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Önemli Uyarı! 

 
Değerli Müşterimiz; 
 
Bu kılavuz; hem Kesintisiz Güç Kaynağınızın (KGK) özelliklerini, kurulumunu ve çalıştırılmasını hem de sizin, KGK’nın ve  
buna bağlı yüklerin emniyeti açısından çok önemli bilgiler içermektedir. Kılavuzda yazanların öğrenilmesi ve 
uygulanması, KGK’yı doğru ve güvenli bir şekilde kullanmanız ve KGK’dan azami fayda sağlamanız açısından çok 
önemlidir. 
 
 

Kuruluma başlamadan önce kılavuzun tamamını dikkatli şekilde okuyunuz! 

 
 

 
İlerde ihtiyacınız olduğunda Başvuru Kaynağı olarak kullanmanız için bu kılavuzu saklayınız! 

 
 

INFORM bu dokümanın tüm ve tek sahiplik haklarını elinde tutar. Bu dokümanın tümünün ve ya bir 
kısmının değiştirilmesi, çoğaltılması, yayınlanması INFORM’un yazılı izni olmadığı sürece yasaktır.  

 
 
 

INFORM, bu doküman içindeki verileri ve bilgileri haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir. 

 

 
 

İNFORM burada yer alan bilgileri haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. 
Son yayınlanmış kılavuzu http://www.inform.com.tr/ adresinden indirebilirsiniz. 

 
Bakanlıkça belirlenen kullanım ömrü 10 yıldır. 
Bu Kesintisiz Güç Kaynağı EN 62040-1 ve EN62040-2 Standartları ile belirlenen koşullara uyacak şekilde tasarlanmıştır. 
 
Bu KGK; aşağıdaki işaretin ait olduğu normların gereklerine uyar. 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

  

 

http://www.inform.com.tr/
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Kılavuzda Kullanılan Semboller 

 
 

Bu sembol; kılavuzda özellikle dikkat edilmesi gereken yerleri işaret eder. 

 

 

 

 

 

  

 

PB: KORUMA BAĞLANTISI (PROTECTIVE BOUNDING) 

 

Kullanılan Kısaltmalar 
KGK: Kesintisiz Güç Kaynağı 
Batarya (Akü): Akü 
EPO: Acil Kapatma (Emergency Power Off) 
RS232: Seri Haberleşme Protokolü 
SNMP (Simple Network Management Protocol): KGK’yı ağ üzerinden izlemeye yarayan haberleşme protokolü 
CVCF: Constant Gerilim Constant Frekans 
 
Giriş, Çıkış ve Manual Bypass Devre Kesicileri için;   
“I” (ON): Sigortayı devreye almak 
“0” (OFF): Sigortayı devreden çıkarmak 
 
Batarya Sigortaları için;   
“I /ON / AKTİF”: Sigortayı devreye almak 
“0 /OFF / PASİF”: Sigortayı devreden çıkarmak 
 

 

Bu sembol; uyulmaması halinde elektrik çarpması gibi hayati tehlike doğurabilecek talimatlar ı işaret 
eder. 

 

Bu sembol; uyulmaması halinde kullanıcının yaralanmasına ve/veya KGK’nın zarar görmesine ne den 
olabilecek talimatları işaret eder. 

 

Bu sembol, KGK’da kullanılan taşıma malzemelerinin geri dönüşümlü olduğunu gösterir. 

 

PE: KORUMA TOPRAĞI (PROTECTIVE EARTH) 
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1. GARANTİ  
1.1. Garanti Şartları  

• Inform KGK’nın; kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Inform A.Ş’nin yetkili kıldığı servis 
elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla, 
KGK’nın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı ürünün te sliminden 
itibaren 2 yıldır.  

• Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi 
en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, 
malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birine bildirim tarihinden itibaren başlar. 
Sanayi malının arızası 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı veya ithalatçı; malın tamiri 
tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir sanayi malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek 
zorundadır.  

• Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, 
işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri 
yapılacaktır.  

• Tüketici onarım hakkını kullanmasına rağmen, aşağıdaki durumlardan dolayı malın ücretsiz olarak değiştiri lmesini, 
bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir;  

❖ Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içerisinde kalmak kaydıyla bir yıl içinde, aynı ar ızayı ikiden 
fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması veya belirlenen garanti süresi 
içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların sonucu 
maldan yararlanamamanın süreklilik kazanması, 

❖ Tamir için gereken azami sürenin aşılması, 
❖ Servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatç ısı 

veya imalatçısından birinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının 
belirlenmesi, 

• Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı 
dışındadır.  

• Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Tüketic inin ve 
Rekabetinin Korunması Genel Müdürlüğü’ne başvurulabilir.  

• Tüketicilerin şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını, Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetler ine 
yapabilirler. 

1.2. KGK’nın Garanti Dışında Kalacağı Durumular 

Inform tarafından verilen bu garanti, KGK’nın normalin dışında kullanılmasından doğacak arızaların giderilme sini 
kapsamadığı gibi, aşağıdaki durumlarda da garanti dışıdır:  

• Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar, 
• KGK’nın müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar, 
• Hatalı elektrik tesisatı; ürünün etiketinde yazılı gerilimden farklı gerilimde kullanma nedenlerinden meydana 

gelecek hasar ve arızalar, 

• Yangın ve yıldırım düşmesi ile meydana gelecek arızalar ve hasarlar. 
• Ürünün kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar. 
• Ürüne, yetkisiz kişiler tarafından müdahale edildiği durumda ürüne verilmiş garanti sona erecektir. 
Yukarıda belirtilen arızaların giderilmesi ücret karşılığında yapılır. Ürünün kullanım yerine montajı ve  nakliyesi ürün 
fiyatına dâhil değildir. 
Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı satın aldığı satıcı, bayi ya da 
temsilciliklere aittir.  
Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, ürün üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde  
bu garanti geçersizdir. 

 

 İthalatçı Firma: 

İNFORM ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş. 
Esenşehir Mah. Hale Sok. No:6/1 Ümraniye 
/İstanbul 
Tel:0216 622 58 00    
Fax:0216 621 92 35 

Üretici Firma:  

VOLTRONIC POWER HEADQUARTER  
No. 406, Xinhu 1st Road, Neihu District, 
Taipei, Taiwan, R.O.C. 
Tel: +886-2-27918296  
Fax: +886-2-87918216 
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2. GÜVENLİK  
 

 

2.1. KGK İle İlgili Önemli Noktalar 

• Bu doküman DSP EVO Kesintisiz Güç Kaynağı’nın (KGK) sevkiyatı ve devreye alınması, güvenli kullanımı ile  i lgil i  
önemli bilgiler içermektedir.  

• Kılavuzdaki talimatlara uyulmaması, yaralanmalara ve cihazın hasar görmesine sebep olabilir. 

• Cihaz devre dışıyken bile, içinde tehlikeli gerilimlere ve yüksek sıcaklığa sahip iletken parçalar olabilir. Cihaz 
üzerinde herhangi bir bakım onarım çalışmasına başlamadan önce sigortalar 0 konumuna ge tiri lerek c ihazın 
giriş ve çıkışları izole edilmeli ve kondansatörlerin boşalması için min. 5 dakika beklenilmelidir. KGK dahili aküye  
sahipse; sigortalar “0” konumuna getirildikten sonra KGK’nın kapaklarının açılıp akü kablolar ının sökülmesi 
gerekmektedir. 

• KGK; soğuktan sıcağa getirildiğinde havanın nemi içinde yoğunlaşabilir. KGK’nın bu şekilde ç alıştırı lması son 
derece tehlikeli olacağından, böyle bir durumda bağlantılar yapılmadan önce en az iki (2) saat beklenmelidir.  

• KGK’nın taşınması gerektiğinde; KGK uygun şekilde ambalajlanmalı ve uygun donanım ile taşınmalıdır.  

• KGK her zaman dik olarak durmalıdır. Kesinlikle yan yatırılmamalıdır.   

• Koruyucu topraklama (PE) bağlantısı, mutlaka diğer bağlantılardan önce yapılmalıdır.  

• KGK; iç mekân kullanımına uygun üretilmiştir,  yağmurun veya bir sıvının altında kalacak şekilde açıkta 
bırakılmamalıdır.  

• KGK taşıma esnasında düşürülecek olursa tamirinin kesinlikle yetkili Teknik Servis personeli tarafından yapılması 
gerekmektedir.  

• KGK’nın normal olarak çalışabilmesi için bir faz, bir nötr ve bir koruyucu toprak hattına ihtiyacı vardır.  

• Koruyucu Toprak (PE) bağlantısı da dahil üzere tüm terminaller arasındaki gerilimler kontrol edilerek tehlikeli bir 
gerilim olmadığından emin olunmalıdır.  

• KGK’nın çıkış nötrünü kesinlikle koruyucu toprak hattına bağlamayınız.  

• Yangın tehlikesine karşı, bağlantılar uygun kesitte kablolarla yapılmalıdır. Tüm kablolar izoleli olmalı ve  ayağa 
takılmayacak şekilde döşenmelidir. 

• KGK hurdaya ayrılacaksa, kesinlikle bu işi yapmaya yetkisi olan kişiler tarafından hurdaya ayrılması 
gerekmektedir.  

• KGK’nın çıkışına, gücünü aşan yükler bağlanmaması önerilir. KGK’nın güvenliği ve performansı için, olası yangın 
tehlikesinden korunmak için, hiç bir zaman saç kurutma makinası, ısıtıcı, lazer yazıcı ve ya anlık 40 ampe rin 
üstüne çıkan herhangi bir endüktif yük bağlamayınız. 

• Acil bir durumda (kabinin, ön panelin veya bağlantıların zarar görmesi, KGK’nın içine yabanc ı madde  girmesi 
vb.) derhal kapatılarak, dağıtım panosundan girişi gerilimi kesilmeli ve Teknik Servise haber verilmelidir. 

• Bu KGK TN topraklı sisteme bağlanmalıdır.  

 

 

 

KGK’nın, buna bağlı cihazların ve kullanıcının güvenliğini ilgilendiren bilgiler aşağıda özetlenmiştir. 
Ancak kılavuzun tamamı okunmadan kuruluma kesinlikle başlanmamalıdır. 

 

Bu KGK endüstiriyel ve ticari amaçlı kullanım için tasarlanmıştır. Farklı uygulamalarda ek ölçüm ve 
önlemler alınmalıdır.   

 

KGK üzerinde çalışmadan önce: 
• KGK’yı izole edin  
• Tehlikeli gerilimler için PE dahil tüm terminaller arasını ölçün. 

Geri Besleme Riski  
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2.2. Aküler İle İlgili Önemli Noktalar 

• Akülerin bakım ve onarımı yalnızca yetkili servis elemanları tarafından yapılmalıdır. 
• Aküleri değiştirirken, aynı tipte ve aynı sayıda akü kullanılması gerekmektedir aksi takdirde patlama tehlikesi 

oluşturur. 
• Aküleri ateşe atmayınız, aksi takdirde patlama tehlikesi oluştururlar. 
• Kesinlikle akülerin içini açmayın veya parçalamayın. Açığa çıkan elektrolit madde deriye ve gözlere zarar verir, zehirli 

olabilir.  
• Elektrolit madde deriye temas ederse, temas eden bölgeler bolca temiz su ile yıkanmalıdır.  
• Değiştirilen aküler yetkili makamlarca belirlenen merkezlere gönderilerek Atık Pil  ve  Akümülatörler in Kontrolü 

Yönetmeliği’ne uygun olarak imha edilmelidir. 
 

• Akü yüksek kısa devre akımları ve elektrik şoku riski barındırır. Bu yüzden akülerle çalışırken aşağıdaki önleyici 
tedbirler mutlaka alınmalıdır.  

❖ Yüzük, saat, kolye ve bilezik gibi tüm metal eşyalar çıkartılmalıdır.  
❖ Sadece izole saplı ekipman kullanılmalıdır.  
❖ Akülere müdahale ederken koruyucu eldiven ve koruyucu kıyafet kullanılmalıdır.  
❖ Akülerin üzerine kesinlikle alet ve/veya iletken parçalar bırakılmamalıdır. 

• Akü terminalleri üzerinde bağlantı veya sökme işlemlerinden önce; 
❖ Giriş, Çıkış devre kesicileri “0” konumuna getirilmelidir.  
❖ Harici akülü cihazlarda, harici akü sigortası “0” konumuna getirilmelidir. 
❖ Oluşabilecek elektrik arklarından ve zararlarından korunabilmek için  koruyucu donanım ve yüz siperi 

kullanılmalıdır.  
 

 

KGK içinde standart bir geri besleme koruması yoktur, lütfen bu devreler üzerinde çalışmadan önce 
KGK'yı izole edin. İzolasyon aygıtı KGK giriş akımını taşıyabilmelidir. 
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3. GEREKLİLİKLER 
3.1. Nakliye 

 

 

 

 

 
  

 

KGK, tüm nakliye boyunca dik olarak taşınmalıdır. 

 

KGK’yı, varsa aküleri ve varsa harici akü kabinini elinize ulaşır ulaşmaz inceleyiniz. KGK sağlam bir 
şekilde paketlenmiş olmasına rağmen nakliye sırasında KGK’da hasar meydana gelmiş olabilir. 
Ambalajda bir hasar varsa nakliyatçı firma ile temasa geçiniz. 

 

KGK, taşınması gerektiğinde mutlaka uygun şekilde paketlenmelidir. Bu nedenle orjinal ambalajın 
saklanması önerilir. 

 

Bütün paketleme malzemeleri geri dönüşüm kurallarına uygun olarak ilgili toplama noktalarına 
bırakılmalıdır. 

 

KGk yanmaz ve sağlam bir yüzeye yerleştirilmelidir. 
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3.2. Yerleşim 
• KGK açık havada kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.  
• KGK direk olarak güneş ışığına veya herhangi bir ısı kaynağına maruz bırakılmamalıdır.  
• Önerilen çalışma şartları EK-1 Teknik Özellikler kısmında belirtilmiştir. Bu şartları sağlamak için iklimlendirme sistemi 

gerekebilir.  
• KGK’nın kurulacağı yer kuru, tozdan arınmış ve temiz olmalı. Kurulumu engelleyecek bir şey olmamalı.  
• İletici ve aşındırıcı tozların (metal tozu, kimyasal solüsyon vb) bulunduğu ortamlarda KGK’nın montajı yapılamaz.  
• KGK’nın kablo girişleri ve sigortaları KGK’nın arkasındadır. KGK’ya rahat müdahale açısından KGK’nın arka tarafı i le  

duvar arasında minimum uzaklık otuz (30) cm olmalıdır.  
• KGK’nın içindeki soğutma sisteminin verimli bir şekilde çalışabilmesi için KGK ona göre yerleştirilmelidir.  
• KGK, 0 C ile +40 C arası ortam sıcaklıklarında çalışabilir. Fakat aküler KGK kabininin içinde ise, akülerden 

maksimum performans almak ve ömürlerini maksimum değerde tutmak için KGK’nın, sıcaklığı 20°C ile 25°C arasında 
olan bir ortamda kullanılması önerilir. Aynı durum, harici akü kabini için de geçerlidir.  

• Ortamdaki bağıl nem %20 ile % 90 değerleri arasında olmalıdır. 
 

 

3.3. Depolama 

KGK; sıcaklığı -25C ile +55C arasında olan, doğrudan güneş almayan, ısıtıcılardan uzak ve kuru bir ortamda 
depolanabilir. Ancak aküleri dâhili olan KGK ve akü kabinleri  sıcaklığı -15C ile +40C arasında olan yerlerde 
depolanmalıdır aksi halde aküler zarar görebilir. 
Ortamdaki bağıl nem %30 ile %90 değerleri arasında olmalıdır. 
Aküler 3 aydan uzun bir süre boyunca depolanacak ise, aküler belli aralıklarla şarj edilmelidir. Şarj aralığının akülerin 
depolandığı ortamın sıcaklığıyla ilişkisi aşağıdaki gibidir:  
 

❖ Depolama sıcaklığı 20C’nin altındaysa 9 ayda bir, 
❖ Depolama sıcaklığı 20C ile 30C arasında ise 6 ayda bir, 
❖ Depolama sıcaklığı 30C ile 40C arasında ise 3 ayda bir, 
❖ Depolama sıcaklığı 40C’nin üzerinde ise 2 ayda bir. 

 

KGK’nın verimli bir şekilde havalanması için havalandırma ve fanların önü açık olmalıdır. 
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4. KURULUM & OPERASYON 
KGK teslim edildiğinde, nakliye sırasında herhangi bir hasar olup olmadığını görmek için ambalajı  ve ürünü dikkatle  
inceleyin. 
Olası veya tespit edilen hasar bulunursa hemen aşağıda listelenenlere rapor edin: 
• Kargo Firması; 
• İNFORM Teknik Destek Merkezi. 
Alınan ünitenin teslim belgesinde belirtilen malzemeye uygun olduğundan emin olun. DSP EVO ambalajı, e kipmanı 
mekanik ve çevresel hasarlara karşı korur. Daha fazla koruma için şeffaf bir filmle sarılır. 
 
KGK ambalajının aşağıdaki parçaları içerdiğinden emin olunuz 

● KGK 

● Kullanım Kılavuzu 

● Yazılım CD 

● RS-232 Kablosu (opsiyon) 

● USB Kablosu 

● Akü Kablosu (opsiyon) 
 

 
KGK devreye alınmadan önce sipariş sırasında talep ettiğiniz özelleştirmelerin yapılıp yapılmadığını 
kontrol ediniz. 

 

4.1. Rear Panel 

 
 

1. Harici Akü Konnektörü 
2. RS-232 Portu 
3. Akıllı Slot 
4. USB Portu 
5. Acil Kapama (EPO konnektörü) 
6. Fan 
7. Giriş Devre kesici 
8. Giriş/Çıkış terminalleri  
9. Bakım Bypass kesicisi (opsiyon) 
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 4.2. KGK Kurulumu 

 

 

 

• Kurulumdan önce binadaki şebeke şalterini kapatın. 

• KGK'ya bağlanmadan önce bağlanacak tüm cihazları kapatın. 

• Aşağıdaki tabloda belirtilen kabloları hazırlayın: 

 

Modul 
Kablo (AWG) 

Giriş Çıkış Akü Toprak 
6K/6KR 10 12  12 

6KL/6KRL 10 12 12 12 
10K/10KR 8 8  8 

10KL/10KRL 8 8 8 8 

 

NOT 1: Güvenlik ve verimlilik için yukarıdaki kablo kesitlerini veya daha üstünün kullanılması önerilir. 

NOT 2: Kablo renkleri seçimleri için, yerel elektrik yasaları ve yönetmelikleri izlenmelidir. 

• KGK'nın arka panelindeki terminal bloğu kapağını çıkarın. Daha sonra kabloları aşağıdaki terminal blok 

diyagramlarına göre bağlayın: (Kablo bağlantısını yaparken önce toprak kablosunu bağlayın. Kablo bağlantısını 

keserken toprak kablosunun bağlantısını en son kesin!) 

 

 

Terminal Blok Kablo Diyagramı 

NOTE 1: Kabloların terminallerle sıkıca bağlandığından emin olun. 

NOTE 2: Lütfen Çıkış kesicisini Çıkış terminali ile yük arasına yerleştirin ve gerekirse kaç ak akım koruma fonksiyonu 

olması gerekir. 

• Terminal bloğu kapağını KGK'nın arka paneline geri takın. 

 

Kurulum ve kablolama yerel elektrik yasalarına / yönetmeliklerine uygun yapılmalı ve aşağıdaki 
talimatlar profesyonel personel tarafından yerine getirilmelidir. 

 

Elektrik çarpması ya da yangın tehlikesinden kaçınmak için, binalardaki şebeke kablosunun ve 
şalterlerinin KGK’nın nominal kapasitesinin standartına uygun olduğundan emin olun. 

 

Duvar prizlerini, KGK'nın giriş gücü kaynağı olarak kullanmayın; bu prizlerin nominal akımlar ı  KGK’nın 
maksimum giriş akımından daha düşüktür. Aksi takdirde prizler yanabilir ve tahrip olabilir. 

Giriş Nötr 

Giriş Hattı 

Toprak 

Çıkış Hattı 

Çıkış Nötr 
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 NOT: Akü Kabini ayırıcısını "KAPALI" konumuna getirin ve Akü Kabininin bağlantısını yapın. 

 
 

• Arka panelde işaretlenmiş olan Akü Gerilimi değerine dikkat edin. Akü adetlerini değiştirmek iste rseniz, kontrol 

panelindeki jumper ile akü adedini de değiştirdiğinizden emin olun. Yanlış Akü Gerilimi ile bağlantı KGK’nın kalıcı 

hasar görmesine neden olabilir. Akü adedinin geriliminin doğru olduğundan emin olun. 

 

• Harici Akü terminal bloğundaki kutup işaretine dikkat edin ve doğru akü polaritesinin bağlı olduğundan emin olun. 

Yanlış bağlantı KGK'nın kalıcı hasar görmesine neden olabilir. 

 

• Koruyucu topraklama kablosunun doğru olduğundan emin olun. Kablonun özellikleri, re nk, konum, bağlantı ve  

iletkenlik güvenilirliği dikkatlice kontrol edilmelidir. 

 

• Giriş & Çıkış kablolarının doğru olduğundan emin olun. Kablonun özellikleri, renk, konum, bağlantı ve  i le tkenlik 

güvenilirliği dikkatlice kontrol edilmelidir. L / N terminalinin ters veya kısa devre olmamasına dikkat edin. 
  

 

(Sadece standart Modül için) 
Kurmadan  önce KGK'nın açık olmadığından emin olun. Kablo bağlantısı sırasında KGK aç ılmamalıdır . 
Standart Modül'ü uzun besleme süreli Modül'e dönüştürmeye çalışmayın. Özellikle, standart dahili  
Akülü cihazı harici aküye bağlamaya çalışmayın. Akü türü ve Gerilimi ve sayıları farklı olabilir.  
Aksi takdirde, elektrik çarpması veya yangın tehlikesine neden olabilir! 

 

(Sadece uzun besleme süreli Modul için) 
KGK ile Harici Akü Kabini arasında DC kesici veya başka bir koruma aygıtı takılı olduğundan emin olun. 
Değilse lütfen dikkatle kurun.  Kurulumdan önce Akü şalterinin açık olduğundan emin olun. 

 

Standart Akü Kabini için, Akü Kabini ve KGK'yı ayırmak için bir DC kesici bulunur. Ancak, haric i Akü 
Kabini için, KGK ile harici Akü Kabini arasında bir DC kesici veya başka bir koruma aygıtı takılı 
olduğundan emin olun. Değilse lütfen dikkatle kurun.   
Kurulumdan önce Akü şalterinin açık olduğundan emin olun. 
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4.3. Haberleşme Bağlantısı 

Haberleşme Portları: 
 
USB port              RS-232 port             Akıllı slot 

   
 
 

KGK’yı uzaktan kapama/açma yapabilmek ve durum bilgilerini öğrenmek için haberleşme kablosunun bir ucunu 
KGK’deki USB/RS-232 portuna diğer ucunu ise PC’ye takın. Yazılımı bilgisayarınıza kurun.  
 
KGK’da SNMP veyaAS400 kartı için akıllı slot mevcuttur. Bu kartalar daha ileri izleme ve kontrol opsiyonları sunar. 
 
 

USB port ve RS-232 port eş zamanlı olarak aynı anda kullanıma uygun değildir. 

 

4.4. Yazılım Kurulumu 

KGK’yı uzaktan kapama/açma yapabilmek ve durum bilgilerini öğrenerek optimal bir koruma sağlamak için bilgisayarııza 
yazılımı kurun. Yazılım CD’sini bilgisayar CD-ROM’una takın ve kurun.  

4.5. KGK Çalışması 

1. Şebekeden KGK’yı Başlatma  

• Şebeke bağlantısı düzgün bir şekilde yapıldıktan sonra, Akü kabini üzerindeki akü sigortasını éONé konumuna 

getirin (uzun süreli besleme modülü için). Daha sonra Giriş Sigortasını “ON” konumuna getirin. Fan çalışmaya 

ve KGK yükü Bypass üzerinden beslemeye başlayacaktır. KGK, Bypass Modundadır. 

NOT: KGK Bypass Modundayken, çıkış gerilimi şebekeden çıkışa verilmekteve KGK yükler i korumamaktadır. Yükle ri 

korumak için KGK’nın açılması gerekmektedir. KGK’yı açmak için aşağıdaki adımları takip edin; 

• “ON” tuşuna 1 saniye boyunca basın; KGK açılacak be buzzer bir kez ötecektir.   

• Birkaç saniye sonra, KGK Online Moduna geçecektir. Şebekede her hangi bir hata olması durumunda kesintisiz 

bir şekilde Akü Moduna geçecektir.  

NOT:  KGK Akü Modunda çalışırken, şebeke geri geldiğinde kesintisiz olarak Online Moduna dönecektir.  

 
2. Şebeke Yokken (Aküden) KGK’yı Başlatma 

• Akü Kabini üzerindeki sigortayı “ON” pozisyonuna getirin (uzun süreli besleme modülü için). 

• “ON” tuşuna 1 saniye boyunca basın; KGK açılacak be buzzer bir kez ötecektir.   

• Birkaç saniye sonra, KGK Akü Moduna geçecektir.  

 
3. KGK’ya Yüklerin Bağlanması 

KGK açıldıktan sonra cihazları KGK’ya bağlayabilirsiniz. 

• Yükleri birer birer LCD panelde yük yüzdesini kontrol ederek devreye alın.   

• Eğer  printer gibi endüktif yükler bağlamanız gerekiyorsa yük yüzdesinin KGK’nın nominal gücünü aşmayac ak 

şekilde olmasına dikkat edin.  

• Eğer aşırı yük varsa, KGK buzzer her saniyede 2 kes alarm verecektir.  

• Eğer aşırı yük varsa, bazı yükleri hemen devreden çıkartın. Sistem güvenliği için aşırı yüklenmeyi önlemek iç in 

KGK’ya bağlı toplam yüklerin nominal güç kapasitesinin% 80'inden az olması önerilir. 

• Aşırı yükleme süresi, Online Modu’ndaki spesifikasyonda belirtilen kabul edilebilir sürenin üzerindeyse, KGK 

otomatik olarak Bypass Modu'na geçecektir. Aşırı yük kaldırıldıktan sonra, Online Modu'na ge r i dönec ektir . 
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Aşırı yükleme yarım saat içinde 3 kez gerçekleşirse, KGK Bypass Modu'na kilitlenir. KGK, Online Modu'na 

yalnızca manuel yeniden başlatma ile aktarılabilir. Bu anda, Bypass etkinleştirilirse, KGK bypass yoluyla yüke 

güç sağlayacaktır. Baypas fonksiyonu devre dışı bırakılmışsa veya Giriş gücü Baypas kabul edilebilir aralığı 

içinde değilse, çıkışı doğrudan keser. 
4. Akü Şarjı 

• KGK şebeke elektriğine bağlandıktan sonra, Akü Modunda veya Akü Testi dışında aküleri otomatik olarak şar j 

edecektir. 

• Kullanmadan en az 10 saat önce aküleri şarj etmeniz önerilir. Aksi takdirde yedekleme zamanı be klenende n 

kısa olabilir. 

• Kontrol panelinden girilen akü adedi ile bağlı olan akü adetlerinin ile aynı olduğundan emin olun. 

• Şarj akımı, LCD veya yazılım aracılığıyla 1A -6A aralığında değiştirilebilir. Şarj akımının bağlı olan akülere uy gun 

olduğundan emin olun. 
5. Akü Modu Çalışma 

• KGK Akü Modu'dayken, farklı akü kapasitesine göre farklı bip sesi verecektir. Akü kapasitesi %25'ten fazla ise , 

buzzer 4 saniyede bir bip sesi verecektir. Akü Gerilimi alarm seviyesine düşerse, kullanıcılara Ak ü'nün düşük 

seviyede olduğunu hatırlatmak için hızlıca bip sesi duyulur (bir saniyede bir) ve KGK yakında otomatik olarak 

kapanır. Kullanıcılar kapatma alarmını devre dışı bırakmak ve yedekleme süresini uzatmak için kritik olmayan 

bazı yükleri kapatabilir. O anda kapatılacak daha fazla yük yoksa, cihazları korumak veya verileri kaydetmek için 

mümkün olan en kısa sürede tüm yüklemeleri kapatmanız gerekir. Aksi takdirde, veri kaybı veya güç kesilme si 

riski vardır. 

• Akü Modu'da, zil sesi rahatsız oluyorsa, kullanıcılar zil sesini kapatmak için Sessiz düğmesine basabilirler. 

• Uzun süreli besleme modülünün yedekleme süresi harici akü kapasitesine bağlıdır. 

• Yedekleme süresi, farklı ortam sıcaklığına ve yük türüne göre değişebilir. 

• 16.5 saat (LCD panelindeki varsayılan değer) boşalttıktan sonra aküyü korumak için KGK otomatik olarak 

kapanır. Bu akü deşarj koruması, LCD panel kontrolü ile etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir. 
6. Online Modunda KGK’yı Kapatma 

•  “OFF” tuşuna 1 saniye boyunca basın; buzzer bir kez ötecektir.  KGK, Bypass Moduna geçecektir. 

NOT 1: Bypass etkin ise KGK Bypass’a geçecek ve çıkışı şebeke üzerinden besleyecektir. 

NOT 2: KGK kapatıldıktan sonra, Bypass hattı üzerinden cihazar beslendiinden yeterli koruma yoktur ve veri kaybı r iski 

söz konusudur.  

• Bypass Modunda çıkış gerilimi hala vardır. Çıkışı kesmek için giriş sigortasının “OFF” konumuna getir lmesi 

gerekmektedir. Bir kaç saniye sonra LCD Panel ve KGK kapanacaktır.  
7. Akü Modunda KGK’yı Kapatma 

• KGK'yı "OFF" tuşuna en az 1 saniye basarak kapatın ve ardından buzzer bir kez bipleyecektir. 

• Bir kaç saniye sonra LCD Panel ve KGK kapanacaktır .  
8. Alarmı Sessize Alma 

• Buzzerı susturmak için, lütfen "Mute" tuşuna en az 1 saniye basın. Buzzer sesi kapatıldıktan sonra te krar  

basarsanız, buzzer sesi tekrar çalışmaya başlayacaktır. 

• Bazı uyarı alarmları, hata düzeltilmezse sessizleştirilemez.  
9. Uyarı Modunda Çalışma 

• Hata LED'i yanıp sönmeye başladığında ve buzzer sesi her saniyede bir beplerse, KGK'nın çalışmasında bazı 

sorunlar olduğu anlamına gelir. Kullanıcılar LCD panelinden hata kodunu kontrol edebilir . Ayr ıntılar iç in 

Bölüm 5.7'deki hata kodları tablosuna bakın. 

• Bazı uyarı alarmları, hata düzeltilmezse sessizleştirilemez.  
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10. Hata Modunda Çalışma 

• Hata LED'i yanmaya başladığında ve buzzer sürekli olarak alarm verirse, KGK’da ölümcül bir hata olduğu 

anlamına gelir. Kullanıcılar LCD panelinden hata kodunu kontrol edebilir. Ayrıntılar için Bölüm 5.7'deki hata 

kodları tablosuna bakın. 

• Arıza oluştuktan sonra lütfen yükleri, kabloları, havalandırmayı, şebekeyi, aküyü vb. kontrol edin. Sorunları 

çözmeden önce KGK'yı tekrar açmaya çalışmayın. Sorunlar çözülemezse, derhal en yakın yetkili bayi 

ve/veya teknik servise başvurun. 

• Acil durumda, risk veya tehlikeyi önlemek için lütfen harici akü ve çıkış bağlantılarını kesin. 
11. Akü Sayısına göre Şarj Çalışma 

• Bu işlem sadece yetkili teknisyenler tarafından yapılmalıdır. 

• KGK'yı kapatın. Yükün gücünün kesilmesi istenmyorsa, arka paneldeki Bakım Bypass anahtarının kapağını 

çıkarın ve bakım anahtarını "BPS" konumuna çevirin. 

• Giriş ve Akü devre kesicilerini “OFF” konumuna getirin.  

• KGK’nın kapağını açın ve kontrol panelindeki jumperı (CN1) akü sayılarını aşağıdaki tabloya göre ayarlamak 

için değiştirin: 

Akü Sayısı 
CN1 

pin15 Pin16 Pin17 Pin18 Pin19 Pin20 
16 X 1 0 0 0 0 
17 X 0 1 0 0 0 
18 X 0 0 1 0 0 
19 X 0 0 0 1 0 
20 X 0 0 0 0 1 

 
NOT：1 = jumper ile bağla; 0 = jumper yok; x = bu pinler farklı fonksiyonlar içindir. 

• Aküler numarası için Akü paketini dikkatlice değiştirin. Tamamladıktan sonra kapağı geri takın ve Akü devre 

kesicisini “ON” konumuna getirin. 

• Giriş devre kesicisini “ON” konumuna getirin, KGK Bypass Modu'na geçer. KGK Bakım Bypass Modu'daysa, 

bakım anahtarını "UPS" konumuna getirin ve sonra KGK'yı açın. 
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5. ÖNPANEL 
5.1. Tuş Operasyonu 

 Tuş Fonksiyon  

ON/Enter Tuşu  
• KGK’yı Açma: KGK’yı açmak için tuşa 1 saniyeden fazla basın. 
• Enter Tuşu: Bu tuş Ayar menüsünde ayarı seçmek için kullanılır.  

OFF/ESC Tuşu 
• KGK’yı Kapatma: KGK’yı kapatmak için tuşa 1 saniyeden fazla basın. 
• Esc Tuşu: Bu tuş Ayar menüsünde bir önceki menüye geçmek için kullanılır. 

Test/Up Tuşu 

• Akü test: Online ve CVCF Modundayken akü testi başlatmak için bu tuşa 1 saniyeden 
fazla basın. 

• UP Tuşu: Bu tuş Ayar menüsünde bir sonraki seçime geçmek için kullanılır. 

Mute/Down Tuşu 
• Alarmı Sessizleştirmek: Alarmı susturmak için tuşa 1 saniyeden fazla basın. 
• Down Tuşu: Ayar menüsünde bir önceki seçime geçmek için kullanılır. 

* CVCF Modu Frekans Konvertör modudur.  

5.2.LED & LCD Panel 

 

  

LCD Panel 

LED İndikatörleri 
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LED İndikatörleri: 
Ön Panelde KGK durumunu gösteren 4 adet LED vardır: 
Modu          LED Bypass Şebeke Akü Hata 
KGK Başlatma ● ● ● ● 
Bypass Modu ● ○ ○ ○ 
Online Modu ○ ● ○ ○ 
Akü Modu ○ ○ ● ○ 
CVCF Modu ○ ● ○ ○ 
Akü Test ● ● ● ○ 
Hata ○ ○ ○ ● 
NOT: ● LED yanıyor, ○ LED yanmıyor.  
 
LCD Panel: 

Ön Panel  Fonksiyon  

Aküden Besleme Süresi Bilgisi 

 
Pasta dilimi olarak aküden besleme süresini belirtir. 

 

Rakam olarak aküden besleme süresini belirtir. 
H: saat, M: dakika, S: saniye 

Hata Bilgisi 

 
Hata veya Uyarı olduğunu belirtir. 

 
Hata veya Uyarı kodu. 

Mute operation  

 
KGK alarmı kapalı  

Çıkış & Akü Gerilim Bilgisi  

 

Giriş Gerilimi veya Frekans veya  Akü Gerilimi 
VAC: Giriş  Gerilimi Vdc: Akü Gerilimi, Hz: Giriş Frekansı 

Yük Bilgisi 

 

Yük Yüzdesi Seviyesi: 0-25%, 26-50%, 51-75%  ve 76-100%.  

 
Aşırı Yük. 

 
Çıkış kısa devre 

Çalıma Modu Bilgisi 

 
KGK şebekeye bağlı 

 
Aküden çalışıyor 

 
Bypass devresi çalışıyor 

 ECO Modu açık 

 
Evirici devresi çalışıyor. 

 
Çıkış çalışıyor. 
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Akü Bilgisi 

 

Akü Seviyesi:  0-25%, 26-50%, 51-75% ve 76-100%. 

 
Akü hatası 

 
Düşük Akü Seviyesi ve Düşük Akü Gerilimi 

Giriş & Akü Gerilim Bilgisi 

 

Giriş Gerilimi veya Frekans veya  Akü Gerilimi 
VAC: Giriş  Gerilimi Vdc: Akü Gerilimi, Hz: Giriş Frekansı 

 

5.3. Alarmlar 

Tanım Buzzer Durumu Sessiz 
KGK Durumu 
Bypass Modu Her 2 dakikada bir alarm 

EVET Akü Modu Her 4saniyede bir alarm 
Hata Modu   Alarm sürekldir 
Uyarı 
Aşırı Yük  Her saniyede iki kez alarm 

HAYIR 

Düşük Akü 

Her saniyede bir alarm 

Akü Bağlı değil 
Aşırı Şarj 
EPO etkin 
Fan hatası/Aşırı Sıcaklık 
Şarjör Hatası 
30 dakikada 3 kez Aşırı Yük 
EPO Durumu 
Bakım Bypassının kapağı açık 
Hata 
Bus başlama hatası 

Alarm süreklidir EVET 

Bus Yüksek 
Bus Düşük 
Bus balanslı değil 
Evirici soft start hatası 
High Evirici Gerilimi  
Low Evirici Gerilimi 
Evirici Çıkış Kısa Devre 
Akü SCR Kısa Devre 
Aşırı Sıcak 
Aşırı Yük 
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5.4. LCD Ön Panel Endeksi 

Kısaltma Ön Panel İçeriği Anlamı 

ENA 
 

Etkin 

DIS 
 

Etkin Değil 

ATO 
 

Oto 

BAT 
 

Akü 

NCF 
 

Normal Mod (CVCF modunda değil) 

CF 
 

CVCF Modu 

SUB 
 

Çıkar 

ADD 
 

Ekle 

ON 
 

Açık 

OFF 
 

Kapalı 

FBD  İzin verilmez 

OPN  İzin verilir  

RES 
 

Rezerve 

 

5.5. KGK Ayarları 

KGK’da ayarlanacak 3 parametre mevcuttur.  

Parametre 1: Program alternatifleri içindir. Aşağıdaki tabloda detayla verilmiştir. 
Parametre 2 ve Parametre 3 her program ve değer için ayar opsiyonlarıdır. 

 
  

 

 

 
 

 

Parametre 1 

Parametre 2 Parametre 3 
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Parametre 1 için Program Listesi:  

Kod Tanım Bypass AC CVCF Akü Akü Test 

01 Çıkış Gerilimi E     

02 Çıkış Frekansı E         

03 Bypass Gerilimi Aralığı  E         

04 Bypass Frekansı Aralığı  E         

05 Rezerve          

06 Rezerve          

07 Rezerve          

08 Bypass Modu Ayarı E E       

09 Akü maksimum deşarj süresi Ayarı E E E E E 

10 Rezerve      

11 Rezerve      

12 Rezerve      

13 Akü Gerilimi Kalibrasyonu E E E E E 

14 Rezerve      

15 Evirici Gerilimi Kalibrasyonu  E E E  

16 Floating Şarj Gerilimi Ayarı E E E E E 

17 Sabit Şarj Gerilimi Ayarı E E E E E 

18 Maksimum şarj Akımı Ayarı E E E E E 

19 Akü kapasitesi ve grup Ayarı E E E E E 

20 Besleme Süresi Kalibrasyonu E E E E E 

*E : bu modda bu ayar yapılabilir.  
 

• 01: Çıkış Gerilimi Ayarı 
Arayüz Ayarı 

 

Parametre 3: Çıkış Gerilimi 
208/220/230/240 VAC  ayaralamak için aşağıdaki adımları izleyin :  
208: Çıkış Gerilim : 208VAC 
220: Çıkış Gerilim : 220VAC 
230: Çıkış Gerilim : 230VAC (Varsayılan) 
240: Çıkış Gerilim : 240VAC 
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• 02: Çıkış Frekansı  
Arayüz Ayarı 

60 Hz, CVCF Modu 

 
50 Hz, Normal Modu 

 
ATO 

 

Parametre 2: Çıkış Frekansı 
Aşağıaki 3 seçenek seçilebilir: 
50.0Hz: Çıkış Frekansı : 50Hz 
60.0Hz: Çıkış Frekansı : 60Hz 
ATO: Bu seçili ise en son şebeke 46Hz - 54Hz ise çıkış 50Hz, en son şebeke 
56Hz - 64Hz ise çıkış 60Hz olur. 
ATO (Varsayılan) 
 
Parametre 3: Frekansı Modu 
Çıkış Frekansı CVCF Modu veya non-CVCF Modunda aşağıdaki 3 se ç ene k 
seçilebilir: 
CF: CVCF Modu: Bu modda çıkış frekansı 50 veya 60Hz’e fixlenmiştir.  
NCF: Normal Mod (non-CVCF Modu). Bu modda çıkış frekansı girişe 
senkron olur.  
*Eğer ATO seçilmişse, çıkış freaknası gösterilir. 

• 03: Bypass Gerilimi Aralığı 
Arayüz Ayarı 

 

Parametre 3: Bypass Yüksek Gerilim NoktasıAyarı Aralığı: 231V - 276V the 
264V (Varsayılan). 

• 04: Bypass Frekansı Aralığı  
Arayüz Ayarı 

 

Parametre 2: Bypass Düşük Frekans Aralığı Ayarı: 
50 Hz: 46.0Hz - 49.0Hz. 
60 Hz: 56.0Hz - 59.0Hz. 
46.0Hz/56.0Hz (Varsayılan). 
Parametre 3: Bypass Yüksek Frekans Aralığı Ayarı: 
50 Hz: 51.0Hz - 54.0 Hz.  
60 Hz: 61.0Hz - 64.0Hz. 
54.0Hz/64.0Hz (Varsayılan). 

• 05: Rezerve 
Arayüz Ayarı 

 

Rezerve 
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• 06: Rezerve 
Arayüz Ayarı 

 

Rezerve 

• 07: Rezerve 
Arayüz Ayarı 

 

Rezerve 

• 08: Bypass Modu Ayarı 

Arayüz Ayarı 

 

Parametre 2:  
OPN: Bypass izin verilir: Bu seçildiğinde (Bypass etkin/etkin değil ayar ına 
göre) KGK Bypass Modunda çalışır.  
FBD: Bypass’a izin verilmez: Bu seçilirse durum ne olursa olsun Bypass’a 
geçiş olmaz.  
Parametre 3: 
ENA: Bypass etkin. Bu seçilirse, Bypass Modu aktiftir. 
DIS: Bypass etkin değil. Bu seçildiğinde, otomatik bypass geçerlidir, ama 
manual bypass izin verilmez. Manual Bypass’ın anlamı kullanıcının 
bypass’ı seçmesidir.Örneğin, OFF tuşuna basarak Online Moddan Bypass 
Moduna geçiş sağlanır.   

• 09: Akü maksimum Deşarj SüresiAyarı 
Arayüz Ayarı 

 

Parametre 3:  
000~999: Deşarj Süresi Aralığı: 0 dak. - 999 dak.  
Aküleri korumak için aküler deşarj olduktan sonra KGK kapanır.  
990 dak (Varsayılan). 
DIS: Akü deşarj koruması etkin değildir ve aküden be sle me süre si akü 
kapasitesine bağlıdır.  

• 10: Rezerve  
Arayüz Ayarı 

 

Rezerve 
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• 11: Rezerve 
Arayüz Ayarı 

 

Rezerve 

• 12: Rezerve 
Arayüz Ayarı 

 

Rezerve 

• 13: Akü Gerilimi Kalibrasyonu  
Arayüz Ayarı 

 

Parametre 2: “Add” veya “Sub” fonksiyonları ile Akü Gerilimi kalibre 
edilir.  
Parametre 3: Akü Gerilimi Ayarı Aralığı : 0V - 5.7V.  
0V (Varsayılan). 

• 14: Rezerve 
Arayüz Ayarı 

 

Rezerve 

• 15: Evirici Gerilimi Kalibrasyonu 
Arayüz Ayarı 

 

Parametre 2: “Add” veya “Sub” fonksiyonları ile Evirici Gerilimi kalibre 
edilir.  
Parametre 3: Gerilim Ayarı Aralığı : 0V - 6.4V.  
0V (Varsayılan). 
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• 16: Floating Şarj Gerilimi Ayarı 
Arayüz Ayarı 

 

Parametre 2: : “Add” veya “Sub” fonksiyonları ile Float Şarj Gerilimi 
kalibre edilir. 
Parametre 3: Gerilim Ayarı Aralığı : 0V - 8V.  
0V (Varsayılan). 

• 17: Sabit Şarj Gerilimi Ayarı 
Arayüz Ayarı 

 

Parametre 2: “Add” veya “Sub” fonksiyonları ile Sabit Şarj Gerilimi kalibre 
edilir. 
Parametre 3: Gerilim Ayarı Aralığı : 0V - 4V.  
0V (Varsayılan). 
 

 

• 18: Maksimum Şarj Akımı Ayarı  
Arayüz Ayarı 

 

Parametre 3:  
Maksimum şarj akımı ayaralanabilir. 
4A (Varsayılan)  
Standart Modül : 1A 
Akımlar: 1-2-4-6A 
6A sadece 16 adet akü içindir.  

• 19: Akü Kapasitesi ve Grup Ayarı  
Arayüz Ayarı 

 

Parametre 2:  
Akü Kapasitesi: 7AH, 9AH, 10AH, 12AH, 17AH, 26AH, 40AH, 65AH, 100AH 
...... 
9AH  (Varsayılan)  
Parametre 3:  
Akü Grubu:  1 - 6. 
1  (Varsayılan) 
Akü Besleme Süresi hesabı için bu parametrelerin ayarlanması önemlidir.  

• 20: Besleme Süresi Kalibrasyonu 
Arayüz Ayarı 

 

Parametre 3:  
Çarpan faktörünü ayarlayarak görüntülenen yedekleme süresini kalibre  
edin. Formülasyon aşağıda listelenmiştir: 
Görüntülenen yedekleme süresi = Orijinal hesaplanan yedekleme süresi x  
Çarpan faktörü 
Çarpan faktörünün varsayılan değeri 1,0, Ayarı Aralığı 0,5 ile 2 arasındadır. 
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5.6. Çalışma Modu/Durum Tanımları 

Çalışma Modu/Durum Tanımları 

Online Modu 

Tanım 
Giriş Gerilimi kabul edilebilir aralık içinde olduğunda, KGK Çıkış'a saf ve  istikrar lı  
AC gücü sağlayacaktır. KGK ayrıca Akü'yü da şarj edecektir. 

LCD Ön Panel 

  

CVCF Modu 

Tanım 
Giriş Frekansı 46-64 Hz arasında olduğunda, KGK sabit Çıkış Frekansı, 50 Hz ve ya 
60 Hz olarak ayarlanabilir. KGK, bu modda aküyü yine de şarj edecektir. 

LCD Ön Panel 

  

Akü Modu 

Tanım 
Giriş Gerilimi, kabul edilebilir aralık dışında veya elektrik kesintisinde, KGK aküden  
güç yedekler ve alarm her 4 saniyede bir bip sesi çıkarır. 

LCD Ön Panel 

  

Bypass Modu 

Tanım 
Giriş Gerilimi kabul edilebilir aralık içinde olduğunda, ve bypass e tkinse , KGK'yı 
kapatınca Bypass Modu'na girer. Alarm her iki dakikada bir bip sesi verir. 

LCD Ön Panel 

  

Akü Test 

Tanım 

KGK AC Modu veya CVCF Modu'da olduğunda 1 saniyeden fazla "Test" tuşuna 
basın. Ardından KGK bir kez bip sesi çıkaracak ve "Akü Testi" başlatacaktır. I / P  ve  
Evirici simgeleri arasındaki çizgi, kullanıcıları hatırlatmak için yanıp sönecektir. Bu 
işlem akü durumunu kontrol etmek için kullanılır. 

LCD Ön Panel 

  

Hata Durumu 

Tanım KGK hata oluştuğunda, hata kodlarını LCD panelde gösterecektir. 

LCD Ön Panel 
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5.7. Hata Kodu Tablosu 

Hata Olayı Hata Kodu  İkon Hata Olayı Hata Kodu  İkon 
Gerilim Başlatma Hatası 01 Yok Düşük Evirici Gerilimi  13 Yok 
Gerilim Yüksek 02 Yok Evirici Çıkış Kısa Devre 14  
Gerilim Düşük 03 Yok Akü SCR Kısa Devre 21 Yok 
Gerilim balanslı değil 04 Yok Sıcaklık Yüksek 41 Yok 
Evirici soft start Hatası 11 Yok Aşırı Yük 43  
Evirici Gerilimi Yüksek 12 Yok    
Gerilim Başlatma Hatası 01 Yok Düşük Evirici Gerilimi  13 Yok 
 

5.8. Uyarı İndikatörleri 

Uyarı İkon Alarm 

Düşük Akü   Her saniyede bir 

Aşırı Yük   Her saniyede iki kez 

Akü bağlı değil   Her saniyede bir 

Aşırı Şarj 

  

Her saniyede bir 

EPO etkin   Her saniyede bir 

Sıcaklık Yüksek   
Her saniyede bir 

Şarjör Hatası 
  

Her saniyede bir 

30 dakikada 3 kes Aşırı Yük   
Her saniyede bir 

Bakım Sigortası açık  
Her saniyede bir 
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6. SORUN GİDERME 
KGK fonksiyonları çalışma esnasında hata verirse, aşağıdaki durumları kontrol ediniz:  
Eğer hata hala devam ederse, lütfen size en yakın yetkili sevise yardım için danışınız.  

Sorun Olası Sebep Yapılacaklar 

Şebeke normal olmasına rağmen hiç alarm 
ve gösterge yoktur.  

Giriş düzgün bağlanmamıştır 
Giriş güç kabloları düzgün bir 
şekilde bağlanmış mı kontrol edin.  

LCD Ön Panelde ikonu ve   hata 
kodu vardır ve her saniyede bir alarm 
vardır. 

EPO fonksiyonu etkindir. 
Devreyi kapalı durumua alarak 
EPO’yu devreden çıkarın.  

LCD Ön Panelde ve  
ikonları yanıyor veher saniyede bir alarm 
vardır. 
 

Dahili veya Harici aküler yanlış 
bağlanmıştır. 

Akülerin düzgün bir şekilde bağlı 
olup olmadığını kontrol edin. 

LCD Ön Panelde  ve  
ikonları yanıyor ve 2 saniyede bir alarm 
vardır. 
 

KGK’ya Aşırı Yük bağlıdır. Fazla olan yükleri çıkartın. 

KGK’ya Aşırı Yük bağlıdır.  
Çıkış yükleri Bypass gerilimi ile 
beslenmektedir. 

Fazla olan yükleri çıkartın. 

Aşırı yükün uzun süre olması 
durumunda KGK Bypass moduna 
geçer. Çıkış yükleri Bypass gerilimi 
ile beslenmektedir. 

Fazla olan yükleri çıkartın. 
KGK’yı kapatıp tekrar açın. 

LCD Ön Panelde Hata Kodu 43 ve 

 ikonu yanıyor ve alarm 
süreklidir.   

Aşırı Yük nedeni ile KGK çıkışı 
kesmiştir. 

Fazla olan yükleri çıkartın. 
KGK’yı kapatıp tekrar açın. 

LCD Ön Panelde Hata Kodu 14 ve  
ikonu yanıyor ve alarm süreklidir.   

Kısa Devre nedeni ile KGK çıkışı 
kesmiştir. 

Çıkış kablolarında kısa devre olup 
olmadığını kontrol edin. 

Farklı hata kodları gözükür ve alarm 
süreklidir.  

KGK’da dahili bir hata oluşmuştur.  
 

Yardım için yetkili servis 
danışmanınıza başvurunuz. 

Aküden besleme süresi beklenenden 
düşüktür. 

Aküler tam şarj olmamıştır. 

Aküleri en az 7 saat şarj ettikten 
sonra kapasitesini test edin. Eğer 
hata devam ediyorsa yetkili servis 
danışmanınıza başvurunuz. 

Aküler arızalanmıştır. 
Akü değişimi için yetkili servis 
danışmanınıza başvurunuz. 

LCD Ön Panelde  ve  ikonu 
yanıyor ve alarm süreklidir.   

Dahili Sıcaklık çok yüksek. 
Fanları kontrol edin ve yetkili 
servis danışmanınıza başvurun. 

KGK açılmıyor,  LCD Ön Panelde  
ikonu yanıyor ve her saniyede bir alarm 
vardır. 

Bakım bypass Sigortası açıktır. Bakım anaf-hatarını kontrol edin. 
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7.BAKIM 
Bakım; KGK’nın içindeki tüm elektronik ve mekanik parçaların tam bir kontrolünü ve eğer gerekliyse zarar görmüş 
parçaların değişimini içerir.  KGK’nın verimliliğini en üst düzeyde tutmak için bakımların düzenli dönemler halinde 
yapılması gerekmektedir. İnform olarak senede 2 defa bakım yapılmasını önermekteyiz.  
 

 

7.1. Aküler 

Akülerin ömrü KGK’nın çalışma koşullarına bağlıdır (ortam sıcaklığı, elektrik kesilme sıklığı vb). Aküle rin ye tkil i  servis 
tarafından düzenli olarak kontrol edilmesi gerekmektedir. Böylece herhangi bir elektrik kesintisinde istenmeyen 
sonuçların önüne geçilmiş olunur.   
 

 

 
 
 

Değiştirilmiş aküler sadece geri dönüşüm ve imha etme konusunda yetkili kişi ve kurumlarca imha 
edilmelidir.  

 

7.2. Fanlar 

Fanlar KGK’nın içindeki sıcak havayı dışarı atmak için ve bazı malzemelerin soğultulması için kullanılır.  Fanlar ömür lü 
komponentler olup, kullanılan fanların ömrü, KGK’nın bulunduğu ortamın koşullarına bağlıdır (sıcaklık, toz). KGK’nın Ek-
1: Teknik Özellikler bölümünde belirtilen çevresel şartlar altında çalıştırılması gerekir.  Fanların da yetkili servis 
tarafından düzenli olarak kontrol edilmesi gerekmektedir. 
 

7.3. Kapasitörler 

KGK’nın içinde kullanılan iki çeşit kapasitör vardır. DC barada kullanılan elektrolitik kapasitörler ve KGK çıkışında 
kullanılan AC filtre kapasitörleri. Kapasitörlerin ömrü ortam koşullarına bağlıdır (sıcaklık, yük durumu vb).  
Yetkili İnform personeli bakım zamanında bu kapasitörleri kontrol edecek, değiştirilme zamanı gelenleri değiştirecektir.  

 

 

Tüm bakım işlemleri yalnızca İnform teknik servis çalışanı veya İnform yetkili servisi 
tarafından yapılmalıdır.  

 

İçinde zararlı maddeler olduğu için akülerin plastik muhafazasını kesinlikle açmayın. 

 

Aküleri değiştirirken, aynı tipte ve aynı sayıda akü kullanılması gerekmektedir.  
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Ek-1: Teknik Özellikler 
MODEL DSP EVO 6-10 KVA 

GÜÇ FAKTÖRÜ 0.9 

GİRİŞ   

Gerilim Aralığı 
110 - 300VAC @ %50 Yük 

176 - 300VAC @ %100 Yük 

Frekans Aralığı 
46Hz ~ 54 Hz @ 50Hz sistem 

56Hz ~ 64 Hz @ 60Hz sistem 

Faz 1F - N - PE 

Güç Faktörü ≧ 0.99 

ÇIKIŞ   
Çıkış Gerilimi 208/220/230/240VAC 

AC Gerilim Regülasyonu ±1% (Akü Modu) 

Frekans Aralığı 
46Hz ~ 54 Hz @ 50Hz sistem 
56Hz ~ 64 Hz @ 60Hz sistem 

Akü Modunda Fekans Aralığı  50 Hz ± 0.1% or 60Hz ± 0.1% 

Aşırı Yük 
ONLINE: 100%~110%: 30 dakika, 110%~130%: 5 dakika, >130%: 10 saniye  

AKÜ: 100%~110%: 3 dakika, 110%~130%: 30 saniye, >130%: 10 saniye  

Krest Faktörü 3:1 

Harmonik Bozunum ≦ 3 % THD (lineer yük); ≦ 5 % THD (non-lineer yük) 

Transfer Süresi 0 

VERİM   
AC Mod 92 - 93% 

Akü Modu 90 - 91% 

AKÜ   
Akü Tipi 12V / 7AH (10kVA Opsiyonel : 12V / 9AH) 

Adedi 
6kVA 

16 
10kVA 

Otomatik Akü Testi VAR (Açılışta ve Haftada 1) 

Şarj Süresi 9 saat 90% kapasite (Tipik) 

Harici Akü Bağlantısı  Konnektör Opsiyonel  

Şarj Akımı 
1A, 2A, 4A ve max: 6A (ayarlanabilir)  

(sadece 16 adet akülü cihaz için: max 6A) 

Şarj Gerilimi 
6kVA 

218.4V ± 1%  
10kVA 

FİZİKSEL   
Boyutlar  

D X G X Y 
(mm) 

6kVA 369 x 190 x 688 

10kVA 442x 190 x 688 

Net Ağırlık 

(kg) 

6kVA 61 

10kVA 66 

ÇEVRESEL   
Nem 95 % RH @ 0- 40°C (yoğuşmasız) 

Gürültü Seviyesi 
6kVA: <55dBA @ 1 metre 

10kVA: <58dBA @ 1 metre 

HABERLEŞME   
Standart Smart RS-232 (kablo yok) ve USB (kablo) (+ Yazılım), EPO 

Opsiyonel  SNMP, Röle Kartı, Modbus Kartı  

 
*INFORM burada yer alan bilgileri haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.  
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Ek-2: Yetkili Servis Listesi  
 
Yetkili servis listesi için web sitesini ziyaret ediniz. www.inform.com.tr 


