, Düşük Emiş girişi hala kapalı durumda 
kalırsa, kontrolör motoru kapatacaktır. Giriş temizlendiğinde, 
kontrolör reset zaman rölesini başlatacaktır. Reset zaman 
rölesinin süresi geçtikten sonra kontrolör otomatik çalışmaya 
devam edecektir. Tüm zaman röleleri bildirim alanında 
görüntülenecektir. Düşük Emiş Kapatma ayarı; Lokal 
Yolvermeler, Uzaktan Manuel Yolvermeler ve Acil Yolvermeler 
ayarlarını etkilemeyecektir.

DİKKAT 
Emis borularina yangin pompasina yolverilmesini ya da 
yangin pompasinin durdurulmasini kisitlayacak herhangi 
bir cihaz takilmasi, nfpa 20 tarafindan özel olarak 
yasaklanmistir. Bu islev kullanildiginda, eaton herhangi bir 
sorumluluk kabul etmeyecektir.

5.6.9 Düşük köpük kapatma
Kontrolör, düşük köpük koşulu mevcut olduğunda kapatılacak 
şekilde programlanabilir. İstenmesi halinde, kullanıcı 
Etkin öğesini seçecektir. Ayrıca, Manuel veya Otomatik 
reset seçimi ile birlikte dahili bir kapatma zaman rölesi 
de bulunacaktır (Aralık: 0-99 Saniye, Varsayılan: 0 saniye). 
Manuel Reset seçilmişse, alarmın sıfırlanması için bildirim 
alanındaki “Tüm Koşulları Sıfırlamak için Basın” öğesi 
etkinleştirilmiş olmalıdır. Otomatik Sıfırlama seçildiyse 
(varsayılan reset modu), bir gecikme zaman rölesi (Aralık: 
0-99 Saniye, Varsayılan: 0 Saniye) ayarlanmalıdır. Giriş 
kapatıldığında, kontrolör Düşük Köpük Gecikmesi zaman 
rölesini başlatacaktır. Zaman rölesinin süresi dolduğunda, 
Düşük Köpük girişi hala kapalı durumda kalırsa, kontrolör 
motoru kapatacaktır. Giriş temizlendiğinde, kontrolör 
reset zaman rölesini başlatacaktır. Reset zaman rölesinin 

süresi geçtikten sonra kontrolör otomatik çalışmaya 
devam edecektir. Tüm zaman röleleri bildirim alanında 
görüntülenecektir. Düşük Köpük Kapatma ayarı; Lokal 
Yolvermeler, Uzaktan Manuel Yolvermeler ve Acil Yolvermeler 
ayarlarını etkilemeyecektir.

DİKKAT 
Emiş borularina yangin pompasina yolverilmesini ya da 
yangin pompasinin durdurulmasini kisitlayacak herhangi 
bir cihaz takilmasi, nfpa 20 tarafindan özel olarak 
yasaklanmiştir. Bu işlev kullanildiginda, eaton herhangi bir 
sorumluluk kabul etmeyecektir.

5.6.10 Kontrol basınç şalteri
Girişlerden birinde bir harici basınç şalteri etkinleştirilebilir. 
Bu özelliğin etkinleştirilmesi, FPC’nin motora yolvermesi için 
Kontrol Basınç Şalterine yönelik olarak programlanan girişin 
kapalı olmasını gerektirir.

5.6.11 Basınç birimleri
Kullanıcı, görüntülenecek basınç ölçümü birimini seçebilir. 
Birim gösterimi PSI, BAR veya kPa’ya göre programlanabilir.

5.6.12 Basınç transdüseri
Bazı uygulamalar, gerektiğinde pompa motoruna yolverilmesi 
için basınç sensörünün algılanmasını şart koşmaz. Bunun 
için, basınç sensörü bu menü öğesi üzerinden devre dışı 
bırakılabilir. Devre dışı bırakıldığında, basınç yolverme 
noktası, basınç durdurma noktası, düşük  
basınç alarmı ve yüksek basınç alarmı ayar noktaları menü 
sisteminden kaldırılacaktır. Basınç sensörü yerine kullanılacak 
Uzaktan Otomatik Yolverme girişi için 4.3’e bakın.

5.6.13 Transdüseri kalibre Et
Kontrolör, üç (3) farklı kalibrasyon biçimine olanak tanır.
Tam Kalibrasyon, tipik olarak 0 psi olacak şekilde, sistem 
basıncının bilinen bir değere indirilmesini gerektirir. Daha 
sonra, bu değer kontrolöre girilir. Sistem basıncı daha sonra 
kontrolöre de girilen daha yüksek bilinen bir değere yükseltilir. 
Geçerli Basıncı Kullanarak Kalibre Et seçeneği, kısmi 
kalibrasyondur. Düşük basınç noktasının doğru olduğu 
varsayılır. Yüksek nokta, fiili sistem basıncına göre ayarlanır. 
Fabrika Varsayılanına Sıfırla işlevi, transdüser kalibrasyonunu 
orijinal fabrika ayarlarına sıfırlar.

5.7 Zaman rölesi değerleri sekmesi
Zaman Rölesi Değerleri sekmesinin menü yapısı için Ek 
F’ye bakın.

5.7.1 Minimum çalışma süresi (RPT)
Programlanan bir süre sonrasında kontrolörün otomatik 
olarak durdurulması için minimum çalışma zaman rölesi 
kullanılır. Pompa bir çalışma koşuluna ulaştığında, zaman 
rölesi zamanlamayı başlatacaktır. Otomatik Kapatma devre 
dışı bırakılmışsa, RPT etkin olmayacaktır. Uzaktan Manuel 
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Yolvermelerde, Lokal Yolvermelerde ve Acil Yolvermelerde 
yolverilmez. Zamanlama sırasında, bildirim alanında zaman 
rölesinde kalan süre görüntülenecektir.

5.7.2 Hızlanma zaman rölesi (AT)
Kontrolörün belirli bir süre boyunca daha düşük bir gerilim 
durumunda çalışmasına izin vermek üzere hızlanma 
zaman rölesi programlanabilir. Bu zaman rölesine, bir 
yolverme sinyali alındığında ve yolverme rölesine enerji 
verildiğinde yolverilecektir.

5.7.3 Sıralı yolverme zamanı
Bir otomatik yolverme koşulu mevcut olduğunda, pompaya 
yolvermenin ertelenmesi için sıralı yolverme zaman 
rölesi ayarlanabilir. Sıralı zaman rölesinin zamanlaması 
sırasında basınç, basınç yolverme noktasının üzerinde 
olursa zaman rölesi zamanlamayı durduracak ve yolverme 
sıralaması durdurulacaktır. SST zamanlama yaparken, kalan 
süre bildirim alanında görüntülenecektir. SST Uzaktan 
Manuel Yolvermelerde, Lokal Yolvermelerde ve Acil 
Yolvermelerde çalışmayacaktır.

5.7.4 Yolverme başarısız zaman rölesi (FTS)
Kontrolör, programlanan motor tam yük akımının en az 
%20’sine ulaşıldığında motorun başarıyla çalıştığını belirler. 
Kontrolör bir manuel veya otomatik yolverme sıralamasını 
başlattığında ve hesaplanan akım motor Yolverme Başarısız 
zaman rölesi süresi dolduğunda tam yük akımının %20’sine 
ulaşmadığında, Yolverme Başarısız alarmı verilecektir.

5.7.5 Durdurma başarısız zaman rölesi
Kontrolör, hesaplanan akım durdurma çağrısı başlatıldıktan 
sonra %20’lik eşiğin altına düştüğünde, motorun başarıyla 
durdurulduğunu tespit eder. Kontrolör bir manuel 
veya otomatik durdurma sıralamasını başlattığında ve 
hesaplanan akım motor Durdurma Başarısız zaman rölesi 
süresi dolduğunda tam yük akımının %20’sinin altına 
düşmediğinde, Durdurma Başarısız alarmı verilecektir.

5.7.6 Haftalık motor testi zaman rölesi
Otomatik olarak yangın pompası motoruna belirli aralıklarla 
yolverecek ve jeneratörü çalıştıracak bir Haftalık Motor 
Testi Zaman Rölesi programlanabilir. Haftalık Zaman Rölesi, 
istenilen haftalık çalışma süresinin günü, saati ve dakikası, bu 
testin gerçekleştirileceği süre ve bir test aralığı (hafta olarak) 
ayarlanarak belirlenir. Bildirim alanında, haftalık test zaman 
rölesi zamanlama yaparken kalan süre görüntülenecektir.

5.8 Alarm ayar noktaları sekmesi
5.8.1 Ters faz
Kullanıcı, kontrolörün Ters Faz alarmının açık olarak 
ayarlanacağı Ters Faz ayar noktasını değiştirebilecektir.

5.8.2 Faz kaybı alarm ayar noktası
Bir fazın gerilimi, en yüksek fazdan programlanan yüzde kadar 
düşük olduğunda, Güç/Faz Kaybı alarmı etkinleştirilecektir. 

5.8.3 Motor aşırı yük ayar noktası
Sekiz (8) saniyeden daha uzun süreyle programlanan tutarı 
aşan amper çekişi durumunda Motor Aşırı Yük alarmını 
etkinleştirecektir. 

5.8.4 Transdüser arızası pompa yolverme 
Transdüser Arızası, 4mA’dan düşük ya da 20mA’dan 
büyük transdüser değeri olarak tanımlanır. Bu ayar 
etkinleştirildiğinde ve transdüser değeri izin verilen 
aralığın dışında olduğunda, kontrolör motoru başlatacak ve 
Transdüser Arızası alarmını verecektir.

5.8.5 Düşük gerilimde motor testinden çık 
Etkinleştirildiğinde, bu durum kontrolörün yetersiz gerilim 
koşulu algılandığında motor testinden çıkmasına neden 
olacaktır. Bu hem haftalık hem de manuel motor testlerini 
etkileyecektir. 

5.8.6 Gerilim alarmı ayarları 
 Bu menü öğesi, kullanıcının gerilim düşüşü ve çekişi 
ayarlarını gerçekleştirmesine olanak tanır. Kontrolörün bir 
ATS ile donatılmış olması halinde, ekran her iki Kaynak için 
de farklı ayar noktalarının belirlenmesine olanak tanıyacaktır.

5.8.7 Frekans alarmı ayarları 
Bu menü öğesi, kullanıcının frekans düşüşü ve çekişi 
ayarlarını gerçekleştirmesine olanak tanır. Kontrolörün bir 
ATS ile donatılmış olması halinde, ekran her iki Kaynak için 
de farklı ayar noktalarının belirlenmesine olanak tanıyacaktır.

5.9 Girişler/çıkışlar sekmesi
5.9.1 Girişler 
İsteğe bağlı girişler, önceden tanımlanmış değerler veya 
özel değerler için programlanabilir. Giriş menüsünde her bir 
giriş, ne için programlandığı görüntülenecek, bir gecikmenin 
programlanmasına olanak tanıyacak, giriş sinyali alındığında 
girişin durdurulmasına imkan verecek, programı arıza 
güvencesi durumuna programlayacak (etkinleştirilmesi 
halinde, kontak normalde kapalı olarak görülecektir) ve 
bildirim alanı sanal ışıklarını girişe bağlayacaktır. İsteğe bağlı 
girişlerin programlanabileceği genel değerler için Tablo 2 
Genel Özel Giriş Etiketleri’ne bakın. Bu giriş alındığında, 
programlanan etiket kullanılarak bellekte bir mesaj 
saklanacaktır. Giriş, Panel Kurulumu menüsü altındaki genel 
alarma bağlanabilir. 

Tablo 2 
Programlanabilir giriş alarmları

Uzaktan Manuel Yolverme
Uzaktan Manuel Durdurma
Uzaktan Manuel Yolverme/Durdurma
Uzaktan Otomatik Yolverme
Yağmurlama Valfi Yolverme
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Programlanabilir giriş alarmları

Düşük Emiş
Düşük Köpük Seviyesi
Kontrol Basınç Şalteri
Düşük Oda Sıc
Yüksek Oda Sıc
Düşük Rezervuar
Yüksek Rezervuar
Ara Kilit
Kaynak 1’e Git
Kaynak 2’ye Git
Sıralı Yolvermeyi Etkinleştir
Özel Giriş
Tanımlanmamış

5.9.2 Çıkışlar 
İsteğe bağlı çıkış röleleri, istenilen işleve dayalı olarak 
çalışacak biçimde programlanabilir. Özel Çıkış menüsü, her 
bir çıkışı, programlanma nedenini görüntüleyecek, gecikme 
programlanmasına olanak tanıyacak, röleye enerji verildiğinde 
çıkışın durdurulmasına olanak tanıyacak ve çıkışı arıza 
güvencesi için programlayacaktır (etkinleştirilmesi halinde 
röle normalde enerji yüklü olacaktır). İsteğe bağlı çıkışların 
programlanması için kullanılabilecek genel değerleri görmek 
üzere lütfen Tablo 3’e bakın. 

Tablo 3 

Programlanabilir çıkış alarmları

Yolverme
Hızlanma
Basınç Üst Sınırı
Basınç Alt Sınırı
Genel Alarm
Motor Yolverme Kontakları
Güç Açık
Pompa Çalışıyor
Lokal Yolverme
Acil Yolverme
Yolverme Basıncı Üst Değeri
Yolverme Basıncı Alt Değeri
Düşük Basınç Alarmı
Yüksek Basınç Alarmı
Uzaktan Manuel Yolverme
Uzaktan Otomatik Yolverme
Yağmurlama Valfi Yolverme
Donanım Hatası
Transdüser Arızası

Programlanabilir çıkış alarmları

Motor Aşırı Yüklemesi
Düşük Rezervuar
Yüksek Rezervuar
Düşük Oda Sıc
Yüksek Oda Sıc
Düşük Emiş
Düşük Köpük Seviyesi
Yolverme Başarısız
Durdurma Başarısız
Yük Atma
Giriş 1
Giriş 2
Giriş 3
Giriş 4
Giriş 5
Giriş 6
Giriş 7
Giriş 8
Giriş 9
Giriş 10
Motor Test Çalıştırması
Motor Testi Başarısız
Motor Test Çalıştırması
Motor Testi Başarısız
ATS Aktarım Hatası
Kaynak 2 Bağlantısı Kesildi
S1 Kullanılabilir
S2 Kullanılabilir
S1 Faz Kaybı
S2 Faz Kaybı
S1 Yetersiz Gerilim
S2 Yetersiz Gerilim
S1 Aşırı Gerilim
S2 Aşırı Gerilim
S1 Yetersiz Frekans
S2 Yetersiz Frekans
S1 Aşırı Frekans
S2 Aşırı Frekans
S1 Ters Faz
S1 Ters Faz
ATS S1’e Bağlı
ATS S2’ye Bağlı
Devre Dışı Bırakılmış
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5.10  Geçmiş istatistikler teşhis sekmesi (geçmiş 
istatistikler teşhis)

5.10.1 Mesaj geçmişi 
EPCT kontrolörü, sistemde ve/veya yangın pompası 
kontrolöründe sorun giderme işlemlerini kolaylaştırmak 
üzere bir dizi öğeyi belleğine kaydedecektir. Bellek, ana 
ekrandan görüntülenebilecek ya da USB depolama aygıtına 
kaydedilebilecek şekilde en fazla 65.000 alarm/durum 
mesajını belleğine kaydedecektir. Mesaj Geçmişi ekranında 
en fazla on (10) olay görüntülenebilir. Olay tarihleri ve saatleri 
de görüntülenir.
Yukarı veya Aşağı ok butonlarına basılmasıyla bellekte kayıtlı 
mesajlar arasında teker teker geçiş yapılabilir. 
Sayfa Yukarı veya Sayfa Aşağı ok butonlarına basılmasıyla 
bellekte kayıtlı mesajlar arasında 10 mesajlık aralıklarla 
geçiş yapılabilir. 
Yukarı, Aşağı, Sayfa Yukarı veya Sayfa Aşağı düğmelerine 
basılması, bellekteki tüm mesajlarda sürekli olarak 
ilerlenmesini sağlar; ekran kaydırma hızı, butona basılı 
tutulan süreyle birlikte artar.
Mesaj Geçmişi verileri, virgülle ayrılan değer (CSV) 
biçiminde saklanır.

5.10.2 Kontrolör istatistikleri 
EPCT kontrolörü, ana ekranda görüntülenebilecek ya da 
bir USB depolama aygıtına kaydedilebilecek şekilde birkaç 
istatistik değerini saklayacaktır. İstatistikler “Tüm Kontrolör 
İstatistiklerini Temizle” butonuna basılarak temizlenebilir. 
Kaydedilen istatistik değerleri için lütfen Tablo 4’e bakın.

Tablo 4 

İstatistikler

Toplam Güç Verilen Süre

Toplam Motor Çalışma Süresi

Son Motor Çalışma Zamanı

Yolverme Çağrıları

Motor Yolvermeleri

Maksimum Yolverme Akımı A

Maksimum Yolverme Akımı B

Maksimum Yolverme Akımı C

Maksimum Çalışma Akımı A

Maksimum Çalışma Akımı B

Maksimum Çalışma Akımı C

Son LR Gerilimi A

Son LR Gerilimi B

İstatistikler

Son LR Gerilimi C

Son LR Akımı A

Son LR Akımı B

Son LR Akımı C 

Minimum Sistem Basıncı 

Maksimum Sistem Basıncı

Minimum S1 Gerilimi AB

Minimum S1 Gerilimi BC

Minimum S1 Gerilimi CA

Maksimum S1 Gerilimi AB

Maksimum S1 Gerilimi BC

Maksimum S1 Gerilimi CA

Minimum S2 Gerilimi AB

Minimum S2 gerilimi BC

Minimum S2 Gerilimi CA

Maksimum S2 Gerilimi AB

Maksimum S2 Gerilimi BC

Maksimum S2 Gerilimi CA

Minimum S1 Frekansı 

Maksimum S1 Frekansı 

Minimum S2 Frekansı 

Maksimum S2 Frekansı 

Son Sistem Yolverme

Son Motor Yolverme

Son Düşük Basınçlı Yolverme

Son Kilitli Rotor Takılması

Son S1 Faz Kaybı 

Son S2 Faz Kaybı

Son S1 Ters Faz

Son S2 Ters Faz 

Son S1 Aşırı Gerilimi

Son S1 Yetersiz gerilimi 

Son S2 Yetersiz gerilimi 

Son S2 Aşırı Gerilimi 

Son S1 Yetersiz frekansı 

Son S2 Aşırı frekansı 

Son S1 Yetersiz frekansı 

Son S2 Aşırı frekansı 
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İstatistikler

Son Jeneratör Yolvermesi

Son Jeneratör Durdurması

Son S1’e Aktarım

Son S2’ye Aktarım

Son S2 Bağlantı Kesilmesi 

5.10.3 Kontrolör teşhisi 
EPCT kontrolöründe, ana ekranda görüntülenebilecek ya da 
bir USB depolama cihazına kaydedilebilecek şekilde bir dizi 
teşhis değeri görüntülenecektir. 
Ana teşhis sayfasında bellenim sürümü, gerilimler, amperler 
ve transdüser bilgileri yer alır. 
Giriş durumu sayfasında, her bir giriş kontağının durumu 
görüntülenecektir. Giriş butonlarına basıldığında, kontrolör 
ilgili giriş durumunu bir dakikalığına geçersiz kılacaktır. 
Butona ikinci kez basıldığında, giriş normal şekilde çalışmaya 
devam edecektir. Ekrandan çıkılması halinde, giriş normal 
şekilde çalışmaya devam edecektir.
Çıkış durumu sayfasında, G/Ç kartı veya ATS kartı (varsa), 
solenoid valf üzerindeki her bir çıkış rölesinin durumu ile 
alarm görüntülenir. Çıkış butonlarına basıldığında, kontrolör 
ilgili çıkış durumunu bir dakikalığına geçersiz kılacaktır. 
Butona ikinci kez basıldığında, çıkış normal şekilde çalışmaya 
devam edecektir. Ekrandan çıkılması halinde, giriş normal 

şekilde çalışmaya devam edecektir. Korna, ekrandan çıkılınca 
reset yapılmasına olanak verilmeyecek şekilde on (10) dakika 
kadar sessize alınabilir.
Kontrolör dahili haberleşme teşhisi ile donatılmıştır. Kontrolör 
Teşhis menüsünün son sayfasında, kullanıcının ekran kartının 
iletim ve alım işlevlerini test etmesine olanak tanınır. Ekranda 
testin başarılı bir şekilde sonuçlanıp sonuçlanmadığına dair 
bir bildirim verilecektir.

5.10.4 Yolverme bilgileri 
EPCT kontrolörü, tamamlanan/programlanan tüm 
görevleri YOLVERME sekmesi aracılığıyla ayrı bir dosyaya 
kaydedecektir. Bu, kullanıcının yolverme/devreye alma 
sürecinde tüm tamamlanan faaliyetleri özel olarak 
tanımlayabilmesine olanak tanıyacaktır.

5.10.5 Usb’ye kaydet 
Veriler, kontrolör kapısında bulunan USB portu aracılığıyla 
bir harici USB belleğine kaydedilebilir. Geçerli bir USB 
cihazı takıldığında, buton metni “USB’Yİ TAK” yerine 
“KAYDETMEK İÇİN BAS” olarak değişir. Veriler USB’ye 
kaydedildiğinde, ekran, kullanıcının USB cihazını çıkarmasına 
yönelik bir istem gönderecektir.
Mesaj geçmişi, istatistikler, teşhis, konfigürasyon ve 
yolverme dosyası, virgülle ayrılan değer (CSV) biçiminde 
USB’ye kaydedilecektir. 
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6.0 Otomatik transfer şalteri (ATS)
6.1 Genel
Kritik elektrik yüklerini güç kaybına karşı korumak için 
transfer şalterleri kullanılır. Yükün Kaynak 1 güç kaynağı, 
Kaynak 2 güç kaynağı ile yedeklenir. Hem Kaynak 1 hem 
de Kaynak 2 güç kaynaklarına bir transfer şalteri bağlanır 
ve bu şalter, iki kaynaktan birinden gelen gücü, yüke temin 
eder. Kaynak 1’den gelen gücün kaybedilmesi durumunda, 
transfer şalteri yükü Kaynak 2 güç kaynağına aktarır. Kaynak 
1’in gücü geri geldiğinde, yük otomatik olarak Kaynak 1 güç 
kaynağına aktarılır.
Kaynak 1’in gücü önceden ayarlanmış gerilim veya frekansın 
altında ya da üzerinde olduğunda veya ters faz durumu 
söz konusuysa, transfer şalteri yedek kaynağa geçecektir. 
Kaynak 2 güç kaynağı bir yedek jeneratör olduğunda, ATS bir 
jeneratör yolverme işlemi başlatacaktır. Daha sonra, yeterli 
jeneratör gerilimi mevcut olduğunda Kaynak 2 güç kaynağına 
geçilecektir. Kaynak 1 gücü geri geldiğinde, ATS otomatik 
olarak Kaynak 1’e geçer ve bir jeneratör motoru kapatma 
işlemi başlatır.
Transfer şalterinde dört temel eleman mevcuttur:

1. Kaynak 1 ve Kaynak 2 beslemelerine yükü bağlamak 
ve yükün bu bağlantısını kesmek için kullanılan ana 
kontaklar.

2. Ana kontakların durumunu değiştirmek için transfer 
mekanizmasına enerji veren ATS elektrik kontrol 
devresi.

3. Ana kontakların durumunu değiştiren mekanik 
transfer mekanizması. 

4. Güç kaynaklarının durumunu izleyen ve transfer 
şalterinin işletimi için akıllı kararlar verilmesini sağlayan 
ATS kontrol kartı ve dokunmatik ekran. 

6.2 Ana kontaklar
ATS yükünün iki güç kaynağından birine bağlantısı, bir çift 
izolasyon şalteri ile yönetilir. Acil izolasyon şalteri Kaynak 2’yi 
kontrol ederken normal izolasyon şalteri Kaynak 1’i kontrol 
eder. İzolasyon şalterlerini çalıştıran mekanik tertibat, her 
iki kaynağın da aynı anda yük beslemesi yapmasını önlemek 
üzere geliştirilmiştir. Yangın pompası kontrolörü G/Ç kartı ve 
ATS kontrol kartı, izolasyon şalterleri yanında hattaki kaynak 1 
ve kaynak 2 gerilimlerini izler. Her bir izolasyon şalterine takılı 
bir dizi yardımcı şalter, yük beslemesini yapan kaynak ile ilgili 
olarak ATS kontrolörüne konumsal geri bildirimde bulunur. 
Bu yardımcı şalterler terminal 68 (Genel), 70 (ATS Normal) 
ve 71’e (ATS Acil) bağlanır. ATS Kaynak 1 konumunda 
olduğunda terminal 68 ve 70 kapalı, 68 ve 71 açık olacaktır. 
ATS Kaynak 2 konumunda olduğunda terminal 68 ve 71 
kapalı, 68 ve 70 açık olacaktır.

6.3 ATS Elektrik kontrol devresi
ATS kontrol kartı Kaynak 2 veya Kaynak 1’e bir transfer işlemi 
başlattığında, ATS kontrol kartında bulunan 9CR rölesine 
enerji verecektir. Bu röleye enerji verilmesi, ATS kartı 
üzerindeki 72 ve 73 numaralı terminaller arasındaki kontağın 
kapatılmasına yol açacaktır. Bu kontağın kapatılmasıyla ATS 
motoru ve motor frenine enerji verilir. Motora Kaynak 1 
ve Kaynak 2 ile besleme yapılan iki 120Vac ikincil kontrol 
güç trafosundan biri güç verir. Kontrol gücü trafosu birincil 
gerilim değeri, ATS izolasyon şalterlerinin hat tarafından elde 
edilir. Tertibatta sunulan trafolar, müşteri uygulamasının hat 
gerilimine bağlı olacaktır. Trafoların birbirine geri besleme 
yapmasının önlenmesi için trafoların birbirinden ayrılması 
amacıyla fabrikada temin edilen bir röle (KV) kullanılır. Bu KV 
rölesi, Kaynak 2 her mevcut olduğunda enerji yüklenir.

6.4 Mekanik aktarım mekanizması
F-Mahfazalı (150A) izolasyon şalterlerini kullanan daha küçük 
boyutlu transfer şalteri kontrolörlerinde, yangın pompası 
kontrolörü ve transfer şalteri aynı mahfaza içinde yer alır. 
Kontrolörün transfer şalteri kısmı, beyaz, metal bir bariyer 
ile yangın pompası kontrolörünün geri kalanından ayrılmıştır. 
Bir kiriş mekanizması, izolasyon şalteri kolları ile motor 
operatörü kolunu birbirine bağlar. Kiriş, izolasyon şalterleri 
arasında bulunan bir pivot noktadaki bir montaj plakasına 
bağlanır. Motor operatör kolu, kirişin diğer ucundaki bir yolda 
ilerler. Motor kolu döndüğünde, kiriş kendi gövdesi üzerinde 
dönerek normal ve acil izolasyon şalteri kollarının yukarı 
veya aşağı ilerlemesine olanak tanır. Bu, Kaynak 1 ve 2’nin 
bağlanması ya da bunların bağlantısının kesilmesine neden 
olacaktır. Hiçbir zaman hem normal hem de acil durum 
kaynakları aynı anda bağlanmayacaktır. Motoru manuel olarak 
döndürmek için öncelikle kontrolörün enerjisini kesmelisiniz. 
Motor, mekanizma montaj plakasının üzerinde yer alan 
operatör kolunun arkasındadır. Motorun altında, mahfazanın 
arkasına doğru bir konumda yer alan kavrama plakasını 
bulun. Bu, az miktarda hareket eden, dikdörtgen şeklinde, 
altın renkli bir plakadır. Kavrama plakasını motor mahfazasına 
doğru bastırın ve bekleyin. Bu durumda, kiriş konumunu 
değiştirmek için motor kolunu döndürebileceksiniz. 
K-Mahfaza (300A veya 400A), L-Mahfaza (600A) veya 
N-Mahfaza (800A veya 1200A) izolasyon şalterleri kullanan 
daha büyük transfer şalteri kontrolörlerinde, transfer şalteri 
ayrı bir mahfaza içinde yer alır. Bu ayrı mahfaza doğrudan 
yangın pompası kontrolörü mahfazasına cıvatalanmıştır. 
Transfer şalterinde döner bir metal kol ile transfer şalteri 
konumunu (normal/acil/nötr) gösteren bir ok bulunur. ATS 
motor operatörü mekanizması, manuel operatör kolu ile 
kapama plakasının arkasında yer alır. Motor operatörü 
mekanizması, izolasyon şalterlerinin kollarına bağlanır. 
Motor operatörü mekanizması veya manuel işletim 
kolunun döndürülmesi, normal ve acil izolasyon şalterlerini 
bağlanma ve bağlantı kesme konumlarına getirir. Hiçbir 
zaman hem normal hem de acil durum kaynakları aynı 
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anda bağlanmayacaktır. Transfer şalterinin manuel olarak 
çalıştırılması için öncelikle kontrolöre güç vermelisiniz. Enerji 
kesildikten sonra, ok istenen transfer şalteri konumu ile aynı 
hizaya gelene kadar kolu manuel olarak çevirebilirsiniz. 

6.5 ATS Kontrol kartı ve dokunmatik ekran
ATS kontrol kartı, bir şerit kablo ile ana yangın pompası 
kontrolörünün G/Ç kartına bağlıdır. Bu kablo aracılığıyla, iki 
kaynaktan biriyle besleme yapılacağında uygun kontrolör ve 
ATS işletimi için hem güç hem de kontrol sinyalleri alınabilir 
ve gönderilebilir. ATS kartında, ATS işlevlerine özgü bir dizi 
önemli giriş ve çıkış için sonlandırmalar da bulunmaktadır. 

6.5.1 Girişler
 • Giriş 2 Giriş Besleme Gerilimi 
 • Kaynak 1 kullanılamadığında, ATS kartına ve G/Ç kartına 

Kaynak 2’den güç sağlar.
 • Kaynak 2 İzolasyon Şalteri KAPALI Konumda
 • Bağlantı kesmenin açık veya kapalı pozisyonlardan 

hangisinde olduğunu belirtmek için Kaynak 2 MIS’te 
bulunan yardımcı şalterden alınan geri bildirim

 • ATS NORMAL Pozisyonda
 • İzolasyon şalterinin açık veya kapalı pozisyonlardan 

hangisinde olduğunu belirtmek için Kaynak 1 ATS izolasyon 
şalterinde bulunan yardımcı şalterden gelen geri bildirim

 • ATS ACİL DURUM Pozisyonunda
 • İzolasyon şalterinin açık veya kapalı pozisyonlardan 

hangisinde olduğunu belirtmek için Kaynak 2 ATS izolasyon 
şalterinde bulunan yardımcı şalterden gelen geri bildirim

6.5.2 Çıkışlar
 • Acil durum kaynağı devre kesici şönt hata açtırma bağlantısı 
 • Bir kilitli rotor seviyesinde akım olayı olduğunda kesicide 

hata açtırmasına neden olmak için Kaynak 2 devre kesici 
şönt hata açtırma mekanizmasına bir sinyal gönderir.

 • Kaynak 2 Bağlantısı Kesildi. 
 • 7CR röle, Kaynak 2 MIS’in durumunu göstermek için 

kullanılır. Kaynak 2 MIS KAPALI pozisyona getirildiğinde 
röle etkinleşecektir.

 • Motor yolverme kontakları. 
 • 8CR röle, güç kaybı sırasında veya Kaynak 1 gücü 

kullanılamaz halde olduğunda etkinleşecek bir kontak 
sağlar. 8CR röle, ATS bölümünde/kabininde bulunan 51 ve 
52 numaralı terminallere bağlıdır.

 • Transfer motoru/freni kontrolü. 
 • Bir transfer çağrısı olduğunda, 9CR röle ATS motoruna 

yolvermek için enerji yüklenecektir.

6.5.3 Dokunmatik ekran ats grafikleri
Dokunmatik ekranın ana sayfasında, transfer şalterinin 
pozisyonu gösterilecektir. ATS Kaynak 1 pozisyonunda 
olduğunda, ekrandaki tek satırlı grafikte, Kaynak 1 ATS 
kontağının kapalı ve Kaynak 2 ATS kontağının açık olduğu 
gösterilecektir. Kaynak 2 pozisyonunda olduğunda, ekrandaki 
tek satırlı grafikte, Kaynak 2 ATS kontağının kapalı ve Kaynak 
1 ATS kontağının açık olduğu gösterilecektir. Transfer şalteri 
nötr konumda olduğunda hem Kaynak 1 hem de Kaynak 
2 ATS kontakları açık olarak gösterilecektir. Kaynak 2 için 
MIS açıksa, Kaynak 2 bağlantı kesme için görsel ve sesli bir 
alarm verilecek ve ekrandaki tek satırlı grafikte ACİL ibaresi 
belirecektir. DISC kontakları açık olacaktır. 

6.6 Programlama
ATS Ayarları sekmesinin menü yapısı için Ek C’ye bakın

6.6.1 S1 - S2 Gecikmesi 
Bu işlev, Kaynak 1’den Kaynak 2’ye geçiş yapılacağı zaman 
bir gecikme sağlar. Zaman rölesi, kontrolör Kaynak 2’nin 
kullanılabilir durumda olduğunu algıladığında başlatılır.

6.6.2 S2 - S1 Gecikmesi 
Bu işlev, Kaynak 2’den Kaynak 1’e geçiş yapılacağı zaman 
bir gecikme sağlar. Zaman rölesi, kontrolör Kaynak 1’in 
kullanılabilir durumda olduğunu algıladığında başlatılır.

6.6.3 Nötr Gecikmesi 
Etkinleştirildiğinde, transfer şalteri nötr pozisyonda 
durdurulacak (her iki kesici de açık/devre dışı pozisyondadır) 
ve TDN zaman rölesinin süresi dolana kadar beklenecektir. 
Zaman rölesinin süresi dolduğunda, transfer şalteri hedef 
kaynağın transferini tamamlayacaktır.

6.6.4 Motor yolverme gecikmesi 
Zaman rölesi, etkinleştirildiğinde, zaman rölesinin süresi 
dolana kadar yedek jeneratöre yolverilmesini erteler. 
Bu, tipik olarak, küçük gerilim değişiklikleri olduğunda 
jeneratöre yolverilmesi ve bu şekilde sıkıntı çıkmasını 
önlemek için kullanılır.

6.6.5 S2 Arızası gecikmesi 
Bu işlev, Kaynak 2’ye (jeneratör) Kaynak 2 girişinde tam 
gerilim bulunmadığından yolverilemediğine dair alarm 
vermek üzere bir gecikme sunar.

6.6.6 Motor soğutma gecikmesi 
Bu işlev, kontrolör Kaynak 1’e geri aktarıldıktan sonra 
sinyalin motor/jeneratör durdurma döngüsünü başlatması 
için sinyal gecikmesi sağlar. Bu da motorun/jeneratörün 
yüksüz çalışarak soğutulmasını sağlar. Zamanlama, kontrolör 
başarıyla Kaynak 1’e geri aktarıldığında başlar.
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Otomatik transfer şalteri (ATS)
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6.6.7 Çift kullanım 
Bu işlev, kontrolörün bir çift kullanım sistemi için 
programlanmasını sağlar. Etkinleştirildiğinde, her iki 
kaynaktan birindeki gerilimde sıkıntı olursa kontrolör alarm 
verecektir. Kullanıcıya tercih edilen bir kaynağı programlama 
seçeneği verilecektir. Tercih edilen kaynak, her iki kaynak 
da kullanılabilir olduğunda kontrolörün varsayılan olarak 
kullanacağı kaynak olacaktır.

6.6.8 Haftalık motor testi zaman rölesi 
Otomatik olarak jeneratöre belirli aralıklarla yolverecek 
ve jeneratörü çalıştıracak bir Haftalık Motor Testi Zaman 
Rölesi programlanabilir. Haftalık Zaman Rölesi, istenilen 
haftalık çalışma süresinin günü, saati ve dakikası, bu testin 
gerçekleştirileceği süre, bir test aralığı (hafta olarak) ve yükü 
Kaynak 2’ye aktarma becerisi ayarlanarak belirlenir. Bildirim 
alanında, haftalık test zaman rölesi zamanlama yaparken 
kalan süre görüntülenecektir. 
Bölüm 5.8 ve Ek G’ye bakın.
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İsteğe bağlı eklenti kartları
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7.3.2 Modbus dip şalter ayarları

  SW1 SW2 SW3 SW4 SW5 SW6 SW7 SW8

RS422 Sonlandırılmamış KAPALI KAPALI KAPALI KAPALI KAPALI KAPALI KAPALI KAPALI
RS422 Sonlandırılmış RX KAPALI KAPALI KAPALI KAPALI AÇIK AÇIK KAPALI KAPALI
RS422 Sonlandırılmış TX AÇIK KAPALI AÇIK KAPALI KAPALI KAPALI KAPALI KAPALI
RS422 Sonlandırılmış RX/TX AÇIK KAPALI AÇIK KAPALI AÇIK AÇIK KAPALI KAPALI
RS485 Sonlandırılmamış KAPALI AÇIK KAPALI AÇIK KAPALI KAPALI KAPALI KAPALI
RS485 Sonlandırılmış AÇIK AÇIK AÇIK AÇIK KAPALI KAPALI KAPALI KAPALI

7.0 İsteğe bağlı eklenti kartları
EPCT kontrolörü dört (4) isteğe bağlı seçenek kartı ile 
sunulur: Röle Kartı, İkincil 4-20mA Cihaz, MODBUS ve Alarm 
Seçeneği kartı. EPCT’de bir bellenim güncellemesi ile ileride 
seçenek kartlarının takılması mümkündür. Rölelerde izin 
verilen maksimum akım 8A 250VAC / 30VDC’dir.
Bir kart takıldığında, kart için programlama sekmesi 
görünür hale gelecektir. Programlama değerleri, seçenek 
kartında saklanacaktır.

7.1 Röle çıkışı kartı
Terminal bloklarına bağlanan röle başına bir (1) set C 
formu kontak ile dört (4) röle içerir. Rölelerin değeri 8A, 
250VAC ve 30VDC olacaktır. İki (2) çek-çıkar altı (6) pimli 
terminal bloğu içerir. 

7.1.1 Programlama

i. Ek K’ye bakın. 

7.2 İkincil 4-20 mA cihaz
İki (2) kutuplu 4-20 mA giriş vida tipi, çek-çıkar terminal 
bloğu içerir. Ayrıca, terminal bloklarına bağlanan röle başına 
bir (1) set C formu kontak ile dört (4) röleyi barındırır. Röleler 
8A, 250VAC ve 30 VDC değerdedir ve iki (2) altı (6) pimli 
terminal bloğu içerir. 

7.2.1 Programlama:

ii. Ek L’ye bakın. 

7.3 MODBUS kartı 
Sonlandıran dirençler ile veya bunlar olmadan RS422 ve 
RS485 arasında geçiş yapmak için geliştirilmiş sekiz (8) 
kutuplu DIP şalteri grubu içerir. TXD0, TXD1, RXD0, RXD1, 
Genel için bir (1) çek-çıkar altı (6) pimli terminal bloğu ve bir 
boş terminal içerir. İki (2) üst yapı LED’i içerir; biri (1) iletim, 
biri (1) de alım içindir.

7.3.1 Programlama:

i. Ek M’ye bakın.

7.4 Denetim alarmı seçenek kartı
Minimum 90dB değerde piezoelektrik sesli ikaz içerir. Bir 
(1) çek‐çıkar altı (6) pimli terminal bloğu içerir; iki terminal 
bir 120VAC girişi (belirlenmiş kutupsallık yok), iki terminal bir 
harici 120VAC, minimum 50mA ışık bağlantısı, iki terminal 
bloğu da bir harici ve sessiz buton için kullanılır.

7.4.1 Programlama:

i. Ek N’ye bakın.
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Ek a: menü yapısı
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Ek a: menü yapısı

ot:N Geri veya İptal düğmesine basılması, uygun olduğunda ekranı bir önceki seçeneğe geri yönlendirecektir.
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Ek b: yolverme sekmesi menü yapısı
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Ek b: yolverme sekmesi menü yapısı

ot:N Geri veya İptal düğmesine basılması, uygun olduğunda ekranı bir önceki seçeneğe geri yönlendirecektir.
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Ek c (a): panel kurulumu sekmesi menü yapısı
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Ek c (a): panel kurulumu sekmesi menü yapısı

ot:N Geri veya İptal düğmesine basılması, uygun olduğunda ekranı bir önceki seçeneğe geri yönlendirecektir.
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Ek c (b): panel kurulumu sekmesi menü yapısı, devamı
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Ek c (b): panel kurulumu sekmesi menü yapısı, devamı

ot:N Geri veya İptal düğmesine basılması, uygun olduğunda ekranı bir önceki seçeneğe geri yönlendirecektir.
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Ek c (c): panel kurulumu sekmesi menü yapısı, devamı

EPCT FirE sErisi Yangin PomPasi  KonTrolörü   MN124016TR   Ağustos 2019   www.eaton.com

Ek c (c): panel kurulumu sekmesi menü yapısı, devamı

ot:N Geri veya İptal düğmesine basılması, uygun olduğunda ekranı bir önceki seçeneğe geri yönlendirecektir.
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Ek c (d): panel kurulumu sekmesi menü yapısı, devamı 
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Ek c (d): panel kurulumu sekmesi menü yapısı, devamı 

ot:N Geri veya İptal düğmesine basılması, uygun olduğunda ekranı bir önceki seçeneğe geri yönlendirecektir.
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Ek c (e): panel kurulumu sekmesi menü yapısı, devamı
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Ek c (e): panel kurulumu sekmesi menü yapısı, devamı

ot:N Geri veya İptal düğmesine basılması, uygun olduğunda ekranı bir önceki seçeneğe geri yönlendirecektir.
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Ek d: yardım sekmesi menü yapısı
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Ek d: yardım sekmesi menü yapısı

ot:N Geri veya İptal düğmesine basılması, uygun olduğunda ekranı bir önceki seçeneğe geri yönlendirecektir.
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Ek e (a): basınç ayarları sekmesi menü yapısı, 
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Ek e (a): basınç ayarları sekmesi menü yapısı, 

ot:N Geri veya İptal düğmesine basılması, uygun olduğunda ekranı bir önceki seçeneğe geri yönlendirecektir.
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Ek e (b): basınç ayarları sekmesi menü yapısı, devamı, 
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Ek e (b): basınç ayarları sekmesi menü yapısı, devamı, 

ot:N Geri veya İptal düğmesine basılması, uygun olduğunda ekranı bir önceki seçeneğe geri yönlendirecektir.
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Ek e (c): basınç ayarları sekmesi menü yapısı, devamı

EPCT FirE sErisi Yangin PomPasi  KonTrolörü   MN124016TR   Ağustos 2019   www.eaton.com

Ek e (c): basınç ayarları sekmesi menü yapısı, devamı

ot:N Geri veya İptal düğmesine basılması, uygun olduğunda ekranı bir önceki seçeneğe geri yönlendirecektir.
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Ek f: zaman rölesi değerleri sekmesi menü yapısı 
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Ek f: zaman rölesi değerleri sekmesi menü yapısı 

ot:N Geri veya İptal düğmesine basılması, uygun olduğunda ekranı bir önceki seçeneğe geri yönlendirecektir.
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Ek g (a): ats ayarları sekmesi menü yapısı
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Ek g (a): ats ayarları sekmesi menü yapısı

ot:N Geri veya İptal düğmesine basılması, uygun olduğunda ekranı bir önceki seçeneğe geri yönlendirecektir.
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Ek g (b): ats ayarları sekmesi menü yapısı, devamı
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Ek g (b): ats ayarları sekmesi menü yapısı, devamı

ot:N Geri veya İptal düğmesine basılması, uygun olduğunda ekranı bir önceki seçeneğe geri yönlendirecektir.
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Ek h (a): alarm ayar noktaları sekmesi menü yapısı
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Ek h (a): alarm ayar noktaları sekmesi menü yapısı

ot:N Geri veya İptal düğmesine basılması, uygun olduğunda ekranı bir önceki seçeneğe geri yönlendirecektir.
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Ek h (b): alarm ayar noktaları sekmesi menü yapısı, devamı
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Ek h (b): alarm ayar noktaları sekmesi menü yapısı, devamı

ot:N Geri veya İptal düğmesine basılması, uygun olduğunda ekranı bir önceki seçeneğe geri yönlendirecektir.
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Ek i (a): girişler/çıkışlar sekmesi menü yapısı 
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Ek i (a): girişler/çıkışlar sekmesi menü yapısı 

ot:N Geri veya İptal düğmesine basılması, uygun olduğunda ekranı bir önceki seçeneğe geri yönlendirecektir.
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Ek i (b): girişler/çıkışlar sekmesi menü yapısı, devamı
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Ek i (b): girişler/çıkışlar sekmesi menü yapısı, devamı

ot:N Geri veya İptal düğmesine basılması, uygun olduğunda ekranı bir önceki seçeneğe geri yönlendirecektir.
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Ek j: geçmis istatistikler teşhis sekmesi menü yapisi
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Ek j: geçmis istatistikler teşhis sekmesi menü yapisi

ot:N Geri veya İptal düğmesine basılması, uygun olduğunda ekranı bir önceki seçeneğe geri yönlendirecektir. 
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Ek k: röle seçeneği kartı– sekmesi menü yapısı
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Ek k: röle seçeneği kartı– sekmesi menü yapısı

ot:N Geri veya İptal düğmesine basılması, uygun olduğunda ekranı bir önceki seçeneğe geri yönlendirecektir. 
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Ek l (a): 4-20 ma cihaz – sekme menüsü yapısı
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Ek l (a): 4-20 ma cihaz – sekme menüsü yapısı

ot:N Geri veya İptal düğmesine basılması, uygun olduğunda ekranı bir önceki seçeneğe geri yönlendirecektir. 
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Ek l (b): 4-20 ma cihaz – sekme menüsü yapısı, devamı
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Ek l (b): 4-20 ma cihaz – sekme menüsü yapısı, devamı

ot:N Geri veya İptal düğmesine basılması, uygun olduğunda ekranı bir önceki seçeneğe geri yönlendirecektir. 
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Ek m: modbus kartı – sekmesi menü yapısı
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Ek m: modbus kartı – sekmesi menü yapısı

ot:N Geri veya İptal düğmesine basılması, uygun olduğunda ekranı bir önceki seçeneğe geri yönlendirecektir. 
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Ek n: denetim alarmı seçenek kartı – sekmesi menü yapısı
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Ek n: denetim alarmı seçenek kartı – sekmesi menü yapısı

ot:N Geri veya İptal düğmesine basılması, uygun olduğunda ekranı bir önceki seçeneğe geri yönlendirecektir. 
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Ek o: alarm/durum mesajları 
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Ek o: alarm/durum mesajları 
Mesaj Açıklama 

ATS S2’YE BAĞLI Otomatik transfer şalteri acil durum pozisyonunda 
ATS S1’E BAĞLI Otomatik transfer şalteri normal pozisyonunda
YAĞMURLAMA VALFİ YOLVERME Kontrolör bir yağmurlama valfi yolverme sinyali aldıktan sonra motoru başlattı
ACİL YOLVERME Acil yolverme koluna basıldı ve motor başlatıldı
YOLVERME BAŞARISIZ Motora yolverme çağrısı yapıldı ancak amper çekişi programlanan motor tam yük amper değerinin %20’sine 

ulaşmadı
DURDURMA BAŞARISIZ Bir durdurma komutundan iki (2) saniye sonra amper çekişi programlanan motor tam yük amper değerinin %20 

altına düşmediyse, bu alarm tetiklenecektir
ARA KİLİT Ara kilit sinyali alındı 
GÜÇ AÇIK Bildirim, kontrolör 200 - 600 VAC aralığında güçte olduğunda görüntülenecektir
POMPA ÇALIŞIYOR Motor üzerindeki amper çekişi, programlanan tam yüklü amperlerin en az %20’sine ulaştı
LOKAL YOLVERME Mahfaza flanşı üzerindeki yolverme butonuna basıldı ve bir yolverme sıralaması başlatıldı
LOKAL DURDURMA Mahfaza flanşı üzerindeki durdurma butonuna basıldı ve bir durdurma sıralaması başlatıldı
YOLVERME BASINCI ALT DEĞERİ Düşük basınç koşulu nedeniyle pompaya yolverme başlatıldı
YOLVERME BASINCI ÜST DEĞERİ Basınç yolverme basıncı üst değerini aştığından pompaya yolverme başlatıldı 
DÜŞÜK BASINÇ ALARMI Sistem basıncı, programlanan düşük basınç alarm ayar noktasından düşük
YÜKSEK BASINÇ ALARMI Sistem basıncı, programlanan yüksek basınç alarm ayar noktasından yüksek
UZAKTAN MANUEL YOLVERME Pompaya bir uzaktan yolverme sinyali aracılığıyla yolverildi
UZAKTAN MANUEL DURDURMA Pompa bir uzaktan durdurma sinyali aracılığıyla durduruldu
UZAKTAN OTOMATİK YOLVERME Uzaktan otomatik yolverme sinyali alındı 
DONANIM HATASI Kontrolör üç karttan (ATS kartı, G/Ç kartı veya mantık kartı) herhangi birinde bir donanım hatası algıladı
TRANSDÜSER ARIZASI Kontrolör transdüserde arıza olduğunu algıladı
MOTOR AŞIRI YÜKLEMESİ Amper çekişi, programlanan motor tam yüklü amper değerini %125 oranda aştı
DÜŞÜK REZERVUAR Kontrolör bir düşük rezervuar sinyali aldı
YÜKSEK REZERVUAR Kontrolör bir yüksek rezervuar sinyali aldı 
DÜŞÜK ODA SIC Kontrolör bir düşük oda sıcaklığı sinyali aldı
YÜKSEK ODA SIC Kontrolör bir yüksek oda sıcaklığı sinyali aldı
DÜŞÜK EMİŞ Kontrolör bir düşük emiş sinyali aldı
DÜŞÜK KÖPÜK SEVİYESİ Kontrolör bir düşük köpük sinyali aldı
YÜK ATMA Yük atma zaman rölesi zamanlamayı başlattı ve yük atma çıkışı kapatıldı
GİRİŞ 1 Giriş 1’den bir sinyal alındı 
GİRİŞ 2 Giriş 2’den bir sinyal alındı 
GİRİŞ 3 Giriş 3’ten bir sinyal alındı 
GİRİŞ 4 Giriş 4’ten bir sinyal alındı 
GİRİŞ 5 Giriş 5’ten bir sinyal alındı 
GİRİŞ 6 Giriş 6’dan bir sinyal alındı 
GİRİŞ 7 Giriş 7’den bir sinyal alındı 
GİRİŞ 8 Giriş 8’den bir sinyal alındı 
GİRİŞ 9 Giriş 9’dan bir sinyal alındı 
GİRİŞ 10 Giriş 10’dan bir sinyal alındı 
KİLİTLİ ROTOR TAKILMASI Kontrolör, dahili kilitli rotor aşırı akım koruması nedeniyle hata açtırma gerçekleştirdi
OTOMATİK KAPATMA Alarm üzerindeki LED yeşil olduğunda otomatik kapatma etkindir 
ÇALIŞMA SÜRESİ ZAMAN RÖLESİ Otomatik yollarla yolverme sonrasında motorun çalıştırılacağı minimum süre 
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Mesaj Açıklama 

HIZLANMA ZAMAN RÖLESİ Bağlandığı araç için 2 CR rölesine enerji vermeyi erteler
SIRALI YOLVERME ZAMAN RÖLESİ Bir yolverme sıralaması başlatıldı ancak programlanan sıralı yolverme zaman rölesi nedeniyle erteleme uygulanacak
DÜŞÜK EMİŞ SIFIRLAMA ZAMAN RÖLESİ Düşük emiş girişi temizlendikten sonra, kontrolör zaman rölesine yolverecek ve süre dolduktan sonra yolverme 

koşulları mevcut ise motorun yeniden başlatılmasına izin verecektir 
DÜŞÜK KÖPÜK SIFIRLAMA ZAMAN RÖLESİ Düşük köpük girişi temizlendikten sonra, kontrolör zaman rölesine yolverecek ve süre dolduktan sonra 

yolverme koşulları mevcut ise motorun yeniden başlatılmasına izin verecektir 
YOLVERME HATASI ZAMAN RÖLESİ Bir yolverme çağrısı başlatıldıktan sonra programlanan motor tam yük amper değerinin %20’si algılanması için 

bir zaman rölesi başlatıldı 
DURDURMA HATASI ZAMAN RÖLESİ Bir durdurma çağrısı başlatıldıktan sonra programlanan motor tam yük amper değerinin %20’sinden azının 

algılanması için bir zaman rölesi başlatıldı
TD S1 - S2 Transfer şalterinin S1’den S2’ye aktarımı arasındaki gecikme için zaman rölesi
TD S2 - S1 Transfer şalterinin S2’den S1’e aktarımı arasındaki gecikme için zaman rölesi
TD NÖTR Hem Kaynak 1 hem de Kaynak 2 açıkken otomatik transfer şalteri nötr pozisyonda olduğunda, nötr pozisyondan 

uygun duruma geldiklerinde Kaynak 1 ya da Kaynak 2’ye aktarım için gecikmeyi belirleyen zaman rölesi 
TD MOTOR YOLVERME Bir motor yolverme sinyali alındığında motora yolverme gecikmesi için zaman rölesi
TD S2 ARIZA (TDS2F) Jeneratöre yolverme çağrısı alındı, kontrolörün kaynak 2’de sağlıklı gerilim algılaması için zaman rölesi başlatılıyor 
TD MOTOR SOĞUTMA Normal kaynağa dönme çağrısı alındı, motorun soğumasına izin vermek üzere geri aktarım gecikmesi için 

zaman rölesi başlatılıyor
MOTOR TEST ÇALIŞTIRMASI Bir motor testi çalıştırması çağrısı başlatıldığında, kontrolör Kaynak 2’den çalıştırıldığında ve programlanan 

motor tam yüklü amper değerinin en az %20’si algılandığında görüntülenir
MOTOR TESTİ BAŞARISIZ Kontrolör Kaynak 2’den çalıştırıldığında, motora yolverme çağrısı başlatıldığında, bir test çalıştırma zaman rölesinin 

süresi dolduğunda ve programlanan motor tam yüklü amper değerinin %20’sinden azı algılandığında görüntülenir
MOTOR TEST ÇALIŞTIRMASI Bir motor testi çalıştırması çağrısı başlatıldığında ve programlanan motor tam yüklü amper değerinin en az 

%20’si algılandığında görüntülenir
MOTOR TESTİNDEN ÇIK Test çalıştırması zaman rölesinin süresi dolduğunda ve programlanan motor tam yüklü amper değerinin en az 

%20’si algılandığında görüntülenir
ATS AKTARIM HATASI Bir transfer sinyali alındığında ve transfer şalteri aktarımı başlatamadığında
KAYNAK 2 BAĞLANTISI KESİLDİ Kaynak 2 bağlantısı kesildi ve kaynak 2’de hiç gerilim yok
S1 KULLANILABİLİR Kontrolör, kaynak 1’de gerilim algıladı
S2 KULLANILABİLİR Kontrolör, kaynak 2’de gerilim algıladı
S1 FAZ KAYBI Kaynak 1’de bir faz kaybı algılandı
S2 FAZ KAYBI Kaynak 2’de bir faz kaybı algılandı
S1 YETERSİZ GERİLİM Kontrolörün ölçtüğü gerilim, normal kaynak için programlanan yetersiz gerilim alarmı ayar noktasından düşük 
S2 YETERSİZ GERİLİM Kontrolörün ölçtüğü gerilim, acil durum kaynağı için programlanan yetersiz gerilim alarmı ayar noktasından düşük 
S1 AŞIRI GERİLİM Kontrolörün ölçtüğü gerilim, normal kaynak için programlanan aşırı gerilim alarmı ayar noktasının üzerinde
S2 AŞIRI GERİLİM Kontrolörün ölçtüğü gerilim, acil durum kaynağı için programlanan aşırı gerilim alarmı ayar noktasının üzerinde
S1 YETERSİZ FREKANS Kontrolörün ölçtüğü frekans, normal kaynak için programlanan yetersiz frekans alarmı ayar noktasından düşük 
S2 YETERSİZ FREKANS Kontrolörün ölçtüğü frekans, acil durum kaynağı için programlanan yetersiz frekans alarmı ayar noktasından düşük 
S1 AŞIRI FREKANS Kontrolörün ölçtüğü frekans, normal kaynak için programlanan aşırı frekans alarmı ayar noktasının üzerinde
S2 AŞIRI FREKANS Kontrolörün ölçtüğü frekans, acil durum kaynağı için programlanan aşırı frekans alarmı ayar noktasının üzerinde
S1 TERS FAZ Kontrolör, normal kaynağın sistem geriliminde bir ters faz algıladı
S2 TERS FAZ Kontrolör, acil durum kaynağının sistem geriliminde bir ters faz algıladı
DÜŞÜK EMİŞ KAPATMA ZAMAN RÖLESİ Düşük emiş için bir sinyal başlatıldığında, zaman rölesi başlatılır ve giriş zaman rölesi süresi geçmeden önce 

temizlenmezse, motor durdurulur
DÜŞÜK KÖPÜK KAPATMA ZAMAN RÖLESİ Düşük köpük için bir sinyal başlatıldığında, giriş zaman rölesi süresi geçmeden önce temizlenmezse, motor durdurulur
DÜŞÜK EMİŞ KAPATMA Kontrolör düşük emiş nedeniyle kapatıldı
DÜŞÜK KÖPÜK KAPATMA Kontrolör düşük seviyelerde köpük nedeniyle kapatıldı
UZAKTAN YOLVERME/DURDURMA Bir uzaktan yolverme/durdurma girişi sinyali alındı 
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Mesaj Açıklama 

KONTROL BASINÇ ŞALTERİ Bir kontrol basınç şalteri giriş sinyali alındı
SIRALI YOLVERMEYİ ETKİNLEŞTİR Kontrolörde sıralı yolvermenin etkinleştirilmesi programlandı
KAYNAK 1’E GİT Bir kaynak 1’e git giriş sinyali alındı
KAYNAK 2’YE GİT Bir kaynak 2’ye git giriş sinyali alındı
MOTOR TESTİNDEN ÇIKILDI Kontrolör, motor testinden çıkma çağrısı aldı ve kontrolör tam yükte motor amper değerinin %20’sinden azını algıladı
S1 BEKLENİYOR Kontrolör kaynak 2’deyken, kontrolör kaynak 2’den kaynak 1’e transferi başlatmak üzere kaynak 1’de sağlıklı 

gerilim oluşmasını beklerken bu gösterge görüntülenir 
S2 BEKLENİYOR Motora yolverme işlemi başlatıldığında, kontrolör kaynak 1’den kaynak 2’ye transferi başlatmak üzere kaynak 

2’de sağlıklı gerilim oluşmasını bekliyor
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Ek p: g/ç kartı hata kodları 
Kod Ad Açıklama

PO Her şey yolunda Her şey beklendiği şekilde işliyor
41 Haberleşme Hatası Ekran kartından herhangi bir haberleşme alınmadı
42 Frekans Hatası Frekans ölçümü, kabul edilen bir frekans (40-72 Hz) almıyor
43 Sıfır Geçiş Hata Kart, Yolvermede AC sıfır geçişi almadı
44 PSU Hatası Güç besleme gerilimlerinden biri spesifikasyonlar dışında. İzlenen gerilimler: 5V, 3,3V, 1,25V, -5V, 24V, 24V Tahliye 

Valfi, 24V Opt Kart
45 4-20mA Hatası 4-20mA akımı 3,8mA’nın altında veya 20,2mA’nın üzerinde



53

Ek q: güç kablosu referansı 

EPCT FirE sErisi Yangin PomPasi  KonTrolörü   MN124016TR   Ağustos 2019   www.eaton.com

Ek q: güç kablosu referansı 
Ana izolasyon salteri üzerindeki hat terminalleri (gelen kablolar)

Hat gerilimi Adet ve kablo boyutları
Servis girişi gnd. Pabuç 
adet ve kablo boyutları200-208V 220-240V *380-415V 440-480V 550-600V

MAKS HP 25 30 40 60 75 (1)#14-1/0 Per Ø (CU/AL) (1)#14-2/0 (CU/AL)

40 50 75 100 100 (1)#4-4/0 Per Ø (CU) (1)#4-350MCM (CU/AL)
75 75 150 200 200 (1)#3-350MCM Per Ø (CU/AL) (1)#4-350MCM (CU/AL)
100 125 200 250 300 (2)3/0-250MCM Per Ø (CU/AL) (2)1/0-750MCM (CU/AL)
150 200 300 400 400 (2)250-350MCM Per Ø (CU/AL) (2)1/0-750MCM (CU/AL)
200 - 350 450 550 (2)#1-500MCM PER Ø (CU/AL) (2)1/0-750MCM (CU/AL)
250 300 500 600 700 (3)3/0-400MCM PER Ø (CU/AL) (2)1/0-750MCM (CU/AL)

*Kullanılabilir bobinler: 380V-50Hz, 380V-60Hz, 415V-50Hz, 415V-60Hz
*Doğru kablo boyutu için bkz. Ulusal Elektrik Yönetmeliği NFPA-70
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