
RQ B SERİSİ REAKTİF GÜÇ RÖLELERİ

RQ B Serisi reaktif güç röleleri, alçak gerilim 
elektrik tesislerinin reaktif güç kompanzasyonunda 
kullanılırlar.

Kondansatör gruplarını devreye alan ve çıkaran 
reaktif güç ölçme sistemi diğer reaktif güç 
rölelerinden çok farklı bir felsefeye sahiptir. 
Tasarımda güvenilirlik başta olmak üzere en az 
anahtarlama ile en çabuk kompanzasyon ilkeleri 
ön planda tutulmuştur.

Temel Özellikleri:  

* Otomatik veya manuel c/k tercihi

* 0.90ve 0,99 arası seçilebilir Hedef cosφ
   ayarı,

* Grup sokma ve çıkarma zamanlarını,
 bağımsız olarak ayarlayabilme,
     

* Kademe sayısı seçebilme,
     

* 6 Farklı sıralama mantığı,
     

* Reaktif / Aktif Güç oranını cihaz   

  üzerinden  görebilme,
     
   1

 

  * Düşük gerilim, aşırı gerilim ve    
     kompanzasyon başarısız alarmları,
 
  *  Kolay programlama,
     
  * Harmoniklerden etkilenmeme,
     
  * Soketli bağlantı ile kolay montaj,
  
  * Otomatik polarite algılayıcı,

AYARLAR

Rölenin kullanıcı tarafından kullanılacağı tesisin 
durumuna göre ayarlarının yapılması 
gerekmektedir. Rölenin işletmede başarılı olması 
için doğru ayarlanması ve sinyal ledlerinin 
fonksiyonlarının iyi bilinmesi gerekmektedir. Şekil
1’de rölenin ön panel resmi görülmektedir.

1-C/k Ayarı: 

Ön paneldeki c/k lediyanıncaya 
kadar set tuşuna basın.

Yukarı veya aşağı tuşlarına 
basarak istediğiniz  c/k değerini 
ayarlayın 

set     tuşuna tekrar basın, 
seçilen değer hafızaya alınacak 

set

set



 ve cihaz  Hedef Cosφ ayar konumuna geçecektir.
Eğer, başka bir ayar yapılmayacaksa, yani 10 sn 
içinde hiçbir tuşa basılmaz ise, cihaz kendiliğinden 
programlama konumundan çıkacaktır.

C/k değeri 0,03 ile 1,15 arasında 0,01’lik adımlarla 
ayarlanabilir.

Ekranda “oto” yazdığında otomatik c/k seçilmiştir. 
Otomatik  konumunda, c/k ayarını cihaz 
kendiliğinden yapacaktır. 

2-Hedef Cosφ ayarı:

Ön paneldeki Hedef cosφ led’i 
yanıncaya kadar Set tuşuna 
basın.
Yukarı veya aşağı tuşlarına 
basarak istediğiniz Hedef cosφ 
değerini ayarlayın. 
set   tuşuna tekrar basın

  seçilen değer hafızaya alınacak 
ve ön panelde “Ton” led’i 
yanacaktır.

Eğer 10 sn içinde hiç bir tuşa basılmazsa cihaz 
kendiliğinden programlama konumundan 
çıkacaktır.Hedef cosφ değeri 0,90 ile 0,99 
arasında   0,01’lik adımlarla ayarlanabilir.

3-Ton (devreye sokma gecikmesi) ayarı:

Ön paneldeki “ Ton” led’i 
yanıncaya kadar  Set  tuşuna
 basın.

Yukarı veya aşağı tuşlarına 
basarak istediğiniz Ton zamanını 
ayarlayın.
 Set  tuşuna  tekrar basın, 
seçilen zaman değeri hafızaya 
alınacak ve ön panelde “Toff “ 

led’i yanacaktır. 
Eğer 10 sn içinde hiç bir tuşa basılmazsa, cihaz 
kendiliğinden programlama konumundan 
çıkacaktır. 
Ton (devreye sokma gecikmesi ) değeri 1 sn ile 
250 sn arasında ayarlanabilir.

 4- Toff (devreden çıkartma 
gecikmesi) ayarı:

  
Ön paneldeki “Toff” led’i 
yanıncaya kadar   Set tuşuna 
basın.                

Yukarı veya aşağı tuşlarına 
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basarak istediğiniz Toff zamanını ayarlayın. 

Set tuşuna    tekrar basın, seçilen zaman değeri 
hafızaya alınacak ve ön panelde “Kad. sayısı” led’i 
yanacaktır. 

Eğer 10 sn içinde hiçbir tuşa basılmazsa, cihaz 
kendiliğinden programlama konumundan 
çıkacaktır. 
 
Toff (devreden çıkartma gecikmesi ) değeri 1 sn ile 
100 sn arasında ayarlanabilir..        

5-Kad.sayısı  ayarı:

Ön paneldeki “Kad.sayısı” led’i 
yanıncaya kadar Set tuşuna 
basın,.

Yukarı veya aşağı tuşlarına 
basarak istediğiniz kademe 
sayısını ayarlayın.

Set tuşuna tekrar basın, seçilen 
kademe sayısı hafızaya 

alınacak ve ön panelde “ sıralama” led’i 
yanacaktır.

Eğer 10 sn içinde hiç bir tuşa basılmazsa, cihaz 
kendiliğinden programlama konumundan 
çıkacaktır. 

6-Sıralama:    

Ön paneldeki “sıralama” led’i 
yanıncaya kadar Set tuşuna 
basın.

Yukarı ve aşağı tuşlarına 
basarak istediğiniz sıralama 
çeşidini seçin.

Set tuşuna tekrar basın, seçilen 
sıralama çeşidi hafızaya 

alınacak ve ön panelde   "A.G. ayarı led'i 
yanacaktır. 

Eğer 10 sn içinde hiç bir tuşa basılmazsa cihaz 
kendiliğinden programlama konumundan 
çıkacaktır.
Röle 6 farklı sıralama özelliğine sahiptir.

a)1.1.1.1.1.........1 sistemi,  ekranda  1.1.1. olarak 
görülür.

b)1.2.2.2.2...........2 sistemi, ekranda 1.2.2. olarak 
görülür.
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c)1.2.3.3.3...........3 sistemi, ekranda 1.2.3. olarak 
görülür.

d)1.2.4.4.4...........4 sistemi, ekranda 1.2.4. olarak 
görülür.

e)1.2.3.6.6...........6 sistemi, ekranda 1.2.6. olarak 
görülür.

f)1.2.4.8.8............8 sistemi, ekranda 1.2.8. olarak 
görülür. 

7-A.G. ayarı:  (Aşırı gerilim ayarı):

Ön paneldeki "A.G ayarı" led’i 
yanıncaya kadar Set tuşuna 
basın.

Yukarı ve aşağı tuşlarına 
basarak istediğiniz Aşırı gerilim 
değerini seçin.

Set tuşuna tekrar basın, seçilen 
aşırı gerilim değeri hafızaya 

alınacak ve ön panelde "manuel"led’i yanacaktır.

Eğer 10 sn içinde hiçbir tuşa basılmazsa cihaz 
kendiliğinden programlama konumundan 
çıkacaktır.

Aşırı gerilim değeri 250V ile 299V arasında 
istenilen değere ayarlanabilir.

8-Manuel/oto seçimi:

Ön paneldeki "manuel"led’i 
 yanıncaya kadar Set tuşuna 
basın.

Yukarı ve aşağı tuşlarına basın, 
ekranda “001” görüldüğünde 
Manuel  mod (El ile devreye 
sokma çıkarma) seçilmiş olur. 
Ekranda “000” görüldüğünde ise 
otomatik çalışma modu 

seçilmiştir. 
Tekrar Set tuşuna basılarak yapılan seçim 
hafızaya alınır ve programlama konumundan 
çıkılır.
Manuel mod seçili iken programlama konumundan 
çıkıldığında "manuel"led’i flaş şeklinde yanmaya 

devam eder. Bu, cihazın manuel çalışma 
konumunda olduğunu gösterir. Manuel 
konumunda, yukarı tuşuna basarak grup devreye 
sokulur. Aşağı tuşuna basarak grup çıkarılır. 
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Bir grup devreye alınmak istenildiğinde Yukarı 
tuşuna kısa bir süre basılıp, çekilir, aynı anda “C+” 
led’i yanar, ayarlanan “Ton” süresinin  sonunda 
sıra hangisinde ise o grup devreye sokulur. Tekrar 
yeni bir grup devreye  alınmak istenirse, tekrar 
yukarı tuşuna basılır, aynı anda “C+” led’i yanar ve 
sıradaki grup  devreye sokulur. 

Benzer şekilde bir grup çıkartılmak istenildiğinde 
Aşağı tuşuna kısa bir süre basılıp, çekilir, aynı 
anda “C – “ led’i yanar, ayarlanan “Toff” süresinin 
sonunda sırası gelen grup devreden çıkartılır. 

SİNYALLER

Röle ön panelinin üst tarafında, kademe sayısı 
kadar LED bulunmaktadır. Bunlar sayesinde hangi 
kademelerin devrede bulunduğu izlenebilmektedir. 
Diğer ledlerin fonksiyonları ise:

“C + “ led’i yandığında kondansatör sokma ihtiyacı 
vardır, gecikme süresinin sonunda sıradaki 
kondansatör grubu devreye girecek demektir.

“C – “ led’i yandığında sistemde ihtiyaçtan fazla 
kondansatör grubu var olup, gecikme süresinin 
sonunda sıradaki kondansatör grubu devre dışı 
yapılacak demektir.

 "Normal" ledi yandığında sistem kompanze 
edilmiş demektir.

 "Cap." led’i yandığında o anki yük kapasitif 
demektir.

"Q/P (%)"
“ nd.İ ” led’i yandığında o anki yük indüktif demektir.

"Cos φ"led’i yanıyorsa göstergedeki değer o anki 
Cos φ (güç faktörü) değerini gösteriyor demektir.
 
 "Q/P (%)"led’i yanıyorsa göstergedeki değer, o an 
için reaktif gücün aktif güc’e oranını 
göstermektedir.

Örnek olarak göstergede “0,25” görülüyorsa, aynı 
anda “ nd.İ ” led’i yanıyorsa bunun anlamı reaktif 
gücün aktif güce aranı indüktif  %25 demektir. 
Benzer şekilde göstergede “0.10” görülüyorsa, 
aynı anda  "Cap." Led’i yanıyorsa reaktif gücün 
aktif güce oranı kapasitif %10 demektir.

Röleyi  "Q/P (%)" konumuna geçirmek için, ön 
paneldeki aşağı, yukarı tuşlarından herhangi birine 
kısa bir süre basmak yeterlidir. (Röle manuel 
konumunda değil iken)
Gösterge, normal olarak Cosφ gösterir 
konumdadır. Eğer reaktif gücün aktif güce oranını 
görmek istersek, aşağı veya yukarı tuşlarından 
herhangi birine kısa bir süre basıp çektiğimizde, 
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gösterge 10 saniye süre ile bize Q/P(%) değerini 
gösterir. 10 saniye sonra tekrar kendiliğinden
Cosφ   değerini göstermeye başlar. Q/P(%) 
değerini izlerken 10 saniyelik süreyi beklemek 
istemiyorsak tekrar, aşağı yukarı tuşlarından 
herhangi birine kısa süreli basıp çekerek  Cosφ 
konumuna dönebiliriz. 

ANAHTARLAMA 

Rölenin anahtarlama mantığı seçilen sıralama 
tipine göre “dönerli sistem” veya “çift dönerli 
sistem” dir. Bu sayede uzun bir zaman dilimi içinde 
bütün kademeler aynı oranda devreye girip 
çıkmaktadır.

1.1.1.............1    sistemi     dönerli sistemdir.

1.2.2.............2    sistemi     dönerli sistemdir.

1.2.3.3 .........3    sistemi     çift dönerli sistemdir.

1.2.4.4..........4    sistemi    çift dönerli sistemdir.

1.2.3.6..........6    sistemi    çift dönerli sistemdir.

1.2.4.8.8.......8    sistemi    çift dönerli sistemdir.

Çift dönerli sistemi bir örnek ile anlatalım.

Örneğin  1.2.3.6..........6 sistemi seçilmiş olsun. 
Burada ilk üç kademe 1.2.3 kendi arasında dönerli 
sistem, sonraki kademeler ise kendi arasında 
dönerli sisteme göre çalışmaktadır. Kademeler 
arası devreye girme zaman gecikmesi 1 saniye ile 
250 saniye arasında istenilen değere, devreden 
çıkma zaman gecikmesi 1 ile 100 saniye arasında 
istenilen değere ayarlanabilir.
Ancak herhangi bir grup devreden çıktığında 45-
50 saniyeden önce hiçbir şekilde devreye 
sokulmaz. Kondansatörlerin deşarj olabilmeleri için 
bu süreyi beklemek kaçınılmazdır. Aksi tekdirde 
oluşacak çok yüksek gerilimler, tesisinizde 
hasarlara yol açabilir.

Benzer şekilde rölenin, besleme gerilimi kesilip 
tekrar enerjilendiğinde, 45-50 saniyeden önce hiç 
bir kademe devreye sokulmamaktadır.

Anahtarlama mantığında, dönerli sistem ile birlikte 
çekilen reaktif gücün büyüklüğü de sıralama da 
etkilidir. Röle, çekilen reaktif güce en uygun 
kademeyi devreye sokmaya  veya çıkarmaya 
çalışır.

AŞIRI  ve DÜŞÜK GERİLİM KORUMASI

Şebeke gerilimi, 250 Volt ile 299 Volt arasında 
ayarlanan herhangi bir gerilimi aştığında 
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"A:G ayarı" led’i flaş yapmaya başlar, Aşırı gerilim 
durumu 2-3 saniyeden uzun sürerse bütün 
kademeler devre dışı olur ve göstergede  "A.G" 
yazısı yanıp sönmeye başlar. (aşırı gerilim’in 
kısaltılmışı)
Gerilim ayar edilen değerin yaklaşık 5V altına 
düştüğünde göstergedeki "A.G" yazısı kalkar, o 
anki Cosφ değerini göstermeye, gerekiyorsa 
yeniden kademeleri devreye sokmaya başlar.
Şebeke gerilimi her hangi bir nedenle 160 Volt’un 
altına düştüğünde devredeki bütün kademeler 
gecikmeksizin devre dışı yapılır. Aynı anda 
Göstergede  "dg" yazısı (düşük gerilimin 
kısaltılmışı) yanıp, sönmeye başlar.
Gerilim 165 Volt’un üstüne çıktığında göstergedeki 
"dg" yazısı kalkar, gösterge yeniden Cosφ değerini 
göstermeye, gerekiyorsa yeniden kademeleri 
devreye sokmaya başlar. 

OTOMATİK POLARİTE DÜZELTME:

Röleye bağlanan akım trafosunun "k"  ve   "l" 
uçları herhangi bir nedenle ters bağlansa bile, röle 
bu durumu algılayıp kendi içinde düzeltir.
Yeter ki, röleye bağlı akım trafosu ile röleyi 
besleyen gerilim aynı fazda bağlı olsun. 
Akım bir faz, gerilim başka bir fazdan beslenirse, 
otomatik polarite düzeltme sistemi çalışmayacağı 
gibi, röle doğru ölçme yapamayacağından, 
beklenen görevleri yapmayacaktır. "Alr"

ALARM:

Tüm kondansatörler devreye sokulduğu halde 
veya tüm kondansatörler devreden çıkarıldığı 
halde 5 dakika içinde  "normal" led’i yanmaz ise 
kompanzasyon başarılı olamadı demektir. Bu 
durumda göstergede "Alr" yazısı yanıp sönmeye 
başlar.Aynı anda alarm rölesi enerjilenir, kontakları 
vasıtasıyla alarm sistemini çalıştırır. Sorun çözülüp 
röle normal çalışmaya başladığında "Alr" yazısı 
kalkar, gösterge yeniden Cosφ değerini 
göstermeye başlar. 

ÇEŞİTLERİ

RQ B serisi reaktif güç röleleri kademe sayısına 
bağlı olarak 7 ayrı tipten oluşmaktadır.

RQ-112B    12 kademe + digital cosømetreli
RQ-110B    10 kademe + digital cosømetreli
RQ-18B       8 kademe + digital cosømetreli
RQ-17B       7 kademe + digital cosømetreli
RQ-15B       5 kademe + digital cosømetreli
RQ-14B       4 kademe + digital cosømetreli
RQ-13B       3 kademe + digital cosømetreli



12 kademeli RQ-112B rölesini kademe sayısını 
ayarlayarak 3 ile 12 arasında istediğiniz kademede 
çalıştırabilirsiniz.
Aynı şekilde 7 kademeli RQ-117B’yi 3 ile 7 
arasında istediğiniz kademe de kullanabilirsiniz. 
Sadece RQ-13B yalnızca 3 kademe olarak 
çalışmaktadır.

BAĞLANTI ve İŞLETMEYE ALMA:

Rölenin sisteme nasıl bağlanacağı Şekil 2'de 
görülmektedir. Örnek olarak 7 kademeli RQ-
17B’nin bağlantı şeması verilmiştir. Her bir rölenin 
arka tarafında kendi bağlantı şeması verilmiştir.

Bağlantıda dikkat edilecek noktalar, aşağıda 
sıralanmıştır.

Röleyi besleyen gerilim ile, akım trafosu, aynı 
fazda olmalıdır. Eğer farklı fazlar kullanılırsa, 
göstergede anlamsız bir cosφ değeri görülecektir, 
röle beklenen görevleri yapmayacaktır.

Rölenin bağlandığı akım trafosu, tesisin girişinde 
ve kondansatör gruplarından önce olmalı hem yük 
hem de kondansatör gruplarının çektiği akımı 
ölçmelidir. 

Rölenin 2 no’lu terminaline 6A ‘lik bir sigorta 
üzerinden gerilimin faz ucu 1 no’lu terminale de 
nötr ucu bağlanmalıdır.Kondansatör gruplarının 
röle ile bağlantısı yapıldıktan sonra, artık sistem 
çalışmaya hazırdır. 
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Röle’ye çalışması için gerekli gerilim uygulanır. 
Ayarlar bölümünde anlatıldığı şekilde, "c/k" , 
"Hedef cosφ", “Ton” devreye sokma gecikme 
zamanı “Toff” devreden çıkartma gecikme zamanı, 
“Kad. sayısı” “Sıralama” ve “A.G. ayarı” (Aşırı 
Gerilim) yapılır. "c/k" ayarında oto konumunu 
seçtiğinizde cihaz otomatik olarak "c/k"’yı en uygun 
değere getirecektir.
oto konumunu
Eğer "c/k" ayarını siz belirlemek istiyorsanız Tablo 
1'de verilen "c/k" seçim tablosundan 
yararlanılabilir. 

Ayarları hiç değiştirmeseniz dahi fabrika ayarları ile 
bir çok tesiste başarılı bir kompanzasyon 
gerçekleşecektir. Yüklerin çok değişken, hem çok 
küçük, hem de çok büyük olduğu yerlerde sıralama 
ayarı 1.2.3.6........6 veya 1.2.4.8...........8 seçilirse 
(Kondansatör gruplarını bu düzenlere göre 
seçerek) her türlü yük durumda başarılı bir 
kompanzasyon yapmak mümkün olacaktır.
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KUTU BOYUTLARI

TEKNİK ÖZELLİKLER

Gerilim : 220V AC ± %15

Akım : ...../5A

Güç harcaması : 5W

Akım devresi 
yüklemesi : 0,2VA  I=5A’de

Aşırı akıma 
dayanma : Sürekli 10A  1 sn için 50A  
Aşırı gerilim 
koruması : 250-299V arası 

  ayarlanabilir.
: 3 sn gecikmeli

Düşük gerilim 
koruması : 160V Ani

Sıfır gerilim 
koruması : 50 ms’den uzun gerilim 

kesilmelerinde bütün 
kademeler devre dışı 
yapılır.

c/k ayarı : 0,03 – 1,15  ve oto  c/k 
seçimi

Hedef Cosø ayarı: 0,90 – 0,99
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Sıralama tipleri : 1.1.1. .......... 1

               1.2.2. .......... 2
    1.2.3. .......... 3
    1.2.4. .......... 4
    1.2.3.6..........6
    1.2.4.8..........8

Kontaklar : Kademe sayısı   
                            kadar
Kontak 
kapasitesi : 250 VAC 8A 
                                        (Cosø=1.00’de)
Cosømetre ölçme 
aralığı :0,01 ind. – 0,01 Cap.

Cosømetre hata 
sınıfı : ± %1,5 ± 2 count

Q/P ölçme aralığı : % 0 - % 100

Q/P hata sınıfı : ± %1,5 ± 2 count

Ortam sıcaklığı : -10ºC ; + 50ºC

Boyutlar : 144x144x90

Pano pencere genişliği : 138x138mm

Net Ağırlık : 1,2 Kg.


