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Bölüm 1 
Genel Hususlar 

Giriş 
Bu bölümde Fluke 434-II/435-II/437-II Üç Fazlı Enerji ve Güç Kalitesi Analizörü 
(bundan böyle ‘Analizör’ olarak anılacaktır) ile ilgili bazı genel ve önemli hususlar 
hakkında bilgi sağlanmaktadır.  
Bunlar: 
• Garanti ve Yükümlülük Koşulları. 
• Nakliye Notu: Analizör Kitinde bulunması gereken öğelere genel bakış. 
• Fluke Servis Merkeziyle İletişim Kurma. 
• Güvenlik Bilgileri: Önce Burayı Okuyun! 
• Lityum İyon Pil Paketinin Güvenli Kullanımı. 
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Sınırlı Garanti ve Sorumlulukların Sınırlanması 
Her Fluke ürünü, normal kullanım ve çalışma durumunda malzeme ve işçilik hatalarına 
karşı garantilidir. Garanti süresi Analizör için üç, aksesuarları için bir yıldır. Garanti 
süresi, teslimat tarihinden itibaren başlar. Parçalar, ürün onarımları ve servisler 90 gün 
garantilidir. Bu garanti yalnızca satın alan kişi veya bir Fluke yetkili satıcısının son 
kullanıcı müşterisi için geçerlidir ve sigortaları, atılabilir pilleri veya Fluke'nin kararına 
göre hatalı kullanılmış, değiştirilmiş, ihmal edilmiş veya kazara ya da anormal kullanım 
veya taşıma koşulları sonucunda hasar görmüş ürünleri kapsamaz. Fluke, yazılımın 
fonksiyonel teknik özelliklerine uygun olarak çalışacağını 90 gün için taahhüt eder ve 
sorunsuz bir ortama uygun bir şekilde kaydedilmiş olduğunu beyan eder. Fluke, yazılımın 
hatasız olduğunu veya kesintisiz bir şekilde çalışacağını garanti etmez. 
Yetkili Fluke satıcıları, bu garantinin yalnızca yeni ve kullanılmamış ürünler ile ilgili 
olarak son kullanıcı müşterileri için geçerli olmasını sağlayacak, ancak Fluke adına daha 
kapsamlı veya farklı bir garanti sunma yetkisine sahip olmayacaktır. Garanti desteği, 
ürünün Fluke yetkili satış mağazası aracılığıyla satın alınmış olması veya Alıcının 
yürürlükteki uluslararası bedeli ödemiş olması durumunda geçerlidir. Fluke, bir ülkede 
satın alınan ürünün onarım için başka ülkeye gönderilmesi durumunda, 
onarılan/değiştirilen parçaların taşıma ücretini Alıcıya fatura etme hakkına sahiptir. 
Fluke'nin garanti yükümlülüğü Fluke'nin inisiyatifinde olmak üzere garanti süresi 
dahilinde Fluke yetkili servisine teslim edilmiş ürünün alış bedelinin iadesi, ücretsiz 
onarımı veya değiştirilmesiyle kısıtlıdır. 
Garanti kapsamında servisten yararlanmak için, en yakın Fluke yetkili servis merkezi ile 
iletişim kurun veya gönderim ve sigorta ücreti ödenmiş olarak (FOB Hedef Konum) 
ürünü sorunun açıklamasıyla birlikte en yakın Fluke yetkili servis merkezine gönderin. 
Fluke, taşımada gerçekleşebilecek hasarların riskini üstlenmez. Garanti kapsamında 
onarımı takiben, ürün Alıcıya nakliyat ücreti ödenmiş olarak teslim edilir (FOB Hedef 
Konum). Fluke, arızanın hatalı kullanım, değişiklik, kaza veya anormal kullanım veya 
taşıma koşulundan kaynaklandığını tespit ederse, tahmini onarım bedelini bildirecek ve 
çalışmaya başlamadan önce onay alacaktır. Onarımı takiben, ürün Alıcıya nakliyat ücreti 
ödenmiş olarak teslim edilecek, onarım ve geri gönderim ücretleri Alıcıya fatura 
edilecektir (FOB Gönderim Noktası). 
BU GARANTİ, ALICININ TEK VE KİŞİYE ÖZEL YASAL ÇÖZÜM YOLUDUR VE 
PAZARLANABİLİRLİK VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUKLA İLGİLİ 
HERHANGİ BİR ÖRTÜK GARANTİ DAHİL OLACAK ANCAK BUNUNLA 
SINIRLI OLMAYACAK ŞEKİLDE AÇIK VEYA ÖRTÜK DİĞER TÜM 
GARANTİLERİN YERİNİ ALIR. FLUKE, VERİ KAYBI DAHİL OLMAK ÜZERE, 
GARANTİNİN İHLALİ VEYA SÖZLEŞME, HAKSIZ MUAMELE, İTİMAT VEYA 
BAŞKA BİR NEDENDEN DOĞAN HERHANGİ BİR ÖZEL, DOLAYLI, ARIZİ 
VEYA SONUÇ OLARAK MEYDANA GELEN ZARARLAR VE KAYIPLARDAN 
SORUMLU DEĞİLDİR. 
Bazı ülkeler veya eyaletler örtük garanti süresinde kısıtlamaya veya arızi ya da sonuç 
olarak meydana gelen zararların hariç tutulmasına veya kısıtlanmasına izin vermediği 
için, bu garantinin kısıtlamaları ve istisnaları her alıcı için geçerli olmayabilir. Bu 
Garantinin herhangi bir hükmü yetkili bir yargı dairesi tarafından hükümsüz veya 
uygulanamaz bulunursa, diğer hükümlerin geçerliliği veya uygulanabilirliği bu durumdan 
etkilenmeyecektir. 
Fluke Corporation, P.O. Box 9090, Everett, WA 98206-9090 ABD, veya 
Fluke Industrial B.V., P.O. Box 90, 7600 AB, Almelo, Hollanda 
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 Nakliye Notu 
Analizör Kitinde aşağıdakiler bulunmaktadır: 

Not: 
Bu Nakliye Notu, standart bir ürünün içeriğini yansıtmaktadır. Belirli bir 
versiyonun içeriği farklı olabilir. Fark, nakliyenin bir parçası olan bir 
Kılavuz Ekinde belirtilir. 

Not: 
Analizörün yeniden şarj edilebilir Lityum iyon pilleri ilk kez 
kullanılacaklarında şarjlı değildir. Bkz. Bölüm 4 – Analizöre Güç Sağlama. 

 
Şekil 1-1. Analizör Kiti İçeriği 
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# Açıklama 

1 Güç Kalitesi Analizörü Fluke 43x Series II + Yan Bant, Pil Paketi BP290 (28 Wh) ve 8 GB SD 
Bellek Kartı Takılı 

2 Giriş Soketleri Etiket Seti (Yeni AB ve İngiltere, AB, Çin, İngiltere, ABD, Kanada) 

3 Asma Bandı 

4 Timsah Tipi Klipsler. 5'li set 

5 Test Uçları 2,5 m + Renk Kodlu Klips. 5'li set 

6 Güç Adaptörü 

7 Elektrik Fişi Adaptörü Seti (AB, ABD, İngiltere, Avustralya/Çin, İsviçre, Brezilya, İtalya) veya 
Bölgeye Özel Güç Kablosu. 

8 Güvenlik Talimatları Kitapçığı (Çoklu Dil Desteği) 

9 Kılavuzları içeren CD-ROM (Çoklu Dil Desteği), PowerLog Yazılımı ve USB sürücüleri 

10 Bilgisayar Bağlantısı için USB Arabirim Kablosu (mini-USB-B için USB-A) 

11 Esnek 6000 A AC Akım Probu (Temel Versiyon değil) 

 Fluke 434-II/435-II: Fluke 437-II: 

12 Yumuşak Taşıma Kutusu C1740 Tekerlekli Muhafaza Kutusu C437-II 

 

Servis Merkeziyle İletişim Kurma 
Yetkili Fluke servis merkezi bulmak için www.fluke.com web adresimizi ziyaret edin 
veya aşağıdaki telefon numaralarından Fluke'yi arayın: 
+1-888-993-5853, ABD ve Kanada 
Avrupa'dan +31-40-2675200 
+1-425-446-5500, diğer ülkelerden 

Güvenlik Bilgileri: İlk Önce Bu Kısmı Okuyun 
Fluke 434-II/435-II/437-II Üç Fazlı Enerji ve Güç Kalitesi Analizörü şunlarla uyumludur: 
IEC/EN61010-1-2001, 
CAN/CSA C22.2 No 61010-1-04 (cCSAus onayı dahil), 
UL std No 61010-1, 
Ölçüm, Kontrol ve Laboratuar Kullanımına Yönelik Elektromanyetik Ekipmanlar İçin 
Emniyet Gereksinimleri, Kısım 1: Genel gereksinimler, Nominal: 600V CAT IV 1000V 
CAT III Kirlilik Seviyesi 2. 
Analizörü ve aksesuarlarını yalnızca Kullanım Kılavuzunda belirtilen şekilde kullanın. 
Aksi taktirde, Analizör ve aksesuarları tarafından sağlanan koruma zarar görebilir. 
Dikkat simgesi, kullanıcı için tehlike arz eden durumları ve eylemleri belirtir. 
Uyarı simgesi, Analizöre zarar verebilecek koşulları ve eylemleri belirtir. 
Analizörde ve bu kılavuzda aşağıdaki uluslararası simgeler kullanılmaktadır: 
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 Bkz. kılavuzdaki 
açıklama 

 Doğru Akım Güvenlik Onayı  

 Toprak 
 

Çift Yalıtım (Koruma 
Sınıfı)  

Conformité Européenne 

 
Alternatif Akım  

Li-Ion  
Geri Dönüşüm Bilgileri  

 
Atma bilgileri 

 
Güvenlik Onayı 

 
İlgili Avustralya 
standartlarına uygundur  

RoHS Çin 

 Akım Pensi 
 

Enerji bulunan 
iletkenlerin etrafına 
uygulamayın veya 
etrafından sökmeyin. 

 

Bu ürünü gruplanmamış 
ev atıklarıyla birlikte 
atmayın. Geri dönüşüm 
bilgileri için Fluke web 
sitesini ziyaret edin 

 
 

 Dikkat 
Elektrik çarpması veya yangından kaçınmak için: 
• Analizörü ve aksesuarlarını kullanmadan önce kılavuzun tamamını 

okuyun. 
• Bütün talimatları dikkatlice okuyun. 
• Yalnız çalışmayın. 
• Ürünü patlayıcı gaz bulunan, buharlı, nemli ya da ıslak 

ortamlarda kullanmayın. 
• Ürünü yalnızca belirtildiği gibi kullanın; aksi takdirde ürünün 

sağladığı koruma azalabilir. 
• Yalnızca Analizörle birlikte verilen veya Fluke 434-II/435-II/437-II 

Analizörü için uygun olduğu belirtilmiş yalıtımlı gerilim 
problarını, test uçlarını ve adaptörleri kullanın. 

• Parmaklarınızı parmak korumasının arkasında probların 
üzerinde tutun. 

• Kullanım öncesinde Analizörü, gerilim problarını, test uçlarını 
ve aksesuarları mekanik hasara karşı kontrol edin ve hasarlı 
olanları değiştirin. Çatlak ya da eksik plastik bulunup 
bulunmadığını kontrol edin. Konektörlerin etrafındaki yalıtıma 
özel özen gösterin. 

• Bilinen bir voltajı ölçerek Metre'nin do ru çalı ıp çalı madı ını 
kontrol edin. 

• Kullanılmayan tüm probları, test uçlarını ve aksesuarları 
çıkarın. 

• Güç Adaptörünü Analizöre takmadan önce, her zaman ilk 
olarak AC prize takın. 

• >30 V ac rms, 42 V ac tepe ya da 60 V dc gerilimlerine temas 
etmeyin. 

• Topraklama girişini yalnızca Analizörü topraklamak için 
kullanın ve gerilim uygulamayın.  
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• Cihaz değerlerinin üzerinde giriş gerilimleri uygulamayın. 
• Gerilim probları veya akım pensleri üzerinde belirtilmiş 

değerleri aşan gerilimler uygulamayın. 
• Yalnızca doğru ölçüm kategorisi (CAT), gerilim ve nominal 

amper probları, test ucu ve ölçüm için adaptörler kullanın. 
• Bir ürün, prob veya aksesuarın en düşük nominal değere sahip 

bileşenin Ölçüm Kategorisi (CAT) değerini aşmayın. 
• Yerel ve ulusal güvenlik yasalarına uyun. Tehlikeli akım 

iletkenlerin açığa çıktığı durumlarda şok ve alevli patlamayı 
önlemek için, kişisel koruyucu ekipman (onaylanmış lastik 
eldivenler, yüz koruması ve aleve karşı dayanaklı giysiler) 
kullanın. 

• Ürünü çalıştırmadan önce pil kapağı kapatılmalı ve 
kilitlenmelidir. 

• Ürünü kapağı yerinde değilken ya da kutusu açıkken 
çalıştırmayın. Tehlikeli gerilimin açığa çıkması mümkündür. 

• Esnek akım probunun takılması ve çıkarılması sırasında özel 
özen gösterin: test edilen tesisatın enerjisini kesin veya 
koruyucu elbise giyin. 

• Çıplak metal BNC veya muz fişli tip konektörler kullanmayın. 
• Konektörlere metal nesneler sokmayın. 
• Yalnızca BC430 Modeli güç kaynağı kullanın (Güç Adaptörü). 
• Kullanmadan önce, BC430'da seçili/gösterilen gerilim 

aralığının yerel hat güç gerilimi ve frekansıyla aynı olup 
olmadığını kontrol edin (aşağıdaki şekle bakın). Eğer 
gerekiyorsa BC430 sürgülü şalterini uygun gerilime ayarlayın. 

• BC430 ile birlikte yalnızca yerel emniyet düzenlemelerine 
uygun AC elektrik fişi adaptörleri veya AC elektrik kabloları 
kullanın. 

• Ürünü temizlemeden önce, giriş sinyallerini kaldırın. 
• Sadece belirlenmiş yedek parçaları kullanın. 

 

 

Hat güç gerilimini seçmek için Güç Adaptörü üzerindeki sürgülü şalter (Not: sürgülü 
şalter bulunmayan Adaptörler için cihazla birlikte gelen Kurulum Belgesine başvurun): 

115V 230V
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 Maks. Giriş Gerilimi, Gerilim Muz Tipi Fiş Girişlerinde: 

Giriş A (L1), B (L2), C (L3), N - Toprak: 1000 V CAT III, 600 V CAT IV. 

 Maks. Gerilim, Akım BNC Girişlerinde (Değere bakın): 

Giriş A (L1), B (L2), C (L3), N - Toprak: 42 V tepe. 
Gerilim değerleri, “çalışma gerilimi” olarak verilmiştir. AC sinüs dalgası 
uygulamaları için V ac rms (50-60 Hz), DC uygulamaları için V dc olarak 
okunmalıdırlar. 
Ölçüm Kategorisi IV (CAT IV), tesisatın havai ya da yeraltı şebeke servisini ifade eder. 
CAT III, bina içindeki dağıtım seviyesi ve sabit tesisat devrelerini ifade eder. 
 
Güvenlik Özelliklerinin Zarar Görmesi Durumunda 
Analizörün üretici tarafından belirtilenlerin dışında bir şekilde kullanılması durumunda 
Analizörün sağladığı koruma zarar görebilir. 
Kullanmadan önce, test uçlarını mekanik hasarlara karşı kontrol edin ve hasarlı test 
uçlarını değiştirin! 
Eğer Analizör veya aksesuarları zarar görmüş gibi görünüyor ya da uygun şekilde 
çalışmıyorsa, kullanmayın ve onarıma gönderin. 
 

Not 
Çeşitli elektrik prizlerine takılabilmesi amacıyla Güç Adaptörü, yerel 
kullanıma uygun elektrik fişi adaptörüne bağlanması gereken bir erkek fişe 
sahiptir. Güç Adaptörü yalıtımlı olduğundan elektrik fişi adaptörlerini, 
koruyucu topraklama terminali ile birlikte veya olmadan kullanabilirsiniz. 
Güç Adaptörünün 230 V değeri Kuzey Amerika'da kullanım için değildir. 
Belirli bir ülke için fiş ağzı konfigürasyonlarının değiştirilmesi amacıyla 
yürürlükteki Ulusal Gereksinimlere uygun bir elektrik fişi adaptörü 
sağlanabilir. 

 

Lityum İyon Pil Paketinin Güvenli Kullanımı 
Pil Paketi Fluke model BP29x, BM Test ve Kriterler Kılavuzu Bölüm III Altbölüm 38.3 
(ST/SG/AC.10/11/Rev.3) – daha çok UN T1..T8 olarak da bilinen – testlerine uygun bir 
şekilde test edilmiştir ve söz konusu kriterlere uyum sağladığı belirlenmiştir. Pil Paketi, 
EN/IEC62133 standartlarına uygun olarak test edilmiştir. Bu nedenle, hiçbir kısıtlama 
olmadan, herhangi bir araçla uluslararası gönderim yapılabilir. 
 
Pil paketini güvenlimuhafaza etmek için öneriler. 
• Pil Paketlerini sıcak ortamlarda ya da ateş yakınında 

saklamayın. Güneş ışığı gören yerde saklamayın. 
• Pil Paketini kullanım için gerekmedikçe orijinal ambalajından 

çıkarmayın. 
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• Mümkünse Pil Paketini kullanmadığınız zaman ekipmandan 
çıkarın. 

• Arızalanmasını -önlemek için uzun süre kullanmadan 
bekleteceğiniz zaman Pil Paketini tam şarj edin. 

• Uzun süreli bekletildikten sonra maksimum performansa 
erişmek için Pil Paketlerini birkaç kez şarj edip boşaltmak 
gerekebilir. 

• Pil Paketini çocukların ve hayvanların ulaşamayacağı yerlerde 
muhafaza edin. 

• Pil ya da herhangi bir parçasının yutulması durumunda 
doktora başvurun. 

 
Pil Paketini güvenli kullanmak için öneriler.  
• Pil Paketinin kullanılmadan önce şarj edilmesi gerekir. Pil 

paketini şarj ederken yalnızca Fluke onaylı güç adaptörlerini 
kullanın. Uygun şarj etme talimatları için Fluke güvenlik 
talimatları ve Kullanım Kılavuzuna bakın. 

• Kullanılmadığı zaman pili gereğinden fazla şarjda bırakmayın. 
• Pil Paketi en iyi performansını normal oda sıcaklığında; 20 C °C 

± 5 °C'de (68 °F ± 9 °F) kullanıldığı zaman gösterir. 
• Pil Paketlerini sıcak ortamlara ya da ateş yakınına koymayın. 

Güneş ışığı gören yere koymayın. 
• Pil Paketlerini mekanik şoklar gibi ağır etkilere maruz 

bırakmayın. 
• Pil Paketini temiz ve kuru tutun. Kirli konektörleri temiz, kuru 

bir bez ile temizleyin. 
• Özel olarak bu ekipman ile birlikte sunulan şarj cihazı dışında 

başka bir şarj cihazı kullanmayın. 
• Fluke tarafından bu ürünle kullanımı onaylanmayan ya da bu 

ürün için özel üretilmemiş pilleri kullanmayın. 
• Pilin, üründe ya da Harici Pil Şarj Cihazında doğru yere takılıp 

takılmadığına çok dikkat edin. 
• Bir Pil Paketine kısa devre yaptırmayın. Terminallerin metal 

objeler (örn: bozuk para, zımba, kalem ve benzeri) yüzünden 
kısa devre yapabileceği yerlerde Pil Pil Paketlerini 
bulundurmayın. 

• Hasarı olan bir Pil Paketini ya da şarj cihazını asla kullanmayın. 
• Pillerde yanık ya da patlamaya neden olabilecek zararlı 

kimyasallar vardır. Kimyasallara temas durumunda, temas 
eden yeri su ile temizleyin ve tıbbi yardım alın. Pil kaçağı 
olduğunda, ürünü kullanmadan önce tamir edin. 

• Pil Paketiyle Oynanması: Arızalı ya da fiziksel olarak hasar 
görmüş Pil Paketlerini açmaya, düzenlemeye ya da onarmaya 
çalışmayın. 

• Pil Paketlerini sökmeyin ve ezmeyin 
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• Pili yalnızca amacına yönelik kullanın. 
• İleride kullanmak için ürün bilgilerini saklayın. 
 
Pil Paketlerini güvenli taşımak için öneriler 
• Taşıma esnasında kısa devre ya da hasar gelmesini önlemek 

için Pil Paketinin yeterli şekilde korunması gerekir. 
• Her zaman Lityum iyon pillere yönelik güvenli hava 

taşımacılığını açıklayan IATA kurallarına başvurun. 
• Bavul kontrolü: Pil Paketlerine sadece ürüne takıldıkları zaman 

izin verilir. 
• El bagajı: normal ve bireysel kullanım için gerekli olan Pil 

Paketi miktarına izin verilir. 
• Posta yoluyla ya da farklı yollar ile gönderim için geçerli 

ulusal/yerel kurallara başvurun. 
• Posta yoluyla en fazla 3 Pil Paketi gönderilebilir. Paketin 

aşağıdaki şekilde işaretlenmesi gerekir: PAKET LİTYUM-İYON 
PİLLER İÇERİR (LİTYUM METAL DEĞİL). 

 
Pil Paketini güvenli birşekilde atmak için öneriler. 
• Arızalı Pil Paketi yerel düzenlemelere uygun bir biçimde 

atılmalıdır. 
• Uygun bir şekilde atma: Bu pili ayrılmamış ev atıklarıyla birlikte 

atmayın. Geri dönüşüm bilgileri için Fluke web sitesini ziyaret 
edin. 

• Şarjı bitmiş bir şekilde ve terminallerini izolasyon bandı ile 
kapatarak atın.
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Bölüm 2 
Bu Kılavuz Hakkında 

Giriş 
Bu Kullanım Kılavuzu, Fluke 434-II/435-II/437-II  Üç Fazlı Enerji ve Güç Kalitesi 
Analizörlerinin verimli ve güvenli bir biçimde kullanımı hakkında eksiksiz ve kapsamlı 
bilgiler sağlar. Analizörün ve aksesuarlarının güvenli kullanımını ve tüm ölçüm 
modlarından tam olarak faydalanmayı öğrenmek için dikkatle okuyun. 
Bu kılavuzdaki bilgilerde önceden bildirilmeksizin küçük değişiklikler yapılabilir. 
Bu kılavuzun son sayfalarında, kılavuzdaki en önemli konuları ve bunların 
bulunabileceği kılavuz sayfalarını listeleyen bir dizin yer alır. Ayrıca istediğiniz konuları 
bulmak için Acrobat Reader'ın Düzenle, Bul fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Örneğin 
Geçici Akımlarla ilgili tüm bilgileri bulmak için 'Geçici Akımlar' sözcüklerini kullanın.  

Kullanım Kılavuzu İçeriği 
• Giriş: Başlık, İçindekiler. 
• Bölüm 1. Genel Hususlar: Garanti ve Yükümlülük, Nakliye Notu, Servis Merkeziyle 

İletişim Kurma, Güvenlik bilgileri (İlk Önce Bu Kısmı Okuyun!), Lityum İyon Pil 
Paketinin Güvenli Kullanımı. 

• Bölüm 2. Kılavuz içeriği genel bilgileri (bu bölüm). 
• Bölüm 3. Ölçüm modları ve mantıklı bir sıralamayla nasıl kullanılacakları özeti. 
• Bölüm 4. Temel işlemler: Eğimli Stand ve Asma Bandı, Güç Verme, Pil Paketinin 

Takılması ve Değiştirilmesi, SD Bellek Kartı, Ekran ayarlama, Klavye Kilitleme, 
Sıfırlama, Menüde Gezinme. 

• Bölüm 5. Ekran bilgileri: Ekran türleri, Genel Ekran Bilgileri, Ekran Simgeleri. 
• Bölüm 6. Giriş Bağlantıları: Gerilim ve akım problarının kullanımı. 
• Bölüm 7 ... 21. İpuçları ve püf noktaları ile ölçüm fonksiyonlarının açıklamaları: 

- Skop Dalga Biçimi ve Fazör (7), 
- Volt/Amper/Hertz (8), 
- Düşüşler ve Yükselmeler (9), 
- Harmonikler (10), 
- Güç ve Enerji (11), 
- Enerji Kaybı Hesaplayıcı (12), 
- Güç İnvertörü Verimi (13),  
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- Dengesizlik (14), 
- Kalkış Akımları (15), 
- Güç Kalitesi İzleme (16). 
- Titreme (17), 
- Geçici Akımlar (18), 
- Güç Dalgası (19), 
- Ana Şebeke Sinyali (20), 
- Kayıt Cihazı (21) 
- Shipboard V/A/Hz (22).  

• Bölüm 23. İmleç ve Yakınlaştırma: ölçüm ayrıntılarının nasıl inceleneceği. 
• Bölüm 24. Analizörü Ayarlama: ölçümleri özelleştirmeye yönelik ayarlamaların 

kapsamlı açıklamaları. 
• Bölüm 25. Bellek Kullanımı ve bilgisayar: ekran görüntülerinin ve veri biçimlerinin 

nasıl kaydedileceği, çağrılacağı ve silineceği. Ölçüm sonuçlarının yazılı çıktılarının 
nasıl alınacağı ve PC ile iletişimin nasıl ayarlanacağı. 

• Bölüm 26. İpuçları ve Bakım: Temizleme, Depolama, Piller, Seçeneklerin kurulumu, 
Değiştirilebilir parçalar, Arıza tespiti. 

• Bölüm 27. Teknik Özellikler: Elektrik, Mekanik ve Emniyet Özellikleri. 
• Ekler: Güç Ölçümü için ölçüm ilkeleri ve Enerji Kaybı Hesabı, USB Sürücülerini 

Kurma, Cihaz Güvenlik Prosedürleri (yalnızca İngilizce). 
Not: Ürünle birlikte gelen Lityum İyon Pil Paketiyle ilgili Parça Güvenlik Veri 
Belgesi (MSDS) veya Uyumluluk Bilgisi için Fluke'nin web sitesine bakın.  

• Dizin. 
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Bölüm 3 
Fluke 434-II/435-II/437-II'nin Özellikleri 

Giriş 
Analizör, güç dağıtım sistemlerinin kontrolü için kapsamlı ve güçlü bir ölçüm seti 
sunmaktadır. Bunların bazıları güç sistemi performansı hakkında genel izlenimler sunar. 
Diğerleri ise belirli ayrıntıları incelemek için kullanılır. Bu bölümde, ölçümlerin mantıklı 
bir sıralama ile nasıl gerçekleştirileceği hakkında genel bilgiler verilmektedir. 
Ölçüm modları, Bölüm 7 - 22 arasında ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. Her ölçüm modu 
ayrı bir bölümde açıklanmıştır. 
Her ölçüm modunda ölçülen parametreler ve bunların doğrulukları hakkında genel 
bilgiler için Bölüm 27 Teknik Özelliklere bakın. 

Not 
Belirli bir ölçümün etkinleştirilmesinin ardından ölçüm başlamadan önce 
yaklaşık 10 saniyelik bir ayar süresi geçecektir. Bu süre boyunca ekran 
başlığında U (Dengesiz) simgesi görüntülenir. Zamanlayıcı –10 saniyeden 
geriye doğru sayar. Bir ölçümde zamanlamalı başlangıç ile kullanıldığında 
dengesiz süre bulunmaz. 

 
Fluke 435-II ve 437-II Titreme, Geçici Akımlar, Güç Dalgası, Ana Şebeke Sinyali, 
Dalga Olayı, Rms Olayı ve %0,1 gerilim giriş hassasiyeti gibi ek özelliklere sahiptir. 
Buna ek olarak Fluke 437-II, Shipboard V/A/Hz ve 400 Hz güç sistemlerinde ölçüm 
yapma olanağı gibi ek özelliklere ve ağır işe uygun, tekerlekli bir Sert Kutuya 
sahiptir. 
Fluke 434-II'de, Titreme, Geçici Akımlar, Güç Dalgası ve Ana Şebeke Sinyali 
fonksiyonları isteğe bağlı olarak kurulabilir. Eğer kurulmamışlarsa menüde gri 
renkte görüntülenirler. 
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Genel Ölçümler 
Gerilim uçları ve akım penslerinin doğru şekilde bağlanmış olup olmadıklarını kontrol 
etmek için Skop Dalga Biçimi ve Skop Fazörünü kullanın. Pensler uygun sinyal 
polaritesini kolaylaştıran bir ok ile işaretlenmiştir. Bölüm 6 Giriş Bağlantıları, 
bağlantıların nasıl yapılacağını açıklamaktadır. 
Güç sistemi kalitesi hakkında genel bir bilgi almak için MONITOR (Monitör) tuşunu 
kullanın. MONITOR (Monitör) fonksiyonu, faz gerilimlerinin kalite unsurlarını gösteren 
Çubuk Grafiklerin bulunduğu bir ekran görüntüler. Çubuk Grafiğin rengi, ilgili unsurun 
aktif limit setini karşılamaması durumunda yeşilden kırmızıya döner. Limit setinin bir 
örneği, EN50160 normuna uygun olan settir. Bu set, Analizörün belleğinde sabit bir set 
olarak mevcuttur. Ayrıca belleğe kullanıcı tarafından tanımlanabilen setler kaydedilebilir. 
Volt/Amper/Hertz olarak sayısal veriler gösterilir. Bunun için MENU (Menü) tuşuna 
basın. Volt/Amper/Hertz'i seçin ve F5 – OK (Tamam) tuşlarına basarak her bir faz için 
mevcut gerilim (rms ve tepe), akım (rms ve tepe), frekans ve Zirve Faktörü değerlerinin 
bulunduğu Meter (Ölçüm) ekranını görüntüleyin. Bu değerlerin zaman içindeki 
değişimini görüntülemek için F5 – TREND (Trend) tuşlarına basın. 

Ayrıntılı bilgi için ölçüm modları 
Faz gerilimleri. Nominal değere yakın olmalıdır. Gerilim dalga biçimleri, düz ve 
distorsiyonsuz bir sinüs dalgası olmalıdır. Dalga biçimi şeklini kontrol etmek için Skop 
Dalga Biçimini kullanın. Ani gerilim değişikliklerini kaydetmek için Düşüşler ve 
Yükselmeleri kullanın. Gerilimdeki anormallikleri yakalamak için Geçici Akımlar 
modunu kullanın. 
Faz akımları. Akım/gerilim ilişkilerini kontrol etmek için Volt/Amper/Hertz ve Düşüşler 
ve Yükselmeleri kullanın. Motor kalkışı gibi ani akım yükselmelerini kaydetmek için 
Kalkış Akımını kullanın. 
Zirve Faktörü. 1,8 veya daha yüksek CF, yüksek dalga biçimi distorsiyonu anlamına 
gelir. Dalga biçimi distorsiyonunu görmek için Skop Dalga Biçimini kullanın. 
Harmonikleri ve THD'yi (Toplam Harmonik Distorsiyon) belirlemek için Harmonikleri 
kullanın. 
Harmonikler. Her bir faz için gerilim ve akım harmoniklerini ve THD'yi kontrol etmek 
için Harmonikler modunu kullanın. Zaman içinde harmonikleri kaydetmek için Trendi 
kullanın. 
Titreme. Her bir faz için kısa ve uzun dönem gerilim titremesini ve ilgili verileri kontrol 
etmek için Titremeyi kullanın. Zaman içinde bu değerleri kaydetmek için Trendi 
kullanın. 
Düşüşler ve Yükselmeler. Yarım döngü kadar kısa ani gerilim değişikliklerini kaydetmek 
için Düşüşler ve Yükselmeleri kullanın. 
Frekans. Nominal değere yakın olmalıdır. Frekans normalde son derece tutarlıdır. 
Frekansı görüntülemek için Volt/Amper/Hertz'i seçin. Frekansın zaman içindeki değişimi 
Trend ekranında kaydedilir. 
Dengesizlik. Her bir faz gerilimi, üçünün ortalamasından %1'den daha fazla farklı 
olmamalıdır. Akım dengesizliği %10'u geçmemelidir. Dengesizlikleri incelemek için 
Skop Fazörü ve Dengesizlik modunu kullanın. 
Enerji Kaybı Hesaplayıcı. Enerji kayıplarının nerede meydana geldiğini belirlemeye ve 
bunların enerji giderleri üzerindeki etkisinin tespit edilmesine yardımcı olur. 
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Güç İnvertörü Verimi. Tek fazlı DC'yi tek veya üç fazlı AC'ye dönüştüren invertörler 
tarafından sağlanan enerjinin verimliliğini ve miktarını ölçer. 
Ana Şebeke Sinyali. Güç dağıtımı sistemlerinde sıklıkla kullanılan uzaktan kumanda 
sinyallerinin seviyesini analiz etmek için kullanılabilir. 
Kayıt Cihazı. Uzun bir bellekte yüksek çözünürlüklü birden fazla değeri saklayabilmenizi 
sağlar. Kaydedilecek değerler seçilebilir. 
Güç Dalgası. Analizör, yüksek çözünürlüklü 8 kanallı bir skop kayıt cihazı gibi işlev 
görür. 
Püf noktası: Genel olarak elektrik sistemlerinde arıza tespitinin en etkin yolu, yükten 
başlamak ve binanın servis girişine doğru ilerlemektir. Bu ilerleme sırasında arızalı 
bileşenlerin veya yüklerin yalıtımı için ölçümler alınır. 

Meter (Ölçüm) Ekranlarındaki Ölçüm Değerlerinin 
Kaydedilmesi 

Bir Meter (Ölçüm) ekranındaki tüm ölçüm değerleri kaydedilir. Ortalama, minimum ve 
maksimum değerler, ölçümün gerçekleştirildiği süre boyunca ayarlanabilir bir ortalama 
süreyle (varsayılan değer: 1 sn) kaydedilir. Ortalama süre, sırayla SETUP (Ayarlar), F4 – 
MANUAL SETUP (Manuel Ayarlar), F3 – FUNCTION PREF (Fonksiyon Tercihleri) 
tuşları kullanılarak ayarlanabilir. İstediğiniz Ortalama süreyi seçmek için ok tuşlarını 
kullanın. Toplam ölçüm ve başlangıç gecikmesi süresi de ayarlanabilir.  
Ölçüm, F5 - HOLD (Beklet) fonksiyon tuşu kullanılarak durdurulduğunda, kaydedilen 
veriler SD karta Measurement xx (Ölçüm xx) olarak kaydedilir. Ölçüm verilerine 
MEMORY (Bellek) tuşu ve F1 - RECALL DELETE (Çağır Sil) fonksiyon tuşu ile 
ulaşılabilir. Ardından yukarı/aşağı ok tuşlarını kullanarak istediğiniz ölçümü seçin ve F5 - 
RECALL (Çağır) fonksiyon tuşuyla açın. Kaydedilen değerler F3 – TREND (Trend) 
altında görülebilir. Sinyal ayrıntılarına bakmak için İmleç ve Yakınlaştırma kullanılabilir. 
Sırayla F5 – RUN (Çalıştır), F3 – TIMED (Zamanlamalı) tuşlarını kullanarak ölçüme 
devam ederseniz, ilgili ölçüm için ortalama süreyi, süreyi ve başlangıç zamanını 
ayarlamanızı sağlayan bir menüye girersiniz. 
Not: LOGGER (Kayıt Cihazı) tuşunun altında maksimum 150 değer kaydedebilirsiniz. 
Kaydedilecek değer veya seti kullanıcı tarafından tanımlanabilir. Daha fazla bilgi için 
Bölüm 21'e bakın. 
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Bölüm 4 
Temel İşlemler ve Menüde Gezinme 

Giriş 
Bu bölümde Analizörün işlemleri ile ilgili bir dizi genel husus açıklanmaktadır: 
• Eğimli Stand ve Asma Bandı 
• Analizöre Güç Sağlama 
• Pil Paketinin Takılması ve Değiştirilmesi 
• SD Bellek Kartı 
• Ekran Parlaklığı 
• Klavyeyi kilitleme 
• Menüde gezinme 
• Ekran Kontrastı 
• Fabrika Varsayılanlarına Sıfırla 
 

Eğimli Stand ve Asma Bandı 
Analizör, düz bir zemine yerleştirildiğinde ekranın belirli bir açıyla görüntülenebilmesini 
sağlayan bir eğimli standa sahiptir. Şekil 4-1 bunu göstermektedir. Ayrıca bu şekilde 
USB Arabirim konektörünün yeri de gösterilmektedir. Bu arabirim aynı zamanda 
GPS430 seçeneğiyle RS-232 iletişimine de izin verir. 
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Mini
USB  

Şekil 4-1. Eğimli stand ve USB arabirim konektörünün yeri 

Analizör ile birlikte bir asma bandı verilmektedir. Aşağıdaki şekilde, bandın Analizöre 
nasıl doğru şekilde takılacağı gösterilmektedir. 

 
Şekil 4-2. Asma bandını takma 
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Analizöre Güç Sağlama 
Analizör, tam şarjlı olduklarında cihaza 7 saatten fazla güç sağlayabilen dahili bir şarj 
edilebilir Lityum İyon pile sahiptir. Cihaz pille çalışırken, ekran başlığındaki pil durumu 
göstergesi şarj durumunu gösterir. Bu simge, tam şarjlı ile boş arasında değişir: 

. Pil durumuyla ilgili ayrıntılı bilgi, şu tuşlar kullanıldıktan sonra Analizörün 
ekranında bulunabilir: SETUP (Ayarlar), F2 – VERSION & CAL (Sürüm ve 
Kalibrasyon), F2 – BATT. INFO (Pil Bilgisi). Buna ek olarak, pilin kendisinde 5 dilimlik 
bir kapasite göstergesi bulunur. Her dilim, pilin toplam kapasitesinin yaklaşık %20'sini 
gösterir. 
Pil boşaldığında, Güç Adaptörü ile pili tam şarj edin. Tam şarj, Analizör kapalı olarak en 
az 4 saat sürer. Cihaz açıkken şarj daha uzun sürer. 
Şarj cihazı, örneğin hafta sonu gibi uzun bir süre boyunca bağlı kalırsa, herhangi bir hasar 
meydana gelmez. Analizör şarjı otomatik olarak sonlandırılır. Teslimatta pil boş olabilir; 
kullanmadan önce şarj edilmesi önerilir. 
Güç Adaptörü ile ilgili olarak aşağıdaki hususlara dikkat edin: 
• Yalnızca Analizörle birlikte verilen Güç Adaptörünü kullanın. 
• Kullanmadan önce, Güç Adaptörü üzerinde gösterilen ve birlikte gelen Kurulum 

Belgesinde yer alan gerilim ve frekans değerlerinin yerel hat gücüyle uyumlu olup 
olmadığını kontrol edin. 
Eğer gerekiyorsa Güç Adaptörünün sürgülü şalterini uygun gerilime ayarlayın.  

• Güç Adaptörünü ac prize bağlayın. 
• Güç Adaptörünü, Analizörün sağ üst kısmında yer alan ve Güç Adaptörü girişi için 

kullanılan INPUT (Giriş) kısmına bağlayın. 
• Şarj sırasında pillerin aşırı ısınmasını engellemek için, teknik özelliklerde belirtilen 

izin verilen ortam sıcaklığını aşmayın. 
 

Not 
Pil kapağı doğru bir şekilde kapatılmadığında Analizöre güç verilemez. 

Uyarı 
Pil kapasitesinin azalmasını engellemek için, yılda en az iki kez 
şarj edin. 

Güç Açma/Kapama: 

 Son ayar konfigürasyonu ile gücü açmak ya da kapatmak 
için basın. Hoş geldiniz ekranında kullanımdaki Analizör 
ayarları gösterilir. Güç açıldığında tek bip sesi duyulur. 

 
Pil gücünden tasarruf etmek amacıyla, belirli bir süre hiçbir tuş kullanılmadığında 
Analizör ekranı kısılır. Bu süre ayarlanabilir. 
Bir tuş kullanıldığında ekran tekrar açılır. 
Otomatik Kapanma süresinin ayarlanması için bkz. Bölüm 20, Kullanıcı Tercihleri. 
Dikkat: Analizör, pil ile çalışırken, yalnızca güç açma sonrasında herhangi bir butonun 
kullanılmaması durumunda kapanır (yani hoş geldiniz ekranı görüntülendikten sonra). 



Fluke 434-II/435-II/437-II 
Kullanım Kılavuzu 

4-4 

Pil Paketinin Takılması ve Değiştirilmesi 
 Dikkat 

Analizörü Pil Kapağı Çıkartılmışken Kesinlikle Çalıştırmayın! 
Tehlikeli gerilim açığa çıkabilir. 

Pil Paketini takmak veya değiştirmek için aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin: 
• Tüm probları ve/veya test uçlarını çıkarın. 
• Standı Analizöre doğru yukarı katlayın. 
• Analizörün arkasındaki pil kapağının kilidini açın (Şekil 4-3'te gösterildiği gibi 

vidaları saat yönünün tersine çeyrek tur döndürün). 
• Pil kapağını ve standı yukarı kaldırıp çıkartın (Şekil 4-4). 
• Pilin bir tarafını yukarı kaldırın ve çıkarın (Şekil 4-5) 
• Bir pil takın ve kapağı kapatın (vidaları saat yönünde çeyrek tur döndürün). 
SD Bellek Kartında saklanan tüm ölçüm verileri, Analizörün güç kaynaklarıyla bağlantısı 
kesildiğinde korunur. 
Bir alternatif olarak çift kapasiteli bir pil ve harici bir pil şarj cihazı edinilebilir. Daha 
fazla bilgi için Bölüm 23'deki Parçalar ve Aksesuarlar paragrafına bakın. 
  

 
Şekil 4-3. Pil Kapağının Kilidini Açma 

 
Şekil 4-4. Pil Kapağını Yerinden Çıkarma 
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Şekil 4-5. Pili Çıkartma 

SD Bellek Kartı 
 Dikkat 

Analizörü Pil Kapağı Çıkartılmışken Kesinlikle Çalıştırmayın! 
Tehlikeli gerilim açığa çıkabilir. 

 
Analizör, ölçüm verilerinin saklanması için bir SD Bellek Kartına sahiptir. Bu veriler, 
Analizörün güç kaynaklarıyla bağlantısı kesildiğinde dahi korunur. Bellek kartı takılı 
değilse, yalnızca geçici ölçüm verileri kullanılabilir. 
Bellek Kartı Analizörün pil bölmesinde bulunur ve pille aynı şekilde erişilebilir. Kartı 
kilitlemek veya kilidini açmak için bölmede gösterilen ok yönünde bastırın. Ayrıca 
burada Kartın doğru konumu da gösterilmektedir. 
Not: Bellek Kartı çıkartılıp takılırken standart bir pilin yerinden çıkartılmasına gerek 
yoktur. Ancak Çift Kapasiteli bir pilin, Bellek Kartına erişebilmek için çıkartılması 
gerekir. 

Not 
Bellek Kartının bozulmasını önlemek için kontak kısımlarına dokunmayın. 

İlk Ayarlama 
Bir Fabrika Varsayılanlarına sıfırlama işleminin ardından veya tüm güç kaynaklarıyla 
bağlantısının kesildiği durumlarda Analizöre ilk kez güç verdiğinizde, bir dizi genel ayarı 
yerel durumunuza uygun şekilde ayarlamanız gerekir. 
Bunlar: Bilgi Dili, Nominal Frekans, Nominal Gerilim, Faz Tanımı, Faz Renkleri, Tarih 
ve Saat. Ayarlar adım adım yapılır ve Bölüm 24'te ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. 

Ekran Parlaklığı 

 

 

Arkadan aydınlatmayı kısmak/parlaklaştırmak için art arda 
basın. 
Güçlü güneş ışığında daha yüksek görünürlük sağlayan 
ekstra parlaklık için 5 saniyeden fazla basılı tutun (cihaz 
pille çalışırken). 
Düşük parlaklık güç tasarrufu sağlar. 
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Klavyeyi kilitleme 
Klavye, istenmeyen ölçümler sırasında hatalı işlemlerin engellenmesi amacıyla 
kilitlenebilir: 

ENTER  Klavyeyi kilitlemek veya kilidi açmak için 5 saniye basılı 
tutun. 

 

Menüde Gezinme 
Analizör fonksiyonlarının çoğunluğu menü aracılığıyla çalıştırılır. Menüler arasında 
gezinmek için ok tuşları kullanılır. Seçim yapmak için F1 ... F5 fonksiyon tuşları ve 
ENTER tuşu kullanılır. Aktif Fonksiyon tuşu seçenekleri siyah arkaplan ile vurgulanır. 

Menülerin nasıl kullanılacağı, aşağıdaki Analizörün belirli bir yazıcı tipi ile nasıl 
kullanılacağı örneğinde gösterilmiştir. 

SETUP  SETUP (Ayarlar) menüsü ekrana gelir. 

F1  SETUP USER PREF (Kullanıcı Tercihleri Ayarları) alt 
menüsü görüntülenir. 

 RS-232'yi vurgulayın:   . 

ENTER  PRINTER (Yazıcı) alt menüsü görüntülenir. Bu menüde 
iletişim baud hızını ayarlayabilirsiniz. 

 Gerekli aktarım hızını ayarlayın:  . 

F5  Bir üst menü olan SETUP USER PREF (Kullanıcı 
Tercihleri Ayarları) menüsüne dönmek için basın. Bu menü, 
Ekran Kontrastı Ayarlama ve Fabrika Varsayılanlarına 
Sıfırla gibi birçok ayar için başlangıç noktasıdır. 

 
 

Ekran Kontrastı 
SETUP USER PREF (Kullanıcı Tercihleri Ayarları) alt menüsünü başlangıç noktası 
olarak kullanın. Buraya nasıl ulaşılacağı Menüde Gezinme bölümünde açıklanmaktadır: 

 
Ekran Kontrastını istediğiniz şekilde ayarlayın. 
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Fabrika Varsayılanlarına Sıfırla 
Analiz Cihazını fabrika ayarlarına (kurulum ayarları, sınırlar vb.) sıfırlamak için şu 
adımları izleyin: 
Gücü kesin, SAVE SCREEN (EKRANI KAYDET) butonuna basılı tutun ve daha sonra 
tekrar açın. İki adet bip sesi duymalısınız, 

 
VEYA 
 
SETUP USER PREF (Kullanıcı Tercihleri Ayarları) alt menüsünü başlangıç noktası 
olarak kullanın. Buraya nasıl ulaşılacağı Menüde Gezinme bölümünde açıklanmaktadır: 

F1  Varsayılan ayarlara sıfırlamayı başlatmak için basın. 
Verilerin istenmeden silinmesi riski nedeniyle bir onaylama 
menüsü ekrana gelir. 

F5  Sıfırlamayı onaylamak için basın. 



Fluke 434-II/435-II/437-II 
Kullanım Kılavuzu 

4-8 

 



  5-1 

Bölüm 5 
Ekran Bilgileri 

Giriş 
Analizör, ölçüm sonuçlarının en etkin şekilde görüntülendiği beş farklı ekran tipi 
kullanır. Bu ekranların ortak özellikleri bu bölümde açıklanmaktadır. Belirli bir ölçme 
moduna özel ayrıntılar ilgili modun açıklandığı bölümde anlatılmaktadır. Ekran başlığı, 
seçilen bilgilendirme dilinde görüntülenir. Aşağıdaki şekilde 1 ... 6 ekran tipleri hakkında 
genel bilgiler verilmektedir; ortak özellikler A ... F ile açıklanmıştır. 

 
Şekil 5-1. Ekran Tiplerine Genel Bakış 
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Faz Renkleri 
Farklı fazlara ait ölçme sonuçları, farklı renklerle verilir. Belirli bir faz ile ilgili gerilim ve 
akım eşzamanlı olarak görüntüleniyorsa gerilim rengi koyu tonlu, akım rengi ise açık 
tonludur. 
Faz renkleri seti, SETUP (Ayarlar) tuşu ve F1 – USER PREF (Kullanıcı Tercihleri) 
fonksiyon tuşu ile seçilebilir. Ardından yukarı/aşağı ok tuşlarıyla Faz Renklerini seçin. 
Sonra menüye ulaşmak için ENTER tuşuna basın. Menüde yukarı/aşağı ok tuşlarını 
kullanarak istediğiniz renkleri seçin ve ENTER tuşuyla onaylayın. Ayrıntılı bilgi için 
bkz. Bölüm 24. 

Ekran Tipleri 
Aşağıda her bir ekran tipi ve amacı ile ilgili kısa açıklamalar bulabilirsiniz. Kullanıldığı 
ölçme modunun yanı sıra ayrıntılı bilgilerin bulunduğu kılavuz bölümü (Bl.) de 
verilmiştir. Ekran bilgilerinin miktarının faz sayısına ve kablo konfigürasyonuna bağlı 
olduğunu unutmayın. Bkz. Şekil 5-1, madde 1 ... 6.  

1  Meter (Ölçüm) ekranı: çok sayıda önemli sayısal ölçme değeri ile ilgili 
anlık genel bilgiler verir. Bu değerlerin tümü, ölçüm devam ettiği 
sürece kaydedilir. Bunlar, ölçüm durdurulduğunda bellekte saklanır. 
Monitör (Bl. 16) ve Güç Dalgası (Bl. 19) dışında tüm ölçümler için 
kullanılır. 

2  Trend ekranı: bu ekran tipi bir Meter (Ölçüm) ekranı ile ilişkilidir. 
Trend, Meter (Ölçüm) ekranındaki ölçme değerlerinin zaman içindeki 
değişimini gösterir. Bir ölçme modunun seçilmesinin ardından 
Analizör, Meter (Ölçüm) ekranındaki tüm değerleri kaydetmeye başlar. 
Tüm ölçümler için kullanılır. 

3  Waveform (Dalga Biçimi) ekranı: gerilim ve akım dalga biçimlerini 
osiloskopta görüntülendikleri şekilde gösterir. Kanal A (L1) referans 
kanaldır ve 4 tam döngü gösterilir. Nominal gerilim ve frekans, ölçme 
ızgara boyutunu belirler. Fluke 435-II/437-II'de Skop Dalga Biçimi (Bl. 
7),  Geçici Akımlar (Bl. 18), Güç Dalgası (Bl. 19) ve Dalga Olayı için 
kullanılır. 

4  Phasor (Fazör) ekranı: bir vektör şemasında gerilimler ve akımlar 
arasındaki faz ilişkisini gösterir. Referans kanal A (L1) vektörü, pozitif 
yatay yöne doğrudur. A (L1) şiddeti aynı zamanda ölçme ızgara boyutu 
için referanstır. Şunlar için kullanılır: Skop Fazörü (Bl. 7) ve 
Dengesizlik (Bl. 14). 

5  Çubuk Grafik ekranı: Çubuk Grafik aracılığıyla her bir ölçme 
parametresinin yoğunluğunu yüzde olarak gösterir. Şunlar için 
kullanılır: Harmonikler (Bl. 10) ve Güç Kalitesi Monitörü (Bl. 16). 

6  Events (Olay) listesi: başlangıç tarihi/saati, faz ve süre gibi verilerle 
birlikte ölçüm sırasında gerçekleşen olayları gösterir. Güç Dalgası (Bl. 
19) dışındaki tüm ölçümler için kullanılır.  
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Tüm ekran tiplerinde ortak ekran bilgileri 
 
Bkz. Şekil 5-1, madde A ... F 

A  Ölçme modu: ekran başlığında aktif ölçme modu gösterilir. 

B  Ölçme değerleri: ana sayısal ölçme değerleri. Arkaplan renkleri faz ve 
gerilim veya akıma göre değişir. Eğer Cursor (İmleç) seçeneği On 
(Açık) ise, İmleç değerleri gösterilir. 

C  Durum göstergeleri. Analizör ve ölçümlerin durumunu göstermek için 
aşağıdaki simgeler ekranda görüntülenebilir: 

: 150/180 döngüsü (3 sn) birikme aralığının (50/60 Hz) aktif olduğu 
göstergesi. Simge yoksa birikme aralığı 10/12 döngüdür (50/60 Hz). 
Gösterge, rms tabanlı değerlerde kullanılır. 

  Ölçümün gerçekleşmekte olduğu süre. Biçim: saat, 
dakika, saniye. Zamanlamalı başlangıç için beklerken - öneki ile birlikte 
geriye doğru sayılır. 

  Ölçüm tutarsız olabilir. Örn. referans fazı A'da (L1) gerilim 
bulunmazken frekans değeri için uygulanabilir. 

  IEC61000-4-30 işaretleme konvansiyonuna göre görüntülenen 
birikme aralığında bir düşüş, yükselme veya kesinti gerçekleştiğini 
gösterir. Birikmiş değerin güvenilir olmayabileceğini gösterir. 

 /  Ölçüm verilerinin kaydedilmesi açık / kapalı. 

    Fazör rotasyonu göstergesi. 

   Pil/Hat güç göstergesi. Pille çalışma sırasında pil şarj durumu 
görüntülenir. 

 Klavye kilitli. Kilidi açmak için ENTER tuşuna 5 saniye basın. 

D  Ölçüm verilerinin bulunduğu ana alan: özellikler 1 ... 6 ile 
açıklanmıştır. 
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E  Durum satırı: aşağıdaki bilgiler ekranda görüntülenir. Bu maddelerin 
nasıl ayarlanacağı Genel Ayarlar - 20. Bölümde açıklanmaktadır. 
Aşağıdaki bilgiler verilir: 

  Analizör gerçek zamanlı saatinin tarihi. Tarih biçimi ay-
gün-yıl veya gün-ay-yıl şeklinde olabilir. 

  Günün saati veya imleç saati. 

  Nominal hat gerilimi ve frekansı: ölçümler için 
referanstır. 

  GPS sinyal gücü göstergesi. 

  Faz sayısı ve ölçüm için kablo konfigürasyonu. 

 Güç kalitesi MONİTÖRÜ ve Olay Algılama için kullanılan 
limitlerin adı. 

F  Yazılım tuşu metin alanı: F1 ... F5 ile seçilebilen yazılım tuşu 
fonksiyonları beyaz olarak gösterilir. Kullanılamayan fonksiyonlar gri 
olarak gösterilir. Aktif Fonksiyon tuşu seçenekleri siyah arkaplan ile 
vurgulanır. 
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Bölüm 6 
Giriş Bağlantıları 

Giriş 
Bu bölümde, test edilen güç dağıtım sistemine nasıl bağlantı yapılacağı ve Analizör 
ayarlarının nasıl gerçekleştirileceği anlatılmaktadır. 
Analizör ayarlarının test edilen sistemin ve kullanılan aksesuarların özelliklerini 
karşılayıp karşılamadığını kontrol edin. Bunlar: 
• kablo konfigürasyonu 
• nominal frekans 
• nominal gerilim 
• güç kalitesi monitörü ve olay algılama için kullanılan limitler. 
• gerilim uçlarının ve akım penslerinin özellikleri 
Temel öğeleri hızlı bir şekilde görmek için SETUP (Ayarlar) tuşu ve fonksiyonu tuşu F3 
– SETUP WIZARD (Ayar Sihirbazı) yoluyla erişilebilen ayar sihirbazını kullanın. Daha 
fazla bilgi için Bölüm 24'e bakın. 
Geçerli ayarlar, gücün açılmasının ardından görüntülenen hoş geldiniz ekranında 
gösterilir. Ayarları değiştirmek için bkz. Bölüm 24. 

Giriş Bağlantıları 
Analizör, akım pensleri için 4 adet BNC girişine ve gerilim için 5 adet muz tipi fiş 
girişine sahiptir. 
Not: yalnızca ürünle birlikte gelen akım penslerini veya Analizörle birlikte güvenli 
kullanım için önerilen pensleri kullanın. Bu pensler plastik bir BNC konektörüne sahiptir. 
Güvenli ölçümler için yalıtımlı BNC konektörlerinin kullanılması gerekir. 
Cihazla birlikte ABD, Kanada, Avrupa, İngiltere ve Çin'de kullanılan kablo renk 
kodlarına uygun kendinden yapışkanlı etiketler verilmektedir. Yerel kablo kodunuza 
uygun etiketleri akım ve gerilim girişlerinin etrafına Şekil 6-1'de gösterilen şekilde 
yerleştirin.  
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Şekil 6-1. Gerilim ve akım girişleri etiketlerini takma 

Bağlantı yapmadan önce mümkün olan her durumda güç sistemlerindeki enerjiyi kesin. 
Kişisel korunma için uygun ekipmanları mutlaka kullanın. Yalnız başına çalışmayın ve 
Güvenlik Bilgileri, 1. Bölümde belirtilen uyarılara uygun çalışın. 
3 fazlı sistemlerde bağlantıları Şekil 6-2'de gösterildiği gibi yapın. 

 
Şekil 6-2. Analizörün 3 fazlı dağıtım sistemine bağlantısı 

Öncelikle akım penslerini faz A (L1), B (L2), C (L3) ve N (Nötr) iletkenlerinin etrafına 
yerleştirin. Pensler uygun sinyal polaritesini gösteren bir ok ile işaretlenmiştir. 
Daha sonra gerilim bağlantılarını yapın: Ground (Toprak) ile başlayın, sırasıyla N, A 
(L1), B (L2) ve C (L3) ile devam edin. Doğru ölçme sonuçları için Ground (Toprak) 
girişini mutlaka bağlayın. Bağlantıları her zaman iki kez kontrol edin. Akım penslerinin 
sabitlenmiş ve iletkenlerin etrafında tamamen kapalı olduğundan emin olun. 
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Tek fazlı ölçüm için A (L1) akım girişi ve Ground (Toprak), N (Nötr) ve faz A (L1) 
gerilim girişlerini kullanın. 
A (L1), tüm ölçümler için referans fazdır. 
Ölçüm yapmadan önce Analizörü, ölçmek istediğiniz güç sisteminin hat gerilimi, frekansı 
ve kablo konfigürasyonuna göre ayarlayın. Bu, Genel Ayarlar, 24. Bölümde 
açıklanmaktadır. 
Skop Dalga Biçimi ve Fazör ekranları, gerilim uçları ve akım penslerinin doğru şekilde 
bağlanmış olup olmadıklarını kontrol etmek için kullanılabilir. Vektör şemasında A (L1), 
B (L2), ve C (L3) akımları ve faz gerilimleri, Şekil 6-3'teki örnekte gösterilen şekilde saat 
yönünde incelenirken sıralı olarak görünmelidir. 

 
Şekil 6-3. Doğru bağlanmış Analizör için vektör şeması 
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Bölüm 7 
Skop Dalga Biçimi ve Fazör 

Giriş 
Skop modu, dalga biçimleri veya vektör şeması aracılığıyla test edilen sistemdeki 
gerilimleri ve akımları gösterir. Ayrıca faz gerilimleri (rms, esas ve imleç), faz akımları 
(rms, esas ve imleç), frekans ve gerilimler ile akımlar arasındaki faz açıları gibi sayısal 
değerler görüntülenir. 
Skop Dalga Biçimi ve Fazör, örneğin Volt/Amper/Hertz gibi başka bir aktif ölçümle 
birlikte kullanılabilir ve değerlerin kaydedilmesini kesintiye uğratmaz. 

Skop Dalga Biçimi 
Scope (Skop) Dalga Biçimi ekranına girmek için: 

 SCOPE  
 

 

 
 
Scope (Skop) Dalga Biçimi ekranı, yüksek güncelleme hızıyla gerilim ve/veya akım 
dalga biçimlerinin osiloskop tarzı görüntülemesini sunar. Ekran başlığında ilgili rms 
gerilim/akım değerleri gösterilir (10/12 döngü rms veya 150/180 döngü rms). Dört dalga 
biçimi süreci görüntülenir. Kanal A (L1) referans kanaldır. 
Kullanılabilir fonksiyon tuşları: 

F1  Görüntülenmek üzere ayarlanan dalga biçiminin seçimi: 
VOLT tüm gerilimleri, AMP ise tüm akımları görüntüler. A 
(L1), B (L2), C (L3), N (nötr); seçilen fazın gerilim ve 
akımının eşzamanlı görüntülemesini verir. 

F2  İmleci açın/kapatın. İmleci dalga biçiminde yatay olarak 
hareket ettirmek için sol/sağ ok tuşlarını kullanın. 
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F3  Phasor (Fazör) ekranına erişim. Açıklamalar için aşağıya 
bakın. 

F4  Yukarı/aşağı ok tuşları dikey yakınlaştırmaya atanır. 

F5  Aktif ölçüme geri dönün (örn. Volt/Amper/Hertz). Skop 
Dalga Biçimi/Fazör tek aktif ölçümse: MENU'ye (Menü) 
geçiş. 

 
 
Cursor (İmleç). Eğer Cursor (İmleç) seçeneği On (Açık) ise, İmleç dalga biçimi değerleri 
ekran başlığında görüntülenir. 
Zoom (Yakınlaştırma). Ekran alanında ayrıntıları görüntüleyecek veya grafiğin tamamını 
görecek şekilde görüntülemeyi dikey olarak genişletmenizi veya daraltmanızı sağlar. 
Yakınlaştırma ve İmleç ok tuşları ile kullanılır; kullanım 23. Bölümde açıklanmıştır. 
Dalga biçimleri Aralığı, hemen hemen her durumda iyi bir görüntüleme sağlayacak 
şekilde önceden ayarlanır. Bu, Nominal Gerilim (Vnom) ve Akım aralığına (A Aralığı) 
göre gerçekleştirilir. 
Eğer isterseniz Volt ve Amper aralığını değiştirebilirsiniz. Sırayla basın: 
SETUP (Ayarlar) tuşu, F4 - MANUAL SETUP (Manuel Ayarlar), F2 – SCOPE SCALE 
(Skop Ölçeği). FAZ ve NÖTR için ayrı ayarlar mevcuttur (F3 ile seçilir). 
Ayrıca FAZÖR rotasyonu göstergesi tercihlerinize uygun şekilde ayarlanabilir. Sırayla 
basın: 
SETUP (Ayarlar) tuşu, F4 - MANUAL SETUP (Manuel Ayarlar), F3 – FUNCTION 
PREFerence (Fonksiyon Tercihleri). Phasor'ı (Fazör) seçmek için yukarı/aşağı ok 
tuşlarını ve pos (pozitif) veya neg (negatif) ayarını yapmak için sol/sağ ok tuşlarını 
kullanın. 
 

Skop Fazörü 
Phasor (Fazör) ekranına girmek için: 

 F3  
 

 

 

 
Phasor (Fazör) ekranı, bir vektör şemasında gerilimler ve akımlar arasındaki faz ilişkisini 
görüntüler. Referans kanal A (L1) vektörü, pozitif yatay yöne doğrudur. Ek sayısal 
değerler; esas faz gerilimi ve/veya akım, frekans ve faz açılarıdır. Ekran başlığında rms 
gerilimi ve/veya akım değerleri gösterilir. 
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Kullanılabilir fonksiyon tuşları: 
F1  Görüntülenecek ek verilerin seçimi: tüm gerilimler, tüm 

akımlar veya faza göre gerilim ve akım. 

F3  Scope (Skop) Dalga Biçimi ekranına dönüş. 

F5  Aktif ölçüme geri dönün (örn. Volt/Amper/Hertz). Skop 
Dalga Biçimi/Fazör tek aktif ölçümse: MENU'ye (Menü) 
geçiş. 

 

İpuçları ve Püf Noktaları 
Skop Dalga Biçimi, akım ve gerilim dalga biçimi şekillerini net bir biçimde görüntüler. 
Özellikle gerilim dalga biçimleri düz ve sinüzoidal olmalıdır. Eğer gerilimde distorsiyon 
görürseniz, harmonikler ekranı kontrol edilmelidir. Rms gerilimleri ve frekansı, nominal 
değerlerine yakın olmalıdır. 
Dalga Biçimi ve Fazör ekranları, gerilim uçları ve akım penslerinin doğru şekilde 
bağlanmış olup olmadıklarını kontrol etmek için kullanılabilir. Vektör diyagramında A 
(L1), B (L2) ve C (L3) faz gerilimleri, eşit mesafede (120 derece) sırayla görünmelidir. 
Akım vektörleri, genellikle 30 dereceden az bir faz kaymasıyla birlikte gerilim vektörüyle 
aynı yönde olmalıdır. 
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Bölüm 8 
Volt/Amper/Hertz 

Giriş 
Volt/Amper/Hertz, önemli sayısal ölçme değerlerinin bulunduğu bir Meter (Ölçüm) 
ekranı görüntüler. İlgili Trend ekranında, Meter (Ölçüm) ekranındaki tüm değerlerin 
zaman içindeki değişimi görüntülenir. Düşüşler ve yükselmeler gibi olaylar bir tabloda 
listelenir. 
Fluke 437-II, 400 Hz güç sistemlerinde ölçüm yapabilir (Denizcilik, Havacılık, 
Demiryolu, Ordu).  

Meter (Ölçüm) ekranı 
VOLTS/AMPS/HERTZ Meter (VOLT/AMPER/HERTZ Ölçüm) ekranına girmek için: 

 MENU  
 

 

 

 ENTER  
 

 

 

 
Meter (Ölçüm) ekranı, tüm fazlardaki gerilimler ve akımlar ile ilgili genel bilgiler verir. 
Rms gerilimleri, nötr-hat ve hat-hat şeklinde gösterilir. Aynı zamanda frekans ve Zirve 
Faktörleri de görüntülenir. Zirve Faktörü CF distorsiyon miktarını gösterir: 1,41 CF 
distorsiyon bulunmadığı, 1,8 CF ise yüksek distorsiyon bulunduğu anlamına gelir. Bu 
ekranı, diğer ölçme modları ile ayrıntılı olarak incelemeden önce güç dağıtımı sisteminin 
performansı hakkında genel bir bilgi almak için kullanın.  
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Meter (Ölçüm) ekranındaki sütun sayısı, güç sisteminin konfigürasyonuna bağlıdır.  
Yukarı/aşağı ok tuşlarını kullanarak Meter (Ölçüm) ekranında hareket edin. 
Meter (Ölçüm) ekranındaki rakamlar, devamlı güncellenebilecek geçerli değerlerdir. Bu 
değerlerin zaman içindeki değişimi, ölçme açık olduğu sürece kaydedilir. Kayıt, Trend 
ekranında görülebilir. 
Kayıt. Meter (Ölçüm) ekranındaki tüm ölçüm değerleri kaydedilir. Daha fazla bilgi için 
Bölüm 3'teki Ölçüm Değerlerinin Kaydedilmesi paragrafına bakın. 
Vrms ve Arms gibi rms tabanlı ölçümler için Döngü Birikme Aralığı, 10/12 döngü veya 
150/180 döngü olarak ayarlanabilir. Ayarlamak için sırayla basın: SETUP (Ayarlar) tuşu, 
F4 – MANUAL SETUP (Manuel Ayarlar) tuşu, F3 – FUNCTION PREF (Fonksiyon 
Tercihleri) ve Cycle Aggrega'yı (Döngü Birikmesi) seçmek için yukarı/aşağı ok tuşlarını 
ve ayarlamak için sol/sağ ok tuşlarını kullanın. 
Kullanılabilir fonksiyon tuşları: 

F1  Yukarı/aşağı ok tuşları, Meter (Ölçüm) ekranında hareket 
etmek için atanır. 

F3  Trend ekranına erişim. Açıklamalar için aşağıya bakın. 

F4  Events (Olay) ekranına erişim. Meydana gelen olay sayısı 
gösterilir. Açıklamalar için aşağıya bakın. 

F5  Ekran güncelleme için HOLD (Beklet) ve RUN (Çalıştır) 
arasında geçiş. HOLD (Beklet) seçeneğinden RUN 
(Çalıştır) seçeneğine geçildiğinde, başlangıcı ve ölçüm 
süresini tanımlayabilmenizi sağlayan hemen başlatma 
(NOW (Şimdi)) veya TIMED (Zamanlamalı) başlatma 
arasında seçim yapabileceğiniz bir menü açılır. 

 

Trend 
VOLTS/AMPS/HERTZ Trend (VOLT/AMPER/HERTZ Trend) ekranına girmek için: 

 F3  
 

 

 
 
Meter (Ölçüm) ekranındaki tüm değerler kaydedilir, ancak tek seferde Meter (Ölçüm) 
ekranı satırlarındaki Trendlerden biri gösterilir. Yukarı/aşağı ok tuşlarını satır seçmeye 
atamak için F1 fonksiyon tuşuna basın. 
İzler sağ taraftan oluşturulur. Başlıktaki değerler, sağ tarafta çizilen en güncel değerlere 
karşılık gelir. 
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Kullanılabilir fonksiyon tuşları: 
F1  Yukarı/aşağı ok tuşları, Trend ekranında hareket etmek için 

atanır. 

F2  İmleç ve yakınlaştırma menüsüne erişim. 

F3  Meter (Ölçüm) ekranına dönüş. 

F4  Events (Olay) menüsüne erişim. Meydana gelen olay sayısı 
gösterilir. Açıklamalar için aşağıya bakın. 

F5  Ekran güncelleme için HOLD (Beklet) ve RUN (Çalıştır) 
arasında geçiş. HOLD (Beklet) seçeneğinden RUN 
(Çalıştır) seçeneğine geçildiğinde, başlangıcı ve ölçüm 
süresini tanımlayabilmenizi sağlayan hemen başlatma 
(NOW (Şimdi)) veya TIMED (Zamanlamalı) başlatma 
arasında seçim yapabileceğiniz bir menü açılır. 

 
Cursor (İmleç). Eğer Cursor (İmleç) seçeneği On (Açık) ise, İmleç Trend değerleri ekran 
başlığında görüntülenir. İmleç ekranın sol veya sağ tarafından alındığında görüntüleme 
alanına sonraki ekran getirilir.  
Zoom (Yakınlaştırma). Ekran alanında ayrıntıları görüntüleyecek veya grafiğin tamamını 
oturtacak şekilde görüntülemeyi yatay veya dikey olarak genişletmenizi veya 
daraltmanızı sağlar. Yakınlaştırma ve İmleç ok tuşları ile kullanılır; 23. Bölümde 
açıklanmıştır. 
İmleç yalnızca Hold (Beklet) modunda aktiftir. 
Trend Ofseti ve Açıklığı değer aralığı, hemen hemen her durumda iyi bir görüntüleme 
sağlayacak şekilde otomatik ayarlanmıştır. Eğer isterseniz, aktif ölçümlerin Ofset ve 
Açıklığını değiştirebilirsiniz. Sırayla basın: 
SETUP (Ayarlar) tuşu, F4 – MANUAL SETUP (Manuel Ayarlar), F1 – TREND SCALE 
(Trend Ölçeği). Ayarlanacak öğeyi seçmek için yukarı/aşağı ok tuşlarını ve ayarlamak 
için sol/sağ ok tuşlarını kullanın. FAZ ve NÖTR için ayrı ayarlar mevcuttur (Fonksiyon 
tuşu F3 ile seçilir). Daha fazla bilgi için Bölüm 24'e bakın. 

Events (Olay) 
VOLTS/AMPS/HERTZ Events (VOLT/AMPER/HERTZ Olay) ekranına girmek için: 

 F4  
 

 

 
Events (Olay) tablolarında, faz gerilimlerinin eşikleri geçtiği tüm durumlar listelenir. 
Uluslararası standartlara uygun eşikler ya da kullanıcı tanımlı eşikler kullanılabilir. Eşik 
ayarlamaya SETUP (Ayarlar) tuşu ve Limits (Limitler) ile ulaşılabilir. Ayrıntılı bilgi için 
bkz. Bölüm 24, Limit Ayarları. 
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Normal modda temel olay özellikleri listelenir: başlangıç zamanı, süre ve gerilim 
büyüklüğü. Detail (Ayrıntı), her faz için eşik geçişleri ile ilgili ayrıntıları gösterir. 
 
Aşağıdaki Kısaltmalar ve Simgeler tablolarda kullanılır: 

Kısaltma Açıklama Simge Açıklama 

CHG Hızlı Gerilim Değişikliği  Yükselen gerilim ucu 

DIP Gerilim Düşüşü  Düşen gerilim ucu 

INT Gerilim Kesintisi   Yukarıya doğru değişim 

SWL Gerilim Yükselmesi   Aşağıya doğru değişim 

TRA Geçici Akım   

AMP Amper değeri aşıldı   

 
Kullanılabilir fonksiyon tuşları: 

F1  Dalga olayı ekranına geçiş: bu, seçili olay çevresindeki skop 
dalga biçimini gösterir. Fluke 435-II ve 437-II'de mevcuttur. 

F2  Rms olayı ekranına geçiş: bu, seçili olay çevresindeki ½ 
döngülük rms trendini gösterir. Fluke 435-II ve 437-II'de 
mevcuttur. 

F3  NORMAL ve AYRINTILI olay tablosu arasında geçiş. 

F4  Trend ekranına dönüş. 

 

İpuçları ve Püf Noktaları 
Gerilim ve frekans, örneğin 120 V, 230 V, 480 V, 60 Hz veya 50 Hz gibi nominal 
değerlere yakın olmalıdır. 
Meter (Ölçüm) ekranındaki gerilim ve akımlar, örneğin 3 fazlı endüksiyon motoruna 
uygulanan gücün dengede olup olmadığını kontrol etmek için kullanılabilir. Gerilim 
dengesizliği, stator sargılarında yüksek dengesiz akımlara, bu da aşırı ısınmaya ve motor 
kullanım ömrünün azalmasına neden olur. Her bir faz gerilimi, üçünün ortalamasından 
%1'den daha fazla farklı olmamalıdır. Akım dengesizliği %10'u geçmemelidir. 
Dengesizliğin çok yüksek olması durumunda, güç sistemini daha fazla analiz etmek için 
diğer ölçme modlarını kullanın. 
2,0'a yakın bir Zirve Faktörü, yüksek distorsiyona işaret eder. CF = 2,0 durumu, örneğin 
yalnızca sinüs dalgası üzerinde iletken redresörler tarafından çekilen akım ölçülerek 
belirlenebilir. 
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Bölüm 9 
Düşüşler ve Yükselmeler 

Giriş 
Düşüşler ve Yükselmeler; Düşüşleri, Kesintileri, Hızlı Gerilim Değişikliklerini ve 
Yükselmeleri kaydeder. 
Düşüşler ve Yükselmeler, normal gerilimden hızlı sapmalardır. Büyüklük on volttan 
yüzlerce volta kadar olabilir. Süre, EN61000-4-30 ile tanımlanan şekilde yarım döngüden 
birkaç saniyeye kadar olabilir. Analizör, nominal veya değişken referans gerilim arasında 
seçim yapabilmenizi sağlar. Değişken referans gerilim, 1 dakika zaman sabiti ile 
filtrelenmiş olarak ölçülen değerler kullanır. 
Düşüş sırasında gerilim düşerken yükselme sırasında yükselir. Üç fazlı sistemlerde, 
gerilim bir ya da daha fazla fazda düşüş eşiğinin altına düştüğünde düşüş başlar ve tüm 
fazlar düşüş eşiği artı histerezis değerine eşit ya da bu değerden daha yüksek hale 
geldiğinde sona erer. Düşüş ve yükselmeler için tetikleyici koşullar eşik ve histerezistir. 
Düşüşler ve yükselmeler; süre, büyüklük ve gerçekleşme sıklığı ile ifade edilir. Bu, Şekil 
9-1 ve 9-2'de açıklanmaktadır. 

 
Şekil 9-1. Gerilim düşüşünün özellikleri 
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Şekil 9-2. Gerilim yükselmesinin özellikleri 

Kesinti sırasında gerilim, nominal değerinin çok altına düşer. Üç fazlı sistemlerde kesinti, 
tüm fazlarda gerilim eşiğin altına düştüğünde başlar ve bir faz kesinti eşiği artı histerezis 
değerine eşit ya da bu değerden daha yüksek hale geldiğinde sona erer.  Kesintiler için 
tetikleyici koşullar eşik ve histerezistir. Kesintiler; süre, büyüklük ve gerçekleşme sıklığı 
ile ifade edilir. Şekil 9-3 bunu açıklamaktadır. 

duration

time magnitude

NOMINAL
VOLTAGE

INTERRUPTION-INT-

HYSTERESIS

0 VOLT

THRESHOLD

 
Şekil 9-3. Gerilim kesintisinin özellikleri 

Hızlı gerilim değişiklikleri, rms geriliminin iki sabit durum arasındaki hızlı geçişleridir. 
Hızlı gerilim değişiklikleri; sabit gerilim toleransı, sabit süre, algılanan minimum adım ve 
minimum oranına (%/s) göre alınır. Bir gerilim değişikliği düşüş ya da yükselme eşiğini 
geçtiğinde durum, hızlı gerilim değişikliği olarak değil düşüş ya da yükselme olarak 
değerlendirilir. Limitler ayarlanırken gerilim adımına (Vstep) dayalı algılamaya ek olarak 
maksimum gerilim değişikliğine (Vmax) dayalı algılama seçilebilir. Norveç FoL'nin 
Vmax'e dayalı algılamayı gerekli kıldığını unutmayın. Olay listesi, gerilim adımını ve 
geçiş süresini gösterir. Ayrıntılı olay listesi, nominal gerilime göre Vmax değerini 
gösterir. Şekil 9-4 bunu açıklamaktadır. 
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Steady time

Voltage tolerance

Normal voltage

Voltage step

Steady time

Transition time

Voltage tolerance

Maximum voltage change

Rate of change

 
Şekil 9-4. Hızlı gerilim değişikliğinin özellikleri 

Gerilimin yanı sıra akım da kaydedilir. Böylece, sapmaların nedenini ve etkilerini 
görebilirsiniz. 
F4 – EVENTS (Olaylar) fonksiyon tuşu ile gerilim olaylarının sıralı olarak listelendiği 
olay tablolarına ulaşılabilir. 

Trend 
Dips & Swells Trend (Düşüşler ve Yükselmeler Trend) ekranına girmek için: 

 MENU  
 

 

 

   

 

 ENTER   
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Ana ekranda konfigüre edilmiş tüm gerilim (Vrms yarım döngüsü) ve akım (Arms yarım 
döngüsü) kanalları, sapmaların neden ve etkilerinin görüntülenebilmesi amacıyla 
kaydedilir. Tüm kanallar eşzamanlı olarak görüntülenmez. Yukarı/aşağı ok tuşlarıyla 
görüntülenecek trend seti seçilebilir. 
Ekran sağ taraftan oluşturulur ve ilgili değerler ekran başlığında görüntülenir. 
Kullanılabilir fonksiyon tuşları: 

F1  Yukarı/aşağı ok tuşları, Trend ekranında hareket etmek için 
atanır. 

F2  İmleç ve yakınlaştırma menüsüne erişim. 

F3  Meter (Ölçüm) ekranına erişim. 

F4  Events (Olay) tablolarına erişim. Meydana gelen olay sayısı 
gösterilir. Açıklamalar için aşağıya bakın. 

F5  Ekran güncelleme için HOLD (Beklet) ve RUN (Çalıştır) 
arasında geçiş. HOLD (Beklet) seçeneğinden RUN 
(Çalıştır) seçeneğine geçildiğinde, başlangıcı ve ölçüm 
süresini tanımlayabilmenizi sağlayan hemen başlatma 
(NOW (Şimdi)) veya TIMED (Zamanlamalı) başlatma 
arasında seçim yapabileceğiniz bir menü açılır. 

 
Kayıt. Meter (Ölçüm) ekranındaki tüm ölçüm değerleri kaydedilir. Daha fazla bilgi için 
Bölüm 3'teki Ölçüm Değerlerinin Kaydedilmesi paragrafına bakın. 
Cursor (İmleç). Eğer Cursor (İmleç) seçeneği On (Açık) ise, İmleç Trend değerleri ekran 
başlığında görüntülenir. İmleç ekranın sol veya sağ tarafından alındığında görüntüleme 
alanına altı ekran arasından sonraki ekran getirilir. 
Zoom (Yakınlaştırma). Ekran alanında ayrıntıları görüntüleyecek veya grafiğin tamamını 
oturtacak şekilde görüntülemeyi yatay veya dikey olarak genişletmenizi veya 
daraltmanızı sağlar. Yakınlaştırma ve İmleç ok tuşları ile kullanılır; kullanım 23. 
Bölümde açıklanmıştır. 
Trend Ofseti ve Açıklığı değer aralığı, hemen hemen her durumda iyi bir görüntüleme 
sağlayacak şekilde otomatik ayarlanmıştır. Eğer isterseniz, aktif trendlerin Ofset ve 
Açıklığını değiştirebilirsiniz. Sırayla basın: 
SETUP (Ayarlar) tuşu, F4 – MANUAL SETUP (Manuel Ayarlar), F1 – TREND SCALE 
(Trend Ölçeği). Ayarlanacak öğeyi seçmek için yukarı/aşağı ok tuşlarını ve ayarlamak 
için sol/sağ ok tuşlarını kullanın. Daha fazla bilgi için Bölüm 24'e bakın. Ayrıca bu 
bölümde Nominal veya Değişken Referansın nasıl ayarlanacağı açıklanmaktadır. 
Eşik, histerezis ve diğer olay kriterleri önceden ayarlanmıştır; ancak bu ayarlar 
değiştirilebilir. Ayarlama menüsüne SETUP (Ayarlar) tuşu, F4 - MANUAL SETUP 
(Manuel Ayarlar) ve Limits (Limitler) ayarı ile ulaşılabilir. Bkz. Bölüm 24, Limit 
Ayarları. 
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Olay Tabloları 
Dips & Swells Events (Düşüşler ve Yükselmeler Olay) Tablolarına ulaşmak için: 

 F4  
 

 

 

 
Events (Olay) tablolarında, faz gerilimlerinin eşikleri geçtiği tüm durumlar listelenir. 
Uluslararası standartlara uygun eşikler ya da kullanıcı tanımlı eşikler kullanılabilir. Eşik 
ayarına SETUP (Ayarlar) tuşu, F4 - MANUAL SETUP (Manuel Ayarlar) ve Limits 
(Limitler) ayarı ile ulaşılabilir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Bölüm 24, Limit Ayarları. 
Analizör HOLD (Beklet) modundayken, WAVE EVENT (Dalga Olayı) ve RMS EVENT 
(Rms Olayı) modlarında olay ayrıntılarını görebilirsiniz. Yukarı/aşağı ok tuşlarını 
kullanarak tablodaki belirli bir olayı seçebilirsiniz. 
WAVE EVENT (Dalga Olayı) (Fluke 435-II ve 437-II'de) seçili olayın osiloskop tarzı 
dalga biçimlerini verir. Olay, yatay olarak ekranın ortasındadır. 
RMS EVENT (Rms Olayı) (Fluke 435-II ve 437-II'de), olay ekranın ortasında olacak 
şekile bir trend ekranı verir (olaydan sonra yeterli düzeyde veri bulunması gerekir). 
Normal modda temel olay özellikleri listelenir: başlangıç zamanı, süre ve gerilim 
büyüklüğü. Detail (Ayrıntı), her faz için eşik geçişleri ile ilgili ayrıntıları gösterir. 
Aşağıdaki Kısaltmalar ve Simgeler tablolarda kullanılır: 

Kısaltma Açıklama Simge Açıklama 

CHG Hızlı Gerilim Değişikliği  Yükselen gerilim ucu 

DIP Gerilim Düşüşü  Düşen gerilim ucu 

INT Gerilim Kesintisi   Yukarıya doğru değişim 

SWL Gerilim Yükselmesi   Aşağıya doğru değişim 

TRA Geçici Akım   

AMP Amper değeri aşıldı   

 
Kullanılabilir fonksiyon tuşları: 

F1  WAVE EVENT (Dalga Olayı) ekranına erişim. 

F2  RMS EVENT (Rms Olayı) ekranına erişim. 

F3  NORMAL ve AYRINTILI olay tablosu arasında geçiş. 

F4  Trend ekranına dönüş. 
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İpuçları ve Püf Noktaları 
Düşüş ya da Yükselme gerçekleşmesi, zayıf bir güç dağıtımı sistemine işaret ediyor 
olabilir. Böyle bir sistemde, bir motor ya da kaynak makinesi açıldığında ya da 
kapatıldığında gerilim önemli ölçüde değişecektir. Bu, ışıkların titremesine veya gözle 
görülür ölçüde kısılmasına neden olabilir. Bilgisayar sistemlerinde ve proses kontrol 
cihazlarında sıfırlama veya veri kaybına neden olabilir. 
Güç servis girişinde gerilim ve akım trendini izleyerek gerilim düşüşünün nedeninin 
binanın içinde ya da dışında olduğunu belirleyebilirsiniz. Neden, gerilim düşerken akım 
yükseliyorsa binanın içinde (yük tarafı), gerilim ve akım birlikte düşüyorsa binanın 
dışındadır (şebeke tarafı). 
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Bölüm 10 
Harmonikler 

Giriş 
Harmonikler, tüm harmonikleri ve interharmonikleri 50. sıraya kadar ölçer ve kaydeder. 
DC bileşenleri, THD (Toplam Harmonik Distorsiyon) ve K faktörü gibi ilgili veriler 
ölçülür. Harmonikler; gerilim, akım veya güç sinüs dalgasındaki periyodik 
distorsiyonlardır. Dalga biçimi, farklı frekans ve büyüklüklerdeki çeşitli sinüs 
dalgalarının kombinasyonu olarak değerlendirilebilir. Bu bileşenlerin her birinin tam 
sinyale katkısı ölçülür. Değerler esas değerin yüzdesi, tüm harmoniklerin birleşiminin 
yüzdesi (rms değeri) veya rms değeri olarak verilebilir. Sonuçlar; Çubuk Grafik 
ekranında, Meter (Ölçüm) ekranında veya Trend ekranında görüntülenebilir. Harmonikler 
genellikle bilgisayarlardaki anahtarlamalı güç kaynakları, TV'ler ve ayarlanabilir hızlı 
motor sürücüleri gibi doğrusal olmayan yüklerden kaynaklanır. Harmonikler; 
transformatörlerin, iletkenlerin ve motorların aşırı ısınmasına neden olabilir. 
Not: harmoniklerin sayısı, Fluke 437-II'deki gibi 400 Hz güç sistemlerindeki ölçümler 
için DC ve 1 … 13 arasındaki harmonikler ile sınırlıdır. Araharmonik ölçümü devre dışı 
bırakılır. Faz açısı görüntülenmez. Daha fazla bilgi için bkz. Bölüm 27, Teknik 
Özellikler. 

Çubuk Grafik Ekranı 
Harmonics (Harmonikler) Çubuk Grafik ekranına girmek için: 

 MENU  
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 ENTER   

 
 
Çubuk Grafik ekranında tam sinyal ile ilişkili her bir bileşenin katkısının yüzdesi 
gösterilir. Distorsiyonsuz sinyal %100'de 1. harmonik (= esas) göstermelidir, bu sırada 
diğerleri sıfırdadır: her zaman belirli bir distorsiyon bulunduğundan ve bu da daha yüksek 
harmoniklere neden olduğundan bu pratikte gerçekleşmez. 
Yüksek frekans bileşenleri eklendiğinde saf sinüs dalgası distorsiyona uğrar. Distorsiyon, 
THD yüzdesi ile ifade edilir. Ekranda aynı zamanda DC bileşeni yüzdesi ve K faktörü 
gösterilebilir. K faktörü, akım ve güç için ölçülür ve ekran başlığında görüntülenir. 
Transformatörlerde harmonik akımlar nedeniyle gerçekleşen potansiyel aşırı yükü 
belirten bir rakamdır. Yüksek sıralı harmonikler, K faktörünü düşük sıralı harmoniklere 
göre daha fazla etkiler. 
Aşağıdaki tabloda, tek ekranda eşzamanlı olarak görüntülenen Çubuk Grafiklerin sayısı 
gösterilmektedir: 

 Harmonikler Harmonikler ve 
İnterharmonikler 

Tüm fazları görüntüleme 1 ... 17 1 ... 9 

Tek faz görüntüleme 1 ... 50 1 ... 25 

 
İmleci belirli bir çubuk üzerinde konumlandırmak için sol/sağ ok tuşları kullanılır. Ekran 
başlığında ilgili çubuk için faz tanımlayıcı, harmonik numarası, frekans ve faz açısı 
gösterilecektir. Eğer tüm çubuklar ekranda görüntülenmiyorsa, İmleci ekranın sol veya 
sağ köşesine taşıyarak sonraki seti görüntüleme alanına getirebilirsiniz. Yukarı/aşağı ok 
tuşları dikey yakınlaştırma için kullanılır: Tam ölçekte %100, %50, %20, %10 veya %5 
seçilebilir. 
Sırayla basın: SETUP (Ayarlar), F4 – MANUAL SETUP (Manuel Ayarlar), F3 – 
FUNCTION PREF (Fonksiyon Tercihleri) ve Harmonikler için ölçüm parametrelerini 
seçmek için yukarı/aşağı ok tuşlarını kullanın ve gerekirse sol/sağ ok tuşlarıyla ayarlayın. 
Ayrıntılı bilgi için bkz. Bölüm 24, Fonksiyon Tercihleri. 
Filtreleme. İnterharmonikler kapalıyken harmonik ölçümü sırasında harmonikler grubu 
kullanılır ve 1,5 sn yumuşatma filtresi aktiftir. İnterharmonikler açıkken harmonik 
ölçümü sırasında harmonikler alt grubu ve interharmonikler merkez alt grubu kullanılır 
ve herhangi bir filtre aktif değildir. Gruplamayla ilgili bilgi için bkz. IEC61000-4-7. 
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Kullanılabilir fonksiyon tuşları: 
F1  Harmonik tipi seçimi: Gerilim, Akım veya Gerçek Güç 

(Watt). Güç harmonikleri polaritesi negatif ve pozitif 
olabilir. 

F2  Kullanılacak dalga biçimi seti seçimi: A (L1), B (L2), C 
(L3), N (nötr) veya TÜMÜ 

F3  Meter (Ölçüm) ekranına erişim. 

F5  Ekran güncelleme için HOLD (Beklet) ve RUN (Çalıştır) 
arasında geçiş. HOLD (Beklet) seçeneğinden RUN 
(Çalıştır) seçeneğine geçildiğinde, başlangıcı ve ölçüm 
süresini tanımlayabilmenizi sağlayan hemen başlatma 
(NOW (Şimdi)) veya TIMED (Zamanlamalı) başlatma 
arasında seçim yapabileceğiniz bir menü açılır. 

Meter (Ölçüm) ekranı 
Harmonics Meter (Harmonikler Ölçüm) ekranına girmek için: 

 F3  
 

 

 

Meter (Ölçüm) ekranında faz başına gruplanan birçok ölçüm gösterilir. Yukarı/aşağı ok 
tuşlarını kullanarak görüntüleme alanındaki tüm ölçümler arasında gezinin. 
Fonksiyon tuşu F4 ile erişilen Events (Olay) tablosunda, faz gerilimlerinin tüm eşik 
geçişleri listelenir. Uluslararası standartlara uygun eşikler ya da kullanıcı tanımlı eşikler 
kullanılabilir. Eşik ayarlamaya SETUP (Ayarlar) tuşu ve Limits (Limitler) ile ulaşılabilir. 
Ayrıntılı bilgi için bkz. Bölüm 24, Limit Ayarları. 
Kullanılabilir fonksiyon tuşları: 

F1  Yukarı/aşağı ok tuşları, Meter (Ölçüm) ekranında hareket 
etmek için atanır. 

F2  Çubuk Grafik ekranına dönüş. 

F3  Trend ekranına erişim. Açıklamalar için aşağıya bakın. 

F4  Events (Olay) tablolarına erişim. 

F5  Ekran güncelleme için HOLD (Beklet) ve RUN (Çalıştır) 
arasında geçiş. HOLD (Beklet) seçeneğinden RUN 
(Çalıştır) seçeneğine geçildiğinde, başlangıcı ve ölçüm 
süresini tanımlayabilmenizi sağlayan hemen başlatma 
(NOW (Şimdi)) veya TIMED (Zamanlamalı) başlatma 
arasında seçim yapabileceğiniz bir menü açılır. 
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Trend 
Harmonics Trend (Harmonikler Trend) ekranına girmek için: 

 F4  
 

 

 
Trend, harmoniklerin ilgili parametrelerin zaman içinde nasıl değiştiğini gösterir: Trend 
ayrıntılarına bakmak için HOLD (Beklet) modunda İmleç ve Yakınlaştırma kullanılabilir. 
Meter (Ölçüm) ekranındaki tüm değerler kaydedilir, ancak tek seferde Meter (Ölçüm) 
ekranı satırlarındaki Trendlerden biri gösterilir. Yukarı/aşağı ok tuşlarını kullanarak 
Trend ekranında hareket edin. 
Sırayla basın: SETUP (Ayarlar), F4 – MANUAL SETUP (Manuel Ayarlar), F3 – 
FUNCTION PREF (Fonksiyon Tercihleri) ve Harmonikler için ölçüm parametrelerini 
seçmek için yukarı/aşağı ok tuşlarını kullanın ve gerekirse sol/sağ ok tuşlarıyla ayarlayın. 
Ayrıntılı bilgi için bkz. Bölüm 24, Fonksiyon Tercihleri. 
Kullanılabilir fonksiyon tuşları: 

F1  Yukarı/aşağı ok tuşları, Trend ekranında hareket etmek için 
atanır. 

F2  İmleç ve yakınlaştırma menüsüne erişim. 

F3  Meter (Ölçüm) ekranına dönüş. 

F4  Events (Olay) tablolarına erişim. 

F5  Ekran güncelleme için HOLD (Beklet) ve RUN (Çalıştır) 
arasında geçiş. HOLD (Beklet) seçeneğinden RUN 
(Çalıştır) seçeneğine geçildiğinde, başlangıcı ve ölçüm 
süresini tanımlayabilmenizi sağlayan hemen başlatma 
(NOW (Şimdi)) veya TIMED (Zamanlamalı) başlatma 
arasında seçim yapabileceğiniz bir menü açılır. 
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İpuçları ve Püf Noktaları 
Harmonik sayısı, harmonik frekansını gösterir: ilk harmonik esas frekanstır (60 veya 50 
Hz), ikinci harmonik ise esas frekansın iki katı frekansa sahip olan bileşendir (120 veya 
100 Hz), bu şekilde devam eder. Harmonik sekansı pozitif (+), sıfır (0) veya negatif (-) 
olabilir. Aşağıdaki tabloda genel bilgiler verilmiştir. 
 

Sıra 1inci 2nci 3üncü 4üncü 5inci 6ncı 

Frekans 60 Hz 
50 Hz 

120 Hz 
100 Hz 

180 Hz 
150 Hz 

240 Hz 
200 Hz 

300 Hz 
250 Hz 

360 Hz 
300 Hz 

Sekans + - 0 + - 0 
 

Sıra 7nci 8inci 9uncu 10uncu 11inci ... 

Frekans 420 Hz 
350 Hz 

480 Hz 
400 Hz 

540 Hz 
450 Hz 

600 Hz 
500 Hz 

660 Hz 
550 Hz 

... 

Sekans + - 0 + - ... 

 
Pozitif sekans harmonikleri motoru esas değerden daha hızlı çalıştırmaya çalışır; negatif 
sekans harmonikler motoru esas değerden daha yavaş çalıştırmaya çalışır. Her iki 
durumda motor tork kaybeder ve ısınır. Harmonikler; transformatörlerin aşırı ısınmasına 
da neden olabilir. Dalga biçimlerinin simetrik, yani eşit ölçüde pozitif ve negatif olması 
durumunda harmonikler ortadan kalkar. 
Sıfır sekans akım harmonikleri Nötr iletkenlere eklenir. Bu, iletkenlerin aşırı ısınmasına 
neden olabilir. 
Distorsiyon. Akım distorsiyonu, DC güç kaynağı gibi doğrusal olmayan yüklere sahip 
sistemlerde beklenmemelidir. Akım distorsiyonu % 5'in üzerinde gerilim distorsiyonuna 
(THD) neden olmaya başladığında bu, potansiyel bir soruna işaret eder. 
K faktörü: bu, harmonik akım miktarını gösterir ve transformatör seçilmesine yardımcı 
olur. K faktörünü KVA ile birlikte doğrusal olmayan, yüksek harmonikli yükler için 
yedek transformatör seçmekte kullanın. 
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Bölüm 11 
Güç ve Enerji 

Giriş 
Güç ve Enerji tüm önemli güç parametrelerini gösteren bir Meter (Ölçüm) ekranı 
görüntüler. İlgili Trend ekranında, Meter (Ölçüm) ekranındaki tüm ölçüm değerlerinin 
zaman içindeki değişimi görüntülenir. Bir Events (Olay) tablosunda eşik gerilimlerinin 
tüm geçişleri listelenir. 
Analizör aynı zamanda enerji kullanımını da görüntüler. Güç hesaplamaları Esas ve Tam 
için yapılır. FUNDamental (Esas) seçeneğinde güç hesaplamaları için yalnızca esas 
frekansta (Fluke 437-II'de 60, 50 Hz veya 400 Hz) gerilim ve akım dikkate alınırken, 
FULL (Tam) seçeneğinde tam frekans spektrumu kullanılır (gerçek rms gerilim ve 
akımı). 
Sırayla basın: SETUP (Ayarlar), F4 – MANUAL SETUP (Manuel Ayarlar), F3 – 
FUNCTION PREF (Fonksiyon Tercihleri) ve Güç ölçüm parametreleri Yöntem ve 
Ekranını seçmek için yukarı/aşağı ok tuşlarını kullanın ve gerekirse sol/sağ ok tuşlarıyla 
ayarlayın. Ayrıca Döngü Birikme Aralığı, 10/12 veya 150/180 döngü olarak 
ayarlanabilir. Bu aralık, rms tabanlı ölçümlerde kullanılır. Daha fazla bilgi için Bölüm 
24'e bakın. 
Güç ölçümü, Birleştirilmiş ve Klasik yöntemlerine göre gerçekleştirilebilir. İki yöntem 
arasındaki tercih, FUNCTION PREF (Fonksiyon Tercihleri) menüsünde yapılabilir.  
Birleştirilmiş yöntemde, IEEE 1149'a uygun olarak Valencia Politeknik Üniversitesinde 
geliştirilen birleştirilmiş yöntem temelindeki algoritmalar kullanılır. Bu yöntem, gerçek 
güç (kW), görünür güç (kVA), reaktif güç (kvar), harmonik güç bileşenleri (kVA Harm) 
ve dengesizlik gücünün (kVA Unb) ölçülmesini sağlar. 
Fluke 430 series II cihazları için varsayılan ayar, güç ölçümü için Birleştirilmiş yöntemi 
kullanmaktır. Bazı şirketlerde mevcut olan farklı kurallara uyum sağlamak amacıyla, 
IEEE 1459'da açıklandığı şekilde sistem gücü için aritmetik yöntemin kullanıldığı bir 
'klasik' yöntem de mevcuttur. Yöntem, Function Preference (Fonksiyon Tercihleri) 
menüsünden değiştirilebilir. Sistem gücünü hesaplamak amacıyla aritmetik toplama 
yöntemine sahip klasik sistemin kullanıldığını göstermek için güç parametrelerinin 
arkasında bir ∑ (sigma) sembolü kullanılır, örn. VA∑. 
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Meter (Ölçüm) ekranı 
Power & Energy Meter (Güç ve Enerji Ölçüm) ekranına girmek için: 

 MENU  
 

 

 

   

 

 ENTER   

 
 
Aşağıdaki güç ölçümleri gerçekleştirilir: 
- Gerçek güç (W, kW): enerji kullanımı ölçüm cihazlarıyla normal olarak kaydedilen 

ölçüm. Tam spektrum kullanılır. 
- Görünür güç (VA, kVA): tam spektrum kullanılır. 
- Reaktif güç (var, kvar): esas frekans kullanılır. 
- Harmonik güç (VA veya kVA Harm): esas olmayan frekans güçleri. 
- Gücü (VA ya da kVA Unb) dengesizleştirin: gerçek güç bölümünü dengesizleştirin 
- Esas gerçek güç (W veya kW fund): esas frekans kullanılır. 
- Esas görünür güç (VA, kVA fund): esas frekans kullanılır. 
- Cos ϕ veya DPF: cos ϕ esas gerilim ile akım arasındaki faz açısıdır. DPF, (W 

fund)/(VA fund) oranıdır. 
 
Enerji ölçümleri şunları içerir: 
- Aktif enerji (Wh, kWh). 
- Görünür enerji (VAh, kVAh). 
- Reaktif enerji (varh, kvarh). 
- İleri yönde enerji (Wh, kWh forw): tüketilen enerji. 
- Geri yönde enerji (Wh, kWh rev): sağlanan enerji. 
 
Aynı zamanda akım ve gerilim için 12/10 veya 180/150 döngü rms değerleri 
görüntülenir. 
Simgeler yükün kapasitif ( ) veya indüktif ( ) olduğunu gösterir. 
Analizör, güç ve enerji kullanımını faza göre ve toplam olarak görüntüler. 
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TIMED (Zamanlamalı) ölçüm başlangıcı yardımıyla Analizör, önceden tanımlanmış bir 
süre boyunca enerji kullanımını ölçmek için kullanılabilir. TIMED (Zamanlamalı) 
başlangıç, F5 tuşu ile HOLD (Beklet) seçeneğinden RUN (Çalıştır) seçeneğine geçilirken 
ayarlanabilir. 
Kullanılabilir fonksiyon tuşları: 

F1  Yukarı/aşağı ok tuşları, Meter (Ölçüm) ekranında hareket 
etmek için atanır. 

F3  Trend ekranına erişim. Açıklamalar için aşağıya bakın. 

F4  Events (Olay) menüsüne erişim. Meydana gelen olay sayısı 
gösterilir. 

F5  Ekran güncelleme için HOLD (Beklet) ve RUN (Çalıştır) 
arasında geçiş. HOLD (Beklet) seçeneğinden RUN 
(Çalıştır) seçeneğine geçildiğinde, başlangıcı ve ölçüm 
süresini tanımlayabilmenizi sağlayan hemen başlatma 
(NOW (Şimdi)) veya TIMED (Zamanlamalı) başlatma 
arasında seçim yapabileceğiniz bir menü açılır. 

 

Trend 
Power & Energy Trend (Güç ve Enerji Trend) ekranına girmek için: 

 F3  
 

 

 
 
Meter (Ölçüm) ekranındaki rakamlar, devamlı güncellenen anlık değerlerdir. Bu 
değerlerin zaman içindeki değişimi, ölçme aktif olduğu sürece kaydedilir. Meter (Ölçüm) 
ekranındaki tüm değerler kaydedilir, ancak tek seferde Meter (Ölçüm) ekranı 
satırlarındaki Trendlerden biri gösterilir. Ok tuşları, Trend ekranında hareket etmek için 
atanır. 
İzler sağ taraftan oluşturulur. Başlıktaki değerler, sağ tarafta çizilen en güncel ölçümlere 
karşılık gelir. 
Kullanılabilir fonksiyon tuşları: 

F1  Yukarı/aşağı ok tuşları, Trend ekranında hareket etmek için 
atanır. 

F2  İmleç ve yakınlaştırma menüsüne erişim. 

F3  Meter (Ölçüm) ekranına dönüş. 

F4  Events (Olay) tablolarına erişim. 



Fluke 434-II/435-II/437-II 
Kullanım Kılavuzu 

11-4 

F5  Ekran güncelleme için Hold (Beklet) ve Run (Çalıştır) 
arasında geçiş. Hold (Beklet) seçeneğinden Run (Çalıştır) 
seçeneğine geçildiğinde, başlangıcı ve ölçüm süresini 
tanımlayabilmenizi sağlayan hemen başlatma (NOW 
(Şimdi)) veya TIMED (Zamanlamalı) başlatma arasında 
seçim yapabileceğiniz bir menü açılır. 

 
 

Cursor (İmleç). Eğer Cursor (İmleç) seçeneği On (Açık) ise, İmleç Trend değerleri ekran 
başlığında görüntülenir. İmleç ekranın sol veya sağ tarafından alındığında görüntüleme 
alanına altı ekran arasından sonraki ekran getirilir. 
Zoom (Yakınlaştırma). Ekran alanında ayrıntıları görüntüleyecek veya grafiğin tamamını 
oturtacak şekilde görüntülemeyi yatay veya dikey olarak genişletmenizi veya 
daraltmanızı sağlar. Yakınlaştırma ve İmleç ok tuşları ile kullanılır; 23. Bölümde 
açıklanmıştır. 
Ofset ve Açıklık değer aralığı, hemen hemen her durumda iyi bir görüntüleme sağlayacak 
şekilde otomatik ayarlanmıştır. Bu, Nominal Gerilim (Vnom) ve Akım aralığına (A 
aralığı) göre gerçekleştirilir. Eğer isterseniz Ofseti ve Açıklığı değiştirebilirsiniz. 
Ayarlama menüsüne SETUP (Ayarlar) tuşu, F4 - MANUAL SETUP (Manuel Ayarlar), 
F1 – TREND SCALE (Trend Ölçeği)  ile ulaşılabilir. PHASE (Faz) ve TOTAL (Toplam) 
için ayrı ayarlar mevcuttur (F3 ile seçilir). Bkz. Bölüm 24, MANUEL AYARLAR. 

İpuçları ve Püf Noktaları 
Güç modu, transformatörün birkaç saatlik görünür gücünü (kVA) kaydetmek için 
kullanılabilir. Trende bakın ve transformatörün aşırı yüklendiği zamanlar olup olmadığını 
öğrenin. Yükleri diğer transformatörlere aktarabilir, yük zamanlamasını 
kademelendirebilir veya gerekirse transformatörü daha büyük biriyle değiştirebilirsiniz. 
Cihaz olarak ölçüldüğünde Güç Faktörünün yorumlanması: 
• PF = 0 - 1: sağlanan gücün tamamı tüketilmemekte, bir miktar reaktif güç 

bulunmaktadır. Akım uçları (kapasitif yük) veya duraklamalar (indüktif yük). 
• PF = 1: sağlanan gücün tamamı cihaz tarafından tüketilmektedir. Gerilim ve akım 

fazdadır. 
• PF = -1: cihaz güç üretir. Akım ve gerilim fazdadır. 
• PF = -1 - 0: cihaz güç üretmektedir. Akım uçları veya duraklamalar. 
Eğer yüke bağlı değilken negatif güç değerleri görüyorsanız akım penslerindeki okları, 
yüke doğru baktıklarından emin olmak için kontrol edin. 
Reaktif gücün (var) nedeni genellikle motor, indüktör ve transformatör gibi indüktif 
yüklerdir. Düzeltme kondansatörleri takılarak indüktif var değerleri düzeltilebilir. PF 
düzeltme kondansatörü eklemeden önce, özellikle sisteminizdeki akım harmoniklerini 
ölçüyorsanız mutlaka kalifiye bir mühendisle kontrol edin. 
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Bölüm 12 
Enerji Kaybı Hesaplayıcı 

Giriş 
Analizör, enerji kayıplarının nerede meydana geldiğini belirlemenize ve bunların enerji 
giderleri üzerindeki etkisini tespit etmenize yardımcı olmak için enerji kullanımıyla ilgili 
gelişmiş bir analiz sağlar. Enerji Kaybı fonksiyonu, çeşitli nedenlerden kaynaklanan 
kayıpların tespit edilmesini sağlar. 
- Etkin kW. Etkin gücün taşınmasından kaynaklanan kayıp. Kabloların direncinden 

kaynaklanır. Bu, faydalı mekanik enerji olarak aktarılabilen tek güç bileşenidir. 
- Reaktif kvar. Sistemde geri ve ileri yönde taşınan ancak gerçek iş yapmayan reaktif 

güçten kaynaklanan kayıp. Kayıp, akım geçişinden kaynaklanır. 
- Dengesizlik kVA. Kaynak ve yükteki dengesizlikten kaynaklanan kayıp. Bu özel 

ölçme fonksiyonu, şebekedeki dengesizlik nedeniyle meydana gelen kayıpları ortaya 
çıkarmaya yardımcı olur. Dengesizlik gücü, Esas Güçten pozitif sekans Gücünün 
çıkarılmasıyla elde edilir. 

- Distorsiyon kVA. Distorsiyon gücünden (harmonikler) kaynaklanan kayıp. Aktif 
filtreleme veya diğer sistem iyileştirmeleri sayesinde tasarrufları önceden hızlı bir 
şekilde belirlemenize olanak tanır. Harmoniklere bağlı bozulmaya ait kVA oranı, 
gerçek güç (W) eksi esas güçtür (W fund).  

- Nötr A. Nötr iletkendeki akımlardan kaynaklanan kayıp. Sistemin nötr iletkeninden 
geçen geniş akım, aşırı ısınma gibi güvenli olmayan durumlar için muhtemel bir 
kaynak olmanın yanı sıra kayıplara da neden olur. 

Analizör bu bileşenleri eşzamanlı olarak ölçer. Enerji Kaybı Hesaplayıcı, kayıpları 
hesaplamak ve bunların parasal karşılığını vermek için patentli algoritmalar kullanır. 
Etkin W, Reaktif var, Dengesizlik VA, Distorsiyon VA ve Nötr A'dan kaynaklanan 
maliyetler Saat başına görüntülenir. Toplam maliyetler yıllık olarak görüntülenir ve bir 
yıllık bir sürede sağlanabilecek tasarruflarla ilgili bir fikir verir. 
Dört farklı oran ayarlanabilir (günlük süre diliminin fonksiyonu olarak kWh başına fiyat). 
Servis girişi ile yük arasındaki kabloların uzunluğu (metre veya feet) ve boyutu 
(milimetre kare veya AWG/Amerikan Tel Ölçüsü) manuel olarak ayarlanabilir. 
OTOMATİK modunda kablo direncinden kaynaklanan %3'lük bir kayıp varsayılır ve bu, 
ortalama bir dağıtım sistemi için normaldir. 
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Enerji Kaybı Hesaplayıcı Ekranı 
Energy Loss Calculator (Enerji Kaybı Hesaplayıcı) ekranına girmek için: 

 MENU  
 

 

 

   

 

 ENTER   

 
 
Sırayla SETUP (Ayarlar) tuşu, F4 – MANUAL SETUP (Manuel Ayarlar), F3 – 
FUNCTION PREFerence (Fonksiyon Tercihleri), F4 – ENERGY LOSS (Enerji Kaybı) 
kullanılarak kablo özellikleri, tarife ve para birimi ayarlanabilir. Nasıl devam edileceği 
Ayarlar 24. Bölümde açıklanmaktadır. 
Kullanılabilir fonksiyon tuşları: 

F1  Kablo verileri, tarife, para birimini ayarlamak için menüye 
erişim. 

F2  Kablo verileri, tarife, para birimini ayarlamak için menüye 
erişim. 

F3  Meter (Ölçüm) ekranına erişim. Açıklamalar için aşağıya 
bakın. 

F4  Kablo verileri, tarife, para birimini ayarlamak için menüye 
erişim. 

F5  Ekran güncelleme için Hold (Beklet) ve Run (Çalıştır) 
arasında geçiş. Hold (Beklet) seçeneğinden Run (Çalıştır) 
seçeneğine geçildiğinde, başlangıcı ve ölçüm süresini 
tanımlayabilmenizi sağlayan hemen başlatma 
(NOW(Şimdi)) veya TIMED (Zamanlamalı) başlatma 
arasında seçim yapabileceğiniz bir menü açılır. 

 



 Enerji Kaybı Hesaplayıcı 
 Ölçüm12 

  12-3 

Ölçüm 
Energy Loss Meter (Enerji Kaybı Ölçüm) ekranına girmek için: 

 F3  
 

 

 
 
Çok sayıda ölçüm mevcuttur: 
- Arms, kW fund, kVA fund, kvar ve kVA, faz başına ve toplam olarak gösterilir. 
- kVA unb, kW R loss, kW var loss, kW unb loss, kW harm loss, kW An loss ve kW 

tot, toplam olarak gösterilir. 
- kWh R loss, kWh var loss, kWh harm loss, kWh unb loss, kWh An loss ve kWh tot 

loss, toplam olarak gösterilir. 
- kcost R, kcost var, kcost unb, kcost harm, kcost An ve kcost tot, toplam olarak 

gösterilir. 
- kWh forw ve kWh rev, faz başına ve toplam olarak gösterilir. 
 
Kullanılan kısaltmalar: 
- Fund, esas frekansın kullanıldığını gösterir; diğer tüm durumlarda tam spektrum 

kullanılır. 
- kW ve W güçtür. 
- Wh veya kWh kullanılan enerjidir. 
- R, iletken direncinden kaynaklanan kaybı gösterir. 
- var, reaktif güçten kaynaklanan kaybı gösterir. 
- unb, sistem dengesizliğinden kaynaklanan kaybı gösterir. 
- harm, harmoniklerden kaynaklanan kaybı gösterir. 
- An, Nötr iletkendeki akımdan kaynaklanan kaybı gösterir. 
- kWh forward, dağıtım şebekesinden alınan enerjidir; kWh reverse, dağıtım 

şebekesine sağlanan enerjidir. 
 
Meter (Ölçüm) ekranındaki rakamlar, devamlı güncellenen anlık değerlerdir. Bu 
değerlerin zamana göre trendi bir Trend ekranında görülebilir. 
Aynı zamanda bir Events (Olay) tablosu da mevcuttur.  
 
Kullanılabilir fonksiyon tuşları: 

F1  Yukarı/aşağı ok tuşları, Meter (Ölçüm) ekranında hareket 
etmek için atanır. 

F2  Energy Loss Calculator (Enerji Kaybı Hesaplayıcı) ekranına 
dönüş. 

F3  Trend ekranına erişim. 

F4  Events (Olay) tablosuna erişim. 
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F5  Ekran güncelleme için HOLD (Beklet) ve RUN (Çalıştır) 
arasında geçiş. İlgili HOLD (Beklet) seçeneğinden RUN 
(Çalıştır) seçeneğine geçildiğinde, başlangıcı ve ölçüm 
süresini tanımlayabilmenizi sağlayan hemen başlatma 
(NOW (Şimdi)) veya TIMED (Zamanlamalı) başlatma 
arasında seçim yapabileceğiniz bir menü açılır. 

 

İpuçları ve Püf Noktaları 
Eğer gerilim ve akım sinüzoidalse, fazdaysa ve dengeliyse, bir güç sistemi optimum bir 
şekilde kullanılır. Bu durumdan herhangi bir sapma, verimin azalmasına ve böylece 
enerji israfına neden olur. 
Zayıf bit güç faktörü, genellikle transformatörler ve motorlar gibi reaktif cihazlardan 
kaynaklanır. Güç faktörü, indüktif yüke paralel kondansatör ekleyerek geliştirilebilir. 
İdeal durum, 1'e eşit veya yakın bir cos fi veya DPF'dir. 
Reaktif güçler (var), verimli enerji aktarımına katkı yapmaz. Gerçek güç (W, kW) 
ölçümüne dahil edilmezler ancak kablo direnci nedeniyle enerji kayıplarına neden olurlar. 
Ayrıca var değerleri yüksek olduğunda elektrik tedarikçileri ek maliyet çıkarabilir çünkü 
W ve var'ı içermeyen görünür güç (VA, kVA) sağlamaları gerekir. 
Dengesiz güçler ve harmonik güç, enerji kullanımı ölçüm cihazlarının Watt ölçümüne 
dahil edilir; bu yüzden kullanıcı bunların karşılığını ödemek zorundadır. Ancak bu güçler 
etkili bir şekilde mekanik enerjiye dönüştürülemez ve bu yüzden kayıp olarak 
değerlendirilir. 
İletkenlerin çapını büyütmek, bakır kaybını azaltır (Etkin kW). 
Eğer harmonikler varsa kondansatör takmadan önce uzman bir mühendise danışın. 
Ayarlanabilir frekanslı motor sürücüsü gibi doğrusal olmayan yükler harmonikler ile 
sinüzoidal olmayan yük akımlarına neden olabilir. Harmonik akımlar kvar değerini 
artırabilir ve bu nedenle toplam güç faktörünü düşürebilir. Harmoniklerden kaynaklanan 
zayıf toplam güç faktörü durumunda düzeltme için filtreleme gerekir. 
Genel olarak elektrik sistemlerinde arıza tespitinin en etkin yolu, yükten başlamak ve 
binanın servis girişine doğru ilerlemektir. Bu ilerleme sırasında arızalı bileşenlerin veya 
yüklerin yalıtımı için ölçümler alınır. 
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Bölüm 13 
Güç İnvertörü Verimi 

Giriş 
Güç İnvertörü Verimi tek fazlı DC'yi tek veya üç fazlı AC'ye dönüştüren invertörler 
tarafından sağlanan enerjinin verimliliğini ve miktarını ölçer. Bu, güneş paneli sistemleri, 
değişken hızlı sürücüler ve Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) sistemlerinde kullanılanlar gibi 
invertörlerle ilgilidir. Güç İnvertörü Verimi ölçümünde, invertör girişini besleyen DC 
gerilim ve akım ölçülür. İnvertör ünitesinin AC giriş akımı, fazlar arasındaki üç gerilimle 
(A/L1, B/L2, C/L3) birlikte ölçülür. 
Güç İnvertörü Verimi, üç kablolu bir (delta) konfigürasyonda dengeli gerilimler 
gerektirir. İnvertör çıkışındaki gerilim dengesini kontrol etmek için Gerilim Dengesizliği 
fonksiyonunu (Bölüm 14) kullanabilirsiniz. Gerilim Dengesizliği Vneg. %0,5'ten az 
olmalıdır. Güç İnvertörü Verimi için dengeli akımların bulunması gerekli değildir. 
Dengesizlik Aneg. için %100'e kadar izin verilir. 
Ölçüm, akım ve gerilim problarının sisteme nasıl bağlanacağıyla ilgili anlaşılır bir 
şemayla başlatılır. Ölçüm, bir (isteğe bağlı) DC akım pensi gerektirir (Uygulamanıza 
uyan bir pens bulmak için bölüm 26, İsteğe Bağlı Aksesuarlar paragrafına bakın veya 
www.fluke.com adresini ziyaret edin). 
Ölçümler: Wac, Wfund, Wdc, Efficiency, Vdc, Adc, Vrms, Arms, Hz. Ölçümler, bir 
Meter (Ölçüm) ekranında ve bir Trend ekranında görüntülenir. 
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Meter (Ölçüm) ekranı 
Power Inverter Efficiency Meter (Güç İnvertörü Verimi Ölçüm) ekranına girmek için: 

 MENU  
 

 

 

   

 

 ENTER   

 

 F5   

 
 
Kullanılabilir fonksiyon tuşları: 

F1  Yukarı/aşağı ok tuşları, Meter (Ölçüm) ekranında hareket 
etmek için atanır. 

F3  Trend ekranına erişim. Açıklamalar için aşağıya bakın. 

F5  Ekran güncelleme için HOLD (Beklet) ve RUN (Çalıştır) 
arasında geçiş. HOLD (Beklet) seçeneğinden RUN(Çalıştır) 
seçeneğine geçildiğinde, başlangıcı ve ölçüm süresini 
tanımlayabilmenizi sağlayan hemen başlatma (NOW 
(Şimdi)) veya TIMED (Zamanlamalı) başlatma arasında 
seçim yapabileceğiniz bir menü açılır. 
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Trend 
Power Inverter Efficiency (Güç İnvertörü Verimi) Trend ekranına girmek için: 

 F3  
 

 

 
 

 
Meter (Ölçüm) ekranındaki tüm değerler kaydedilir, ancak tek seferde Meter (Ölçüm) 
ekranı satırlarındaki Trendlerden biri gösterilir. Yukarı/aşağı ok tuşlarını satır seçmeye 
atamak için F1 fonksiyon tuşuna basın. 
İzler sağ taraftan oluşturulur. Başlıktaki değerler, sağ tarafta çizilen en güncel değerlere 
karşılık gelir. 
Kullanılabilir fonksiyon tuşları: 

F1  Yukarı/aşağı ok tuşları, Trend ekranında hareket etmek için 
atanır. 

F2  İmleç ve yakınlaştırma menüsüne erişim. 

F3  Meter (Ölçüm) ekranına dönüş. 

 

İpuçları ve Püf Noktaları 
Güç İnvertörü Verimi ölçümü, bir invertörün ne kadar iyi çalıştığını analiz etmek için 
kullanışlı bir araçtır. İyi bir invertörün verimi %90'ın üzerinde olmalıdır. Bir invertörün 
genellikle tepe gücünün %40 ila 70'i arasında kullanıldığında en yüksek verimle 
çalıştığını unutmayın. Bir enversör daima maksimum gücünün %100'ü oranında 
kullanılıyorsa, daha yüksek güçte bir cihaz kurulumu düşünebilirsiniz. Genel sistem 
verimini belirleyen diğer faktörler şunlardır: muhtemelen çok düşük düzeyde kayıplara 
neden olan kablo bağlantısı çapı ve daha iyi bir hava akışıyla azaltılabilen invertör 
sıcaklığı. 
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Bölüm 14 
Dengesizlik 

Giriş 
Dengesizlik gerilimler ve akımlar arasındaki faz ilişkisini görüntüler. Ölçüm sonuçları, 
esas frekans bileşenini temel alır (simetrik bileşenler yöntemini kullanarak 60 Hz, 50 Hz 
veya 400 Hz (Fluke 437-II'de)). 3 fazlı güç sisteminde gerilimler ve fazlar arasındaki faz 
geçişi yaklaşık 120° olmalıdır. Dengesizlik modunda bir Ölçüm ekranı, ilgili Trend 
ekranı, Olay tablosu ve bir Fazör ekranı bulunur. 

Phasor (Fazör) ekranı 
Unbalance Phasor (Dengesizlik Fazör) ekranına girmek için: 

 MENU  
 

 

 

   

 

 ENTER   
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Phasor (Fazör) ekranı, 30 derecelik bölümlere ayrılmış bir vektör şemasında gerilimler ve 
akımlar arasındaki faz ilişkisini gösterir. Referans kanal A (L1) vektörü, pozitif yatay 
yöne doğrudur. Skop Fazörü altında benzer bir vektör şeması görüntülenir. Ek sayısal 
değerler verilir: negatif gerilim veya akım dengesizliği (Göreli %), sıfır sekans gerilim 
veya akım dengesizliği (Göreli %), esas faz gerilimi veya akımı, frekans, faz açıları. F1 
fonksiyon tuşu ile tüm faz gerilimlerinin, tüm faz akımlarının veya tek fazdaki gerilim ve 
akımın değerlerini seçebilirsiniz. 
Kullanılabilir fonksiyon tuşları: 

F1  Görüntülenmek üzere ayarlanan sinyallerin seçimi: V tüm 
gerilimleri, A ise tüm akımları görüntüler. A (L1), B (L2), C 
(L3), N (nötr); seçilen faz gerilimi ve akımının eşzamanlı 
görüntülemesini verir. 

F2  Meter (Ölçüm) ekranına erişim. 

F5  Ekran güncelleme için HOLD (Beklet) ve RUN (Çalıştır) 
arasında geçiş. HOLD (Beklet) seçeneğinden RUN 
(Çalıştır) seçeneğine geçildiğinde, başlangıcı ve ölçüm 
süresini tanımlayabilmenizi sağlayan hemen başlatma 
(NOW (Şimdi)) veya TIMED (Zamanlamalı) başlatma 
arasında seçim yapabileceğiniz bir menü açılır. 

 

Meter (Ölçüm) Ekranı 
 F2  

 
 

 
Meter (Ölçüm) ekranında ilgili tüm sayısal değerler verilir: negatif gerilim dengesizlik 
yüzdesi, sıfır sekans gerilim dengesizlik yüzdesi (4 kablolu sistemlerde), negatif akım 
dengesizlik yüzdesi, sıfır sekans akım dengesizlik yüzdesi (4 kablolu sistemlerde), esas 
faz gerilimi, frekans, esas faz akımı, referans faz A/L1'e göre faz-nötr gerilimleri 
arasındaki açı ve her faz için gerilim ve akım arasındaki açılar.  
Kullanılabilir fonksiyon tuşları: 

F1  Yukarı/aşağı ok tuşları, Meter (Ölçüm) ekranında hareket 
etmek için atanır. 

F2  Phasor (Fazör) ekranına dönüş. 

F3  Trend ekranına erişim. Açıklamalar için aşağıya bakın. 

F4  Events (Olay) menüsüne erişim. Meydana gelen olay sayısı 
gösterilir. 

 



 Dengesizlik 
 Trend14 
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F5  Ekran güncelleme için HOLD (Beklet) ve RUN (Çalıştır) 
arasında geçiş. HOLD (Beklet) seçeneğinden RUN 
(Çalıştır) seçeneğine geçildiğinde, başlangıcı ve ölçüm 
süresini tanımlayabilmenizi sağlayan hemen başlatma 
(NOW (Şimdi)) veya TIMED (Zamanlamalı) başlatma 
arasında seçim yapabileceğiniz bir menü açılır. 

Trend 
Unbalance trend (Dengesizlik trend) ekranına girmek için: 

 F3  
 

 

 
 
Meter (Ölçüm) ekranındaki rakamlar, devamlı güncellenen anlık değerlerdir. Bu 
değerlerin zaman içindeki değişimi, ölçme aktif olduğu sürece kaydedilir. Meter (Ölçüm) 
ekranındaki tüm değerler kaydedilir, ancak tek seferde Meter (Ölçüm) ekranı 
satırlarındaki Trendlerden biri gösterilir. Ok tuşlarını satır seçmeye atamak için F1 
fonksiyon tuşuna basın. Trend ekranı 6 bölümden oluşabilir. 
Kullanılabilir fonksiyon tuşları: 

F1  Yukarı/aşağı ok tuşları, Trend ekranında hareket etmek için 
atanır. 

F2  İmleç ve yakınlaştırma menüsüne erişim. 

F3  Meter (Ölçüm) ekranına dönüş. 

F4  Events (Olay) menüsüne erişim. Meydana gelen olay sayısı 
gösterilir. 

F5  Ekran güncelleme için HOLD (Beklet) ve RUN (Çalıştır) 
arasında geçiş. HOLD (Beklet) seçeneğinden RUN 
(Çalıştır) seçeneğine geçildiğinde, başlangıcı ve ölçüm 
süresini tanımlayabilmenizi sağlayan hemen başlatma 
(NOW (Şimdi)) veya TIMED (Zamanlamalı) başlatma 
arasında seçim yapabileceğiniz bir menü açılır. 

 
Cursor (İmleç). Eğer Cursor (İmleç) seçeneği On (Açık) ise, İmleç Trend değerleri ekran 
başlığında görüntülenir. İmleç ekranın sol veya sağ tarafından alındığında, görüntüleme 
alanına eğer mevcutsa sonraki veriler getirilir. 
Zoom (Yakınlaştırma). Ekran alanında ayrıntıları görüntüleyecek veya grafiğin tamamını 
oturtacak şekilde görüntülemeyi yatay veya dikey olarak genişletmenizi veya 
daraltmanızı sağlar. Yakınlaştırma ve İmleç ok tuşları ile kullanılır; 23. Bölümde 
açıklanmıştır. 
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Ofset ve Açıklık, hemen hemen her durumda iyi bir görüntüleme sağlayacak şekilde 
otomatik ayarlanmıştır, ancak bu ayarlar değiştirilebilir. Ayarlama menüsüne SETUP 
(Ayarlar) tuşu, F4 - MANUAL SETUP (Manuel Ayarlar) ve F1 - TREND SCALE 
(Trend Ölçeği) ile ulaşılabilir. FAZ ve NÖTR için ayrı ayarlar mevcuttur (F3 ile seçilir). 
Aynı zamanda Phasor (Fazör) ekranı da ayarlanabilir. Ayarlama menüsüne SETUP 
(Ayarlar) tuşu, F4 - MANUAL SETUP (Manuel Ayarlar) ve F3 - FUNCTION PREF 
(Fonksiyon Tercihleri) ile ulaşılabilir. Phasor'ı (Fazör) Saat Yönünde seçmek için 
yukarı/aşağı ok tuşlarını ve pos (pozitif) veya neg (negatif) ayarını yapmak için sol/sağ 
ok tuşlarını kullanın. Bkz. Bölüm 24, Fonksiyon Tercihleri. 

İpuçları ve Püf Noktaları 
Meter (Ölçüm) ekranındaki gerilim ve akımlar, örneğin 3 fazlı endüksiyon motoruna 
uygulanan gücün dengede olup olmadığını kontrol etmek için kullanılabilir. Gerilim 
dengesizliği, stator sargılarında yüksek dengesiz akımlara, bu da aşırı ısınmaya ve motor 
kullanım ömrünün azalmasına neden olur. Negatif Gerilim bileşeni Vneg. %2'yi 
geçmemelidir. Akım dengesizliği %10'u geçmemelidir. Dengesizliğin çok yüksek olması 
durumunda, güç sistemini daha fazla analiz etmek için diğer ölçme modlarını kullanın. 
Her üç faz gerilimi veya akımı üç bileşene bölünebilir: pozitif sekans, negatif sekans ve 
sıfır sekans. 
Pozitif sekans bileşeni dengeli 3 fazlı sistemlerde bulunan şekilde normal bileşendir. 
Negatif sekans bileşeni dengesiz faz-faz akımları ve gerilimlerinden kaynaklanır. Bu 
bileşen, örneğin, 3 fazlı motorlarda ‘frenleme’ etkisine neden olur: bu, aşırı ısınmaya ve 
kullanım ömrünün kısalmasına neden olacaktır. 
Sıfır sekans bileşenleri, 4 kablolu güç sistemlerinde dengesiz yük durumunda görülebilir 
ve N (Nötr) kablosundaki akımı ifade eder. % 2'yi aşan dengesizlik çok yüksek olarak 
değerlendirilir. 
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Bölüm 15 
Kalkış 

Giriş 
Kalkış Akımları Analizör tarafından yakalanabilir. Kalkış Akımları, hatta yüksek veya 
düşük empedanslı bir yük geldiğinde söz konusu olan akım dalgalanmalarıdır. Normalde 
akım bir süre sonra, yük normal çalışma koşuluna ulaştığında dengelenecektir. Örneğin, 
endüksiyon motorlarında başlangıç akımı normal çalışma koşulunun on katı olabilir. 
Kalkış, bir akım olayının (tetikleyici) gerçekleşmesinin ardından akım ve gerilim 
Trendlerini kaydeden bir ‘tek vuruş’ modudur. Olay, akım dalga biçimi ayarlanabilir 
limitleri aştığında gerçekleşir. Görüntüleme, ekranın sağından oluşturulmaktadır. Ön 
tetikleme bilgileri, kalkış öncesinde neler gerçekleştiğini görebilmenizi sağlar. 

Kalkış Trend Ekranı 
Inrush Trend (Kalkış Trend) ekranına girmek için: 

 MENU  
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 ENTER  

 

 

 

 F3  
 

 

 
 
Tetikleme limitlerini ayarlamak için Start (Başlat) menüsündeki ok tuşlarını kullanın: 
beklenen kalkış zamanı, nominal akım, threshold (eşik) ve hysteresis (histerezis). 
Maksimum akım, akım görüntüleme penceresinin dikey yüksekliğini belirler. Threshold 
(Eşik) trend yakalamayı tetikleyen akım seviyesidir. Ekran başlığında kalkış zamanı 
sırasındaki tüm rms değerlerinin rms'si görüntülenir. Eğer Cursor (İmleç) seçeneği On 
(Açık) ise, İmleç rms ölçme değerleri görüntülenir. Bir Meter (Ölçüm) ekranında gerilim 
(Vrms ½) ve akım (Arms ½) için yarım döngü rms değerleri gösterilir. 
Olayın tamamen yakalanmasını sağlamak için süreyi tahmini kalkış süresinden daha 
yüksek bir değere ayarlayın. Duration (Süre), 1 45 dakika arasında seçilebilir. 
Kalkış, fazlardan birinin Arms ½ değeri eşikten daha yüksek olduğunda eşikten daha 
yüksek olduğunda başlatılır. Kalkış, Arms ½ değeri, eşik ile histerezisin farkından daha 
küçük olduğunda sonlandırılır. Kalkış süresi, ekran üzerinde işaretleyicilerle gösterilir ve 
Trend ekranında bir süre değeri olarak gösterilir. Kalkış değeri, işaretleyiciler arasındaki 
rms değeridir ve her fazda eşzamanlı olarak ölçülür.   



 Kalkış 
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pretrigger

THRESHOLD
(=TRIGGER) HYSTERESIS

DURATION

AMPLITUDE WINDOW

inrush time

rms during inrush

1   12.3 A

t                35 s

3   1.5 A

2   12.3 A

}

 
Şekil 15-1. Kalkış özellikleri ve start (başlat) menüsü ile ilişkisi 

Kaydedilen Trendlerin ayrıntılarına bakmak için İmleç ve Yakınlaştırmayı kullanın. 
Görüntülenecek kanalların seçimi, yukarı/aşağı ok tuşları ile yapılır. Ok tuşlarını buna 
atamak için F1 fonksiyon tuşuna basın. 
Ayarlama menüsüne SETUP (Ayarlar) tuşu, F4 - MANUAL SETUP (Manuel Ayarlar), 
F3 – FUNCTION PREF. (Fonksiyon Tercihleri) ve F2 – INRUSH (Kalkış) ile 
ulaşılabilir. Tetikleme limitlerinin (beklenen kalkış zamanı, nominal akım, eşik ve 
histerezis) varsayılan değerlerini ayarlayabilirsiniz. 
Yarım döngü rms gerilim ve akım Trend ekranında Ofset ve Açıklığı ayarlamak için 
SETUP (Ayarlar) tuşu F4 – MANUAL SETUP (Manuel Ayarlar), F1 – TREND 
SCALE'a (Trend Ölçeği) basın. Ayrıntılı bilgi için bkz. Bölüm 24, Fonksiyon Tercihleri. 
Kullanılabilir fonksiyon tuşları: 

F1  Yukarı/aşağı ok tuşları, Meter (Ölçüm) ekranında hareket 
etmek için atanır. 

F2  İmleç ve yakınlaştırma menüsüne erişim. 

F3  Gerilim ve akım için yarım döngü rms değerini gösteren 
Meter (Ölçüm) ekranına erişim. 
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F4  Events (Olay) menüsüne erişim. Meydana gelen olay sayısı 
gösterilir. 

F5  Ekran güncelleme için HOLD (Beklet) ve RUN (Çalıştır) 
arasında geçiş. HOLD (Beklet) seçeneğinden RUN 
(Çalıştır) seçeneğine geçildiğinde, başlangıcı ve ölçüm 
süresini tanımlayabilmenizi sağlayan hemen başlatma 
(NOW (Şimdi)) veya TIMED (Zamanlamalı) başlatma 
arasında seçim yapabileceğiniz bir menü açılır. 

 

İpuçları ve Püf Noktaları 
Tepe akımları ve sürelerini kontrol edin. Anlık değerleri okumak için İmleci kullanın. 
Güç dağıtım sistemindeki sigorta, devre kesici ve iletkenlerin bu süre boyunca kalkış 
akımına dayanıp dayanmayacağını kontrol edin. Faz gerilimlerinin yeterine dengeli kalıp 
kalmadıklarını kontrol edin. 
Yüksek tepe akımları devre kesicilerin beklenmedik şekilde açılmasına neden olabilir. 
Kalkış Akımının ölçülmesi açma seviyelerinin ayarlanmasına yardımcı olabilir. Analizör 
Kalkış Akımları ve Gerilim Trendlerini Eşzamanlı olarak yakaladığından, hatta büyük 
yükler geldiğinde bu ölçümü gerilim dengesini kontrol etmek için kullanabilirsiniz. 
Yüksek çözünürlüklü gerilim ve akım rms değerlerini ve dalga biçimi sinyallerini 
yakalamak için Arms ½'de olay yakalama fonksiyonunu kullanın. Bu özellik Fluke 435-II 
ve 437-II'de mevcuttur ve 7,5 saniyelik bir trendi ve 1 saniyelik bir dalga biçimini 
görüntüleyebilir. Bunu etkinleştirmek için SETUP (Ayarlar), F4 – MANUAL SETUP 
(Manuel Ayarlar), F3 – FUNCTION PREF. (Fonksiyon Tercihleri), F1- WAVE 
CAPTURE'a (Dalga Yakalama) basın. Ardından yukarı/aşağı ok tuşlarıyla AMPS  0,50 
A'yı seçin ve etkinleştirmek için ENTER tuşuna basın. 
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Bölüm 16 
Monitör - Güç Kalitesi İzleme 

Giriş 
Güç Kalitesi İzleme veya Sistem Monitörü bir Çubuk grafik ekranı görüntüler. Bu ekran, 
önemli Güç Kalitesi parametrelerinin gereksinimleri karşılayıp karşılamadığını gösterir. 
Parametreler arasındakiler: 

1. RMS gerilimleri 
2. Harmonikler 
3. Titreme 
4. Düşüşler/Kesintiler/Hızlı Gerilim Değişiklikleri/Yükselmeler (DIRS) 
5. Dengesizlik/Frekans/Ana Şebeke Sinyali. 

 
Monitör, ölçümün hemen veya zamanlamalı başlatılmasını seçmeye yönelik bir menü 
vasıtasıyla başlatılır. Zamanlamalı başlatma seçildiğinde, 10 dakikalık gerçek zamanlı 
saatle senkronizasyon kullanılır. İsteğe bağlı GPS Senkronizasyon Ünitesi GPS430 ile 
birlikte zamanlamalı başlatma, Sınıf A zamanlama doğrulu sağlar. 
Şekil 16-1, çubuk grafik ekranı ve özelliklerini gösterir. 
Not: Monitör, Fluke 437-II'de sunulan gibi 400 Hz güç sistemlerindeki ölçümler için 
kullanılamaz. 
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Şekil 16-1. Güç Kalitesi Monitörü Ana Ekranı 

İlgili parametrenin nominal değerinden uzak olması durumunda çubuğun uzunluğu artar. 
Bir izin verilen tolerans değerinin ihlal edilmesi durumunda çubuğun rengi yeşilden 
kırmızıya döner. 
Sol/sağ ok tuşları ile imleci belirli bir çubuk üzerinde konumlandırabilirsiniz, bu çubuk 
ile ilgili ölçme verileri ekran başlığında görüntülenir. 
Güç Kalitesi İzleme, genellikle uzun bir gözlem döneminde gerçekleştirilir. Minimum 
ölçüm süresi 2 saattir. Normal bir ölçüm süresi 1 haftadır. 
Rms gerilimi, Harmonikler ve Titreme Güç Kalitesi parametrelerinin her birinde her faz 
için bir çubuk bulunur. Bu üç çubuk soldan sağa A (L1), B (L2) ve C (L3) fazları ile 
ilişkilidir. 
Düşüşler/Kesintiler/Hızlı Gerilim Değişiklikleri/Yükselmeler ve Dengesizlik/Frekans 
parametrelerinde her faz için üç fazdaki performansı ifade eden tek bir çubuk bulunur. 
Ana Şebeke Sinyalinde, Ana ekranda üç fazda ve frekans 1 ve 2'de performansı gösteren 
tek bir çubuk bulunur. F5 Fonksiyon tuşu ile ulaşılan alt menüde her bir faz ve frekans 1 
ve 2 için ayrı çubuklar bulunmaktadır. 
Çubuk Grafiklerin çoğunluğunda ayarlanabilir zaman ile ilişkili limitleri (örneğin limit 
dahilinde zamanın % 95'i) gösteren geniş bir taban ve sabit %100 sınırı gösteren dar bir 
üst kısım bulunur. Her iki limitten birinin ihlal edilmesi durumunda ilgili çubuğun rengi 
yeşilden kırmızıya döner. Ekrandaki noktalı yatay çizgiler %100 limiti ve ayarlanabilir 
limiti gösterir. 
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Geniş tabanı ve dar üst kısmı bulunan çubuk grafiklerin anlamı aşağıda açıklanmıştır. 
Örnek olarak bu, rms gerilimi yoluyla yapılır. Örneğin bu gerilim 120 V nominal değere 
ve + ve – %15 toleransa sahiptir (tolerans aralığı 102 … 138 V arasında). Anlık rms 
gerilimi Analizör tarafından sürekli izlenir. Bu ölçüm değerlerinden 10 dakikalık gözlem 
süreleri boyunca bir ortalama değer hesaplar. 10 dakikalık ortalamalar tolerans aralığı ile 
karşılaştırılır (bu örnekte 102 ... 138 V). 
%100 limit 10 dakikalık ortalamaların mutlaka aralık dahilinde (yani zamanın %100'ü 
veya %100 olasılıkla) olması gerektiği anlamına gelir. 10 dakikalık ortalamalardan 
birinin aralığın dışına çıkması durumunda çubuk grafiğin rengi kırmızı olarak 
değişecektir. 
Örneğin %95 ayarlanabilir limit (yani %95 olasılık), 10 dakikalık ortalamaların %95'inin 
tolerans dahilinde olması gerektiği anlamına gelir. %95 limit, %100 limite göre daha az 
katıdır. Bu nedenle ilgili tolerans aralığı genellikle daha dardır. Örneğin 120 V için + 
veya – %10 olabilir (108 ... 132 V arasında tolerans aralığı). 
Düşüşler/Kesintiler/Hızlı Gerilim Değişiklikleri/Yükselmeler için olan çubuklar dardır ve 
gözlem süresi boyunca gerçekleşen limit ihlallerinin sayısını gösterirler. İzin verilen sayı 
ayarlanabilir (örneğin 20 düşüş/hafta). Ayarlanan sınırın ihlal edilmesi durumunda 
çubuğun rengi kırmızı olarak değişir. 
Önceden tanımlanmış bir limit seti kullanabilir veya kendiniz tanımlayabilirsiniz. 
Önceden tanımlanan set EN50160 standardına uygundur. Kendi limit setinizi 
tanımlayabilir ve kullanıcı tanımlı bir dosya adı altında belleğe kaydedebilirsiniz. Bu set 
için bir temel olarak EN50160 veya diğer bir seti kullanabilirsiniz. Açıklama için Bölüm 
24, Limit Ayarları paragrafına bakın.  
 
Aşağıdaki tabloda Güç Kalitesi İzleme ile ilgili hususlara dair bir inceleme verilmiştir: 

Parametre Kullanılabilir Çubuk 
Grafikler 

Limitler Ortalama 
Aralığı 

Vrms 3, her faz için bir Olasılık %100: üst ve alt limit 
Olasılık %x: üst ve alt limit 

10 dakika 

Harmonikler 3, her faz için bir Olasılık %100: üst limit 
Olasılık %x: üst limit 

10 dakika 

Titreme 3, her faz için bir Olasılık %100: üst limit 
Olasılık %x: üst limit 

2 saat 

Düşüşler/Kesintiler/
Hızlı Gerilim 
Değişiklikleri/Yükse
lmeler 

4, her 3 fazı kapsayan her 
parametre için bir 

hafta başına izin verilen olay 
sayısı 

½ döngü rms 
tabanlı 

Dengesizlik 1, her 3 fazı kapsar Olasılık %100: üst limit 
Olasılık %x: üst limit 

10 dakika 

Frekans 1, her 3 fazı kapsar 
Referans Gerilimi Girişi 
A/L1'de Ölçülmüş 

* Olasılık %100: üst ve alt limit 
Olasılık %x: üst ve alt limit 

10 saniye 

Ana Şebeke Sinyali 6, her faz için bir, frek 1 ve 
frek 2 için 

* Olasılık %100 üst limit: YOK 
Olasılık %x: üst limit: ayarlanabilir 

3 saniye rms 
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Güç Kalitesi Ana Ekranı 
Güç Kalitesi Ana ekranına girmek için: 

 MENU  
 

 

 

   

 

 ENTER   

 

 F5   

 
 
Güç Kalitesi İzlemeye MENU (Menü) tuşu altındaki MONITOR (Monitör) seçimi 
yoluyla erişilir. Bir başlat menüsü, Hemen veya Zamanlamalı başlatmaya izin verir. 
Sol/sağ ok tuşları ile İmleci belirli bir Çubuk Grafik üzerinde konumlandırabilirsiniz. 
Ekran başlığında çubuğa ait ölçme verileri gösterilir. 
Ayrıntılı ölçüm verilerine Fonksiyon tuşları ile ulaşılabilir: 

F1  rms gerilimi: trendler, olay tablosu. 

F2  Harmonikler: çubuk grafikler, olay tablosu, trendler. 

F3  Titreme: trendler, olay tablosu. 

F4  Düşüşler, Kesintiler, Hızlı gerilim değişiklikleri ve 
Yükselmeler: trendler, olay tablosu. 
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F5  Dengesizlik, Frekans ve Ana Şebeke Sinyali: Ana Şebeke 
Sinyali frekansı/fazı, trendler, olay tablosu için çubuk 
grafikler. 

 
Fonksiyon tuşları ile ulaşılabilen ölçüm verileri aşağıdaki bölümlerde açıklanmıştır. 
Veriler, Events (Olay) Tablosu, Trend Ekranı ve Çubuk Grafik ekranı formatlarında 
verilir. 

Trend Ekranı 

 
Şekil 16-2. Trend Ekranı 

Trend ekranında, ölçüm değerlerinin zaman içindeki değişimi görüntülenir. Trend 
ayrıntılarını incelemek için Yakınlaştırma ve İmleç kullanılabilir. Yakınlaştırma ve İmleç 
ok tuşları ile kullanılır; 23. Bölümde açıklanmıştır. 
Kullanılabilir fonksiyon tuşları: 

F1  Yukarı/aşağı ok tuşları, Trend ekranında hareket etmek için 
atanır. 

F2  Events (Olay) menüsüne erişim. Meydana gelen olay sayısı 
gösterilir. 

F3  İmleç ve yakınlaştırma menüsüne erişim. 

F4  Çubuk grafik ekranına dönüş. 

F5  Ekran güncelleme için HOLD (Beklet) ve RUN (Çalıştır) 
arasında geçiş. HOLD (Beklet) seçeneğinden RUN 
(Çalıştır) seçeneğine geçildiğinde, başlangıcı ve ölçüm 
süresini tanımlayabilmenizi sağlayan hemen başlatma 
(NOW(Şimdi)) veya TIMED (Zamanlamalı) başlatma 
arasında seçim yapabileceğiniz bir menü açılır. 
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Events (Olay) Tablosu 

 
Şekil 16-3. Olay Tablosu 

Events (Olay) tablosu başlangıç tarihi/saati, faz ve süre bilgileri ile ölçüm sırasında 
gerçekleşen olayları gösterir. Tablodaki bilgi miktarı F3 Fonksiyon tuşları ile seçilebilir. 
Normal, temel olay özelliklerini listeler: başlangıç tarihi/zamanı, süre, olay tipi ve 
büyüklük. 
Detail (Ayrıntılı), olayın her fazındaki eşik ihlalleri ile ilgili bilgi verir. 
Wave event (Dalga olayı), seçili olay çevresindeki skop dalga biçimini gösterir. RMS 
event (Rms olayı) seçili olay çevresindeki ½ döngülük rms trendini gösterir. Dalga olayı 
ve rms olayı Fluke 435-II ve 437-II'de mevcuttur. 
Aşağıdaki Kısaltmalar ve Simgeler tablolarda kullanılır: 

Kısaltma Anlam Simge Anlam 

CHG Hızlı Gerilim Değişikliği  %100 limit üst değeri ihlal 
edilmiş 

DIP Gerilim Düşüşü  %100 limit alt değeri ihlal 
edilmiş 

INT Gerilim Kesintisi  x% limit üst değeri ihlal edilmiş 

SWL Gerilim Yükselmesi   x% limit alt değeri ihlal edilmiş 

Hx Limitlerini ihlal eden 
harmoniklerin sayısı 

  Dengesizlik olayı 

TRA Geçici Akım    Yukarıya doğru değişim 

AMP Amper değeri aşıldı  Aşağıya doğru değişim 

 
 
Kullanılabilir fonksiyon tuşları: 

F1  Dalga olayı ekranına geçiş: bu, seçili olay çevresindeki 4 
döngülük dalga biçimini gösterir. HOLD (Beklet) modunda 
kullanılabilir. 

F2  Rms olayı ekranına geçiş: bu, seçili olay çevresindeki ½ 
döngülük rms trendini gösterir. HOLD (Beklet) modunda 
kullanılabilir. 

F3  Normal ve Ayrıntılı olay tablosu arasında geçiş. 

F4  Önceki menüye dönün. 
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Trende erişim için iki yol: 
1. Yukarı/aşağı ok tuşlarını kullanarak tabloda bir olayı vurgulayın. Trende girmek için 

ENTER tuşuna basın. İmleç açık, ekranın ortasında ve seçilen olayın üzerindedir. 
Yakınlaştırma 4 olarak ayarlanır. 

2. En güncel ölçüm değerlerini gösteren Trend kısmını görüntülemek için F4 Fonksiyon 
tuşuna basın. İmleç ve Yakınlaştırma daha sonra gerektiğinde açılabilir. 

Ölçüme özel özellikler: 
• Vrms olayları: 10 dakika birikmiş rms değeri limitlerini her ihlal ettiğinde bir olay 

kaydedilir. 
• Harmonikler olayı: 10 dakika birikmiş harmonikler veya THD değeri limitlerini her 

ihlal ettiğinde bir olay kaydedilir. 
• Titreme olayı: Plt (uzun vadeli şiddet) limitini her ihlal ettiğinde bir olay kaydedilir. 
• Düşüşler/Kesintiler/Hızlı Gerilim Değişiklikleri/Yükselmeler olayları: bu öğelerden 

biri limitlerini her ihlal ettiğinde bir olay kaydedilir. 
• Dengesizlik, Frekans olayları: 10 dakika birikmiş rms değeri limitlerini her ihlal 

ettiğinde bir olay kaydedilir. 

Çubuk Grafik Ekranı 

 
Şekil 16-4. Çubuk Grafik Ekranı 

Ana sistem monitörü ekranında üç fazın her biri için en güçlü harmonik gösterilir. F2 
Fonksiyon tuşuna basıldığında, 25 harmonik ve Toplam Harmonik Distorsiyonu (THD) 
limitleri dahilinde her bir faz tarafından harcanan zamanın yüzdesini gösteren bir Çubuk 
Grafik ekrana gelir. Her Çubuk Grafik, geniş bir tabana (örn. %95 ayarlanabilir limiti 
ifade eder) ve dar bir üst kısma (%100 limiti ifade eder) sahiptir. Çubuk Grafiğin rengi, 
harmonik limitleri ihlal edildiğinde yeşilden kırmızıya döner. 
İmleç: sol/sağ ok tuşları ile İmleci belirli bir Çubuk Grafik üzerinde 
konumlandırabilirsiniz, bu çubuk ile ilgili ölçme verileri ekran başlığında görüntülenir. 
Kullanılabilir fonksiyon tuşları: 

F1  Faz A (L1), B (L2) veya C'ye (L3) ait Çubuk Grafiklerin 
seçimi. 

F2  Events (Olay) tablosuna erişim. Meydana gelen olay sayısı 
gösterilir. 

F4  Trend ekranına erişim. 

F5  Ana menüye dönüş. 
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İpuçları ve Püf Noktaları 
Monitör, bir haftaya kadar olabilen uzun bir süre boyunca kalite kontrol gerçekleştirmeye 
yöneliktir. Uluslararası standartlara uyum için Vrms ve Harmonikler için ortalama süre 
10 dakikadır. Bu, güç kalitesi hakkında genel bir fikir edinmenizi sağlar ancak sorun 
giderme için daha az uygundur. Sorun giderme için Düşüşler ve Yükselmeler veya Kayıt 
Cihazı gibi ölçme fonksiyonları daha uygundur. 
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Bölüm 17 
Titreme (Fliker) 

Giriş 
Titreme Fluke 435-II ve 437-II'de mevcuttur. Lambalarda besleme gerilimi 
değişimlerinden kaynaklanan ışık dalgalanmalarını ölçer. Ölçümün arkasındaki algoritma 
EN61000-4-15 standardını karşılar ve bir insan gözü / beyni duyusal sistemi algısal 
modelini temel alır. Analizör gerilim değişikliklerinin süresini ve şiddetini, 60 W 
lambanın titremesinden kaynaklanan bir ‘rahatsızlık faktörüne’ dönüştürür. Yüksek 
titreme değeri, insanların ışıktaki değişmeleri genellikle rahatsızlık verici bulacağı 
anlamına gelir. Gerilim değişikliği göreceli olarak düşük olabilir. Ölçüm, 120 V / 60 Hz 
veya 230 V / 50 Hz enerjili lambalara göre optimize edilir. Titreme, Meter (Ölçüm) 
ekranında gösterilen parametrelere göre faz başına ifade edilir. İlgili Trend ekranında, 
Meter (Ölçüm) ekranındaki tüm ölçüm değerlerinin değişimleri görüntülenir. 
Not: Titreme, Fluke 437-II'de sunulan gibi 400 Hz güç sistemlerindeki ölçümler için 
kullanılamaz. 

Meter (Ölçüm) ekranı 
 
Flicker Meter (Titreme Ölçüm) ekranına girmek için: 

 MENU  
 

 

 

 F2   

 



Fluke 434-II/435-II/437-II 
Kullanım Kılavuzu 

17-2 

 ENTER   

 
 
Titreme şu şekilde ifade edilir: anlık Titreme Pinst, kısa vadeli şiddet Pst (hızlı geri 
besleme için 1 dk üzerinden ölçülür), kısa vadeli şiddet Pst (10 dk üzerinden ölçülür) ve 
uzun vadeli şiddet Plt (2 saat üzerinden ölçülür). Ayrıca gerilim (Vrms ½), akım (Arms 
½) ve frekans için yarım döngü rms değeri gibi ilgili veriler de ölçülür. 
 
Kullanılabilir fonksiyon tuşları (açılır (Meter) Ölçüm ekranı kapalı olmalıdır): 

F1  Yukarı/aşağı ok tuşları, Meter (Ölçüm) ekranında hareket 
etmek için atanır. 

F3  Trend ekranına erişim. Açıklamalar için aşağıya bakın. 

F4  Events (Olay) menüsüne erişim. Meydana gelen olay sayısı 
gösterilir.  

F5  Ekran güncelleme için HOLD (Beklet) ve RUN (Çalıştır) 
arasında geçiş. HOLD (Beklet) seçeneğinden RUN 
(Çalıştır) seçeneğine geçildiğinde, başlangıcı ve ölçüm 
süresini tanımlayabilmenizi sağlayan hemen başlatma 
(NOW (Şimdi)) veya TIMED (Zamanlamalı) başlatma 
arasında seçim yapabileceğiniz bir menü açılır. 

 

Trend 
Flicker Trend (Titreme Trend) ekranına girmek için: 

 F3  
 

 

 
 
Meter (Ölçüm) ekranındaki parametreler zaman içinde güncellenir. Ölçüm açık 
olduğunda kaydedilirler. Trend, bu değerlerin zaman içindeki değişimini görüntüler. 
Meter (Ölçüm) ekranındaki tüm değerler kaydedilir, ancak tek seferde Meter (Ölçüm) 
ekranı satırlarındaki Trendlerden biri gösterilir. Ok tuşları, trend ekranında hareket etmek 
için atanır. Trend ekranı 6 bölümden oluşabilir. 
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Kullanılabilir fonksiyon tuşları: 
F1  Yukarı/aşağı ok tuşları, Trend ekranında hareket etmek için 

atanır. 

F2  İmleç ve yakınlaştırma menüsüne erişim. 

F3  Meter (Ölçüm) ekranına dönüş. 

F4  Events (Olay) menüsüne erişim. Meydana gelen olay sayısı 
gösterilir. 

F5  Ekran güncelleme için HOLD (Beklet) ve RUN (Çalıştır) 
arasında geçiş. HOLD (Beklet) seçeneğinden RUN 
(Çalıştır) seçeneğine geçildiğinde, başlangıcı ve ölçüm 
süresini tanımlayabilmenizi sağlayan hemen başlatma 
(NOW (Şimdi)) veya TIMED (Zamanlamalı) başlatma 
arasında seçim yapabileceğiniz bir menü açılır. 

 
Cursor (İmleç). Eğer Cursor (İmleç) seçeneği On (Açık) ise, İmleç Trend değerleri ekran 
başlığında görüntülenir. İmleç ekranın sol veya sağ tarafından alındığında görüntüleme 
alanına altı ekran arasından sonraki ekran getirilir. Bu yalnızca HOLD (Beklet) modunda 
çalışır. 
Zoom (Yakınlaştırma). Ekran alanında ayrıntıları görüntüleyecek veya grafiğin tamamını 
oturtacak şekilde görüntülemeyi yatay veya dikey olarak genişletmenizi veya 
daraltmanızı sağlar. Yakınlaştırma ve İmleç ok tuşları ile kullanılır; 23. Bölümde 
açıklanmıştır. 
Ofset ve Açıklık değer aralığı, hemen hemen her durumda iyi bir görüntüleme sağlayacak 
şekilde otomatik ayarlanmıştır, ancak bu ayarlar değiştirilebilir. Ayarlama menüsüne 
SETUP (Ayarlar) tuşu, F4 - MANUAL SETUP (Manuel Ayarlar), F1 - TREND SCALE 
(Trend Ölçeği) ile ulaşılabilir. Lamba modeline SETUP (Ayarlar) tuşu, F4 - MANUAL 
SETUP (Manuel Ayarlar) ve F3 - FUNCTION PREF (Fonksiyon Tercihleri) ile 
ulaşılabilir. Titreme Lambası modelini seçmek için yukarı/aşağı ok tuşlarını ve istediğiniz 
modeli seçmek için sol/sağ ok tuşlarını kullanın. Bkz. Bölüm 24, Fonksiyon Tercihleri. 

İpuçları ve Püf Noktaları 
Titremenin kaynağını bulmak için anlık titreme trendi ve yarım döngü gerilim veya akım 
trendlerini kullanın. Titreme, gerilim ve akım trendlerini seçmek için ok tuşlarını 
kullanın. 
10 dk (Pst), rastgele gerilim değişikliklerinin etkisini ortadan kaldırmak için daha uzun 
bir ölçüm süresi kullanır. Süre aynı zamanda elektrikli ev cihazları veya ısı pompaları 
gibi uzun çalışma döngülü tek bir kaynaktan gelen paraziti belirlemek için yeterince 
uzundur. 
2 saatlik (Plt) ölçüm süresi, düzensiz çalışma döngülerine sahip birden fazla parazit 
kaynağının bulunabileceği durumlarda ve kaynak makineleri veya değirmenler gibi 
ekipmanlar için faydalıdır. Plt ≤ 1,0, EN15160 gibi standartlarda kullanılan limittir. 
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Bölüm 18 
Geçici Akımlar 

Giriş 
Fluke 435-II ve 437-II, bir dizi kesinti sırasında yüksek çözünürlüklü dalga biçimlerini 
yakalayabilir. Analizör, tam kesinti anı itibariye gerilim ve akım dalga biçimlerinin 
enstantane görüntüsünü verecektir. Bu; düşüşler, yükselmeler, kesintiler, akım 
yükselmeleri ve geçici akımlar sırasında dalga biçimlerini görebilmenizi sağlar. 
Geçici Akımlar modunda Analizör, şiddeti 6 kilovolta kadar olan sinyallerin 
yakalanmasını sağlamak için kendi giriş devresinin özel bir ayarını kullanır. 
Geçici akımlar gerilim dalga biçimi üzerindeki ani dalgalanmalardır. Geçici akımlar 
sırasında hassas elektronik ekipmanların etkilenebileceği, hatta zarar göreceği ölçüde 
enerji söz konusu olabilir. Transients (Geçici Akımlar) ekranı, Scope Waveform (Skop 
Dalga Biçimi) ekranı ile benzerdir; ancak 60 veya 50 Hz sinüs dalgasında üst üste elen 
ani gerilim dalgalarının görüntülenebilmesi için dikey açıklığı daha geniştir. Gerilim 
(veya rms akımı) ayarlanabilir limitleri her aştığında bir dalga biçimi yakalanır. 
Maksimum 9999 olay yakalanabilir. Geçici akım algılama için örnekleme hızı 200 
kS/s'dir. 
Aynı zamanda geçici akımlarda, gerilim (Vrms ½), akım (Arms ½) ve frekans için yarım 
döngü rms değerini gösteren bir Meter (Ölçüm) ekranı da mevcuttur. Aynı zamanda bir 
Events (Olay) tablosu da mevcuttur. 

Dalga Biçimi Ekranı 
Transients (Geçici Akımlar) Dalga Biçimi ekranına girmek için: 

 MENU  
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 F2   

 

   

 

 ENTER  

 

 

 

 F3  
 

 

 

 

 F5   

 
 
Start (Başlat) menüsünde bir tetikleme olayı veya tetikleme olayları kombinasyonu, 
geçici akımlar (Volt) ve akım (AMP) tetikleme seviyesi ve Hemen veya Zamanlamalı 
ölçüm başlangıcı seçebilirsiniz. 
Analizör şunları her gördüğünde dalga biçimini yakalayacak şekilde ayarlanabilir: 
Gerilim Geçici Akımı, Gerilim Yükselmesi, Gerilim Düşüşü, Gerilim Kesintisi veya 
Akım Yükselmesi. Düşüşler ve yükselmeler, nominal gerilimden hızlı sapmalardır. 
Geçici akımın süresi 5 mikro saniye veya daha fazla olmalıdır. Geçici akımı gösteren 
ekran penceresi 4 döngülüktür. Toplamda 50 veya 60 (50/60 Hz) döngü yakalanır. Bunlar 
arasında gezinmek için imleç kullanılabilir. Düşüş sırasında gerilim düşerken yükselme 
sırasında yükselir. Kesinti sırasında gerilim, nominal değerin yalnızca birkaç yüzde altına 
düşer. Akım yükselmesi, süre olarak bir döngü ile birkaç saniye arasındaki akım artışıdır. 
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Eşik ve histerezis gibi tetikleme kriterleri ayarlanabilir. Güç Kalitesi Monitörü için de 
kullanılan kriterler: bu ayar varsayılan ayar olarak değerlendirilebilir ve SETUP (Ayarlar) 
tuşu, F4 – MANUAL SETUP (Manuel Ayarlar) yoluyla erişilir, 'limitleri' seçmek için 
yukarı/aşağı ok tuşlarını kullanın ENTER tuşuna basın. Geçici akım seviyesi dV/dt ve 
Arms için olan ayara Start (Başlat) ekranından erişilebilir. 
Alınan dalga biçimlerinin ayrıntılarına bakmak için İmleç ve Yakınlaştırma kullanılabilir. 
Kullanılabilir fonksiyon tuşları: 

F1  Yukarı/aşağı ok tuşları, Trend ekranında hareket etmek için 
atanır. 

F2  İmleç ve yakınlaştırma menüsüne erişim. 

F3  Meter (Ölçüm) ekranına erişim. 

F4  Events (Olay) menüsüne erişim. Meydana gelen olay sayısı 
gösterilir. 

F5  Ekran güncelleme için HOLD (Beklet) ve RUN (Çalıştır) 
arasında geçiş. HOLD (Beklet) seçeneğinden RUN 
(Çalıştır) seçeneğine geçildiğinde, başlangıcı ve ölçüm 
süresini tanımlayabilmenizi sağlayan hemen başlatma 
(NOW (Şimdi)) veya TIMED (Zamanlamalı) başlatma 
arasında seçim yapabileceğiniz bir menü açılır. 

 

İpuçları ve Püf Noktaları 
Güç dağıtım sistemlerinde geçici akımlar gibi kesintiler, birçok ekipmanda arızaya neden 
olabilir. Örneğin bilgisayarlar yeniden başlatılabilir ve birkaç kez geçici akımlara maruz 
kalan ekipmanlar arızalanabilir. Olaylar kesintili olarak gerçekleşir, bu da 
bulunabilmeleri için sistemin bir süre izlenmesini gerekli kılar. Elektronik güç kaynakları 
art arda arıza yaptığında veya bilgisayarlar aniden yeniden başlatıldığında gerilim geçici 
akımları olup olmadığını kontrol edin. 
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Bölüm 19 
Güç Dalgası 

Giriş 
Fluke 435-II ve 437-II'de bulunan bu ölçme modunda Analizör, yüksek çözünürlüklü 
dalga biçimlerini tek seferlik alım olarak kaydeden bir 8 kanallı skop kayıt cihazı gibi 
işlev görür. Fonksiyon, 8 kanal, frekans ve anlık güç için yarım döngü rms değerlerini 
kaydeder (Gerilim, Amper ve Watt için Vrms½, Arms½, W, Hz ve skop dalga biçimleri). 
Not: Güç Dalgası uzun bir dalga biçimini kaydederken Skop Dalga Biçimi anlık dalga 
biçiminin 4 periyodunu görüntüler. 
Not: Güç Dalgası, Fluke 437-II'de sunulan gibi 400 Hz güç sistemlerindeki ölçümler için 
kullanılamaz. 

Güç Dalgası Ekranı 
Power Waveform (Güç Dalga Biçimi) ekranına girmek için: 

 MENU  
 

 

 

 F2   
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 ENTER  
 

 

 

 
 
İzler sağ taraftan oluşturulur. Başlıktaki değerler, sağ tarafta çizilen en güncel değerlere 
karşılık gelir. Yukarı/aşağı ok tuşlarıyla tüm mevcut trendleri seçebilirsiniz. 
 
Kullanılabilir fonksiyon tuşları: 

F1  Yukarı/aşağı ok tuşları, trend setinin ve ilgili değerlerin 
seçimine atanır. 

F2  İmleç ve yakınlaştırma menüsüne erişim.  

F3  Meter (Ölçüm) ekranına erişim. Açıklamalar için aşağıya 
bakın. 

F4  Waveform (Dalga Biçimi) ekranına erişim. Analizör HOLD 
(Beklet) modunda olmalıdır. Açıklamalar için aşağıya 
bakın. 

F5  Ekran güncelleme için HOLD (Beklet) ile RUN (Çalıştır) 
arasında geçiş. HOLD (Beklet) seçeneğinden RUN 
(Çalıştır) seçeneğine geçildiğinde, Hemen Başlatma veya 
Zamanlamalı Başlatma arasında seçim yapabileceğiniz ve 
ölçüm Süresini seçebileceğiniz bir menü açılır. 

 
Cursor (İmleç). Eğer Cursor (İmleç) seçeneği On (Açık) ise, İmleç Trend değerleri ekran 
başlığında görüntülenir. İmleç ekranın sol veya sağ tarafından alındığında ekrandaki 
trend üzerinde gezinebilirsiniz. İmleç yalnızca Hold (Beklet) modunda aktiftir. 
 
Zoom (Yakınlaştırma). Ekran alanında ayrıntıları görüntüleyecek veya grafiğin tamamını 
oturtacak şekilde görüntülemeyi dikey olarak genişletmenizi veya daraltmanızı sağlar. 
Yakınlaştırma ve İmleç ok tuşları ile kullanılır; 23. Bölümde açıklanmıştır. 
 
Trend Ofseti ve Açıklığı değer aralığı, hemen hemen her durumda iyi bir görüntüleme 
sağlayacak şekilde otomatik ayarlanmıştır; ancak ayarlanabilirler. Ayar menüsüne 
SETUP (AYAR) tuşu ve F4 – MANUAL SETUP (MAUEL AYAR), F1 – TREND 
SCALE (TREND ÖLÇEĞİ) fonksiyon tuşlarıyla ulaşılır. Bkz. Bölüm 24, MANUEL 
AYAR. 
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Meter (Ölçüm) ekranı 
Power Wave Meter (Güç Dalgası Ölçüm) ekranına girmek için: 

 F3  
 

 

 
 
Kullanılabilir fonksiyon tuşları: 

F1  Yukarı/aşağı ok tuşları, Meter (Ölçüm) ekranında hareket 
etmek için atanır. 

F3  Trend ekranına erişim. 

F4  Waveform (Dalga Biçimi) ekranına erişim. Analizör HOLD 
(Beklet) modunda olmalıdır. Açıklamalar için aşağıya 
bakın. 

F5  Ekran güncelleme için HOLD (Beklet) ile RUN (Çalıştır) 
arasında geçiş. HOLD (Beklet) seçeneğinden RUN 
(Çalıştır) seçeneğine geçildiğinde, Hemen Başlatma veya 
Zamanlamalı Başlatma arasında seçim yapabileceğiniz ve 
ölçüm Süresini seçebileceğiniz bir menü açılır. 

 

Waveform (Dalga Biçimi) ekranı 
Power Wave (Güç Dalgası) Dalga Biçimi ekranına girmek için: 

 F4  
 

 

 
 
Trend ekranından başlayarak, imleci ilgilendiğiniz alana getirin. Ardından bu alanda 
dalga biçimi ekranını açmak için F4 – WAVE (Dalga) tuşuna basın. 
İmleci hareket ettirmek ve tüm kayıtlı dalga biçimleri arasında gezinmek için sol/sağ ok 
tuşlarını kullanın. Maksimum kayıt süresi yaklaşık 5 dakikadır. İmleç konumunda 
görüntülenen dalga biçiminin zamanı, ekranın alt kısmında bulunan durum satırında 
gösterilir. 
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Kullanılabilir fonksiyon tuşları: 
F1  Görüntülenmek üzere ayarlanan dalga biçiminin seçimi: 

VOLT tüm gerilimleri, AMP ise tüm akımları görüntüler. A 
(L1), B (L2), C (L3), N (nötr); seçilen fazın gerilim ve 
akımının eşzamanlı görüntülemesini verir. 

F2  İmleç ve yakınlaştırma menüsüne erişim. 

F4  Önceki ekrana dönün. 

 

İpuçları ve Püf Noktaları 
Güç Dalgası, birkaç dakikalık bir zaman aralığında yüksek çözünürlüklü dalga biçimleri 
kaydeder. Bu, ani yük değişikliklerinin gerilim ve akım dalga biçimleri üzerindeki 
etkisini izlemenizi sağlar. Büyük bir motorun veya kaynak makinesinin açılması veya 
kapatılması buna bir örnektir. Büyük gerilim değişiklikleri, zayıf bir güç dağıtım 
sistemine işaret edebilir. 
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Bölüm 20 
Ana Şebeke Sinyali 

Giriş 
Ana Şebeke Sinyali Fluke 435-II ve 437-II'de bulunan bir özelliktir. Güç dağıtımı 
sistemlerinde genellikle cihazların uzaktan açılması ve kapatılmasına yönelik kontrol 
sinyalleri bulunur (dalgalı kontrol olarak da bilinir). Bu kontrol sinyalleri, normal 50 veya 
60 Hz hat frekansından daha yüksek bir frekansa sahiptir ve 3 kHz'ye kadar yükselebilir. 
Şiddet, nominal hat gerilimine göre oldukça düşüktür. Kontrol sinyalleri, yalnızca 
uzaktaki bir cihazın kontrol edilmesi gerektiğinde vardır. 
Ana Şebeke Sinyali modunda 435-II ve 437-II, 2 farklı frekansla kontrol sinyallerinin 
gerçekleşmelerini (sinyal seviyesi) yakalayabilir. Frekans aralığı 60 Hz sistemler için 
70,0 – 3000,0 Hz, 50 Hz sistemler için ise 60,0 – 2500,0 şeklindedir. 
Frekans 1 ve frekans 2 sırayla şu tuşlara basılarak seçilebilir: SETUP (Ayarlar), F4 – 
MANUAL SETUP (Manuel Ayarlar), yukarı/aşağı ok tuşlarıyla Limits'i (Limitler) seçin, 
ENTER, F3 – EDIT (Düzenle), yukarı/aşağı ok tuşlarıyla Ana Şebeke Sinyalini seçin ve 
ENTER tuşuna basın. Ardından Frekans 1 ve 2'yi ayarlamak için ok tuşlarını kullanın. 
Bir ölçüm HOLD (Beklet) ayarından RUN (Çalıştır) ayarına geçirildiğinde ölçümün 
Süresi ve Hemen veya Zamanlamalı başlatma seçilebilir. 
Ölçüm sonuçları Trend ekranında ve Events (Olay) Tablosunda gösterilir. 
 
Not: Ana Şebeke Sinyali, Fluke 437-II'de sunulan gibi 400 Hz güç sistemlerindeki 
ölçümler için kullanılamaz. 
 

Trend 
Mains Signaling (Ana Şebeke Sinyali) Trend ekranına girmek için: 

 MENU  
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 F2   

 

   

 

 ENTER   

 
 
İzler sağ taraftan oluşturulur. Başlıktaki değerler, sağ tarafta çizilen en güncel değerlere 
karşılık gelir. Yukarı/aşağı ok tuşları ile değeri nominal hat geriliminin yüzdesi olarak 
veya 3 saniyelik ortalama gerilim (V3'ler) olarak seçebilirsiniz. 
Ana Şebeke Sinyalinde Nötr iletken kullanılmaz, ancak arıza tespit amaçlı olarak 
gösterilmiştir. 
 
Kullanılabilir fonksiyon tuşları: 

F1  Yukarı/aşağı ok tuşları, trend setinin ve ilgili değerlerin 
seçimine atanır. 

F2  İmleç açık/kapalı. 

F3  Ok tuşlarını Cursor (İmleç) veya Zoom (Yakınlaştırma) 
işlemine atama. 

F4  Events (Olay) tablolarına erişim. 

F5  Ekran güncelleme için HOLD (Beklet) ile RUN (Çalıştır) 
arasında geçiş. HOLD (Beklet) seçeneğinden RUN 
(Çalıştır) seçeneğine geçildiğinde, Hemen Başlatma veya 
Zamanlamalı Başlatma arasında seçim yapabileceğiniz ve 
ölçüm Süresini seçebileceğiniz bir menü açılır. 

 
Cursor (İmleç). Eğer Cursor (İmleç) seçeneği On (Açık) ise, İmleç Trend değerleri ekran 
başlığında görüntülenir. İmleç ekranın sol veya sağ tarafından alındığında ekrandaki 
trend üzerinde gezinebilirsiniz. 
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Zoom (Yakınlaştırma). Ekran alanında ayrıntıları görüntüleyecek veya grafiğin tamamını 
oturtacak şekilde görüntülemeyi yatay veya dikey olarak genişletmenizi veya 
daraltmanızı sağlar. Yakınlaştırma ve İmleç ok tuşları ile kullanılır; 23. Bölümde 
açıklanmıştır. 
 
Trend Ofseti ve Açıklığı değer aralığı, hemen hemen her durumda iyi bir görüntüleme 
sağlayacak şekilde otomatik ayarlanmıştır; ancak ayarlanabilirler. Ayarlama menüsüne 
SETUP (Ayarlar) tuşu ve F3 - FUNCTION PREF (Fonksiyon Tercihleri) fonksiyon tuşu 
ile ulaşılabilir. Bkz. Bölüm 24, Fonksiyon Tercihleri. 
 

Events (Olay) Tablosu 
Mains Signaling Events (Ana Şebeke Sinyali Olay) tablosuna girmek için: 

 F4  
 

 

 
 
Events (Olay) tablosu Normal modda ölçüm sırasında gerçekleşen olayları (limiti aşan 
V3) gösterir. Her olayın tarih, saat, tip (faz, sinyal 1 veya sinyal 2), seviye ve süre 
bilgileri listelenir. Detail (Ayrıntılı) modunda eşik geçişleri ile ilgili ek bilgiler verilir. 
 
Kullanılabilir fonksiyon tuşları: 

F3  Normal ve Ayrıntılı olay tablosu arasında geçiş. 

F4  Sonraki üst menüye dönüş. 

F5  Trend ekranına erişim. Trende erişim için iki yol aşağıda 
açıklanmıştır. 

 
 
Trende erişim için iki yol: 
1. Yukarı/aşağı ok tuşlarını kullanarak tabloda bir olayı vurgulayın. Trende girmek için 
ENTER tuşuna basın. İmleç açık, ekranın ortasında ve seçilen olayın üzerindedir.  
2. En güncel ölçüm değerlerini gösteren Trend kısmını görüntülemek için F5 Fonksiyon 
tuşuna basın. İmleç ve Yakınlaştırma daha sonra gerektiğinde açılabilir. 
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İpuçları ve Püf Noktaları. 
Kontrol sinyallerini yakalamak için öncelikle frekansları bilinmelidir. Bulunduğunuz 
bölgede kullanılan ana şebeke sinyalleri hakkında bilgi almak için yerel enerji 
tedarikçinizin Internet Web Sitesine başvurun. 
 
EN 50160, frekansın fonksiyonu olarak izin verilen 3 saniyelik ortalama gerilim V3'leri 
için ‘Meister Eğrisini’ göstermektedir. Limitler uygun şekilde programlanmalıdır. 
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Bölüm 21 
Kayıt Cihazı 

Giriş 
Kayıt Cihazı, yüksek çözünürlüklü birden fazla değeri kaydetme olanağı sağlayan bir 
fonksiyondur. Değerler, ayarlanabilir zaman aralıkları sırasında gözlemlenir. Aralığın 
sonunda tüm değerlerin minimum, maksimum ve ortalamaları saklanır ve sonraki 
gözleme aralığı başlar. Bu süreç inceleme döneminin Süresi boyunca devam eder. 
Analizör, kaydetme için kullanılan varsayılan bir önceden tanımlanmış değer setine 
sahiptir. Bu seti, kendi değer setiniz olarak özelleştirebilirsiniz. Kayıt cihazının başlat 
menüsündeki Setup Readings (Ayar Değerleri) vasıtasıyla kaydedilecek değerleri 
Ekleyebilir veya Çıkarabilirsiniz. 
Kaydetme fonksiyonunu, Interval'ı (Zaman aralığı) (0,25 sn - 2 Sa), kaydedilecek 
değerleri, maksimum kayıt süresini (1 Sa - Maks) ve kayıt için Immediate (Hemen) veya 
Timed (Zamanlamalı) başlatmayı seçmenizi sağlayan Start (Başlat) menüsünden 
başlatabilirsiniz. 
Değerler bir Meter (Ölçüm) ekranında, bir Trend Ekranında ve bir Events (Olay) 
Tablosunda görüntülenir. 

Başlat Menüsü 
Logger Start (Kayıt Cihazı Başlat) Menüsüne girmek için: 

 LOGGER  
 

 

 

 
Kaydedilecek değerler seti F1 –  SETUP READINGS (Ayar Değerleri) fonksiyon tuşu ile 
ulaşılan menüde seçilebilir. Varsayılan 50/60 Hz ve 400 Hz frekansları için değer seçim 
listesi farklıdır. Varsayılan frekansı 400 Hz olarak veya 400 Hz'den 50/60 Hz'e şekline 
dönüştürdüğünüz takdirde, değer seçim listesi varsayılan olarak ayarlanacaktır! 
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Yukarı/aşağı ok tuşlarını kullanarak kaydedilecek değer Kategorisini seçebilirsiniz. Bu 
Kategoriler Sütun 1'de listelenir: Volt, Amper, Güç, Enerji, Volt Harmonik, Amper 
Harmonik, Watt Harmonik, Frekans, Titreme (400 Hz için değil), Dengesizlik ve Ana 
Şebeke Sinyali (400 Hz için değil).  
Ok tuşlarıyla seçili Kategoriye ait değerlerin listelendiği Sütun 2'yi seçebilirsiniz.  ile 
gösterilen değerler, aktif değerlerdir ve Sütun 3'te de görünürler. 

 ile gösterilen değerler aktif değildir. Aktif olmayan bir değer yukarı/aşağı ok tuşlarıyla 
seçilebilir. Ardından F3 – ADD (Ekle) tuşuna basarsanız değer, seçili değerlere ait Sütun 
3'e eklenir. Sütun 2'de biraz önce seçtiğiniz değerin önünde artık  simgesinin 
gösterildiğine dikkat edin. 
Ok tuşlarıyla Sütun 3'teki bir aktif değeri seçebilirsiniz. Ardından F4 – REMOVE 
(Kaldır) tuşuna basarsanız, değer, aktif değer listesinden kaldırılır. 
F3 – MOVE (Taşı) tuşuyla belirli bir değeri, seçili değer listesinde daha üst bir konuma 
taşıyabilirsiniz.  
Hazır olduğunuzda F5 – OK (Tamam) tuşuna basın. 
 
Start (Başlat) menüsünde bulunan fonksiyon tuşları: 

F1  Readings Select (Değer Seçimi) menüsüne erişim. 

F2  Kayıt verilerini içeren dosyanın adının tanımlandığı menüye 
erişim. 

F5  Kayıt başlatma ve Trend Kaydı ekranına erişim. 

 

Meter (Ölçüm) ekranı 
Logger (Kayıt Cihazı) Ölçüm ekranına girmek için: 

 F5   

 
 
Bu ekran, kayıt cihazı fonksiyonunun tüm geçerli değerlerini görüntüler. Yukarı/aşağı ok 
tuşlarını kullanarak Meter (Ölçüm) ekranında hareket edin. 
Kullanılabilir fonksiyon tuşları: 

F1  Yukarı/aşağı ok tuşları, Meter (Ölçüm) ekranında 
yukarı/aşağı hareket etmek için atanır. 

F3  Trend ekranına erişim. 

F4  Events (Olay) Tablosuna erişim. 

F5  Kaydı Durdur/Kayda Başla 
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Trend 
Logger (Kayıt Cihazı) Trend ekranına girmek için: 

 F3  
 

 
 

 
 
Kayıt işlemi sırasında tüm değerler kaydedilir, ancak aynı anda hepsi görülemez. 
Görüntüleme alanında istediğiniz trend setinin görünmesini sağlamak için yukarı/aşağı ok 
tuşlarını kullanın. 
İzler sağ taraftan oluşturulur. Başlıktaki değerler, sağ tarafta çizilen en güncel değerlere 
karşılık gelir. 
Kullanılabilir fonksiyon tuşları: 

F1  Yukarı/aşağı ok tuşları, Trend ekranında görüntülenecek 
kayıt setinin seçimine atanır. Ekran başlığında seçilen set 
görüntülenir. 

F2  İmleç ve Yakınlaştırma işlemi için alt menüye erişim. 

F3  Tüm kaydedilen değerlerin anlık ölçüm sonuçlarını gösteren 
Meter (Ölçüm) ekranına erişim. 

F4  Events (Olay) Tablosuna erişim. 

F5  Kaydı durdurmak için menüye erişim. 

 
Cursor (İmleç). Eğer Cursor (İmleç) seçeneği On (Açık) ise, İmleç Trend değerleri ekran 
başlığında görüntülenir. İmleç ekranın sol veya sağ tarafından alındığında görüntüleme 
alanına sonraki ekran getirilir. İmleç yalnızca ‘Hold’ (Beklet) modunda aktiftir. 
Zoom (Yakınlaştırma). Ekran alanında ayrıntıları görüntüleyecek veya grafiğin tamamını 
oturtacak şekilde görüntülemeyi yatay veya dikey olarak genişletmenizi veya 
daraltmanızı sağlar. Dikey yakınlaştırmanın görüntüleme alanında tek iz olarak 
genişletilmesi durumunda trend minimum, maksimum ve ortalama değerleri ekran 
başlığında görüntülenir. Yakınlaştırma ve İmleç ok tuşları ile kullanılır; 23. Bölümde 
açıklanmıştır. 
Trend Ofseti ve Açıklığı değer aralığı, hemen hemen her durumda iyi bir görüntüleme 
sağlayacak şekilde otomatik ayarlanmıştır; ancak gerektiğinde ayarlanabilirler. Ayarlama 
menüsüne SETUP (Ayarlar) tuşu ve F3 – FUNCTION PREF (Fonksiyon Tercihleri) 
fonksiyon tuşu ile ulaşılabilir. Bkz. Bölüm 24, Fonksiyon Tercihleri  
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Events (Olay) 
Logger Events (Kayıt Cihazı Olay) Tablosu ekranına girmek için: 

 F3   

 
 
Events (Olay) tablolarında, faz gerilimlerinin eşikleri geçtiği tüm durumlar listelenir. 
Uluslararası standartlara uygun eşikler ya da kullanıcı tanımlı eşikler kullanılabilir. Eşik 
ayarlamaya SETUP (Ayarlar) tuşu ve Limits (Limitler) ile ulaşılabilir. Ayrıntılı bilgi için 
bkz. Bölüm 24, Limit Ayarları. 
Normal modda temel olay özellikleri listelenir: başlangıç zamanı, süre ve gerilim 
büyüklüğü. Detail (Ayrıntı), her faz için eşik geçişleri ile ilgili ayrıntıları gösterir. 
Wave Event (Dalga Olayı), seçili olay çevresindeki skop dalga biçimini gösterir. Rms 
event (Rms olayı) seçili olay çevresindeki ½ döngülük rms trendini gösterir. Dalga olayı 
ve rms olayı Fluke 435-II ve 437-II'de mevcuttur. 
Aşağıdaki Kısaltmalar ve Simgeler tablolarda kullanılır: 

Kısaltma Açıklama Simge Açıklama 

CHG Hızlı Gerilim Değişikliği  Yükselen gerilim ucu 

DIP Gerilim Düşüşü  Düşen gerilim ucu 

INT Gerilim Kesintisi   Yukarıya doğru değişim 

SWL Gerilim Yükselmesi   Aşağıya doğru değişim 

TRA Geçici Akım   

AMP Amper değeri aşıldı   

 
Kullanılabilir fonksiyon tuşları: 

F1  Dalga olayı ekranına geçiş: bu, seçili olay çevresindeki skop 
dalga biçimini gösterir. 

F2  Rms olayı ekranına geçiş: bu, seçili olay çevresindeki ½ 
döngülük rms trendini gösterir. 

F3  NORMAL ve AYRINTILI olay tablosu arasında geçiş. 

F4  Meter (Ölçüm) ekranına dönüş. 
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Bölüm 22 
Shipboard V/A/Hz 

Giriş 
Shipboard V/A/Hz (Volt/Amper/Hertz) önemli sayısal ölçüm değerlerini içeren bir 
Ölçüm cihazı ekranını görüntüler . Fonksiyon, Fluke 437-II'de mevcuttur ve shipboard 
tesisatları için faydalı olan ölçüm fonksiyonları sağlar. Ölçüm sonuçları, MIL-STD-1399-
300B askeri standartlarının gereksinimleriyle uyumludur. İlgili Trend ekranı, Ölçüm 
cihazı ekranında yer alan tüm değerlerde zamanla görülen değişiklikleri gösterir. 
Düşmeler ve yükselmeler gibi olaylar bir tabloda listelenir. 

Ölçüm cihazı ekranı 
Shipboard V/A/Hz Ölçüm cihazı ekranına ulaşmak için: 

 MENU  
 

 

 

 F2   
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 ENTER  
 

 

 

 
Ölçüm cihazı ekranı, aşağıdaki ölçüm sonuçlarına ilişkin genel bilgiler sağlar: 
V rms nominal gerilimlerin rms değeri 
%V tol gerilim toleransı 
%V imb gerilim dengesizliği 

 MIL-STD-1399-300B'ye göre Gerilim dengesizliği tanımının, Bölüm 14'te 
belirtilen Dengesizlik fonksiyonundaki dengesizlik tanımından farklı 
olduğunu göz önünde bulundurun.  
Dengesizlik, simetrik bileşenler yöntemini kullanır (bkz.  
IEC61000-4-30). 
Dengesizlik ortalama gerilimden maksimum sapmayı kullanır. 

V mod gerilim modülasyonu  
A rms akımların rms değeri 
A imb% akım dengesizliği. Bu fonksiyon için Akım dengesizliği tanımının Bölüm 

14'te açıklanan Dengesizlik fonksiyonundaki dengesizlik tanımından farklı 
olduğunu göz önünde bulundurun. 
Dengesizlik, simetrik bileşenler yöntemini kullanır (bkz.  
IEC61000-4-30). 
Dengesizlik ortalama akımdan maksimum sapmayı kullanır. 

Hz Frekans  
Hz 10s Frekans10s 
Hz tol Frekans toleransı (mutlak) 
Hz tol% Frekans toleransı bağıl (%) 
Hz mod Frekans modülasyonu (mutlak) 
Hz mod% Frekans modülasyonu bağıl (%) 
Ölçüm cihazı ekranında gezinmek için yukarı/aşağı ok tuşlarını kullanın. 
 
Ölçüm cihazı ekranında bulunan rakamlar sürekli olarak güncellenebilen mevcut 
değerlerdir. Ölçüm açılır açılmaz bu değerlerde zaman içerisinde yapılan değişiklikler 
kaydedilir. Kayıtlar Trend ekranında görülebilir. 
Kayıt.  
Ölçüm cihazı ekranındaki tüm ölçüm değerleri kaydedilir. Ayrıntılı bilgi için Bölüm 3, 
Ölçüm Değerlerinin Kaydedilmesi paragrafına başvurun. 
Vrms ve Arms gibi rms'ye dayalı ölçümlerin Çevrim Birikim Aralığı, 10/12 çevrime ya 
da 150/180 çevrime ayarlanabilir. Ayarlamak için sırasıyla şu tuşlara basın: SETUP 
(AYAR) tuşu,  
F4 – MANUAL SETUP (MANUEL AYAR), F3 – FUNCTION PREF (FONKSİYON 
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SEÇENEKLERİ) tuşları ve Çevrim Birikimini seçmek için yukarı/aşağı ok tuşlarını ve 
ayarlamak için sağ/sol ok tuşlarını kullanın. 
Kullanılabilir fonksiyon tuşları: 

F1  Ölçüm cihazı ekranında gezinmek için yukarı/aşağı ok 
tuşları atanmıştır. 

F3  Trend ekranına erişim. Açıklama için aşağıya bakın. 

F4  Olaylar ekranına erişim. Meydana gelen olayların sayısı 
gösterilir. Açıklama için aşağıya bakın. 

F5  Ekran güncellemesi için HOLD (BEKLET) ve RUN 
(ÇALIŞTIR) seçenekleri arasında geçiş yapın. HOLD 
(BEKLET) seçeneğinden RUN (ÇALIŞTIR) seçeneğine 
geçiş yapıldığında ölçümün başlangıç zamanını ve süresini 
tanımlamanızı sağlayan derhal (NOW) (ŞİMDİ) ya da 
TIMED (ZAMAN AYARLI) başlatma zamanı seçeneklerini 
tercih etmenize imkan veren bir menü görüntülenir. 

Trend 
Shipboard V/A/Hz Trend ekranına ulaşmak için: 

 F3  
 

 

 
 
Ölçüm cihazı ekranında bulunan tüm değerler kaydedilir, ancak Ölçüm cihazı ekranında 
her bir sırada bulunan Trendler her defasında bir kez gösterilir. Sıra seçimi için 
yukarı/aşağı ok tuşlarını atamak üzere F1 Fonksiyon tuşuna basın. 
Sağ tarafta biriken izler. Başlıkta yer alan değerler sağ tarafta grafiği verilen en son 
değerlere karşılık gelir. 
Kullanılabilir fonksiyon tuşları: 

F1  Trend ekranında gezinmek için yukarı/aşağı ok tuşları 
atanmıştır. 

F2  İmlece ve yakınlaştırma menüsüne erişim. 

F3  Ölçüm ekranı ekranına geri dön. 

F4  Olaylar menüsüne erişim. Meydana gelen olayların sayısı 
gösterilir. Açıklama için aşağıya bakın. 

 
 



Fluke 434-II/435-II/437-II 
Kullanım Kılavuzu 

22-4 

F5  Ekran güncellemesi için HOLD (BEKLET) ve RUN 
(ÇALIŞTIR) seçenekleri arasında geçiş yapın. HOLD 
(BEKLET) seçeneğinden RUN (ÇALIŞTIR) seçeneğine 
geçiş yapıldığında ölçümün başlangıç zamanını ve süresini 
tanımlamanızı sağlayan derhal (NOW) (ŞİMDİ) ya da 
TIMED (ZAMAN AYARLI) başlatma zamanı seçeneklerini 
tercih etmenize imkan veren bir menü görüntülenir. 

 
İmleç. İmleç açıldığında, İmleçte bulunan Trend değerleri ekran başlığında görüntülenir. 
İmleci ekranın sol veya sağ tarafının dışına taşımak bir sonraki ekranı görüntüleme 
alanına getirir. İmleç yalnızca Hold (Bekletme) modunda aktiftir. 
 
Yakınlaştırma. Ayrıntıları görüntülemek ya da ekran alanı içerisine tam bir grafik 
yerleştirmek için görüntüyü dikey ya da yatay olarak büyültüp küçültmenizi sağlar. 
Yakınlaştırma ve İmleç, ok tuşlarıyla çalıştırılır ve Bölüm 23'te açıklanır. 
Hemen hemen her durumda Trendlerin Ofseti ve Aralığı iyi bir görüntüleme için 
otomatik ölçüm aralığı ayarlar. İstendiğinde, aktif ölçümlerin Ofsetini ve Aralığını 
değiştirebilirsiniz. Sırasıyla şu tuşlara basın: 
SETUP (AYAR) tuşu, F4 – MANUAL SETUP (MANUEL AYAR), F1 – TREND 
SCALE (TREND ÖLÇEĞİ). Ayarlanacak öğeyi seçmek için yukarı/aşağı ok tuşlarını, 
ayarlamak için sağ/sol ok tuşlarını kullanın. PHASE (FAZ) ve NEUTRAL (NÖTR) için 
farklı ayarlar mevcuttur (F3 Fonksiyon tuşu kullanılarak seçim yapılacaktır). Daha fazla 
bilgi için Bölüm 24'e bakınız. 

Olaylar 
Shipboard V/A/Hz Olaylar ekranına ulaşmak için: 

 F4  
 

 

 
Olaylar tablosu faz gerilimlerinin tüm eşik geçişlerini listeler. Uluslararası standartlara 
göre eşikler ya da kullanıcı tarafından tanımlanabilir eşikler kullanılabilir. Eşik ayarlarına 
SETUP (AYAR) tuşu ve Limits (Kısıtlamalar) üzerinden ulaşılabilir. Ayrıntılı bilgi için 
bkz. Bölüm 23, Kısıtlama Ayarları. 
Normal modunda olayla ilgili önemli bilgiler listelenir: başlangıç zamanı, süre ve gerilim 
büyüklüğü. Ayrıntılarda faza göre eşik geçişlerinin ayrıntıları gösterilir. 
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Tablolarda aşağıdaki Kısaltmalar ve Semboller kullanılır: 
Kısaltma Açıklama  Sembol Açıklama 

CHG Hızlı Gerilim Değişimi   Gerilim yükselme eşiği 

DIP Gerilim Düşmesi   Düşen gerilim eşiği 

INT Gerilim Kesintisi    Yukarıya doğru değiştir 

SWL Gerilim Yükselmesi    Aşağıya doğru değişim 

TRA Geçici akım    

AMP Amp değeri aşıldı    

 
Kullanılabilir fonksiyon tuşları: 

F1  Dalga olay görüntülemeye geçin: bu seçili olayın etrafında 
bir skop dalga biçimi gösterecektir. 

F2  Rms olay görüntülemeye geçin: bu seçili olayın etrafında ½ 
çevrim rms trendini gösterecektir. 

F3  NORMAL ve DETAILED(AYRINTILI) olay tablosu 
arasında geçiş yapın. 

F4  Trend ekranına geri dön. 
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Bölüm 23 
İmleç ve Yakınlaştırma 

Giriş 
Bu bölümde İmleç ve Yakınlaştırmanın; Dalga Biçimi, Trend ve Çubuk Grafik 
ekranlarını görüntülemek ve ayrıntılarını incelemek için nasıl kullanılacağı 
anlatılmaktadır. Cursor (İmleç) ve Zoom (Yakınlaştırma) belirli bir ölçüde etkileşimlidir 
ve her ikisi de ok tuşları ile kullanılır. 
İmleç; Dalga Biçimi, Trend veya Çubuk Grafik üzerindeki bir noktada 
konumlandırılabilecek yatay bir çizgidir. Bu noktada ölçülen değerler ekran başlığında 
görüntülenir. 
Yakınlaştırma, ayrıntıları daha iyi görebilmek amacıyla grafiği genişletebilmenizi ve 
daraltabilmenizi sağlar. Yatay Yakınlaştırma, Dalga Biçimi ve Trend ile kullanılabilir. 
Cursor (İmleç) On (Açık) olarak ayarlanamıyorsa Analizörü HOLD (Beklet) moduna 
alın.  

Dalga Biçimi Ekranlarında İmleç 
Skop Dalga Biçimi ekranı örnek olarak kullanılmıştır. Geçici Akımlar ekranında da İmleç 
ve Yakınlaştırma aynı şekilde çalışır. 
Şekil 23.1, İmleç ve Yakınlaştırmanın kapalı olduğu Skop Dalga Biçimi ekranını 
göstermektedir. Ekran başlığında görüntülenen dalga biçimlerinin rms değerleri gösterilir. 

 
Şekil 23-1. Dalga biçimi ekranı, imleç yok 
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Şekil 23-2. Dalga biçimi ekranı, imleç açık 

 
Şekil 23-3. İmleç ve yakınlaştırmanın açık olduğu dalga biçimi ekranı 

• İmleci açmak için F2'e basın. İmleci dalga biçimlerinde yatay olarak hareket ettirmek 
için sol/sağ ok tuşlarını kullanın. İmleçteki dalga biçimlerinin değeri Şekil 23.2'de 
gösterilen şekilde ekran başlığında görüntülenir.  

• Yukarı/aşağı ok tuşları yakınlaştırmayı dikey olarak gerçekleştirir (Şekil 23.3). 

Trend Ekranlarında İmleç 
Volt/Amper/Hertz Trend ekranı örnek olarak kullanılmıştır. Diğer Trend ekranlarında 
İmleç ve Yakınlaştırma aynı şekilde çalışır. 
Şekil 23.4, İmleç ve Yakınlaştırmanın kapalı olduğu Trend ekranını göstermektedir. 
Ekran başlığında, ekranın sağ tarafında Trendlerin rms değerleri görüntülenir. Bu, 
ekranın, en güncel ölçüm değerlerinin bulunduğu tarafıdır. 

 
Şekil 23-4. Trend ekranı, imleç yok 

 
Şekil 23-5. Trend ekranı, imleç açık 



 İmleç ve Yakınlaştırma 
 İmleç Açık olarak Olay Tablosundan Trend Ekranına23 

  23-3 

 
Şekil 23-6. İmleç ve yakınlaştırmanın açık olduğu Trend ekranı 

F1, F2, F3 ve F4 Fonksiyon tuşları ile ok tuşları, İmleç ve Yakınlaştırmayı çalıştırmak 
için kullanılır: 
• İmleci açmak için F2 ve F3'yi kullanın (yalnızca Hold (Beklet) modunda). İmleci 

trendlerde yatay olarak hareket ettirmek için sol/sağ ok tuşlarını kullanın. İmleçteki 
trendlerin değeri Şekil 23.5'te gösterilen şekilde ekran başlığında görüntülenir. İmleç 
ekranın en sol veya en sağ tarafına getirildiğinde trend sola veya sağa kaydırılır. 

• Ok tuşlarını Yakınlaştırmayı çalıştırmaya atamak için F4 tuşuna basın. Sol/sağ ok 
tuşları artık trendleri, Şekil 23.6'da gösterilen şekilde yatay olarak genişletmek veya 
daraltmak için kullanılabilir. Yukarı/aşağı ok tuşları bu işlemleri dikey olarak 
gerçekleştirir. Eğer İmleç açık ise, yatay yakınlaştırma İmlecin etrafında simetrik 
olarak gerçekleşir; kapalı ise, yatay yakınlaştırma ekranın sağ tarafından gerçekleşir. 

• Ok tuşlarını görüntülenecek Trend satırlarını seçmeye atamak için F1 tuşuna basın. 
• Ok tuşlarını İmleci çalıştırmaya atamak için F4 tuşuna tekrar basın. 

İmleç Açık olarak Olay Tablosundan Trend Ekranına 
Bir olay tablosu içinde yukarı/aşağı ok tuşları ile belirli bir olayı vurgulayabilirsiniz 
(yalnızca Hold (Beklet) modunda). Daha sonra ENTER tuşuna basın. Sonuç olarak, İmleç 
açık ve vurgulanan olayın üzerinde olacak şekilde Trend ekranı gösterilir. Bu işlemin 
adımları aşağıda gösterilmiştir. 
Aşağıdaki örnekte imleç açık olarak Düşüşler ve Yükselmeler olay tablosundan trend 
ekranına geçiş gösterilmektedir: 

  
 

 

 

Yukarı/aşağı ok tuşlarını kullanarak ilgili olayı 
vurgulayın. 
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 ENTER   

 
İmleç açık ve tabloda vurgulanan olayın üzerinde 
olacak şekilde trend ekranına ulaşmak için 
ENTER tuşuna basın. 

 

Çubuk Grafik Ekranlarında İmleç 
Örnek olarak, Şekil 23.7'de gösterilen şekilde Üç Fazlı Gerilim Harmonikleri ekranı 
kullanılmıştır. Diğer Çubuk Grafik ekranlarında İmleç ve Yakınlaştırma aynı şekilde 
çalışır. 

 
Şekil 23-7. Çubuk grafiklerde imleç 

Çubuk Grafik ekranlarında İmleç her zaman açıktır. İmleç ve Yakınlaştırma, ok tuşları ile 
kullanılır: 
• İmleci belirli bir çubuk üzerinde konumlandırmak için sol/sağ ok tuşlarını kullanın. 

Başlıkta çubuğa ait ilgili ölçme verileri gösterilir. Belirli durumlarda, tek ekranda 
görüntülenebilenden daha fazla çubuk bulunur. Örneğin şekilde, toplam 51 
harmonikten 17'si görüntülenmektedir. İmleç ekranın en sol veya en sağ tarafına 
getirildiğinde görüntüleme alanına sonraki ekran getirilir. 

• Yukarı/aşağı ok tuşlarını kullanarak Çubuk Grafikleri dikey olarak genişletin (veya 
daraltın). 
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Bölüm 24 
Analizörün Ayarlanması 

Giriş 
Analizör birçok ölçme fonksiyonu sunmaktadır. Bu fonksiyonlar, hemen hemen her 
durumda ölçme sonuçlarının mümkün olan en iyi şekilde sunulmasını sağlayacak şekilde 
önceden ayarlanmıştır. Ancak eğer isterse kullanıcı, belirli gereksinimleri karşılayan 
kişisel ayarlarını yapabilir. Bu bölümde hangi ayarların yapılabileceği ve bunların 
menüler içinde nereden bulunabileceği anlatılmaktadır. Bazı ayarlar adım adım 
açıklanacaktır. 
İlk ayarlar. 
Bir Fabrika Varsayılanlarına sıfırlama işleminin ardından veya tüm güç kaynaklarıyla 
bağlantısının kesildiği durumlarda Analizöre ilk kez güç verdiğinizde, bir dizi genel ayarı 
yerel durumunuza uygun şekilde ayarlamanız gerekir. Aşağıdaki tabloda genel bilgiler 
verilmiştir: 

Ayar Ayarlanmış Değer 

Bilgi dili İngilizce 

Nominal Frekans 60 Hz 

Nominal Gerilim 120 V 

Faz Tanımı  A, B, C 

Faz Renkleri A/L1-B/L2-C/L3-N-Toprak Siyah-Kırmızı-Mavi-Gri-Yeşil 

Tarih* + Tarih Formatı Ay/Gün/Yıl 

Saat* 00:00:00 

* Fabrika Ayarından sonra sıfırlanmayacaktır 
LANGUAGE (DİL) ekranından başlayarak tercih edilen dili vurgulamak için 
yukarı/aşağı ok tuşlarını kullanın, ENTER (GİRİŞ) tuşuna basın ve dili ayarlamak için 
başlık mesajını onaylayın. Bir sonraki kurulum ayarı öğesi için F5 - NEXT (SONRAKİ) 
tuşuna basın. 
Tablodaki parametrelerin ayarı için hazır olduğunda Şekil 23-1'deki ekran görüntülenir. 
Bu ekran, Analizörün tüm ayarlarına erişmenizi sağlar. 
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Şekil 24-1. Analizörün ayarlarına giriş ekranı 

Gücü açın. 
Gücü açtığınızda Şekil 24-2'deki hoş geldiniz ekranı görüntülenir. Bu ekran, en önemli 
ayarların bazılarının genel bir görünümünü verir: tarih, saat, kablo konfigürasyonu, 
nominal frekans, nominal gerilim, kullanılan güç kalitesi limitleri seti ve kullanılacak 
gerilim ve akım problarının tipi. 
F1 fonksiyon tuşu, gerilim ve akım problarının incelenecek güç sistemine nasıl 
bağlanacağını ayrıntılı olarak gösteren bir ekrana erişim sağlar. Şekil 24-3'te bir örnek 
verilmektedir. Hoş geldiniz ekranına dönmek için F1 tuşuna tekrar basın. 

 
Şekil 24-2. Güç açıldığında hoş geldiniz ekranı 

 
Şekil 24-3. Mevcut kablo konfigürasyonunu gösteren ekran 

SETUP (Ayarlar) tuşuna basıldığında Analizörün tüm ayarlarının bulunduğu menülere 
erişilir. 

 SETUP  
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Ayarlar, dört fonksiyonel bölüme ayrılmıştır ve kılavuzun bu bölümünün dört kısmında 
açıklanmıştır: 
• USER PREFerences (Kullanıcı Tercihleri): Dil ayarı, Faz Tanımı, Faz Renkleri, RS-

232 baud hızı, Ekranın otomatik kapatılması (pil gücünden tasarruf için), Kullanıcı 
adı tanımı (giriş ekranında gösterilen şekilde), fabrika varsayılan ayarlarına sıfırlama, 
demo modu açık/kapalı, ekran kontrastı, SD Bellek Kartını biçimlendirme. Bazı 
menülerde fabrika varsayılan ayarlarına sıfırlama için kullanılabilecek bir fonksiyon 
tuşu bulunur. 
F1 Fonksiyon tuşuyla erişilebilir. Bu bölümde ileride açıklanmaktadır. 

• VERSION & CALibration  Model Numarası, Seri Numarası, Kalibrasyon Numarası, 
Kalibrasyon Tarihini gösteren bir salt okunur menüye erişim sağlar. F1 Fonksiyon 
tuşu ile kurulu Seçenekleri gösteren bir alt menüye erişilebilir. Kurulu olmayan 
fonksiyonların nasıl etkinleştirileceği İpuçları ve Bakım adlı 25. Bölümde 
açıklanmaktadır. 
F2 Fonksiyon tuşu ile şarj durumu ve kalite gibi Pil Bilgilerine erişebilirsiniz. Pille 
ilgili daha fazla bilgi için bkz. Bölüm 25 – İpuçları ve Bakım.  

• SETUP WIZARD (Ayar Sihirbazı): doğru bir ölçüm için temel olan genel ayarlar 
içinde rehber eşliğinde gezinmenizi sağlar. Bu, şu parametreleri içerir: kablo 
konfigürasyonu, nominal frekans, nominal gerilim, kullanılan güç kalitesi limitleri 
seti ve kullanılacak gerilim ve akım probları. Prob ölçeklendirme, Faz ve Nötr için 
ayrı olarak yapılır. F3 Fonksiyon tuşuyla erişilebilir. 

• MANUAL SETUP (Manuel Ayarlar): bu kapsamlı menü, kullanıcının birçok 
fonksiyonu kendi özel gereksinimlerine göre özelleştirmesini sağlar. Ancak bu 
fonksiyonların çoğu, neredeyse her durumda net bir ekran elde edilmesini sağlayacak 
değerlere önceden ayarlanmıştır. Aynı zamanda Tarih, Saat, Konfigürasyon, Nominal 
Gerilim (Vnom) ve kullanılan Limitler buradan ayarlanabilir. F4 Fonksiyon tuşuyla 
erişilebilir. 
Bu bölümün ilerleyen kısımlarında hangi ayarların yapılabileceği ayrıntılı olarak 
açıklanmaktadır. 

Aşağıdaki tuşlar menüde gezinmek ve seçim yapmak için kullanılır: 

 Ayarlanacak öğeyi seçme. 

ENTER  Seçilen ayarlar menüsüne girmek için basın. 

 

Ayarlar menüsünde seçim yapmak (yukarı/aşağı) ve öğeleri 
ayarlamak (sol/sağ) için. Bir seçimi onaylamak için ENTER 
tuşuna basın. 

F1  ... F3  Seçimler veya alt menülere erişim. 

F5  Önceki menüye dönün. 

 
Aşağıdaki şekilde SETUP (Ayarlar) tuşunun altındaki giriş menüsü bulunmaktadır. 
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USER PREFerences (Kullanıcı Tercihleri) 
USER PREFerences (Kullanıcı Tercihleri) menülerine girmek için: 

SETUPSETUP1.

ENTER3.

F4

6

F1 F3 F4

7 8 9 11

F2 F4

10

F1

 
 

USER PREFerences (Kullanıcı Tercihleri şu ayarları özelleştirmenize olanak tanır: Bilgi 
Dili, Faz Tanımı, Faz Renkleri, RS-232 baud hızı ayarları, ekran arka ışığının otomatik 
kapatılması, Kullanıcı adı/adresinin programlanması (giriş ekranında gösterilen şekilde), 
Analizörün Fabrika Varsayılanlarına Sıfırlanması, Demo Modunu açma/kapatma, ekran 
kontrastı ve belleklerin silinmesi. 
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Nasıl ayar yapılacağı ile ilgili olarak aşağıya bakın: 

1  Language (Dil): yukarı/aşağı ok tuşlarını kullanarak istediğiniz bilgi 
dilini seçin. Onaylamak için Enter tuşuna ve ardından F5 – OK 
(Tamam) fonksiyon tuşuna basın. 

2  Phase Identification (Faz Tanımı): Yukarı/aşağı ok tuşlarını kullanarak 
A, B, C veya L1, L2, L3 seçeneğini seçin. Menüden çıkmak için Enter 
tuşuna ve ardından F5 – BACK (Geri) fonksiyon tuşuna basın. 

3  Phase Colors (Faz Renkleri): Yukarı/aşağı ok tuşlarını kullanarak ABD, 
AB, İngiltere'de kullanılan veya HD 308 S2'ye uygun renkleri seçin. 
Veya kendi renk setinizi tanımlayın: ENTER tuşuna basın ve 
yukarı/aşağı ok tuşlarını kullanarak bir faz seçin ve sol/sağ ok tuşlarını 
kullanarak bir renk seçin. Menüden çıkmak için F5 – BACK (Geri) 
fonksiyon tuşuna basın. 

4  RS-232: Bir bilgisayarla iletişim için baud hızını ayarlamak için sol/sağ 
ok tuşlarını kullanın. Menüden çıkmak için F5 – BACK (Geri) 
fonksiyon tuşuna basın.  

5  Battery save (Pil tasarrufu) Ekranın kısılması için hiçbir tuş 
kullanılmadan geçecek süreyi ayarlamak için yukarı/aşağı ok tuşlarını 
kullanın. Onaylamak için ENTER tuşuna ve ardından menüden çıkmak 
için F5 – BACK (Geri) fonksiyon tuşuna basın. 

6  User id (Kullanıcı kimliği): kullanıcı tarafından programlanabilir metin 
ile 3 satır tanımlayabileceğiniz menüye erişim (örn. sahibinin adı, tesisi 
ve adresi). Bu metin cihaz açılırken ve SETUP (Ayarlar) giriş 
ekranlarında görüntülenir. Yukarı/aşağı ok tuşlarını kullanarak bir 
karakter seçin. Karakter konumunu seçmek için sol/sağ ok tuşlarını 
kullanın. Boşluk girmek için F3 Fonksiyon tuşunu kullanın. Bir sonraki 
satıra geçmek için ENTER tuşunu kullanın. Menüden çıkmak için F5 – 
OK (Tamam) fonksiyon tuşuna basın. 

7  F1 - FACTORY DEFAULTS (Fabrika Varsayılanları):bu menüdeki 
tüm ayarları fabrika varsayılanlarına sıfırlar. 

8  F2 - DEMO modu: gerilim giriş hassaslıkları, demo jeneratörü ile 
kullanılmak üzere 2 V'ye yükseltilir. Jeneratör, farklı parazit tipleri ile 
güvenli gerilim seviyelerinde 3 faz gerilimler ve akımlar oluşturabilir. 

9  F3 – CONTRAST (Kontrast): Ekran kontrastını ayarlamak için sol/sağ 
ok tuşlarını kullanın. 

10  F4 – FORMAT SD CARD (SD Kartı Biçimlendir): Tüm veri setleri, 
ekranlar ve kayıt verileri bu işlemle silinebilir. Onaylama menüsü ile 
korunma sağlanır. 

11  F5 - BACK (Geri): SETUP (Ayarlar) giriş menüsüne dönüş. 
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MANUAL SETUP (Manuel Ayarlar) 
MANUAL SETUP (Manuel Ayarlar) menülerine girmek için: 

SETUPSETUP1.

ENTER3.

F1 F3F2

F4

ENTER5.

ENTER7.

ENTER9.

8.

2.

4.

6.
10. 11. 12. 13. 14.
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MANUAL SETUP (Manuel Ayarlar), ölçümlerle ilgili Analizör ayarlarını 
özelleştirmenizi sağlar. 

1  MANUAL SETUP (Manuel Ayarlar) ekranına erişmek için SETUP 
(Ayarlar) tuşuna ve ardından F4 – MANUAL SETUP (Manuel Ayarlar) 
fonksiyon tuşuna basın. 

2  

3  

Aşağıda listelenen parametrelerden birini seçmek için yukarı/aşağı ok 
tuşlarını kullanın ve ardından ayarlar menüsüne erişmek için ENTER 
tuşuna basın: 
- Date (Tarih), Time (Saat): tarih, saat ve tarih formatını seçmek için ok 
tuşlarını kullanın. Seçili tarih formatını onaylamak için ENTER tuşuna 
basın. Eğer GPS alıcı bağlı ve F2 seçeneği GPS AÇIK olarak 
ayarlanmışsa, tarih ve saat otomatik olarak senkronize edilir. Saat dilimi 
ve yaz saati AÇIK/KAPALI seçenekleri de ayarlanabilir. Alım kalitesi 
hakkında bilgi veren GPS test menüsüne girmek için F1 tuşuna basın. 
Önceki menüye dönmek için F5 - BACK (Geri) Fonksiyon tuşuna 
basın. 
- Config (Konfigürasyon): 10 kablo (50/60 Hz güç sistemleri) 
konfigürasyonu seçimi. Seçim F1, F2, F3 ve ok tuşlarıyla yapılır. 
Onaylamak ve Analizörün güç sistemine nasıl bağlanacağını gösteren 
ekrana girmek için ENTER tuşuna basın. İşiniz bittiğinde SETUP 
(Ayarlar) giriş ekranına dönmek için F5 Fonksiyon tuşuna iki kez basın. 
Bu bölümün ilerleyen kısımlarında kablo konfigürasyonunun adım adım 
nasıl değiştirileceğiyle ilgili bir örnek verilmektedir.  
- Freq (Frekans): Nominal Frekans ayarı (50 Hz, 60 Hz veya Fluke 437-
II'de 400 Hz). Nominal Frekansı seçmek için yukarı/aşağı ok tuşlarını 
kullanın. Onaylamak için ENTER tuşuna ve bir üst menüye dönmek 
için F5 – BACK (Geri) Fonksiyon tuşuna basın. 
- Vnom: Nominal Gerilim ayarlama. Ok tuşlarını kullanarak 100 V, 120 
V, 230 V, 400 V veya başka bir gerilim değerini seçin. Onaylamak için 
ENTER tuşuna ve bir üst menüye dönmek için F5 – BACK (Geri) 
Fonksiyon tuşuna basın. 
- Limits (Limitler): Limit Ayarları paragrafına bakın. 
 - Clamp (Pens), A range (A aralık), V scale (V ölçek): Analizörü akım 
penslerinin ve gerilim uçlarının özelliklerine göre ayarlama. Varsayılan 
seçenek, Analizör ile birlikte verilen aksesuarlar için geçerli olandır. 
Birlikte verilen gerilim uçları 1:1 tiptir; azaltma uçları veya gerilim 
transformatörü kullanırken gerilim ölçeği, duruma uygun şekilde 
değiştirilmelidir (örn. 10 kez azaltma için 10:1). Benzer şekilde akım 
ölçeği de, akım pensleri ile birlikte akım dönüştürücü kullanılırken 
ayarlanabilir. Ok tuşları ile gerilim ve akım değerlerini, istediğiniz 
dönüştürme oranına ayarlayabilirsiniz. Amper ve Volt ölçeklendirme 
seçimi, F3 Fonksiyon tuşu ile gerçekleştirilir. Faz ve Nötr için ayrı 
seçim tabloları mevcuttur: Seçim için F4 Fonksiyon tuşu kullanılır. 
Amp clamp'in (Amper pensi) ardından: çeşitli Fluke pens tiplerini 
seçebilirsiniz. Bunun ardından Analizörün hassasiyeti otomatik olarak 
ayarlanır. Birden fazla hassasiyeti olan pensler için Analizörün 
hassasiyeti, pensin hassasiyetiyle uyumlu olacak şekilde ayarlanmalıdır 
(Sensitivity: (Hassasiyet) yoluyla erişilebilir). Amp clamp'in (Amper 
pensi) ardından: ayrıca 1 V/A, 100 mV/A gibi pens hassasiyeti 
değerlerini seçebilirsiniz. 
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x10 hassasiyet, amper hassasiyetini 10 kat artırır. Bu durumda sinyal, 
AC kuplajlıdır, yani DC sinyal bileşenleri engellenir. Çözünürlük, 
sınırlı aralıkla birlikte 10 kat daha büyüktür. 

4  

5  

Trend Scale (Trend Ölçeği): bu menüde gerilim, Zirve Faktörü (CF) ve 
frekansın gerçek ölçümü için trend ekranlarının ofset ve açıklığını 
ayarlayabilirsiniz. F4 Fonksiyon tuşuyla AUTO (Otomatik) modu OFF 
(Kapalı) olarak ayarlandığında manuel ayar yapılabilir. AUTO modu 
ON (Açık) olarak ayarlıyken, ofset ve açıklık, neredeyse her durumda 
net bir ekran elde edilmesini sağlayan bir değere ayarlanır (otomatik 
ölçeklendirme). Faz ve Nötr için ayrı ayarlar sağlanır: seçim F3 
Fonksiyon tuşuyla gerçekleştirilir.   

6  

7  

Scope Scale (Skop Ölçeği): Skop ekranının gerilim ve akım aralığı 
ayarı. Faz ve Nötr için ayrı ayarlar sağlanır: seçim F3 Fonksiyon 
tuşuyla gerçekleştirilir. F4 Fonksiyon tuşu Varsayılan değerlere 
dönülmesini sağlar. 
Bu bölümün ilerleyen kısımlarında skop ölçeğinin adım adım nasıl 
değiştirileceğiyle ilgili bir örnek verilmektedir.  

8  

9  

Function Preferences (Fonksiyon Tercihleri): Trend ekranı, 
Harmonikler, Düşüşler ve Yükselmeler, Titreme, Fazör, Güçle ilgili 
fonksiyonların ve Vrms/Arms için Biriken Döngü sayısının ayarı. 
Aşağıdaki tabloda ek bilgiler verilmektedir. Yukarı/aşağı ok tuşlarını 
kullanarak bir öğe seçin ve sol/sağ ok tuşlarını kullanarak o öğe için 
değerleri/aralıkları seçin. 
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Tablo 24-1. Fonksiyon Tercihleri, Ölçüm Öğelerinin Genel Görünümü 

Ölçüm öğeleri Ölçüm alt öğeleri Varsayılan ayar Ölçüm alt öğe 
değerleri ve 

aralıkları 

Trend Default duration 
(Varsayılan süre) 

7 d (gün) 1 hr, 2 hr, 4 hr, 8 hr, 16 
hr, 24 hr (saat); 2 d, 7 d, 
30 d (gün); 3 mon, 6 
mon, 12 mon (ay). 

 Average time (Ortalama 
süre) 

1 s (saniye) 0,25 s, 0,5 s, 1 s, 3 s, 5 
s, 10 s, 30 s (saniye); 1 
m, 5 m, 10 m, 15 m, 30 
m (dakika), 1 hr, 2 hr 
(saat). 

 Start Delay (Başlangıç 
Gecikmesi) 

10 s (saniye) 10 … 999 s (saniye) 
(adım: 1 sn) 

Harmonics 
(Harmonikler) 

Scale (Ölçek) %f %f, %r, rms 

 Interharmonics 
(İnterharmonikler) 

OFF (Kapalı) ON (Açık), OFF (Kapalı) 

 THD 40 harmonics (harmonik) 40, 50 harmonics 
(harmonik) 

 K-factor method (K 
faktörü yöntemi)1 

US (ABD) EU (AB), US (ABD) 

 K-factor e (K faktörü e)1 0,1 0,00 ... 0,20 (adım 0,01) 

 K-factor q (K faktörü q)1 1,7 1,00 ... 2,00 (adım 0,01) 

Dips & Swells (Düşüşler 
ve Yükselmeler) 

Reference (Referans) Nominal Nominal, sliding 
(değişken) 

Flicker (Titreme) Lamp model (Lamba 
modeli) 

Fnom 50 Hz/230 V, 60 Hz/120 
V 

Phasor (Fazör) Clockwise (Saat 
yönünde) 

neg (negatif) neg (negatif), pos 
(pozitif) 

Power (Güç) Method (Yöntem) Unified (Birleştirilmiş) Classic (Klasik), Unified 
(Birleştirilmiş) 

 Display (Ekran) Fnom = 50 Hz: Cos Φ 
Fnom = 60 Hz: DPF 

Cos Φ, DPF 

Cycle aggregation 
(Döngü birikme) 

Interval (Aralık) 10/12 cycles (döngü) 
 
 
400 Hz: 80 çevrim sabit 

10/12 cycles (döngü), 
150/160 cycles (3 s) 
(döngü) 

1 K faktörü yöntemi ABD olarak ayarlandığında K faktörü e parametresi ve K faktörü q parametresi devre 
dışı kalır. 
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10  Wave Capture (Dalga Yakalama) (F1 Fonksiyon tuşu ile erişilebilir): 
Geçici Akımlar ve Titreme gibi modlarda gerilim ve akım dalga 
biçimlerinin yakalanmasıyla ilgili parametreler buradan ayarlanabilir. 
Bu menüde Varsayılanlara sıfırlamak için F4 Fonksiyon tuşu ve 
menüden çıkmak için F5 Fonksiyon tuşu kullanılabilir. 

11  Kalkış (F2 Fonksiyon tuşunun altında bulunur): Kalkış ölçümü için 
varsayılan parametreleri ayarlama menüsüdür. Bu menüde, menüden 
ayrılmak için F5 Fonksiyon tuşu kullanılabilir. 

12  Rapid Change (Hızlı Değişiklik) (F3 Fonksiyon tuşu ile erişilebilir): 
Hızlı Gerilim Değişikliği ölçümü için parametreleri ayarlamaya yönelik 
menü (Gerilim toleransı, Sabit süre, Minimum adım, Vstep/Vmax'te 
algılama). Bu menüde Varsayılanlara sıfırlamak için F4 Fonksiyon tuşu 
ve menüden çıkmak için F5 Fonksiyon tuşu kullanılabilir. 

13  Energy Loss (Enerji Kaybı) (F4 Fonksiyon tuşu ile erişilebilir): Enerji 
Kaybı ölçümü için parametreleri ayarlamaya yönelik menü. 
Ayarlanacak parametreler şunlardır: dört farklı tarife fiyatı, kablo 
verileri (metre/feet olarak uzunluk, milimetre kare olarak veya 
AWG/Amerikan Tel Ölçüsüne göre çap). Otomatik modunda kablo 
verilerinin ayarlanmasına gerek yoktur: Analizör, maliyet hesaplarını 
kablodaki yüzde üçlük bakır kaybı kabulü temelinde gerçekleştirir. 
Diğer kayıplar, bakır kaybıyla orantılı şekilde hesaplanır. 

14  Back (Geri) (F5 Fonksiyon Tuşu ile erişilebilir). 

 
 
 

Manual Setup (Manuel Ayarlar) - Kablo konfigürasyonunun değiştirilmesi 
Aşağıda, kablo konfigürasyonunun nasıl 3 faz WYE IT (IT = Kesintili Alan = Kesintili 
Grup) şeklinde değiştirileceğine dair bir örnek bulabilirsiniz. 

 SETUP  
 

 

 

Aktif konfigürasyon, Config (Konfigürasyon) 
seçeneğinde bir şemada ve metinde gösterilir. 
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 F4   

 

Bir ayar parametresinin vurgulandığına dikkat 
edin. Gerekirse Config (Konfigürasyon) ayar 
parametresini seçmek için yukarı ve aşağı ok 
tuşlarını kullanın. 

 ENTER   

 

Ekranda 4 kablo konfigürasyonu gösterilir; 3 faz 
WYE IT konfigürasyonu bunların arasında 
değildir. Diğer 4 konfigürasyonun bulunduğu 
ikinci ekrana girmek için F2 tuşuna basın. 

 

 

 

 

Ok tuşlarını kullanarak 3φ IT seçeneğini 
vurgulayın. Ardından seçimi onaylamak için 
ENTER tuşuna basın. 

 ENTER   

 

Şemada, gerilim ve akım problarının test edilen 
güç sistemine nasıl bağlanacağı ayrıntılı olarak 
gösterilir. 
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 F5  
(3x) 

 

 

Setup (Ayarlar) giriş ekranına dönün. Yeni 
konfigürasyon Config (Konfigürasyon) 
seçeneğinde gösterilir. ve ilgili konfigürasyon 
simgesi ekranın sağ tarafında gösterilir. 

 

Manual Setup (Manuel Ayarlar) - Scope (Skop) Ekranının ölçeğinin değiştirilmesi 
Aşağıdaki örnekte faz gerilimlerinin Scope (Skop) ekranı ölçeğinin nasıl ayarlanacağı 
adım adım gösterilmektedir. 

  
 

 

 
Fazların gerilim dalga biçimleri görüntüleme 
penceresinin dışındadır. 

 SETUP   

 
SETUP (Ayarlar) tuşuna basarak ayarlar giriş 
ekranına girin. 

 F4   

 
Manual Setup (Manuel Ayarlar) ekranına girmek 
için F4 fonksiyon tuşuna basın. 
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 F2   

 
Scope (Skop) ekranı ölçeğine girmek için F2 
fonksiyon tuşuna basın. 

 
 

 

 
Scope (Skop) ekranının Gerilim aralığını artırmak 
(örn. 300 V'ye) sol/sağ ok tuşlarını kullanın. 

 SCOPE   

 
Scope (Skop) ekranına dönün: Fazların gerilim 
dalga biçimleri görüntüleme penceresinin 
içindedir. 
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Limit Ayarları 
Limits Setup (Limit Ayarları) menüsünde gezinmek için: 

F1 F3 F4 F5

1

6 7

F2

1.

2.

0...9
A...Z

ENTER3.

1.

F52.

1.

F52.

32

3.

F54.

5

4

1.

F53.

2.

F1 F2

SETUPSETUP1.

2.

F4
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Limit Ayarları kullanılarak aşağıdakiler için limit seti kaydetme, çağırma ve tanımlama 
işlemleri yapılır: 

• Güç Kalitesi İzleme (Monitör). 
• Düşüşler/Kesintiler/Hızlı Gerilim Değişiklikleri/Yükselmeler için olay yakalama 

seviyeleri. 
Giriş menüsü, seçilen bilgi dilinde görüntülenir. 
Bunun nasıl yapılacağı ile ilgili olarak aşağıya bakın: 

1  Adjust Limits (Limitleri Ayarlama), giriş menüsüdür. Aktif limit setinin 
ana ayarlarını gösterir: ad, oluşturma tarihi ve limit verileri özeti. 

2  Recall Limits (Limitleri Çağırma) menüsü, güç kalitesi limit setini 
çağırmak için kullanılır. 
- EN50160, fabrikada yüklenen salt okunur bir limit setidir. 
- Kullanıcı tarafından tanımlanabilen setler kaydedilebilir. Bunlar daha 
sonra çağrılabilir. Bir temel olarak EN50160'ı kullanabilir ve bunu, 
istediğiniz limit setini elde edecek şekilde düzenleyebilirsiniz. 
Yukarı/aşağı ok tuşlarını kullanarak çağırmak istediğiniz limit setini 
seçin. Daha sonra F5 Fonksiyon tuşuna basarak çağırın ve kullanın. 
Başka işlem yapmadan menüden çıkmak için F1 Fonksiyon tuşuna 
basın. 

3  Edit Limits (Limitleri Düzenleme) menüsü limitleri değiştirmek için 
kullanılır. Ayarlar güç kalitesi öğesine göre farklı gerilim, harmonik, 
titreme, vs. alt menülerinde gruplanmıştır. 
Yukarı/aşağı ok tuşlarını kullanarak ayarlanacak öğeyi seçebilirsiniz. 
Ayar alt menüsüne girmek için ENTER  tuşuna basın. Tüm ayarlama 
öğeleri aşağıdaki tabloda listelenir. 

4  Limitleri seçmek ve ayarlamak için ok tuşlarını kullanın. 
Seçimi onaylamak ve Edit Limits (Limit Ayarlama) menüsüne dönmek 
için F5 Fonksiyon tuşuna basın. Yandaki menüye gitmek için F1 – 
PREVious (Önceki) veya F2 – NEXT (Sonraki) fonksiyon tuşunu 
kullanın. Limitleri düzenlemeye hazır olduğunuzda F5 – OK (Tamam) 
Fonksiyon tuşuna iki kez basarak Adjust Monitor Limits (Monitör 
Limitleri Ayarlama) menüsüne geri dönün. Yeni limit seti için ad 
tanımlamak amacıyla ok tuşları kullanılabilir. Save Monitor Limits 
(Monitör Limitlerini Kaydet) menüsüne girmek için F2 - SAVE 
(Kaydet) Fonksiyon tuşuna basın. 

5  Save Limits (Limitleri Kaydet) menüsü, kullanıcı tarafından tanımlanan 
bir dosya adı altında limit setlerini kaydetmek için kullanılır. Dosya adı 
ok tuşlarıyla seçilir: bir karakter seçmek için yukarı/aşağı ok tuşları ve 
karakterin konumunu tanımlamak için sol/sağ tuşları. İşlemi 
tamamladığınızda limitleri kaydetmek için ENTER tuşuna basın. 
Limitleri kaydetmeden Adjust Monitor Limits (Monitör Limitleri 
Ayarlama) menüsüne geri dönmek için F5 - BACK (Geri) tuşuna basın. 
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6  View Limits (Limitleri Görüntüle) menüsü. Bu menünün yapısı, Edit 
Monitor Limits (Monitör Limitlerini Düzenle) menüsü ile aynıdır ve 
limitleri, değiştirme riski söz konusu olmadan görüntülemek için 
kullanılır. Tüm limit setlerini seçmek için F1 – PREVious (Önceli) ve 
F2 – NEXT tuşlarını kullanın. 

7  MANUAL SETUP (Manuel Ayarlar) menüsüne dönmek için F5 - 
BACK (Geri) Fonksiyon tuşuna basın. 

 
Monitör Limitleri Ayarları, ayarlar genel bilgileri. 

Limitler Ayarlamalar 

Voltage (Gerilim) 2 olasılık yüzdesi (%100 ve ayarlanabilir): her birinin 
ayarlanabilir üst ve alt limiti vardır. 

Harmonics (Harmonikler) Her harmonik için 2 olasılık yüzdesi (%100 ve 
ayarlanabilir): her birinin ayarlanabilir üst limiti 
vardır. 

Flicker (Titreme) 2 olasılık yüzdesi (%100 ve ayarlanabilir): 
ayarlanabilir üst limitli ayarlanabilir yüzde. Weighing 
curve (Ağırlık eğrisi) (lamba tipi): FUNCTION 
PREFerence (Fonksiyon Tercihleri), Flicker 
(Titreme), Lamp Model (Lamba Modeli) altından 
ayarlanabilir. 

Dips (Düşüşler) (*)  Referans gerilim (Function Preference (Fonksiyon 
Tercihleri)/Dips & Swells (Düşüşler ve Yükselmeler) 
altından seçildiği şekilde Nominal veya Sliding 
(Değişken)). Eşik, histerezis, hafta başına izin 
verilen düşüş sayısı. 

Swells (Yükselmeler) (*) Referans gerilim (Function Preference (Fonksiyon 
Tercihleri)/Dips & Swells (Düşüşler ve Yükselmeler) 
altından seçildiği şekilde Nominal veya Sliding 
(Değişken)). Eşik, histerezis, hafta başına izin 
verilen yükselme sayısı. 

Interruptions (Kesinti) (*) Eşik, histerezis, hafta başına izin verilen kesinti 
sayısı. Referans gerilim Nominal şeklindedir. 

Hızlı Gerilim Değişiklikleri (*) Hafta başına izin verilen olay sayısı. Gerilim 
toleransı: FUNCTION PREFerence (Fonksiyon 
Tercihleri), F3 – RAPID CHANGE (Hızlı Değişiklik) 
ile ayarlanabilir 

Unbalance (Dengesizlik) Her harmonik için 2 olasılık yüzdesi (%100 ve 
ayarlanabilir): ayarlanabilir üst limitli ayarlanabilir 
yüzde. 

Frequency (Frekans) 2 olasılık yüzdesi (%100 ve ayarlanabilir): her birinin 
ayarlanabilir üst ve alt limiti vardır. 

Mains Signaling (Ana Şebeke Sinyali) 2 Ayarlanabilir frekans. Her frekans için 2 olasılık 
yüzdesi (%100 ve ayarlanabilir): ayarlanabilir üst 
limitler (**). 

(*): Düşüşler ve Yükselmeler ölçme modu için de geçerli olan ayarlar. Hafta basına olay yalnızca Monitör 
için kullanılır. 
(**): frekans değiştirilirken limitler otomatik olarak EN50160 ‘Meister Eğrisine’ uygun hale gelir, ancak 
manuel olarak da ayarlanabilirler. ‘Meister Eğrisi’ aşağıdaki şekildeki gibi gösterilmektedir. 
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Şekil 24-4. EN50160'a göre Meister Eğrisi 
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Bölüm 25 
Belleği ve Bilgisayarı Kullanma 

Giriş 
Bu bölümde, ekranları ve verileri Analizör belleğine kaydetme ve bunları görüntüleme, 
yeniden adlandırma ve silme anlatılmaktadır. 
Bölümün ikinci kısmında Analizörün bilgisayar ve dizüstü bilgisayar ile iletişim için 
nasıl ayarlanabileceği açıklanmaktadır. 

Belleği kullanma 
Dört tip veri kaydedilebilir: 
1. Limitleri Kaydetme: bunlar, Güç Kalitesi limitleri ve eşiklerini içerir. Limitler, 

SETUP (Ayarlar), F4 – MANUAL SETUP (Manuel Ayarlar) ve Adjust Limits 
(Limitleri Ayarlama) menüsü yoluyla düzenlenebilir. 

2. Görevi Kaydetme: görevler limitleri ve analizör ayarlarını içerir. Ayarlar, Kayıt 
Cihazı ölçümü için yapılan değer seçimlerini içerir.  

3. Ekranı Kaydetme: SAVE SCREEN (Ekranı Kaydet) tuşu kullanıldığında kaydedilir. 
4. Ölçümler: ölçüm esnasında SD Karta otomatik olarak kaydedilirler. Ölçüm verileri, 

tüm trend verilerini, görevi ve ölçüm limitlerini içerir. Ayrıca ölçüm 
durdurulduğunda gösterilen ekran da dahildir.  

Bellek alanı, takılı olan SD Kartın boyutuna bağlıdır. Desteklenen maksimum kart boyutu 
32 GB'dir. 
Veri dosyaları otomatik olarak numaralandırılır. 
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 Ekran Görüntüsü Alma 

SAVE
SCREEN  Ekran görüntüsü almak için bu tuşa basın. 

 
Ekran görüntüsü alma, ölçüm sonuçlarını saklamanın kolay ve hızlı bir yoludur. Ancak 
daha sonra işlem yapmak mümkün değildir. Bu düğmeye her bastığınızda bir ekran 
görüntüsü kaydedilir. Ekran görüntüsü, kaydedildiği andaki tarih ve saat bilgilerini içeren 
bir dosya olarak kaydedilir. Bu işlem, kaydedilecek dosyanın adının tanımlanacağı bir 
menü ile birlikte gerçekleşir. 
Ad tanımı, ok tuşları ile yapılır: karakter seçimi için yukarı/aşağı tuşları, karakter konumu 
için ise sol/sağ tuşları kullanılır. Boşluk eklemek için F3 Fonksiyon tuşu kullanılır. Ekran 
görüntülerinin çağırılması, yazdırılması, silinmesi ve yeniden adlandırılması bir sonraki 
‘Bellek İşlemleri’ bölümünde anlatılmaktadır. 
Bellek İşlemleri 
MEMORY (Bellek) düğmesi ile veri seti ve ekran görüntüsü kaydetme, çağırma, 
görüntüleme, silme ve yazdırma işlemleri gerçekleştirilir. MEMORY (Bellek) düğmesine 
basıldığında geçerli ölçüm ekranı dondurulur ve veriler kaydedilir. Bu işlem, bir 
onaylama menüsüyle gerçekleştirilir. 

 MEMORY  
 

 

 
 
Kullanılabilir fonksiyon tuşları: 

F1  RECALL / DELETE (Çağır / Sil). Dosyaların 
görüntülenmesi, silinmesi ve yeniden adlandırılması ve veri 
dosyalarının kullanılması için alt menüye erişim sağlar. Alt 
menü aşağıdaki şekilde gösterilmiştir: tarih ve saat sırasıyla 
tüm ekran görüntülerini ve veri dosyalarını listeler. Tip 
sütununda tüm veri dosyaları küçük bir simgeyle birlikte 
gösterilir. Aşağıdaki tabloda kullanılan tüm simgeler 
listelenmektedir. Yukarı/aşağı ok tuşlarını görüntülenecek 
belirli bir veri dosyasını vurgulamak için kullanabilirsiniz. 

F2  SAVE TASK (Görevi Kaydet). Limitler ve analizör ayarları 
kaydedilir. 

F3  SAVE LIMITS (Limitleri Kaydet). Limitler kaydedilir. 

F5  BACK (Geri). Ölçüme devam etmek için basın. 
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Veri dosyalarını tanımlamak için aşağıdaki simgeler kullanılır: 

Simge Açıklama  Simge Açıklama 

 Limitler   Güç İnvertörü Verimi Ölçümü 

 Görev   Dengesizlik Ölçümü 

 Ekran   Kalkış Ölçümü 

 Salt okunur dosya   Monitör Ölçümü 

 Volt/Amper/Hertz Ölçümü   Titreme Ölçümü 

 Düşüş ve Yükselme Ölçümü   Geçici Akım Ölçümü 

 Harmonik Ölçümü   Güç Dalgası Ölçümü 

 Güç ve Enerji Ölçümü   Ana Şebeke Sinyali Ölçümü 

 Enerji Kaybı Hesaplayıcı  Kayıt Cihazı Ölçümü 

 
Ekran Görüntülerini ve Veri Setlerini çağırma ve silme: 

 F1  
 

 

 

Çağırma ve silme için kullanılabilir fonksiyon tuşları: 
F1  Ana menüye dönüş. 

F2  Vurgulanmış ekran görüntüleri ve veri setlerinin 
görüntülenebileceği menüye erişim sağlayın. Diğer dosyaları 
görüntülemek için PREVious (Önceki) veya NEXT (Sonraki) 
Fonksiyon tuşlarını kullanın. Dosyalar tarih ve saat sırasına göre 
gruplanır. Veri setleri için giriş ekranı gösterilir. RECALL (F5) 
tuşuna basıldığında bir veri setindeki verilerin tamamı 
kullanılabilir hale gelir. 

F3  Yukarı/aşağı ok tuşlarını kullanarak vurgulanmış dosyayı silmek 
için. 

F4  Yukarı/aşağı ok tuşlarını kullanarak vurgulanmış dosyayı yeniden 
adlandırmak için. Yeniden adlandırma işlemi, yeni adın 
tanımlanacağı bir menü ile birlikte gerçekleşir. Ad tanımı, ok 
tuşları ile yapılır: karakter seçimi için yukarı/aşağı tuşları, karakter 
konumu için ise sol/sağ tuşları kullanılır. Boşluk eklemek için F3 
Fonksiyon tuşu kullanılır. Seçim F5 fonksiyon tuşu ile onaylanır. 

F5  Yalnızca içeriğin tamamının görüntüleneceği veri setleri ile 
kullanılabilir. 
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Bilgisayar Kullanımı 
Analizör, Bilgisayar ile iletişim için yalıtımlı USB arabirimine sahiptir. Bilgisayarın USB 
portuyla bağlantı kurulmasını sağlamak amacıyla, mini-USB için USB-A arabirim 
kablosu sağlanır. Power Log yazılımını kullanarak bilgisayarınıza ya da dizüstü 
bilgisayarınıza, bitmap formatında trend ve dalga biçimi verilerini ve ekran görüntülerini 
yükleyebilirsiniz. Power Log yazılımı ile birlikte gelen bilgiler, özelliklerini ayrıntılı bir 
şekilde öğrenmenizi sağlar. Arabirim bağlantısı, Analizörün sol alt köşesinde bulunur ve 
üzerinde bir toz kapağı vardır. 

Mini
USB  

Şekil 25-1. USB arabirim konektörünün yeri  

Başlandığında, Güç Kayıt yazılımı, Analiz Cihazına ait baud hızı ayarını otomatik olarak 
tespit eder. Diğer uygulamalar için iletişim baud hızı şu şekilde ayarlanabilir: SETUP 
(Ayarlar) tuşuna, ardından F1 – USER PREFerence (Kullanıcı Tercihleri) Fonksiyon 
tuşuna basın, yukarı/aşağı ok tuşlarını kullanarak RS-232 seçeneğini seçin ve ENTER 
tuşuna basın. Daha sonra sol/sağ ok tuşlarını kullanarak baud hızını ayarlayın ve F5 - 
BACK (Geri) tuşu ile menüden çıkın.  

 
Şekil 25-2. Analizör ve dizüstü bilgisayar 
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Bölüm 26 
İpuçları ve Bakım 

Giriş 
Bu bölüm, kullanıcı tarafından uygulanabilecek temel bakım prosedürlerini içermektedir. 
Sökme, onarma ve kalibrasyon bilgileri gibi kapsamlı servis verileri için, bkz. Servis 
Kılavuzu. Servis Kılavuzu parça numarasını, bu kısımda ‘Parçalar ve Aksesuarlar’ 
bölümünde bulabilirsiniz. 

Analizörün ve Aksesuarlarının Temizlenmesi 
 Dikkat 

Temizleme esnasında Analizör ve aksesuarlarının tüm gerilim 
kaynaklarıyla bağlantısını kesin! 

Analizör ve aksesuarlarını nemli bir bez ve yumuşak sabunla temizleyin. Aşındırıcı veya 
çözünür maddeler ya da alkol kullanmayın. Bunlar, yazıya zarar verebilir. 

Analizörü Depolama 
Analizörü uzun süreyle depolamadan önce Lityum İyon pili yaklaşık %50 seviyesine 
kadar şarj etmeniz önerilir. Şarj seviyesine şu tuş sırasıyla erişilebilir: SETUP (Ayarlar), 
F2 – VERSION & CAL (Sürüm ve Kalibrasyon), F2 – BATT. INFO (Pil Bilgisi). 

Pili İyi Durumda Tutma 
Analizör pille çalışırken, ekran başlığındaki pil durumu göstergesi şarj durumu hakkında 
bilgi verir. Bu simge, tam şarjlı ile boş arasında değişir:  
Pil, optimum durumda tutmak için, tam boşaldıktan sonra şarj edilmelidir. Tam şarj, 
Analizör kapalı iken yaklaşık 3 saat sürer. Bunu yılda en az iki kez tekrarlayın. 
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Seçeneklerin Kurulumu  
INSTALL OPTION (Kurulum Seçeneği) menüsü, ileride gerçekleştirilebilecek 
genişletmelere yöneliktir. Menüye şu tuş sırasıyla erişilebilir: SETUP (Ayarlar), F2 – 
VERSION & CAL (Sürüm ve Kalibrasyon), F1 – INSTALL OPTION (Kurulum 
Seçeneği). 

Not: 
VERSION & CALIBRATION (Sürüm ve Kalibrasyon) menüsü, son 
kalibrasyon tarihini gösterir. Bu Analizör için 1 yıllık kalibrasyon aralığı 
önerilir. Kalibrasyon aralığının dolmuş olması durumunda Fluke Servis 
Merkezi ile iletişim kurun. 

Parçalar ve Aksesuarlar 
 

Standart Aksesuarlar. 
Aşağıdaki tablolarda kullanıcı tarafından değiştirilebilir parçalar bulunmaktadır. Yedek 
parça ya da ek aksesuar sipariş etmek için en yakın Fluke Servis Merkezi ile iletişime 
geçin. 

Öğe Sipariş Kodu 

Güç Adaptörü BC430 

Şarj edilebilir Lityum İyon pil 28 Wh BP290 

Timsah Tipi Klips (5 adet)  içeren Test Ucu Seti 2,5 m. TLS430 

Esnek 6000 A AC Akım Pensi Seti (4 adet). i430-FLEXI-TF(-4PK) 

Test Uçları için Renk Kodlu Klips Seti 2411463 

Giriş Soketleri Etiket Seti, Renkli   4137197 

Giriş Soketleri Etiket Seti, Siyah-Beyaz   4137201 

Bilgisayar Bağlantısı için USB Arabirim Kablosu (mini-USB-B için USB-A) --- 

Yumuşak Taşıma Kutusu (Fluke 434-II/435-II ile birlikte gelir) C1740 

Tekerlekli Muhafaza Kutusu (Fluke 437-II ile birlikte gelir). C437-II 

Yan Bant 3945370  

Asma Bandı 946769 

Kullanım Kılavuzu  www.fluke.com 
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Opsiyonel Aksesuarlar. 

Öğe Sipariş Kodu 

Çift Kapasiteli Lityum İyon pil 56 Wh  BP291 

Harici Pil Şarj Cihazı, harici olarak BC430/BC190 kullanarak BP290/BP291'i şarj 
eder. 

EBC290 

Sallanan Kanca; Analizörün kabin duvarı ya da ayırma duvarına asılmasını 
sağlar. 

HH290 

GPS Zaman Senkronizasyon Ünitesi GPS430 

AC/DC Akım Pensi 100 A (10 mV/A) ve 10 A (100 mV/A) anahtarlanabilir. 80i-110s (*) 

AC Akım Pensi 1000 A (1 mV/A), 100 A (10 mV/A) ve 10 A (100 mV/A) 
anahtarlanabilir. 

i1000s (*) 

AC Akım Pensi 2000 A (1 mV/A) ve 200 A (10 mV/A) anahtarlanabilir, esnek. i2000flex (*) 

AC Akım Pensi 3000 A (0,1 mV/A), 300 A (1 mV/A) ve 30 A (10 mV/A) 
anahtarlanabilir. 

i3000s (*)  

Esnek AC Akım Pensi 3000 A i3000S-flex (*) 

AC/DC Akım Pensi 30 A (100 mV/A). i30s (*) 

AC/DC Akım Pensi 300 A (1 mV/A) ve 30 A (10 mV/A) anahtarlanabilir. i310s (*) 

AC Akım Pensi 400 A (1 mV/A) i400s (*) 

AC Akım Pensi 5 A i5s (*) 

Esnek AC Akım Pensi i430flex (*) 

Esnek AC Akım Pensi 6000 A i6000s-flex (*) 

Servis Kılavuzu www.fluke.com 

(*): Listelenenler, Analizörün Amper Ölçeklendirme menüsünde seçilebilen Akım 
Pensleridir. 
Bu ürün için kullanılabilen tüm penslerin ve aksesuarların genel görünümü için 
www.fluke.com adresini ziyaret edin. 
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Sorun Giderme 
 
Analizör çalışmıyor. 
Pil tamamen bitmiş olabilir. Bu durumda Analizör çalışmaz. Ancak Güç Adaptöründen 
güç sağlandığında hemen çalışması gerekir. Öncelikle pili şarj edin: Analizörü açmadan 
Güç Adaptörü ile güç sağlayın. 

Not 
Pil kapağı doğru bir şekilde kapatılmadığında Analizöre güç verilemez. 

 
Ekran siyah olarak kalıyor. 
Analizörün açık olduğundan emin olun: gücü açarken bir bip sesi duyulmalıdır. Eğer 
ekran siyah olarak kalıyorsa, ekran kontrastıyla ilgili bir sorun yaşıyor olabilirsiniz. 
Kontrastı değiştirmek için aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin: 
• F1 Fonksiyon tuşuna basın. 
• SETUP (Ayarlar) tuşuna basın.  
• F1 Fonksiyon tuşuna basın. 
• Normal ekrana dönmek için sol (daha fazla ışık) veya sağ (daha az ışık) ok tuşuna beş 

saniye basın. 
 
Tam şarjlı pillerin kullanım süresi çok kısa. 
Pil zayıf durumda olabilir. Bu durum, bu Bölümün ‘Pili iyi durumda tutma’ kısmında 
açıklanan şekilde pilin boşaltılması ve tam şarj edilmesi ile düzeltilebilir. Pil durumuyla 
ilgili ayrıntılı bilgi, şu tuşlar kullanıldıktan sonra Analizörün ekranında bulunabilir: 
SETUP (Ayarlar), F2 – VERSION & CAL (Sürüm ve Kalibrasyon), F2 – BATT. INFO 
(Pil Bilgisi). Kötü durumdaki bir pili değiştirin. 
 
PowerLog Yazılımı Analiz Cihazını tanımaz. 
• Analizörün açık olduğundan emin olun. 
• USB arabirim kablosunun Analizör ile bilgisayar arasında doğru şekilde bağlanmış 

olduğundan emin olun. 
•  ‘USB Sürücülerini Kurma’ ekinde açıklanan tüm işlemlerin, doğru şekilde yerine 

getirildiğinden emin olun. 
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Bölüm 27 
Teknik Özellikler 

Giriş 
 
İlgili Modeller 
Fluke 434-II: Enerji Analizörü 
Fluke 435-II: Güç Kalitesi ve Enerji Analizörü 
Fluke 437-II: Güç Kalitesi ve Enerji Analizörü 400 Hz. 
Performans Özellikleri 
Fluke, sayısal değerler olarak belirtilen özelliklerin belirtilen tolerans dahilinde olduğunu 
garanti eder. Tolerans bulunmayan sayısal değerler standarttır ve aksesuar hariç ortalama 
bir aracın özelliklerini yansıtır. Analizör, açılma sonrasında 30 dakika ve iki tam alım 
için belirtilen doğruluğu sağlar. Tüm işletim özellikleri, aksi belirtilmediği sürece ‘Ortam 
Değerleri’ bölümünde belirtilen kısıtlamalar dahilinde geçerlidir. 
Teknik bilgiler, yılda bir kalibrasyon döngüsüne göredir. 
Çevreye Dair Veriler 
Bu kılavuzdaki çevreye dair veriler, üreticinin doğrulama prosedürlerinin sonuçlarına 
dayanır. 
Güvenlik Özellikleri 
Analizör; standart EN61010-1 2. sürüm (2001), Sınıf III Kirlilik Derecesi 2 araçlarda 
Ölçüm Kontrolü ve Laboratuar Kullanımı için Elektromanyetik Ekipman Emniyet 
Gereksinimlerine göre tasarlanmış ve test edilmiştir. 
Bu kılavuz, güvenli çalışmanın sağlanması ve Analizörün ve aksesuarlarının güvenli bir 
şekilde muhafaza edilmesi için kullanıcı tarafından izlenmesi gereken bilgileri ve 
uyarıları içermektedir. Bu Analizör ve aksesuarlarının üretici tarafından belirtilmeyen 
şekilde kullanılması, cihazın sağladığı korumaya zarar verebilir. 
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Elektriksel Ölçümler 
Aracın aşağıdaki özellikleri, 61000-4-30 2. sürüm Bölüm 6-2'de belirtilen şekilde 
“uygulama onaylama” tablo 2 kullanılarak doğrulanmıştır. 
 
GIRIŞ ÖZELLIKLERI 

Gerilim girişleri   

Giriş sayısı 4 (3 faz + nötr) DC kuplajlı 

 
Maksimum giriş 
gerilimi 

1000 Vrms 

 
Nominal Gerilim 
aralığı 

IEC61000-4-30 uyarınca 1 V ila 1000 V arasında seçilebilir  

 
Maksimum tepe 
ölçüm gerilimi 

6 kV (yalnızca Geçici Akımlar modunda) 

Giriş empedansı 4 MΩ // 5 pF 

Bant genişliği > 10 kHz, Geçici Akımlar modu için 100 kHz'ye kadar 

Ölçeklendirme 1:1, 10:1, 100:1, 1.000:1, 10.000:1 ve değişken 

 

Akım girişleri  

Giriş sayısı 4 (3 faz + nötr) DC veya AC kuplajlı 

Tip i430flex-TF veya mV/A çıkışı bulunan akım transformatöründe pens 

 
Nominal giriş 
Aralığı 

0 - ± 3,0 Vpeak, 0 - 3,97 Vrms sinüs dalgası (seçim x1, AC+DC kuplajlı) 
0 - ± 0,3 Vpeak, 0 - 0,397 Vrms sinüs dalgası (seçim x10, AC kuplajlı) 

Aralık i430flex-TF ile birlikte 0,5 Arms ila 600 Arms (10x hassasiyet) 
i430flex-TF ile birlikte 5 Arms ila 6000 Arms (1x hassasiyet) 
0,1 mV/A ila 1 V/A ve isteğe bağlı AC veya DC penslerle kullanım için özel 
Not: hassasiyet x10 konumu, daha fazla çözünürlük ve daha az aralık verir. 
Yalnızca AC sinyalleri desteklenir; DC bileşenleri engellenir.  

Giriş empedansı 1 MΩ 

Bant genişliği >10 kHz 

Ölçeklendirme 1:1, 10:1, 100:1, 1.000:1 10.000:1 ve değişken 

 

Nominal frekans 434-II, 435-II: 50 Hz, 60 Hz 
437-II: 50 Hz, 60 Hz, 400 Hz 

Örnekleme sistemi  

Çözünürlük 8 kanalda 16 bit analog - dijital dönüştürücü 

Maksimum örnekleme 
hızı 

Eşzamanlı olarak her kanalda 200 kS/sn 

RMS örnekleme IEC 61000-4-30'a göre 10/121 döngüde 5000 numune 

PLL senkronizasyonu IEC 61000-4-7'ye göre 10/121 döngüde 4096 numune 
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ÇAPRAZ ILETIŞIM 

V girişleri arasında -60 dB, Fnominal 

Akım girişi gerilimi -95 dB, Fnominal'de (Amper Ölçeklendirme: x1 AC+DC) 

 
GENEL MOD REDDETME ORANI (CMRR) 

CMRR >60 dB 

 
EKRAN MODLARI  

Dalga biçimi ekranı SCOPE (Skop) tuşuyla tüm modlarda mevcuttur. 
Geçici Akımlar fonksiyonu için varsayılan ekran modu 
Güncelleme hızı saniyede 5x 
Ekranda 4 döngülük dalga biçimi verisini görüntüler, aynı anda 4 dalga biçimine 
kadar 

Fazör  Skop dalga biçimi ekranı yoluyla tüm modlarda mevcuttur 
Dengesizlik modu için varsayılan görünüm 

Ölçüm değerleri  Monitör dışında tüm modlarda mevcuttur, mevcut tüm değerlerin tablo halindeki 
görünümünü sunar 
Kayıt Cihazı modu için 150 değere kadar tamamen özelleştirilebilir 

Trend grafiği  Geçici Akımlar dışında tüm modlarda mevcuttur 
İmleç konumunda minimum, maksimum ve ortalama değer olacak şekilde tek 
dikey imleç. 

Çubuk grafik  Monitör ve Harmonikler modunda mevcuttur 

Olay listesi  Tüm modlarda mevcuttur 
Volt ve Amper için ilgili ½ döngü rms değerlerini ve 50/601 döngülük dalga 
biçimi bilgilerini sağlar 
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ÖLÇÜM MODLARI 

Skop 4 gerilim dalga biçimi, 4 akım dalga biçimi, Vrms, Vfund. Arms, A fund, imleçte 
V, imleçte A, faz açıları 

Volt/Amper/Hertz Vrms faz-faz, Vrms faz-nötr, Vpeak, V Zirve Faktörü, Arms, Apeak, A Zirve 
Faktörü, Hz 

Düşüşler ve Yükselmeler Olay algılama için programlanabilir eşik seviyeleriyle Vrms½, Arms½, Pinst 

Harmonikler  
DC, 1 … 50 

Harmonikler Volt, THD, Harmonik Amper, K faktörü Amper, Harmonik Watt, 
THd Watt, K faktörü Watt, İnterharmonik Volt, İnterharmonik Amp, Vrms, Arms 
(esas veya toplam rms'ye bağlı) 
Fluke 437-II, 400 Hz: DC, 1 … 13 

Güç ve Enerji Vrms, Arms, Wfull, Wfund., VAfull, VAfund., VAharmonics, VAunbalance, var, 
PF, DPF, CosQ, Verim faktörü, kWh forward, kWh reverse 

Enerji Kaybı Hesaplayıcı Wfund, VAharmonics, VAunbalance, var, A, Kayıp Aktif, Kayıp Reaktif, Kayıp 
Harmonikler, Kayıp Dengesizlik, Kayıp Nötr, Kayıp Maliyeti (kullanıcının 
tanımladığı maliyet / kWh temelinde) 

İnvertör Verimi Wfull, Wfund, Wdc, Verim, Vdc, Adc, Vrms, Arms, Hz 
Not: isteğe bağlı bir DC akım pensi gerektirir 

Dengesizlik Vneg%, Vzero%, Aneg%, Azero%, Vfund, Afund, V faz açıları, A faz açıları 

Kalkış Kalkış akımı, Kalkış süresi, Arms½, Vrms½ 

Monitör 

 

Vrms, Arms, harmonik Volt, THD Volt, Plt, Vrms½, Arms½, Hz, düşüşler, 
yükselmeler, kesintiler, hızlı gerilim değişiklikleri, dengesizlik ve ana şebeke 
sinyali.   
Tüm parametreler EN50160'a uygun olarak eşzamanlı ölçülür. 
Düşüşler veya yükselmeler nedeniyle güvenilir olmayan değerleri göstermek 
için IEC61000-4-30'a uygun şekilde İşaretleme uygulanır. 
Not: Fluke 437-II'de sunulan gibi 400 Hz'deki ölçümler desteklenmez  

Titreme Pst (1min), Pst, Plt, Pinst, Vrms½, Arms½, Hz. 
Not: Fluke 434-II'de mevcut değildir 
Not: Fluke 437-II'de sunulan gibi 400 Hz'deki ölçümler desteklenmez 

Geçici Akımlar Geçici akım dalga biçimleri 4x Gerilim, 4x Amper, şunları tetikler: Vrms½, 
Arms½, Pinst 
Not: Fluke 434-II'de mevcut değildir  

Ana Şebeke Sinyali İki adede kadar seçilebilir sinyal frekansı için üç saniye üzerinden ortalaması 
alınmış göreli sinyal gerilimi ve mutlak sinyal gerilimi 
Not: Fluke 434-II'de mevcut değildir 
Not: Fluke 437-II'de sunulan gibi 400 Hz'deki ölçümler desteklenmez  

Güç Dalgası Gerilim, Amper ve Watt için Vrms½, Arms½, W, Hz ve dalga biçimleri 
Not: Fluke 434-II'de mevcut değildir 
Not: Fluke 437-II'de sunulan gibi 400 Hz'deki ölçümler desteklenmez 

Kayıt Cihazı 4 faz üzerinde eşzamanlı olarak ölçülen 150 adede kadar Güç Kalitesi 
parametresinin özel olarak seçimi 

Shipboard V/A/Hz Vrms, V tol%, V imb%, V mod, A rms, A imb%, Hz, Hz 10s, Hz tol, Hz tol%, 
Hz mod, Hz mod% (tümü MIL STD-1399-300B'ye göre) 
Not: Fluke 434-II'de mevcut değildir, Fluke 435-II'de mevcut değildir 

 



 Teknik Özellikler 
 Elektriksel Ölçümler27 

  27-5 

DOĞRULUK, ÇÖZÜNÜRLÜK VE ARALIK 

Volt/Amper/Hertz Ölçüm Aralığı Çözünürlük Doğruluk 

Vrms (AC+DC) 
Fluke 435-II/437-II 
 
 
Fluke 434-II 

 
1…600 V 
 
600…1000 V 
1…1000 V 

 
0,01 V 
 
0,01 V 
0,1 V 

 
± %0,1 x nominal 
gerilim 
± %0,1 x değer 
± %0,5 x nominal gerilim 

Vpk 1…1400 Vpk 1 V %5 x nominal gerilim 

Vrms½ 
Fluke 435-II/437-II 
 
Fluke 434-II 

 
1…1000 V faz-nötr 
 
1…1000 V faz-nötr 

 
0,1 V 
 
0,1 V 

 
± %0,2 x nominal 
gerilim 
± %1 x nominal gerilim 

Vfund 
Fluke 435-II/437-II 
 
Fluke 434-II 

 
1…1000 V faz-nötr 
1…1000 V faz-nötr 

 
0,1 V 
 
0,1 V 

 
± %0,1 x nominal 
gerilim 
± %0,5 x nominal gerilim 

Gerilim Zirve Faktörü 
(CF) 

1,0 ... > 2,8 0,01 ± %5 

Arms (AC+DC) 
i430flex-TF 1x 
i430flex-TF 10x 
1 mV/A 1x 
1 mV/A 10x  

 
5...6000 A (yalnızca AC) 

0,5...600 A (yalnızca AC)
5...2000 A 
0,5...200 A (yalnızca AC)

 
1 A 

0,1 A 
1 A 
0,1 A 

 
± %0,5 ± 5 sayım 

± %0,5 ± 5 sayım 

± %0,5 ± 5 sayım 

± %0,5 ± 5 sayım 

Apk i430flex-TF 
Apk 1 mV/A 

8400 Apk 
5500 Apk  

1  Arms 
1 Arms  

± %5 
± %5 

A Zirve Faktörü (CF) 1 … 10 0,01 ± %5 

Arms½ 
i430flex-TF 1x 
i430flex-TF 10x 
1 mV/A 1x 
1 mV/A 10x  

 
5...6000 A (yalnızca AC) 

0,5...600 A (yalnızca AC)
5...2000 A 
0,5...200 A (yalnızca AC)

 
1 A 

0,1 A 
1 A 
0,1 A 

 
± %1 ± 10 sayım 

± %1 ± 10 sayım 

± %1 ± 10 sayım 

± %1 ± 10 sayım 

Afund 
i430flex-TF 1x 
i430flex-TF 10x 
1 mV/A 1x 
1 mV/A 10x  

 
5...6000 A (yalnızca AC) 

0,5...600 A (yalnızca AC)
5...2000 A 
0,5...200 A (yalnızca AC)

 
1 A 

0,1 A 
1 A 
0,1 A 

 
± %0,5 ± 5 sayım 

± %0,5 ± 5 sayım 

± %0,5 ± 5 sayım 

± %0,5 ± 5 sayım 

Hz2 

Fluke 435-II /437-II, 50 
Hz nominal 
Fluke 435-II /437-II, 60 
Hz nominal 
Fluke 437-II, 400 Hz 
nominal 
Fluke 434-II, 50 Hz 
nominal 
Fluke 434-II, 60 Hz 
nominal 

 
 
42,5 ... 57,5 Hz 
 
51 ... 69 Hz 
  
340 ... 460 Hz 
 
42,5 ... 57,5 Hz 
 
51 ... 69 Hz 

 
 
0,001 Hz 
 
0,001 Hz 
 
0,1 Hz 
 
0,001 Hz 
 
0,001 Hz 

 
 
± 0,001 Hz 
 
± 0,001 Hz 
 
± 0,1 Hz 
 
± 0,01 Hz 
 
± 0,01 Hz 
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Güç Ölçüm Aralığı Çözünürlük Doğruluk 

Watt (VA, var) 
i430flex-TF 
1 mV/A 

 
maks 6000 MW 

maks 2000 MW 

 
0,1 W … 1 MW  
0,1 W … 1 MW  

 
± %1 ± 10 sayım 
± %1 ± 10 sayım 

Güç Faktörü (Cos ϕ / 
DPF) 

0…1 0,001 ± %0,1, nominal yük 
koşullarında 

 

Enerji Ölçüm Aralığı Çözünürlük Doğruluk 

kWh (kVAh, kvarh) 
i430flex-TF 10x 

Pens ölçeklendirme ve V nominale bağlıdır ± %1 ± 10 sayım 
 

Enerji kaybı 
i430flex-TF 10x 

Pens ölçeklendirme ve V nominale bağlıdır ± %1 ± 10 sayım 
Hat direnci doğruluğu 
hariç 

 

Harmonikler Ölçüm Aralığı Çözünürlük Doğruluk 

Harmonik sırası (n) DC, 1..50  Gruplama: IEC 61000-4-7'ye göre harmonik grupları 

İnterharmonik sırası Kapalı, 1..50  Gruplama: IEC 61000-4-7'ye göre Harmonik ve İnterharmonik alt 
grupları 

Volt %f %0,0 … 100,0 %0,1 ± %0,1 ± n x %0,1 

Volt %r %0,0 … 100,0 %0,1 ± %0,1 ± n x %0,4 

Volt Mutlak 0,0 … 1000 V 0,1 V ± %5 (*) 

Volt THD %0,0 … 100,0 %0,1 ± %2,5 

Amper %f %0,0 … 100,0 %0,1 ± %0,1 ± n x %0,1 

Amper %r %0,0 … 100,0 %0,1 ± %0,1 ± n x %0,4 

Amper Mutlak 0,0 … 600 A 0,1 A ± %5 ± 5 sayım 

Amper THD %0,0 … 100,0 %0,1 ± %2,5 

Watt %f  veya %r %0,0 … 100,0 %0,1 ± n x %2 

Watt Mutlak Pens ölçeklendirme ve V nominale bağlıdır ± %5 ± n x %2 ± 10 
sayım 

Watt THD %0,0 … 100,0 %0,1 ± %5 

Faz açısı -360º ... +0º 1º ± n × 1º (8) 

*) ± %5 eğer nominal gerilimin ≥ %1'i ise; ± %0,05 x nominal gerilim eğer nominal gerilimin < %1'i ise. 

 

Titreme Ölçüm Aralığı Çözünürlük Doğruluk 

Plt, Pst, Pst (1min) Pinst 0,00 … 20,00 0,01 ± %5 

 



 Teknik Özellikler 
 Elektriksel Ölçümler27 

  27-7 

Dengesizlik Ölçüm Aralığı Çözünürlük Doğruluk 

Volt % %0,0 … 20,0 %0,1 ± %0,1 

Amper % %0,0 … 20,0 %0,1 ± %1 

 

Ana Şebeke Sinyali Ölçüm Aralığı Çözünürlük Doğruluk 

Eşik seviyeleri Eşikler, limitler ve sinyal süresi iki sinyal frekansı için programlanabilir. 

Sinyal frekansı 60 … 3000 Hz 0,1 Hz  

Göreli %V %0 .. %100  %0,1 ± %0,4 

Mutlak V3'ler (3 saniye 
ortalama) 

0,0 … 1000 V 0,1 V ± %5 x nominal gerilim 

 

Trend Kaydı  

Yöntem 3 faz ve nötr için eşzamanlı olarak görüntülenen tüm değerler için zaman 
içindeki minimum, maksimum ve ortalama değerleri otomatik olarak kaydeder 

Örnekleme Kanal başına 5 değer/sn sürekli örnekleme, ½ döngü değerleri ve Pinst için 
100/1201 değer/sn 

Kayıt zamanı 1 saatten 1 yıla kadar, kullanıcı tarafından seçilebilir (varsayılan ayar 7 gündür) 

Ortalama süresi 0,25 saniye ila 2 saat, kullanıcı tarafından seçilebilir (varsayılan 1 sn) Monitör 
modunu kullanırken 10 dakika 

Bellek Veriler SD kartta saklanır (8 GB dahili. 32 GB maks) 

Olaylar: Fluke 434-II 
Fluke 435-II/437-II 
 

Olay listesinde tablo halinde 
Olay listesinde tablo halinde, 50/601 dalga biçimi döngüleri ve 7,5 sn ½ döngü 
rms Gerilim ve Amper trendi 

 
ÖLÇÜM YÖNTEMI 

Vrms, Arms 10/121 bitişik kesişmeyen aralıklar, IEC 61000-4-30'a göre 500/4161 örnek / 
döngü kullanılarak. 

Vpeak, Apeak 40 µsn örnek çözünürlüğü ile 10/121 döngü aralığında mutlak en yüksek örnek 
değeri. 

V Zirve Faktörü Vpeak ile Vrms arasındaki oranı ölçer. 

A Zirve Faktörü Apeak ile Arms arasındaki oranı ölçer. 

Hz IEC61000-4-30'a uygun olarak her 10 saniyede bir ölçülür.   

Vrms½, Arms½ Vrms½, Arms½ değeri, esas sıfır geçişinden başlayarak 1 döngüde ölçülür ve 
her yarım döngüde bir yenilenir. Bu teknik, IEC 61000-4-30'a göre her kanal 
için bağımsızdır. 

Harmonikler IEC 61000-4-7'ye göre Gerilim ve Amperde 10/12 döngü boşluksuz harmonik 
grubu ölçümlerinden hesaplanır 

Watt Tam ve esas gerçek güç ekranı. Her faz için 10/12 döngü süresi üzerinden 
anlık gücün ortalama değerini hesaplar. Toplam Aktif Güç PT = P1 + P2 + P3.  
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VA Tam ve esas görünür güç ekranı.  10/12 döngü süresi üzerinden Vrms x Arms 
değerini kullanarak görünür güç değerini hesaplar. 

var Esas reaktif güç ekranı.  Esas pozitif sekans bileşenlerindeki reaktif gücü 
hesaplar. Kapasitif ve indüktif yük, kondansatör ve indüktör simgeleri ile 
gösterilir. 

VA Harmonikler Harmoniklerden kaynaklanan toplam bozulma gücü. Toplam görünür güç ve 
esas gerçek güç temelinde her faz ve tüm sistem için hesaplanır. 

VA Dengesizlik Toplam sistem için dengesizlik gücü. Esas görünür güç ve toplam görünür güç 
için simetrik bileşenler yöntemi kullanılarak hesaplanır. 

Güç Faktörü Hesaplanan Watt / VA 

Cos ϕ  Esas gerilim ve akım arasındaki açının Cos değeri 

DPF Hesaplanan esas Watt / VA 

Enerji / Enerji Maliyeti Güç değerleri, kWh değerleri için zamanla birikir.   
Enerji maliyeti, kullanıcı tarafından tanımlanan /kWh maliyet değişkeniyle 
hesaplanır 

Dengesizlik Besleme gerilimi dengesizliği IEC61000-4-30'a göre simetrik bileşenler yöntemi 
kullanılarak değerlendirilir 

Titreme IEC 61000-4-15'e göre titreme ölçüm cihazı - işlevsel ve tasarım özellikleri.  
230 V / 50 Hz lamba ve 120 V / 60 Hz lamba modellerini içerir. 

Geçici akım yakalama Sinyal zarfında tetiklenen dalga biçimini yakalar.  Ek olarak IEC61000-4-30 ile 
belirtilen şekilde düşüşleri, yükselmeleri, kesintileri ve Amper seviyesini tetikler. 

Kalkış akımı Kalkış akımı, Arms yarım döngü kalkış eşiğinin üzerine çıktığında başlar ve 
Arms yarım döngü rms değeri, kalkış eşiği ile kullanıcı tarafından seçilen 
histerezis değerinin farkına eşit olduğunda veya bundan düşük olduğunda 
sonlanır.  
Ölçüm, kalkış süresi içinde ölçülen Arms yarım döngü değerlerinin karelerinin 
ortalamasının kare köküdür.  
IEC 61000-4-30 ile önerilen şekilde her yarım döngü aralığı bitişiktir ve kesişme 
yoktur. İşaretler kalkış süresini gösterir.   
İmleç tepe Arms yarım döngüsünün ölçülebilmesini sağlar. 

Ana Şebeke Sinyali Ölçüm şunları temel alır: IEC 61000-4-30'a göre karşılık gelen 10/12 döngü rms 
değeri interharmonik değeri veya en yakın dört 10/12 döngü rms değeri 
interharmonik değerinin rms'si.   
Monitör modu için kurulum sınırı EN50160 standart sınırlarına uygundur. 

Zaman Senkronizasyonu Opsiyonel GPS430-II zaman senkronizasyonu modülü, olayların zaman 
etiketlemesi ve zaman birikimli ölçümler için ≤ 20 msn veya ≤ 16,7 msn zaman 
belirsizliği sağlar. Senkronizasyon mevcut değilken, zaman toleransı ≤ 1 sn/24 
saattir. 
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Geçici akım yakalama Ölçüm Aralığı Çözünürlük Doğruluk 

Volt 
imleç değeri 
rms değeri 

 
± 6000 Vpk 
10 … 1000 Vrms 

 
0,1 V 
0,1 V 

 
± %15 x imleç değeri 
± %2,5 x Vnominal 

Minimum algılama süresi 5 µsn   

Örnekleme hızı 200 kS/sn    

 
KABLO KOMBINASYONLARI 

1Ø + NEUTRAL  Nötr bulunan tek faz  

1Ø SPLIT PHASE Split faz 

1Ø IT NO NEUTRAL Nötr bulunmayan iki faz gerilimli tek fazlı sistem 

3Ø WYE Üç fazlı dört kablolu sistem WYE 

3Ø DELTA Üç fazlı üç kablolu sistem Delta 

3Ø IT Nötr WYE bulunmayan üç fazlı sistem 

3Ø HIGH LEG Merkezde üst ayağı bulunan dört kablolu üç fazlı Delta sistem   

3Ø OPEN LEG 2 transformatör sargılı açık delta üç kablolu sistem 

2-ELEMENT L2 / B fazında (2 Watt ölçüm yöntemi) akım sensörü bulunmayan üç fazlı üç 
kablolu sistem  

2½-ELEMENT L2 / B fazında gerilim sensörü bulunmayan üç fazlı dört kablolu sistem 

İNVERTÖR VERİMİ AC çıkış gücüyle akım girişi ve DC gerilim (İnvertör Verimi modunda otomatik 
olarak görüntülenir ve seçilir) 

 
GENEL 

Kutu, Ekran, Bellek, Gerçek zamanlı saat 

Kutu Sağlam, darbeye dayanıklı, entegre koruyucu kılıflı tasarım. 
Eğimli stand konumunda kullanıldığında IEC60529'a göre damlama ve toza 
dayanıklı IP51. IP değeri, Ürünün çalışmadığı durumu ifade eder ve Ürünün, 
ıslak ortamlarda tehlikeli gerilimler civarında kullanılması gerektiği anlamına 
gelmez. 
Darbe ve titreşim: Darbe 30 g, titreşim 3 g sinüzoid, rastgele 0,03 g2/Hz, MIL-
PRF-28800F Sınıf 2'ye göre. 

Ekran Parlaklık: 200 cd/m2 tip. güç adaptörü kullanarak, 90 cd/m2 tipik pil gücü 
kullanarak. 
Boyut 127 mm x 88 mm (153 mm/6,0 inç köşegen) LCD. 
Çözünürlük 320 x 240 piksel. 
Kontrast ve parlaklık Kullanıcı tarafından ayarlanabilir, sıcaklık 
kompanzasyonlu. 

Bellek 8 GB SD Kart standart, opsiyonel olarak 32 GB'a kadar. 
Kayıtlar dahil olmak üzere verileri depolamak için ekran kaydı ve çeşitli veri 
bellekleri (bellek boyutuna bağlı). 

Gerçek zamanlı saat Trend modu, Geçici Akım ekranı, Sistem Monitörü ve olay yakalama için saat 
ve tarih etiketi. 
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Ortam Değerleri 

Çalışma sıcaklığı 0 °C ...  +40 °C; +40 °C ... +50 °C pil hariç 

Depolama sıcaklığı -20 °C ... +60 °C 

Nem +10 °C ... +30 °C: %95 BN yoğuşmasız; 
+30 °C ... +40 °C: %75 BN yoğuşmasız; 
+40 °C ... +50 °C: %45 BN yoğuşmasız. 

Maksimum çalışma 
yüksekliği 

CAT IV 600 V, CAT III 1000 V için 2000 m'ye (6666 ft) kadar; 
CAT III 600 V, CAT II 1000 V için 3000 m'ye (10.000 ft) kadar; 
Maksimum saklama yüksekliği 12 km (40.000 ft). 

Elektromanyetik 
Uyumluluk (EMC) 

Emisyon ve bağışıklık için EN 61326 (2005-12). 

Arabirimler mini-USB-B , Bilgisayar bağlantısı için yalıtımlı USB portu 
Cihazın pilinin arkasından erişilebilen SD kart yuvası  

Garanti Ana cihaz için üç yıl (parça ve işçilik), aksesuarlar için bir yıl. 

 
MEKANIK 

Ebatlar 265 x 190 x 70 mm 

Ağırlık 2 kg, standart pil dahil 

 
GÜÇ 

 
Hat gücü Anahtarlanabilir 115 V, 230 V adaptör, ülkeye özel fişle 

 
Güç Adaptörü 
giriş gerilimi 

15 ... 23 V DC; Yalnızca BC430 Güç Adaptörü kullanın 

Pil gücü Şarj edilebilir Lityum iyon pil BP290 (takılı) 

Pil çalışma süresi 
BP290 (standart pil) 

Normal arkadan aydınlatmayla 6,5 saat 
Kısık arkadan aydınlatmayla 8 saat 
Ekran kapalıyken 10,5 saat 

Şarj süresi BP290 2,5 saat, %95'e kadar (Analizör kapalı) 

Pil çalışma süresi 
BP291 (opsiyonel pil) 

Normal arkadan aydınlatmayla 13 saat 
Kısık arkadan aydınlatmayla 16 saat 
Ekran kapalıyken 21 saat 

Şarj süresi BP291 5 saat, %95'e kadar (Analizör kapalı) 

Pil tasarrufu Kısık arkadan aydınlatma için ayarlanabilir süre  
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ARABIRIMLER 

USB USB 2.0 slave portu. Maks hız 460 k. Mini-USB giriş konektörü. 

RS-232 Arabirimi GPS430 Zaman Senkronizasyon Ünitesini bağlamak amacıyla Mini USB için 
özel adaptör kablosu DB-9 kullanın. 

Baud hızı 1200 ... 430 kb/sn (Ayrı baud hızı mevcut değildir, alım ve gönderme baud 
hızları eşittir. Varsayılan baud hızı 115200'dür,) 

Dur bitleri 1 

Veri bitleri 8 

Eşlik Yok 

İletim modu Asenkron, tam çift yönlü 

Anlaşma Xon Xoff (Yalnızca yazılımsal anlaşma) 

 
 
STANDARTLAR 

Kullanılan ölçüm 
yöntemleri 

IEC61000-4-30 2. sürüm sınıf A 

Ölçüm performansı Fluke 435-II/437-II IEC61000-4-30 Sınıf A, Fluke 434-II IEC61000-4-30 
Sınıf S 

Güç Kalitesi EN50160 

Titreme IEC 61000-4-15 

Harmonikler IEC 61000-4-7 

Shipboard V/A/Hz MIL-STD-1399-300B 

 
GÜVENLIK 

 
Uyumluluk IEC/EN61010-1-2001, 

CAN/CSA C22.2 No 61010-1-04  (cCSAus onayı dahil), 
UL std No 61010-1, 
Ölçüm, Kontrol ve Laboratuar Kullanımı için Elektrikli Ekipman Güvenlik 
Gereksinimleri, Kısım 1: Genel gereksinimler. 
Sınıflandırma: 600 V CAT IV 1000 V CAT III Kirlilik Derecesi 2 

 
Muz tipi girişte 
maksimum 
gerilim 

1000 V CAT III / 600 V CAT IV. 

 
Akım BNC 
girişinde 
maksimum 
gerilim  

30 V maks. 
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ELEKTROMANYETIK UYUMLULUK (EMC) 

Uyumluluk Fluke 434-II/435-II/437-II ve standart aksesuarları, EN-61326 (2005-12) 
tarafından "Performans Kriteri A'yı karşılar" ifadesiyle tanımlandığı şekilde 
EMC bağışıklığı açısından EEC yönergesi 2004/108/EC ile uyumludur. 

 

 
 
1 IEC 61000-4-30'a göre 50 Hz/60 Hz nominal frekans 
2 Referans gerilimi girişi A/L1'de ölçülmüş 



 

   

Ekler 

Ek Başlık Sayfa 

 

A Ölçüm Yöntemleri (Measuring Methods)..............................................A-1 

B USB Sürücülerinin Kurulumu (Installing USB Drivers).......................B-1 

C Instrument Security Procedures (English Only)..................................C-1 
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Ek A 
Ölçüm Yöntemleri

Giriş 
Bu ekte, Fluke 430 Series II cihazlarında kullanılan güç ölçüm ve enerji kaybı hesaplama 
yöntemleri açıklanmaktadır. 

Güç Ölçüm Yöntemleri 
Fluke 430 Series II cihazlarında kullanılan güç ölçüm algoritmaları, Valencia Politeknik 
Üniversitesinde geliştirilen Birleştirilmiş Yönteme dayanmaktadır ve IEEE1459 standardı 
temelinde oluşturulmuştur. Bu algoritmalar, distorsiyona uğramış dengesiz üç fazlı 
sistemler de dahil olmak üzere tüm koşullarda doğru sonuçlar verir. Bu yöntemler, güç 
kalitesi optimum düzeyde değilse kaybolan enerjiyi hesaplamayı mümkün kılar. 

Enerji Kaybı Hesabı 
Enerji Kaybı Hesaplayıcı, aşağıdaki kayıpları Ws (Joule) cinsinden ölçmek için Hat Gücü 
Kaybını (hat direnci üzerinden akan çeşitli akımlardan kaynaklanır) ve Artık Güç 
Kaybını (Harmonikler ve Dengesizlikten kaynaklanır) kullanır. 
Etkin Kayıp aktif sistem akımından kaynaklanan hat gücü kaybı (bu akım, 

enerjinin en optimum şekilde aktarılmasında gerçek işi yapar. 
Kayıplar, örneğin daha kalın kablolar kullanmak yoluyla hat 
direnci azaltılarak düşürülebilir) 

Reaktif Kayıp  reaktif sistem akımından kaynaklanan hat gücü kaybı. Reaktif 
enerjinin kendisi kayıplara neden olmaz. 

Dengesizlik Kaybı dengesizlik sistem akımı ve dengesizlik artık gücünden 
kaynaklanan hat gücü kaybı. 

Distorsiyon Kaybı harmonik sistem akımı ve harmonik artık güçten kaynaklanan hat 
gücü kaybı. 

Nötr Kaybı Nötr akımdan kaynaklanan hat gücü kaybı.   
Hat direnci, aktif sistem gücü için %3'lük bir tahmini kayıp kullanılarak otomatik olarak 
hesaplanır veya Function Preference (Fonksiyon Tercihleri) ayarında girilen değerler 
kullanılır. 
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Hesaplayıcı, ölçülen değerleri ve kWh başına maliyeti kullanarak tahmini bir maliyet 
gösterir. Daha doğru sonuçlar için uzun süreli ölçümler (örneğin bir haftalık/aylık) 
yapılarak trend ekranında zamana göre sonuçlar görüntülenebilir. 

Birleşik Yöntem 
Birleştirilmiş Yöntem, güç ölçümünün, çeşitli güç bileşenlerinin kaynağını tanımlamak 
için kullanılabilen uygun bileşenlere ayrılmasını sağlar. 
 
Çeşitli bileşenler şunlardır: 
- Tam Güç harmonik ve dengesizlik bileşenlerini içerir, aynı zamanda aktif 

güç adı verilir 
- Esas Güç dengesizlik bileşenlerini içerir, harmonik bileşenleri içermez 
- Simetrik Güç harmonik ve dengesizlik bileşenlerini içermez 
- Harmonik Güç yalnızca harmonik bileşenler 
- Dengesizlik gücü yalnızca dengesizlik bileşenleri 
 
Ayrıca aşağıdakiler de birbirinden ayrılır: 
- Faz Gücü Tek tek A, B, C (veya L1, L2, L3) fazlarının güçleri  
- Sistem (Toplam) Gücü Toplam çok fazlı sistemin güçleri  
Sistem Gücünün her zaman faz güçlerinin toplamı olmayacağını unutmayın! 
Tüm girişlerde eşzamanlı olarak ölçülen gerilim ve akım örnek değerleri, güç 
ölçümlerinin temelini oluşturur. Güç, IEC 61000-4-30'un gerektirdiği gibi 10/12 
döngülük (50/60 Hz) bir zaman penceresinde (Tw) ölçülür. 
 

Gerilim: ∑
=

=
wT

0n

2
n

w

u
T
1Urms  burada un, gerilim sinyali örnekleridir 

 

Akım: ∑
=

=
wT

0n

2
n

w

i
T
1Irms  burada in, akım sinyali örnekleridir 

FFT algoritmaları 
IEC 61000-4-7'ye uygun olan FFT algoritmaları, 10/12 döngülük bir (50/60 Hz) zaman 
penceresi üzerinde her giriş sinyalinin esas ve harmonik bileşenlerini hesaplamak için 
kullanılır. Bu zaman penceresi yaklaşık olarak 200 ms sürer fakat esas frekansa dayanır. 
Faz kilitlemeli devre algoritmalarının gerçek bir çevrim sayısı yakalaması gerekmektedir. 
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Üç Fazlı Sistemlerde Simetrik Bileşenler 
1918 yılında, C. L. Fortescue, Amerikan Elektrik Mühendisleri Enstitüsünün 
tutanaklarına geçen ‘Method of Symmetrical Coordinates Applied to the Solution of 
Polyphase Networks’ (Çok Fazlı Ağların Çözümüne Uygulanan Simetrik Koordinatlar 
Yöntemi) adlı makalesini yayınladı. Bu makale, 3 fazörlü dengesiz bir grubun, farklı faz 
sekansına sahip 2 adet dengeli 3 fazlı sisteme ve tüm fazörlerin eşit genlik ve açıda 
olduğu sıfır fazlı bir sisteme ayrıldığı bir yöntemi açıklamaktadır. 
Bu yöntem, gerilim, akım ve güç fazörleri için kullanılabilir. 
Aşağıdaki şekilde, üç dengesiz gerilim fazörünün, simetrik bileşenlerden oluşan üç gruba 
ayrılmış hali gösterilmektedir. 

 
Va=Va1+Va2+Va0, Vb= Vb1+ Vb2+ Vb0, Vc= Vc1+ Vc2+ Vc0  
Va, Vb, Vc, dengeli olmayan üç fazördür ve Va1, Vb1, Vc1 ve Va2, Vb2, Vc2; a, b ve c 
bileşenleri arasında 120° açı olan üç dengeli fazörden oluşan iki gruptur.  
Va0, Vb0, Vc0 fazör grubunun bileşenleri, şiddet ve açı açısından özdeştir.  
Va1, Vb1, Vc1 pozitif sekanstır. 
Va2, Vb2, Vc2 negatif sekanstır. 
Va0, Vb0, Vc0 sıfır sekanstır. 
Sıfır, pozitif ve negatif adları, fazörlerin rotasyon sekansını ifade eder. Pozitif sekans 
fazör grubu (Va1, Vb1, Vc1), a-b-c faz sekansına sahip güç sistemindeki bir senkron 
jeneratör tarafından üretilenlerle aynı gerilime sahiptir. Negatif sekans (Va2, Vb2, Vc2), 
a-c-b faz sekansına sahiptir ve bu yüzden pozitif sisteme kıyasla ters yönde döner. Sıfır 
sekanslı fazörler (Va0, Vb0, Vc0), sıfır sekans değiştirmeye sahiptir ve özdeştir.  
Simetrik bileşenler yöntemi, harmonikler ve dengesizliği içermeyen güç bileşenlerini 
hesaplamak için kullanılır. 
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W - Aktif Güç (P) 
Aktif güç (tüm frekans bileşenleri), gerilim ve akım girişlerinde ölçülen örneklerden 
doğrudan hesaplanır: 

Aktif faz gücü: ( ) ( )∑
+

=

⋅=
NK

Kn
XXX ninu

N
1P  

Aktif sistem gücü Υ: PY = PA+ PB+ PC 

Sistem gücü, faz güçlerinin toplamıdır! 

Aktif sistem gücü Δ: ( ) ( ) ( ) ( )∑
+

=
Δ ⋅−⋅=

NK

Kn
CBCAAB ninuninu

N
1P  

W fund - Esas Aktif Güç (P1) 
Esas güçler (yalnızca 50/60 Hz bileşeni), ilk harmonik alt grubu için IEC 61000-4-7 
gruplamasına göre hesaplanan FFT sonuçları kullanılarak hesaplanır. Burada bu rms 
değerleri, gerilim için U1X ve akım için I1X olarak adlandırılır. Gerilim ve akım arasındaki 
faz açısı ϕu1x - ϕi1x'tir. 

Esas aktif faz gücü: ( )X1X1X1X1X1 iucosIUP ϕ−ϕ⋅⋅=  

Esas aktif sistem gόcό Υ: ( )+++++ ϕ−ϕ⋅⋅= 11111 iucosIU3P  

Bu durumda sistem gücü, faz güçlerinin toplamı DEĞİLDİR! Sistem gücü, tüm 
dengesizlik bileşenleri ortadan kaldırılarak, gerilim ve akımın pozitif sekans 
bileşenlerinden hesaplanır. Bu bileşene aynı zamanda Etkin güç olarak adlandırılır çünkü 
sadece pozitif sekans güç bileşeninden oluşuyorsa gücü aktarmanın (elektrikten 
mekaniğe) en etkili yoludur. 

Esas aktif sistem gücü Δ: 
( )

( )C1BC1C1BC1

A1AB1A1AB11

iucosIU
iucosIUP
ϕ−ϕ⋅⋅−

ϕ−ϕ⋅⋅=Δ  

VA – Görünür Güç (S) 
Görünür güç (tüm frekans bileşenleri), gerilim için UX ve akım için IX şeklindeki rms 
değerlerinden hesaplanır. 

Görünür faz gücü: XXX IUS ⋅=  

 
Görünür sistem gücü Υ: ( ) ( )2

C
2
B

2
A

2
C

2
B

2
AY IIIUUUS ++⋅++=  

Görünür sistem gücü, faz güçlerinin toplamı DEĞİLDİR! 

Görünür sistem gücü Δ: ( ) ( ) 3/IIIUUUS 2
C

2
B

2
A

2
CA

2
BC

2
AB ++⋅++=Δ  
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VA fund - Esas Görünür Güç (S) 
Esas görünür faz gücü: X1X1X1 IUS ⋅=  

Esas görünür sistem gücü Υ: +++ ⋅⋅= 111Y IU3S  

Görünür sistem gücü, faz güçlerinin toplamı DEĞİLDİR! 

Esas gφrόnόr sistem gόcό Δ: +++
Δ ⋅⋅= 111 IU3S  

var –Esas Reaktif Güç (Q) 
Sadece esas güç, reaktif güçle ilgilidir. 

Esas reaktif faz gücü: ( )X1X1X1X1X1 iusinIUQ ϕ−ϕ⋅⋅=  

Esas reaktif sistem gücü Υ ve Δ: ( )+++++ ϕ−ϕ⋅⋅= 11111 iusinIU3Q  

Sistemin reaktif gücü, faz güçlerinin toplamı DEĞİLDİR! 

VA Harmoniklerin Gücü (Dh) 
Harmoniklerin gücü, tam görünür güç SX ve esas görünür güç S1X kullanılarak hesaplanır.  

Harmonik distorsiyon gücü: 2
X1

2
XX SSDh −=  

Harmonik distorsiyon sistem gücü Υ ve Δ: 2
1

2 SSDh −=  

Harmonik distorsiyon sistem gücü, faz güçlerinin toplamı DEĞİLDİR! 

VA Dengesizlik Gücü (Du) 
Dengesizlik güçleri faz başına ölçülemez. Dengesizlik yalnızca sistem düzeyinde ölçülür. 
Dengesizlik, esas görünür sistem gücünden ve görünür sistem gücünün pozitif sekans 
bileşeninden hesaplanır. 

Dengesizlik sistem gόcό Υ ve Δ: 2
1

2
1 SSDu +−=  

Güç Faktörü (PF) 
Güç Faktörü, tam bant genişliğindeki sistem verimliliğini gösterir ve tam spektrumlu 
güçten (50. harmoniğe kadar) ve görünür güçten hesaplanır. 

Güç faktörü: XXX SPPF =  

Sistem gόη faktφrό Υ ve Δ: SPPF =  
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Değiştirme Güç Faktörü (DPF) ve Cos ϕ 
Değiştirme güç faktörü, esas güç ve görünür güç bileşenlerinden hesaplanır. Bu, esas 
gerilim ile akım arasındaki faz açısının Cos ϕ değeri ile özdeştir. 

Değiştirme Güç Faktörü:  X1X1X1 SPPF =  

Sistem Deπiώtirme Gόη Faktφrό Υ ve Δ: ++= 111 SPPF  

Güç ve Enerji Kayıpları 
Enerji Kaybı için 2 ana bileşen söz konusudur: 
• Hat Gücü Kaybı; hat direnci üzerinden akan çeşitli akımlardan kaynaklanır (I2.R 

kayıpları) 
• Artık Güç Kaybı; Harmonikler ve Dengesizlikten kaynaklanır 
 
Simetrik bileşenler yöntemi kullanılarak sistem akım bileşenleri hesaplanır. 

Aktif sistem akımı: ( )++++ ϕ−ϕ⋅= 111a1 iucosII  

Reaktif sistem akımı: ( )++++ ϕ−ϕ⋅= 111r1 iusinII  

Harmonik sistem akımı: 2
HC

2
HB

2
HAH IIII ++=  

Dengesizlik sistem akımı: 
20

1
2

1U III += −  

Nötr akım: 4 kablolu (wye) sistemler kullanıldığında doğrudan 
ölçülür 
Kablo direnciyle birlikte bu akımlardan kaynaklanan hat gücü kayıpları hesaplanabilir 
(P= I2 . R) 
Artık Güç Kaybı, Harmonik güç ve Dengesizlik gücünden kaynaklanan kayıptır. Kendi 
başına Reaktif Güç (var), kablolardaki I2.R kayıpları dışında herhangi bir kayba neden 
olmaz. 
 

Artık harmonik güç kaybı:  1H PPP −=  

Artık dengesizlik gücü kaybı: +−= 11U PPP  

Klasik Yöntem 
Fluke 430 series II cihazları için varsayılan ayar, güç ölçümü için Birleştirilmiş yöntemi 
kullanmaktır. Bazı şirketlerde mevcut olan farklı kurallara uyum sağlamak amacıyla, 
IEEE 1459'da açıklandığı şekilde sistem gücü için aritmetik yöntemin kullanıldığı bir 
'klasik' yöntem de mevcuttur. Yöntem, Function Preference (Fonksiyon Tercihleri) 
menüsünden değiştirilebilir. Sistem gücünü hesaplamak amacıyla aritmetik toplama 
yöntemine sahip klasik sistemin kullanıldığını göstermek için güç parametrelerinin 
arkasında bir ∑ (sigma) sembolü kullanılır, örn. VA∑. 
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Formüllerde kullanılan semboller: 

P - güç (Watt) için kullanılır 
S - görünür güç (VA) için kullanılır 
Q - reaktif güç (var) için kullanılır 
Dh - harmoniklerin gücü için kullanılır 
Du - dengesizlik gücü için kullanılır 
PF - Güç Faktörü 
DPF - Değiştirme Güç Faktörü 
P1 - esas frekans bileşenlerini göstermek için 1 indeksi kullanılır 
P1+ - pozitif sekans bileşenlerini göstermek için + indeksi kullanılır 
∑ - (sigma) bileşenlerin toplanmasını gösterir. Sigma aynı zamanda klasik yöntemin 

kullanıldığını göstermek için de kullanılır. 
u - gerilim örneği için kullanılır 
i - akım örnekleri için kullanılır 
Tw - 50/60 Hz'te 10/12 döngülerinin zaman penceresi 
N - 10/12 döngü sürelerindeki örnek sayısı 
K - Tw kaydının ilk örneği 
n - örnek numarası  
U - 10/12 döngülük bir pencere üzerindeki örneklerden hesaplanan rms gerilimi için 

kullanılır 
I - 10/12 döngülük bir pencere üzerindeki örneklerden hesaplanan rms akımı için 

kullanılır 
X - A, B, C (veya L1, L2, L3) fazını göstermek için kullanılır 
Υ - 4 kablolu wye konfigürasyonunu göstermek için kullanılır 
Δ - 3 kablolu delta konfigürasyonunu göstermek için kullanılır 
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Overview of available measurements and 
measurements parameter list (English only) 

Function Unit Description L
og

ge
r 
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Volt                                

VrmsY V V rms phase phase x x   x x       x     x   x 

Vrms∆ V V rms phase neutral x x   x x       x     x   x 

V pk V V peak ● ●                        

V rms1/2 V V rms 1/2 cycle ●   ●         ● ● ● ●   ●  

V-fund V V fundamental ●     ●     ●              

CF V   Crest Factor V ● ●                        

Φ V(˚) ˚ Phase angle V ●     ●     ●              

%Over % Overdeviation ●                          

%Under % Underdeviation ●                          

V tol% % Voltage tolerance              ● 

V imb% % Voltage imbalance               ● 

V mod V Voltage modulation              ● 

Amp                                

A rms A A rms ● ●   ● ● ●     ●     ●   x 

A pk A A pk ● ●                        

A rms1/2 A A rms-1/2 ●   ●         ● ● ● ●   ●  

A fund A A fund ●     ●     ●              

CF A   CF ● ●                        

Φ A(˚) ˚ ΦA(˚) ●     ●     ●              

A imb% % Current imbalance              ● 

Power                                

W W W full ●       ●             ●    

W fund  W W fundamenta ●       ● ●                

VA VA VA full ●       ● c                  

VA∑ VA VA full classic ●       ● C                  

VA fund VA VA fundamenta ●       ● c ●                

VA fund∑ VA VA fund classic ●       ● C                  

VA harm VA VA harmonic ●       ● ●                

VA unb VA VA unbalance ●       ● ●                

var VA var ●       ● c ●                

var∑ VA var classic ●       ● C                  

PF   PF ●       ● c                  

PF∑   PF  classic ●       ● C                  

DPF   DPF ●       ● D 
C                  

DPF∑   DPF classic ●        ● D 
c                  

Cosϑ   Cosϑ ●       ● d c                  

Cosϑ∑   Cos ϑ Classic ●       ● d C                  

Eff   Efficiency factor ●       ●                  

Hpoll   Harmonic pollution 
factor ●                          
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Function Unit Description L
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W unb W Active Load unbalance ●                          

Φ W unb (˚) ˚ Active load unbalance 
angle ●                          

var unb var Reactive Load 
Unbalance ●                          

Φ var unb (˚) ˚ Reactive load unbalance 
angle ●                          

VA unb VA Total Load Unbalance ●                          

Φ VA unb (˚) ˚ Total Load Unbalance 
angle ●                          

L var unb var Inductive Load 
Unbalance ●                          

Φ L var unbr 
(˚) ˚ Inductive load 

unbalance angle ●                          

C 'var unb var Capacitive Load 
Unbalance ●                          

Φ C var unb 
(˚) ˚ Capacitive load 

unbalance angle ●                          

Energy                                

Wh Wh Wh ●       ●                  

VAh VAh  VAh ●       ●                  

varh varh varh ●       ●                  

Wh forw. Wh Wh forward ●       ●                  

Wh rev. Wh Wh reverse ●       ●                  

Energy Loss                                

W R loss W Resistive loss due to 
active power ●         ●                

W var loss VA Resistive loss due to 
ractive power ●         ●                

W Unb loss VA Loss due to unbalance 
power ●         ●                

W Harm loss VA Loss due to harmonics 
power ●         ●                

W An loss A Loss due to netrall 
current ●         ●                

W Total loss W Total power loss ●         ●                

cost R/h $ Cost /hr due to active 
power loss ●         ●                

cost var/h $ Cost /hr due to reactive 
power loss ●         ●                

cost unb/h $ Cost /hr due to 
unbalance loss ●         ●                

cost harm/h $ Cost /hr due to 
harmonics loss ●         ●                

cost An/h $ Cost /hr due to netral 
current ●         ●                

cost tot/y $ Cost / year due to losses ●         ●                

Wh R loss Wh Energy loss due 
resistance ●         ●                

Wh varh loss Wh  Energy loss due to  ●         ●                

Wh Unb loss Wh  Energy loss due to 
unbalance ●         ●                

Wh Harm 
loss Wh  Energy loss due to 

harmonics ●         ●                

Wh An loss Wh Energy loss due to 
neutral currents ●         ●                

Wh Total loss Wh Total energy loss ●         ●                



Fluke 434-II/435-II/437-II 
Kullanım Kılavuzu 

A-10 

Function Unit Description L
og

ge
r 

V
-A

-H
z 

D
ip

s&
Sw

el
ls

 

H
ar

m
on

ic
s 

Po
w

er
 &

 E
ne

rg
y 

E
ne

rg
y 

L
os

s 

U
nb

al
an

ce
 

In
ru

sh
 

M
on

ito
r 

Fl
ic

ke
r 

T
ra

ns
ie

nt
s 

Po
w

er
 W

av
e 

M
ai

ns
 S

ig
na

lin
g 

Sh
ip

bo
ar

d 
V

/A
/H

z 

cost R $ Cost due to resistive loss 
activepower ●                          

cost var $ Cost due to resistive loss 
reactive power ●                          

cost unb $ Cost due to unbalance ●                          

cost harm $ Cost due to harmonics ●                          

cost An $ Cost due to nuetral 
currents ●                          

cost tot $ Total cost of energy loss ●                          
Volt 
Harmonic                                

Volt THD % THD %f, %r or rms (up 
to 40th or 50th)  ●     ●         ●          

Volt DC V DC component  %f, %r 
or rms ●     ●         ●          

Volt Hn V Harmonic n (n=1..50) 
%f, %r or rms ●     50         25          

Volt Φn ˚ Phase angle n (n=1..50) ●                          

Volt In V Interharmonic n 
(n=0..50) %f, %r or rms ●     30 I                    

Amp 
Harmonic                                

Amp THD % THD %f, %r or rms (up 
to 40th or 50th)  ●     ●                    

K-A   K factor Amp ●     ●                    

Amp A DC A DC component  %f, %r 
or rms ●     ●                    

Amp Hn A Harmonic n (n=1..50) 
%f, %r or rms ●     50                    

Amp Φn ˚ Phase angle n (n=1..50) ●                          

Amp In A Interharmonic n 
(n=0..50) %f, %r or rms ●     30 I                    

Watt 
Harmonic                                

Watt THD % THD %f, %r or rms (up 
to 40th or 50th)  ●     ● i                    

K-W   K factor Watt ●     ● i                    

Watt DC W DC component  %f, %r 
or rms ●     ● i                    

Watt Hn W Harmonic n (n=1..50) 
%f, %r or rms ●     30 i                    

Watt Φn ˚ Phase angle n (n=1..50) ●                          

Frequency                                

Hz Hz Hz ● ●   ●     ●     ● ● ● ● ● 

Hz 10s Hz Hz 10s ●               ●         ● 

Hz tol Hz Absolute freq. tolerance              ● 

Hz tol% % Relative freq. tolerance              ● 

Hz mod Hz Abs. freq. modulation              ● 

Hz mod% % Rel. freq.  modulation              ● 

Flicker                                

Pst(1min)   Pst (1 minute) ●                 ●        

Pst   Pst (10 minutes) ●                 ●        

Plt   Plt (2 hr) ●               ● ●        

Pinst   Instantaneous Flicker ●                 ●        



 Ekler 
 Ölçüm Yöntemleri A 
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Unbalance                                

unbal(%) % unbalance  ●           ●              

Vpos. V Positive sequence 
voltage ●                          

Vneg. V Negative sequence 
voltage ●                          

Vzero V Zero sequence voltage ●                          

Apos. A Positive sequence 
current ●                          

Aneg. A Negative sequence 
current ●                          

Azero A Zero sequence current ●                          
Mains 
Signaling                                

Sig 1 % % Freq. 1 relative 
signaling voltage ●                       ●  

V3s 1 V Freq. 1 voltage, 3s 
average ●               ●       ●  

Sig 2 % % Freq. 2 relative 
signaling voltage ●                       ●  

V3s 2 V Freq. 2 voltage, 3s 
average ●               ●       ●  

 
x (wYe or Delta config) 
c Power Classic Method OFF 
C Power Classic Method ON 
i Interharmonics OFF 
I Interharmonics ON 
D DPF 
d Cos φ 
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Ek B 
USB Sürücülerinin Kurulumu Giriş 

Fluke 430 Series II Güç Kalitesi ve Enerji Analizörü, bir kişisel bilgisayarla iletişim 
bağlantısı kurulabilmesi için bir USB arabirimi ve kablosu (konektör tipi: ‘USB mini-B’) 
ile birlikte gelir.  Bilgisayarın cihazla iletişime geçebilmesi için sürücülerin bilgisayara 
kurulması gerekir.  
Bu belge, Windows XP bilgisayarlara bu tür sürücülerin nasıl kurulacağını anlatır. Diğer 
Windows platformları için kurulum benzerdir ancak ekranlar farklı görünebilir. 
Windows XP, Vista ve Win 7 sürücüleri Windows Sürücü Dağıtım Merkezi tarafından 
temin edilebilir ve bilgisayarınız internete bağlı ise otomatik olarak da indirilebilir. 
İnternet erişiminin olmadığı durumlarda, sürücüler, kullanım kılavuzu CD-Rom'undan 
kurulabilir. 
Sürücüler, Windows Logo Doğrulama'yı geçmiştir ve Win 7 bilgisayarlara kurulum için 
gereken Microsoft Windows Donanım Uyumluluk Yayımcı'nın imzasını almıştır. 

Not:  
Fluke 430 Series II Güç Kalitesi ve Enerji Analizörleri, iki ayrı sürücünün 
kurulmasını gerektirir: 
− bir Fluke 430 series II USB sürücüsü  
− bir özel Fluke USB Seri port sürücüsü. 
Bilgisayarın Series II Güç Kalitesi Analizörü ile bağlantı kurabilmesi için 
bu sürücülerin ikisinin de kurulması gerekir. 
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USB Sürücülerinin kurulumu 
USB sürücülerini kurmak için aşağıdakileri yapın: 

1 Cihazla birlikte gelen USB kablosunu 
kullanarak Fluke 430 Series II cihazını 
bilgisayara bağlayın.  Kablo, hem 
bilgisayar hem de cihaz açıkken takılıp 
çıkartılabilir (sistem çalışırken 
değiştirilebilen), herhangi birini 
kapatmaya gerek yoktur. 
Fluke 430 series II cihazı için ilgili 
sürücüler henüz kurulmamışsa, 
Windows Yeni Donanımın algılandığını 
gösterir ve yeni sürücüler için kurulum 
Sihirbazı açılır.  
Bilgisayar ayarlarınıza ve işletim 
sisteminize bağlı olarak, Windows 
sizden internette Windows Update Web 
sitesinde daha yeni bir sürüm olup 
olmadığını kontrol etmek için izin 
isteyebilir.  O esnada internet erişiminiz 
varsa, sürücülerin en yeni sürümünü 
edinmek için "Evet" ve ardından 
"Sonraki" öğesini seçmeniz tavsiye 
edilir. 
İnternet erişimi yoksa, sürücüleri CD-
ROM'dan veya sabit diskteki bir 
konumdan kurun.  Bunun için “Hayır, bu 
sefer değil" seçeneğini belirleyin. 
 

 
 

 

2 Yazılımı otomatik yüklemek için bir 
sonraki pencerede “Sonraki” öğesini 
tıklatın. Sürücülerin CD-ROM'dan 
yüklenmesi gerekiyorsa, ‘bir listeden 
veya özel konumdan seç’ seçeneğini 
belirleyin. 
 

 



 Ekler 
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3 İndirme esnasında bu ekran gösterilir. 
İndirmenin tamamlanmasını bekleyin. 

 
4 Sürücü tamamen indirilip kurulduktan 

sonra, bu birinci sürücünün kurulumunu 
onaylamak için "Bitir" öğesini tıklatın. 
 

 
5 İlk aşamayı tamamladıktan sonra, Yeni 

Donanım Sihirbazı, USB Seri Port 
Sürücüsünü yüklemek için tekrar 
başlatılır. 
Sürücü internetten indirilebiliyorsa, 
önceden olduğu gibi "Evet" öğesini 
tıklatın. Yazılımı hemen otomatik olarak 
kurmak için "Sonraki" öğesini tıklatın. 
İnternet erişimi yoksa, sürücüyü cihazla 
birlikte gelen CD-ROM'dan yükleyin. 
 

 
6 Ekrandaki talimatları izleyin. 

İkinci sürücünün kurulumu 
tamamlandıktan sonra, "Bitir" öğesini 
tıklatın.  
Artık Güç Kalitesi Analizörünü Fluke 
yazılımıyla birlikte kullanmaya 
hazırsınız.  
Fluke 430-series II Güç Kalitesi 
Analizörlerini desteklemek için 
kullanılabilen yazılımlardan hangisinin 
mevcut olduğunu görmek için Fluke web 
sitesini ziyaret edebilirsiniz. 
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7 Sürücülerin doğru bir biçimde kurulup 
kurulmadığını kontrol etmek için, 430 
Series II Güç Kalitesi Analizörünü 
bilgisayarınıza bağlayın ve Aygıt 
Yöneticisini açın (aşağı bakın).  
'Evrensel Seri Veri Yolu denetleyicileri' 
grubunu genişletmek için, aygıt 
yöneticisinden + işaretini veya ► 
sembolünü tıklatın.  
'Fluke 430 Series II’ cihazı burada 
sıralanmış olmalıdır. 
'Portlar (COM & LPT)' grubunu 
genişletmek için aygıt yöneticisinden + 
işaretini veya ► sembolünü tıklatın.  
‘Fluke USB Seri Portu (COMx)’ burada 
sıralanmış olmalıdır. 
Windows tarafından otomatik olarak 
atanacağı için COM port numarasının 
değişiklik gösterebileceğini unutmayın.  

 

Windows XP içinden aygıt yöneticisine şu şekilde erişilir:  
BAŞLAT'ı tıklatın ve 'Denetim Masası'nı seçin.  

- Klasik Görünüm modundayken, ‘Sistem’ öğesini ve ardından ‘Donanım’ sekmesini 
seçin.  

- Veya Kategori Görünümü modundayken, 'Performans ve Bakım' öğesini ve ardından 
'Sistem' öğesini seçin.  Burada, yukarıda açıklandığı gibi 'Donanım' sekmesini 
göreceksiniz.  
Donanım sekmesini açtıktan sonra, 'Aygıt Yöneticisi' adındaki bir seçim alanını 
görmeniz gerekir. 

Win 7'de, denetim masasını açtığınız anda aygıt yöneticisine erişebilirsiniz. 
 

Notlar 
1) Bazen uygulama yazılımı, farklı bir port numarası gerektirebilir (örneğin Com 

1....4 aralığında). Bu durumda COM port numarası manuel olarak 
değiştirilebilir.  
Manuel olarak farklı bir COM port numarası atamak için ‘Fluke USB Seri Portu 
COM(5)’ öğesini sağ tıklatın ve 'özellikler'i seçin.  Özellikler menüsünden Port 
Ayarları sekmesini seçin ve 'Gelişmiş…' öğesini tıklatarak port numarasını 
değiştirin.  

2) Bazı uygulama programları, yeni oluşturulan port dahil olmak üzere otomatik 
olarak belirli COM portlarını işgal eder. Genellikle Fluke 430 Series II Güç 
Kalitesi Analizörünün USB kablosunu çıkartıp yeniden takarak bu durumun 
üstesinden gelinebilir.  
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Appendix C 
Instrument Security Procedures

Introduction 
Model Numbers:  

Fluke 434-II, Fluke 435-II, Fluke 437-II 

Short Description: 
 3-Phase Energy & Power Quality Analyzer 

Memory.  
 

Fluke 43x-II has the following memory devices: 
1. RAM 8M x 16, U901, type: e.g. MT47H64M16HR-25IT:H,  

contains: temp storage of measuring data 
2. Video RAM 256k x 16, D1001, type: e.g. CY62146EV30LL,  

contains: storage of data to be displayed on LCD-screen. 
3. Flash-ROM 16M x 2, U1100, U1101, type: e.g. MW29W160EB,  

contains: the instrument’s embedded software and calibration data. 
Also Analyzer settings such as Config, Freq, Vnom, Limits, and Current Clamp data 
that differ from Factory Default are stored here. 

4. FIFO (First In First Out) RAM 2kB, U801, type: e.g. SN74V235-7PAG, 
contains: data to be exchanged between DSP and Microcontroller. 

5. SRAM 16 Mb x 2, D1100, D1103, type: e.g. CY62167DV30LL,  
contains: temporary data storage for microcontroller. 

6. SD Memory Card. Contains: all datasets, screens, and logging data.  
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Security Summary: 
 

Ad 1.  Memory contents erased at power-off. No user access. 
Ad 2.  Memory contents erased at power-off. No user access. 
Ad 3.  Flash memory: contents stays available at power off and disconnection of the Li-

ion accumulator (can be loaded/exchanged with dedicated PC software that is 
exclusively available in manufacturing and Fluke service). Note: the calibration 
data is generated when the analyzer is sent through its calibration process and are 
fundamental to the meter operation. 
To erase Analyzer settings that differ from Factory Default, do the following key 
operations: SETUP, function key F1 – USER PREF, F1 – FACTORY 
DEFAULTS, F5 – YES (confirm menu).  

Ad 4. Memory contents erased at power-off. No user access. 
Ad 5. Memory contents erased at power-off. No user access. 
Ad 6.  There are 2 ways of removing measurement data from the Analyzer: 

1 - The SD Card is located in the battery-compartment at the rear of the 
Analyzer. Open the compartment with a small screwdriver. Push the SD Card in 
the direction of the arrow and take it out of the Analyzer. All measurement data 
now has been removed from the Analyzer. Avoid touching the contacts of the 
Card with you hands. When reinstalling the Card take careful notice of the 
indication in the battery compartment. 
2 - All measurement data at the SD memory card is erased by formatting it. The 
format action occurs via a confirm menu. Do the following key operations with 
the SD Card installed in the Analyzer: SETUP, function key F1 – USER PREF, 
F4 – FORMAT SD CARD, F5 – YES.  
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Dizin 

—(— 
(Sürüm ve Kalibrasyon):, 24-3 

—1— 
150/180 döngüsü, 5-3 

—3— 
3 sn, 5-3 

—A— 
A aralık, 24-7 
Akım pensleri, 6-2 
Aksesuarlar, 1-1 
Ana Şebeke Sinyali, 16-1, 20-1 
Asma Bandı, 4-1 

—B— 
Belleği Kullanma, 25-1 
Bellek, 25-1 
Bellek Konfigürasyonu, 24-4 
Bilgisayar, 25-4 
Birikme aralığı, 5-3 
BNC Girişleri, 6-1 
Büyüklük, 9-1 

—C— 
CF, 8-1 
CHG, 8-4, 9-5, 16-6, 21-4, 22-5 
Çubuk Grafik ekranı, 5-2 

—D— 
Dayanım, 12-2 
DC, 10-1 
Değer Seçimi, 21-1 
Değişken referans gerilim, 9-1 

Demo Modu, 24-5 
Dengesizlik, 14-1 
Depolama, 26-1 
Dil, 24-5 
DIP, 8-4, 9-5, 16-6, 21-4, 22-5 
DIRS, 16-1 
Durum göstergeleri, 5-3 
Durum satırı, 5-4 
Düşüşler, 9-1 

—E— 
Eğimli Stand, 4-1 
Ekran, 4-5 
Ekran Tipleri, 5-1 
Ekranı daraltma, 23-1 
Ekranı genişletme, 23-1 
Enerji Kaybı, 12-1 
Esas, 11-1 
Eşik, 9-1, 15-2 
Etiketler, 6-1 

—F— 
F1 ... F5, 5-4 
Fabrika varsayılanları, 24-5 
Faz Renkleri, 5-2 
Faz Tanımı, 24-5 
Fazör Tercihi, 7-2, 14-4 
Fluke 435, 3-1 
Frekans, 24-7 
Frekans nominal, 5-4 

—G— 
Garanti, 1-1 
Geçici Akımlar, 18-1 
Gerilim aralığı, 1-6 
Gerilim nominal, 5-4 
Geriye sayım, 5-3 
Girişler, 6-1 
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GPS sinyali, 5-4 
Güç, 4-3 
Güç Adaptörü, 1-6 
Güç Dalgası, 19-1 
Güç İnvertörü, 13-1 
Güç Kalitesi Monitörü, 16-1 
Güç ve Enerji, 11-1 
Güvenlik, 1-1 

—H— 
Harmonikler, 10-1 
Harmonikleri Filtreleme, 10-2 
Histerezis, 9-1 
Hızlı Gerilim Değişiklikleri, 9-1 
Hx, 16-6 

—I— 
İmleç, 23-1 
İndüktif yük, 11-2 
INT, 8-4, 9-5, 16-6, 21-4, 22-5 
İnterharmonikler, 10-1 
İşaretlenmiş, 5-3 
Işık dalgalanması, 17-1 

—K— 
K faktörü, 10-1 
Kablo konfigürasyonu, 5-4 
Kablo konfigürasyonunu değiştirme, 24-10 
Kalibrasyon, 27-1 
Kalkış akımları, 15-1 
Kalkış zamanı, 15-2 
Kapasitif yük, 11-2 
Kayıt, 5-3, 21-1 
Kayıt Cihazı, 21-1 
Kesintiler, 9-1 
Kılavuz, 2-1 
Kilit, 4-6 
Kilitli klavye, 5-3 
Kısa vadeli şiddet, 17-2 
Klavye Kilidi, 4-6 
Konfigürasyon, 5-4 
Konfigürasyon, kablo, 24-7 
Kontrast, 4-6 
Kontrast ayarlama, 24-5 
Kullanıcı Kimliği, 24-5 
Kullanım, 11-1 
Kullanım Kılavuzu, 2-1 

—L— 
Limitler, 5-4, 16-2 
Limits Setup (Limit Ayarları), 24-14 

—M— 
Menüde Gezinme, 4-6 
Meter (Ölçüm) ekranı, 5-2 

Mevcut değerler, 4-5, 24-1 
Monitör, 3-2, 16-1 
Muz Tipi Girişler, 6-1 

—N— 
Nakliye Notu, 1-1 
Negatif sekans, 10-5, 14-4 

—O— 
Ofset ve Açıklık Değiştirme, 24-12 
Olasılık, 16-3 
Ölçme değerleri, 5-3 
Ölçme modu, 5-3 
Ölçüm modları, 3-2 
Opsiyonel parçalar, 26-3 
Osiloskop, 7-1 
Özellikler, 3-1, 27-1 

—P— 
Parçalar, 26-2 
Parlaklık, 4-5 
Pens, 24-7 
Phasor (Fazör) ekranı, 5-2, 7-2 
Pil Durumu, 26-1 
pil paketi: güvenli kullanım, 1-7 
pil paketi:güvenli atma, 1-9 
pil paketi:güvenli kullanım, 1-8 
pil paketi:güvenli taşıma, 1-9 
pil paketi:muhafaza etme, 1-7 
Pil Şarj Cihazı, 1-6 
Pil Şarjı, 4-3 
Pil tasarrufu, 24-5 
Pozitif sekans, 10-5, 14-4 

—R— 
Referans faz, 6-3 
Renkler, 5-2, 24-5 
RS-232 Ayarları, 24-5 

—S— 
Saat, 5-3, 5-4 
Sayısal değerler, 8-1, 22-1 
Servis Merkezi, 1-1 
Shipboard V/A/Hz, 22-1 
Sıfır sekans, 10-5, 14-4 
Sıfırla, 4-7 
Simgeler, 5-3, 16-6 
Sinyal, 20-1 
Sinyal Polaritesi, 6-2 
Sistem Monitörü, 3-2, 16-1 
Skop Kayıt Cihazı, 19-1 
Sorun Giderme, 26-4 
Standart parçalar, 26-2 
Süre, 9-1 
SWL, 8-4, 9-5, 16-6, 21-4, 22-5 



 
 Dizin (devamı) 
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—T— 
Tam, 11-1 
Tarih, 5-4 
Tek faz, 6-3 
Teknik veriler, 27-1 
Temizlik, 26-1 
THD, 10-1 
Titreme, 17-1 
Trend ekranı, 5-2 
Tümünü sil, 24-5 

—U— 
U, Dengesiz, 5-3 
Uzun vadeli şiddet, 17-2 

—V— 
Varsayılanlar, 4-7 
Vektör şeması, 7-2 
Verimi, 13-1 
Vnom, 24-7 
Volt/Amper/Hertz, 8-1 

—W— 
Waveform (Dalga Biçimi) ekranı, 5-2 

—Y— 
Yakınlaştırma, 23-1 
Yapıştırmalar, 6-1 
Yazıcı, 25-4 
Yazılım tuşları, 5-4 
Yükselmeler, 9-1 

—Z— 
Zirve Faktörü, 8-1 
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Bu sayfa, Referans Belgesi (RB) alanlarının saklanması içindir. Bu sayfayı ana belgeden ayırmayın. Tüm 
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