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İleri ALPHA Teknolojisi 
A1500, elektrik enerjisinin hassas ve güvenilir ölçülmesinin 
önemli olduğu bütün sanayi kuruluşları, trafo merkezleri ve 
elektrik üretim tesislerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. 
A1500, üstün ALPHA sayaç teknolojisi kullanılarak yenilikçi 
sayaç çözümlerinde Dünya lideri ELSTER’in Almanya’daki 
tesislerinde üretilmektedir.  
ALPHA A1500 sayaçlarının Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 
sayaç tebliği ölçü trafosu bağlantılı modelleri bulunmaktadır.  

Bağlantı Gerilimi ve Şekli 
ALPHA A1500’ün 58/100V...240/415V bağlantılara uygundur. 
Böylece aynı sayaç alçak gerilim (3x220/380V) ve orta gerilim 
(3x58/100V) uygulamalarında, 3-telli Aron veya 4-telli bağlantıda 
aktif ve reaktif enerjiyi doğru ölçer. 

Uzaktan Haberleşme  (opsiyonel) 
ALPHA A1500; CL0, RS232 veya RS485 uzaktan haberleşme 
bağlantılarından biriyle 300-19200 baud hızında haberleşebilir. 
Bu bağlantılar IEC 62056-21 (eski IEC 1107) protokolünü 
kullanır. IEC 62056-21 sayaç okuma sistemlerinde en yaygın 
kullanılan haberleşme protokolüdür. Bu sayede ALPHA A1500, 
uzaktan sayaç okuma sistemlerine kolayca bağlanabilir.  

Enerji Analizörü Ölçümleri (opsiyonel) 
ALPHA A1500 aşağıdaki anlık ölçümleri yapabilir: 

■ Her faz için gerilim 
■ Her faz için akım 
■ Her faz için akım ve gerilimin faz açısı 
■ Her faz için güç faktörü 
■ Frekans 
■ Her faz için aktif, reaktif ve görünen  güç 
■ Toplam aktif, reaktif ve görünen güç 
■ Her faz için akım ve gerilimde seçilen 3 harmonik 
■ Her faz için akım ve gerilimde toplam harmonik 

distorsiyonu (THD) 

Enerji Analizörü Yük Eğrisi (opsiyonel) 
ALPHA A1500 yukarıdaki değerlerden isteğe göre seçilen 8 
tanesini yük eğrisi belleğinde saklayabilir. Yük eğrisi periyotu 1-
60 dakika arasında belirlenebilir. Bu özellik; her periyotun 
sonunda seçilen değerin periyot sırasında ulaştığı minimum, 
ortalama veya maksimum değerini saklar. 
Bu özellik, tesisinizin elektrik devresindeki düzensizlikler 
hakkında bilgilenmenizi sağlayarak arıza kaynakları ve sorunları 
tespit etmenize yardım eder.  

Enerji için Yük Eğrisi (opsiyonel)  
ALPHA A1500’de 8 ayrı enerji veya demant değeri için yük 
eğrisi belleği bulunabilir (fabrika ayarı çift yönlü sayaçlarda 6 
kanal, tek yönlü sayaçlarda 3 kanaldır). Yük eğrisi belleğinde 
aşağıdaki değerleri saklayabilir: 

■ Her periyot için enerji veya demant değerleri 
■ Her periyottaki kümülatif enerji değeri 

Yük eğrisi belleklerinin toplam kapasitesi 1 değer için, 15 
dakikalık periyotlarda 420 gündür. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ölçüm Yöntemi ve Reaktif Kompanzasyon 
ALPHA A1500 reaktif enerjinin hesaplanmasında vektör yöntemini 
kullanır. Bu nedenle reaktif kompanzasyon yapılan tesislerde tercih 
edilmektedir. A1500 kullanan tesisler, doğru şekilde kompanzasyon 
yaptıklarında reaktif enerji cezaları ile karşılaşmazlar. 

Demant Aşımı İkazı (opsiyonel) 
Çift terimli tarifeden enerji alan aboneler, sözleşmelerinde belirlenen 
demant değerini aşarlarsa ceza öderler. A1500 ALPHA’da demant 
aşımı ikazı özelliği bulunur. 2 Kademeli kontrol çıkışı ile demant 
sınırını aşmadan uyarı alabilirsiniz. Böylece cezadan kurtulmak için 
önlem alma olanağınız olur. 

Pulse Girişleri (opsiyonel) 
ALPHA A1500 üzerinde pulse girişleri bulunabilir. Pulse girişlerine 
başka sayaçların (elektrik, gaz, su, buhar vs.) pulse çıkışları 
bağlandığında, A1500 kendi elektrik ölçümlerine ek olarak pulse 
girişlerine bağlanan sayaçların ölçtüğü değerleri de gösterebilir. Bu 
ölçüm değerleri uzaktan haberleşmeyle okunabilir ve demant ve yük 
eğrisi kayıtları oluşturulabilir. Böylece her tür sayaç için ayrı bir 
haberleşme sistemi kurmaya gerek kalmaz. 

Pulse Toplama (opsiyonel) 
Pulse toplama özelliği sayesinde 3 sayaçtan alınan pulse sinyalleri, 
sayacın kendi ölçtüğü değerle toplanabilir. Örneğin; 3 fiderdeki 
sayaçlardan alınan pulse sinyallerinin 4.fiderdeki A1500’e girilmesiyle 
4 fiderin toplam aktif enerji ve toplam demant değeri 4.fiderdeki A1500 
tarafından hesaplanır. Bu sayede toplayıcı akım trafosuna gerek 
kalmadan daha hassas bir yöntemle toplam tüketim ve toplam demant 
değerleri hesaplanabilir. 

Güvenlik Özellikleri 
ALPHA A1500’de sayaca ve ölçü devresine dışarıdan yapılacak 
müdahaleleri tespit etmeye yarayan birçok güvenlik özelliği bulunur. 
Güvenlik özellikleri ile ilgili bütün kayıtlar optik ya da elektriksel 
haberleşme bağlantısı üzerinden okunabilir. 

Test Modu 
ALPHA A1500, herhangi bir özel yazılıma gerek olmadan kolay test 
moduna alınabilir. Bu durumda LED ölçülecek değere atanır (+P, -P, 
Q1, Q2, Q3, Q4). Enerji ve demant değerlerinin ondalık basamak 
sayısı otomatik 3, 4 veya 5’e çıkar. 
Sayaç optik haberleşme bağlantısı üzerinden AlphaSET yazılımı 
kullanılarak test moduna geçirildiğinde; sayacın doğruluk testi LED’in 
çakma ve impuls çıkış frekansı arttırılarak 8 kat daha kısa sürede 
yapılabilir.  
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Teknik Veriler 
 
Nominal gerilim 
 

4-telli sayaç 
3-telli sayaç 
2-telli sayaç 

3x58/100V...3x240/415V, -20%...+15% Un 
3x100V...3x240V 
1x100V...1x240V 

Nominal frekans  50 / 60 Hz 
Nominal (maks.)  Akım  5//1 (6)A, 1(2)A, 5(80)A 
Doğruluk sınıfı  1, 0,5s veya 0,2s sınıfı 
Kontrol girişleri 
 

Kontrol gerilimi 
Eşik değeri 

Maksimum: 276V AC    opsiyonel 
Konum: „OFF“ <47V ise, „ON“ >51V ise. 

Elektronik çıkışlar 
■ impuls çıkışı veya  
■ kontrol çıkışı 

AC veya DC gerilim 
Gerilim bölgesi 
Maksimum akım 

      opsiyonel 
5V’dan  276V’a kadar AC/DC 
100mA AC/DC 

İmpuls girişleri İmpuls girişi ya da senkronizasyon girişi S0-standart, DIN 43864’e göre    opsiyonel 
Mekanik röle çıkışı 
 

 

Maksimum anahtarlama gücü 
Kontak ömrü 
Maksimum gerilim - akım 

1,325 VA      opsiyonel 
107 anahtarlama 
276V, 1A  AC/DC 

Haberleşme bağlantıları Optik + elektriksel CL0 / RS232 / RS485 IEC 62056-21, maks.19,200 baud haberleşme hızı  opsiyonel 
Gerçek zaman saati 
beslemesi 

Super kapasitör  
Pil 

> 10 gün 
> 10 yıl 

Ortam sıcaklığı 
 

Çalışma sıcaklığı 
Depolama sıcaklığı  

-25o...+60o

-30o...+70o

Güç harcaması Gerilim devresi 
Akım devresi 

faz başına <  0,8W, <1,2VA  
faz başına <0,01W, <0,01VA  

Yardımcı güç beslemesi Geniş aralıklı güç beslemesi 48V...230 AC/DC , +/-15%    opsiyonel 
Yardımcı güç beslemesi 
güç harcaması 

DC Besleme, 48V...230V 
AC Besleme, 58V...230V 

<1,7W ... <2,3W 
<2,3VA ... <5,3VA 

EMC-uygunluğu  EN 61036, EN 60687’e uygundur 
İzolasyon dayanımı İzolasyon testi EN 61036’e göre 

Bağlantılar 
 

Akım trafo bağlantılı sayaç 
Direkt bağlı sayaç 
Yardımcı bağlantılar 

Terminal ∅ = 5mm  
Terminal ∅ = 8,5mm  
Terminal ∅ = 3mm 

Muhafaza 

 
Muhafazanın koruma sınıfı 
Klemenslerin koruma sınıfı 
Malzeme 

DIN 43857 part 2, DIN 43859 
IP51 
IP31 
Polikarbonat, zor tutuşan, kendiliğinden sönen plastik, geri dönüşümlü 

Ağırlık  < 1.5 kg 

   

 
 
4-Telli akım ve gerilim trafolu bağlantı  

 
Nötr bağlantısız 4 telli bağlantı 

 
Diğer bağlantı şekilleri Kullanma Kılavuzu ve Montaj Talimatı’nda gösterilmiştir. 
 
 
 
 
 
 
ELSTER Sayaç Çözümleri Ltd Şti.           
Bayar C. Gülbahar S. Perdemsac Plz. 
17/4 Kozyatağı Kadıköy 34742 İstanbul             
Telefon:  (216) 658 89 00 – 03 pbx   
Faks: (216) 658 89 04 
www.elster.com.tr               
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