
OCR Tipi aşırı akım röleleri elektrik tesislerinde, 
trafo koruma hat koruma, motor koruma olarak 
kullanılmakta ve bu donanımları faz ve toprak 
arızalarına karşı korumak-tadır. Uluslararası IEC 
standartlarına göre tasarlanmıştır. OCR Röle 
ailesi çeşitli tiplerde üretilmektedir. 

OCR-301 3Faz +Toprak Aşırı akım rölesi 

OCR-300 3 Faz Aşırı akım rölesi

OCR-201 2 Faz + Toprak aşırı akım rölesi 

OCR-101 Monofaze Aşırı akım rölesi 

OCR-102 Toprak rölesi

GENEL

OCR serisi Aşırı akım röleleri piyasa talep ve ihtiyaçlarını 
tam anlamı ile karşılayabilmesi açısından çokfonksiyonlu 
birdonanıma sahiptir.

Röle kontakları yardımı ile sistemin devre dışı bırakılması 
ilgili hat kesicisinin enerjilendirilmesiyle gerçekleştirilir.

ÇALIŞMA PRENSİBİ

OCR Serisi tüm röleler sisteme XXXA/5A lik akım trafoları 
yardımı ile bağlanırlar. Akım trafolarından gelen akım bil-
gisi rölenin kendi üzerinde bulunan akım trafoları tarafın-
dan işlenerek mikroişlemcinin algılayabileceği bir 
seviyeye düşürülür. Röle, bu sayede hat üzerinden geçen 
akımı algılar ve set edilen değerinin üzerine ulaştığında 
karar verme üniteleri yardımı ile sistemin devre dışı 
bırakılmasını ilgili hat kesicisini enerjilendirerek 
gerçekleştirir.

Röle üzerinde bulunan üniteler

Akım set (ls>(A)): Aşırı akım koruma gerçekleştirilirken, 
röle tepki değerini amper cinsinden belirler. Bu değer 
akıma göre röle koordinasyonu gerçekleştirebilmek 
amacı ile kullanılır.

• Faz için 1A ile 16,75A aralığında 0,25A aralıklarla 
ayarlanabilirle

• Toprak için 0.2A ile 3.35A aralığında 0,05A aralıklarla 
ayarlanabilirle

• Her faz için ve toprak ünitesi için bağımsız ayarlama 
imkanı vermektedir.

Zamanlama (xt zaman çarpanı): Aşırı akım  koruma 
gerçekleştirilirken röle tepki zamanlamasını belirlemek-
te, zamana göre röle koordinasyonu gerçekleştirebilmek 
amacı ile kullanılır.

0,05-1,0 arasında 0,05 aralıklarla ayarlanabilmektedir. 
Faz ve toprak üniteleri için bağımsız ayarlama imkanı 
vermektedir.

Ani açma ayarı (l>>x Is kısadevre koruma): Bu modül 
hatta oluşabilecek kısa devre arızaları için kullanılmak-
tadır.

(2-20) x Is arasında 1 katı aralıklarla ayarlanabilmektedir. 
Faz ve toprak üniteleri için bağımsız ayarlama imkanı 
vermektedir.

MOD

OCR serisi Röleler üzerinde bulunan bu modül TS EN 
60255-3  TS EN 60255-6 Standartlarına uygun olarak 
tasarlanmıştır.

 
+ 0.05
+ 0.1
+ 0.2
+ 0.4
+ 0.8
+ 1.6

+ 0.20

Is > (A)

akım ayar değeri: +0,2 +0,1+0,2A=0,5A

Is A > (A)

 
+ 0.25
+ 0.5
+ 1.0
+ 2.0
+ 4.0
+ 8.0

+ 1

akım ayar değeri: +2 +1A=3A

Aşağıda belirtilen eğriler rölenin kullanım amacına 
göre seçilmelidir.

• Normaly inverse.(Normal ters zaman) 

• Very inverse.(Çok ters zaman) 

• Extremely inverse.(Aşırı ters zaman) 

• Long time (Uzun zaman) 

• 15snsabitzaman 

• 10snsabitzaman 

• 5snsabitzaman 

• 2,5snsabitzaman 

Yukarıda belirtilen standart eğriler röle üzerinde 
bulunmaktadır. Faz ve toprak üniteleri için bağımsız 
ayarlanabilmektedir. 

TEST-RESET:

Röle üzerinde bulunan bu butonlarsayesinde rölenin

test ve reset işlemleri gerçekleştirilir.

AYAR ÜNİTELERİ:

GECİKME Lİ AÇMA AKI M AYARI

Bu üniteden OCR-201 üzerinde 3 adet OCR-301 üzerinde 
ise 4 adet dip switch bulunmaktadır.

Bu ünitelerin her biri 6 adet anahtardan oluşmaktadır.

Her anahtarın sabit bir değeri vardır.Dip-switch üzerinde 
bulunan hareketli çubuklar değerinin yazıldığı yöne 
doğru itildiğinde yazılı değer toplama eklenir. Aksi yöne 
itildiğinde ise o değertoplam değerden çıkarılır.

Dip switch üzerinde bulunan tüm çubuklar sıfır konuma 
alınsa dahi akım ayarı sıfır değerini almaz. Akım başlanıç 
değerine sabitlenir. Bu değer dip switch'lerin sağ üst 
köşesinde yazılı olan değerdir.

Akım başlangıç değerleri: Faz ayarları için 1A 

 Toprak ayarları için 0,2Adır.

Örnek: A Fazı Akım ayarını 3A değerine ayarlamak için 
dip-switch konumu aşağıdaki gibi olmalıdır.

OCR-301/201/300

AŞIRI AKIM RÖLESİ
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+ 1
+ 2
+ 3
+ 4
+ 8

+ 2

I>>XIs

I>>: +1 +2 +3 +2 = 8 x Is

 

-- 1
-- 1
-- 1

MODE

off --
A 0 --
B 0 --
C 0 --
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xt

xt:  +0,1 +0,2 +0,05 =0,35
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0 Normal inverse

Very inverse

Extremely inverse

Long inverse

Time lag 1 (15 Sn)

Time lag 2 (10 Sn)

Time lag 3 (5 Sn)

Time lag 4 (2.5 Sn)
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B C EĞRİLER

TEST

İstenildiğinde röleyi test etmek amacı ile konulmuştur. 
Test butonuna basıldığında eğer ani açmalardan birisi 
açık konumda ise röle zamanlama yapmaksızın açma 
yapacak ve ani ledini de çalıştıracaktır.

Ani açmaların ikisi de iptal edilmişse röle zamanlama 
gerçekleştirecek ve bu zamanlama sonucunda açma ya- 
pacaktır.

Test işlemi sırasında faz ve toprak ihbar ledlerini çalış- 
tıracaktır.

RESET

Reset butonuna basıldığında röle üzerinde bulunan tüm 
arıza ihbarları silinir.

Röle üzerinde sinyallerin silinme işlemi unutulsa dahi rö- 
le arıza tespit ettiğinde eski arıza bilgilerini otomatik ola- 
rak resetleyecek ve yeni arıza sinyalini gösterecektir.

Anma akımı : 5A faz 1A toprak
Aşırı yük akımı : 2 In sürekli 100In 1 sn
Dinamik akımı : 250 In
Güç harcaması : 0.1 VA (I=In için)
Faz akım ayar sahası : 0.2A-16.75A 0.25A adımlarla 
Toprak akım ayar sahası : 0.2A-3.35A 0.05A aralıklarla 
Ayar hatası : %5
Kararlılık : %1
Geriye dönüş oranı : %98
Ani açma ayarı : (2-20) x Is
Ani açma zamanı : 40msn (ayar değerinin 1.2 katında)
Entegrasyon  değeri : Sabit zamanda 1.0xIs

Ters zamanlarda 1.25xIs
Zaman gecikme ayarı : 0.05-1.00 arasında 0.05 lik adımlarla
Yardımcı besleme : 24VDC-48VDC-110VDC-220VDC 
Kontak yapısı : 3 adet normalde açık kontak
Kontak kapasitesi : 10A kapama akımı

L/R Ms endüktif yükte
Kesme gücü : 110VDC de 35W  24VDC de 100W

o oÇalışma sıcaklığı : -5 C    +50 C
Hata sınıfı : %5
Ağırlık : 2.4 kg
Boyutlar : 144x144x90 (DK 100)

TEKNİK ÖZELLİKLER

BAĞLANTI ŞEMASI 

OCR-301/201/300

AŞIRI AKIM RÖLESİ
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