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anlatıldığı öğrenme materyalidir.
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ÖN KOŞUL
YETERLİLİK

Panoyu montaja hazırlamak.
Genel Amaç
Uygun ortam sağlandığında, TS ve kuvvetli akım
yönetmeliğine uygun olarak, siparişe uygun malzeme ve araç
gereçleri seçebilecek, panonun bağlantı şemasını çizebilecek
ve panoyu montaja hazırlayabileceksiniz.

MODÜLÜN AMACI

Amaçlar
1. Siparişe uygun olarak panoya montajı yapılacak malzeme
ve araç gereci eksiksiz seçebileceksiniz.
2. Her türlü panonun bağlantı şemasını, TS’ye
yönetmeliklere ve uluslararası normlara uygun olarak
çizebileceksiniz.
3. Panonun seçimini yapabilecek, pano yerleşim krokisini
ve şemalarını çizebilecek ve panoyu montaja eksiksiz
olarak hazırlayabileceksiniz.
Ortam
Atölye, sınıf ve pano imalathaneleri

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Donanım
Hesap makinesi, proje, şema, çizim araç gereçleri,
tornavida takımı, alyen anahtar takımı, İngiliz anahtar takımı,
lokma anahtar takımı, el breyzi, elmas matkap ucu, kablo
açıcı, pabuç sıkma pensi, markalama ekipmanı.

iii

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

TS ve kuvvetli akım yönetmeliğine uygun olarak
siparişe uygun malzeme araç gereçleri seçme, panonun
bağlantı şeması çizilecek ve panonun montaja hazırlama
yeterliğinin öğrenci tarafından kazanılıp kazanılmadığı
ölçülecek, değerlendirme kriterleri hakkında bilgi verilecek,
uygulama sınavı ve teorik bilgiyi ölçen test sınavı yapılacak.
Her öğrenme faaliyeti sonunda ve ayrıca modül sonunda
modülü kapsayacak şekilde performans testi uygulanacak.

iv

GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Elektrik Tesisat Pano Montörlüğü dalı; Elektrik elektronik sektöründe bina içi ve dışı
elektrik tesisatına uygun tüm elektrik panolarının kurulumunu ve bakım onarımına yönelik
eğitim verilen bir daldır.
Pano tasarım ve montajı dersi panonun montajı, kumanda devre kontrol ve koruyucu
elemanları, ölçüm ve kompanzasyon cihazları baraların güç ve kumanda kablolarının montajı
ve pano testleri hakkında bilgi ve becerilerin verildiği derstir. Panoyu montaja hazırlama
modülü ile öğrencilerin malzemeler ve bu malzemelerin panoya yerleştirilişi hakkında
meslek için temel sayılan bilgiler verilmektedir.
Öğrenci arkadaşlar bu temel bilgi ve becerileri çok iyi aldığında mesleğiyle ilgili
karşılaşabileceği her türlü sorunun üstesinden gelebilecektir.
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1
ÖĞRENME FAALİYETİ-1
AMAÇ
Uygun ortam sağlandığında, TS ve kuvvetli akım yönetmeliğine uygun olarak panoya
montaj yapılacak malzeme ve araç gerecini eksiksiz seçebileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Ø

Pano montajında kullanılan kumanda devre elemanlarını üretici firma
kataloglarından araştırınız.

Ø

TSE’nin pano montajında kullanılan kumanda devre elemanları ile ilgili
yönetmeliklerini inceleyiniz.

Elde ettiğiniz bilgileri bir rapor halinde hazırlayarak sınıfınızda öğretmen ve
arkadaşlarınıza sununuz.

1. MALZEME TANIMA VE SEÇME
1.1. Kumanda Devre Elemanlarını Tanıma ve Seçme
1.1.1. Paket Şalterler
1.1.1.1. Tanımı ve Yapısı
Birbirinin aynı olan, birden fazla kontak yuvalarının bir mil üzerinde arka arkaya
sıralanmasından meydana gelen ve bir eksen etrafında dönebilen şalterlere paket (pako)
şalterler denir. Orta ve büyük güçlü motorlara kontaktör ve rölelerle kumanda edilmektedir.
Ancak küçük güçlü motorların kumandası, daha ekonomik ve basit olması nedeniyle paket
şalterlerle yapılır.
Her diliminde iki, üç veya dört adet gümüş kadmiyum ile kaplanmış kontağı bulunan
paket şalterlerin dilim sayısı artırılır, ve bu şalterler değişik kumanda işlerinde kullanılır.
Kontaklar basarak açılıp kapandığından ve mil üzerinde bulunan kamlar, kontakların aynı
zamanda açılıp kapanmasını gerçekleştirdiğinden, bütün kumanda devrelerinin veya fazların
gecikmesiz olarak aynı anda güvenle açılıp kapanması sağlanmıştır. Paket şalterler 10-16-2532-63-125-200 Amper akım kapasitelerinde üretilir.
1.1.1.2. Çalışması
Paket şalterlerin çalışması ve kontak durumu, çalışma diyagramı ile kolaylıkla
anlaşılabilmektedir. Paket şalterle birlikte satılan ve kutunun içerisinden çıkan çalışma
diyagramına bakılarak hem bağlantısı yapılmakta, hem de kontakların konumu ve durumu
öğrenilmektedir.
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Diyagramda paket şalterlerin kontak sayısı kontakların açık ve kapalı konumları,
şalterin yaylı veya kalıcı olduğu sembollerle gösterilir.
Diyagram satırlarındaki boşluk, bulunan konumda kontağın açık olduğunu belirtir.

Üç konumlu bir paket şalterin yapısı ve çalışması şekil 1.1, şekil 1.2 ve şekil 1.3’ te
verilmiştir. Bu şekillerde paket şalterin yalnız bir dilimi gösterilmiştir. Paket şalterin her
dilimi sabit ve hareketli parçalar olmak üzere iki kısımdan oluşur. Sabit parça üzerine
kontaklar yerleştirilir. Bir eksen etrafında dönen hareketli parça ise, girintili ve çıkıntılı
biçimde yani eksantrik olarak yapılır. Eksantrik parça üzerindeki girinti ve çıkıntılar,
kontakların açılıp kapanmasını sağlar.

Şekil 1.1

Şekil 1.2

Paket şalterin 0 konumu şekil 1.1’ de gösterilmiştir. Şalterin bu konumunda 1-2 ve 5-6
nolu kontaklar açık, 3-4 nolu kontak ise kapalıdır. Dönen
eksantrik parça üzerindeki çıkıntılar, kontakların pimlerini
dışarıya doğru iter. Bu nedenle çıkıntıların karşılarında
bulunan kontaklar açık olur. Eksantrik parça girintilerinin
karşısında bulunan kontaklardaki yaylar, pimleri içeriye
doğru iter. Girintilerin karşılarında bulunan kontaklardaki
yaylar, pimleri içeriye doğru iterler. Girintilerin
karşılarında bulunan kontakların kapanmasını sağlarlar.
Paket şalter 1 konumuna çevrildiğinde, şekil 1.2’den
görüleceği üzere 1-2 ve 5-6 nolu kontaklar kapanır.
Çünkü bu kontakların pimleri dönen eksantrik parçadaki
girintilerin
karşısına
gelir.
Yaylar
kontakların
kapanmasına neden olur. Dönen eksantrik parça
Şekil 1.3
üzerindeki çıkıntı 3-4 nu.lu kontağın pimini dışarıya iter
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ve bu kontak açılır. Paket şalter 2 konumuna çevrildiğinde, şekil 1.3’den görüleceği üzere 34 nu.lu kontak kapanır. Çünkü bu kontağın pimi dönen eksantrik parça üzerindeki girintinin
karşısına gelir ve yay bu kontağın kapanmasına neden olur. Paket şalterin 2 konumunda 1-2
ve 5-6 nu.lu kontaklar gene kapalı kalırlar. Bu kontakların pimleri dönen eksantrik parçadaki
girintilerin karşısına gelir. Yaylar bu kontakların kapanmasına neden olur. Şekil 1.2 ve şekil
1.3 incelenirse, 1-2 ve 5-6 nu.lu kontakların şalterin 1 ve 2 konumlarında hep kapalı kaldığı
görülür. Bunlardan 1-2 nu.lu kontak, 1 konumundan 2 konumuna geçerken hiç açılmaz yani
durumunu aynen korur. Halbuki 5-6 nu.lu kontak 1 konumundan 2 konumuna geçerken,
dönen eksantrik parçadaki çıkıntı nedeniyle önce açılır, sonra tekrar kapanır.
Yukarıda yapısı ve çalışması açıklanan paket şalter şekil 1.4’te verilen diyagramla
basit olarak gösterilebilir. Paket şalterin kontak sayısı, kontakların açılıp kapanmaları ve
konumları hakkında bütün bilgiler bu diyagramdan kolayca öğrenilebilir. Diyagramın sol üst
köşesinde bulunan 0, 1, 2 rakamları şalterin üç
konumlu olduğunu gösterir. Bu kısmın altında
bulunan satırlar şalterin konumları için, bu kısmın
sağında bulunan sütunlar ise şalterin kontakları
için kullanılırlar. Bu çeşit diyagramlarda
konumun yazıldığı satırla kontağın gösterildiği
sütunun kesiştiği kare boş bırakılır veya içine bir
çarpı işareti konur. Kare boş bırakıldığında,
şalterin o konumunda ilgili kontağın açık olduğu
Şekil 1.1
anlaşılır. Eğer kontak o konumda kapalıysa, kare
içine bir çarpı işareti konur. Yukarıda çalışması açıklanan paket şalterin 0 konumunda 1-2 ve
5-6 nu.lu kontaklar açık, 3-4 nu.lu kontaklar kapalıdır. Bu nedenle şekil 1.4’de verilen
diyagramda 0 konumunun karşısında, 1-2 ve 85-6 nu.lu kontakların altındaki kareler boş
bırakılır. Yalnız 3-4 nu.lu kontağın altında bulunan kareye çarpı işareti konur. Bu diyagramın
1 ve 2 nu.lu satırları aynı şekilde tamamlanır.

Resim 1.1: Çeşitli kontak ve akım değerlerinde paket şalterler
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1.1.1.3. Pako Şalter Çeşitleri ve Akımları
Paket Şalter Akımları (A)
0-1
1-3
fazlı

1-0-2
1-0-2
λ/Δ
Dahlender Enversör

Çalıştırılabileceği

Bağlanabilir
Maksimum
İletken Kesiti

Maksimum Motor
Gücü (KW)

2….8
Voltmetre
2
Kademeli Komitatörü (Cu-mm )

10

-

10

-

-

-

2,5

2,2

16

16

16

16

16

16

4

4

25

25

25

25

25

25

6

7,5

32/40

32/40

32/40

32/40

-

10

11

63

63

63

63

63

-

16

22

100

100

100

100

-

25 (Pabuç ile)

125

125

125

-

25 (Pabuç ile)

160

-

160

-

160

-

35 (Pabuç ile)

200

-

-

-

200

-

400

-

-

-

-

-

120 (Pabuç
ile)

32/40

125

240 (Pabuç
ile)

100 Amperden
büyük şalterler
ana tablo şalteri
olarak dizayn
edilmiştir. Motor
kumanda şalteri
olarak tavsiye
edilmez.

Tablo 1.1: Paket şalter çeşitleri ve akım değerleri

1.1.1.4. Paket Şalterin Kullanıldığı Yerler
Paket şalterler sık açma ve kapama gerektiren aşağıdaki ana ve yardımcı devrelerde
kullanılır.
Ø

Bir ve üç fazlı elektrik motorlarının besleme devresini açıp kapayarak yol
verme ve durdurma işlemlerinde, ayrıca bu motorlar için yıldız-üçgen şalterleri,
sağ-sol kumanda ve kutup değiştirme şalterleri.

Ø

Yardımcı devrelerde şalt programına göre kumanda sinyallerini ölçme
işlemlerinde.

Ø

Transformatör ve kaynak makinelerinde açma kapama selektör ve kademe
değiştirmede

Ø

Gruplama şalterleri: Örneğin direnç ve ısıtıcıların değişik düzenlerde
çalıştırılmasında.
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Resim 1.2: Paket şalterler

1.1.2. Kumanda Butonları
1.1.2.1. Tanımı
Butonlar, kumanda devrelerinde, devrenin çalışmasını başlatmak ve durdurmak amacı
ile kullanılan elemanlardır. Çalışma şekillerine göre değişik tip ve yapıda imal edilir.

Resim 1.3: Çeşitli kumanda butonları

1.1.2.2. Çeşitleri
Ø Bir yollu butonlar
Bir konumlu butonlardır. Start butonu ve stop butonu olmak üzere iki tipleri vardır.
Ø

Start butonu: Çalıştırma (başlatma) butonudur. Konta normalde açıktır. Butona
basılınca, açık olan kontak kapanır. Buton üzerinden etki kaldırıldığında,
kapanan kontak hemen açılır. Yani normal konumunu alır. Ani temaslı
butondur.

Ø

Stop butonu: Durdurma butonudur. Kontağı normalde kapalıdır. Butona temas
edilince, kapalı olan kontak açılır, temas olduğu sürece açık kalır. Butondan
temas kalkınca, kontak normal konumunu alır. Ani temaslı butondur.

Ø İki yollu butonlar
İki konumlu butonlardır. Normalde kapalı ve açık olmak üzere iki kontağı vardır.
Butona temas edilince kapalı kontak açılır, açık olan kontak kapanır. Butondan temas
kalkınca, kontaklar normal konumunu alır. Kapalı kontak üstte, açık kontak alttadır. Ani
temaslı butondur.
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Kapalı kontak stop butonu, açık kontak start butonu olarak kullanılır. Kısaca kumanda
butonu diye anılır. Kesikli (jog) çalıştırmaya elverişli butondur.
Ø Kalıcı tip buton
Bir yollu ve iki yollu yapılabilir. Bir yollu tiplerde; buton çevrilince, kontak açık ise
kapanır, kapalı ise açılır. İki yollu tiplerde; buton çevrilince, kontaklardan biri açılır, biri
kapanır. Kontakların normal konuma gelmesi için, çevrilen butonun tekrar sıfır konumuna
alınması gerekir. Basmalı, çevirmeli ve anahtarlı tipleri vardır. Anahtarlı tipler, makineyi
kullanmadan başkasının kullanmasında sakınca görülen yerlerde kullanılır.Uygulamada
birden fazla kumanda butonları, aynı koruyucu içine alınmak suretiyle ikili, üçlü, dörtlü
buton grupları oluşturulur. Böylece start ve stop butonları aynı merkez içerisine alınır.
1

Basma düğmeli kilitlemesiz anahtar (Normalde açık
buton)

2

Çekmeli kilitlemesiz anahtar

3

Basma düğmeli kilitlemesiz anahtar (Normalde kapalı
buton)

4

Basma düğmeli kilitlemesiz anahtar (İki yollu buton)

5

Normalde açık kontaklı, kenetleme kontaklı buton
(Elle bastırılarak çalışır.)

6

Dönmeli anahtar (Kilitlemeli)
Tablo 1.2: Türk standartlarına göre butonlar ve sembollleri

Resim 1.4: Buton ve sinyal lambalarının panoya yerleştirilişi
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1.1.3. Sinyal Lambaları
Bir kumanda elemanının veya devresinin, çalışıp çalışmadığını gösteren elemana,
sinyal lambası adı verilir.
Sinyal lambaları, vidalı ve geçmeli tiptedir. Ampul olarak neon ampuller ve akkor telli
lambalar kullanılır. 6 volt ile 380 volt arası standart gerilimlere uygun neon ampuller ve 6
volt ile 36 volt arası standart gerilimlere uygun akkor flemanlı ampuller vardır. Sinyal
lambası gövdesine takılan ampuller, devrenin kumanda gerilimine uygun olmalıdır.
Genellikle kırmızı, sarı, yeşil renklileri mevcuttur. Şalter panolarına veya buton
merkezlerine takılır. Gövde, tablonun arka tarafında kalır. Sinyal lambasının bombeli ve
renkli camı, tablonun ön yüzünde bulunur.

Resim 1.5: Çeşitli buton ve sinyal lambaları

1.1.4. Sınır Anahtarları
1.1.4.1. Tanımı
Hareketli aygıtlarda bir hareketi durdurup başka bir hareketi başlatan ve aygıtın
hareket eden elemanı tarafından çalıştırılan kumanda elemanına, sınır anahtarı adı verilir.
1.1.4.2. Çeşitleri
Ø Yapılarına göre çeşitleri
Ø

Makaralı sınır anahtarları: Makaralı sınır anahtarları genellikle aygıtın sabit
kısmına bağlanır. Aygıtın hareketli kısmında bulunan bir çıkıntı, sınır
anahtarının makarasına çarptığında, sınır anahtarının durumunu değiştirir. Sınır
anahtarında bulunan kapalı kontaklar açılır, açık kontaklar kapanır. Sınır
anahtarındaki bu durum değişikliği de aygıtı durdurur veya aygıtın çalışmasını
sağlar.
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Şekil 1.5: Makaralı sınır anahtarı yapısı ve sembolü

Ø

Pimli sınır anahtarları: Pimli sınır anahtarı genellikle aygıtın sabit kısmına
bağlanır. Aygıtın hareketli kısmında bulunan bir çıkıntı sınır anahtarının pimine
çarptığında, sınır anahtarının durum değiştirmesine neden olur. Sınır
anahtarlarında bulunan kapalı kontaklar açılır, açık kontaklar kapanır.
Kontakların durum değiştirmesi, aygıtı durdurur veya aygıtta yeni bir hareketi
başlatır. Pimli sınır anahtarlarında pimin hareket kursunun uygun büyüklükte
olması gerekir. Aksi taktirde aygıtın hareketli parçası, anahtarın kutusu kadar
olan bir mesafede duramaz. Hareketli parça sınır anahtarının kursu kadar olan
bir mesafede duramaz. Hareketli parça sınır anahtarının parçalanmasına neden
olur.

Şekil 1.6: Pimli sınır anahtarı yapısı ve sembolü

Ø

Manyetik sınır anahtarı: Makaralı ve pimli sınır anahtarları mekanik bir
hareketle çalışır. Yani mekanik bir hareket, bu çeşit sınır anahtarlarının
konumunu değiştirir. Halbuki manyetik sınır anahtarı, manyetik olarak çalışır.
Bu sınır anahtarı sabit mıknatıs ve kontak bloğu olmak üzere iki kısımdan
oluşur. Kontak bloğu aygıtın sabit kısmına, sabit mıknatıs ise aygıtın hareketli
kısmına bağlanır. Kontak bloğunda normalde açık veya normalde kapalı bir
kontak vardır. Kontak parçalarından biri manyetik bir maddeden yapılır. Aygıt
çalışırken zaman zaman kontak bloğu ile sabit mıknatıs karşı karşıya gelir. Bu
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durumda sabit mıknatıs kontağın manyetik parçasını kendisine doğru çeker.
Kontağın açılmasına veya kapanmasına neden olur.

Şekil 1.7: Manyetik sınır anahtarının yapısı ve sembolü

Ø Çalışma şekillerine göre çeşitleri
Ø

Ani temaslı sınır anahtarı: Sınır anahtarlarının durum değiştirmesine neden olan
hareket ortadan kalktığında, ani temaslı sınır anahtarı hemen normal konumuna
döner.

Ø

Hareket nedeniyle kalıcı tip sınır anahtarı durum değiştirirse, anahtar yeni
konumunda kalır. Otomatik olarak normal konumuna dönmez. Ters yöndeki
başka bir hareket kalıcı tip sınır anahtarını normal konumuna döndürür.

Resim 1.6: Çeşitli amaç için kullanılan sınır anahtarları
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1.1.5. Zaman Röleleri
1.1.5.1. Tanımı
Bobin enerjilendikten veya bobinin enerjisi kesildikten belirli bir süre sonra,
kontakları durum değiştiren rölelere, zaman rölesi adı verilir. Diğer bir tanımlama ile zaman
rölesi; bir mekanizmayı, bir devreyi ya da bir makineyi ayarlanan bir süre boyunca ya da bir
süre sonunda, devreye sokan veya devreden çıkartan otomatik kumanda devre elemanıdır.
1.1.5.2. Yapısı
Genellikle kontaktörlere kumanda eden zaman rölelerinde gecikmeli ve ani açılıp
kapanan kontaklar vardır. Bu kontaklar normalde açık kontak ve normalde kapalı kontak
olmak üzere iki çeşittir. Zaman rölesinin bobini enerjilendiğinde, bu kontaklar ani olarak
açılır ve ani olarak kapanır. Bobinin enerjisi kesildiğinde, kapanmış olan kontaklar ani olarak
açılır, açılmış olan kontaklar ise ani olarak kapanır. Ayrıca zaman röleleri üç kontaklı veya
dört kontaklı olarak yapılır.
1.1.5.3. Çeşitleri
Ø Yapım şekillerine göre
Ø

Mekanik tip (pistonlu) zaman rölesi: Zaman rölesi bir pistonla sağlanan zaman
rölelerine, pistonlu zaman rölesi adı verilir. Pistonlu zaman rölelerinin düz ve
ters çalışan iki çeşidi vardır.
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Şekil 1.8: Pistonlu düz zaman rölesi

Ø

Şekil 1.9: Pistonlu ters zaman rölesi

Elektro-mekanik tip zaman rölesi: Zaman gecikmesi bir motor tarafından
sağlanan zaman rölelerine, motorlu zaman rölesi adı verilir. Her çalışmada aynı
gecikmeyi elde etmek amacıyla bu zaman rölelerinde senkron motor
kullanılmaktadır.

Şekil 1.10: Motorlu zaman rölesi
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Ø

Elektronik ve dijital tip zaman rölesi: Elektronikte zaman gecikmesi direnç ve
kondansatörün seri bağlanması ile gerçekleşir. Zaman gecikmesi T=R*C
formülüne göre hesaplanır. R Ohm, C Farad alınırsa T saniye olarak bulunur.

Şekil 1.11: Lojik kapılarla yapılmış elektronik zaman rölesi

Resim 1.7: Elektronik ve dijital zaman rölesi

Ø

Pnomatik tip zaman rölesi: Pnomatik kumandalı bir makinenin birbiri ardına
sıralamalı olarak çalışma istendiğinde, bir işlem bittikten sonra, diğer işleme
başlamadan önce saniye veya dakika cinsinden gecikmesi istendiğinde, bu tür
gecikme akümülatör adı verilen içi boş bir silindirik kap ile sağlanır. Bu tip
zaman gecikmesi sağlayan devrelere Pnomatik zaman rölesi denir.

Ø

Doğru akım zaman rölesi: Bir röleyle yardımcı elemanlardan oluşan ve yalnız
doğru akımda çalışan zaman rölelerine doğru akım zaman rölesi adı verilir.

Ø Montaj şekillerine Göre
Ø

Pano içerisine ( ray veya zemine) monte edilen zaman rölesi

Ø

Pano yüzeyine monte edilen zaman rölesi

Ø

Hem pano içerisine, hem de pano yüzeyine monte edilen zaman rölesi

Ø

Kontaktör üzerine monte edilen zaman rölesi
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Şekil 1.12: Dijital zaman rölesi bağlantı şeması

Ø Çalışma şekillerine göre
Ø

Çekmede gecikmeli tip (düz) zaman rölesi: Bobini enerjilendiği andan itibaren
ayarlanan süre sonunda kontakları konum değiştiren zaman röleleridir. Bobinine
enerji uygulandığı anda ani açılıp kapanan kontaklar, ayarlanan süre sonunda
gecikmeli açılıp kapanan kontaklar konum değiştirir. Bobin enerjisi kesildiği
anda ise ani ve gecikmeli açılıp kapanan kontakların her ikisi de ani olarak
konum değiştirir. RR: RR röleleri çekme gecikmeli rölelerdir. Enerji
verildiğinde ayarlanan t zamanı saymaya başlar. t zamanı sonunda röle çeker,
röle LED 'i yanar. Enerji kesilinceye kadar röle bu konumunu korur.
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Şekil 1.13: Zaman rölesi kutu ölçüleri

Resim 1.8: Düz ve ters zaman rölesi

Şekil 1.14: Bağlantı uçları

Ø

Düşmede gecikmeli tip (ters) zaman rölesi: Bobin enerjisi kesildiği andan
itibaren ayarlanan süre sonunda kontakları konum değiştiren zaman röleleridir.
Bobini enerjilendiğinde kontakları ani olarak konum değiştirir. Bobin enerjisi
kesildiğinde; ani olarak açılıp kapanan kontaklar konum değiştirir, gecikmeli
açılıp kapanan kontaklar konumlarını korur ve ayarlanan süre sonunda, konum
değiştirerek normal çalışma durumuna döner. Eğer ayarlanan süre sona ermeden
önce bobin tekrar enejilenirse, gecikmeli çalışan kontaklar konum değiştirir.

Ø

RM: RM röleleri bırakmada gecikmeli zaman röleleridir. Enerji verildiğinde
röle çeker ve ayarlanan t zamanı saymaya baslar. t zamanı sonunda röle bırakır.
Röle ilk konumuna döner.

Ø

Bırakmada gecikmeli tip (ımpuls) zaman rölesi: Bobini enerjilendiği anda
kontakları konum değiştiren ve ayarlanan süre sonunda normal konumuna
dönen zaman röleleridir. Bobine enerji uygulandığında ani ve gecikmeli çalışan
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kontakların her ikisi de konum değiştirirler. Gecikmeli çalışan kontaklar
ayarlanan süre sonunda, ani çalışan kontaklar ise, bobin enerjisi kesildiğinde
normal konumlarına döner.
Ø

Flaşör zaman rölesi: Bobini enerjilendiği andan itibaren ayarlanan süre kadar bu
konumlarını koruduktan sonra, tekrar ilk konumuna dönen zaman röleleridir. Bu
tip zaman röleleri bu işlemi, enerjili kaldığı süre boyunca tekrar eder.

Ø

Yıldız – üçgen zaman rölesi: Büyük güçlü motorlarda yıldız – üçgen yol verme
devrelerinde kullanılan bu tip zaman röleleri, bobini enerjilendiğinde yıldız
bağlantıyı sağlar. Ayarlanan süre sonunda ise kontakları konum değiştirerek
motoru yıldız bağlantıdan üçgen bağlantıya geçirir. Bu tip zaman rölelerinde
yıldız üçgene geçiş sırasında fazlar arası kısa devreyi önlemek için, çok kısa bir
süre (0,035 – 0,1 sn. arası) motora enerji uygulanmaz.

Ø

Çift zaman ayarlı zaman rölesi: Bu tip zaman rölelerinde iki ayrı zaman
ayarlama olanağı vardır. Zaman rölesi bobini enerjilendiğinde kontaklar konum
değiştirir. Ayarlanan birinci süre sonuna kadar, konumunu korur ve ayarlanan
süre sonunda normal çalışma konumuna döner. Bu anda ikinci ayarlanan süre
başlar. İkinci ayarlanan sürenin sonunda ise, kontaklar tekrar konum değiştirir.
Zaman rölesi bobini enerjili kaldığı sürece bu işlem tekrarlanır.RR-2R: RR tipi
zaman röleleriyle ayni olup içinde beslemeleri ve kontakları birbirinden
bağımsız iki adet zaman rölesi bulundurur. A1 ve A2'ye enerji verildiğinde
ayarlanan t1 zamanı saymaya baslar. t1 zamanı sonunda röle1 çeker, röle1 LED
'i yanar. B1 ve B2 'ye enerji verildiğinde t2 zamanı saymaya baslar. t2 zamanı
sonunda RÖLE2 çeker, RÖLE2 LED 'i yanar. Enerji kesilinceye kadar röleler
bu konumunu muhafaza eder.

Resim 1.9: Çift zaman ayarlı zaman rölesi
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Şekil 1.15: Bağlantı uçları

Şekil 1.16: W otomat çift zaman ayarlı zaman rölesi ölçüleri

Resim 1.10: Çeşitli zaman röleleri

1.1.6. Kontaktörler
1.1.6.1. Tanımı
Sadece bir kararlı konumu olan normal durumda mekanik kilitlemesi olmayan, elle
çalıştırılamayan ve devrenin normal koşullar altında yalnızca işletimine uygun aşırı yük
akımlarını kapayabilen (geçirebilen) ve kesebilen şalt cihazlarına kontaktör denir.
Kontaktörler tercihen açıp kapama sıklığına uygun olmalıdır.
Tanımlama yapılırken, küçük güçlü elektromanyetik anahtarlar röle olarak, büyük
güçlü elektromanyetik anahtarlar kontaktör olarak tanımlanır.
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1.1.6.2. Yapısı
Kontaktörler, kontaklar, elektromıknatıs ve palet olmak üzere üç kısımdan oluşur.
Ø

Kontaklar: Akım geçirme işini gören iki parçanın karşılıklı olarak değen veya
aralarında belli açıklık bulunan kısımdır. Kontaklar yüksek elektriksel ve termik
ile büyük mekanik mukavemete sahip genellikle kıymetli metallerden (örneğin
gümüş, gümüş alaşımları) yapılmışlardır. Sürtünme arktan dolayı meydana
gelecek aşınmalar azaltılmıştır. Kontaklar güç kontakları ve yardımcı kontaklar
olmak üzere iki çeşittir. Güç kontakları ana devrenin akımını taşır. Yardımcı
kontaklar ise kumanda devresinin akımını taşır. Normalde açık kontaklar ve
normalde kapalı kontaklar olmak üzere iki çeşit kontak vardır. Kontaklara
uygulanacak gerilim ve kontaklardan geçecek akımın değeri kontaktör üzerine
yapıştırılan etikette yazılıdır. Bir kontaktörün bobin ucuna gerilim uygulanınca
kontaklar konum değiştirir. Normalde açık olan kontaklar kapanır. Normalde
kapalı olan kontaklar açılır. Aşağıda kontaktör ve kontakların sembolleri
gösterilmiştir (Tablo 1.3).
Kapatma kontağı
(Normalde açık kontak)
Açma kontağı (Normalde
kapalı kontak)
Kumanda düzeni (Röle veya
kontaktör bobini)
Tablo 1.3: Kontaktör bobin ve kontaklarının sembolü

Ø Elektromıknatıs
Genellikle E şeklinde bir demir nüve üzerine sarılmış olan bobinden meydana
gelmiştir. Bobin DC ve AC gerilimde çalışır. Kontaktör bobininin çalışma gerilimi, frekansı
ve gerilim şekli kontaktör etiketinde yazılıdır.
Ø

Doğru akımda çalışma: Bu durumda demir nüve, tek parça yumuşak demirden
yapılır. Bunun nedeni yumuşak demirdeki artık mıknatısıyetin çok küçük
olmasıdır.

Ø

Artık mıknatısiyet büyük olsaydı akım kesildiğinde palet demir nüveye yapışık
kalırdı. Küçük mıknatısiyete rağmen palete demir nüvenin yapışık kalmaması
için demir nüvenin alt bacağının ön yüzüne anti manyetik bir pul konur.
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Ø

Alternatif akımda çalışma: E şeklinde demir nüve, preslenmiş silisyum sactan
yapılır. Böylece demir nüvenin kayıpları en aza indirilmiş olur. Alternatif
gerilim uygulanan bir R-L devresinde akım ile gerilim arasında 900 faz farkı
vardır. Bobinden geçen akım kendisi ile aynı fazda bir manyetik alan meydana
getirir. Bu alan frekansın 50 Hz. olduğu bir şebekede bir saniyede 100 kere
maksimum olur ve 100 kere sıfırdan geçer. Palet ile bobin bu durumda bir
saniyede birbirlerini 100 kez çekip bırakırlar. Bu durumu ortadan kaldırmak için
demir nüvenin dış bacaklarına bakır halkalar takılır. Bobinin çekme etkisinin
yok olduğu durumda yay etkisini yenecek şekilde, kısa devre halkalarının çekim
gücü oluşur. Bu etki sayesinde palet daima çekili kalır.

Şekil 1.17: Elektromıknatıs prensip şeması

Ø Palet: Doğru akımda palet yumuşak demirden, alternatif akımda ise silisyumlu
sacların paketlenmesinden yapılır. Kontakların açılıp kapanmasını sağlayan kısımdır.
Bir yayla veya yer çekimi etkisi ile demir nüveden uzak tutulur. Gerilim
uygulandığında demir nüve tarafından çekilerek kontakların konum değiştirmesini
sağlar.

Şekil 1.18: Palet prensip şeması

1.1.6.3. Çalışması
Kontaktörün bobin uçlarına gerilim uygulandığında demir nüve mıknatıslanır ve
karşısındaki demir paleti çeker ve palet mekanizması, açık kontakları kapatır, kapalı
kontakları açar. Enerji kesildiğinde demir nüvenin mıknatıslığı ortadan kalkar. Palet ya yer
çekimi etkisi ile ya da bir yayın kuvvetiyle eski konumuna döner. Buna bağlı olarak
kontaklar eski konumuna döner.
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1.1.6.4. Kontaktör Çeşitleri
Ø Mekanik kontaktörler
•

Kullanıldıkları gerilime göre çeşitleri
o

Doğru akım kontaktörleri

o

Alternatif akım kontaktörleri

Ø Kullanım amacına göre hareketli kontaktör çeşitleri
•

Güç kontaktörleri

•

Yardımcı kontaktörler

Ø Yapılarına göre kontaktör çeşitleri
•

Havalı kontaktörler

•

Yağlı kontaktörler (Bunlar kullanımdan kalkmıştır.)

Ø Elektronik kontaktörler (statik röleler): Henüz çok az yaygınlaşmış olan yarı iletken
kontaktörler, hemen hemen sınırsız bir sürede anahtarlama yapabilir. Elektromekanik
kontaktörlere göre daha pahalı olan yarı iletken kontaktörlerin üstünlükleri; bakımsız,
aşınmasız, sıçramasız titreşime ve darbeye dayanıklı olmaları ve sessiz çalışmalarıdır.
(Elektronik kontrol devresi, güç yarı iletkeni ve soğutucudan oluşan yarı iletken
kontaktörler bağlantı ve koruma açısından alternatif gerilim şalteri ile aynıdır.)
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Resim 1.11: Çeşitli akım değerlerinde kontaktör çeşitleri

Resim 1.12: Çeşitli kontaktör resimleri
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1.1.6.5. Kontaktörün Kullanım Sınıfları
Kontaktörlerle ilgili IEC 60158-4-1 olarak bilinen uluslararası standart günümüzde
yerini IEC 60947-4-1 satandartına bırakmıştır. Kullanım sınıfları uygulamaya göre kapama
akımını, kesme akımını güç faktörünü belirler. AC kullanım sınıfları alternatif akımla, DC
kullanım sınıfları DC akımla ilgili sınıflardır. IEC 60158 standartında belirtilen AC, AC2,
AC3, AC4 sınıflarına ek olarak yeni IEC 60947-4-1 standartında AC5 ten AC8 e kadar olan
aydınlatma lambaları, trafolar, kapasitör birimleri ve soğutma kompresörlerini kapsayan yeni
kullanım sınıfları konulmuştur.Kullanma sınıfının doğru tespit edilmesi ve bu sınıfa uygun
olarak seçim yapılması, kontaktörün sağlıklı çalışabilmesi için en önemli noktadır.
Uygulamada karşılaşılan birçok arızanın sebebi kontaktörlerin kullanma sınıfına göre doğru
seçim yapılmasıdır.
Ø

AC1 sınıfı: Güç faktörü en az 0,95 olan alternatif akım yüklerini kapsar. Buna
en yaygın örnek olarak ısıtma uygulamaları gösterilebilir.

Ø

AC2 sınıfı: Bilezikli asenkron motorların yol alma, ters akımla frenleme ve
adımlı çalışmasını kapsamaktadır. Kapama anında anma akımının 2,5 katı
civarında bir akım kontaklardan geçer. Kontaktör açma anında, kalkış akımını
en çok şebeke gerilimine eşit bir gerilim altında kesebilmelidir. Bu sınıfa uygun
uygulamalara örnek olarak kaldırma ve metalurji uygulamaları gösterilebilir.

Ø

AC3 sınıfı: En yaygın uygulama sınıfıdır. Yol aldıktan sonra, çalışmakta iken
devre dışı bırakılan kafesli asenkron motorlarını kapsamaktadır. Kapama
anında, kontaktör kontaklarından motorun anma akımının 5-7 katı olan motor
kalkış akımı geçer. Açma anında, kontaktör, motorun çektiği anma akımını
kesecektir. O anda kontaktör kutupları arasındaki gerilim nominal gerilimim %
20’ si kadardır. Bu kolay bir kesme durumudur. Bu sınıfa örnek olarak
makinelerdeki tüm standart kafesli motorlar ve ek olarak bilezikli asenkron
motorların statoru ve stator kumandası, asansörler, yürüyen merdivenler,
konveyörler, pompalar, vantilatörler, karıştırıcılar, klima cihazları, soğutucular,
vanalar gösterilebilir.

Ø

AC4 Sınıfı: Kafesli veya bilezikli motorların kesik çalışma ve ters akımla
frenleme uygulamaları ile ilgilidir. Kontaktör, motorun anma akımının 5…7
katı olan yol alma akımında açar ve kapatır. Düşük hızda kesme zor şartlarda
gerçekleşir. Örnek uygulamalar, baskı makineleri, tel ve kablo makineleri, kesik
çalışmalı takım tezgahları, metalürji, kaldırma, elektrovanalar kavramalar
sıralanabilir.
23

Resim 1.13: Çeşitli özelliklerde kontaktör resimleri

1.1.6.6. Kontaktör Seçimi
Kontaktör seçiminin en önemli noktalarından birisi, yükü iyi anlayabilmek ve ani yük
karakteristik büyüklüklerini iyi tespit edebilmektir. Önemli seçim parametreleri; işletme
gerilimi (ue), işletme akımı (ıe), bobin gerilimi (ub), kesilecek akım (ıc), kullanma sınıfı,
çalışma türü ve kontak ömrüdür.
Ø

Motorlar İçin Kontaktör Seçimi: Motorlar için kontaktör seçiminde önemli
seçim parametreleri;

Çalışma gerilimi (Ue)
Motor çalışırkenki kesme akımı = işletme akımı (Ie)
Motor kalkış akımı (Ic=m x Ie )
Kalkış sıklığı (K)
Operasyon sayısıdır.
•

Kafesli asenkron motorlar: Motor anma gücü (kw), işletme gerilimi ve motor
çalışma tipi ( sürekli, kesintili, kısa süreli vs. ) dikkate alınır. Özellikle yüksek
çevre sıcaklıkları veya artırılmış güvenlik, tehlikeli bölge gibi sebeplerden
düşük güçte çalıştırılan motorlar için kontaktör seçimi yaparken motor çalışma
akımı dikkate alınmalıdır.

•

Bilezikli asenkron motorlar: stator ve rotor devresi için ayrı ayrı seçim yapılır.
Stator kontaktörünün seçimi Ith termik akımına göre yapılır. Rotor
devresindeki seçim için önemli kriterler ise; işletim durumu (kalkış ayarlama),
yalıtım (topraklama var veya yok) uygulama türü (ara kontaktör veya son
kontaktör) dür.

•

AC motorlara yol vermede: Doğrudan yol vermede, AC3 kullanma
kategorisinde ve motor nominal gücüne göre seçim yapılır. Yüksüz halde
yıldız-üçgen yol vermelerde yıldız kontaktöründen, motor nominal akımının
yaklaşık 1/3’ ü geçeceğinden, yıldız kontaktörü; AC3 kullanma kategorisine
göre nominal motor gücün 1/3’ ü değerinde seçilir. Enerji ve üçgen
kontaktörü, motor sargıları ile seri bağlı olduğundan işletme esnasında bu
kontaktörlerden motor sargı akımı geçer. Onun için bu kontaktörler AC3
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kategorisine göre motor nominal gücün 1 / 3 ’ ü yani 0,58 katı değerinde
seçilir.
•

Ø

DC akımda: Doğru akımda arkın söndürülmesi alternatif akıma göre daha
zordur. Seçim işleminde yükün zaman sabiti L/R en az yük gerilimi ve akımı
kadar önemli bir büyüklüktür. Zaman sabiti L/R yaklaşık olarak endüktif
olmayan yüklerde 1ms, şönt motorlarda 7,5 ms, seri motorlarda 10 ms,
elektromınatıslarda ise 300 ms’ dir. Endüktif DC yükü anahtarlamada önemli
parametreler; gerilim, yük türü (omik, endüktif veya kapasitif) ve anahtarlama
sıklığıdır
Kabul edilebilir sürekli termik akımı (Ith): Kabul edilebilir termik akım, IEC
60947-4-1 e’ göre yapılan sıcaklık artış testinde kullanılacak test akımının en
büyük değeridir. Bu test 8 saat süre boyunca PVC yalıtımlı bakır iletkenler
üzerinden kontaktör terminallerine akım uygulaması esasına dayanır. Bu
durumda kontaktör terminallerindeki sıcaklık değişimi (êQ) 65’k yi
aşmamalıdır.

Ø

Kapama kapasitesi: Kapama kapasitesi, kontaktörün kontaklarının hasar
görmeden kapayabileceği akım değeridir. Güç faktörü ve kapamanın sıklığı
kapama kapasitesine etkide bulunan faktörlerdir. IEC 60947-4-1’ de AC3
kullanım sınıfı için; Ie max.motor çalışma akımı ise; Kapama kapasitesi = 10 x
Ie olmalıdır.

Ø

Kesme kapasitesi: Kontaklarının ve ark söndürme hücrelerinin zarar görmeden
başarıyla kesilebileceği akım değeridir. Gerilim değeri yükseldikçe kesme
kapasitesi düşme gösterir. IEC 60947-4-1’de AC3 kullanım sınıfı için kesme
kapasitesi = 8 x Ie olmalıdır.

Ø

Mekanik ömür: Kontaktörün ana kutuplarından akım geçirmeksizin sadece
bobini beslenerek, herhangi bir bakım işlemi gerektirmesizin yapılabilecek
maksimumu kapama+açma sayısı kontaktörün mekanik dayanımını belirler.

Ø

Elektriksel ömür: Elektriki dayanım, kontaktörün kutuplarından yük akımı
geçerken, herhangi bir bakım işlemi gerektirmeksizin yapılabilecek maksimum
kapama+açma sayısıdır. Elektriki dayanım çeşitli kullanım sınıfları için
belirlenen tipik devreler üzerinde yapılan testlerin sonucunda belirlenir.

AC1: Omik yükler, kapanan akım = kesilen akım = Ie
AC3: Sincap kafesli asenkron motorlar, Kapanan akım = 6 Ie, Kesilen akım = Ie
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AC4: Sincap kafesli veya bilezikli asenkron motorun kesikli çalışması ve akımla
frenleme uygulamaları, kapanan akım = Kesilen akım = 6 Ie

Tablo 1.4: Kafesli asenkron motorlara yol vermede kontaktör seçimi

Tablo 1.5: Sincap kafesli asenkron motorlara direk yol vermede kontaktör seçimi
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Tablo 1.6: Yıldız-Üçgen yol verilen sincap kafesli asenkron motorlarda kontaktör seçimi

Tablo 1.7: IEC 60947-4-4’e göre kontaktör kukanım sınıfları
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Tablo 1.8: IEC 60947-5-5-1’e göre kumanda devrelerinde kullanılan sınıflar

1.1.7. Röleler
1.1.7.1. Tanımı ve Yapısı
Şekil 1.20’de yapısı verilen küçük güçteki elektromanyetik anahtarlara röle adı verilir.
Röleler eloktromınatıs, palet ve kontaklar olmak üzere üç kısımdan oluşur. Elektromıknatıs,
demir nüve üzerine sarılmış bobinden meydana gelir. Bobini doğru akıma bağlanan
rölelerde, demir nüve yumuşak demirden ve bir parça olarak yapılır. Bu rölelerde artık
mıknatısiyet nedeniyle paletin demir nüveye yapışık kalması, nüvenin ön yüzüne konulmuş
küçük bir plastik pulla önlenir. Bobini alternatif akıma bağlanan rölelerde, demir nüve sac
paketinden yapılır. Alternatif akımın değer ve yön değiştirmesi, rölelerde titreşime neden
olur. Bobini alternatif akıma bağlanan bir rölenin titreşim yapmaması için sac nüvenin ön
yüzüne açılmış oyuğa yerleştirilen bakır halkayla önlenir. Demir nüve üzerinde bulunan
bobin, bir veya daha fazla sargıdan oluşur. Röle bobininde birden fazla sargının bulunması,
rölenin değişik gerilimlerde kullanılmasını sağlar. Röledeki kontaklar palet aracılığı ile açılır
ve kapanır. Normal durumda palet, yay veya yer çekimi nedeniyle, demir nüveden uzakta
bulunur. Rölelerde normalde açık ve normalde kapalı olmak üzere iki çeşit kontak vardır. Bu
kontakların yapımında gümüş, tungsten, paladyum metalleri ve bunların alaşımları kullanılır.
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Şekil 1.19: Bir rölenin yapısı

1.1.7.3. Çeşitleri
Ø

Kullanıldıkları gerilimlere göre
•

Doğru akım röleleri

•

Alternatif akım röleleri

Ø

Bobin çalışma gerilimlerine göre (3v, 6v, 12v, 24v, vb.)

Ø

Kontak sayılarına göre (Ayak sayılarına göre)

1.1.7.4. Seçimleri
Röleler kontaktörlerde olduğu gibi kullanılacağı devrenin özelliklerine göre seçilir.
Buna göre; rölenin hangi akımda kullanılacağı, bobin uçlarına kaç volt gerilim uygulanacağı,
kaç tane açık ve kapalı kontağın gerekli olduğu, kontaklarından kaç volt gerilim ve kaç
amper akım geçirileceği gibi değerlerin bilinmesi ve bu değerlere uygun olarak rölenin
seçilmesi gerekir.

Resim 1.14: 6V ve 12V bobin gerilimlerinde röleler
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1.2. Devre Koruma Elemanlarını Tanıma ve Seçme
1.2.1. Aşırı Akım Röleleri
1.2.1.1. Tanımı Ve Çalışması
Aşırı akımların elektrik motorlarına vereceği zararları önlemek için kullanılan
elemanlara, aşırı akım rölesi denir. Elektrik devrelerinde kullanılan sigortalar da koruma
görevi yapar. Ancak çalışma karakteristikleri nedeniyle elektrik motorlarını koruyamaz.
Aşırı akım röleleri motorlara seri olarak bağlanır. Yani aşırı akım rölesinden geçen
akım, motorun şebekeden çektiği akımdır. Çalışma anında motor akımı kısa bir süre için
normal değerinin üzerine çıkarsa, bu aşırı akım motora zarar vermez. Aşırı akımın motordan
sürekli olarak geçmesi motor için sakınca yaratır. Çünkü uzun süre geçen aşırı akım,
motorun sıcaklık derecesini yükseltir ve motor sargıları yanar. Bu nedenle kısa süreli aşırı
akımlarda aşırı akım rölesinin çalışıp motoru devreden çıkarmaması gerekir. Motorun yol
alma anında kısa süre çektiği aşırı akım, bu duruma örnek olarak gösterilebilir. Böyle geçici
durumlarda rölenin çalışması, geciktirici bir elemanla önlenir.
Herhangi bir nedenle motor fazla akım çektiğinde, aynı akım aşırı akım rölesinden de
geçeceğinden, aşırı akım rölesinin kontağı açılır. Açılan kontak, motor kontaktörünün
enerjisini keser. Böylece motor devreden çıkar ve yanmaktan korunmuş olur. Üzerinden
geçen fazla akım nedeniyle atan bir aşırı akım rölesi, röle üzerinde bulunan butona basılarak
kurulur. Yalnız aşırı akım rölesini kurmadan önce, rölenin atmasına neden olan arızayı
gidermek gerekir. Bazı aşırı akım röleleri devre açıldıktan belirli bir süre sonra otomatik
olarak normal konumlarına döner. Bazı aşırı akım röleleri de üzerlerinde bulunan bir vida ile
hem otomatik, hem de elle kurma konumuna dönüştürülebilir.
Bir fazlı alternatif akım veya doğru akım devrelerinde, aşırı akım rölesi yalnız bir
iletken üzerine konur. Üç fazlı devrelerde genellikle her faz için bir aşırı akım rölesi
kullanılır. Bazen de yalnız iki fazın üzerine birer aşırı akım rölesi konur. Güç devresinde
kullanılan aşırı akım röleleri daha çok bir kontağı kumanda eder. Bazen de her aşırı akım
rölesinin ayrı bir kontağı olur.
1.2.1.2. Çeşitleri
Ø

Manyetik aşırı akım röleleri: Motor akımının manyetik etkisiyle çalışan aşırı
akım rölelerine, manyetik aşırı akım rölesi denir.

Ø

Termik aşırı akım röleleri: Motor akımının yarattığı ısının etkisiyle çalışan aşırı
akım rölelerine, termik aşırı akım röleleri denir.

Ø

Elektronik aşırı akım rölesi
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1.2.1.3. Seçimi
Aşırı akım röleleri, koruma yaptıkları devrelerin nominal çalışma akım değerlerine
uygun olarak seçilmelidir. Devrenin akımından daha küçük akım değerlerinde seçilecek
olursa, devrenin normal çalışmasına müsaade etmeden devreyi açacaktır. Devrenin
akımından daha büyük akım değerlerinde seçilecek olursa, devre herhangi bir nedenle aşırı
akım çektiğinde, devreyi açmayacak ve devrenin zarar görmesine neden olacaktır. Bu
nedenle aşırı akım rölesi seçilirken devre akımına uygun olmasına dikkat edilmelidir.

Resim 1.15: Aşırı akım rölesi

1.2.1.4. Standart Akım Değerleri
Aşırı akım rölelerinin akım değerleri firmalara göre bir miktar değişim gösterir.
Aşağıdaki tabloda bazı firmalara göre akım ayar sahaları verilmiştir. Aşırı akım rölesinin
akım değerleri seçilirken motorun nominal akım değerine dikkat edilmeli ve aşırı akım
rölesinin akım değeri motor nominal çalışma akım değerinden standart bir kademe yukarı
olmalıdır.
SIEMENS
0,1-0,16A
0,16-0,25A
0,25-0,4A
0,4-0,63A
0,63-1A
1-1,6A

TELEMECANIQUE
0,11-0,16A
0,16-0,23A
0,23-0,36A
0,36-0,54A
0,54-0,8A

1,6-2,5A
2,5-4A
4-6,3A
6,3-10A
10-16A
16.25A
25-40A
40-57A
50-63A

1,2-1,8A
1,8-2,6A
2,6-3,7A
3,7-5,5A
5,5-8A
8-11,5A
9-13A
12-18A
17-25A

0,8-1,2A

BBC
0,125-0,19A
0,19-0,29A
0,27-0,4A
0,37-0,55A
0,5-0,75A
0,67-1A
0,9-1,3A
1,2-1,8A
1,6-2,4A
2,2-3,3A
3-4,5A
4-6A
5,3-8A
7,3-11A
11-16A
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55-80A
80-110A
110-135A
135-160A
150-180A

23-32A
28-36A
30-40A
37-50A
48-65A
55-70A
63-80A
80-93A
80-125A
125-160A
125-200A
160-250A
200-315A
250-400A
315-600A
400-630A

14-21A
18-27A
25-35A
30-45A
36-52A
40-63A
57-82A
70-100A
80-115A
90-130A
110-160A
140-200A
160-250A
250-400A
310-500A

Tablo 1.9: Termik röle akım ayar sahaları

1.2.2. Faz Koruma Röleleri
1.2.2.1. Tanımı
Faz koruma röleleri, üç fazlı motorların iki faza kalması halinde koruma rölesi olarak
kullanılır. Bu röleler, aynı zamanda arızayı duyurur. Motorun iki faza kalması halinde,
gereksiz yere ısınıp yıpranmaması için, yaklaşık 1,5 sn. gibi çok kısa sürede görev yapar.
1.2.2.2. Kullanım Yerleri
15 KW’ dan küçük güçlü motorlarda, bir fazın kesilmesi, kısa sürede aşırı akım
yaratmaz. Bu durumda, motorun çektiği akım ve statordaki ısı artacağından, termik röle veya
termistör röle, hatta sigorta görev yaparak devreyi açar. Ancak açma süresi biraz
gecikmelidir. Oysa, 15KW ve daha büyük motorlarda, bir fazın kesilmesi halinde stator
sargılarının sıcaklığı, çok kısa sürede izin verilen nominal sıcaklığı geçer. Bu tip motorlar,
mutlaka iki faza kalma korumasına sahip bulunmalıdır. 15KW’dan daha küçük güçlü
motorlarda da faz koruma rölesinin kullanılması faydalıdır. Özellikle, arızayı belirlemeyi
kolaylaştırdıklarından kullanılmasında fayda vardır.
Faz koruma röleleri, motor devrelerinde kullanılabileceği gibi ayrıca üç fazlı tüm
devrelerde sigorta atışını duyurmak için kullanılabilir.
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Resim 1.16: Faz koruma rölesi Şekil 1.20: Motor faz koruma rölesi şeması

1.2.3. Faz Sırası Rölesi
1.2.3.1. Tanımı ve Çalışması
Üç fazlı asenkron motorlarda, fazlardan ikisi yer değiştirdiğinde dönüş yönü
değişmektedir. Diğer taraftan endüstride kullanılan tezgah ve makinelerde faz sırasının
değişmesi istenmez. İşte faz, sırasının değişmesinin istenmediği yerlerde faz sırası rölesi
kullanılır.
Röle girişine şebeke fazları, R-S-T sırası ile bağlanır. Normal çalışma durumunda röle
çalışmaz, ancak üzerindeki sinyal lambası yanar. Eğer fazlardan herhangi ikisi yer
değiştirecek olursa, bu kez röle çalışır ve kumanda devresinde bulunan, normalde kapalı
kontağını açarak motor enerjisini keser. Bu anda röle üzerindeki sinyal lambası söner.
1.2.3.2. Kullanıldığı Yerler
Faz sırası rölesi, faz sırasının önemli olduğu ve değişmesi istenmeyen yerlerde
kullanılır. Örneğin; asansörler, pompa ve kompresör motorları, bant sistemleri vb.

Resim 1.17: Faz sırası rölesi

Şekil 1.21: Faz sırası ve motor koruma rölesi şeması
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1.2.4. Aşırı ve Düşük Gerilim Koruma Röleleri
1.2.4.1. Aşırı Gerilim Kontrol Rölesi
Elektrik ve elektronik devrelerinde gerilimin yükselmesi, istenmeyen bir durumdur.
Üç faz şebeke gerilimi röle uçlarına bağlanarak röle üzerindeki ayar düğmesi ile gerilimin alt
sınırı ayarlanır.
Şebeke gerilimi normal değerinde iken çalışmaz durumdadır ve kontakları açıktır.
Gerilim ayarlanan değerin üzerine çıktığında, röle çalışarak kontaklarını kapatır. Şebeke
gerilimi normal değerine döndüğünde ise, röle kontaklarını kendiliğinden açar.
Aşırı gerilim kontrol röleleri elektrik ve elektronik kumanda sistemlerinde,
kompanzasyon sistemlerinde, devrenin ve devre elemanlarının korunmasında kullanılır.
1.2.4.2. Düşük Gerilim Kontrol Rölesi
Elektrik ve elektronik devrelerinde gerilimin yükselmesi kadar gerilimin düşmesi de
devrenin çalışmasını etkilemektedir. Üç fazlı sistemlerde düşük gerilimden zarar gören
elektrik ve elektronik kumanda ve kontrol devreleri ile devre elemanlarının korunmasında,
düşük gerilim kontrol rölesi kullanılır. Üç faz şebeke gerilimi doğrudan röle uçlarına
bağlanarak aygıt üzerindeki ayar düğmesi gerilimin alt sınırına ayarlanır.
Şebeke gerilimi normal değerinde iken röle çalışır durumdadır ve kontakları kapalıdır.
Gerilim ayarlanan değerin altına düştüğünde, röle kontaklarını açarak sistemin enerjisini
keser. Gerilim ayarlanan değerin üzerine çıktığında (normal değere ulaştığında) ise, röle
tekrar enerjilenerek normal çalışma durumuna döner.
1.2.4.3. Gerilim Kontrol Rölesi
Gerilim kontrol rölesi, şebekenin her faz gerilim değerinin ayarlanan alt ve üst sınırları
dışına çıkması durumunda koruma yapar. Röle üzerinde her faz için alt ve üst gerilim
değerlerinin ayarlandığı ayar düğmesi bulunur. Ayrıca gerilimin normal, düşük veya yüksek
değerde olduğunu gösteren sinyal lambaları vardır.
Şebeke gerilimi normal değerde (ayarlanan alt ve üst sınır değerler arasında) iken, röle
çalışır durumda ve kontakları kapalıdır. Bu sırada röle üzerindeki normal lambası yanar.
Gerilim ayarlanan sınırların altına veya üstüne çıktığında, 1-60 saniyelik bir gecikme ile röle
kontaklarını açarak sistemin enerjisini keser. Bu sırada röle üzerindeki yüksek veya düşük
lambası yanar. Gerilim normal değerine döndüğünde ise röle tekrar çalışarak kontaklarını
kapatır ve sisteme enerji verir.

Resim 1.18: Motor faz koruma röleleri
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1.2.5. Sigortalar
1.2.5.1. Tanımı
Sigortalar, elektrik besleme hatları ile devrede çalışan aygıtları aşırı yüklere, kısa
devrelerin oluşturacağı yüksek akımlara ve bunları kullanan insanları meydana gelecek
muhtemel kazalara karşı korumak için kullanılan elemanlardır. Kumandalar elektrik
devrelerine seri bağlanır ve üzerinde yazılı değerlerden fazla akım geçtiğinde devreyi açar.
1.2.5.2. Çeşitleri
Ø Buşonlu Sigortalar
Bu sigortalara vidalı sigortalar veya eriyen telli sigortalar da denir. Buşonlu sigortalar
üç kısımdan meydana gelir.
Gövde: Porselenden yapılan gövde kullanılacak yere tespit edilir, diğer parçaları
üzerinde bulundurmaya yarar ve yalıtmayı sağlar. Üzerinde dip kontak, üst kontak ve vis
kontak bulunur. Sıva üstünde kullanılan sigortalarda porselenden yapılmış gövdeye bir vida
ile tutturulan kapak vardır.
•

Dip kontak: Gövdenin alt kısmında bulunur. Bakır ve pirinçten yapılır.
Üzerindeki vidaya şebekeden gelen faz ucu bağlanır.

•

Vis kontak: Dip kontak üzerine takılan içerisine normal değerinde
buşonun uç kısmı girecek kadar büyüklüktedir. Devreye daha büyük
değerli buşonun konulmasını önler, ortası bakır ve pirinçten, kenarları
porselenden yapılır.

•

Üst kontak: Buşon kapağı ile teması sağlamak için diş açılmıştır. Dip
kontağın yapıldığı metalden yapılır. Üzerindeki vidaya tesisatta giden faz
ucu bağlanır.

Ø

Buşon: Sigortanın bağlı olduğu, devrenin enerjisini kesen devrenin tekrar
çalışması için yenisi ile değiştirilmesi gereken kısımdır. Elektrik iç tesisat
yönetmeliğine göre buşona tel sararak kullanılması yasaktır. Buşonların devreyi
gecikmesiz açan, gecikmeli açan ve çok hızlı açan olmak üzere üç çeşidi vardır.
Buşonlar aşağıdaki kısımlardan oluşur.
•

Buşon gövdesi

•

Buşon iletkeni

•

Kuvartz kumu

•

Alt ve üst kapaklar

•

Sinyal pulu
35

Gövde No:
E-27
E-27
E-27
E-27
E-27
E-33
E-33
E-33
R1/4
R1/4’’
R’’

Gövde Akımı (amp)
25
25
25
25
25
63
63
63
100
100
200

Buşon Akımı(amp)
6
10
16
20
25
35
50
63
80
100
200

Sinyal Pulcuğu Rengi
Yeşil
Kırmızı
Gri
Mavi
Sarı
Siyah
Beyaz
Bakır rengi
Gümüş rengi
Kırmızı
Mavi

Tablo 1.10: Vidalı sigorta buşon amper değerleri

Ø

Buşon kapağı: Buşon kapağının iç kısmında bulunan boşluğa oturtularak
gövdeye sıkıca vidalanır. Dış kısmı porselenden, vidalı kısmı pirinçten yapılır.
Buşon kapağının dışa bakan yüzeyine cam konulmuştur. Buşon teli eridiğinde
buşon sinyal pulu camdan görünür.

Resim 1.19: Buşonlu sigorta buşon, kapak ve altlıkları

Ø Anahtarlı Tip (W) Otomatik Sigortalar
Bir elektrik devresini elle kumanda ederek şebekeye bağlamaya ve akımın önceden
belirtilen bir değeri aşması durumunda, devreyi otomatik olarak şebekeden ayırmaya yarayan
elektromekanik bir aygıttır. Herhangi bir arıza durumunda mandalı yukarı kaldırarak yeniden
devreye sokulur. W veya K otomat olarak adlandırılan otomatik sigortalar, çalışma
karakteristiği bakımından iki şekilde üretilir.
Ø

L tipi otomatik sigorta: Hat koruma özelliğine sahiptir ve ani olarak devreyi
açar. Aydınlatma, priz ve kumanda devrelerinin korunmasında kullanılır. L tipi
sigortalar; 6-10-16-20-25-32-40 Amper değerlerinde üretilir.

Ø

G tipi otomatik sigorta: Aygıt koruma özelliğine sahiptir ve gecikmeli olarak
devreyi açar. Elektrik motorları gibi ilk yol alma sırasında anma akımının
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üzerinde akım çeken aygıtların korunmasında kullanılır. G tipi sigortalar; 0,5-11,6-2,4-6-10-16-20-25-32-40-45-50 Amper değerlerinde üretilir.

Resim 1.20: K tipi (grup) otomatik sigorta

Resim 1.21: Çeşitli akım değerlerinde otomatik sigorta

Ø Bıçaklı (NH) Sigortalar
Vidalı sigortalarda 100 Amperden büyük değerli buşonlar, kullanma zorluğu nedeni
ile ve teknik bakımdan kullanılmamaktadır. Bunun yerine, büyük değerdeki akımları kesmek
için bıçaklı sigorta veya NH sigorta denilen buşon kontakları, bıçak şeklinde yapılmış
sigortalar kullanılır. Bıçaklı sigortalar üç kısımdan oluşur.
Ø

Sigorta altlığı: Sigortanın konulacağı yere montajını sağlayan izole kısım
porselenden, bıçakları ise sert elektrolitik bakırdan yapılmış olup gümüşle
kaplıdır. Sigorta altlıkları, beş değişik ölçüde, 160 amperden 630 ampere kadar
yapılır. Tek kutuplu yapıldıkları gibi yan yana üç kutuplu da yapılır. Üç
kutupluların aralarına yalıtkan (separatör) takılır.

Ø

Sigorta buşonu: Buşon porselen bir gövde ve gövdenin iki ucuna monte edilmiş
bıçaklardan oluşur. Bıçaklar arasına eriyen tel ve telin ucuna sinyal pulu
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yerleştirilir. Buşon altlığa takılırken yaylı kontakların en alt noktasına kadar
oturtulması gerekir. Aksi taktirde kontak direncinin artmasına, kontakların
ısınmasına, güç kaybına ve arızalara neden olur. Bıçaklı (NH) sigorta buşonları
beş değişik ölçüde, 160 Amperden 630 Ampere kadar üretilir. Standart buşon
akım değerleri şunlardır; 6-10-16-20-25-32-35-40-50-63-80-100-125-160-200250-315-400-500-630 Amper.
BOY

BUŞON AKIMI (Amp)

ALTLIK AKIMI (A)

NH 00 (Sıfır boy)

1-160

160

NH 01 (Bir boy)

35-160

160

NH 02 (İki boy)

80-250

250

NH 03 (Üç boy)

100-400

400

NH 04 (Dört boy)

315-630

630

Tablo 1.11: NH Sigorta, buşon ve altlık Amper değerleri

Ø

Sigorta pensi (ellik): Bıçaklı (NH) sigortalarda buşonun yuvasına takılıp
çıkartılmasına yarayan bir gereçtir. Sigorta pensi el ile tutulan yalıtkan kısmı
bakalitten, metal kısmı nikel kaplı yapılır. Ayrıca el ile tutulan yerinin eldivenli
olanları da vardır. Her boydaki buşonlar, altlıklara sigorta pensleri ile kolaylıkla
takılıp çıkartılır. Buşonları başka araçlarla söküp takmak tehlikelidir.

Resim 1.22: Çeşitli akım değerlerinde NH bıçaklı sigorta buşonları
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Resim 1.23: Bir ve üç kutuplu NH sigorta altlıkları
Boy

Anma akımı (A)

Altlık anma akımı(A)

00
6
10
16
20
25
32
35
40
50
63
80
100
125
160

0
25
32
35
40
50
63
80
100
125
160
160

1
40
50
63
80
100
125
160
200
250
250

Tablo 1.12: Bıçaklı sigorta ve amperajları

39

2
100
160
200
250
315
400
400

3
250
315
400
500
630
630

4
500
630
800
1000
1250
1600
1600

1F
Hızlı
L

1F + N
Yavaş

Hızlı

B

G

C

L

6

6

0,5

10

6

8

10

1

16

10

10

16

1,6

20

16

16

20

2

25

20

25

3

25

32

4

4

32

40

3F (K otomat)
Yavaş

B

Hızlı

G

C

L

6

6

0,5

6

10

10

1

10

16

16

1,6

16

20

20

20

2

25

25

25

3

32

32

32

4

40

40

6

3F + N

Yavaş
B

G

C

6

6

10

10

16

20
25
32

Hızlı
L

Yavaş
B

G

C

0,5

6

0,5

1

10

1

16

1,6

16

1,6

20

20

2

20

2

25

25

3

25

3

32

32

4

32

4

40

40

6

6

6

40

6

40

10

8

8

50

8

8

50

16

10

10

63

10

10

20

16

16

13

16

25

20

20

16

20

32

25

25

20

25

40

32

32

25

32

50

40

40

32

40

63

50

50

40

50

80

63

63

50

63

100

80

63

100

80

125

100

125
Not: B tipi L tipinin yeni versiyonu, C tipi G tipinin yeni versiyonu, imalatıdır.

Tablo 1.13: Otomatik sigorta akım standartları

1.3. Şalterleri Tanıma ve Seçme
1.3.1. Tanımı
Panolarda genellikle büyük akım değerleri için üzengili (kollu) şalterler ya da
kompakt şalterler kullanılır. Elektrik güvenliği ve enerjinin açılıp kapatılması için
kullanılacağı devrenin başına konur. Devre akımını bir hareketle ani olarak keser. Bu
şalterler tablo arkasına monte edilir. Şalterin kumandası pano önünden olup üç fazı aynı anda
açıp kapatacak şekilde yapılmıştır. Panolara kolaylıkla montajı yapılan bu şalterler, ana giriş
ve çıkış şalteri olarak kullanılabilir.Şalter akımları da tespit edilen sigorta akımlarının
üstünde bir değerde seçilir. Böylece şalterin daha uzun süre dayanması sağlanır.
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1.3.2. Çeşitleri
Ø

Paket şalterler: Paket şalterler, SOC, S1B, S2B ve S3C olarak dört ana grupta
toplanmaktadır. Her bölümdeki şalter, çekebileceği akım değerine bağlı olarak
değişik ebatlara sahiptir. Aşağıdaki tabloda şalterin bölümleri içindeki dağılım
ve bağlanabilecek maksimum iletken kesitleri belirlenmiştir.

L100 ve daha büyük tip şalterle iletkenlerin, kablo pabuçları veya bakır lamalar ile
bağlanması gerekir. Bununla beraber, çoklu iletken uçlarının özel bakır kılıf ile veya
lehimlenerek bütünleştirilmesi ve vidaların gevşemeyecek şekilde sıkılması, iletken uçlarının
aşırı şekilde şalter içine sokulmaması sıhhatli bir bağlantı için temel şartlardır. Montaja
azami dikkat edilmesi teknik bakımdan çok önemlidir.
L ve X serileri, ana tablo şalteri olarak dizayn edilmiştir. Motor kumanda devreleri
için tavsiye olunmaz.
PAKET
ŞALTER
BÖLÜMÜ
SO C
S1 B
S2 B

S3 C

TİPİ
C6
B16
C25
C40
C63
L100
L160
X200
X400
X600

NOMİNAL
AKIM
A
10
20
32
40
63
100
160
200
400
630

SÜREKLİ
AKIM
Ith (A)
10
20
32
40
63
100
160
200
400
630

NOMİNAL
GERİLİM
V
600
600
600
600
600
600
600
600
600
300

BAĞLANABİLİR
MAX İLETKEN
mm2
2,5
4
6
10
16
25 Pabuç ile
35 Pabuç ile
120 Pabuç ile
240 Pabuç ile
2x4x10 Bara ile

Tablo 1.14: Üç fazlı paket şalter direkt açma kapama değerleri

Ø

Üzengili (kollu) ve enversör şalter: Ark hücreleri takılı kollu şalterler, yük
şalteri olarak kullanılabilir. Bu şalterler, ark hücresiz olarak kullanıldıkları
taktirde, ancak yük altında olmayan veya bu duruma çok yakın devrelerin açılıp
kapatılmasına yarar.

Kollu şalterlerin panolara ve tevzi tablolarına kolaylıkla montajı yapılır. Ana giriş ve
çıkış şalteri olarak kullanılmaya elverişlidir. Şalterlerin şasileri 2mm kalınlığında DKP
sacdan imal edilmiş olup, özel surette fırınlanmış iki kat siyah boyalıdır. Kontaklar gümüş
kaplanmıştır. Çift bıçaklı olan hareketli kontaklar sayesinde en emniyetli kontak imkanı ve
kısa devrelerde yüksek mekanik mukavemet temin edilmiştir.
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Resim 1.24: Çeşitli kollu şalter

Kompakt otomatik şalterler: Motorların, kabloların ve enerji dağıtım tablolarının
korunmasında kullanılan elemanlardır. Motor veya diğer cihazlarda, aşırı zorlamadan
meydana gelen zararlar, aşırı akım rölesiyle, akım-zaman eğrisine bağlı olarak bir hasara
sebebiyet vermeden devreyi açar.Kontakların gümüş alaşımından imal edilmesinden dolayı
aşırı yükte ve kısa devre halinde birbirine yapışması söz konusu değildir. Konstrüksiyon
olarak sağlam ve her türlü zor koşullara dayanıklı dizayn edilmiştir. Tabloda açılacak
pencereden, şalterin tablo önünden kumandası mümkündür. Gerektiğinde yardımcı kontak,
düşük gerilim ve çalışma akımı rölesi ile beraber teslim edilebilir. İhtiyaç halinde bara
bağlantı parçaları ile donatılabilir. Şalterin gerilim altında bulunan kısımları her türlü
tesadüfi temaslara karşı muhafazalıdır.

Resim 1.25: Kompakt şalter
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1.3.3. Kontak Akım Değerleri
Ø Paket şalter:
Paket (Pako) Şalter Akımları (A)
0-1
1-0-2
1-0-2
Yıldız
1-3
Dahlender Enversör üçgen
Fazlı
10
10
16
16
16
16
25
25
25
25
32/40 32/40
32/40
32/40
63
63
63
63
100
100
100
125
125
125
160
160
200
400
-

2…8
Voltmetre
Kademeli komitatörü

Bağalnabilir
Max. İlet.
Kesiti mm2

Çalıştırabileceği
Max. Motor
Gücü KW

16
25
32/40
63
100
125
160
200
-

2,5
4
6
10
16
25 Pabuç ile
25 Pabuç ile
35 Pabuç ile
120Pabuçile
240Pabuçile

2,2
4
7,5
11
22

16
25
-

100 Amperden
büyük pako
şalterler ana
tablo şalteri
olarak dizayn
edilmiştir. Motor
kumanda şalteri
olarak tavsiye
edilmez.

Tablo 1.15: Paket şalter çeşitleri ve akım değerleri

Ø

Üzengili tahrikli şalter: 200-400-630-2000-3000-4000 Amper

Ø

Üzengili tahrikli enversör şalter: 400-630-1000-2000-3000-4000 Amper

Ø

Kontaktörlü start stop şalter: 20-32 Amper

Ø

Yandan kollu tahrikli şalter: 200-400-630 Amper

Ø

Termik manyetik şalter: 25-40-63-80-100-160-200-250-320-400-500-630-8001000-1250-1600-2000-2500-3200 Amper

Ø

Değiştirilebilir termik ayarlı üç fazlı termik manyetik korumalı kompakt tip
şalter

Akım
(A)

40

50

63

80

100

125

160

200

250

400

630

800 1250

Termik
Ayar
Sahası

32
40

40
50

50
63

63
80

80
100

100
125

125
160

160
200

200
250

315
400

500
630

400 530
800 1250

Tablo 1.16: Termik ayarlı kompakt tip şalter akım değerleri
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1.3.4. Seçimi
Pano montajında kullanılacak olan şalterleri seçerken, montajı yapılacak olan panonun
nerede kullanılacağı, hangi amaçla kullanılacağı, uygulanacak olan gerilim, çekilecek olan
akım, koruma tedbirleri ve panoyu yaptıran kişinin özel şartları, panoda kullanılacak olan
şalter ve diğer elemanların seçiminde göz önünde bulundurulması gereken kriterlerdir.

1.4. Motor Devrelerinde Sigorta ve Termik Seçimi
Motor devrelerinde açma-kapama işlemleri genellikle kontaktörle yapılır. Motor
devresinin aşırı akımlara karşı korunması ise, aşırı akım rölesi ile yapılır. Herhangi bir kısa
devre durumunda kontaktör ve aşırı akım rölesi tam koruma yapmadığından, ayrıca bunların
devresine sigorta konur. Bu üçlü kombinasyonun görevi, motoru ve kendinden sonra gelen
elemanları korumaktır.

1.4.1. Termik Seçimi
Röle koruma görevini yapabilmesi için koruyacağı cihazın çalışma koşullarına uygun
seçilmesi gerekir.
Ø

Termik röle korunacak cihaz motorun nominal akımına uygun olmalıdır.

Ø

Termik röle izolasyonu tersinin nominal gerilimine dayanabilmelidir.

Ø

Röle motorun kalkış akımı ve motorun bir saatte devreye girip çıkma sayısı göz
önüne alınarak uygun özellikte olmalıdır.

Röle seçilirken kontaktör

büyüklüğüne uygun seçilir. Bu seçimde üretici firmanın katologlarından
yararlanılır.

1.4.2. Sigorta Seçimi
Tesis ve devrenin korunması can güvenliğinin sağlanması için sigorta seçiminde
dikkatli olunmalıdır.
TSE markalı sigortalar kullanılmalıdır.
Aydınlatma ve motor devrelerinde devreye uygun sigorta seçilmelidir.
En son alıcıdan şebekeye doğru seçicilik (selektivite) denilen bu sıralamada sigortalar,
en küçükten en büyüğe doğru devreyi sırası ile kesebilecek şekilde seçilmelidir.
Alıcıları besleyen linye sigortalarından sonra kolon sigortası bulunur. Bu sigortalar
arasında ½ selektivite oranı bulunur. Bu şekilde herhangi bir alıcının aşırı akım çekmesi
anında yalnızca o alıcının sigortası atar. Asenkron motor devrelerinde kullanılacak röle ve
sigorta seçimi aşağıdaki tabloda verilmiştir.
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Anma Gücü

KW
0,06
0,09
0,12
0,18
0,25
0,37
0,55
0,75
1,1
1,5
2,2
3
4
5,5
7,5
11
15
18,5
22
30
37
45
55
75
90
110
132
160
200
250
315

Hp
1/12
1/8
1/6
1/4
1/3
1/2
3/4
1
1,5
2
3
4
5,5
7,5
10
15
20
25
30
40
50
60
75
100
125
150
180
220
270
340
430

Anma
Akımı

İletken
Kesiti

A
0,22
0,32
0,44
0,61
0,78
1,12
1,47
1,95
2,85
3,8
5,4
7,1
8,8
11,7
15,6
22
29
37,5
43,5
58
70
85
104
140
168
205
245
290
360
450
570

mm
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
4
6
10
10
16
16
25
50
50
50
120
120
120
120
185
185
300
300

Termik
Sigorta Değerleri
Röle
Buşonlı
Buşonlu
Ayarlama Normal
Gecikmeli
Sınırları
A
A
A
0,19-0,29 0,8
0,27-0,4
1,25
0,37-0,55 2
2
0,50-0,75 2
2
0,67-1
2-4
2
0,9-1,3
4-6
4
1,2-1,8
4-6
4-6
1,6-2,4
4-10
4-6
2,2-3,3
10
6
3-4,5
10-20
10
4-6
16-20
10-16
5,3-8
16-21
16
7,3-9
20
16
8-12
25-35
20-25
11-16
35
25
12-24
50-63
35-50
20-32
63
50
24-45
24-45
32-63
50-90
70-110
70-110
120-155
140-170
150-300
150-300
150-300
200-400
315-630
315-630
-

Tablo 1.17: Asenkron motorlarda termik röle ve sigorta seçimi
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NH
Bıçaklı
A
6
6
10
10-16
16
16
20-25
25
35-50
50
63-80
63-80
80-100
100-160
125-160
160
200-250
224-250
250-315
315
355-400
425-500
500-630
630

Güç

Nomina Kontaktörlerin Tipi
l Akım

KW Hp
7,5 10

A
15,5

11

15

22

15

20

30

18,5 25

37

22
30
37
45
55
75
90
110
132
160
200
250
375

44
60
72
85
105
140
170
205
245
295
370
460
700

30
40
50
60
75
100
125
150
175
220
270
340
510

Şebeke
SLA7-2s

Üçgen
SLA7(2s+
2ö)
SLA12(2s+ SLA12(2s
2ö)
+2ö)
SLA16(2s+ SLA16(2s
2ö)
+2ö)
SLA16(2s+ SLA16(2s
2ö)
+2ö)
SLA32
SLA32
SLA32
SLA32
SLA45
SLA45
SLA63
SLA63
SLA63
SLA63
SLA85
SLA85
B105
B105
B170
B170
B170
B170
B170
B170
B250
B250
B370
B370
SLA460
SLA460

Termik Röle

Otomatik
Sigorta

Yıldız
SLA7(1s+1ö)

Ayar Sahası(A)
TSA11(7,3-11)

Anma Akımı(A)
S43/63G 20

SLA7(1s+1ö)

TSA11(11-16)

S43/63G 20

SLA7(1s+1ö)

TSA45(14-21)

S43/63G 40

SLA12(1s+1ö
)
SLA16
SLA16
SLA16
SLA32
SLA32
SLA45
SLA63
SLA63
SLA85
B105
B170
B170
B250

TSA45(18-27)

S213 K/G 50

TSA45(18-27)
TSA45(25-35)
TSA45(30-45)
TSA63(36-52)
TSA63(40-63)
TSA85(57-82)
T105(70-1005)
T170(90-130)
T170(110-160)
T170(140-200)
T250(160-250)
T370(250-400)
T370(310-500)

S213 KG/G 50
S213 K/G 63
S703 GL 80
S803 GL 100
-

Tablo 1.18: Yıldız – Üçgen bağlantılarda mamul seçimi

1.5. Kompanzasyon Elemanlarını Tanıma ve Seçme
1.5.1. Reaktif Güç Kontrol Rölesi
1.5.1.1. Tanımı
Standartlara uygun olarak üretilen reaktif güç kontrol röleleri, sistem akımını dijital
olarak algılayarak tesisin güç faktörünü hassas bir şekilde ölçer. Hesaplanan güç faktörünün
istenilen değerler dışında olduğu durumda devreye kondansatör alır veya çıkarır.
Kondansatör kontaktörlerine cihaz içindeki röleler yardımıyla yol verilir. Bu röleler geçici
akım rejimlerine ve açma kapama darbe akımlarına karşı dayanıklı olup kontak uçlarında
kullanılan filtrelerle ark minimuma indirilmiştir.
1.5.1.2. Çalışma Karakteristiği
Ön panel kullanımı, çok fonksiyonlu tuşlardan oluşur.
Fonksiyonlar set tuşu ile seçilir. Seçilen fonksiyon üzerindeki değiştirmeler yukarı ve
aşağı tuşları kullanılarak yapılır.
Röle harmonik akımlardan etkilenmez.
Kondansatör veya kontaktörlerin zamanla arızalanması, tesisin harcadığı reaktif gücün
zamanla artması, istenilen güç faktörüne ulaşılmasını engelleyebilir. Bu durumda alarm
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kontağı devreye girerek ikaz sağlanır. Bütün alarm ikaz durumları ön paneldeki LED’lerden
takip edilebilir. Alarm devresine dikkati çeken bir uyarı lambası veya sesli ikaz bağlanması
tavsiye edilir.

Resim 1.26: Reaktif güç kontrol rölesi

1.5.1.3. Çeşitleri
RG-A serisi: Tümüyle yarı iletken yapıda, 3,5 ve 7 kademeli olarak üretilen bu tip
röleler, 1,1,1,….1 - 1,2,2….2 - 1,2,4,8….. gibi adım seçeneklerini, röle üzerinde
herhangi bir işlem gerektirmeden sağlamak için, ‘’baştan al, baştan bırak’’ sisteminde çalışır.
Bu tip röleler, kondansatör bataryalarını devreye alırken veya çıkarırken, 1. kademeden
başlayarak geniş bir adımlama seçeneği, yani kondansatör gruplama imkanı sağlar. RG-A
serisi röleler ECR-3 (Elektronik cosψ metre) ile seri kullanılabilir.RG-A+ECR-3 adlı
bağlantı şemasına göre kullanılan akım trafosunun karakteristik çevirme oranı …/5A’ dır.
RG-A serisi röleler; RG-3A:3 kademe, RG-5A:5 kademe, RG-7A:7 kademe tiplerinde
üretilmektedir.
RG-M serisi: Mikrodenetleyici tabanlı dijital Cosψ metre, aşırı gerilim kontrol devreli
‘’akıllı’’ RG-M serisi röleler, ‘’baştan al, baştan bırak’’ ilkesiyle; 1,1,1….1 1,2,2….2 1,2,4,8…. seçeneklerini sunan, RG-5M: 5 kademeli; RG-8M: 8 kademeli; RG-12M: 12
kademeli tiplerinde üretilmektedir.
RG-R Serisi: Mikro denetleyici tabanlı dijital Cosψ metre, aşırı gerilim kontrol devreli
‘’akıllı’’ RG-R serisi röleler, seçmeli; 1,1,1….1 1,2,2….2 adımlama konumlarında,
rotasyonel çalışma imkanı sağlamak üzere; RG-8R: 8 Kademeli ve RG-12R: 12 Kademeli
tiplerinde üretilmektedir. Rotasyonel çalışma, kontaktör ve kondansatör bataryalarının eşit
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sürelerde devrede kalmasını sağlayarak, kompanzasyon panosuna da maksimum çalışma
ömrü sağlar.
RG-6P: RG-R Serisi: Mikrodenetleyici tabanlı dijital Cosψ metre, aşırı gerilim kontrol
devreli ‘’akıllı’’ röleler, en çok 6 kademede, aşağıdaki adım seçeneklerinde
programlanabilecek biçimde üretilir.
1,1,1,….1 6 Kademe, 6 Adım
1.2,2,….2 6 Kademe, 11 Adım
1.2,4,4,4, 5 Kademe, 15 Adım
1.2,4,8,

4 Kademe, 15 Adım

Anahtarlama işlemi, eşit yüklü kondansatör kademeleri seçildiğinde rotasyoneldir.

Resim 1.27: Çeşitli reaktif güç kontrol rölesi ve cosϕ metre

1.5.1.4. Kompanzasyonun Verimli ve Kesintisiz Çalışması İçin
Hızlı kompanzasyon gerektiren tesislerde (benzin istasyonları, kaynakhaneler, plastik
kaplama vb.) adımlama zamanının düşük tutulması tavsiye edilir.
Ayarlanan değerlerin doğruluğu ve kompanzasyonun sağlıklı çalıştığı düzenli
aralıklarla kontrol edilmelidir.
Elektrik enerjisi kesildiği taktirde kompanzasyon devre dışı kalmalıdır.
Reaktif güç kontrol rölesi 5 ile 14 kademeli olmalıdır.
Akım trafosunun uçları doğru bağlanmalıdır.
Reaktif güç ayarını yapabilmek için c/k oranı hesaplanmalıdır. (c; 1. kademedeki
kondansatör gücü, k; akım trafosu dönüştürme oranıdır.
Reaktif rölenin akım transformatörü mutlaka beslemenin yapıldığı faza konulmalıdır.
Örneğin, röle R fazından besleniyorsa, transformatör R fazı üzerine, yüklerden önce ana
şalterden sonra konulmalıdır.
Mesai saatleri sonunda ya da gece saatlerinde çok küçük aydınlatma yükü olan
yerlerde sabit kondansatör kullanılması gereklidir.
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Kompanzasyon için kullanılan kontaktörlerin kontak akım değerleri, kondansatörlerin
çektikleri akım değerlerinin 2 katına yakın değerde seçilmeli ve öndirençli olmalıdır.

1.5.2. Kondansatör
1.5.2.1. Tanımı
Kondansatör iki levha arasına bir yalıtkan madde konularak yapılan bir elektronik
devre elemanıdır. Kondansatörlerin esas görevi, elektrik devrelerinde kapasite oluşturmaktır.
C harfi ile sembolize edilir.
Kompanzasyonda kullanılan kondansatörler dahili tip 400 volt anma gerilimli, 50 Hz.
frekanslıdır. En yaygın olarak 5-10-20-25-30 kVar değerlerinde üretilir. Sistemin enerjisi
kesildikten sonra kondansatörler üzerinde tehlikeli gerilim kalmamalıdır. Bu amaçla deşarj
dirençleri kullanılır. Bu dirençler kondansatör uçlarına uygun şekilde bağlanır ve gerilimi
istenilen değere düşürür.

Resim 1.28: Kompanzasyonda kullanılan üç fazlı kondansatörler
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1.5.2.2. Kondansatör Seçiminde Kullanılan Tablolar
SABİT VE OTOMATİK KOMPANZASYONDA KULLANILACAK
MALZEMENİN SEÇİM CETVELİ (İşletme Gerilimi 400v)
Kond
ansat
ör
Gücü
KVA
R

Ana Besleme Hattı Elemanları
Nom Sigor Bıçak Kablo
Ana
inal
ta
lı
NYY
Bara
Akı
NH Şalter
mm2
mm2
m
Tipi
A
Cu
A
A

5

7

16

36

3x2,5

12x2

10

14

25

36

3x4

12x2

15
20

22
29

36
50

63
63

3x6
3x10

12x2
12x2

Sabit ve Otomatik Kompanzasyon Devre Elemanları
Kade Sigor Kont Bıçak Kadem Deşarj Dirençleri
me
ta
aktör
lı
e
Otomati
Sabit
Barası NH
A
Şalter Kablos
k
2
mm
Tipi
A
u
KΩ W K W
Cu
A
NYY
Ω
mm2
12x2
16
9
36
3x2,5
31
4 20 3
5
12x2
25
16
36
3x4
15
4 10 5
2
12x2
36
32
63
3x6
10
6 68 8
12x2
50
32
63
3x10
6,8 6 51 10

25

36

63

100

3x10

25x3

25x3

63

45

100

3x10

1,5

6

41

12

30

43

80

100

3x16

25x3

25x3

80

45

100

3x16

1,5

6

34

15

40

58

100

200

3x25

25x3

25x3

100

63

200

3x25

1,5

6

25

20

50

72

125

200

3x25

25x3

25x3

125

110

200

3x25

1,5

6

20

25

60
80
100
125

87
115
144
180

160
200
250
315

200
300
300
400

25x3
25x3
25x3
30x5

25x3
25x3
25x3

160
200
250

110
170
170

200
300
300

3x50
3x70
3x90

1
1
1

12 17
12 14
12 10

30
34
50

150

216

355

400

200

288

500

600

250

361

630

800

300

433

-

1000

350

505

-

1500

400

577

-

1500

450

650

-

1500

500

722

-

1500

550

793

-

2000

600

866

-

2000

3x50
3x70
3x95
2x(3x5
0)
2x(3x7
0)
2x(3x9
5)
2x(3x1
50)
4x(3x7
0)
4x(3x9
5)
4x(3x9
5)
4x(3x1
50)
4x(3x1
50
6x(3x9
5)
6x(3x9
5)

30x5
30x5
40x5
40x5
40x5
40x5
(40x5)
x2
(40x5)
x2
(40x5)
x2
(40x5)
x2

Tablo 1.19: Sabit ve otomatik kompanzasyonda kullanılacak malzemenin seçimi
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Kap
asite
Fx10
-6

3x33
3x66
3x99
3x13
2
3x16
5
3x19
8
3x26
4
3x33
0

ELEKTRİK MOTORLARINDA GÜÇ FAKTÖRÜNÜ TAKRİBEN 0,95’E YÜKSELTİLMESİ HALİNDE
MUHTELİF GÜÇ VE DEVİRLER İÇİN KONDANSATÖR SEÇİM CETVELİ
MOTORUN ANMA
GÜCÜ
KW

1,1
1,5
2,2
3
4
5,5
7,5
11
15
18,5
22
30
37
45
55
75
90
110
132
160
200
250
315
355
400

PS

1,5
2
3
4
5,5
7,5
10
15
20
25
30
40
50
60
75
100
125
160
1180
220
270
340
430
483
545

KOMPANZASYON
YAPILMADAN ÖNCE
1500 d/d
Cosϕ1
0,82
1,83
0,83
0,84
0,84
0,84
0,85
0,86
0,86
0,86
0,87
0,87
0,87
0,88
0,88
0,88
0,88
0,88
0,88
0,88
0,88
0,88
0,88
0,89
0,89

380V için
Anma
Akımı
2,6
3,5
5
6,6
8,5
11,5
15,5
22
30
37
44
60
72
85
105
140
170
205
245
295
370
460
580
636
710

KOMPANZASYON YAPILDIKTAN
SONRA
Akım
Kondansatör Gücü (kvar)
I2
1500
1000
750 d/d
d/d için d/d için
için
2,4
3,05
4,4
5,8
7,5
10,2
13,8
19,9
27,2
33,5
40,3
55
66
78,7
97,3
130
157,5
190
227
273
343
426
537
596
665

0,5
0,75
1
1,25
1,5
2
3
4
5
6
7
9
11
13
15
20
25
30
35
45
60
75
90
95
100

0,5
0,75
1
1,25
1,5
2
3,25
4,5
5,5
6,5
7,5
10
12
14
16
21
27
32
37
48
63
79
96
100
105

0,5
0,75
1
1,25
1,5
2,25
3,5
5
6
7
8
11
13
15
17
22
28
33
38
49
65
81
97
103
108

MOTORUN YOL
VERME ŞEKLİ

Direkt yol vermeli
Direkt yol vermeli
Direkt yol vermeli
Direkt yol vermeli
Direkt yol vermeli
Yıldız üçgen oto. Şalterle
Yıldız üçgen oto. Şalterle
Yıldız üçgen oto. Şalterle
Yıldız üçgen oto. Şalterle
Yıldız üçgen oto. Şalterle
Yıldız üçgen oto. Şalterle
Yıldız üçgen oto. Şalterle
Yıldız üçgen oto. Şalterle
Yıldız üçgen oto. Şalterle
Yıldız üçgen oto. Şalterle
Yıldız üçgen oto. Şalterle
Yıldız üçgen oto. Şalterle
Yıldız üçgen oto. Şalterle
Yıldız üçgen oto. Şalterle
Yıldız üçgen oto. Şalterle
Reosta ile yol verme
Reosta ile yol verme
Reosta ile yol verme
Reosta ile yol verme
Reosta ile yol verme

Tablo 1.20: Elektrik motorlarında güç faktörünü takriben 0,95’e yükseltilmesi halinde muhtelif
güç ve devirler için kondansatör seçim cetveli

Resim 1.29: Kompanzasyonda kullanılan farklı kondansatörler
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1.5.2.3. Seçimi
Panolarda kullanılacak kondansatörler dahili tip, 400 volt anma gerilimli 50-60 Hz.
frekanslı, anma geriliminin 1,1 katına kadar gerilimlere, anma akımının da 1,3 katına kadar
olan aşırı akımlara dayanıklı olacak, aynı kap içindeki kondansatörler birbirleriyle üçgen
bağlanacak, enerjinin kesilmesinden sonraki bir dakika içinde uçlarındaki gerilimin 50
voltun altına inmesini sağlayacak bir boşalma düzeni bulunacaktır. Bunlardan başka
kondansatör kabı üzerine ‘’ Dikkat tehlike, uçlara dokunmadan önce bunları kısa devre
ediniz ve topraklayınız’’ ibaresi çok belirgin şekilde yazılacak, kondansatör sac kutulu ise
üzerinde topraklama vidası bulunacaktır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları
Ø

Öneriler

Kumanda devre elemanlarını Ø
seçiniz.

Panoda kullanılacak devre elemanlarını
şemaya uygun olarak belirleyiniz.

Ø

Panoda kullanılacak devre elemanlarını, güç,
akım ve gerilim değerlerine uygun olarak
seçiniz.

Koruma devre elemanlarını Ø
seçiniz.

Panoda kullanılacak koruma elemanları
şemaya uygun olarak belirleyiniz.

Ø

Panoda kullanılacak koruma elemanlarını,
güç, akım ve gerilim değerlerine uygun olarak
seçiniz.

Ø

Panoda kullanılacak şalteri Ø
seçiniz.

Panoda kullanılacak şalteri, güç, akım ve
gerilim değerlerine uygun olarak seçiniz.

Ø

Kompanzasyon elemanlarını Ø
seçiniz.

Panoda kullanılacak olan reaktif güç kontrol
rölesini, güç, akım, gerilim ve kondansatör
kademe sayısına uygun olarak seçiniz.

Ø

Panoda kullanılacak kondansatör değerlerini,
panonun endüktif güç değerlerine göre
hesaplayarak bulunuz.

Ø

Ø

Kullanılan
araç
gereç, Ø
ekipman ve malzemeleri
hazırlayınız.
Ø

Kullanılacak
olan
kumanda
elemanlarını hazırlayınız.
Kullanılacak
hazırlayınız.

olan

koruma

devre

elemanlarını

Ø

Kullanılacak olan şalteri hazırlayınız.

Ø

Kullanılacak olan reaktif güç kontrol rölesini
hazırlayınız.

Ø

Kullanılacak
hazırlayınız.
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olan

kondansatörleri

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME SORULARI
Aşağıdaki cümlelerin boş bırakılan kısımlarına uygun kelimeleri yazınız.
1.

Bir eksen etrafında dönebilen, çok konumlu şalterlere ……………….. denir.

2.

Hem başlatma, hem durdurma butonu olarak kullanılabilen butonlara ……………...
denir.

3.

Bir kumanda devresinin çalışıp çalışmadığını, ışıkla gösteren elemanlara …………..
denir.

4.

Bir hareketi durdurup diğer hareketi başlatan kumanda elemanına ……………. denir.

5.

Ayarlanan süre sonunda kontakları konum değiştiren elemanlara …………….. denir.

6.

Büyük güçlü elektromanyetik anahtarlara …………………… denir.

7.

Küçük güçlü elektromanyetik anahtarlara ……………………. denir.

8.

Aşırı akımların motor sargılarına vereceği zararları önlemek için kullanılan elemanlara
……………….. denir.

9.

Sistemin bir veya iki fazının kesilmesi durumunda devreyi koruyan elemanlara
…………………. denir.

10.

Motor devrinin değişmesinin istenmediği yerlerde kullanılan elemanlara …………
denir.

11.

Devreyi alçak veya yüksek gerilime karşı koruyan elemanlara …………….. denir.

12.

Devreyi kısa devre veya aşırı akımlara karşı koruyan elemanlara …………. denir.

13.

Panoda kondansatörleri otomatik olarak devreye alan veya devreden çıkaran
elemanlara ………………….. denir.

14.

Elektrik devrelerinde kapasite oluşturan elemanlara …………………….. denir.

Aşağıdaki soruların baş kısımlarında bırakılan boşluklara doğru ise D ve yanlış
ise Y harflerini yazınız.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

( )Devreyi kısa devrelere karşı koruyan elemanlara aşırı akım rölesi denir.
( )Devrelerde 100 Amperden sonra otomatik sigorta kullanılır.
( )Devreyi aşırı gerilimlerden koruyan elemanlara aşırı gerilim rölesi denir.
( )Butona basıldığı zaman bırakıldıkları konumda kalıyorsa bunlara iki yollu buton
denir.
( )Endüktif devrelere kondansatör bağlandığında, devreden çekilen toplam akım
artar.
( )Bıçaklı sigortaları değiştirmek için ellik kullanılır.
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DEĞERLENDİRME
Yanlış yaptığınız soruları ilgili bilgi sayfasına geri dönerek öğreniniz. Yapmış
olduğunuz değerlendirme sonucunda eksiğiniz varsa öğrenme faaliyetindeki ilgili konuyu
tekrar ediniz. Faaliyeti başarıyla tamamladıysanız performans testine geçiniz.
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PERFORMANS TESTİ
AÇIKLAMA
Montajı yapılacak olan pano, 5 adet 15 Hp gücünde motora ve 5 KW gücünde
aydınlatma tesisatına enerji sağlayacaktır. Bu pano için gerekli olan araç gereci belirleyiniz.
KONTROL LİSTESİ
MODÜL ADI: Panoyu montaja hazırlama
UYGULAMA FAALİYETİ: Malzeme tanıma ve seçme
AMAÇ: Siparişe uygun olarak, panoya montaj yapılacak malzeme ve araç-gereci
eksiksiz seçebileceksiniz.
AÇIKLAMA: Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan
kazandığınız becerileri EVET ve HAYIR kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz.

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
1. Panonun toplam gücünü buldunuz mu?
2. Bulduğunuz güç değerine göre toplam akım değerini buldunuz mu?
3. Motorların güçlerine göre çektikleri akım değerlerini tablodan
buldunuz mu?
4. Toplam güce göre gerekli kondansatör kapasitesini tablodan
buldunuz mu?
5. Kondansatör değerlerine göre kondansatör sayısını belirlediniz mi?
6. Kondansatör sayısına göre reaktif güç rölesini ve kademesini
belirlediniz mi?
7. Panoyu kabaca tasarladınız mı?
8. Panoda kullanılacak paket şalter akım değerlerini ve sayısını
belirlediniz mi?
9. Panoda kullanılacak kumanda butonlarının sayısını ve özelliğini
belirlediniz mi?
10. Panoda kullanılacak sinyal lamba sayısını ve özelliğini belirlediniz
mi?
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Evet

Hayır

11. Motorlarda ve kondansatörlerde kullanılacak kontaktör akım
değerlerini ve sayılarını belirlediniz mi?
12. Panoda kullanılacak sigorta özelliklerini ve sayılarını belirlediniz
mi?
13. Panoda kullanılacak ana şalteri ve özelliğini belirlediniz mi?
14. Motor devresinde kullanılacak sigorta özelliğini ve sayısını
belirlediniz mi?
15. Motor devresinde kullanılacak uygun termik özelliğini ve sayısını
belirlediniz mi?
16. Motor devrelerinde kullanılacak uygun zaman rölesini ve sayısını
belirlediniz mi?
17. Motor devrelerinde faz koruma rölesi kullanılacak mı? Belirlediniz
mi?
18. Motor devrelerinde faz sırası rölesi kullanılacak mı? Belirlediniz
mi?
19. Motor devrelerinde gerilim rölesi kullanılacak mı? Belirlediniz mi?

DEĞERLENDİRME
Yapılan değerlendirme sonunda hayır şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden
geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Cevaplarınızın
tamamı evet ise bir sonraki faaliyete geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2

AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ -2

Her türlü panonun bağlantı şemasını, TS’ye yönetmeliklere ve uluslararası normlara
uygun olarak çizebileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Ø

Çeşitli pano ve tablo yapım resimlerini inceleyiniz.

Ø

Çeşitli pano ve tablo ön görünüş bağlantı şemalarını inceleyiniz.

Ø

Çeşitli pano ve tablo arka görünüş bağlantı şemalarını inceleyiniz.

Elde ettiğiniz bilgileri bir rapor halinde hazırlayınız ve sınıfınızda öğretmen ve
arkadaşlarınıza sununuz.

2. PROJE
2.1. Pano Yerleşim Krokisi
2.1.1. Elemanların Yerleşim Düzeni
Motor devrelerine enerji vermek için kullanılan dağıtım tablolarına kuvvet dağıtım
tabloları denir 3-5 linyesi olan küçük güçlü iş yerlerinde tablo ve daha büyük güç gerektiren
yerlerde dağıtım panoları olarak isim alır. Kumanda edilecek toplam güce ve linye sayısına
göre tablo boyutları değişir. Dağıtım panolarında enerjinin gelişi ile gidişi ayrı bölümlerde
olacak şekilde dizayn edilir. Giriş bölümünde ana sigorta, ana şalter, ampermetre, voltmetre,
sayaç, akım trafosu, sinyal lambası ve buna benzer gereçler bulunur. Diğer bölmelerde ise
linye sigortaları, şalterler, sinyal lambaları ve benzeri gereçler bulunur. Enerji alıcılara bu
kısımdan dağıtılır.
Kompanzasyon gerektiren tesislerde panoda üçüncü bir bölme bulunur. Bu bölmede
reaktif güç kontrol rölesi, kontaktörler ve kondansatörler yer alır.
63 Amperi geçen sistemlerde bölmeler arası iletkenlikler bakır baralar yardımıyla
sağlanır. Bundan başka topraklama ve nötr hattı için de baralar bulunur.
Enerji, dağıtım panoları tarafından dağıtım tablolarına verilir. Tesisin büyüklüğü
dikkate alınarak enerji dağıtımında, dağıtım panoları veya tabloları kullanılır. Fabrika, atölye
ve benzeri ünitelere gelen enerji dağıtım panolarına girmektedir. Daha sonra enerji ya direkt
olarak alıcılara ya da yardımcı (tali) tablolara verilir. Panolara enerjinin geliş yerine göre
duvara yakın uygun bir yere monte edilir.

58

2.1.2. Pano Yerleşim Krokisinin Çizimi Sırasında Dikkat Edilecek Noktalar
Ø

Pano elemanlarını yerleştirmeden, panonun özelliklerine göre kaç bölümden
oluşacağı belirlenmelidir.

Ø

Enerjinin, panoya giriş ve çıkış noktaları belirlenmelidir.

Ø

63 Amperden büyük panolarda bölmeler arası iletkenlikler bakır baralarla
sağlanmalıdır. Yerleşim buna göre yapılmalıdır.

Ø

Birinci bölmede, ana sigorta, ana şalter, voltmetre, ampermetre, sayaç, akım
trafosu ve sinyal lambaları olmalıdır.

Ø

Ölçü aletlerini daha kolay okuyabilmek için, panonun üst tarafına yakın ve ön
kapağa konulmalıdır.

Ø

Sinyal lambaları ampermetrelerin üst tarafında olmalıdır.

Ø

Voltmetrenin altına, voltmetre komütatörü konulmalıdır.

Ø

Birinci bölmenin alt kısmına ana şalter konulmalıdır.

Ø

Birinci bölmeye sayaçlar konulmalı ve kolay okunabilecek yerde bulunmalıdır.
Mühürleme yapılabilmesi için sayaç ön kapağı olmalıdır.

Ø

Ana sigorta sayaçlardan önce konulmalı ve mühürlü kısımda olmalıdır.

Ø

Akım değerleri yüksek ise fazlar üzerine akım trafosu konulmalı ve sayaçlar
buradan beslenmelidir. Dönüştürme oranına göre uygun akım trafosu ve sayaç
seçilmelidir.

Ø

Ana şalterin çıkışına kaçak akım rölesi konulmalıdır.

Ø

İkinci bölmeye, linye sigortaları, linye şalterleri ve sinyal lambaları
konulmalıdır.

Ø

Sigorta ve şalterler enerjinin geliş yönüne göre yerleştirilmelidir.

Ø

Enerji beslemesi yukarıdan, çıkışı aşağıdan ise sigortalar üst kısma
konulmalıdır.

Ø

Sigortaların alt kısımlarına şalter konulmalıdır.

Ø

Sinyal lambaları şalterlerin üst kısmında yer almalıdır.

Ø

Sinyal lambaları ve şalterler ön kapakta olmalıdır.

Ø

Sigortalar iç kısımda yer almalıdır.

Ø

Kompanzasyon gerektiren tesislerde, üçüncü bölme bulunur.

Ø

Üçüncü bölmede reaktif güç kontrol rölesi, kontaktör ve kondansatör bulunur.
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Ø

Reaktif güç kontrol rölesi, ön kapağa ve üst kısma konulmalıdır.

Ø

Kondansatörlere kumanda eden kontaktörler ve kondansatörler iç kısma
konulur.

Ø

Kontaktörler orta kısma, kondansatörler alt kısma konulmalıdır.

Ø

Kroki çizimi üzerinde ölçüler ve araç gereçler belirtilmelidir.

2.1.3. Kroki Çizimi
Kroki çiziminde panonun ölçüleri, panonun şekli, panonun görünüşü ve pano üzerine
yerleştireceğimiz elemanların nereye yerleştirilecekleri gösterilmelidir. Şekil 2.1’de örnek
olarak gösterilmiştir.

Şekil 2.1: Pano krokisi
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2.2. Dağıtım Tablo ve Pano Şeması Çizimi
2.2.1. Tablo Yapım Resimleri
Tablo yapım resimlerinde, tabloların krokilere göre nasıl imal edildiklerini
göstermektedir. Aşağıdaki şekil ve resimlerde panoların nasıl yapıldıkları gösterilmiştir.

Şekil 2.2: Pano yapım ölçüleri

Resim 2.1: Şekil 2.2’ de verilen ölçülerde imal edilmiş pano
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Şekil 2.3: Pano yapım ölçüleri

Resim 2.2: Şekil 2.3’ te verilen ölçülerde imal edilmiş pano
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Resim 2.3: Sacların uygun ölçülerde kesilmesi

Resim 2.4: Sacların uygun ölçülerde kıvrılması
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Resim 2.5: Parçaların uygun şekilde kaynakla birleştirilmesi

Resim 2.6: Parçaların uygun şekilde tabanca ile boyanması
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Resim 2.7: Parçalar uygun sıcaklıkta fırınlanır.

Resim 2.8: Parçalar uygun şekilde birleştirilir.
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Resim 2.9: Parçaları tamamlanmış dahili tip bir pano

2.2.2. Elektrik Bağlantı Şemaları
Panoların elektrik bağlantı şemaları çizilirken, genellikle elektrik projelerinin kolon
şemalarından yararlanılır. Çünkü pano, elektrik tesisatı yapılan bina veya iş yerinin elektrik
kumandasını yapması için tasarlanmaktadır. Her tesisata göre farklılıklar gösterir. Bu
nedenle tesisatı ve tesisat projesi yapılmış olan yerin özellikleri ve genel bağlantı şeması ana
kolon şemasında gösterilmiştir. Bizde projelere uygun pano oluştururken kolon şemasına
bağlı olarak kaç tane sayaç, sigorta, şalter, kaçak akım rölesi, reaktif güç kontrol rölesi,
kondansatör kullanacağımızı ve bunların nereyi kontrol edeceğini buluruz. Bunlara ilave
olarak kumanda devrelerini, ölçü aletlerini ve koruma elemanlarını ilave ederek panoların
elektrik bağlantı şemalarını çizeriz.
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Şekil 2.4: Basit bir dağıtım tablosu elektrik şeması

Şekil 2.5: Basit bir dağıtım tablosu elektrik şeması

Şekil 2.6: Basit bir dağıtım tablosu elektrik şeması
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Şekil 2.7: Basit bir dağıtım tablosu elektrik şeması

Şekil 2.8: On yedi aboneli ana pano elektrik bağlantı şeması

2.2.3. Pano Ön Görünüş Çizimi
Panoların ön görünüş çizimleri, panoya göz hizasında tam karşıdan baktığımızda
görmüş olduğumuz görüntünün çizilmesine denir. Pano ön görünüş çizimleri bize ön
kapaktaki elemanların nereye yerleşeceğini ve pano bittiğinde ön görünüşün nasıl olacağını
gösterir. Aşağıdaki şekillerde pano ön görünüş çizimleri verilmiştir.
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Şekil 2.9: Priz tablosu ön görünüş çizimi

Şekil 2.10: Ana ve yardımcı pano ön görünüş çizimi
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Şekil 2.11: Ana pano ön görünüş çizimi

Şekil 2.12: Ana pano yan görünüş çizimi

Şekil 2.13: Ana ve yardımcı pano ön görünüş çizimi
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2.2.4. Tablo ve Pano Arka Bağlantı Şeması
Tablo ve pano arka bağlantı şemaları, tablo ve panonun içerisinde bulunan elemanların
birbirleri ile olan bağlantılarını gösterir. Bu bağlantılar çizilirken çok karmaşık olmaması
için tek hat şeması ile gösterilir. Ayrıca pano içerisindeki elemanların yerleri de gösterildiği
için bu şemalara bakarak arıza bulmak veya pano bağlantısı yapmak oldukça kolaydır.
Aşağıdaki şekillerde tablo ve pano arka bağlantı şemaları gösterilmiştir.

Şekil 2.14: Şekil 2.9’daki tablonun arka bağlantı şeması

Şekil 2.15: Şekil 2.10’ daki panonun arka bağlantı şeması
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Şekil 2.16: Şekil 2.11’ deki panonun arka bağlantı şeması
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Şekil 2.17: Şekil 2.13’ deki panonun arka bağlantı şeması

2.2.5. Tek Hat Şeması Çizimi
Tek hat şemalarını kolon şeması olarak da isimlendirebiliriz. Çünkü tek hat şemaları
enerjinin girişinden kullanım yerine kadar olan tüm hattı kapsamaktadır. Tek hat şeması
üzerinde devrede bulunan tüm elemanlar ve özellikleri gösterilmelidir. Ayrıca çok sade ve
anlaşılabilir olduğundan tesis hakkında genel bilgi edinmek de çok kolaydır. Tek hat
şemalarında kablo bağlantıları tek hat ile gösterilir. Elemanlar tek olarak gösterilir, ancak
üzerine sağa 750 eğik çizgi ile kaç tane kullanılması gerekiyorsa o kadar çizgi çizilir. Eğer üç
taneden fazla ise tek çizgi ile gösterilir ve sağ üst tarafına kaç tane kullanıldığını gösteren
numara yazılır.

73

Şekil 2.18: 35 KVar’ lık kondansatör ünitesi ile kompanze edilmiş bir abonenin tek hat şeması
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları
Ø

Ø

Ø

Ø

Kumanda şemasını çiziniz.

Güç şemasını çiziniz.

Pano görünüşlerini çiziniz.

Tek hat şemasını çiziniz.

Öneriler
Ø

Kumanda
şeması
çizimlerini
yaparken standartlara uygun çizim
yapınız.

Ø

Kumanda
yapınız.

Ø

Kumanda şemasındaki
kontrol ediniz.

Ø

Güç devresi şeması çizimlerini
yaparken standartlara uygun çizim
yapınız.

Ø

Güç şemasının kontrolünü yapınız.

Ø

Güç şemasındaki elemanları kontrol
ediniz.

Ø

Kumanda ve güç devresine göre
panonun elektrik bağlantı şemasını
çiziniz.

Ø

Şema
çizimlerini
yaparken
standartlara uygun çizim yapınız.

Ø

Elektrik bağlantı şemasına göre pano
ön görünüşünü çiziniz.

Ø

Pano ön görünüşünü kontrol ediniz.

Ø

Pano ön görünüşüne göre elemanların
arka görünüşünü çiziniz.

Ø

Pano arka bağlantı şemasını çiziniz.

Ø

Pano arka bağlantı şemasını kontrol
ediniz.

Ø

Tek hat şema çizimlerini yaparken
standartlara uygun çizim yapınız.

Ø

Tek hat şemasını kontrol ediniz.

Ø

Tek hat şemasındaki elemanların
özelliklerini yazınız.

Ø

Tek hat şemasında eleman sayılarını
750 eğik çizgi ile belirtiniz.
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şemasının

kontrolünü
elemanları

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME SORULARI
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.
1.

Panolarda elemanların yerleşimini gösteren taslak çizime …………….. denir.

2.

Panolarda ana şalter, ana sigorta vb. elemanlar ………………….. bulunur.

3.

Panolarda linye sigortaları ve şalterleri …………………. bulunur.

4.

Panolarda kompanzasyon elemanları ……………………. bulunur.

5.

Tablo ve panolarda elemanların devreye bağlantısını …………………. gösterir.

6.

Tablo ve pano
gösterebiliriz.

7.

Enerji girişinden, enerji çıkışına kadar tüm elemanları gösteren çizimlere ………….
denir.

iç

bağlantı

şemalarını,

…………………………….

çizerek

Aşağıdaki cümleleri doğru (D) veya yanlış (Y) olarak işaretleyiniz.
8.

( ) Tek hat şeması üzerinde bulunan çizgiler o elemanın kaç adet olduğunu gösterir.

9.

( ) Pano içerisindeki elemanların birbirleriyle bağlantıları, pano arka bağlantı
şemasıyla gösterilir.

10.

( ) Pano elektrik bağlantı şemalarıyla, tek hat şemaları aynı şemalardır.

DEĞERLENDİRME
Yanlış yaptığınız soruları ilgili bilgi sayfasına geri dönerek öğreniniz. Yapmış
olduğunuz değerlendirme sonucunda eksiğiniz varsa öğrenme faaliyetindeki ilgili konuyu
tekrar ediniz. Faaliyeti başarıyla tamamladıysanız performans testine geçiniz.
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PERFORMANS TESTİ
AÇIKLAMA
Montajı yapılacak olan pano, 5 adet 15 Hp gücünde motora ve 5 KW gücünde
aydınlatma tesisatına enerji sağlayacaktır. Bu pano için elektrik bağlantı şemasını, ön
görünüşünü, arka bağlantı şemasını ve tek hat şemasını çiziniz.
KONTROL LİSTESİ
MODÜL ADI: Panoyu Montaja Hazırlama
UYGULAMA FAALİYETİ-2: Proje
AMAÇ: Her türlü panonun bağlantı şemasını, TS’ye yönetmeliklere ve uluslararası
normlara uygun olarak çizebilecektir.
AÇIKLAMA: Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan
kazandığınız becerileri EVET ve HAYIR kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz.

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
1. Panoda kullanılacak elemanları belirlediniz mi?
2. Panoda kullanılacak elemanların yerleşim düzenini yaptınız mı?
3. Pano yerleşim krokisini çizdiniz mi?
4. Panonun elektrik bağlantı şemasını çizdiniz mi?
5. Elektrik bağlantı şemasını kontrol ettiniz mi?
6. Elektrik bağlantı şemasında devre takibi yaptınız mı?
7. Pano ön görünüşünü çizdiniz mi?
8. Pano üzerinde elemanlar uygun yerde mi? Kontrol ettiniz mi?
9. Pano 63A’ den büyük mü? Kontrol ettiniz mi?
10. Pano 63A’ den büyük ise bara koydunuz mu?
11. Pano arka bağlantı şemasını çizdiniz mi?
12. Pano arka bağlantı şemasını tek hat şemasına uygun olarak
çizdiniz mi?
13. Pano arka bağlantı şemasını kontrol ettiniz mi?
14. Pano bağlantısında devre takibi yaptınız mı?
15. Tek hat şemasını çizdiniz mi?
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Evet

Hayır

16. Tek hat şemasını kontrol ettiniz mi?
17. Tek hat şemasında elemanların özelliklerini gösterdiniz mi?
18. Tek hat şemasında eleman sayılarını çizgi ile gösterdiniz mi?
19. Pano çizimlerini tekrar genel olarak kontrol ettiniz mi?

DEĞERLENDİRME
Yapılan değerlendirme sonunda hayır şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden
geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Cevaplarınızın
tamamı evet ise bir sonraki faaliyete geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3
ÖĞRENME FAALİYETİ-3
AMAÇ
AMAÇ
Panonun seçimini yapabilecek, pano yerleşim krokisini ve şemalarını çizebilecek ve
panoyu montaja eksiksiz olarak hazırlayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Ø

Çevrenizdeki çeşitli panoları inceleyiniz.

Ø

Panolar için kullanılan teknik ve özel şartnameler nelerdir? Araştırınız.

Ø

Çevrenizdeki pano montajında kullanılan sac gövde ve kapakları inceleyiniz.

Elde ettiğiniz bilgileri bir rapor halinde hazırlayarak sınıfınızda öğretmen ve
arkadaşlarınıza sununuz.

3. PANO SEÇİMİ VE MONTAJA
HAZIRLAMA
3.1. Pano Çeşitleri
Üretilen enerjinin kullanım yerlerine ulaştırılması ve dağıtımında belirli merkezler
oluşturulur. Ulaştırma veya dağıtım merkezi olarak anılan bu yerlerde, dağıtım ve güvenlik
konuları önemlidir. Elektrik enerjisinin elde edilişi, iletimi, dağıtımı, kontrol (kumanda) ve
güvenlik konularında da yönetmeliklere uyulması gerekmektedir.
Üretilen enerjiyi tüketim bölgelerinde kolaylıkla ve diğer elektrikli alıcıların
çalıştırılmalarını kesintiye uğratmadan kullanabilmek için dağıtım tablolarına ihtiyaç
duyulur. Dağıtım tabloları elektrik enerjisinin olduğu her yerde kullanılır. Amacı ve tablonun
yapım gereçleri yönünden ayrı ayrı sınıflandırılır.
Elektrik dağıtım ve kontrol sistemlerinde kullanılan tablo ve panolar yapıldığı
malzemeye, kullanıldıkları yerlere ve kontrol teknolojisine göre isimler alır.

3.1.1. Kuvvet Dağıtım Tablo ve Panoları
Atölye ve fabrika gibi yerlere enerji, dağıtım panoları aracılığıyla girer. Enerji buradan
da makinelere veya yardımcı (dağıtım) tablolara verilir. Panolar enerjinin geldiği yere göre
duvara yakın bir yere veya kapalı bir yere monte edilir.
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Resim 3.1: Kuvvet panosu

3.1.2. Ana ve İlave Sac Panolar
Ø

Ana pano: Elektrik şebekesinden gelen enerjinin bağlandığı panodur. Ana pano
üzerinde sayaç, ana şalter, ana kolon sigortaları, sinyal lambaları ve ölçü aletleri
bulunur. DKP saçtan yapılır.

Ø

İlave sac panolar: Dağıtım tablolarının veya linyelerinin bağlandığı kısımdır.
Üzerinde şalter, sigorta ve sinyal lambaları bulunur. Ana pano ile birlikte
yapılır.
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Resim 3.2: Ana ve ilave sac pano

3.1.3. Dağıtım Tabloları
Dağıtım tabloları ana tablodan beslenir. Üzerindeki linye sayısı azdır.
Dağıtım tablo çeşitleri kullanıldıkları yerlere göre şunlardır:
Ø

Sıva altı dağıtım tabloları

Ø

Sıva üstü dağıtım tabloları

Dağıtım tablo çeşitleri yapıldığı malzemeye göre şunlardır:
Ø

DKP sac tablolar

Ø

Yalıtkan gereçlerden yapılan tablolar.
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Resim 3.3: Dağıtım tablosu dış görünüşü

Resim 3.4: Dağıtım tablosu iç görünüşü

3.1.4. Kumanda Tabloları
Atölye ve fabrikalarda makinelerin otomatik kumanda edilmesi amacıyla yapılan
tablolardır. Kumanda tablolarında ihtiyaca göre şunlar kullanılabilir: Sigorta, kontaktör,
zaman rölesi, motor koruma rölesi, faz sırası rölesi, fotosel rölesi, enversör rölesi, düşük
gerilim rölesi, sinyal lambası vb.

Resim 3.5: Kumanda tablosu
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3.1.5. Şantiye Tabloları
İnşaat halindeki bina ve fabrika gibi yerlerin elektrik ihtiyacını (asansör, vinç, hidrafor
ve aydınlatma, bekçi evi aydınlatması vb.) karşılamak için kullanılan tablolardır. Şantiye
tabloları inşaat bittiğinde kaldırılır. Şantiye tablosu için şantiye elektrik aboneliği alınır.
İnşaat faaliyete geçince bu abonelik normal kullanma aboneliğine çevrilir. Şantiye tabloları
bekçi kulübesine depo gibi yerleşik bir yere veya TEDAŞ’ a ait olan direğe montaj edilebilir.
Montaj yüksekliği 1,8 m’ den aşağı olmamalıdır.
Şantiye tabloları tek parça halinde yapılabildiği gibi iki parça halinde de yapılabilir.
Birinci parçada sayaç, kaçak akım koruma rölesi ve kolon sigortası bulunabilir. İkinci
parçada genel amaçlı kullanmak üzere bir fazlı topraklı priz ile üç fazlı priz ve sigortaları
bulunabilir.
Şantiye tabloları DKP sactan, kapaklı tipte kilitli ve dış etkenlere karşı korunmuş
olmalıdır. Kablo giriş yerlerinden içeriye toz, toprak ve harç girmeyecek şekilde her tarafı
yalıtılmalıdır. Tüm metal aksam iyi bir topraklayıcı ile topraklanmalıdır.

Resim 3.6: Şantiye tablosu

3.1.6. Etanş Tablolar
Rutubetin ve tozun çok bulunduğu yerlerde etanş tablolar kullanılır. Etanş tablolar,
içerisine nem ve toz almayacak şekilde imal edilir. Eğer mekanik darbe olma ihtimali varsa
alüminyum dökümden yapılır, aksi taktirde cam elyaflı polyesterden yapılmış etanş tablolar
kullanılır. Cam elyaflı polyester; asit ve atmosferik şartlara dayanıklı, ısı ve darbelerden
etkilenmeyen, çürümeyen, boya ve bakım gerektirmeyen ve contalarla sızdırmazlığı sağlanan
bir malzemedir. Etanş tabloların yapımında kullanılan malzemenin seçiminde özellikle
nemden paslanmayan malzeme olmasına dikkat edilmelidir. Etanş tablolarda; anahtar ve
şalterler kapağın üzerine, kapak açılmadan çalışacak şekilde monte edilir. Sigortalar ise
tablonun kapağı açıldıktan sonra müdahale edilebilir şekilde montaj yapılır.
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3.1.7. Tablo ve Pano İmalatında Kullanılan Gereçler
Ø

Bara ve bara izolatörleri: Baralar saf elektrolitik bakırdan çıplak veya epoksi
kaplı olarak üretilmektedir. Baralarda bara izolatörleri bulunur. Bara izolatörleri
baraları pano gövdesinden yalıtma işi yapar. Bara izolatörleri pano üzerine
cıvata ile tutturulur. Bara izolatörü içerisindeki kanala bara yerleştirilerek
kullanılır. Bara izolatörleri porselen, bakalit veya sertleştirilmiş PVC’ den
yapılır. Linye girişlerinde, nötr ve toprak hatlarında bara kullanılması hem daha
pratik hem de daha sorunsuz bir iletim sağlamaktadır.

Resim 3.7: Bara ve izolatörü

Ø

Resim 3.8: Bara ve izolatörü

Kablo pabuçları: Çok telli iletkenler veya kalın kesitli iletkenleri şekil vererek
sigorta, şalter vb. yerlere bağlamak hem zor hem de sakıncalıdır. Bu gibi
durumlarda kablo pabuçları kullanılır. Kablo pabuçları bakırdan yapılıp kabloya
sıkıştırma pensleri ile takılır.

Ø

İletkenler: Tablo ve panolarda elemanlar birbirlerine en az 2,5 mm2 kesitindeki
NV (NYA) kablolar ile özel şekiller verilerek bağlanır. Linye girişlerinde
iletkenler özel olarak kıvrılsa da bara gibi sağlıklı olmamaktadır. İletkenlerin
uçlarının soyulmasında kablo soyma pensi kullanılmalıdır. İletkenler vidalara
dönüş yönüne dikkat edilerek bağlanmalıdır. Kalın kesitli kablolara kablo
pabucu, ince çok telli kabloların uçlarına ise uç yüksüğü takılmalıdır.
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Resim 3.9: Kablo ve kablo pabuçları

Ø

Kablo bağları: Kablo bağları, termoplastikten yapılan, aynı gruba ait kabloları
bir arada tutabilmek için kullanılan elemanlardır. Kilitli olarak yapılır.
Sıkıştırıldıktan sonra geri açılmaz. Pano gövdesine yapışkanlı altlıkları ile de
takılabilir.

Resim 3.10: Kablo bağları

Ø

Resim 3.11: Kablo kanalı

Kablo kanalı: Pano tipi kablo kanalları, özellikle yoğun kablo geçişlerinin
bulunduğu güç panolarında kullanılmak üzere dizayn edilmişlerdir. Kalın yan
yüzeyi ve tabanı ile yüksek dayanıklılık ve maksimum kullanım sürekliliği
sağlar. Yoğun kablo yükü altında dahi çok iyi bir taşıma, uzun süreli dayanım
ve güvenirlilik söz konusudur.

Ø

Klemensler: Elektrik tesislerinde iletkenleri birbirine eklemek için kullanılan ek
parçalardır. Yapılan tesislerde eklemelerin klemenslerle yapılması zorunludur.
Tablo arkası bağlantıları devre özelliğine göre yapıldıktan sonra, çıkış uçları bu
kısımda toplanır. Porselen ve bakalit gereçlerle yalıtılmış olarak diziler halinde
sıralanır.
•

UK tipi üniversal klemensler: Endüstriyel alanda kullanılmak üzere
tasarlanan ray klemenslerinde en yaygın yapı vidalı sıkıştırma
yöntemidir. Özel taban yapısı otomat raylarına yerleştirilecek şekildedir.
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•

Kafes sıkıştırmalı bağlantı sistemli klemensler: Sıkıştırma kuvveti iletken
kesitine kendisini otomatik olarak ayarlar, iletkenin herhangi bir
deformasyonu veya hareketi bu sıkıştırma kuvveti ile önlenmiş olup
gevşek bağlantı riski ortadan kalkmış olur.

Resim 3.12: Panolarda kullanılan klemens çeşitleri
Ø

Tablo ve pano imalatında aşağıda belirtilen parçalarda kullanılır.

Resim 3.13: Plastik kablo rekorları

Resim 3.14: Hareket rayı

Resim 3.15: Montaj plakaları kızağı
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Resim 3.16: Hareket rayı ve montaj plaka kızağı kullanarak birleştirme

Resim 3.17: Montaj profili

Resim 3.18: Parça montaj plakaları

Resim 3.19: Sabit raflar

Resim 3.20: Hareketli raflar
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Resim 3.21: Montaj rayı

Resim 3.22: Ünite ara contası

Resim 3.23: Pano lambası

Resim 3.24:Lamba kapı anahtarı

3.2. Panonun Seçimi
3.2.1. Şartnameler
Dağıtım tabloları ve panolarını seçerken teknik ve özel şartnamelerden yararlanılır. Bu
şartnamelerden teknik şartname TSE standartlarına göre tablo ve panoda zorunlu olarak
olması gereken kriterleri belirler.
Özel şartnameler ise, panoda kullanılacak olan malzeme ve özelliklerde müşterinin
isteği doğrultusunda yapılacak olan kriterleri belirler.

3.2.2. Dağıtım Tabloları Teknik Şartnamesi
Bu şartname doğru akımlarda 600 volt, alternatif akımlarda faz-nötr arası 250 volttan
az gerilim sistemleri içindir.
Ø

Dağıtım tabloları duvar yüzeyine veya duvara gömülü olarak yerleştirilecektir.

Ø

Tablo ölçüleri, siparişi veren yerin projesine uygun olacaktır.

Ø

Her sigorta veya şalterin altında beslenilen yeri gösteren madensel veya plastik
etiketler bulunacaktır.

Ø

60 A’ dan fazla yüklü tablolarda, bağlantılar kablolarla şalterden şaltere veya
sigortadan sigortaya yapılmayıp bakır baralar vasıtasıyla ayrı ayrı yapılacaktır.

Ø

Baralar norm renklerle işaretlenecektir.

Ø

Tablolarda bıçaklı şalter kullanılmayacak ve paket (pako) şalter tercih
edilecektir.
88

Ø

Tablo çerçeve ve kapaklarının rengi çevrenin rengine uygun olacaktır.

Ø

Tablolara gelen linye hatları yanmayan ürünlerden yalıtkanlı sıra klemensler
aracılığıyla tabloya bağlanacak ve nötr hatları da yalıtılmış bakır bir araya
bağlanacaktır. Tabloya giriş kolonlarının faz iletkenleri yerleşik klemenslere ve
nötr iletkenleri baraya bağlanacaktır.

Ø

Tablolarda topraklama barası bulunacaktır. Topraklama bağlantısı, bulunduğu
yerdeki tesisata uygun olarak mutlaka yapılacaktır.

Ø

Fiber, pertinaks ve benzeri levhalardan yapılan tablolarda, levhaların kalınlığı
en az 5 mm olacaktır.

Ø

16 mm2’ den daha büyük kesitte kabloların kullanılmasını gerektiren
durumlarda dağıtım, bakır çubuklarla ayrı kutular içerisinde yapılacaktır.

Ø

Etanş tablolardaki sigortaları kapak açıldıktan sonra, anahtar ve şalterleri kapak
kapalı iken kumanda etmek mümkün olacaktır.

Ø

Döküm dağıtım tablolarında, güvenlik hatlarının bağlantıları için topraklama
baraları ve nötr hatları için yalıtılmış baralar bulunacaktır. Döküm kutular
içerisinde bulunan bütün akım taşıyan kısımlar, galvanizli veya paslanmaz
madenden yapılacaktır.

3.2.3. Dağıtım Panoları Teknik Şartnamesi
Ø

Sac panolar, yüksekliği 2100 mm, derinliği 750 mm ve genişliği ihtiyaca göre
600, 800, 900 mm olmak üzere dikili sistemde 40x40x4 mm köşebent veya
benzeri profil demirden iskeletli, en az 2 mm kalınlığında ve kenarları kıvrılarak
yerleştirilmiş DKP sacdan pano tesis edilecektir.

Ø

Pano için zemin üzerinde 10 cm yüksekliğinde beton kaide yaptırılacak ve pano
bunun üzerine konacaktır.

Ø

Tablo arkasında 75 cm genişliğindeki geçidin iki yanına biri açılıp kapanabilir,
kilitli kapı olacak şekilde alt kısımdan itibaren 1000 mm yüksekliğine kadar
sac, yukarısı Φ3 mm çelik telden 30 mm aralıkla örülmüş koruyucu kafes
yapılacaktır.

Ø

Pano içi, dışı ve iskeleti bir kat sülyen, iki kat fırınlanmış mat tabanca boyası ile
boyanacaktır.
89

Ø

Tablo arkasındaki servis geçidi ahşap döşemeden yapılarak PVC kaplama veya
linolyumla kaplanacaktır.

Ø

Ana tablonun arka yüzeyine yalnız dağıtım çubuk ve baraları, çeşitli iletken
bağlantıları ve kablo ucu bağlantıları tesis edilecek, sık sık kullanılması gereken
herhangi bir ölçü aleti, cihaz vb. aletler buraya konmayacaktır.

Ø

Tablonun arka tarafında bulunan ve akım geçirme özelliği olmayan bütün demir
bölümler ile tablonun demir iskeleti topraklanacaktır.

Ø

Vida bağlantılarının, özel olarak temizlenmiş ve asitsiz vazelin ile iyice
yağlanmış dokunma yüzeylerine sahip olması gerekir. Vidalar galvanizli veya
paslanmaz madenden olacaktır.

Ø

Tablo içindeki topraklama düzeneği bakır bara ile yapılacak ve toprak iletkeni
ile bağlanacaktır. Bükme tel, toprak içine konmayacaktır. Ayrıca tablodan
yalıtılmış olarak bir nötr barası tesis edilecektir.

Ø

Topraklama levhası, toprak elektrotları ile topraklanacaktır.

Ø

Akım kaynağı merkezden veya özel transformatörlü sınırlı büyüklükteki
tesislerde, örneğin fabrikalarda güvenlik iletkeni sistemi var ise tablo
topraklaması olarak 30 Ω’ dan fazla olmayan bir topraklama direnci yeterlidir.

Ø

Sac levhalar istenilen renkte seçilebilir fakat hiçbir zaman parlak boya
kullanmalı sürekli mat veya tabanca boyası kullanılmalıdır. Sac levhaların
boyanmış yüzeyleri çift kat, pastan koruyucu boya ile boyanacaktır. Diğer
yüzeyleri renk verilmeden önce sülyen ile astarlanacaktır.

Ø

100 A’ dan büyük şalter ve sigorta bağlantıları kesin olarak baralar ile
yapılmalıdır. Tablo arkasında bulunan iletkenler özel kroşeler aracılığıyla
düzenli bir sıra şeklinde getirilecektir.

Ø

Baralar norm renklerle işaretlenecektir.

Ø

Ana tablonun önden görünüşü, siyah, kırmızı, mavi renkler fazı, gri renk nötr
olmak üzere bağlantı şeması çizilerek çerçevelenecek ve ana tablo dairesine
asılacaktır.

Ø

Ölçü aletleriyle, şalter, sinyal lambası vb. malzemelerin seçiminde bunların
şekil birliğine ve sac panolarına uygun tipte olmalarına özen gösterilecektir.
Ölçü aletlerinin çapları en az 130 mm veya 144x144 mm olacaktır.
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Ø

Pano adedinin belirlenmesinde kolon ve besleme hatlarının sayısı, ışık, kuvvet
ve yedek akım bölüşümü ile çeşitli akım sistemleri düşünülecektir. Daha sonra
yapılacak ek olasılığı göz önünde tutulacaktır. Çeşitli sistemlerin başka başka
tablolarla bölümü kesinlikle zorunlu değildir. Fakat, yalnız tablo kullanılıyorsa,
her sisteme ait kısım, açık, kolay görünebilen işaretler aracılığıyla ayırt edilecek
ve bu şekilde hataların önüne geçilecektir. Her şalterin veya sigortanın altına
beslenilen yeri gösterir, madensel etiketler konacaktır.

Ø

Tablolarda linye hatları, yanmayan ürünlerden yalıtkanlı sıra klemensler ile
tabloya tutturulacak ve nötr hatları da yalıtılmış bakır bir baraya bağlanacaktır.

Ø

Ana tablolarda gerilim taşıyan çıplak kısımlar, dokunmaya karşı koruma altına
alınacaktır. Yani 42 V’ tan fazla nominal gerilimde, yalıtım maddesi ile
örtülmüş olmayan bütün kısımlar yükseklikleri 180 cm’ den az olduğu taktirde
istem dışı dokunmayı engelleyecek, sac, tel kafes vb ile yapılmış bölümlerle
güvence altına alınacaktır. Bu özellik için tellerin lak ve boyanması veya emaye
edilmesi, koruma düzeneği olarak kabul edilmez. Tablonun arkasındaki bakım
geçidi yetkisiz kimselerin girmesine veya dokunmasına karşı kapatılmış ise,
gerilim taşıyan çıplak iletkenlerin örtülmesine (hatta bu geçidin 75 cm olması
durumunda bile) gerek yoktur. Bu durumda el ile erişilebilen saha içinde
ahşaptan yapılmış parmaklığa benzer güvenlik engelinin var olması yeterlidir.
Bu koşullar yerine getirilmediği durumda gerilim taşıyan çıplak kısımlar ile oda
sınırı arasında en az 1 m’ lik bir açıklık bulundurulacaktır. Her iki tarafa gerilim
taşıyan çıplak kısımlar varsa, ara yerin genişliği en az 2 m’ ye çıkartılacaktır.
Bu durumda her iki tarafta dokunmaya karşı güvenlik engelinin alınmasına
gerek yoktur. Tablonun önünde en az 90 cm’ lik boş bir geçit yeri bırakılacaktır.
Tablo altında panonun 40 cm’ lik bir kısmı boş bırakılmalıdır.

Ø

Toprağa karşı 250 V’ tan fazla bir gerilim meydana gelmesini olası kılan
sistemlerde iskelet ve çerçevenin bütün demir kısmının kendi aralarında ve
toprak barası ile kusursuz olarak bağlantısı ve bu bağlantının devamını
sağlamak için özel işlem yapılacaktır.
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3.2.4. Özel Şartname
Tablo ve panolarda özel şartnameler, tabloyu yapan kişi ile yaptıran kişi arasında
yapılan anlaşmadır. Bu tip bir özel şartname aşağıda verilmiştir.
Ø

Besleme hattı ekteki pano imalat resminden görüleceği üzere (TİP –4 )
elektriksel bağlantılar (otomatik sigorta, elektrik sayacı, kaçak akım koruma
rölesi ve tali sigorta üzerinden). Yürürlükteki Elektrik İç Tesisleri, Topraklama
Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Ayrıca enerjinin panoya giriş
noktasından ve elektrik sayaç çıkışında olmak üzere iki noktaya kesinlikle rekor
kullanılacaktır. Nötr hat girişi faz kablosu ile birlikte pano girişinden itibaren
linye çıkışlarına kadar pano içerisinden çıkışı yapılacaktır. (Pano harici nötr
girişi yapılmayacaktır.)

Ø

Panolar ilgili yönetmelikler çerçevesinde kullanıldıkları yerlere göre uygun saç
kalınlığında tesis edilecektir.

Ø

Panoda kilitlenebilir dış kapak ve iç kapaklar bulunacaktır.

Ø

Pano parçaları kaynak ile tutturulacak, kesinlikle vida ile tutturulmayacaktır.
Ayrıca, ilgili yönetmeliklerin izin verdiği tek renk boya ile boyanacaktır.

Ø

Kısımlar arası kablo geçişleri tek bir noktadan, geçiş noktaları izole edilmiş
(uygun çapta rekor ile) şekilde yapılacak. Kablo geçiş noktası haricinde
kesinlikle başka boşluk bulunmayacaktır.

Ø

Ölçü devresinde kullanılan kablolar uygun kesitlerde ve renk kodlaması
yapılmış şekilde yapılacaktır.Kesinlikle ek yapılmayacak.

Ø

Sayaç gerilim ve akım bağlantıları mühürlü bölmede olacaktır.Ayrıca; Sayaç
gerilim bilgileri test klemens vasıtasıyla girilecektır.

Ø

Sayaç pano kapağı (ölçü kısmının kapağı) kesinlikle 3,5mm kalınlığında şeffaf
alev almayan ve mekanik dayanımı yüksek DIN 4102 standartlarında
polikarbonat malzemeden imal edilecektirtir.

Ø

Pano tek hat şeması pano dış kapağında yapılan cep içerisinde

kesinlikle

bulundurulacaktır.
Ø

Sayaç bilgilerinin alınabilmesi için gerekli optik port ve reset-pozisyon tuşuna
ulaşım için delikler açılacaktır.

Ø

Pano imalatında yürürlükteki tüm yönetmelikler geçerlidir.
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3.3. Panoyu Montaja Hazırlama
3.3.1. Pano Sac Tablanın Hazırlanması
Pano imalatı öncesinde, şartnamede verilen tek hat şeması, yükleme cetveli ve prensip
resimlerine uygun olarak bilgisayar ortamında IEC 617-12 normlarında projelendirilerek
imal edilmelidir. Tek hat şemasına göre çizilen projede, panoda kullanılacak olan
elemanların ölçüleri belli olduğu için, bu değerlere göre panonun tüm ölçüleri ortaya
çıkacaktır.
Panolarda genellikle 2 - 2,5 mm kalınlığında DKP sac kullanılır. Bu sacın kalınlığı
büyük panolarda 3 mm olarak da kullanılabilir. Saclar TSE ve IEC standartlarına uygun
olmalıdır.
Uygun özellikteki sac seçildikten sonra, projeye uygun olarak saclar giyotin
makinesinde kesilir, kesilen saclar kıvırma makinesinde uygun şekilde kıvrılır, daha sonra
punta ve kaynak makinesinde birleştirme işlemi yapılır. Daha sonra dış etkenlere karşı
korunması ve göze hitap etmesi için, standart RAL 7032 renginde elektrostatik kuru tip toz
boya püskürtülür ve fırınlanır. Boya kalınlığı en az 60 mikron’dur. Belli miktarın üzerinde
talep edilmesi ve seçilen rengin RAL kataloğunda bulunması koşulu ile başka renklerde de
üretim yapılabilir. Bu geniş renk seçimi panoların genel görünüşünün önem arz ettiği
bankalar, hastaneler vb. gibi topluma açık hizmet sektöründeki ortamlarda uyum içinde
kullanılmasına olanak sağlar.
Sıva üstü panoların sökülebilen alt ve üst kapaklarına kablo girişleri için delikler
delinir, her deliğe kablo kesitine uygun ebatta PVC veya pirinç rakor takılır. Çıkış sayısı
fazla olduğu takdirde lastik conta uygulamasıyla çok sayıda kablo girişlerine imkan sağlanır.
Pano tablası çok çeşitli şekillerde isteğe bağlı olarak dizayn edilebilir, ancak standart olarak
da yapılabilir, bunlardan bazıları aşağıda açıklanmıştır.
Ø

Dm serisi duvar tipi montaj plakalı panolar: DM serisi, makine
endüstrilerinde, otomasyon ve kontrol sistemlerinde çok kullanılır. Ebat
çeşidiyle montaj alanı seçenekleri tüm ihtiyaçları karşılayacak niteliktedir. Toz
geçirmez ve her yönden gelecek düşük basınçlı su püskürtmelerine karşı
korumalıdır.
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Resim 3.25: Duvar tipi montaj plakalı pano

Ø

Dikili tip modüler panolar: DT serileri modüler, kolay malzeme montajı
yapılabilir halde sunulmaktadır. Bu seriler otomasyona yönelik olabileceği gibi,
aydınlatma ve enerji dağıtım uygulamaları da rahatlıkla uygulanabilir. Bu
serilerde tek ve çift montaj plakasıyla panoya tek yönden ve her iki yönden
kumanda etme olanağı sunar.
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Resim 3.26: Dikili tip modüler pano

Ø

Kontrol masaları: Kontrol masaları makine ve otomasyon kontrollerinde
kullanılır.

Endüstriyel

tesislerin

ve üretim

kullanıcıya fiziksel kullanılış kolaylığı sağlar.

Resim 3.27: Kontrol masası
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makinelerinin kontrolünde

Ø

PC kabini: Nümerik kontrollü makinelerde, PLC tabanlı kontrol sistemlerinde
ihtiyaç duyulan bilgisayar donanımını muhafaza eder ve kullanımını
kolaylaştırır.

Resim 3.28: PC kabini

Ø

Sıva altı panoları: İç mekanlarda ara dağıtım amaçlı kullanılan dekoratif
görünümlü ve kullanışlı olarak dizayn edilmiştir. Gövdesinden ayrılabilen
çerçevesi montajı kolaylaştırdığı gibi kullanıcıları da müdahalelere karşı
korumaktadır. Dış yüzeye çıkıntısı az olan menteşe ve kilit sistemiyle dar
alanlarda alan sıkıntısını ortadan kaldırmaktadır.
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Resim 3.29: Sıva altı pano

Ø

Atkı sistemli panolar:İç atkı sistemi ile şebeke dağıtım, aydınlatma ve
kompanzasyon gibi uygulamalara imkan sağlarken iç kapak sistemi ile
kullanıcılara koruma ve estetik sağlamaktadır. İhtiyaca göre içerisine iç kapak
ve atkı sistemi ilave edilebilir.

Resim 3.30: Atkı sistemli panolar
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3.3.2. Pano Gövdesinin Hazırlanması
Pano gövdesi hazırlanırken, pano içi malzemeleri ve kumanda elemanları kullanılır.
Pano yerleşim planına göre, kesilecek ve delinecek yerler itina ile kesilir ve delinir
Yukarıdaki işlemlere göre hazırlanmış olan sac tablonun içerisine, projeye göre gerekli olan,
boy montaj profili, hareket rayı, parça montaj plakaları, iç kapak sistemi, iç atkı, iç raf ve
aksesuarları, montaj plakaları kızağı, klemensler, baralar, bara izolatörleri, kablo kanalları ve
ünite ara contası gibi pano içi elemanlar yerleştirilir. Daha sonra hazırlanmış olan panonun
içerisine, projeye bağlı olarak, önce kumanda elemanlarının yerleri belirlenir, sonra itina ile
kumanda ve şalt malzemeler yerleştirilir.
Malzeme yerleşimi yapılmış olan panonun iç bağlantısı, pano bağlantı şemasına uygun
olarak kumanda kabloları kullanılarak itina ile yapılır. İletken bağlantıları yapılırken, iletken
uç kısımları itina ile soyulmalı, iletken kısım bağlantı dışına taşmamalı ve bağlantı noktaları
iyice sıkılmalıdır. Daha sonra kolayca devre takibi yapabilmek için, kablo giriş ve çıkışları
aynı numara ile, farklı kablolar ayrı numara ile numaralandırılmalıdır. Bağlantı işlemleri
tamamlandıktan sonra pano denenmeli ve cihazın çalıştığından emin olunmalıdır. Kumanda
elemanları düzgün olarak çalışıyorsa, kablolar düzgün bir görünüm için klipslenmeli ve
kablo kanalına yerleştirilerek kanal kapağı sıkıca kapatılmalıdır.
Pano gövdesinde her ayrı kısıma görevi ile ilgili isim verilmeli, ayrıca şalterlerin altına
nereye kumanda ettiği yazılmalıdır.
Ana baralar üstte, ortada veya arkada olacak şekilde ihtiyaca göre dizayn edilip, PE-N
baraları panoların alt veya üst kısmında kolayca ulaşılabilecek yerlerde olmalıdır. Baraların
gövdeden izolasyonu için PKB malzemede izolatörler, pertinaks veya CTP izolasyon
malzemesi kullanılmalıdır. Pano içi kablo bağlantılarında 35 mm2’ ye kadar olan kablolar
klemens gruplarına, 35 mm2’ den büyük kablolar ise direkt olarak ilgili cihaza bağlanmalıdır.
Pano devre elemanları projelere uygun 15x6 mm yapışkanlı etiketlerle kodlandırılır. Projede
çizilen devre elemanları IEC-1346-1 standardına uygun olarak kodlandırılmalıdır. Pano içi
metal bağlantı parçaları ile montaj sacı pregalvaniz olup, istenildiğinde elektrogalvaniz çinko
kaplı veya elektrostatik toz boyalı olarak imal edilmelidir. Cihaz yerleşimi rahat, elektrik
devrelerini izlemek ise çok kolay olmalıdır. Elektromontajda kullanılan yardımcı
malzemelerden ithal olanları uluslararası standartlara, yerli üretilenler ise TSE standartlarına
uygun üründen kullanılmalıdır (kanal, klemens, bakır, bara vs.).
Pano içerisindeki ana besleme baralarına, transfer baralarına ve aktif kısımlara
doğrudan dokunmaya karşı koruyucu ön yüz plakaları veya seperatörler dizayn edilerek
tehlike işaretleri yapıştırılmalıdır. Uygun konstrüksiyon sayesinde alınan koruma önlemleri
ile kullanma, bakım, onarımlarda kolaylık ve personel için can emniyeti sağlanmalıdır.
OG bölüm içindeki metal aksam ile şalt malzemeler bakır baralarla topraklanmalıdır.
Bölümlerin modüler imal edilmesi nakliye anında kolaylık sağlar. AG kumanda bölümlerinin
bulunduğu bölüm ayrı dizayn edilmelidir.Taşıma kolaylığı için büyük panoların üst kısmına
gövdeye bağlı mapa (taşıma vidası), panonun alt kısmına ise zemin ile irtibatı kesmek için 10
cm veya 20 cm’ lik baza konulmalıdır. Ayrıca bazı panolarda havalandırma tertibatı
istenebilir, bu durumda panonun gövdesini hazırlarken üst kapak kısmına fanlı çatılar
konulmak suretiyle iklimlendirme işlemi gerçekleştirilir.
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Resim 3.31: Hazırlanmış pano gövdesi

Resim 3.32: Hazırlanmış pano gövdesi

3.3.3. Pano Kapaklarının Hazırlanması
Pano kapakları kullanım yerlerine göre isimler alır. Bunlar genel olarak alt kapak,
stecker kapağı, yan kapak ve üst kapaktır. Bu kapakların özellikleri ve hazırlanışı aşağıda
açıklanmıştır.
Ø

Alt kapak: Pano içerisine alt bölümden gelebilecek toza karşı koruma sağlar ve
kablo giriş çıkışlarını sisteme koyar, iki parçadan oluşur. Ayrıca kablo giriş
çıkışlarının sorunsuz olması ve tozun girmesini engellemek için plastik kablo
rekorları kullanılır.

Resim 3.33: Alt kapak

Resim 3.34: Alt kapaktan kablo girişi
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Ø

Stecker kapağı: Klemens terminal kutularında ihtiyaç duyulabilecek stecker
bağlantı kapağıdır.

Resim 3.35: Stecker kapağı

Ø

Resim 3.36: Stecker girişi

Yan kapaklar: Dışarıdan sökülebilir yan kapaklar sayesinde panolar her
ihtiyaca cevap verebilecek şekilde birbirleriyle kombine edilebilir. İleride
meydana gelebilecek ihtiyaçlarda pano ilaveleri mümkün olmalıdır. DT serisi
için yan kapaklar birleştirilen modüllerde ve tek modüllerde iki adet olarak
kullanılır. Üzerlerinde herhangi bir kumanda elemanı bulunmaz. Düz olarak
DKP sacdan imal edilir ve birleştirme noktalarından panonun gövdesine
tutturulur.

Resim 3.37: Yan kapak

Resim 3.38: Buton koruma ön camlı kapak
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Ø

Ön kapak: Ön kapak DKP sacdan ve hareketli olarak yani açılıp kapanabilecek
şekilde yapılır, hazırlanırken panonun şekline ve kumandasına bağlı olarak
üzerine kumanda elemanı, ölçü aleti ve sinyal lambası konabilir. Ölçü ve
kontrol cihazları, sinyal lambaları, kumanda butonları ön kapıya monte
edildiğinde, gerekli kablo bağlantıları için kapı ve pano arasındaki geçişler PVC
alev iletmez malzemeden üretilmiş esnek spiral hortumlarla sağlanmalıdır. Kapı
ve pano aralarında 20x5 mm kendinden yapışkanlı conta kullanılmasıyla tablo
tozlu ve rutubetli ortamlarda güvenle kullanılabilir. Pano ön kapıları standart
olarak sol yöne açılır şekilde imal edilir, istenildiğinde açılma yönü sağa doğru
kolayca gerçekleştirilebilmelidir. Panolarda menteşeli ön kapının altında şalter,
otomatik sigorta ve klemensleri tam olarak örten örtü plakaları bulunmalıdır.
Örtü plakaları üzerinden sadece şaltere ve otomatik sigortalara kumanda
mümkün olup, örtü plakaları sökülmeden herhangi bir şekilde enerji altındaki
elemanlara ulaşılmamalıdır. Ön kapak çeşitli şekillerde hazırlanabilir. Ancak
panonun yetkisiz kişilerce kullanımını engel olmak için mutlaka kilit konulur.
Aşağıda ön kapak çeşitleri verilmiştir.
•

Sac ön kapak: Bütün olarak hazırlanan ön kapaklarda sadece sac kısım
bulunur, üzerine herhangi bir kumanda elemanı konulmaz. Ancak bazı
sac ön kapak üzerine şalter, sinyal lambası, buton ve ölçü aleti konur.
Bunun amacı ön kapağı açmadan devrelere kumanda edebilmektir. Bu ön
kapak hazırlanırken önce kumanda elemanlarının yerleri belirlenir.
Kesilecek ve delinecek yerler itina ile kesilir ve delinir. Kumanda
elemanları itina ile yerleştirilerek bağlantıları yapılır.

•

Cam ön kapak: Cam ön kapakların kenarları sacdan, ortası camdan
yapılır ve içerisindeki kumanda işlemleri rahatlıkla görülebilir. Üzerinde
herhangi bir kumanda elemanı bulunmaz.
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Resim 3.39: Camlı ön kapak

•

Resim 3.40: Sac ön kapak

Buton koruma camlı ön kapak: Ana kısım sacdan yapılır ve üzerine
sinyal lambaları ve bu sinyal lambalarının altına kumanda butonları
konur. Bu işlem yapılırken önce kumanda elemanlarının yerleri belirlenir.
Kesilecek ve delinecek yerler itina ile kesilir ve delinir. Kumanda
elemanları itina ile yerleştirilerek bağlantıları yapılır. Buton ve sinyal
lambalarının olduğu kısma ayrıca kilitli cam kapak yerleştirilir, böylece
panoların üzerinde kullanılan butonların yabancı ve yetkisiz kişilerce
kullanımı önlenmiş olur.

Ø

Arka kapak: Pano arka kapağı DKP sacdan düz olarak imal edilir. Özel
durumlarda pano arka kapağı vidalı yerine, menteşeli kapı uygulamasıyla
panoya çift taraflı kullanım imkanı sağlanır.
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Resim 3.41: Çift taraflı kullanılabilen pano
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları
Ø

Ø

Ø

Öneriler

Pano montajı yapılacak yerin keşfini Ø
yapınız.

Pano tipini seçiniz.

Pano yerleşim krokisini çiziniz.

Pano
montajı
inceleyiniz.

yapılacak

yeri

Ø

Pano hangi amaçla kullanılacak?
Belirleyiniz.

Ø

Panonun konulacağı en uygun yeri
belirleyiniz.

Ø

Panonun
hangi
besleyeceğine bakınız.

Ø

Panonun besleyeceği elemanların
güçlerine ve özelliklerine bakınız.

Ø

Pano dahili tip mi? Yoksa harici tip
mi? Olacak belirleyiniz.

Ø

Pano sıva altı mı? Yoksa sıva üstü
mü? Olacak belirleyiniz.

Ø

Pano boyutları ne kadar olacak?
Belirleyiniz.

Ø

Pano kapakları tek taraflı mı? Yoksa
çift taraflı mı? Olacak belirleyiniz.

Ø

Kumanda elemanlarının hepsi pano
içerisinde mi olacak? Belirleyiniz.

Ø

Ön
kapakta
Belirleyiniz.

Ø

Kablo giriş ve çıkışları, panoya
nereden olacak? Belirleyiniz.

Ø

Yukarıda yaptığınız keşfe göre pano
tipini belirleyiniz.

Ø

Belirlediğiniz pano tipine göre sac
tablayı hazırlayınız.

Ø

Panoda
kullanılacak
belirleyiniz.

Ø

Pano yerleşim krokisini çiziniz.

Ø

Pano tek hat şemasını çiziniz.
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elemanları

neler

olacak?

elemanları

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME SORULARI
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun olan kelimeleri yazınız.
1.

Elektrik şebekesinden gelen enerjinin bağlandığı panoya …………… denir.

2.

Dağıtım tablolarının veya linyelerin bağlandığı tabloya ……………. denir.

3.

Makinelerin otomatik kumanda edilmesi amacıyla yapılan tablolara ……………
denir.

4.

İnşaatların elektrik ihtiyacını karşılamak için kullanılan tablolara …………… denir.

5.

Rutubetin ve tozun çok bulunduğu yerlerde …………….. tablolar kullanılır.

6.

Pano içerisinde ek almak için kullanılan bakır lamalara ……………. denir.

7.

Elektrik panolarında kabloları birbirine eklemek için …………… kullanılır.

8.

Panolar için uygulanması zorunlu olan şartlara …………… denir.

9.

Panoyu yaptıran kişi tarafından istenilen özelliklere …………….. denir.

10.

Panoların iklimlendirilmesi için kullanılan elemanlara …………….. denir.

Aşağıdaki cümlelerin başındaki parantez içerisini doğru (Doğru) ve ya (Yanlış)
olarak işaretleyiniz.
11.

( )Baralara iletkenleri bağlamak için bara izolatörü kullanılır.

12.

( )Pano içerisine toz girmesine engel olmak için ünite ara contası kullanılır.

13.

( )Montaj plakalarının hareket raylarına takılabilmesi için, montaj plaka kızağı
kullanılır.

14.

( )Büyük panoları taşımak için, baza sistemi kullanılır.

15.

( )Endüstriyel tesislerin ve üretim makinelerinin panosu olarak kontrol masaları
kullanılır.

DEĞERLENDİRME
Sorulara verdiğiniz cevaplar ile cevap anahtarınızı karşılaştırınız. Cevaplarınız doğru
ise performans testine geçiniz. Yanlış cevap verdiyseniz öğrenme faaliyetinin ilgili
bölümüne dönerek konuyu tekrar ediniz.
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PERFORMANS TESTİ
AÇIKLAMA
Montajı yapılacak olan pano, 5 adet 15 Hp gücünde motora ve 5 KW gücünde
aydınlatma tesisatına enerji sağlayacaktır. Bu iş için gerekli olan panoyu belirleyiniz ve
montajını yapınız.
KONTROL LİSTESİ
MODÜL ADI: Panoyu Montaja Hazırlama
UYGULAMA FAALİYETİ: Pano seçimi ve montaja hazırlama
AMAÇ: Panonun seçimini yapabilecek, pano yerleşim krokisini ve şemalarını çizebilecek
ve panoyu montaja hazırlayabileceksiniz.
AÇIKLAMA: Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız
becerileri EVET ve HAYIR kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz.

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
1. Bu iş için panonun konulacağı yerin keşfini yaptınız mı?
2. Panonun nereye konulacağına karar verdiniz mi?
3. Pano için teknik şartnameleri incelediniz mi?
4. Pano için özel şartnameleri incelediniz mi?
5. Elde ettiğiniz bilgilere göre pano tipine karar verdiniz mi?
6. Pano tek hat şemasını çizdiniz mi?
7. Pano elemanlarını belirlediniz mi?
8. Pano elemanlarına göre, pano krokisini çizdiniz mi?
9. Pano üzerinde elemanların yerlerini belirlediniz mi?
10. Pano üzerinde kesilecek olan yerleri belirlediniz mi?
11 Kesilecek olan yerleri itina ile kestiniz mi?
12. Pano üzerinde delinecek olan yerleri belirlediniz mi?
13. Delinecek olan yerleri itina ile deldiniz mi?
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Evet

Hayır

14. Pano iç elemanlarını itina ile yerleştirdiniz mi?
15. Pano kumanda elemanlarını itina ile yerleştirdiniz mi?
16. Pano kumanda elemanlarını itina ile bağladınız mı?
17. Panonun çalışmasını denediniz mi?
18. Kumanda kablolarını klipslediniz mi?
19. Kumanda kablolarını kablo kanalına yerleştirdiniz mi?
20. Kablo kanallarının kapağını kapattınız mı?
21. Pano bölümlerine isim verdiniz mi?
22. Şalterlerin altlarına kumanda ettikleri yerleri yazdınız mı?
23. Panoyu yerine itina ile yerleştirdiniz mi?
24. Panoya tesisat bağlantısını yaptınız mı?
25. Panoya şebeke bağlantısını yaptınız mı?
26. Panoyu çalıştırarak devrelerin çalışmasına baktınız mı?
27. Pano şemasını ön kapak içerisine yapıştırdınız mı?
28. Panonun çalışmasını yetkili kişiye anlattınız mı?
29. Panoyu teslim ettiniz mi?

DEĞERLENDİRME
Yapılan değerlendirme sonunda hayır şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden
geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Cevaplarınızın
tamamı evet ise modül değerlendirmeye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
1.

Bir eksen etrafında dönebilen, çok konumlu şalterlere ……………….. denir.

2.

Hem başlatma, hem durdurma butonu olarak kullanılabilen butonlara ……………...
denir.

3.

Bir kumanda devresinin çalışıp çalışmadığını, ışıkla gösteren elemanlara …………..
denir.

4.

Bir hareketi durdurup diğer hareketi başlatan kumanda elemanına ……………. denir.

5.

Ayarlanan süre sonunda kontakları konum değiştiren elemanlara …………….. denir.

6.

Büyük güçlü elektromanyetik anahtarlara …………………… denir.

7.

Küçük güçlü elektromanyetik anahtarlara ……………………. denir.

8.

Aşırı akımların motor sargılarına vereceği zararları önlemek için kullanılan elemanlara
……………….. denir.

9.

Sistemin bir veya iki fazının kesilmesi durumunda devreyi koruyan elemanlara
…………………. denir.

10.

Motor devrinin değişmesinin istenmediği yerlerde kullanılan elemanlara …………
denir.

11.

Devreyi alçak veya yüksek gerilime karşı koruyan elemanlara …………….. denir.

12.

Devreyi kısa devre veya aşırı akımlara karşı koruyan elemanlara …………. denir.

13.

Panoda kondansatörleri otomatik olarak devreye alan veya devreden çıkaran
elemanlara ………………….. denir.

14.

Elektrik devrelerinde kapasite oluşturan elemanlara …………………….. denir.

15.

Panolarda elemanların yerleşimini gösteren taslak çizime …………….. denir.

16.

Panolarda ana şalter, ana sigorta vb. elemanlar ………………….. bulunur.

17.

Panolarda linye sigortaları ve şalterleri …………………. bulunur.

18.

Panolarda kompanzasyon elemanları ……………………. Bulunur.

19.

Tablo ve panolarda elemanların devreye bağlantısını …………………. gösterir.

20.

Tablo ve pano
gösterebiliriz.

21.

Enerji girişinden, enerji çıkışına kadar tüm elemanları gösteren çizimlere ………….
denir.

22.

Elektrik şebekesinden gelen enerjinin bağlandığı panoya …………… denir.

23.

Dağıtım tablolarının veya linyelerin bağlandığı tabloya ……………. denir.

24.

Makinelerin otomatik kumanda edilmesi amacıyla yapılan tablolara ……………
denir.

iç

bağlantı

şemalarını,
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…………………………….

çizerek

25.

İnşaatların elektrik ihtiyacını karşılamak için kullanılan tablolara …………… denir.

26.

Rutubetin ve tozun çok bulunduğu yerlerde …………….. tablolar kullanılır.

27.

Pano içerisinde ek almak için kullanılan bakır lamalara ……………. denir.

28.

Elektrik panolarında kabloları birbirine eklemek için …………… kullanılır.

29.

Panolar için uygulanması zorunlu olan şartlara …………… denir.

30.

Panoyu yaptıran kişi tarafından istenilen özelliklere …………….. denir.

31.

Panoların iklimlendirilmesi için kullanılan elemanlara …………….. denir.

Aşağıdaki cümlelerin baş kısımlarında bırakılan boşluklara doğru ise D ve yanlış
ise Y harflerini yazınız.
32.

( )Devreyi kısa devrelere karşı koruyan elemanlara aşırı akım rölesi denir.

33.

( )Devrelerde 100 Amperden sonra otomatik sigorta kullanılır.

34.

( )Devreyi aşırı gerilimlerden koruyan elemanlara aşırı gerilim rölesi denir.

35.

( )Butona basıldığı zaman bırakıldıkları konumda kalıyorsa bunlara iki yollu buton
denir.

36.

( )Endüktif devrelere kondansatör bağlandığında, devreden çekilen toplam akım artar.

37.

( )Bıçaklı sigortaları değiştirmek için ellik kullanılır.

38.

( ) Tek hat şeması üzerinde bulunan çizgiler o elemanın kaç adet olduğunu gösterir.

39.

( ) Pano içerisindeki elemanların birbirleriyle bağlantıları, pano arka bağlantı
şemasıyla gösterilir.

40.

( ) Pano elektrik bağlantı şemalarıyla, tek hat şemaları aynı şemalardır.

41.

( )Baralara iletkenleri bağlamak için bara izolatörü kullanılır.

42.

( )Pano içerisine toz girmesine engel olmak için. Ünite ara contası kullanılır.

43.

( )Montaj plakalarının hareket raylarına takılabilmesi için, montaj plaka kızağı
kullanılır.

44.

( )Büyük panoları taşımak için, baza sistemi kullanılır.

45.

( )Endüstriyel tesislerin ve üretim makinelerinin panosu olarak, kontrol masaları
kullanılır.

DEĞERLENDİRME
Sorulara verdiğiniz cevaplar ile cevap anahtarınızı karşılaştırınız., cevaplarınız doğru
ise performans testlerine geçiniz. Yanlış cevap verdiyseniz öğrenme faaliyetinin ilgili
bölümüne dönerek konuyu tekrar ediniz.
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PERFORMANS TESTİ-1
AÇIKLAMA
Montajı yapılacak olan pano, 4 adet 10 Hp gücünde motora ve 10 KW gücünde
aydınlatma tesisatına enerji sağlayacaktır. Bu pano için gerekli olan araç gereci belirleyiniz.
KONTROL LİSTESİ
MODÜL ADI: Panoyu Montaja Hazırlama
UYGULAMA FAALİYETİ: Malzeme tanıma ve seçme
AMAÇ: Siparişe uygun olarak, panoya montaj yapılacak malzeme ve araç gereci
eksiksiz seçebileceksiniz.
AÇIKLAMA: Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan
kazandığınız becerileri EVET ve HAYIR kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz.
GÖZLENECEK DAVRANIŞLAR
1. Panonun toplam gücünü buldunuz mu?
2. Bulduğunuz güç değerine göre toplam akım değerini buldunuz
mu? mu? mu?
3. Motorların güçlerine göre çektikleri akım değerlerini tablodan
buldunuz mu?
4. Toplam güce göre gerekli kondansatör kapasitesini tablodan
buldunuz mu?
5. Kondansatör değerlerine göre kondansatör sayısını belirlediniz
mi? mi?
6. Kondansatör sayısına göre reaktif güç rölesini ve kademesini
belirlediniz mi?
7. Panoyu kabaca tasarladınız mı?
8. Panoda kullanılacak paket şalter akım değerlerini ve sayısını
belirlediniz mi?
9. Panoda kullanılacak kumanda butonlarının sayısını ve özelliğini
belirlediniz mi?
10. Panoda kullanılacak sinyal lamba sayısını ve özelliğini
belirlediniz mi?
11. Motorlarda ve kondansatörlerde kullanılacak kontaktör akım
değerlerini ve sayılarını belirlediniz mi?
12. Panoda kullanılacak sigorta özelliklerini ve sayılarını belirlediniz
mi?
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13. Panoda kullanılacak ana şalteri ve özelliğini belirlediniz mi?
14. Motor devresinde kullanılacak sigorta özelliğini ve sayısını
belirlediniz mi?
15. Motor devresinde kullanılacak uygun termik özelliğini ve
sayısını belirlediniz mi?
16. Motor devrelerinde kullanılacak uygun zaman rölesini ve
sayısını belirlediniz mi?
17. Motor devrelerinde faz koruma rölesi kullanılacak mı?
Belirlediniz mi?
18. Motor devrelerinde faz sırası rölesi kullanılacak mı?
19. Motor devrelerinde gerilim rölesi kullanılacak mı?

DEĞERLENDİRME
Yapılan değerlendirme sonunda hayır şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden
geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Cevaplarınızın
tamamı evet ise bir sonraki performans testine geçiniz.
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PERFORMANS TESTİ -2
AÇIKLAMA
Montajı yapılacak olan pano, 4 adet 10 Hp gücünde motora ve 10 KW gücünde
aydınlatma tesisatına enerji sağlayacaktır. Bu pano için elektrik bağlantı şemasını, ön
görünüşünü, arka bağlantı şemasını ve tek hat şemasını çiziniz.
KONTROL LİSTESİ
MODÜL ADI: Panoyu Montaja Hazırlama
UYGULAMA FAALİYETİ-2: Proje
AMAÇ: Her türlü panonun bağlantı şemasını, TS’ye yönetmeliklere ve uluslararası
normlara uygun olarak çizebileceksiniz.
AÇIKLAMA: Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız
becerileri EVET ve HAYIR kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz.
GÖZLENECEK DAVRANIŞLAR

Evet

1. Panoda kullanılacak elemanları belirlediniz mi?
2. Panoda kullanılacak elemanların yerleşim düzenini yaptınız mı?
3. Pano yerleşim krokisini çizdiniz mi?
4. Panonun elektrik bağlantı şemasını çizdiniz mi?
5. Elektrik bağlantı şemasını kontrol ettiniz mi?
6. Elektrik bağlantı şemasında devre takibi yaptınız mı?
7. Pano ön görünüşünü çizdiniz mi?
8. Pano üzerinde elemanlar uygun yerde mi? Kontrol ettiniz mi?
9. Pano 63A’ dan büyük mü? Kontrol ettiniz mi?
10. Pano 63A’ dan büyük ise bara koydunuz mu?
11. Pano arka bağlantı şemasını çizdiniz mi?
12. Pano arka bağlantı şemasını tek hat şemasına uygun olarak
çizdiniz mi?
13. Pano arka bağlantı şemasını kontrol ettiniz mi?
14. Pano bağlantısında devre takibi yaptınız mı?
15. Tek hat şemasını çizdiniz mi?
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16. Tek hat şemasını kontrol ettiniz mi?
17. Tek hat şemasında elemanların özelliklerini gösterdiniz mi?
18. Tek hat şemasında eleman sayılarını çizgi ile gösterdiniz mi?
19. Pano çizimlerini tekrar genel olarak kontrol ettiniz mi?

DEĞERLENDİRME
Yapılan değerlendirme sonunda hayır şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden
geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Cevaplarınızın
tamamı evet ise bir sonraki performans testine geçiniz.
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PERFORMANS TESTİ 3
AÇIKLAMA
Montajı yapılacak olan pano, 4 adet 10 Hp gücünde motora ve 10 KW gücünde
aydınlatma tesisatına enerji sağlayacaktır. Bu iş için gerekli olan panoyu belirleyiniz ve
montajını yapınız.
KONTROL LİSTESİ
MODÜL ADI: Panoyu Montaja Hazırlama
UYGULAMA FAALİYETİ: Pano seçimi ve montaja hazırlama
AMAÇ: Panonun seçimini yapabilecek, pano yerleşim krokisini ve şemalarını çizebilecek
ve panoyu montaja hazırlayabileceksiniz.
AÇIKLAMA: Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız
becerileri EVET ve HAYIR kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz.
GÖZLENECEK DAVRANIŞLAR
1. Bu iş için panonun konulacağı yerin keşfini yaptınız mı?
2. Panonun nereye konulacağına karar verdiniz mi?
3. Pano için teknik şartnameleri incelediniz mi?
4. Pano için özel şartnameleri incelediniz mi?
5. Elde ettiğiniz bilgilere göre pano tipine karar verdiniz mi?
6. Pano tek hat şemasını çizdiniz mi?
7. Pano elemanlarını belirlediniz mi?
8. Pano elemanlarına göre, pano krokisini çizdiniz mi?
9. Pano üzerinde elemanların yerlerini belirlediniz mi?
10. Pano üzerinde kesilecek olan yerleri belirlediniz mi?
11 Kesilecek olan yerleri itina ile kestiniz mi?
12. Pano üzerinde delinecek olan yerleri belirlediniz mi?
13. Delinecek olan yerleri itina ile deldiniz mi?
14. Pano iç elemanlarını itina ile yerleştirdiniz mi?
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15. Pano kumanda elemanlarını itina ile yerleştirdiniz mi?
16. Pano kumanda elemanlarını itina ile bağladınız mı?
17. Panonun çalışmasını denediniz mi?
18. Kumanda kablolarını klipslediniz mi?
19. Kumanda kablolarını kablo kanalına yerleştirdiniz mi?
20. Kablo kanallarının kapağını kapattınız mı?
21. Pano bölümlerine isim verdiniz mi?
22. Şalterlerin altlarına kumanda ettikleri yerleri yazdınız mı?
23. Panoyu yerine itina ile yerleştirdiniz mi?
24. Panoya tesisat bağlantısını yaptınız mı?
25. Panoya şebeke bağlantısını yaptınız mı?
26. Panoyu çalıştırarak devrelerin çalışmasına baktınız mı?
27. Pano şemasını ön kapak içerisine yapıştırdınız mı?
28. Panonun çalışmasını yetkili kişiye anlattınız mı?
29. Panoyu teslim ettiniz mi?

DEĞERLENDİRME
Yapılan değerlendirme sonunda hayır şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden
geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Cevaplarınızın
tamamı evet ise modülü başarılı bir şekilde tamamlamış oluyorsunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1 CEVAP ANAHTARLARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Paket Şalter
İki Yollu (Jog)
Buton
Sinyal Lambası
Sınır Anahtarı
Zaman Rölesi
Kontaktör
Röle
Aşırı Akım Rölesi
Faz Koruma Rölesi
Faz Sırası Rölesi
Aşırı ve Düşük
Gerilim Rölesi
Sigorta
Reaktif Güç
Kontrol Rölesi
Kondansatör
Yanlış
Yanlış
Doğru
Yanlış
Yanlış
Doğru

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 CEVAP ANAHTARLARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Pano Krokisi
1. Bölme
2. Bölme
3. Bölme
Elektrik Bağlantı
Şeması
Tablo ve Pano
Arka Şeması
Tek Hat Şeması
Doğru
Doğru
Yanlış
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3 CEVAP ANAHTARLARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ANA PANO
İLAVE SAC PANO
KUMANDA TABLOLARI
ŞANTİYE TABLOLARI
ETANŞ TABLOLAR
BARA
KLEMENS
TEKNİK ŞARTNAME
ÖZEL ŞARTNAME
FAN
YANLIŞ
DOĞRU
DOĞRU
YANLIŞ
DOĞRU

MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

PAKET ŞALTER
İKİ YOLLU (JOG) BUTON
SİNYAL LAMBASI
SINIR ANAHTARI
ZAMAN RÖLESİ
KONTAKTÖR
RÖLE
AŞIRI AKIM RÖLESİ
FAZ KORUMA RÖLESİ
FAZ SIRASI RÖLESİ
AŞIRI VE DÜŞÜK GERİLİM
RÖLESİ
SİGORTA
REAKTİF GÜÇ KONTROL
RÖLESİ
KONDANSATÖR
PANO KROKİSİ
1. BÖLME
2. BÖLME
3. BÖLME
ELEKTRİK BAĞLANTI
ŞEMASI
TABLO VE PANO ARKA
ŞEMASI
TEK HAT ŞEMASI
ANA PANO
İLAVE SAC PANO

117

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

KUMANDA TABLOLARI
ŞANTİYE TABLOLARI
ETANŞ TABLOLAR
BARA
KLEMENS
TEKNİK ŞARTNAME
ÖZEL ŞARTNAME
FAN
YANLIŞ
YANLIŞ
DOĞRU

35
36

YANLIŞ
YANLIŞ

37
38
39
40
41
42

DOĞRU
DOĞRU
DOĞRU
YANLIŞ
YANLIŞ
DOĞRU

43

DOĞRU

44
45

YANLIŞ
DOĞRU
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