
 

 

 

MIF II 

AŞIRI AKIM RÖLESİ 

Tekrar Kapamalı Veya Tek Faz Ve Toprak Fider Koruma Rölesi

FAYDALARI 

• Düşük fiyat ve değişken seçenekler 
dalga şekli kaydı, tekrar kapama.

• Arıza ve bakım gider maliyetlerini düşürür 
kayıtları ve dalga şekli kaydı.

• Tasarım esnekliği-kullanımı kolay programlama 
mantığı 

• Faydalı izleme – kesici ömrü ve kesici arıza tespiti
• Bilgilere erişim kolaylığ
• Programlanabilir lojik, eğriler, giriş/çıkışlar ve LED’ler
• Güncellemeler için flash bellek
• İki ayar grubu 
• Lokal işletmeler için şifre koruması
• Son hata bilgisini otomatik gö
• AC/DC güç kaynağı 
• Geliştirilmiş kullanıcı ara yüzü
• Ön panel tuş takımı veya haberleşme portlarıyla 

bilgiye erişim.  
• EnerVista™ uyumlu 
• Yalıtılmış ön RS232 seri portu

 
UYGULAMALAR 

• Dağıtım şebekelerinde birincil fider koruma 
• Transformatörler, generatö

yedek/ikincil koruma 
 
ÖZELLİKLER 

Koruma ve Kontrol 
• Faz ve toprak zaman gecikmeli

akım koruma  
• Termik koruma 
• IAC zaman-akım eğrileri
• EPTAR-C zaman-akım eğrileri
• Kesici kontrolü (açma ve kapama)
• Dört çevrim tekrar kapama
• Soğuk yük üzerine kapama
• Programlanabilir kesici açma bilgisi
• Programlanabilir giriş çıkışlar (I/O)
• 6 çıkış: Trip, servis, 4 yardımcı 
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Düşük fiyat ve değişken seçenekler - olay kayıtları, 
dalga şekli kaydı, tekrar kapama. 
Arıza ve bakım gider maliyetlerini düşürür - olay 
kayıtları ve dalga şekli kaydı. 

kullanımı kolay programlama 

i ömrü ve kesici arıza tespiti 
Bilgilere erişim kolaylığı – Modbus RTU haberleşme  
Programlanabilir lojik, eğriler, giriş/çıkışlar ve LED’ler 
Güncellemeler için flash bellek 

için şifre koruması 
Son hata bilgisini otomatik gösterme 

Geliştirilmiş kullanıcı ara yüzü 
Ön panel tuş takımı veya haberleşme portlarıyla 

Yalıtılmış ön RS232 seri portu 

Dağıtım şebekelerinde birincil fider koruma  
Transformatörler, generatörler ve motorlar için 

Faz ve toprak zaman gecikmeli (TOC) ve ani (IOC) aşırı 

akım eğrileri 
akım eğrileri 

Kesici kontrolü (açma ve kapama) 
ar kapama 

Soğuk yük üzerine kapama 
Programlanabilir kesici açma bilgisi 
Programlanabilir giriş çıkışlar (I/O) 

rip, servis, 4 yardımcı  
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İzleme Ve Ölçme 
• 32-olay kaydı 
• Analog / dijital osilografi 
• Kesici bakımı için KI2 sayıcı 
• Faz başına akım ölçme 
• Ekranda son 5 açma bilgisini görüntüleme

 
Kullanıcı Arayüzü 
• Ayarlar ve izleme için EnerVista™ yazılımı
• 2x16 karakter LCD ekran 
• 6 adet LED, 4’ü renk ve fonksiyon bakımından 

programlanabilir 
• Bağımsız ön RS232, arka RS485 ile haberleşme
• Çok yönlü haberleşme 

IEC60870-5-103 
 
EnerVista™ Yazılımı 
• EnerVista™ yazılımı - GE Multilin cihazlarıyla çalışmayı 

kolaylaştıran, basitleştirilmiş araçlara sahip temel 
endüstriyel yazılımdır. 

• EnerVista™ Integrator, MIF II de bulunan bilgilerin yeni 
veya mevcut izleme ve kontrol sistemlerine kolayca 
entegrasyonunu sağlar 

 
GENEL BAKIŞ 

MIF II, M II koruma röle ailesinin 
şebekelerinde herhangi bir gerilim seviyesinde birincil 
koruma ve transformatör, generatör ve motorlar içi
yedek/ikincil koruma sağlar. Temel koruma olarak zaman 
gecikmeli aşırı akım, ani aşırı akım (2 seviyeli) ve termik 
koruma içerir.  Aşırı akım korumalar seçilen modele bağlı 
olarak üç faz toprak veya tek faz olabilir. Opsiyonel bir 
koruma olarak soğuk yük üzerine kapama, kesici hataları, 
kesici ömrü, programlanabilir lojik ve tekrar kapama 
özelliklerini de sağlar. 
 
Her bir koruma isteğe bağlı olarak, ön panel veya 
haberleşme portları üzerinden aktif hale getirilebilir.  ANSI, 
IEC, IAC veya EPTAR-C eğrileri
seçilebilir modeller diğer cihazlarla doğru 
yapılmasına imkân verir.  
 
Temel konfigurasyona sahip (s
giriş, altı dijital çıkışa sahiptir.  İstenirse kullanıcı tarafından 
iki giriş ve dört çıkış programlanabilir.
 
Standart MIF II’ de altı durum LED’i vardır. Kullanıcı bu 
LED’lerin dördünü istediği koruma fonksiyonuna atayabilir. 
Ön panel beş butonlu tuş takımı ve 16x2 LCD ekran ile 
kullanıcıya kolay bir kullanıcı ara yüzü sağlar. Ön panel t
takımı kullanıcıya haberleşme 
adresini ayarlamasına imkân verir.
 

Authorized Distributor and VAR 
GE Consumer&Industrial Multilin 
GE Energy NRP&S, Optimization&Control  

sayıcı  

Ekranda son 5 açma bilgisini görüntüleme 

Ayarlar ve izleme için EnerVista™ yazılımı 

renk ve fonksiyon bakımından 

Bağımsız ön RS232, arka RS485 ile haberleşme 
 protokolleri - ModBus RTU, 

GE Multilin cihazlarıyla çalışmayı 
kolaylaştıran, basitleştirilmiş araçlara sahip temel 

, MIF II de bulunan bilgilerin yeni 
eya mevcut izleme ve kontrol sistemlerine kolayca 

, M II koruma röle ailesinin bir üyesidir. Bu röle dağıtım 
şebekelerinde herhangi bir gerilim seviyesinde birincil 

ve transformatör, generatör ve motorlar için 
yedek/ikincil koruma sağlar. Temel koruma olarak zaman 
gecikmeli aşırı akım, ani aşırı akım (2 seviyeli) ve termik 
koruma içerir.  Aşırı akım korumalar seçilen modele bağlı 
olarak üç faz toprak veya tek faz olabilir. Opsiyonel bir 

üzerine kapama, kesici hataları, 
kesici ömrü, programlanabilir lojik ve tekrar kapama 

koruma isteğe bağlı olarak, ön panel veya 
haberleşme portları üzerinden aktif hale getirilebilir.  ANSI, 

C eğrileri için esnek ayarlar ve 
seçilebilir modeller diğer cihazlarla doğru koordinasyon 

Temel konfigurasyona sahip (standart) MIF II sabit iki dijital 
giriş, altı dijital çıkışa sahiptir.  İstenirse kullanıcı tarafından 

çıkış programlanabilir. 

altı durum LED’i vardır. Kullanıcı bu 
dördünü istediği koruma fonksiyonuna atayabilir. 

Ön panel beş butonlu tuş takımı ve 16x2 LCD ekran ile 
kullanıcıya kolay bir kullanıcı ara yüzü sağlar. Ön panel tuş 

 için haberleşme hızını ve röle 
adresini ayarlamasına imkân verir. 
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Ön paneldeki RS232 ve arka bölümdeki RS485 haberleşme 
portları bilgisayarla ModBus®RTU protokolünü kullanarak 
haberleşirler. Arka RS485 portu GE Multilin MultiNetTM gibi 
harici bir dönüştürücü vasıtasıyla ethernete 
dönüştürülebilir. MIF II, röle ön panelinde bulunan RS232 
haberleşme portu vasıtasıyla MII EnerVistaTM Setup 
yazılımını kullanarak bilgisayarla haberleşilebilir. 
EnerVistaTM yazılımı ölçme bilgilerini ve gerçek zamanlı 
durumları görüntülemenin yanında röle ayarları ve 
programlanmasını (giriş - çıkışlar ve programlanabilir lojik) 
gerçekleştirmek ve görüntülemek için kullanılabilir. Eğer 
röle uygun opsiyonlarla seçilmiş ise EnerVistaTM olay 
kayıtları ve osilografi kayıtlarında olduğu gibi son arıza 
bilgisini de gösterir.  
 
KORUMA 

MIF II dağıtım şebekelerinde, fiderlerde birincil koruma 
sağlarken transformatör, generatör ve motorlar için 
yedek/ikincil koruma sağlar. M II ailesinin bir parçası olan 
MIF II, aşağıda açıklanan gelişmiş dijital korumaları sağlar: 
 
Aşırı Akım Koruma  
Modele bağlı olarak çok çeşitli zaman eğrilerini kullanır. GE 
IAC, ANSI,  IEC,  EPTAR-C (direnci yüksek olan toprak için) 
standartlarını, sabit zaman ve kullanıcının programladığı 
eğrileri içerir. GE-IAC eğrileri ters, çok ters, aşırı ters, kısa ve 
uzun ters, popüler elektromekanik IAC röleleri ile uyumlu 
çalışmasını sağlar.  
 
Faz - Zaman Gecikmeli Aşırı Akım Koruma (TOC) 
TOC koruma 0.1-2.4 pu aralığında ayarlanabilir. Kullanıcının 
programladığı TOC eğrileri dışında 4 adet standart TOC 
eğrisi seçilebilir. Cihazlarla koordineli şekilde çalışabilmek 
için her bir eğrinin zaman çarpanı istenilen değere 
ayarlanabilir. 
 
Toprak- Zaman Gecikmeli Aşırı Akım Koruma (TOC) 
Bu korumada aşırı faz TOC’de olduğu gibi aynı eğri 
seçenekleri ve ayarlarına sahiptir. Toprak sinyali normal 
olarak üç faz akım transformatörünün artık (rezüdel) 
toplamı olarak türetilir. Bu şekilde ayrıca bir toprak 
sensörüne ihtiyaç ortadan kalkar. Daha hassas ölçüm için, 
içinden üç faz iletkeninin geçtiği bir toprak sensörü (sıfır 
bileşen) kullanılabilir. 
 
Ani Aşırı Akım Koruma (IOC) 
MIF II birbirinden bağımsız olarak ayarlanabilen iki adet IOC 
elemanı içerir ve her bir eleman bağımsız aktif hale 
getirilebilir. MIF II modelleri iki adet üç-faz IOC elamanı ve iki 
adet toprak IOC elemanı içerir. Akım ayar değeri 0,1 – 30 In 
ve zaman gecikmesi 0 – 600 saniye arasında ayarlanabilir. 
 
 
 

FONKSİYONEL BLOK DİYAGRAM  

 
Termal Koruma Elemanı 
Aşırı yüklenmen neden olduğu aşırı ısınmaya karşı cihazları 
korur. Çeşitli çalışma eğrileri ısınma zaman sabitinin T1 bir 
fonksiyonu olarak ayarlanabilir (ayar aralığı 3 - 600 dakika). 
Soğuma zaman sabiti T2, T1’in 1 ile 6 katı arasında 
ayarlanabilir. 
 
Girişler ve Çıkışlar 
Standart MIF II disabled 50P ve disabled 50G olarak 
programlanmış iki giriş ve servis, trip, faz açma, toprak 
açma, 50 ani açma ve 49 termik alarm olarak atanmış 6 
çıkış içerir. 
 
MIF II’nin giriş ve çıkışları için programlanmış fabrika 
ayarları OPSİYON 1 ve OPSİYON 2 seçenekli rölelerde 
EnerVistaTM yazılımı ile kolayca değiştirilebilir. 
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Çoklu Ayar Grupları 
İki ayrı ayar grubu kalıcı hafızada depolanmıştır, aynı anda 
bunlardan sadece bir tanesi aktif haldedir. Grup 1 ve grup 2 
arasında geçiş, ayar haberleşme sinyali veya bir kontağın 
aktif edilmesi ile sağlanabilir. Ayar grupları temel ve ileri 
ayarlar olmak üzere sınıflandırılır. Bu sadece temel ayarları 
girerek kullanıcıya temel röle fonksiyonlarına ulaşmada 
son derece basit ve kullanıcı dostu bir kullanım sağlar. 
Daha kompleks kullanım için tüm fonksiyonlara erişim ileri 
ayarlarla sağlanır. 
 
ÖLÇME 

MIF II faz ve toprak akımlarının ölçülmesine imkân verir. 
Ölçme doğruluğu tüm aralıkta %3 anma akım değerinde 
%1 hassasiyet sağlar. 
 
Primer ve Sekonder Ölçme 
MIF II akım transformatörlerin çevirme oranlarının 
ayarlayarak, hem primer hem sekonder akım ölçümleri 
izlenebilir. 
 
OPSİYON 1 ÖZELLİKLERİ 
MIF II seçenek 1 yukarıda tanımlanan tüm fonksiyonlara 
ilaveten aşağıdaki özellikleri içerir. 
 
Olay Kaydedici 
Olaylar durum değişkenlerinin geniş bir değişiminden 
oluşur. Bu olaylar akım yakalama değerleri, açmalar, 
kontak değişimleri, alarmlar ve rölenin kendi kendini test 
durumlarını içerir. MIF II yaklaşık bir saniyeye yakın zaman 
etiketli 32 olaya kadar kayıt imkânı verir. Bu röle 
işletmesinin teşhisini kolaylaştıran olaylar dizisinin 
belirlemeye gereksinim olan bilgiyi sağlar. Her bir olay 
bağımsız olarak istenmeyen olayların oluşumunu önlemek 
için gizlenebilir. Bu olaylar akım değerlerini ve olay anındaki 
tüm koruma elemanlarının durumlarını içerir. 
 
Osilografi 
MIF II akım dalga şekillerini ve dijital kanalları periyot 
başına sekiz örnekleme ile yakalar. Maksimum 24 periyot 
uzunluğunda bir osilografi kaydı hafızada depolanır. 
Osilograf ya dahili sinyaller yada harici bir kontak 
vasıtasıyla başlatılır.  
 
Programlanabilir Giriş/Çıkış ve LED’ler 
MIF II opsiyon 1 ve opsiyon 2 modellerinde iki dijital giriş 
kullanıcı tarafından programlanabilir. Altı dijital çıkışın ikisi 
trip ve servis amaçlı kullanılırken, diğer dört tanesi kullanıcı 
tarafından programlanabilir. Bu programlanabilir çıkışlar ya 
önceden programlanmış bir dizi değer ya da aynı 
değerlerin bir OR/NOT kombinasyonuna atanabilir. 
Programlanmış her bir çıkış bağımsız şekilde kilitlenebilir ve 
bir jumper vasıtası ile ayrı ayrı NA (normalde-açık) veya NK 
(normalde-kapalı) seçilebilir. Altı adet LED göstergenin 

dördü kullanıcı tarafından programlanabilir. İlk LED röle 
devrede ikincisi trip için atanmış ve kalan dört LED ise 
fonksiyon ve renk bakımından (kırmızı veya yeşil) 
ayarlanabilir. 
 
OPSİYON 2 ÖZELLİKLERİ 
Yukarıda tanımlanan tüm fonksiyonlara ilaveten aşağıdaki 
özellikleri içerir. 
 
Soğuk Yük Üzerine Kapama 
Bu özellik ilk enerjilendirme esnasında oluşan yüksek 
değerli aşırı yük akımlarını göz ardı ederek set edilmiş olan 
aşırı akım ayar değerine uyarlar. 
 
Kesici Hata Koruması 
Kesici açmadı özelliği standart olarak sunulmaktadır.  
Kompleks kesici hata şeması dijital girişler ve konfigure 
edilebilen lojik çıkışlar (zamanlama ve kapı lojiği) sayesinde 
kolayca gerçeklenebilir. 
 
Kesici Ömrü 
Kesici ömrü eşik değeri  “önleyici bakımı” sağlamak için 
kullanıcı tarafından ayarlanabilir.  Kümülâtif I2 toplamı eşik 
seviyenin üzerine çıktığında röle alarm verir.  
 
Programlanabilir Lojik 
Maksimum 4 adet programlanabilen lojik diyagram 
önceden düzenlenmiş 4 lojik kapı ve zamanlayıcı 
kullanarak MIF II’ ye uygulanabilir. MIF II lojiğini 
programlamak için grafik kullanıcı ara yüzü kullanılır. 
Programlanabilen MIF II lojiği girişleri, çıkış kontakları 
ve/veya LED’lere atanabilir.  
 
Kesici Kontrolü 
MIF II kesici manevralarına imkân verir. Kesici açma ve 
kapama işlemleri belli çıkışların programlanmasıyla 
yapılabilir ve dijital girişler operasyonların başarımını 
doğrulamak amacıyla kullanılabilir. 
 
Otomatik Tekrar Kapama 
Otomatik tekrar kapama üç kutuplu açma şemalarında ve 
tek kesicili uygulamalarda kullanılır. Nihai açmadan önce 
dört kez tekrar kapama yaptırmak mümkündür. Bu 
kapamalar birbirinden bağımsız olan ölü zamanlarla 
programlanabilir. Otomatik kapama, devre koruma 
ayarlarında iki kapama arasını düzenlemek için çıkışlar 
sağlar. 
 
KULLANICI ARAYÜZLERİ 

Ekran 
Ölçüm bilgisi (gerçek değerler), son beş açma için arıza 
raporu ve ayarlar 16x2 LCD ekranda 
görüntülenebilmektedir. 
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Durum LED’leri 
MIF II’nin ön panelinde tümleşik 6 adet LED gösterge 
bulunmaktadır. Birinci LED koruma elemanın kullanıma  
“HAZIR” durumda olduğunu belirtmek için kullanılır. “ON” 
konumunda rölenin devrede ve korumaya hazırdır ve en 
azından bir koruma elemanı devrededir. İkinci LED, kırmızı 
renklidir ve AÇMA durumunu belirtmek için kullanılır
arıza geldiğinde LED “ON” konumuna geçer ve röle açma 
çıkışlarını enerjilendirir. Çıkışlar bir kere enerjilendirildimi, 
röle ESC/RESET tuşlarına üç saniye boyunca basılıp 
RESET’lenene kadar kilitli kalır. Dört ilave LED fonksiyon ve 
renk bakımından programlanabilir. Programlanabilen 
LED’lerin fabrika çıkış ayarları; Faz açma, Toprak açma, 50 
açma ve arıza görmedir, renk KIRMIZI’ya ayarlanmışsa, 
durum hafızası self-reseting yapmaktadır. 
 
Kullanıcı, EnerVistaTM Yazılımı
durum hafızasını değiştirebilir. LED rengi röle tuş takımını 
kullanarak değiştirilebilir. Durum hafızası kendini resetleme 
veya kilitlemeli olarak programlanabilir. LED self
moduna programlı iken LED’e atanmış fonksiyon 
tamamlanmaz ise LED söner. Eğer programlama kilitlemeli 
ise, röleyi resetlemek için ESC/RESET düğmesine üç saniye 
basılmadığı sürece LED “ON” konumunda kalır. LED’ler test 
etmek için, üç saniye boyunca ESC/RESET düğmesine 
bütün LED’ler  “ON” konumuna gelinceye kadar
basmayı bıraktığımızda, LED’ler off konumuna döner 
(fonksiyon açmalarının aktif
kolayca test etmemize olanak sağlar.
 
Tuş Takımı 
Beş butonlu tuş takımı, kullanıcının röle değerlerine 
bakmasını, menüler içerisin
değiştirmesine olanak sağlar. Olay
giriş, ve birim yapılandırma sadece PC ile haberleşme ile 
yapılabilmektedir. 
 
Self Test Kontrolü 
Kapsamlı self test kontrolü röle ilk enerjilendirildiğinde ve 
sürekli olarak çalışma esnasında yapılır. Self
herhangi bir dahili arıza bulunursa alarm verilir ve olay 
kaydedilir. 
 
Haberleşme Portları 
Ön yüzde RS232 ve arka yüzde RS485 portu PC ile kolay bir 
kullanıcı arayüzü sağlar. Tüm portlar için ModBusRTU 
protokolü kullanılır. Röle 300’den 19200 bps hızında bir 
haberleşmeyi destekler. Tek bir haberleşme kanalı üzerinde 
32 GE Multilin cihazı adreslenebilir. Çok sayıda röle 
bağlandığı zaman her bir röleye ayrı adres atanmalıdır. 
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MIF II’nin ön panelinde tümleşik 6 adet LED gösterge 
nci LED koruma elemanın kullanıma  

“HAZIR” durumda olduğunu belirtmek için kullanılır. “ON” 
konumunda rölenin devrede ve korumaya hazırdır ve en 
azından bir koruma elemanı devrededir. İkinci LED, kırmızı 
renklidir ve AÇMA durumunu belirtmek için kullanılır. Bir 
arıza geldiğinde LED “ON” konumuna geçer ve röle açma 
çıkışlarını enerjilendirir. Çıkışlar bir kere enerjilendirildimi, 
röle ESC/RESET tuşlarına üç saniye boyunca basılıp 
RESET’lenene kadar kilitli kalır. Dört ilave LED fonksiyon ve 

rogramlanabilir. Programlanabilen 
LED’lerin fabrika çıkış ayarları; Faz açma, Toprak açma, 50 
açma ve arıza görmedir, renk KIRMIZI’ya ayarlanmışsa, 

reseting yapmaktadır.  

Yazılımı üzerinden fonksiyonları ve 
m hafızasını değiştirebilir. LED rengi röle tuş takımını 

kullanarak değiştirilebilir. Durum hafızası kendini resetleme 
veya kilitlemeli olarak programlanabilir. LED self-reseting 
moduna programlı iken LED’e atanmış fonksiyon 

z ise LED söner. Eğer programlama kilitlemeli 
ise, röleyi resetlemek için ESC/RESET düğmesine üç saniye 
basılmadığı sürece LED “ON” konumunda kalır. LED’ler test 
etmek için, üç saniye boyunca ESC/RESET düğmesine 
bütün LED’ler  “ON” konumuna gelinceye kadar basılır. Tuşa 
basmayı bıraktığımızda, LED’ler off konumuna döner 
(fonksiyon açmalarının aktif olması durumu hariç). Bu aleti 
kolayca test etmemize olanak sağlar. 

Beş butonlu tuş takımı, kullanıcının röle değerlerine 
içerisinde gezinmesini ve ayarları 

olanak sağlar. Olay ve osilograf kayıtlarına 
giriş, ve birim yapılandırma sadece PC ile haberleşme ile 

Kapsamlı self test kontrolü röle ilk enerjilendirildiğinde ve 
arak çalışma esnasında yapılır. Self-test esnasında 

herhangi bir dahili arıza bulunursa alarm verilir ve olay 

Ön yüzde RS232 ve arka yüzde RS485 portu PC ile kolay bir 
kullanıcı arayüzü sağlar. Tüm portlar için ModBusRTU 
otokolü kullanılır. Röle 300’den 19200 bps hızında bir 

haberleşmeyi destekler. Tek bir haberleşme kanalı üzerinde 
32 GE Multilin cihazı adreslenebilir. Çok sayıda röle 
bağlandığı zaman her bir röleye ayrı adres atanmalıdır.  
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Multinet™ Uyumlu 
MultiNetTM, GE Multilin seri ModBus IED’leri
üzerinden ModBus TCP/IP haberleşmesi ile sağlayan bir 
haberleşme modülüdür. Bu haberleşme fiberoptik LAN ve 
WAN ağ sistemlerine bağlanmayı sağlar. MultiNet
kablolama ve ilave haberleşme çeviricileri ku
32 seri ModBus cihaza kadar bağlanma kabiliyetine 
sahiptir. 
 
 Elverişli ve ekonomik bir ethernet
amaçlı tasarlanmış çok sayıdaki haberleşme
tersine, MultiNetTM ağır hizmet ve endüstri koşullarına 
dayanması için çevresel olarak
• RS485 üzerinden ModBus RTU’yu ethernet  üzerinden 

çalışan ModBus TCP/IP’ye dönüştür.
• Hem 10 BaseT ve hem 10 BaseF fiber bağlantılarını 

destekler. 
• 32 RS485 seri cihazı ethernet
• Modbus TCP/IP aynı IED ile 

veren çoklu SCADA yönetimini sağlar.
• Esnek montaj seçenekleri mevcut cihazların teknolojik 

iyileştirmesine izin verir. 
• Hizmet şirketleri ve endüstriyel uygulamalar için 

sağlamlaştırılmıştır. 
• EnerVistaTM yazılımı ile basit Tak&Çalı

kurulumu 
 
MultiNetTM, MII serisi cihazların yeni veya mevcut 
ağa bağlanmasına olanak verir. 
optik ara yüze sahiptir, bu sayede yüksek EMI/RFI 
bağışıklığı ve uzun kablo hatları üzerinde doğal bir 
elektriksel yalıtım sağlar. MultiNet
sürücülerinin kurulması ve yapılandırılması için Windows 
tabanlı EnerVistaTM yazılım programıyla basittir.
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ultilin seri ModBus IED’leri ethernet 
üzerinden ModBus TCP/IP haberleşmesi ile sağlayan bir 
haberleşme modülüdür. Bu haberleşme fiberoptik LAN ve 

sistemlerine bağlanmayı sağlar. MultiNetTM, karışık 
kablolama ve ilave haberleşme çeviricileri kullanmayarak 
32 seri ModBus cihaza kadar bağlanma kabiliyetine 

ethernet HUB’ı vardır. Ticari 
amaçlı tasarlanmış çok sayıdaki haberleşme çeviricilerini 

ağır hizmet ve endüstri koşullarına 
in çevresel olarak kuvvetlendirilmiştir. 

RS485 üzerinden ModBus RTU’yu ethernet  üzerinden 
çalışan ModBus TCP/IP’ye dönüştür. 
Hem 10 BaseT ve hem 10 BaseF fiber bağlantılarını 

ethernet ağa bağlar. 
Modbus TCP/IP aynı IED ile eşzamanlı haberleşme izin 
veren çoklu SCADA yönetimini sağlar. 

montaj seçenekleri mevcut cihazların teknolojik 

Hizmet şirketleri ve endüstriyel uygulamalar için 

yazılımı ile basit Tak&Çalıştır cihaz 

, MII serisi cihazların yeni veya mevcut ethernet 
ağa bağlanmasına olanak verir. MultiNetTM, 10Base - F fiber 
optik ara yüze sahiptir, bu sayede yüksek EMI/RFI 
bağışıklığı ve uzun kablo hatları üzerinde doğal bir 

MultiNetTM kurulumu, haberleşme 
sürücülerinin kurulması ve yapılandırılması için Windows 

yazılım programıyla basittir. 
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ENERVISTATM YAZILIMI 

EnerVistaTM, rölenin kullanımını her açıdan basitleştiren 
endüstri tabanlı bir dizi yazılım programıdır. EnerVistaTM 

izlemek için tüm araç gereçleri sağlar veya korunacak 
cihazın durumu DCS ya da SCADA izleme sistemlerinde 
ölçülen bilgileri toplama ve rölenin sürdürülebilirliğini 
sağlar. Uygun COMTRADE ve olay dizileri izleyicileri her UR 
rölelerinde eklenmiş, UR kurulum yazılımlarının ayrılmaz bir 
parçasıdır. Bu olay izleyicileri doğru olarak koruma 
sistemini çalıştırma için geçmişe yönelik olay analizlerini 
gerçekleştirmeyi sağlar. 
 
EnerVistaTM Launchpad 
EnerVistaTM Launchpad, GE Multilin ürünlerini işletip 
muhafaza etmek ve yapılandırmak için kullanıcıya gerekli 
tüm kurulum ve destek araç gereçlerini sağlayan güçlü bir 
yazılım paketidir. Launchpad içindeki kurulum yazılımı 
cihazların gerçek zamanlı olarak seri, ethernet ya da 
modem bağlantıyla haberleşme sağlayarak, ya da 
cihazlara daha sonra gönderilmesi için ayar dosyaları 
yaratmak, offline olarak cihazların yapılandırılmasına 
imkân verir. Launchpad ilave edilmiş bir doküman arşivi ve 
gerektiğinde kritik öneme haiz dokümanları güncel ve hazır 
olmasını sağlayan bir yönetim sistemidir. 
• Manuel 
• Uygulama Notları 
• Özellikler İçin Teknik Rehber 
• Broşürler 
• Bağlantı Şemaları 
• Sıkça Sorulan Sorular 
• Servis Bültenleri 
 
  

Viewpoint Monitoring 
Viewpoint Monitoring küçük sistemler için kullanımı kolay 
kapsamlı izleme ve veri kayıt imkânı sağlayan bir yazılım 
paketidir. Viewpoint Monitoring aşağıdaki fonksiyonlara 
sahip komple bir İnsan Makina Ara Yüzü (HMI)  paketidir. 
• Tak&Kullan Cihaz İzleme 
• Sistem Tek Hat İzleme Kontrol 
• İkaz ve Uyarı Ekranları 
• Trend Raporları 
• Otomatik Olay Erişimi 
• Otomatik Dalga Kaydı Erişimi 
 
  

ÖN YAN KESİT 

BOYUTLAR 
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TEKNİK ÖZELLİKLER 

Koruma | Faz / Toprak Gecikmeli Aşırı Akim (51P, 51G) 
Akım: Temel 
Başlama Seviyesi: In (Anma akımı)'nin 0,1 - 2,4 katı, 
Adım Aralığı: 0.01 x In (51P & 51N,  1/5 A 
toprak modellerinde) 
Bırakma Seviyesi: Başlatmanın %97'si (tipik) 
Doğruluk: Anma akımında enjekte edilen akımın ±%1'i ve 
±%3 tüm aralıkta 
Eğri Şekli: IEC (B.S.) A/B/C 
Seviye: ±1% anma akımında 
                ANSI Ters, Çok Ters veya Aşırı ters 
                IAC Ters, Çok Ters, Aşırı ters 
                Ters Kısa veya Ters Uzun 
                 Zaman Gecikmeli (0.00 - 600.00 saniye 0.01 
saniyelik adımlarla 
Zaman Çarpanı: 0.05 ile 2 in arası, 0.01'lik adımlarla IEC 
eğrisi 
              0.5 ile 20 in arası, 0,1’lik adımlarla ANSI eğrisi 
              0.5 ile 10 in arası, 0,1’lik adımlarla, IAC eğrisi 
Reset Tipi: Ani 
Zamanlama Hassasiyeti: 
           Ayarlanan zamanın ± 3%'ü 
           Gerçek Başlatma Seviyesinin I > 1.50 katı 
           IEC/ANSI/sabit zaman eğrisi 
           Ayarlanan zamanın± 6%'ü, Gerçek 
Tip/ölçüm zamanı: 1 döngü DFT'si 
 
Koruma | Faz / Toprak Ani Aşırı Akım (50P1, 50P2, 50G1, 
50G2) 
Akım: Temel  
Başlatma Seviye: In (Anma akımı)'nin 0.1 - 30.0 katı, 
Adım aralığı: 0.01 x In (50P1/P2 & 50G1/G2,1/5 A toprak 
modelleri için) 0.005 den 0.12 A'e (50G1/G2 hassas 
toprak modellerinde) 
Bırakma Seviyesi: Başlatmanın %97'si (tipik) 
Aşım: < 2% 
Zaman Gecikmesi: 0.00 den 600,00 s, 0.01 saniyelik adımlar 
Reset Tipi: Ani 
Çalışma Zamanı: 20 ve 30 ms arası, I> 1,5 x için 
Gerçek Başlatma 
Zaman Hassasiyeti: Ayarlanan zamanın 3%'ü 
Gerçek Başlatmanın I > 1,5 katı 
Tip/ölçüm zaman: 1 çevrimin DFT’si 
 
Koruma | Termik Koruma (49) 
Akım: Temel 
Başlatma Seviye: 0.10 ile 2.40 In arası, 0.01 x In adımlarla 
Bırakma Seviyesi: Tipik Başlatma seviyesinin %97 'si Seviye 
Hassasiyeti: ±%1, In (Anma akımında)± %3, tüm aralıkta 
Isınma Sabiti T1: 3'ten 600 dakikaya kadar 1 dakikalık adım 
Soğuma Sabiti T2:1'den 6 dakikaya kadar 1 dakikalık adım 
Termal İmaj Alarmı: %70'den %100 başlatmaya kadar 
%1'lik adımlarla 

Zamanlama Hassasiyeti: 
%5, 2 saniyeden büyük işletme zamanları için 
 
Ölçme 
Temel Akım 
Doğruluk: In’in ±%1’i toplam değerin ±%3’ü 
 
İzleme 
Osilografi 
Kayıtlar: 1 x 24 döngü 
Örnekleme Periyodu: 8 örnek, her frekans döngüsü için 
Tetiklemeler:    Herhangi bir eleman başlatması, işlemi 
Dijital girişler haberleşme komutları 
Bilgi:  AC giriş kanalları 
           Dijital giriş/çıkış kanalları 
           Self test olayları 
 
Olay Kaydedici 
Kapasite: 32 olay 
Zaman-etiketi:  1 milisaniyeye kadar 
Tetiklemeler: Herhangi bir eleman başlatması, işlem, reset. 
Dijital giriş/çıkış durum değişikliği 
Kendi kendini test olayları 
 
Haberleşme 
Yakın Haberleşme: 2 x 1 6 L C D Ekran 
5 düğmeli ön panel 
Mode ModBus® RTU 
Baud hızı: 300 to 19200 bps 
Ön yüzdeki ÖS232 portu ve RS485 portu için DB9 konektörü   
 
Girişler | AC Akım 
Sekonder anma akımı: Modele göre 1 veya 5  A seçilebilir, 
veya 50 mA hassas toprak modelleri için. 
Frekans: 50 / 60 Hz ±3 Hz, Ünite 50 or 60 Hz değerlerine 
ayarlanabilir. 
Röle Yükü (Burden): < 0,2 VA @ In= 5A sekonder 

< 0.08 VA @ In= 1A sekonder 
                      < 0.08 VA @ In= 1A hassas toprak, 
sekonder 
Akım Dayanımı: 4 x In, sürekli 
 
Girişler | Dijital Girişler 
Gerilim Seviyesi: 300 VDC maksimum 
 
Güç Kaynağı | Düşük Aralık (LI) 
Anma DC Gerilimi: 24 to 48 V DC 
Min/max DC Gerilim: 19 / 58 V DC 
 
Güç Kaynağı | Yüksek Aralık (HI) 
Anma DC Gerilimi: 110 – 250 V DC 
Min / max DC Gerilim: 110 – 250 V DC @ 50 – 60 Hz 
Min / max AC Gerilim: 88 / 264 V AC @ 50 – 60 Hz 
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Güç Tüketimi: Max. 10 W 
Yedekleme Zamanı: (tarih, zaman ve log belleği) Bu süre 
enerjisiz durumlarda > 1 hafta 
 
Çıkışlar | Çıkış Röleleri 
Konfigürasyon 6 Elektro-Mekanik Form C 
kaplama giydirmeli 
Sürekli modda çekilen akım: 
 16 A  250 V AC. 

¾ HP, 124 V AC 
10A, 250 V AC, 0,4 PF, 

Akım Taşıma Kapasitesi: 30 A 
 
Röle Kontakları 
10,000 işlem sonrası maksimum değerler 
Gerilim M/C M/C 

(Devamlı) 
Kesme 
0.2 
seg 

Max 
Yük 

DC 
Direnç 

24 V DC 16 A 48 A 16 A 384 W 

48 V DC 16 A 48 A 2.6 A 125 W 

125 V DC 16 A 48 A 0.6  A 75 W 

250 V DC 16 A 48 A 0.5 A 125 W 

AC 
Direnç 

120 V DC 16 A 48 A 16 A 1920 VA 

250 V DC 16 A 48 A 16 A 4000 VA 

Endüktif 
(PF= 
0.4) 

250 V DC 10 A 30 A 10 A 1000 VA 

 
Çevresel Koşullar 
Sıcaklık: 
İşletmede: -20ºC to+60ºC 
 Nem: maksimum %95  
Kirlilik Derecesi: 2 
 
Paketleme 
Takribi Ağırlık: Net: 4 kg 

            Taşıma: 4.5 kg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tip Testleri 
Test Standart Sınıf 
Test Standart Sınıf 

Yalıtım Test Gerilimi:  

IEC 60255-5 2kV, 50/60 Hz 1 dak. 
Darbe Test Gerimi:  

IEC 60255-5 5 kV, 0.5 J. ve 3 negatif 
darbe.) 

1   MHz  Parazit: 
IEC 60255-22-1 

 
III 

Elektrostatik boşalma:  
IV 
8 kV kontaklarda, 
15 kV havada 

IEC 60255-22-2 
EN 61000-4-2 

Radyo dalgası girişimi  
IEC 60255-22-3: 
40 MHz, 
151 MHz, 
450 MHz ve cep 

telefonu 

III 

Genlik modülasyonlu  
Elektromanyetik alan  

ENV 50140 10 V / m 
Genlik modülasyonlu 
Elektromanyetik alan 
yayılımı. Ortak Mod. 

 

ENV 50141 10 V / m 
Frekans modülasyonlu 
yayılımı. 

 

ENV 50204 10 V / m 
Hızlı Geçici olaylar  

ANSI/IEEE  
C37.90.1 

IV 

IEC 60255-22-4 IV 
BS EN 61000-4-4 IV 

Endüstriyel frekansta 
manyetik alanlar: 

 

EN 61000-4-8 30 AV/m 
Güç kaynağı kesintisi:  

IEC 60255-11  
Sıcaklık:  

IEC 57 (CO)22  
 

RF Yaylımı:  
EN 55011 

 
B 

Sinüzoidal Vibrasyon:  
IEC 60255-21-1 II 

Şok:     IEC 60255-21-2 I 

Yalıtım Testi:  

IEC255-5 (Güç 
Kaynağı terminalleri, 
Kontak Giriş ve 
Çıkışlarından test 
edilmiştir.)  
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Daha fazla bilgi ve sipariş vermek için: 
- Arayınız 0.262.656 4767 
- Faks çekiniz 0.262.656 4770 
- E-posta gönderiniz ekosinerji@ekosinerji.com 
- Web sitesini ziyaret ediniz www.ekosinerji.com 
- Yazınız EKOSinerji Elektrik San. Ve Tic. A.Ş. İstanbul Cad. 
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MIFII * * * * * * * * 00  
 P 

N 
        3 Faz + toprak fonksiyonu 

Tek faz veya toprak fonksiyonu 
  A 

I 
U 
C 

       ANSI eğrileri 
IEC eğrileri 
IAC eğrileri 
EPTAR-C eğrileri (sadece tek fazlı modellerde) 

   0 
1 
5 

      MIF II N modeli 
MIF II P modeli: Faz AT= 1 A 
MIF II P modeli: Faz AT= 5 A 

    1 
5 
N 
L 

     Toprak AT In= 1 A 
Toprak AT In= 5 A 
Hassas toprak: AT In= 1 A 
Çok hassas toprak: AT In= 1 A 

     E 
F 
T 

    İngilizce dil seçeneği 
Fransızca dil seçeneği 
Türkçe dil seçeneği 

      0 
1 
2 

   MIF II standart model 
MIF II opsiyon 1 
MIF II opsiyon 2 

       O 
R 

  Tekrar kapamasız 
Tekrar kapamalı (Standart modelde yoktur.) 

        LO 
HI 

 24-48 VDC (Aralık 19~58 VDC) Güç Kaynağı 
110-250 VDC (Aralık: 88~300 VDC) Güç Kaynağı 
110-230 VDC (Aralık: 88~264 VAC) Güç Kaynağı 


