
  

 
 

 
 
Nümerik 3 Faz Aşırı Akım ve Toprak Koruma Rölesi             
 
ADR241B3 faz +1 toprak aşırı akım koruması yapabilen ikinci nesil bir röledir. Normal bir 
fideri korumak ve izlemek için gerekli tüm fonksiyonları içinde barındırır. 
 
 ADR241B, TEDAŞ istekleri ve uyumluluğu göz önünde bulundurularak, 25 yıldır 

koruma röleleri üreten ASHIDA tarafından AFB ENERJİ denetiminde geliştirilmiştir. 
 
 TEDAŞ şartnamesindeki tüm gerekli şartları sağlamakla beraber, TEDAŞ 

beklentilerine uygun kendine özgü üstünlükleri de vardır. 
 
 Tüm TİP TESTLERİ, IEC standartlarına göre TEDAŞ şartnamesine uygun olarak 

yapılmış ve onaylanmıştır. 
  
 Giderek yaygınlaşan SCADA sistemleri için en uygun röledir. 

 
Hayati önem taşıyan Otomatik Tekrar Kapama Tuşu: 
 
 Otomatik tekrar kapama özelliği, can güvenliği açısından hayati öneme sahiptir ve 

TEDAŞ şartnamesinin zorunlu kıldığı “Ön panelde O.T.K. tuşu” sadece Ashida rölede 
vardır. 

 
 
  



En Hızlı ve Kolay röle ayarları yazılımı: 
 
 Tüm fonksiyonları barındıran Türkçe orjinal arayüz yazılımın yanında; 

 
 Şimdiye kadarki en Hızlı ve Kolay Röle Ayarları için yardımcı yazılım. 

 
 Yardımcı yazılım, e-posta ile kullanıcıya iletilebilir. Kurulum ve şifre gerektirmez. 

Başka bir şehirdeki Kullanıcının tüm ayar istekleri e-posta ile birkaç dakika içinde 
röleye gönderilebilir.   

 
 Firmamızın sahibi Elektrik Mühendisi Ali Fuat Bilgin tarafından Kullanıcı talepleri 

dinlenilerek hazırlatılmış bu yardımcı yazılım ile röleyi istenen ayarlara getirmek bir 
kaç dakika sürer. 

  
 ADR241B rölenin Türkçe 2 tane arayüz yazılımı vardır. Birincisi, şartnamenin 

gerektirdiği tüm koşulları (arıza akımlarını analiz etme, hormanik akımları gösterme, 
olay kaydı gibi) sağlarken, ikinci yazılım, kullanıcıların bir röle yazılımından pratik   
beklentilerine odaklı olarak AFB ENERJİ bünyesinde özenli bir çalışmanın sonucu 
olarak ortaya çıkmıştır. Bu yazılımda ayarlar önceden kayıt edilebilir ve daha sonra 
sahada röleye bağlanarak gönderilebilir. Kurulum ve şifre gerektirmez. Hızlı ve 
basittir. Her nitelikteki kullanıcı personelin alışkın olduğu ve kolayca anlayabileceği 
bir dildedir. Sahada ve masabaşındaki Kullanıcının karşılaşabiceği birçok hatayı 
öngörür ve gerekli yönlendirmeleri yapar. Firmamızın sahibi Elektrik Mühendisi Ali 
Fuat Bilgin’in isteğiyle, Kullanıcıların istekleri doğrultusunda hazırlanmış bu yazılım, 
e-posta ile kullanıcıya iletilebilir ve başka bir şehirdeki Kullanıcının tüm ayar istekleri 
e-posta ile birkaç dakika içinde röleye gönderilebilir.  

 
  ADR241B aşağıdaki temel fonksiyonlara sahiptir: 

  
 Her biri ayrı ayrı ayarlanabilen 3 Kademeli Aşırı Akım ve Toprak koruma. 
 
 Toplam 11 çıkış kontağı (5 tanesi programlanabilir) ve toplam 7 adet digital giriş (5 

tanesi programlanabilir.) 
 
 Toplam 16 Led (5 tanesi programlanabilir.) 
  
 18 – 250 volt DC besleme aralığı 

 
 4 satırlık ve 20’şer karakterlik geniş LCD ekran 

 
 Açma ve Kapama Bobini Devresi Denetimi. 
 
 Artık (Rezüdiel) Aşırı Akım Koruma 
 
 Kesici Arızasını Sezme. 

 
 Otomatik Tekrar Kapama (O.T.K.) 
 
 Fonksiyonların İzlenmesi ve Akımların Ölçümü 

 



 Negatif bileşenli aşırı akım denetimi 
 
 Soğuk yük sezme 

 
 Zaman senkronizasyonu 

 
 2 farklı ayar grubu 

 
 Tarih ve satli olarak 20 arıza kaydı ve 100 olay kaydı 

 
 Türkçe ve İngilizce olmak üzere 2 dil seçeneği. 
  
 1 Amper ve 5 Amper için ayrı ayrı akım trafosu girişleri. 

 
AFB Enerji Mühendislik 
(Röle ve SCADA Sistemleri Departmanı) 
İvedik OSB 24. cad. 759. sk. no: 2  06370 Ostim / Ankara 
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Türkiye'nin En Avantajlı Rölesi 
 

Türkiye'nin en avantajlı Nümerik 3 Faz ve 
Toprak Aşırı Akım  Koruma Rölesini 
sunmak için çalışmalar, AFB ENERJİ ve 
ASHİDA'nın 2008 yılında İstanbul'daki 
fuarda buluşmasıyla başladı. 

 

Çalışmanın ilk aylarında, son kullanıcıların beklentilerinin anlaşılması amacıyla birçok 
şehirdeki TEDAŞ ve TEİAŞ'ın İl Müdürlükleri ve Röle Servisi Bölümleriyle görüşüldü. 
Bu görüşmelerin sonucunda  Nümerik 3 Faz ve Toprak Aşırı Akım Koruma Rölesinin 
aşağıdaki özelliklere sahip olması gerektiğinin bütün kullanıcılar tarafından istenildiği 
sonucuna varıldı. 



 
Buna göre ideal bir Nümerik 3 Faz ve Toprak Aşırı Akım Koruma Rölesi: 
 
 İlgili şartnameleri eksiksiz olarak sağlamalı: 

  
ADR241B, TEDAŞ istekleri ve uyumluluğu göz önünde bulundurularak, 25 yıldır koruma 
röleleri üreten ASHIDA tarafından AFB ENERJİ denetiminde ilgili şartnemelere uygun 
olacak şekilde geliştirilmiştir. 
  
TEDAŞ şartnamesindeki tüm gerekli şartları sağlamakla beraber, TEDAŞ beklentilerine 
uygun kendine özgü üstünlükleri de vardır. 
  
Örneğin, Otomatik Tekrar Kapama özelliği, can ve mal güvenliği açısından hayati öneme 
sahiptir ve TEDAŞ şartnamesinin zorunlu kıldığı “Ön panelde O.T.K. tuşu” sadece Ashida 
rölede vardır. Ayrıca, Giriş kontağı, Çıkış kontağı ve Led sayısı en fazla olan röledir. Bu 
özelliği, TEDAŞ şartnamesince onaylanmayan, harici giriş ve çıkış kontak eklentilerini 
kullanma zorunluluğunu ortadan kaldırır. 
 
 
 TİP TESTLERİ, IEC standartlarına göre yapılmış olmalı, ve bu testlerden geçer onayı 

almış olmalı: 
  
Tüm TİP TESTLERİ, IEC standartlarına göre TEDAŞ şartnamesine uygun olarak yapılmış ve 
onaylanmıştır. Firmamızı arayarak bu belgeleri isteyebilrisiniz. 
  
Sektörün ihtiyacını karşılayacak özellikte, ISO-9001- 2000 Kalite Yönetim ilgili 
şartnamelerine uygun olarak üretilmekte olup uluslararası standartlarda belirtilmiş olan tüm 
tip testleri uluslararası bağımsız test laboratuarlarında yaptırılmış ve rölenin güvenilirliği 
ispatlanmıştır. www.afb.com.tr ,  www.ashidaelectronics.com 
 
 
 
 Arayüz yazılımı, 

şartnamedeki 
koşulları yerine 
getirebilmekle 
beraber basit, hızlı, 
sorunsuz olmalı ve 
kullanıcının 
karşılaşabileceği 
hataları 
öngörebilmeli: 

 
 

 

ADR241B rölenin Türkçe 2 tane arayüz yazılımı vardır. Birincisi, şartnamenin 
gerektirdiği tüm koşulları (arıza akımlarını analiz etme, hormanik akımları gösterme, 
olay kaydı gibi) sağlarken, ikinci yazılım kullacıların bir röle yazılımından pratik   
beklentilerine odaklı olarak AFB ENERJİ bünyesinde özenli bir çalışmanın sonucu 
olarak ortaya çıkmıştır. Bu yazılımda ayarlar önceden kayıt edilebilir ve daha sonra 
sahada röleye bağlanarak gönderilebilir. Kurulum ve şifre gerektirmez. Hızlı ve basittir. 



Her nitelikteki kullanıcı personelin alışkın olduğu ve kolayca anlayabileceği bir dildedir. 
Sahada ve masabaşındaki Kullanıcının karşılaşabiceği birçok hatayı öngörür ve gerekli 
yönlendirmeleri yapar. Firmamızın sahibi Elektrik Mühendisi Ali Fuat Bilgin’in 
isteğiyle, Kullanıcıların istekleri doğrultusunda hazırlanmış bu yazılım, e-posta ile 
kullanıcıya iletilebilir ve başka bir şehirdeki Kullanıcının tüm ayar istekleri e-posta ile 
birkaç dakika içinde röleye gönderilebilir.  

 
 
 
 Giderek yaygınlaşan SCADA sistemlerine uygun olmalı: Üretici firma olan 

ASHIDA'nın uzmanlık alanı Koruma Röleleri ve SCADA sistemleridir. O nedenle tüm 
koruma röleleri SCADA sistemlerine en iyi uyumu sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. 

  
İleride SCADA sistemlerine geçmeyi planlayan kuruluşlar, haliyle ellerindeki rölelerin, gerek 
yeterli kontak sayıları gerekse teknik özellikleriyle, SCADA sistemlerine elverişli olmasıni 
istemektedirler. Ashida röle, temelinde izleme ve uzaktan kontrol sistemleri olan SCADA 
sistemlerinin en büyük gerekliliklerinden biri olan yeterli giriş ve çıkış kontak sayısını 
sağlayabilen Türkiye'deki en uygun röledir..  
 
Şehirlerin sahip olduğu farklı teknik standartlar, uygulama alışkanlıkları, değişik ihtiyaçların 
karşılanması gerekliliği düşünüldüğünde, Türkiye'ye en avantajlı röleyi sunmanın kolay bir iş 
olmadığı takdir edilecektir. 
 
Müşterilerimize, bize duygukları güvenden ötürü teşekkür ederiz: Antalya Tedaş, Yozgat 
Tedaş, Bingöl Tedaş. 
 
 


