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Önemli Uyarı! 

Bizi tercih ettiğiniz için teşekkürler. Aldığınız ürün hassas cihazlarınızın ihtiyaç duyduğu korumayı yıllar 

boyu en iyi şekilde sağlamak üzere tasarlanmıştır. 

Bu kılavuz; hem KGK’nızın özellikleri, kurulumu ve çalıştırılması hem de sizin, KGK’nın ve buna bağlı 

yüklerin emniyeti açısından çok önemli bilgiler içermektedir. Kılavuzda yazanların öğrenilmesi ve 

uygulanması, cihazı doğru ve güvenli bir şekilde kullanmanız ve cihazdan azami fayda sağlamanız açısından 

şarttır. 

Kuruluma başlamadan önce kılavuzun tamamını dikkatli şekilde okuyunuz ! 

Kılavuzu saklayınız ! 

 
Kullanılan Semboller 

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

Bu sembol; uyulmaması halinde hayati tehlike doğurabilecek talimatları işaret eder. 

Bu sembol; uyulmaması halinde cihazın zarar görmesine ve/veya kullanıcının yaralanmasına 
neden olabilecek talimatları işaret eder. 
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1 Güvenlik 

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

Cihaz ; soğuktan sıcağa getirildiğinde havanın nemi içinde yoğunlaşabilir. Bu şekilde 
çalıştırılmasıon derece tehlikeli olacağından, böyle bir durumda kurulumdan önce en az iki saat 
beklenmelidir. 

Cihaz; kılavuzun “yerleşim” bölümünde belirtilen özelliklere sahip bir ortamda çalıştırılmalıdır. 

Cihazın çevresinde havalandırma için bırakılan boşlukların kapanmamasına dikkat edilmelidir. 

Yabancı maddelerin (sıvı veya katı) cihaz içine girmemesine dikkat edilmelidir. 

Cihazın bağlantıları yetkili teknik servis tarafından yapılmalıdır. 

Toprak bağlantıları mutlaka yapılmalıdır.  

Yıldırımlı havalarda iletişim ara kabloları takılıp çıkartılmamalıdır. 

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

Cihazın çıkışına gücünü aşan yükler bağlanmamalıdır. 

Giriş ve çıkış kabloları bağlı olmasa da KGK’nın bağlantı klemenslerinde ve içindeki bazı noktalarda 
hayati tehlike arz eden yüksek gerilimler bulunabilir. Bu nedenle cihazın kabini kesinlikle açılmamalı ve 
cihaz kapağının arkasındaki iletken noktalara dokunulmamalıdır. 

Cihazın tamiri sadece yetkili teknik servis tarafından yapılabilir. 

Acil bir durumda (kabinin, ön panelin veya bağlantıların zarar görmesi, cihazın içine yabancı madde 
girmesi vb.) cihaz derhal kapatılarak giriş gerilimi kesilmeli ve yetkili servise haber verilmelidir. 

Cihaz; taşınması gerektiğinde uygun şekilde ambalajlanmalıdır. 
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2 Sistem Tanımı 

Şebeke ile tüketici cihaz arasına bağlanan online kesintisiz güç kaynakları (KGK’lar), tüketici cihazı şebeke 
bozulmalarından ve özellikle de şebeke kesintilerinden korur. 

Aldığınız ürün “online” çalışma durumunda genlik ve frekansı son derece kararlı sinüs formunda bir çıkış 
gerilimi üretir. Bu çıkış gerilimi şebeke geriliminde oluşan düzensizliklerden etkilenmez. Böylece hassas 
yüklerinizin ( PC, Network server vb. ) ömrü uzar. Diğer taraftan KGK’nın şebekeden çektiği akımın şekli, 
güç faktörü bire yakın olan bir sinüstür. Böylelikle KGK girişine bağlayacağınız jeneratör ya da izolasyon 
trafolarında ve bina şebekenizde ısınma problemleri çıkmaz ve reaktif enerji sarfiyatı düşer. 

Şebeke kesintisi durumunda gerekli olan enerji, KGK’nın içinde ( ya da ek batarya kabinlerinde ) bulunan 
bir dizi bataryada depolanır. Bu bataryalar şebeke gerilimi 80 Voltun üzerinde iken akıllı bir batarya 
doldurma devresi tarafından doldurulmaktadır. Bataryalar kuru tip olup ömürlerinin sonuna dek herhangi 
bir bakım gerektirmezler. 

Aşırı yüklemenin belli bir süreyi aşması veya evirici arızası halinde, tüketici cihazlar by-pass üzerinden 
doğrudan doğruya şebekeden beslenirler. Durumun normale dönmesi ile tüketici cihazlar yeniden evirici 
üzerinden beslenirler. 

KGK’nızın kontrolü ve yönetimi ortalama bir mikroişlemciden 200 kat daha fazla işlem hızı olan bir DSP 
entegre devresi tarafından yapılmaktadır. Böylece KGK’nız elindeki öz kaynakları güvenilir sınırlar içinde 
sonuna kadar kullanan, arıza durumlarını son derece hassas bir şekilde gözlemleyen ve bilgisayar ağınız ile 
iletişim kurabilen akıllı bir cihaza dönüşmüştür. 

KGK’nın bir iletişim arabirimi vardır. Bu arabirimin işaretlerinden yararlanılarak, örneğin uzun süreli 
şebeke kesintilerinde kullanıcı programlarının ve işletim sisteminin (PC, Network server’ları vs..) güvenli 
bir şekilde çalışması ve korunması sağlanır. Bu işlevlerden yararlanmak için, aksesuar olarak bir iletişim kiti 
temin edilebilir. 

Aldığınız KGK’nın yapı taşları aşağıda verilmiştir. 
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Giriş ve çıkış EMI filtreleri 

Bu filtreler, KGK ile şebeke ve yükler arasındaki 
elektromanyetik girişimi (EMI – electromagnetic 
interference) engeller. 

Bir diğer işlevleri de KGK’yı ve yükleri ani aşırı 
gerilimlere karşı korumaktır. 

Giriş tristörleri 

Bataryadan çalışma ya da batarya testi sırasında 
yükselten doğrultucu ile girişi birbirinden 
elektronik olarak ayırmaya yarar. 

Yükselten doğrultucu 

Yükselten doğrultucu, şebekeden çalışma 
sırasında şebeke gerilimini doğrultur (DC 
gerilime çevirir) ve evirici için uygun seviyeye 
yükseltir. Bu esnada şebekeden güç faktörü 1’e 
yakın bir akım çekilmesini de sağlar. 

Bataryadan çalışmada ise bataryanın gerilim 
seviyesini evirici için uygun seviyeye yükseltir. Bu 
esnada bataryadan dalgalılığı düşük bir akım 
çekerek batarya ömrünün uzun olmasını da 
sağlar. 

Evirici 

Yükselten doğrultucunun çıkışındaki doğru 
gerilimi şebekenin anma gerilimine eşit değerde 
bir alternatif gerilime çevirir.  

Evirici tristörleri 

KGK’nın yükleri by-pass hattından beslemesini 
veya çıkışını kapatmasını gerektiren durumlarda, 
eviriciyi KGK çıkışından elektronik olarak 
ayırmaya yarar. 

By-pass tristörleri 

By-pass girişini KGK çıkışından elektronik 
olarak ayırmaya yarar. 

Batarya tristörleri 

Batarya ile yükselten doğrultucuyu elektronik 
olarak ayırmaya yarar. 

Batarya 

Şebeke geriliminin yüklerin beslenmesi için 
uygun olmadığı zamanlarda gerekli enerji 
bataryalardan sağlanır. 

By-pass şalteri 

Cihazın çıkışını by-pass girişine bağlayan ve 
kesintisiz geçiş sağlayan mekanik bir anahtardır. 
Genellikle bakım yapılırken KGK’yı girişten ve 
çıkıştan yükleri devre dışı bırakmaksızın izole 
etmek amacıyla kullanılır. 

By-pass girişi 

Bazı uygulamalarda by-pass hattı farklı bir 
kaynaktan ya da tesisattan beslenmek istenebilir. 
Buna uygun olarak üretilen cihazlarda by-pass 
girişi ayrıdır. 
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Aldığınız ürünün üstünlükleri şunlardır:   

Özellik  Sağladığı Fayda 

   
IGBT teknolojisi  

Küçük boyutlar ve düşük ağırlık 
Transformatörsüz güç topolojisi  

DSP (digital signal processor) 
teknolojisi ile kontrol 

 Cihazın kontrolünde kullanılan DSP entegresi, ortalama bir 
mikroişlemciden 200 kat hızlıdır. Bu sayede cihaz; 

 Eldeki kaynakları güvenilir sınırlar içinde sonuna kadar kullanır. 

 Arıza durumlarını çok hassas biçimde gözlemler. 

PFC teknolojisi 

 Yüksek giriş güç faktörü (sinüsoidale yakın giriş akımı, gerilimle akım 
arasında düşük faz kayması). Bu sayede cihaz; 

 Az reaktif güç tüketir.  

 Girişindeki tesisatı (kablolar, trafolar jeneratör vb.) gereksiz yere 
yüklemez. 

 Şebekeyi kirletmez 

Geniş giriş gerilim aralığı       
(şebeke gerilimi 80 – 280 V 
arasındayken online çalışabilme) 

 
Bu sayede cihaz bataryaları daha seyrek kullanır. Batarya ömrü uzar, 
kesinti durumunda bataryaların dolu olma ihtimali artar. 

Online çift çevrim topolojisi 
 Cihazın çıkış gerilimi ideal bir şebeke gerilimi gibi sinüs formundadır. 

Diğer deyişle, cihazın çıkış gerilim toplam harmonik distorsiyonu (THD) 
düşüktür. Bu; ölçüm cihazları gibi bazı yükler açısından çok önemlidir. 

Hem online, hem de bataryadan 
çalışmada kalkış akımlarını 
karşılayabilme 

 Bazı yükler enerjilendirildikleri anda çok kısa bir süre için anma 
akımlarının çok üzerinde bir akım çekerler. Sıradan KGK’lar bu aşırı 
yüklenme durumunda ya korumaya geçerek çıkışlarını kapatır ve çıkışa 
bağlı tüm yüklerin enerjisiz kalmasına neden olurlar ya da by-pass’a 
geçerek çıkıştaki tüm yükleri şebekeye aktarırlar.  

Aldığınız ürün ise böyle bir durumda akım kaynağı gibi davranır (aşırı 
akım çekildiği sürece çıkış gerilimini düşürerek çıkıştan çekilen akımı 
belli bir değerde sabit tutar). Böylece çıkıştaki diğer yükler bu durumdan 
etkilenmez. 

Hem online, hem de bataryadan 
çalışmada kısa devre akımlarını 
karşılayabilme 

 Cihaz, çıkışında bir kısa devre meydana geldiğinde akım kaynağı gibi 
davranarak (aşırı akım çekildiği sürece çıkış gerilimini düşürüp çıkıştan 
çekilen akımı belli bir değerde sabit tutarak) cihaz ile kısa devreye düşen 
yük arasındaki sigortayı atmaya zorlar. Sigortanın atması ile kısa devre 
ortadan kalkar ve diğer yüklerin bu durumdan etkilenmesi önlenmiş olur.  

Sıradan KGK’lar böyle bir durumda diğer yüklerin de enerjisiz kalmasına 
neden olacak şekilde davranır. 

Üstün batarya yönetimi  

 Batarya şarjında kullanılan algoritma sayesinde batarya ömrünün uzun 
olması sağlanmıştır. Bu algoritmanın üstünlükleri şunlardır: 

 Şebeke gerilimi 80 V’a kadar düşse de bataryaların şarj edilmesi. 

 Yükten bağımsız şarj gerilimi. 

 Sıcaklık kontrollü batarya şarjı. 

Ayrıca; 

 Yapay zeka algoritması tabanlı kalan bataryadan çalışma süresi 
hesabıyla cihazın bataryadan çalışabileceği süre hesaplanmaktadır. 

 Deşarj sırasında akım dalgalılığı minimumdur 

 Batarya testi özelliği mevcuttur. 
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Özellik  Sağladığı Fayda 

   

Sıcaklık yönetimi 

  Cihaz içinde belli noktaların sıcaklıkları ölçülmekte, ölçüm yapma 
olanağı olmayan yarıiletken jonksiyonlarının sıcaklıkları ise DSP 
tarafından elektriksel veriler kullanılarak hesaplanmaktadır. Bu 
sayede cihaz; 

 Aşırı yüklenme süre saptamasını yüksek güvenilirlikle yapar. 

 Aşırı sıcaklık korumasını gelişkin şekilde yapar. 

Aşırı yüklenme süre saptaması 

 Cihaz, online çalışırken anma yükünü aşan yükleri de bir süre 
besleyebilir. Bu süre yük miktarına ve yarıiletkenlerin aşırı yüklenmenin 
başlangıç anındaki sıcaklıklarına bağlıdır. Cihaz, aşırı yükleme süresini 
saptarken şu yolu kullanır: 

 Çıkış sigortasının ısıl karakteristiği göz önünde bulundurularak 
oluşturulan bir ısıl modelden faydalanarak, yükleri çıkış sigortasının 
atmasına neden olmayacak bir süre boyunca besler, sonra (by-pass 
giriş gerilimi uygunsa) by-pass’a aktarır. 

 Bu arada jonksiyon sıcaklığı belli bir değeri aşarsa ısıl model 
yardımıyla hesaplanan süre dolmadan yükleri –by-pass giriş gerilimi 
uygunsa- by-pass’a aktarır. 

Fanlar dışında hareketli parça 
bulunmaması 

 

Düşük bakım gereksinimi 

Kuru tip akü kullanılması  

İletişim ara birimi 

 Aksesuar olarak temin edilebilecek iletişim kiti ile iletişim ara biriminin 
işaretlerinden yararlanılarak örneğin uzun süreli şebeke kesintilerinde 
PC, network server’ları vb. yüklerde kullanıcı programlarının ve işletim 
sisteminin güvenli biçimde çalışması ve korunması sağlanabilir. 

Sıkı çıkış gerilim regülasyonu (çıkış gerilimi giriş gerilimindeki ve yük miktarındaki değişimlerden etkilenmez) 

Yüksek verim (düşük güç tüketimi) 

Kesintisiz manuel by-pass özelliği 
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3 Kurulum 

Cihazı ve –varsa- akü kabinini elinize ulaşır ulaşmaz inceleyiniz. Cihaz sağlam bir şekilde 
paketlenmiş olmasına rağmen nakliye sırasında cihazda hasar meydana gelmiş olabilir. Ambalajda 
bir hasar varsa nakliyatçı firma ile temasa geçiniz. 

Ambalajın aşağıdaki parçaları içerdiğinden emin olunuz 

KGK 

Kullanım kılavuzu 

Test raporu 

İletişim kiti (istendiyse) 

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

Standart cihazların çıkış gerilimleri 220 V/50 Hz olarak ayarlanmıştır. 

3.1 Taşıma 

Cihazın boş haldeki ağırlığı ve her bir akünün yaklaşık ağırlığı kılavuzun sonundaki tabloda verilmiştir. 
Cihazın ağırlığı buradan hesaplanabilir. 

Cihaz, taşınması gerektiğinde mutlaka uygun şekilde paketlenmelidir. Bu nedenle orijinal 
ambalajını saklamanız önerilir. 

3.2 Depolama 

Cihaz ve aküler, sıcaklığı –15 C ile +55 C arasında olan, doğrudan güneş almayan, ısıtıcılardan uzak ve 
kuru bir ortamda depolanabilir. 

Ortamdaki bağıl nem %20 ile %95 (yoğuşmayan) arasında olmalıdır. 

Aküler 3 aydan uzun bir süre boyunca depolanacaksa, aküler belli aralıklarla şarj edilmelidir. Şarj aralığının 
akülerin depolandığı ortamın sıcaklığıyla ilişkisi aşağıdaki gibidir: 

Depolama sıcaklığı 20 C’nin altındaysa 9 ayda bir, 

Depolama sıcaklığı 20 C ile 30 C arasında ise 6 ayda bir, 

Depolama sıcaklığı 30 C ile 40 C arasında ise 3 ayda bir, 

Depolama sıcaklığı 40 C’nin üzerindeyse 2 ayda bir. 

Uzun süren depolamalarda şarjı gerçekleştirmek için cihazın toprak, giriş ve akü bağlantılarını kılavuzun 
“kurulum” bölümünde anlatılan şekilde yaptıktan sonra cihazın batarya ve giriş sigortalarını ve –varsa- 
batarya kabininin sigortasını “I” konumuna getirmeniz yeterlidir. Aküler her seferinde en az 12 saat şarjda 
tutulmalıdır. 
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3.3 Yerleşim 

Cihazın ve –varsa- akü kabininin yerleştirileceği yer; 

Doğrudan güneş almamalı, 

Kuru olmalı, 

Isıtıcı cihazlardan uzak olmalı ve iyi havalandırılıyor olmalıdır.  

Ayrıca, 

Ortamda aşırı toz bulunmamalı ve  

Cihazın ve -varsa- akü kabininin, üzerinde havalandırma deliği bulunan yüzlerinde en az 20 cm’lik 
açıklık bırakılmalıdır. 

KGK ve aküler; 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 cihazın, 

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 % 80 (yoğuşmayan) değerleri arasında olmalıdır. 

3.4 Bağlantıların Yapılışı 

Bağlantılar yalnızca yetkili teknik personel tarafından yapılabilir. Kullanıcının bağlantıları yapma 
girişimi hayati tehlike doğurabilir. 

Cihaz; soğuktan sıcağa getirildiğinde havanın nemi içinde yoğunlaşabilir. Cihazın bu şekilde 
çalıştırılması son derece tehlikeli olacağından, böyle bir durumda bağlantılar yapılmadan önce en 
az iki saat beklenmelidir. 

Cihazın bağlantı terminalleri ön yüzdeki kapağın arkasındadır.  

Sigorta ve konnektörlerin yerleşimi aşağıdaki şekilde görülmektedir: 
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Aküleri kabin içinde olan cihazlarda batarya sigortaları açık bile olsa batarya klemenslerinde 
gerilim vardır. Batarya klemenslerine dokunmayınız! 

Aküleri kabin içinde olan cihazlar, batarya sigortaları kapalıyken hiçbir bağlantı yapılmamış olsa da 
çalıştırıldıklarında çıkış gerilimi oluşturabilirler. Bu nedenle bağlantıların yapılışı sırasında cihazın 
tüm sigortaları “0” konumunda tutulmalı ve ön paneldeki tuşlara basılmamalıdır. 

Bağlantıların yapılışı aşağıda anlatılmıştır. Bağlantılar yapılırken aşağıdaki sıraya uyulmalıdır. 

3.4.1 Toprak bağlantısı 

KGK’nın toprak bağlantısı mutlaka yapılmalıdır. 

KGK’nın giriş toprak klemensi kaliteli (düşük dirençli) bir toprak hattına bağlanmalıdır. 

Yüklerin toprak bağlantısı çıkış topraklama klemensi üzerinden yapılır. 

Varsa harici batarya kabininin topraklaması batarya topraklama klemensi üzerinden yapılır. 

Toprak bağlantılarında kullanılması gereken minimum kablo kesiti kılavuzun sonundaki teknik özellikler 
tablosunda verilmiştir. 

3.4.2 Giriş bağlantısı 

KGK’nın bağlanacağı şebeke dağıtım panosuna faz ve nötr hatları üzerine bağlı, 4 kutuplu bir otomatik 
sigorta ilave edilmeli, bunun yanına bir de kaçak akım rölesi takılmalıdır. 

Panoya cihazın giriş sigortasına eşit değerde bir otomatik sigorta takılması uygun olacaktır. Sigortanın 
değeri ve türü kılavuzun sonundaki teknik özellikler tablosunda bulunmaktadır. 

KGK girişindeki kaçak akım rölesinin koruma eşik değeri 30 mA ile KGK çıkışına bağlanan yüklerin kaçak 
akımlarının toplamı kadar olmalı ve EMI filtresi üzerindeki kondansatörlerin yol açabileceği ani akım 
dalgalanmalarında hatalı açma yapmaması için istenmeyen açmalara karşı korumalı tipte olmalıdır. 

Yukarıda önerilen akım değerleri, söz konusu otomatik sigorta üzerinden yalnızca KGK’nın besleneceği 
düşünülerek verilmiştir. Aksi takdirde her iki değer de aynı sigorta üzerinden beslenen tüm cihazlar göz 
önünde bulundurularak yeniden hesaplanmalıdır. 

Panodaki değişiklikler mutlaka elektrik tesisatı konusunda yetkili teknik bir personel tarafından 
gerçekleştirilmelidir. 

Gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra dağıtım panosundaki otomatik sigorta “0” konumuna getirilir ve 
fazlar; panodaki sigorta üzerinden R,S,T klemenslerine, nötr ise N klemensine bağlanır. 

Giriş kablolarını bağlamaya başlamadan önce panodaki otomatik sigorta mutlaka “0” konumuna 
getirilmelidir. 

Dağıtım panosu ile KGK arasındaki kabloların minimum kesiti kılavuzun sonundaki teknik 
özellikler tablosunda verilmiştir. Kesitin bundan küçük tutulması halinde yangın riski vardır. 
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IEC 62040-3 (EN 50091-3) standardı, KGK’nın çıkışından geriye doğru gerilim kaçağı riskine 
karşı panoda KGK’nın bağlanacağı otomatın yanına aşağıdaki etiketin yapıştırılmasını 
önermektedir. Bu metindeki talimata uyulmaması halinde hayati tehlike doğabilir. 

 

 

Isolate uninterruptible power supply before working on this circuit. 

Bu tesisatta çalışmaya başlamadan önce kesintisiz güç kaynağını devreden ayırınız. 

 

3.4.3 By-pass girişi bağlantısı 

By-pass bağlantısı aşağıda anlatılan şekilde yapılır: 

KGK’nın bağlanacağı by-pass dağıtım panosuna, by-pass kaynağının faz ve nötr hatları üzerine bağlı, 2 
kutuplu bir otomatik sigorta ilave edilmeli, bunun yanına bir de kaçak akım rölesi takılmalıdır. 

Panoya takılacak sigortanın değeri ve türü kılavuzun sonundaki teknik özellikler tablosunda bulunmaktadır. 

Kaçak akım rölesinin koruma eşik değeri 30 mA ile KGK çıkışına bağlanan yüklerin kaçak akımlarının 
toplamı kadar olmalı ve EMI filtresi üzerindeki kondansatörlerin yol açabileceği ani akım 
dalgalanmalarında hatalı açma yapmaması için istenmeyen açmalara karşı korumalı tipte olmalıdır. 

Yukarıda önerilen akım değerleri, söz konusu otomatik sigorta üzerinden yalnızca KGK’nın besleneceği 
düşünülerek verilmiştir. Aksi takdirde her iki değer de aynı sigorta üzerinden beslenen tüm cihazlar göz 
önünde bulundurularak yeniden hesaplanmalıdır. 

Panodaki değişiklikler mutlaka elektrik tesisatı konusunda yetkili teknik bir personel tarafından 
gerçekleştirilmelidir. 

Gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra dağıtım panosundaki otomatik sigorta “0” konumuna getirilir ve faz; 
panodaki sigorta üzerinden by-pass klemensine (BYP), nötr ise N1 klemensine bağlanır. 

By-pass bağlantısını yapmadan önce panodaki otomatik sigorta mutlaka “0” konumuna 
getirilmelidir. 

3.4.4 Batarya (akü) bağlantısı 

Aküler cihazın kabinine yerleştirilmiş halde ise herhangi bir bağlantı yapılmasına gerek yoktur. 

Eğer aküler harici bir kabinde bulunuyorsa veya bir akü kabini içinde bulunan aküler cihazın içindeki 
akülere paralel bağlanmak isteniyorsa yapılması gerekenler şunlardır: 

Batarya kabininin sigortasını “0” konumuna getirin. 

Batarya kabini üzerindeki B- klemensini, cihaz üzerindeki B- klemensine, 

Batarya kabini üzerindeki B+ klemensini, cihaz üzerindeki B+ klemensine, 

Batarya kabini üzerindeki N3 klemensini, cihaz üzerindeki N3 klemensine, 

Batarya kabini üzerindeki PE klemensini, cihaz üzerindeki batarya topraklama klemensine bağlayın. 

Batarya sigortalarını batarya sigorta yuvalarına yerleştirin.  
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Bataryalardan iyi performans alabilmek için ilk kullanımdan önce minimum 9 saat şarj etmeniz 
önerilir. Aksi takdirde KGK, kılavuzun “teknik özellikler” kısmında verilen köprüleme süresini 
sağlayamaz. 

Bataryaların ilk şarjını dilerseniz yükleri çıkışa bağladıktan sonra da yapabilirsiniz. Ancak ilk şarj esnasında 
KGK yükleri çıkışa aktarırsa şarj yarıda kalacaktır. Bu sakıncayı önlemek için ilk şarj için öngörülen süre 
boyunca yükler UPS üzerinden beslenmemelidir. İzlenmesi gereken yol şudur: 

İlk şarjı yükleri çıkışa bağladıktan sonra gerçekleştirmek için: 

Çıkış bağlantılarını ilgili bölümde anlatılan şekilde yapın. 

KGK üzerindeki manuel bypass anahtarını “I” konumuna alın. 

–Varsa- harici batarya kabininin sigortasını ve KGK’nın batarya sigortalarını “I” konumuna getirin. 

KGK’nın bağlandığı şebeke ve by-pass dağıtım panolarındaki otomatik sigortaları “I” konumuna 
getirin. 

KGK’nın giriş, by-pass ve batarya şarjörü sigortalarını “I” konumuna getirin. 

KGK’nın çıkış sigortasını “I” konumuna getirin. 

KGK ile yükler arasındaki sigortaları “I” konumuna getirin. 

Yükleriniz KGK üzerindeki manuel by-pass anahtarı üzerinden beslenmeye başlar. KGK 
enerjilendikten 10 saniye sonra kullanıcı ön panelinin üst satırında “BYPASS OK G” veya “SHUTD. 
OK”, alt satırında ise “MB” iletisi görmeye devam edersiniz.  

Yükler by-pass girişine aktarılmış olduklarından ilk şarj süresince by-pass girişindeki bozukluk ve 
kesintilere karşı korunmazlar. 

İlk şarj esnasında şebeke kesilirse şarj süresi kesinti süresi kadar uzatılmalıdır. 

Şarj için önerilen süre sonunda, KGK’yı devreye almadan önce şu yapılmalıdır: 

Yükleri kapatın  

KGK’nın giriş ve by-pass sigortalarını “0” konumuna getirin. 

KGK’nın batarya sigortalarını ve –varsa- harici batarya kabininin sigortasını “0” konumuna getirin. 

Manuel by-pass anahtarını “0” konumuna getirin. 

Artık cihazı devreye alabilirsiniz. 

İlk şarjı yükleri çıkışa bağlamadan önce gerçekleştirmek için: 

-Varsa- harici batarya kabininin sigortasını “I” konumuna getirin. 

KGK üzerindeki batarya sigortasını “I” konumuna getirin. 

KGK’nın bağlandığı şebeke dağıtım panosundaki otomatik sigortayı “I” konumuna getirin. 

KGK’nın giriş sigortasını ve batarya şarjörü sigortasını “I” konumuna getirin. 

İlk şarj esnasında şebeke kesilirse şarj süresi kesinti süresi kadar uzatılmalıdır. 

Cihaz çalışırken üzerindeki hiçbir klemense kesinlikle dokunulmamalıdır. Bu nedenle çıkış 
bağlantıları, ilk şarj için önerilen süre sonunda ilgili bölümde anlatılan güvenlik önlemleri 
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alındıktan sonra yapılmalıdır. 

Şarj için önerilen süre sonunda, çıkış bağlantılarını yapmaya başlamadan önce şunlar yapılmalıdır: 

KGK’nın giriş sigortasını “0” konumuna getirin. 

KGK’nın batarya sigortasını ve –varsa- harici batarya kabininin sigortasını “0” konumuna getirin. 

KGK’nın bağlandığı şebeke dağıtım panosundaki otomatik sigortayı “0” konumuna getirin. 

Manuel by-pass anahtarının “0”konumunda olduğundan emin olun.   

Artık çıkış bağlantılarını yapabilirsiniz. 

3.4.5 Çıkış bağlantısı 

KGK birbirinden bağımsız birkaç yük besleyecekse her bir yük için ayrı sigorta ve kaçak akım 
rölesi kullanmanız önerilir. Her bir yük, çektiği akıma uygun birer sigorta üzerinden KGK’ya 
bağlandığında, cihazın kısa devre koruma özelliği sayesinde yüklerden birinde kısa devre 
gerçekleşmesi halinde, kısa devre olan yükün sigortası atar ve diğer yükler bu durumdan 
etkilenmezler. 

Yükler ile KGK arasına bağlanacak sigortanın anma akımı, kılavuzun teknik özellikler bölümünde 
verilen “hata giderme akımı” değerinden küçük olmalıdır. Aksi takdirde, kısa devre olduğunda, 
kullanılan sigorta 10 ms’den kısa bir sürede atmaz ve tüm yükler enerjisiz kalır. 

Çıkış bağlantılarını yapmaya başlamadan önce cihazın giriş, çıkış, -varsa- harici batarya kabini ve 
by-pass otomatlarının, batarya sigortalarının, şebeke ve by-pass dağıtım panolarındaki otomatik 
sigortaların “0” konumunda olduğu kontrol edilmelidir. 

Yükler KGK’nın arka panelindeki L2, N2 ve çıkış topraklama klemenslerine bağlanır. 

KGK ile yükler arasındaki kabloların kesitleri yüklerin çektiği akıma uygun olarak seçilmelidir. 

KGK çıkışına bağlanan yüklerin çektiği maksimum güç, KGK’nın anma gücünü aşmamalıdır. 

3.4.6 İletişim ara birimi bağlantısı 

İletişim arabirimi işlevlerinden yararlanabilmek için gerekli olan teçhizat (SNMP adaptörü, modem, 
uzaktan kumanda (remote control) paneli, haberleşme yazılımı, haberleşme kablosu vs.), aksesuar olarak 
temin edilebilir. 

İletişim ara birimi bağlantısı ile ilgili bilgi, ilgili bölümde verilmiştir. 
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4 Devreye Alma ve Devreden Çıkarma 

4.1 Devreye Alma 

Bağlantılar bir önceki bölümde anlatılan şekilde yapıldıktan sonra cihazı devreye almak için tek yapmanız 
gereken, cihaz üzerindeki tüm sigortalar ile şebeke ve by-pass dağıtım panosundaki otomatları “I” 
konumuna getirmektir (harici batarya kabini varsa bunun sigortası da “I” konumuna getirilmelidir). Bu 
yapıldığında, şebeke gerilimi belli bir değerin üzerindeyse cihaz kendiliğinden çalışmaya başlayacaktır. 

Cihaz, açılışta kendisinde bir anormallik olup olmadığını saptamaya yönelik kısa bir test yapar. Birkaç 
saniye süren bu testin ardından her şey normalse yükleri beslemeye başlar. 

Cihazı şebeke geriliminin uygun olmadığı bir anda çalıştırmak için CS tuşuna basılmalıdır. 

4.2 Devreden Çıkarma 

Cihazı devreden çıkartmak için “0” tuşuna basınız. Bu işlem, cihazın KGK fonksiyonlarını durdurur. 
Yükler, doğrudan by-pass hattını besleyen kaynağa bağlıymış gibi by-pass uygun olduğu sürece çalışırlar. 
By-pass sınırlar dışına çıktığında cihaz shutdown moduna geçer. 

Yüklerin beslenmesini durdurmak için KGK’nın çıkış sigortası “0” konumuna getirilmelidir. 

KGK’nın çalışmasını tamamen durdurmak için cihazın tüm sigortaları “0” konumuna getirilmelidir. 

Cihazın tüm sigortaları “0” konumunda olsa da klemenslerde enerji olacağından klemenslere 
dokunulmamalıdır. 

Cihazın klemensleri üzerinde çalışılacaksa şebeke ve by-pass dağıtım panosundaki ve batarya 
kabini üzerindeki sigortalar da “0” konumuna getirilmelidir. 

Bataryaları kabin içinde olan cihazlarda batarya sigortası “0” konumunda da olsa batarya 
klemenslerinde gerilim vardır. Batarya klemenslerine kesinlikle dokunulmamalıdır. 
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5 İşletme 

5.1 Cihazın Çalışması 

5.1.1 Çalışma Modları 

Cihaz; şebeke geriliminin, by-pass geriliminin, bataryaların, cihazın durumuna ve kullanıcının tercihine 
bağlı olarak aşağıdaki çalışma modlarından birinde bulunabilir. 

5.1.1.1 Online çalışma (ONLINE) 

Online çalışma, şebeke gerilimi belli sınırlar dahilinde iken mümkündür. KGK bu modda çalışırken şebeke 
gerilimini işler ve yükleri şebekenin anma değerine eşit bir gerilimle beslerken bataryaları da şarj eder. 

Yükleri beslemek için gerekli enerji şebekeden sağlanır ve enerji akışı eviricinin bulunduğu kol üzerindedir, 
yani evirici devrededir. 

Online çalışma, şebeke geriliminin belli bir aralıkta olması halinde mümkündür. Yük ne kadar düşükse bu 
aralık o kadar geniştir. Cihazın online çalışabileceği şebeke gerilim aralığı ile ilgili daha ayrıntılı bilgi 
“şebekeden çalışma gerilim aralığı” adlı bölümde verilmiştir. 

Cihaz; 

Normal çalışma seçili iken şebeke gerilimi sınırlar dahilinde ve anormal bir durum (aşırı sıcaklık, aşırı 
yükte çalışma süresini geçen aşırı yükleme, arıza vb.) yoksa, 

Yeşil çalışma seçili iken by-pass giriş gerilimi sınırlar dışında fakat şebeke gerilimi online çalışma 
sınırları içindeyse ve anormal bir durum (aşırı sıcaklık, aşırı yükte çalışma süresini geçen aşırı yükleme, 
arıza vb.) yoksa 

 bu modda bulunur. 

5.1.1.2 By-pass çalışması (BYPASS) 

KGK’larda by-pass girişindeki gerilimin elektronik veya mekanik bir anahtar üzerinden çıkışa aktarılmasına 
by-pass adı verilir. Aldığınız üründe ikisi de mevcuttur. Bu bölümde by-pass çalışma modu ile kastedilen; 
by-pass giriş geriliminin, cihazın içindeki elektronik anahtarlar (by-pass tristörleri) kullanılarak çıkışa 
aktarılmasıdır. 

KGK’nın; üzerindeki kesintisiz geçiş sağlayan manuel by-pass anahtarı kullanılarak by-pass’a geçirilmesine 
bakım by-pass’ı adı verilir. Bu anahtar, KGK’nın devre dışı olduğu durumlarda, bypass gerilimini KGK 
çıkışına manuel olarak aktarma amacı ile kullanılır. 

Mekanik bakım by-pass anahtarı (manuel bypass anahtarı) kesintisiz bir anahtardır. Kullanılması 
gereken durumlarda 5.1.2.3 deki talimatlara uygun olarak yükler kesintisiz olarak bakım by-pass 
ına geçirilebilir. Benzer biçimde bakım by-pass ından normal çalışma moduna geçiş ve istisnai 

durumlar için de 5.1.2.3 deki talimatlar ugunmalıdır. 

KGK; by-pass modundayken by-pass giriş gerilimini tristörler üzerinden çıkışa aktarır. Yükleri beslemek 
için gereken enerji by-pass girişinden sağlanır. Enerji akışı by-pass tristörlerinin bulunduğu kol üzerindedir, 
yani evirici devre dışıdır. 

Cihazın bu modda bulunması için by-pass giriş geriliminin belli sınırlar dahilinde olması şarttır. Bu gerilim 
aralığı ilgili bölümde verilmiştir (by-pass çalışması gerilim aralığı). 

Cihaz; 

Çalışma şekli olarak “yeşil çalışma” seçili iken by-pass giriş gerilimi sınırlar dahilinde olduğu sürece bu 
modda bulunur. 
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Normal çalışma seçili ve online çalışmakta iken aşağıdakilerden biri gerçekleştiğinde –by-pass giriş 
gerilimi uygunsa- kendiliğinden by-pass moduna geçer ve bunlardan sonuncusu gerçekleşmedikçe, by-
pass’a geçmesini gerektiren neden ortadan kalktığında yeniden online çalışmaya döner. 

o Aşırı yüklemelerde aşırı yükleme süresinin aşılması, 

o Aşırı sıcaklık, 

o Cihazın bazı bölümlerinin arızalanması 

Ayrıca; kullanıcı, cihazın online modda ve by-pass giriş geriliminin uygun olduğu bir anda veya yeşil 
çalışma esnasında “0” tuşuna basarak cihazı by-pass moduna geçirebilir. (bu, çalışma şeklini “KGK devre 
dışı” olarak değiştirmek demektir). Fakat cihaz bu şekilde by-pass moduna geçirilir ve by-pass giriş gerilimi 
sınır değerlerin dışına çıkarsa cihaz bataryadan çalışmaya geçmez; şebeke geriliminin o anki değeri online 
çalışma sınırları dahilindeyse shutdown moduna geçer, yoksa kapanır. 

Cihaz “0” tuşuna basmak suretiyle by-pass moduna geçirildiyse (çalışma şekli olarak “KGK devre 
dışı” seçildiyse), by-pass giriş gerilimi sınır değerlerin dışına çıktığında, şebeke geriliminin o anki 
değerine bağlı olarak shutdown moduna geçer ya da kapanır. Bu nedenle yüklerinizin by-pass’tan 
kesintisiz beslenmesini istiyorsanız yeşil çalışmayı seçmeniz önerilir. 

Cihaz, online çalışma esnasında “0” tuşuna basılarak by-pass moduna geçirilmek istendiğinde by-pass giriş 
gerilimi uygun olmazsa yine shutdown moduna geçer. 

Aşırı yükten dolayı by-pass moduna geçmiş olan bir cihazda aşırı yük durumu sürerken by-pass giriş 
gerilimi sınırlar dışına çıkarsa, cihazın yeniden online çalışmaya dönmesi yük durumuna bağlıdır. Aşırı yük 
fazlaysa cihaz kapanır. 

5.1.1.3 Bataryadan çalışma (BATTR) 

Bataryadan çalışma, KGK’nın batarya gerilimini işleyerek evirici girişinde eviricinin şebekenin anma 
gerilimine çevirebileceği büyüklükte bir doğru gerilim oluşturmasına verilen addır. 

Yeşil çalışma sırasında şebeke gerilimi sınırlar dışına çıkarsa, KGK, by-pass girişinin de sınırlar dışına 
çıkma ihtimaline karşı eviricinin girişindeki doğru gerilimi de bataryaya kesintisiz geçiş için hazır tutmak 
için doğrultucusunu çalıştırır, yani bataryadan çalışma moduna geçer. Fakat aynı anda by-pass modunda da 
bulunmaktadır. Bu, cihazın aynı anda iki modda birden bulunduğu istisnai bir durumdur. 

KGK; 

Normal çalışma seçili ve şebeke gerilimi sınırlar dışındayken anormal bir durum da yok ise bataryadan 
çalışır. Bu esnada evirici de çalışmakta ve yükleri beslemek için gerekli enerji bataryalardan 
sağlanmaktadır. 

Yeşil çalışma seçili ve hem by-pass hem de şebeke gerilimi sınırlar dışındayken anormal bir durum da 
yok ise bataryadan çalışır. Bu esnada evirici de çalışmakta ve yükleri beslemek için gerekli enerji 
bataryalardan sağlanmaktadır. 

Yeşil çalışma seçili ve yalnızca şebeke gerilimi sınırlar dışında ise bataryadan çalışır fakat yükleri by-
pass girişinden besler.  

Cihazın giriş gerilimi 130 V’un altında olduğu için açılmıyorsa veya cihazı girişine gerilim uygulamadan ya 
da giriş sigortası “0” konumundayken açmak istiyorsanız “CS” tuşuna basmanız yeterlidir. Bu durumda 
cihaz shutdown modunda açılır ve açılışta kendisinde bir anormallik olup olmadığını tespit etmek amacıyla 
yaptığı kısa bir testin ardından her şey normalse bataryadan çalışmaya geçer. 

Cihazın bataryadan çalışabileceği süre; yüke, batarya adedine ve kapasitesine bağlıdır. Cihaz; batarya 
gerilimi belli bir seviyeye düştüğünde çıkışını kapatır. 

Batarya kapasitesi belli bir değerin altına düştüğünde, ömürleri büyük ölçüde azalmaktadır. Cihaz; buna 
karşı bir önlem olarak batarya kapasitesi toplam kapasitenin %30’una düştüğünde bataryadan çalışmayı 
durdurur. 
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5.1.1.4 Shutdown (SHUTD) 

Bu modda; cihaz açık olduğu halde çıkışta enerji yoktur ve yükler beslenmemektedir. 

Cihazın ilk olarak girdiği mod budur. 

Cihaz açılır açılmaz rutin olarak kendisinde bir anormallik olup olmadığını tespit etmek amacıyla kısa bir 
test yapar. Bu test esnasında shutdown modunda bulunur. 

Cihazın, bunun haricinde shutdown moduna geçmesini gerektiren durumlar şunlardır: 

Kullanıcının, by-pass giriş geriliminin uygun olmadığı bir anda “KGK devre dışı” çalışmasını seçmesi 
(“0” tuşuna basması), 

“KGK devre dışı” çalışması seçili ve şebeke gerilimi online çalışma sınırları dahilindeyken by-pass giriş 
geriliminin sınırlar dışına çıkması, 

Çalışma şekli olarak “KGK devre dışı” seçiliyken iletişim ara biriminden kapanma komutu 
gönderilmesi. 

Ayrıca, 

Cihazın, bataryadan çalışmakta iken iletişim ara biriminden gelen kapanma komutu ile şebeke bekleme 
moduna geçmesinin ardından şebeke geldiğinde cihaz kısa bir süre için bu moda girer, sonra normal ya 
da yeşil çalışmanın seçilmiş olmasına ve by-pass gerilimine bağlı olarak online ya by-pass moduna 
geçer. 

Çalışma şekli olarak normal ya da yeşil çalışma seçiliyken iletişim ara biriminden kapanma komutu 
gönderildiğinde önce kısa bir süre için bu moda geçer (çıkışını kapatır), sonra kapanma komutu 
gelmeden önce bulunduğu moda geçerek yeniden çıkış gerilimi oluşturur. 

Açılıştaki test esnasında “0” tuşuna basılması halinde cihaz, test başarılı olsa bile bu modda kalır. 

Shutdown modundaki bir cihazı online çalışma moduna geçirmek için “I” tuşuna bir kez basmak yeterlidir. 

5.1.1.5 Evirici hatası (INVFLR) 

KGK, kendi içinde bir arıza olması durumunda bu çalışma moduna geçer. Arızanın gerçekleşme anında 
online çalışmakta ise ve gerçekleşen arıza mani olmazsa bu moda geçerken yükleri by-pass’a aktarmayı 
dener. By-pass girişi uygun değilse çıkış hatası moduna geçer. 

Cihazın bu moda geçtiğini gördüğünüzde yükleri devreden çıkartarak cihazı çalıştırmayı en fazla 
iki kez daha deneyin. Cihaz bu denemelerde yeniden aynı moda geçiyorsa teknik servise haber 
vermeniz gerekmektedir. 

5.1.1.6 Çıkış hatası (OUTFLR) 

Cihazın, yüklerin zarar görme ihtimali olan durumlarda kendiliğinden çıkış hatası moduna geçer. Bu 
modda cihazın çıkışı kapalı ve yükler enerjisizdir. 

Cihaz; çıkış hatası modunda kapalı değildir, çalışır, ancak çıkışında gerilim bulunmaz. 

Cihazın çıkış hatası durumuna geçmesi için aşağıdakilerden biri gerçekleşmiş olmalıdır: 

Online çalışma esnasında çıkışta bir kısa devre oluşması ve yaklaşık 100 ms’den uzun sürmesi, 

Cihazın koşullar gerektirdiği için kendiliğinden by-pass moduna geçmeye çalışması fakat bu anda by-
pass giriş geriliminin by-pass çalışması için uygun olmaması, 

Evirici hatası modunda by-pass moduna geçme girişiminin başarısız olması 

Cihaz bu moda geçtiğinde çalışma şeklini kendiliğinden “KGK devre dışı” olarak değiştirir. Ekranın sağ 
üst köşesinde “0” yazar. 
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Çıkış hatası modundan çıkmak için gerekli düzeltmeleri yaptıktan sonra “I” tuşuna iki kez basmak 
gereklidir. Sorun giderildiyse cihaz çıkışını yeniden enerjilendirir. 

Çıkış hatası modundan çıkmayı denemeden önce cihazın fanının (bkz. arka panel fotoğrafı) dönüp 
dönmediği kontrol edilmeli, dönmüyorsa teknik servise haber verilmelidir, aksi halde cihazın 
yeniden çıkış hatası verme ihtimali yüksektir. 

Fanın dönüp dönmediğini anlamak için çıkardığı sesi dinleyebilir, fanın bulunduğu yerdeki deliklerden içeri 
bakabilir ya da elinizi söz konusu deliklerin önüne tutabilirsiniz. 

Fanın dönüp dönmediğini anlamak amacıyla cihazın kapağını açmak yada deliklere bir şey sokmak 
son derece tehlikelidir. 

5.1.1.7 Şebeke bekleme (WTMNS) 

Şebeke bekleme modu, cihazın çıkışını şebeke gerilimi online çalışma sınırları içine girene kadar kapatacağı 
ve bu gerçekleştiğinde online çalışmaya başlayacağı anlamına gelir. 

Cihazın bu çalışma moduna geçebilmesi için bataryadan çalışma esnasında iletişim arabirimi üzerinden 
kapatma komutu gönderilmesi gereklidir. Kapatma komutu gönderildiğinde, kullanıcının yazılım aracılığıyla 
bildirdiği süre sonunda sonunda şebeke bekleme moduna geçer. 

Kapatma komutu normal ya da yeşil çalışma esnasında gönderilirse cihaz belirtilen süre sonunda çıkışını 
kapatır (shutdown moduna geçer) ve yeniden açar (çalışma şeklinin gerektirdiği çalışma moduna döner). 

Kapatma komutu, çalışma şekli olarak “KGK devre dışı” iken gönderilirse cihaz belirtilen süre sonunda 
shutdown moduna geçer ve orada kalır. 

Cihaz, şebeke bekleme modundayken manuel olarak açılmak istenirse önce “0” tuşuna basılarak tamamen 
kapatılmalı, sonra “CS” tuşuna basılmalıdır. Bu yapıldığında, cihaz bataryadan çalışmaya geçer. 

5.1.2 Çalışma Şekilleri 

5.1.2.1 Online öncelikli çalışma (Normal Çalışma) 

Cihaz, giriş sigortası “I” konumuna getirildiğinde şebeke gerilimi 130 V’un üzerindeyse açılır ve rutin 
olarak yaptığı testin ardından her şey normalse ve test sırasında “0” ya da “I” tuşlarına basılmadıysa bu 
şekilde çalışmaya başlar. 

Cihaz şebeke yokken CS tuşuna basılarak bataryadan açıldığında da bu şekilde çalışmaya başlar. 

KGK, bu çalışma şeklinde önceliği en güvenli çalışma modu olan online çalışma moduna verir. Şebeke 
gerilimi online çalışma sınırları dışına çıktığında ise bataryadan çalışmaya geçer. Cihaz bu şekilde 
bataryadan çalışmaya geçtiğinde, şebeke gerilimi yeniden online çalışma sınırları içine girdiğinde online 
çalışmaya geri döner. 

Anormal bir durum (aşırı sıcaklık, aşırı yükte çalışma süresini geçen aşırı yükleme, arıza vb.) söz konusu 
olduğunda ise şebeke gerilimi online çalışma sınırları dahilinde olmasına rağmen by-pass moduna geçmeye 
çalışır. By-pass’a geçişin başarısız olduğu durumlarda mevcut anormalliğin ne olduğuna ve bağlı olarak 
çıkış hatası moduna geçer ya da kapanır. Cihaz bu şekilde by-pass moduna geçtiyse, söz konusu anormallik 
ortadan kalktığında online çalışmaya geri döner. 

Bu çalışma şeklinin seçili olduğu, ekranın sağ üst köşesindeki “N” harfinden anlaşılır. 

Normal çalışma, en güvenli çalışma şeklidir. Şebeke gerilimindeki kısa süreli bozukluklara 
(sıçramalar, çökmeler, frekans değişimleri vb) ve çıkış kısa devrelerine karşı koruma yalnız normal 
çalışmada sağlanır. 
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Cihazı normal çalışmadan yeşil çalışmaya geçirmek için “I” tuşuna; 

Cihaz o an sesli uyarı vermekteyse iki kez, 

Sesli uyarı yoksa bir kez 

basmak yeterlidir. 

Cihazı normal çalışmadan “KGK devre dışı” çalışmasına geçirmek için 0 tuşuna basmak yeterlidir. 

5.1.2.2 By-pass öncelikli çalışma (Yeşil Çalışma) 

Cihaz, bu çalışma şeklinde, önceliği by-pass moduna verir ve by-pass girişi gerilimi yükleri beslemek için 
uygun olduğu sürece bu modda çalışır. 

By-pass giriş gerilimi sınırları dışına çıktığında ise şebeke geriliminin online çalışma için uygun olup 
olmadığına bakar. Şebeke gerilimi online çalışma sınırları dahilindeyse online çalışmaya geçer. By-pass 
gerilimi yeniden sınırlar içine döndüğünde by-pass moduna geri döner. 

By-pass gerilimi yükleri beslemek için uygun değil ve şebeke gerilimi de online çalışma sınırları dışında ise 
cihaz bataryadan çalışmaya geçer. By-pass gerilimi yeniden sınırlar içine girerse by-pass moduna döner. 
Şebeke gerilimi yeniden online çalışma sınırları içine girerse –by-pass gerilimi de hala uygun değilse- online 
çalışmaya döner. 

Bu modda by-pass giriş gerilimi uygun olduğu sürece evirici devre dışı olduğundan verim çok yüksektir. 
Cihaz bu modda çalıştırılarak enerji tasarrufu sağlanabilir. 

Bu çalışma şeklinde, yüklerin, by-pass’tan beslendikleri sırada by-pass girişindeki kısa süreli gerilim 
bozukluklarına( sıçramalar, çökmeler, frekans değişimleri vb) maruz kalabilecekleri ve cihazın çıkış 
kısa devrelerine karşı koruma sağlayamayacağı unutulmamalıdır (böyle bir durumda çıkış kısa 
devresi gerçekleştiğinde tek koruma teçhizatı devredeki otomatik sigortalardır). Bu nedenle, daha 
güvenli olan “normal çalışma”yı seçmeniz önerilir. 

Bu çalışma şeklinin seçili olduğu, ekranın sağ üst köşesindeki “G” harfinden anlaşılır. 

Cihazı yeşil çalışmadan normal çalışmaya geçirmek için “I” tuşuna; 

Cihaz o an sesli uyarı vermekteyse iki kez, 

Sesli uyarı yoksa bir kez 

basmak yeterlidir. 

Cihazı yeşil çalışmadan “KGK devre dışı” çalışmasına geçirmek için 0 tuşuna basmak yeterlidir. 

5.1.2.3 “KGK devre dışı” çalışması 
 Normal çalışma modundan bakım by-pass ına geçiş 

Aşağıda tanımlanan yol KGK’nın normal çalışma modundan kesintisiz bakım by-pass ına geçişinin doğru 
yapılmasını, yüklerin enerjisiz kalmasını engellemeyi ve kullanıcı emniyetini amaçlamaktadır.    

• KGK’nın normal çalışma modunda olduğundan emin olun (kullanıcı ön panelinde “ONLINE 
OK N” iletisini görmelisiniz) 

• KGK’nın kullanıcı ön panelinden “I” butonuna gerektiği kadar basarak cihazınızı greenmod a 
geçirin (sağ üst satırda “G” karakterini gördüğünüzden emin olun).   

• Kullanıcı ön panelinde “BYPASS OK” iletisini gördüğünüzden ve bypass ledinin yandığından 
emin olun. 

• Manuel bypass anahtarını “1” konumuna getirin. 

• KGK nızın kullanıcı ön panelinin alt satırında “MB” iletisini aldığınızdan emin olun. 

• Çıkış, giriş, bypass, batarya doldurucu ve batarya sigortalarını “0”konumuna getirin ve KGK nın 
kapandığından emin olun. 
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Yükleriniz artık KGK’nın manuel bypass anahtarı üzerinden beslenmektedir. Yükleriniz manuel 
bypass anahtarı üzerinden beslenirken herhangibir şebeke kesintisi olursa yükleriniz enerjisiz 
kalacaktır. 

KGK’nın tüm otomatları “0” konumunda ve KGK kapalı olmasına rağmen manuel bypass 
anahtarı “1” konumunda ise KGK’nın çıkış klemenslerinde ve yükleriniz besleme bölümünde 
bypass gerilimi mevcuttur. Manuel bypass anahtarını “0” konumuna almadan müdahale etmeyiniz! 

İstisnai Durumlar 

KGK nızı manuel bypass a atmadan önce “I” butonuna basarak statik bypass a  geçiremiyorsanız 
ve kullanıcı ön panelinde “ONLINE OK G” iletisi alıyorsanız bypass gerilimi, kesintisiz manuel 
bypass geçişi için uygun değildir. Bu durum bypass geriliminin ve/veya frekansının sınırlar dışında 
olduğu anlamına gelir. 

Bypass bağlantınızın olduğundan KGK nın bypass otomatının “1“ konumunda olduğundan emin 
olun. Ön panelde “G” iletisi alana kadar “I” butonuna basın. “BYPASS OK” iletisi alamadığınız halde 
manuel bypass anahtarını “1” konumuna getirirseniz, yüklerinize uygun olmayan gerilim ve/veya 
frekansta enerji vermiş olacaksınız. Bu geçiş sırasında yükleriniz kısa bir süre enerjisiz de kalabilir. 

KGK nızın kullanıcı ön panelinde “BATTR. OK” iletisi alıyorsanız, KGK nız şebeke gerilimi 
mevcut olmadığı için bataryadan çalışmaktadır. Eğer giriş otomatınız “0” konumunda değil veya 
bypass geriliminiz mevcutsa  kullanıcı ön panelinden “I” butonuna basarak KGK nızı greenmod a 
geçirebilirsiniz. Kullanıcı ön panelinde “BYPASS OK” iletisi alıyorsanız, manuel bypass anahtarını “1” 
konumuna getirerek kesintisiz manuel bypass geçişini sağlayabilirsiniz. 

Bakım by-pass ından normal çalışma moduna dönüş 

• KGK kapalı ise sırayla batarya, batarya doldurucu, çıkış, bypass ve giriş otomatlarını “1” 
konumuna getirin. 

• KGK’nın açıldığından emin olun. 

• KGK açıldıktan bir süre sonra kullanıcı ön panelinde “MB” iletisini aldığınızdan ve bypass ledinin 
yandığından emin olun. 

• Manul bypass anahtarını “0” konumuna alın. 

• En az 10 saniye bekleyin. 

• Kullanıcı ön panelinde şebeke varsa “ONLINE OK”, şebeke yok ise “BATTR. OK” iletisi 
aldığınızdan emin olun. 

• “BATTR. OK” iletisi alıyorsanız şebeke bağlantınızın olduğundan, panodaki giriş sigortalarının ve 
KGK’nın giriş otomatının “1” konumunda olduğundan emin olun. 

 

5.1.3 Çalışma Özellikleri ve Sınır Değerler 

5.1.3.1 Şebekeden çalışma gerilim aralığı 

Cihazın online modunda çalışabileceği gerilim belli bir değerin altında veya üzerinde olamaz. Bu gerilim 
aralığının alt sınırı devredeki yük miktarına bağlıdır. 

Şebekeden çalışma gerilimi alt sınırının yük ile değişim grafiği “teknik özellikler” bölümünde verilmiştir. 

Şebekeden çalışma gerilim aralığının üst sınırı yükten bağımsız ve 280 V’tur. Şebeke gerilimi 280 V’u 
geçtiğinde cihaz bataryadan çalışmaya geçer. Cihazın yeniden online çalışmaya dönebilmesi için şebeke 
geriliminin 275 V’un altına inmesi gereklidir. 

5.1.3.2 By-pass çalışması gerilim aralığı 

Cihazın by-pass modunda çalışabilmesi için by-pass giriş geriliminin belli bir aralıkta olması şartı vardır. Bu 

aralık, fabrikada şebekenin anma gerilimi %10, yani 198 V – 242 V olarak ayarlanmıştır. By-pass gerilimi 
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198 V’un altına iner ya da 242 V’un üzerine çıkarsa cihaz by-pass modundan çıkar. Bu sınır değerler, 
sipariş sırasında ya da teknik servis aracılığı ile istenen zamanda değiştirilebilir. 

Yeniden by-pass moduna dönebilmesi için by-pass geriliminin, (alt sınır + 5V) ve (üst sınır – 5V) aralığına, 
yani fabrika ayarıyla kullanılan cihazlarda 203 V- 237 V aralığına dönmesi gereklidir. 

5.1.3.3 Batarya yönetimi ve köprüleme süresi 

Cihazın gelişkin bir batarya yönetimi vardır. 

Bataryaların şarj edilebilmesi için şebeke geriliminin mevcut ve online çalışma aralığında olması şartı vardır. 
Batarya şarjında kullanılan algoritma sayesinde batarya ömrünün uzun olması sağlanmıştır. Bu algoritmanın 
üstünlükleri şunlardır: 

Şebeke gerilimi 80 V’a kadar düşse de bataryaların şarj edilmesi. 

Yükten bağımsız şarj gerilimi. 

Sıcaklık kontrollü batarya şarjı. 

Şarj sırasında batarya akım ve gerilimi aşağıdaki grafikteki gibi değişir: 

Zaman - şarj gerilimi ve akımı
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Sabit güç bölgesinde, batarya akımı, bataryalara aktarılan gücü belli bir değerde sabit tutacak şekilde 
kontrol edilir. Batarya gerilimi belli bir değeri aştığında dengeleme şarjına geçilir. Burada bataryalara 
uygulanan gerilim sabit ve batarya başına 14.4 V (hücre başına 2.4 V) ’tur. Dengeleme şarjı yarım saat 
sürer. Bu süre sonunda tampon şarja geçilir. Tampon şarjda bataryalara uygulanan gerilim sabit ve 25 

C’lik ortam sıcaklığında batarya başına 13.5 V (hücre başına 2.25 V) değerindedir. Tampon şarj gerilimi 
sıcaklığa göre ayarlanır. Cihaz, bataryadan çalışmaya geçene kadar bu bölgede kalır. 

Bilindiği gibi kalan bataryadan çalışma süresini (cihazın ne kadar süre daha bataryadan çalışabileceğini) 
ölçmek mümkün değildir, bu büyüklük ancak tahmin edilebilir. Cihaz, online ya da by-pass modunda 
çalışmakta ya da shutdown modunda olsa bile yapay zeka algoritması tabanlı bir yöntem ile kalan batarya 
süresini sürekli olarak hesaplar ve görüntüler. Cihaz bataryadan çalışmıyorken hesaplanan değerler gerçeğe 
yakındır fakat bataryadan çalışmaya geçildikten birkaç dakika sonra hesaplanan değerler daha sağlıklı 
olacaktır. 

Köprüleme süresinin ne kadar olacağı devredeki yüke, bataryaların adedine ve kapasitesine ve kesinti 
başlangıcındaki şarj durumlarına bağlıdır. Kılavuzun sonundaki teknik özellikler tablosunda cihazın tam ve 
yarı yüküyle yüklenmesi durumunda tam dolu bataryalardan ne kadar süreyle çalışabileceği verilmiştir. 
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Daha uzun köprüleme sürelerine ihtiyaç duyuluyorsa cihazın kabini içindeki akülerin kapasitesi 
arttırılabilir ya da ek batarya kabini bağlanabilir. Bunun için teknik servisle bağlantı kurunuz. 

Deşarj (bataryadan çalışma) sırasında akım dalgalılığı minimumdur 

Cihazın batarya testi özelliği de vardır. Böylece aküler ömürlerinin sonuna yaklaştığında kullanıcıyı uyarır. 
Batarya testi 90 günde bir otomatik olarak yapılır. İletişim kiti mevcutsa batarya testi kullanıcı tarafından 
istenilen herhangi bir zamanda yaptırılabilir. En sağlıklı sonuç bataryalar dolu ve cihaz anma yüküne yakın 
bir yükle yüklüyken alınır. 

Cihaz batarya testini bataryadan çalışma moduna geçerek yapar. Test maksimum 10 saniye sürer. Bu süre 
zarfında akü gerilimi belli bir değerin altına düşerse test başarısız olur. Bu durumda ekranda BATTF mesajı 
görülür, cihaz sesli uyarı verir ve fault ışığı yanıp sönmeye başlar. Test bitiminde cihaz teste girmeden 
önceki çalışma moduna döner fakat sesli ve ışıklı uyarı sürer. 

“Line” ışığı sürekli yandığı halde (şebeke mevcut olduğu halde) LCD’de BATTR mesajı yazıyor ve 
“Battery” ışığı yanıyorsa bu, o anda batarya testi yaptırıldığını gösterir. 

Cihaz; batarya testine bataryalar boşken girer ve test başarısız olursa, test sonucu yanıltıcı olabilir. Bu 
nedenle şebeke varken cihazın bir süre çalışmasına ve bataryalarını şarj etmesine izin verin. Bataryalar 
BATTF mesajının devam edip etmediğini gözleyin ve mesaj uzun süre kalkmazsa teknik servisi arayın. 

Batarya testinin başarısız olması akülerin ömürlerinin sonuna yaklaştığını gösterir. Böyle bir 
durumda teknik servis ile bağlantı kurulması gerekmektedir. 

Cihaz; test başarılı olursa, teste girmeden önceki şekilde çalışmaya devam eder. 

Batarya ömrü; bataryanın tipi, şarj deşarj sayısı, deşarj derinliği, ortam sıcaklığı gibi parametrelere bağlıdır. 
Tipik bir bataryanın ömrünün sıcaklıkla değişim grafiği aşağıda verilmiştir. Batarya ömrü iki doğru arasında 
kalan bölgede bulunur. 
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Belli bir yükteki köprüleme süresini ölçmek için, çalışma şekli olarak “normal” seçili ve cihaz belirlediğiniz 
yük ile çalışmakta iken giriş sigortasını “0” konumuna getirmeniz yeterlidir. Bu durumda cihaz bataryadan 
çalışmaya geçecektir. Bir süre sonra ekranda BUV mesajı görülür. Sigortayı “0” konumuna geçirmeniz ile 
cihazın kendini kapatması arasında geçen süre köprüleme süresine eşittir. BUV mesajının görülmesini takip 
eden birkaç dakika içinde cihaz kapanacağından, yüklerin enerjisiz kalmasını istemediğiniz durumlarda 
BUV mesajını gördüğünüzde cihazın giriş sigortasının yeniden “I” konumuna getirmeniz önerilir. 

Köprüleme süresini doğru olarak ölçebilmek için testi başlattığınız anda bataryalar dolu olmalıdır  
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5.1.3.4 Sıcaklık yönetimi 

Cihaz; içindeki belli noktaların sıcaklıklarını ölçer, ölçüm yapma olanağı olmayan yarıiletken 
jonksiyonlarının sıcaklıklarını ise elektriksel verileri kullanarak hesaplar. Bu sayede cihaz; 

Aşırı yüklenme süresini artmış güvenlikle saptar. 

Aşırı sıcaklık korumasını gelişkin şekilde yapar. 

5.1.3.5 İletişim ara birimi 

İletişim arabirimi işlevlerinden yararlanabilmek için gerekli olan donanım (SNMP adaptörü, modem, 
uzaktan kumanda (remote control) paneli, haberleşme yazılımı, haberleşme kablosu vs.), aksesuar olarak 
temin edilebilir. 

Haberleşme arabirimi aşağıda sayılan özelliklere sahiptir: 

Operatörsüz haberleşme 

KGK ile bilgisayar arasında doğrudan haberleşme 

Network’e Client olarak dahil etme 

Çalışma modunu bir dış birime bildirme 

Bu özelliklerin kullanılabilmesi için gerekli donanım, aksesuar olarak temin edilebilir. Arabirimin teknik 
özellikleri ve protokolü için gerekli doküman, aksesuar olarak sağlanan donanımla birlikte verilecektir. 

Yıldırımlı havalarda iletişim ara birimi kablolarını sökmeyiniz, çıkarmayınız. 

5.1.3.5.1 Serbest kontak haberleşmesi 

KGK’nın 9-Pinli D-SUB dişi soketi (serbest kontak) aşağıdaki sinyalleri verir: 

UPS shutdown (KGK kapatma) 

Bu giriş KGK’yı bir bilgisayar ile uzaktan kontrolle kapatmak ve açmak için kullanılır. 

 (Pin 6: high (+ 5V... + 12V), Pin 7: 0V) 

Mains failure (şebeke yetersiz) 

Bu sinyal (Pin 2 ve Pin 4 arasındaki kontak kapalı), şebekenin belli sınırlar dahilinde olmaması 
halinde verilir, cihaz şebekeden çalışmaya başlayınca silinir. 

Low battery (Düşük enerjili akü) 

Bu sinyal (Pin 5 ve Pin 4 arasındaki kontak kapalı), kalan akü kapasitesi %30’un altına düştüğünde 
verilir. 

By-pass active (Şebekeden besleme) 

Bu sinyal (Pin 1 ve Pin 4 arasındaki kontak kapalı), KGK’nın tüketici cihazı doğrudan by-pass 
girişinden beslediği durumlarda verilir. 

Summary alarm (Genel alarm) 

Bu sinyal (Pin 8 ve Pin 4 arasındaki kontak kapalı), bataryadan çalışma, low battery, by-pass active 
veya “Fault” ışığının yanıp söndüğü durumlarda verilir. 

Aşağıda serbest kontak haberleşmesi için bir bağlantı örneği gösterilmiştir. Haberleşilen sistemin 
gönderdiği sinyallerin DC olması durumunda geçen akımın kesilebilmesi açısından R dirençlerinin 50 k 
değerinde olması gerekmektedir. KGK’nın haberleşeceği cihazın, kontaklardan 0.1 mA’in üzerinde bir 
akım geçirmesi söz konusu ise aksesuar olarak 105430010065 depo kodlu DSP UPS relay-interface kartını 
isteyiniz. 
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5.1.3.5.2 Seri haberleşme 

RS232 seri haberleşme birimi 9 Pinli D-SUB erkek konnektörüne bağlıdır. 

GND Pin 5 ’e, 

TXD Pin 3 ’e, 

RXD Pin 2 ’ye bağlıdır. Geri kalan Pin’ler bağlantısızdır. 

Aşağıdaki şekil, RS 232 üzerinden bilgisayar seri haberleşme bağlantısı örneği olarak verilmiştir: 

 

5.1.4 Normal Olmayan Koşullarda Çalışma Özellikleri 

5.1.4.1 Aşırı yükleme 

Cihazın çıkışına anma gücünü aşan yükler bağlanmasına “aşırı yükleme” adı verilir. 

Cihaz, online çalışmaktayken anma yükünü aşan yükleri de bir süre besleyebilir. Bu süre yük miktarına ve 
yarıiletkenlerin aşırı yüklenmenin başlangıç anındaki sıcaklıklarına bağlıdır. Cihaz, aşırı yükleme süresini 
saptarken şu yolu kullanır: 

Çıkış sigortasının ısıl karakteristiği göz önünde bulundurularak oluşturulan bir ısıl modelden 
faydalanarak, yükleri çıkış sigortasının atmasına neden olmayacak bir süre boyunca besler, sonra (by-
pass giriş gerilimi uygunsa) by-pass’a aktarır. 
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Bu arada jonksiyon sıcaklığı belli bir değeri aşarsa ısıl model yardımıyla hesaplanan süre dolmadan 
yükleri (by-pass giriş gerilimi uygunsa) by-pass’a aktarır. 

Aşırı yükleme süresinin aşırı yük miktarı ile değişim grafiği kılavuzun “teknik özellikler” bölümünde 
verilmiştir: 

Cihaz, aşırı yüklemenin başlangıç anında by-pass modunda çalışmaktaysa veya aşırı yükten ötürü by-pass 
moduna geçtiyse sistemdeki tek koruma devredeki otomatik sigortalardır. Cihazın sigortalarından biri 
attığında çıkıştaki tüm yükler enerjisiz kalacaktır. 

Güvenli çalışma için cihazın aşırı yüklenmemesine dikkat edilmelidir. 

5.1.4.2 Çıkışta kısa devre gerçekleşmesi 

Cihaz, çıkışında bir kısa devre meydana geldiğinde akım kaynağı gibi davranarak (aşırı akım çekildiği sürece 
çıkış gerilimini düşürüp çıkıştan çekilen akımı belli bir değerde sabit tutarak) kendisi ile kısa devreye düşen 
yük arasındaki sigortayı atmaya zorlar. Sigortanın atması ile kısa devre ortadan kalkar ve diğer yüklerin bu 
durumdan etkilenmesi önlenmiş olur. 

Cihazın kısa devre koruma işlevini yerine getirebilmesi için her bir yük; devreye, anma akımına 
uygun olarak seçilmiş ayrı birer sigorta üzerinden bağlanmalı ve kısa devre anında cihaz online 
veya batarya modunda çalışıyor olmalıdır. 

Kısa devre online çalışma sırasında gerçekleşir ve yaklaşık 100 ms’den uzun sürerse cihaz OUTFLR 
moduna geçer. 

Kısa devre bataryadan çalışma sırasında gerçekleşir ve yaklaşık 100 ms’den uzun sürerse cihaz kapanır. 

5.1.4.3 Çıkışa yüksek kalkış akımlı yükler bağlanması 

Bazı yükler enerjilendirildikleri anda çok kısa bir süre için anma akımlarının çok üzerinde bir akım çekerler. 
Sıradan KGK’lar bu aşırı yüklenme durumunda ya korumaya geçerek çıkışlarını kapatır ve çıkışa bağlı tüm 
yüklerin enerjisiz kalmasına neden olurlar ya da by-pass’a geçerek çıkıştaki tüm yükleri şebekeye aktarırlar. 

Aldığınız ürün ise böyle bir durumda akım kaynağı gibi davranır (aşırı akım çekildiği sürece çıkış gerilimini 
düşürerek çıkıştan çekilen akımı belli bir değerde sabit tutar). Böylece çıkıştaki yüklerin hiçbiri bu 
durumdan etkilenmez. 

Bu özellikten faydalanabilmek için cihaz online veya batarya modunda çalışıyor olmalıdır. 
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5.2 Göstergeler 

5.2.1 Ön Panel 

Cihazın ön panel fotoğrafı aşağıda görülmektedir: 

 

 

Ön panel üç bölümde incelenebilir. Bunlar: 

LCD (Liquid crystal display-likit kristal ekran), 

Işıklar 

Tuşlardır 

5.2.1.1 Ekran (LCD) 

Cihazın ekranı dört alandan oluşmaktadır. Bu alanlar aşağıda gösterilmiştir. 

 

Ekranının “çalışma modu” alanında, cihazın o an içinde bulunduğu çalışma modu görülür. Bu alanın sol 
kısmında görülebilecek mesajlar ve açıklamaları şunlardır: 

SHUTD: Cihaz shutdown modundayken görülür 

ONLINE: Cihaz online çalışma modundayken görülür 

BATTR: Cihaz bataryadan çalışırken görülür 

BYPASS: Cihaz by-pass modunda çalışırken görülür 

WTMNS: Cihaz şebeke bekleme modundayken görülür 

INVFLR: Cihaz evirici hatası modundayken görülür 

OUTFLR: Cihaz çıkış hatası modundayken görülür 

Yeşil çalışma sırasında şebeke gerilimi sınırlar dışına çıkarsa, KGK, by-pass girişinin de sınırlar 
dışına çıkma ihtimaline karşı eviricinin girişindeki doğru gerilimi de bataryaya kesintisiz geçiş için 
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hazır tutmak için doğrultucusunu çalıştırır, yani  bataryadan çalışma moduna geçer. Fakat aynı 
anda by-pass modunda da bulunmaktadır. Bu, cihazın aynı anda iki modda birden bulunduğu 
istisnai bir durumdur ve ekranda “BYPASS” yazısı görüntülenir. 

Ekranın çalışma şekli ile ilgili alanında görülebilecek mesajlar ve açıklamaları şunlardır: 

O: Çalışma şekli olarak “KGK devre dışı”nın seçili olduğunu gösterir. 

G: Çalışma şekli olarak “yeşil çalışma”nın seçili olduğunu gösterir. 

N: Çalışma şekli olarak “normal çalışma”nın seçili olduğunu gösterir. 

Ekranın “alarm” alanında, o anda mevcut bir anormallikten dolayı verilen alarm görülür. Burada 
görülebilecek mesajlar ve açıklamaları şunlardır: 

OK: Alarm yokken görülür. 

FANFL: Fanlardan en az birinin devre dışı olduğunu gösterir. 

DCFL: Evirici girişindeki doğru gerilimin normal olmadığını gösterir. 

BOVTE: Cihaz kabininin hava girişinden ölçülen sıcaklığın (ortamdaki hava sıcaklığının) aşırı yüksek 
olduğunu gösterir. Bu sıcaklık; batarya şarjı ile ilgili bir sorun yoksa ve –batarya kabini harici olan 
cihazlarda- batarya kabini, sıcaklık özellikleri cihaz kabinininkinden çok farklı bir ortama 
yerleştirilmediyse, batarya sıcaklığına eşit kabul edilebilir. 

BUV: Batarya kalan kapasitesi kullanılabilir kapasitenin %30’una düştüğünde verilir. 

BATTF: Batarya testinin başarısız olduğunu gösterir. 

BFUFL: Batarya sigortasının atmış veya “0” konumuna getirilmiş olduğunu gösterir. 

OVTE: Cihazın soğutucusunun veya yarıiletkenlerin jonksiyon sıcaklığının aşırı yüksek olduğunu 
gösterir. 

OVLD: Devredeki yük miktarının cihazın anma gücünden yüksek olduğunu gösterir. 

Ekranın MB göstergesi alanında “MB” iletisi varsa KGK yükleri manuel by-pass hattı üzerinden 
beslemektedir.   

Aynı anda birden çok alarmın mevcut olması durumunda yukarıdaki listedeki sıraya göre mevcut  
alarmlardan en aşağıda olanın kodu görülür. 

Ekranın “değişken” alanında, “mode” tuşu ile seçilmiş değişkenin adı görüntülenir. Söz konusu değişkenler 
cihazın çalışması ile ilgili olarak kullanıcıyı ilgilendirebilecek ölçümlerdir. Burada görüntülenebilecek 
değişken isimleri ve açıklamalar şunlardır: 

LOAD: Devredeki yükün çektiği gücün, cihazın anma gücüne oranını yüzde olarak gösterir. 

 LOAD= {(çıkış aktif gücü/çıkış anma aktif gücü)*100} şeklinde hesaplanır. 

TBAT: Cihazın bataryadan çalışabileceği süreyi dakika cinsinden gösterir. 

VIN: Giriş faz nötr gerilimlerinin etkin değerlerinin ortalamasını Volt (V) cinsinden gösterir. 

VBAT: Batarya geriliminin ortalama değerinin yarısını Volt (V) cinsinden gösterir. 

VOUT: Çıkış geriliminin etkin değerini Volt (V) cinsinden gösterir. 

FOUT: Çıkış geriliminin frekansını Herz (Hz) cinsinden gösterir. 

“Değişken” alanında aynı anda yalnız bir değişken görüntülenebilir. 

Ekranın “değer” alanında “mode” tuşu ile seçilmiş olan değişkenin değeri görülür. 
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5.2.1.2 Işıklar 

Panel üzerinde altı adet ışık bulunmaktadır. Bu ışıkların anlamları aşağıda açıklanmıştır. 

Line: Bu yeşil ışık; cihazın giriş gerilimi on-line çalışma sınırları içindeyken yanar. 

Şebeke on-line çalışma sınırları dışına çıktığında ise yanıp söner. 

Battery: Bu kırmızı ışık; 

Cihaz bataryadan çalışıyor ve kullanılabilir batarya kapasitesi %30’dan büyükse yanar. 

 Açılışta yapılan test esnasında yanar. 

 Cihaz bataryadan çalışıyor ve kullanılabilir batarya kapasitesi %30’un altında ise yanıp söner. 

 Bu durumlar haricinde yanmaz. 

By-pass: Bu sarı ışık; cihaz by-pass modunda iken yanar. 

Overload: Bu yeşil ışık; normal yük şartlarında sürekli yanar. 

Aşırı yükleme söz konusu olduğunda ise yanıp söner. 

Inverter: Bu yeşil ışık eviricinin çalıştığını ve yüklerin evirici üzerinden beslendiğini gösterir. 

Evirici çalışmıyor iken yanmaz. 

Fault: Bu kırmızı ışık aşağıdaki durumlardan biri gerçekleştiğinde yanıp söner: 

o Cihazın soğutucu ya da jonksiyon sıcaklığının belli bir değeri aşması, 

o Ortam sıcaklığının belli bir değeri aşması, 

o Batarya sıcaklığını belli bir değeri aşması, 

o Fanın devre dışı olması, 

o Batarya sigortasının atmış ya da “0” konumuna getirilmiş olması, 

o Batarya testinin başarısız olması, 

o Cihazın evirici hatası moduna geçmiş olması, 

o Cihazın çıkış hatası moduna geçmiş olması. 

 Bu durumlar haricinde yanmaz. 

5.2.1.3 Tuşlar 

Cihazın ön panelinde dört adet tuş bulunmaktadır. Bunların işlevleri aşağıda verilmiştir: 

0 tuşu: Cihazın KGK fonksiyonlarını kapatmak için kullanılır. 

I tuşu: Bu tuşun üç işlevi vardır: 

o Cihaz shutdown modundaysa çalıştırmak, 

o Varsa sesli uyarıyı kesmek, 

o Cihazın çalışma şeklini yeşil çalışma ya da normal çalışma olarak değiştirmek. 

 “I” tuşuna basıldığında cihaz sırasıyla yukarıdaki işlevlerden birini yerine getirir.  

 En üst sıradaki yapamayacağı bir işlem ise bir alttakine geçer. Örneğin cihaz shutdown modunda 
değilken “I” tuşuna basıldığında, cihaz zaten çalışmakta olduğu için sesli uyarı olup olmadığına 
bakar. Sesli uyarı varsa keser, yoksa çalışma şeklini değiştirir. 

CS tuşu: Şebeke girişinin uygun olmadığı hallerde cihazı bataryadan açmak için kullanılır. 

MODE tuşu: Bu tuş, ekranın “değişken” alanında görüntülenecek değişkeni seçmeye yarar. 
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5.2.2 Sesli Uyarı 

Cihaz;  

Hata uyarısı verdiğinde (fault ışığı yanıp sönerken), 

Bataryadan çalışırken, 

Açılıştaki test esnasında, 

Batarya testi esnasında, 

Cihaz “yeşil çalışma” seçili olmadığı halde by-pass modunda çalışırken, 

Aşırı yükleme sırasında, 

İki saniyede bir sesli uyarı verir.  

Sesli uyarı varken “I” tuşuna basarak cihazı susturabilirsiniz ancak bu, sesli uyarı verilmesini gerektiren 
nedenin ortadan kalktığı anlamına gelmez. Bu şekilde susturulan bir cihazın sesi, söz konusu uyarının 
verilmesini gerektiren durum için yeniden açılamaz. 

Cihazın uyarı sesini tümüyle kapatmak mümkün değildir. “I” tuşuna basmakla sesli uyarıyı yalnızca o anki 
durum için ortadan kaldırmış olursunuz, ileride sesli uyarı verilmesi gereken başka bir durum ortaya çıkarsa 
cihaz yine sesli uyarı verecektir. 
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6 KGK Kullanımında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar 

Kesintisiz Güç Kaynakları (KGK), hassas cihazların kötü elektrik şebekesi koşullarında bozulmalarını 
önlemek için ve kesintisiz çalışmalarını sağlamak üzere kullanılır. Bu tür kötü şebeke koşullarına sahip 
kullanıcı, KGK kullanarak ofisinde veya evindeki cihazlara yapay olarak iyi bir elektrik şebekesi yaratır. 

Bina içinde profesyonelce kurulan elektrik şebekesi; uygun iletken kalitesi ve kalınlığı seçilerek, gerekli 
topraklama ve dağıtım prensiplerine göre yapılır. KGK kullanarak ofis veya evinde yapay bir kesintisiz 
elektrik şebekesi yaratmak isteyen kullanıcı, KGK ile besleyeceği cihazlar arasındaki bağlantıları kurarken 
bazı noktalara dikkat etmelidir. Aksi takdirde kullanıcı sağlığı veya cihazların bozulmamaları güvence altına 
alınamaz. 

İnsan sağlığı ve ilgili noktalar kullanma kılavuzunun “Güvenlik Uyarıları” bölümünde sıralanmıştır. Bu 
bölümde, bu noktalar vurgulanacak ve KGK ile beslediği cihazlar arasındaki bağlantılar konusunda bilgi 
verilecektir. 

KGK’nın elektrik şebekesine bağlantısı, kurulum bölümünde belirtilen şekilde ve uygun kesitte 
kablolar ile yetkili servis tarafından yapılmalıdır. 

KGK, arka panelinde bulunan etiketin üzerinde yazılı akım kapasitesini sağlayan “topraklı” bir panoya 
bağlanmalıdır.  

Bilgisayar ve destek donanımları, KGK ile korunan cihazların başında gelir. Bu tür cihazların güç 
bağlantısı, iki adet güç girişi ve bir adet koruma toprağı (PE) olmak üzere üç hatlıdır. Koruma toprağı 
(PE), herhangi bir arıza durumunda kullanıcının dokunabileceği metal yüzeylerde elektriksel şoka 
uğramaması için bu yüzeylere bağlanır. Bilgisayar ve donanımlarının haberleşme konnektörleri de 
kullanıcının dokunabileceği metal yüzeylerdir. Bu yüzden bu konnektörlerin her pini ya koruma 
toprağı (PE) potansiyelinde ya da insana zarar vermeyecek kadar küçük potansiyelde olmalıdır. 

Topraksız veya iyi topraklanmamış bir prizden/panodan beslenen her cihaz, kullanıcı açısından 
elektriksel şok tehlikesi oluşturur. Aynı zamanda elektronik devrelerin bozulma riski çok yüksektir. 

Bilgisayar ve destek donanımlarında, güç bağlantılarının dışında kendi aralarında haberleşmeleri için 
koruma toprağının (PE) da taşındığı bir bağlantıya daha gereksinim duyulur. Bir bilgisayar ile yazıcı 
arasında “ara bağlaşım kablosu” ile yapılmış bağlantı bu duruma en basit örnektir ve aşağıdaki şekilde 
gösterilmiştir. Bilgisayar, KGK’nın bağlı olduğu dağıtım panosu üzerinden koruma toprağını (PE) alır. 
Yukarıda anlatılan güvenlik önleminden dolayı bilgisayarın haberleşme konnektörleri de bu koruma 
toprağı seviyesindedir. KGK’ya bağlı olmayan bir topraklı prize bağlanmış olan yazıcının haberleşme 
konnektörleri ise bu priz üzerinden koruma toprağı seviyesini alır. Bilgisayar ve yazıcı arasındaki 
bağlantı yapılırken dikkat edilmesi gereken nokta, dağıtım panosu ile prizin koruma toprakları 
arasındaki potansiyel farkının çok küçük olmasıdır. İyi topraklanmış bina tesisatında bu fark sıfırdır. 
Aksi takdirde ara bağlaşım kablosu takıldığında iki prizden koruma toprak seviyelerinin eşitlenmesi için 
bir dengeleme akımı sürekli akacaktır. Bu akım, haberleşmenin kesintiye uğramasına veya haberleşme 
portlarının bozulmasına neden olacaktır.  

Mümkün olduğunca bilgisayar sistemine bağlı tüm donanımın güç bağlantıları KGK 
üzerinden tek bir prize yapılmalıdır. 
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Bazı bina elektrik tesisatlarında dışarıdan bakıldığında topraklı priz olarak görülen fakat sadece iki hatlı 
(faz ve nötr) olan prizler bulunabilir. Bu prizlerin toprak ucu ya koruma toprağına bağlanmamıştır ya 
da onun yerine nötr ucuna bağlanmıştır. Nötr hattı üzerinden akım akmadığı durumda koruma toprağı 
seviyesinde olabilir. Bu priz veya paralel olan diğer prizler yüklendikçe nötr gerilimi koruma toprağı 
seviyesinden farklı olacağından, insan sağlığı ve beslenen donanım emniyeti risk altına girer. 

KGK’ya bağlı cihazların destek donanımlarının bağlanacağı prizlerin topraklı olduğu yetkili 
kişilerce kontrol edilmelidir. 

Bilgisayar ve donanımlarını besleyen KGK; dağıtım panosuna doğrudan bağlanmalı, KGK’nın 
bağlandığı tesisatın sigortasına ayrıca buzdolabı, klima gibi yüksek gürültülü ve kaçak akımlı cihazların 
bağlanmamasına dikkat edilmelidir. Aksi taktirde gürültü ve kaçak akım koruması ile ilgili sorunlar 
yaşanabilir. 
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7 KGK Kullanımında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar 

Aldığınız ürün bakım gerektirmez. Ancak akülerin, ömürleri dolduğunda yenilenmesi gerekmektedir. 

Kullanılan akülerin ömürleri, sıcaklığı 10 – 20 C arasında olan bir ortamda çalıştırıldıklarında yaklaşık 3-10 
yıldır (akü ömrü ile ilgili daha fazla bilgi için “batarya yönetimi ve köprüleme süresi” bölümüne bakınız). 

Cihazı temizlemek istiyorsanız yapmanız gerekenler şunlardır: 

Yükleri devreden çıkartın 

Cihaz üzerindeki tüm sigortaları “0” konumuna getirin. 

Cihazı hafif nemli bir bez ile silin. 

Cihazın içerisine sıvı veya katı yabancı madde kaçmamasına özen gösterin. 

Temizlik tozu veya plastik kısımlara zarar veren herhangi başka bir madde kullanmayın. 
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8 Hata Giderme  

Bu bölümde cihazın çalışmasında bir anormallik gözlemeniz halinde yapmanız gerekenler anlatılmıştır. 
Teknik servise haber vermeden önce bu bölümde yazanları dikkatlice okuyup uygulayınız. Teknik servise 
haber vermeden önce: 

Bu bölümü tümüyle okuyup ve yazanları uyguladığınızdan emin olun. 

Ürünün arka panelindeki etikette yazan model ve seri numarası bilgilerini alın ve problemin eksiksiz 
tanımını yapın. 

Cihazın çalışmasına bir anormallik olduğunu düşünüyorsanız, öncelikle cihazın toprak bağlantısının doğru 
şekilde yapıldığından emin olun ve giriş sigortasının atıp atmadığını kontrol edin. 

Cihazın doğru şekilde çalışabilmesi için toprak bağlantısının ilgili bölümde anlatılan şekilde yapılmış olması 
gerekmektedir. 

By-pass girişi ayrı olmayan cihazlarda giriş sigortasının atması, cihazın by-pass modunda çalışırken çıkışta 
kısa devre gerçekleştiğine ya da cihazın arızalandığına işaret eder. Böyle bir durumda yapmanız gerekenler 
şunlardır: 

Cihazın çıkış sigortasını “0” konumuna getirdikten sonra giriş sigortasını “I” konumuna getirin ve 
cihazı normal şekilde çalıştırın. Ekranda “ONLINE OK” mesajını gördükten sonra çıkış sigortasını 
“I” konumuna getirin. Çıkışta kısa devre varsa ve yüklerin her biri uygun değerde sigortalar üzerinden 
çıkışa bağlı ise, cihaz kısa devre olan yükün sigortasını attırarak kısa devreyi sonlandırır. Yükler çıkışa 
uygun sigortalar üzerinden bağlı değilse OUTFLR moduna geçer. Bu durumda kısa devre olan yükün 
bulunarak devreden çıkarılması gerekmektedir. (cihazı online çalıştırabilmeniz için şebeke geriliminin 
belli bir aralıkta bulunması gereklidir) 

Çıkış sigortası “0” konumunda olmasına rağmen giriş sigortası yeniden attıysa teknik servisi arayın. 

Cihazın ekranında görebileceğiniz alarmların listesi ve anlamları “ekran (LCD)” adlı bölümde anlatılmıştır. 
Bu alarmları görmeniz halinde yapmanız gerekenler aşağıda özetlenmiştir: 

FANFLR (Fan arızası) Yetkili servisi çağırın 

BOVTE (Batarya aşırı sıcak) Ortam sıcaklığını normale indirin 

BUV (Batarya gerilimi düşük) Şebeke geriliminin normale dönmesini bekleyin 

BFUFL (batarya sigortası atık) Sigortayı “I” konumuna getirin. Tekrarlanırsa yetkili servisi çağırın 

OVTE (aşırı sıcaklık arızası) Yükleri kapatın ve ortam sıcaklığının normale dönmesini sağlayın 

 Yeniden aynı alarm görülürse yetkili servisi çağırın 

OVLD (aşırı yük) Yüklerin bir kısmını devreden çıkartın 

Cihazın arıza modlarından birine geçmesi durumunda yapılması gerekenler ise aşağıda özetlenmiştir: 

INVFLR (Evirici hatası) modu: 

o Bütün yükleri güvenli şekilde devreden çıkartın 

o “I” tuşuna iki kez üst üste basarak cihazı yeniden açmaya çalışın 

o Aynı hata tekrarlanırsa teknik servise haber verin. 

OUTFLR (çıkış hatası) modu: 

o Yükleri kontrol edin. Fazla yükleri ve varsa kısa devre olan yükleri devreden çıkartın. 

o Ortam sıcaklığını kontrol edin, cihaz etrafında gerekli boşluğun bırakıldığından emin olun 

o Fanların dönüp dönmediğini kontrol edin, dönmüyorsa yetkili servise haber verin. 

o “I” tuşunu kullanarak cihazı yeniden çalıştırmaya çalışın. Hata tekrarlanırsa yetkili servise 
haber verin. 



32 

Cihazın çalışması esnasında karşılaşılabilecek durumlar ve bu durumlarda yapılması gerekenler aşağıdaki 
hata giderme durum diyagramında verilmiştir. 

 

 

    

Sesli uyarı var 
mı? 

ONLINE 
modunda mı? 

BYPASS 
modunda mı? 

SHUTD 
modunda mı? 

WTMNS 
modunda mı? 

Çalışma şekli olarak “normal” 
seçili. Cihaz online çalışıyor. 

Çalışma şekli olarak “yeşil 
çalışma” seçili. Cihaz by-pass 

modunda çalışıyor. 

Cihaz açık fakat çıkışı kapalı. I 
tuşu ile cihazı çalıştırın. 

Cihaz iletişim ara biriminden 
gönderilen komutla kapatılmış. 
Şebekeyi bekleme durumunda. 
Şebeke gelince kendiliğinden 
açılacak. 

Bağlantıları ve sigortaları 
kontrol edip cihazı yeniden 

devreye alın. 

BATTR 
modunda mı? 

BUV alarmı 
var mı? 

OVLD alarmı 
var mı? 

Batarya gerilimi düşük. Veri 
emniyetini sağladıktan sonra yükleri 

kapatın. 

Devredeki yük aşırı. Gereksiz 
yükleri devreden çıkartın. 

OVTE alarmı 
var mı? 

Soğutucu veya jonksiyon sıcaklığı 
aşırı yüksek. Ortam sıcaklığını 

kontrol edin, gerekiyorsa düşürün. 

BOVTE 
alarmı var mı? 

Cihazın hava girişinde hava sıcaklığı 
aşırı yüksek. Ortam sıcaklığını 

kontrol edin, gerekliyse düşürün 

BATTF alarmı 
var mı? 

Batarya testi sonucu olumsuz. 
Teknik servise haber verin. 

BFUFL alarmı 
var mı? 

Batarya sigortası atık. Sigortayı 
kaldırın. Tekrar aynı hatayı verirse 

teknik servise haber verin. 

FANFLR 
alarmı var mı? 

Fan arızalı. Teknik servise haber 
verin. 

Çalışma şekli 
alanında “0” 
mı yazıyor? 

“I” tuşuna basarak cihazı normal 
çalışmaya geçirin. 

BYPASS 
modunda mı? 

OUTFLR 

modunda mı? 

INVFLR 

modunda mı? 

Cihaz bazı düzensizlikler nedeniyle 
by-pass moduna geçmiş. Uzun süre  
online veya bataryadan çalışmaya 
geçmez ve sesli uyarı kesilmezse  
teknik servise haber verin. 

Cihaz, geçici ve düzeltilebilir olması muhtemel bir sorun 
nedeniyle çıkışını kapatmış. Yükler enerjisiz. Aşırı yük, kısa 
devre, sıcaklık kontrollerini ve gerekli düzeltmeleri yaptıktan 
sonra “I” tuşuna basarak cihazı yeniden çalıştırın. 

Cihazda büyük olasılıkla bir arıza var. Tüm yükleri devreden 
çıkarın ve “I” tuşunu kullanarak cihazı çalıştırın. Aynı durum 

tekrarlanırsa teknik servise haber verin. 

Teknik servise haber verin. 
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