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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. 
 

 

 
 
Bakanlıkça belirlenen kullanım ömrü 10 yıldır. 
Bu Kesintisiz Güç Kaynağı EN 62040-1 ve EN 62040-2 Standartları ile belirlenen koşullara uyacak şekilde tasarlanmıştır. 
 

 

 
 

  

 

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. 
Güncel döküman için lütfen http://www.inform.com.tr/ sitesini ziyaret ediniz. 

Bu KGK; aşağıdaki işaretin ait olduğu normların gereklerine uyar. 
 
 
 
 

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

 

 

Kullanılan Kısaltmalar 
KGK: Kesintisiz Güç Kaynağı 
Batarya (Battery): Akü 
REPO (Remote Emergency Power Off): Uzaktan Acil Kapatma 
RS485: Seri Haberleşme Protokolü 
RS232: Seri Haberleşme Protokolü 
SNMP (Simple Network Management Protocol): KGK’yı ağ üzerinden izlemeye yarayan haberleşme protokolü  
V: Volt (Gerilim) 
A: Amper (Akım) 
P: Güç 
 
Giriş, Çıkış ve Manuel/Bakım Bypass Sigortaları için;   
“I” (ON): Sigortayı devreye almak 
“0” (OFF): Sigortayı devreden çıkarmak 
 
Akü Sigortası için; 
Aktif (ON/I): Hızlı sigorta tutucusu kapatmak 
Pasif (OFF/0): Hızlı sigorta tutucusu açmak 

 

 

 

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

 

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. 
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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.  

 

1.2. KGK’nın Garanti Dışında Kalacağı Durumular 

Inform tarafından verilen bu garanti, KGK’nın normalin dışında kullanılmasından doğacak arızaların giderilmesini 
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. 
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2. GÜVENLİK  

 
Kurulum, çalıştırma ve bakım sırasında lütfen yerel güvenlik talimatlarına ve ilgili kanunlara uyun. Aksi halde kişisel 
yaralanma veya ekipman hasarı oluşabilir. Bu kılavuzdaki güvenlik talimatları yerel güvenlik talimatlar ını deste kleyici 
niteliktedir. Şirketimiz güvenlik talimatlarına uyulmaması sonucunda oluşan durumlarda yükümlülük kabul etmez. 

2.1. KGK İle İlgili Önemli Noktalar 

• Bu cihazın kurulumu, bakımı ve onarımı sadece yetkili Teknik Servis tarafından yapılabilir.  
• Bu doküman STARK Kesintisiz Güç Kaynağı’nın (KGK) sevkiyatı ve devreye alınması, güvenli kullanımı ile ilgili 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 getirilerek cihazın 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 kablolarının sökülmesi gerekmektedir. 

• 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 3 faz (R-S-T), bir nötr (N) ve bir koruyucu toprak (PE) hattına ihtiyac ı 

vardır.  
• Koruyucu Toprak (PE) bağlantısı da dahil olmak üzere tüm terminaller arasındaki gerilimler kontrol edilerek tehlikeli  

bir gerilim olmadığından emin olunmalıdır.  

• IEC 62040-2 standardına göre; STARK, ticari ve endüstriyel uygulamalar için üretilmiştir. Farklı  amaç lar  iç in farklı  
ortamlarda kullanılacaksa girişim sonucu oluşacak bozulmaları önlemek için gerekli tedbirlerin alınması 
gerekmektedir.  

• 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. 
• Acil bir durumda (kabinin, ön panelin veya bağlantıların zarar görmesi, KGK’nın içine yabancı madde  girmesi vb.) 

KGK derhal kapatılarak, dağıtım panosundan girişi gerilimi kesilmeli ve Teknik Servise haber verilmelidir. 
 
  

 

KGK’nın, buna bağlı cihazların ve kullanıcının güvenliğini ilgilendiren bilgiler aşağıda özetlenmiştir. 
Ancak kılavuzun tamamı okunmadan kuruluma kesinlikle başlanmamalıdır. 
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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; 
❖ Tüm Sigortalar “0” konumuna getirilmelidir.  
❖ Oluşabilecek elektrik arklarından ve zararlarından korunabilmek için koruyucu donanım ve yüz siperi 

kullanılmalıdır.  
• Aküler üzerinde çalışırken, terminallerin yanlışlıkla koruyucu toprak (PE ve PB) ile bağlantılı olup olmadığı kontrol 

edilmelidir. Böyle hatalı bir koruyucu toprak bağlantısı var ise şok tehlikesini azaltmak için bu bağlantı ayrılmalıdır.  

• Harici akü kabini kullanılacaksa, kesinlikle bu KGK ile uyumlu bir akü kabini kullanılması gerekmektedir.  
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3. UYULMASI GEREKEN KURALLAR  
3.1. Nakliye  

 
3.2. Yerleşim  
Bu ürün EN 62040-1 güvenlik standartlarında belirtilen sınırlandırılmış erişim ve güvenlik gereksinimleri ile uyumludur. 
Kullanıcılar aşağıdaki koşulları sağlamalıdır: 
• Cihaza erişim sadece yetkili personel veya sahada sınırlı müdahalede bulunmada yetkili olan bu konuda sorumluluk 

alabilecek kullanıcılar ve sadece güvenliği sağlamak amacıyla cihazın bulunduğu ortama giriş yetkisi olan  ilgili 
personel tarafından olmalıdır.  

• KGK açık havada kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.  
• KGK direk olarak güneş ışığına veya herhangi bir ısı kaynağına maruz bırakılmamalıdır.  
• Önerilen çalışma şartları Teknik Özellikler kısmında belirtilmiştir. Bu şartları sağlamak iç in iklimlendirme siste mi 

gerekebilir.  

• 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. Ortamın bağıl ne m oranının 
%5 ile % 95 arasında olması önerilir. 

• 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.  
• Zeminin sistem ağırlığını taşıyabilecek güçte olup olmadığından emin olunuz.  

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 %0 ile %95 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. 

Uzun süren depolamalarda akü şarj süresinin en az 10 saat olması gerekmektedir.  

  

 

KGK, tüm nakliye boyunca dik olarak taşınmalıdır.  

 

 

KGK ağır olduğu için, uygun bir araç kullanarak taşınmalıdır.  

 

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.  
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4. ANA ÖZELLİKLER  
4.1 Özel 

Bu seri KGK üç giriş ve üç çıkışlı, yüksek frekanslı online KGK'dır. 
KGK; kesinti, aşırı gerilim, düşük gerilim, ani gerilim düşüşü, azalan sınırlı salınım, yüksek gerilim darbesi, gerilim 
dalgalanması, dalgalanma, ani akım, harmonik bozulma (THD), gürültü paraziti, frekans dalgalanması vb. çoğu güç 
beslemesi problemini çözebilir. 
Bu KGK bilgisayar cihazlarından, otomatik ekipmanlara, iletişim sistemlerine ve sanayi ekipmanlarına kadar farklı 
uygulamalarda kullanılabilir. 

4.2 Fonksiyonlar ve Özellikler 

• 3Faz Giriş/3Faz Çıkışlı KGK 
Giriş akımının dengede tutulduğu 3Faz giriş/3Faz çıkışlı yüksek yoğunluklu bir KGK siste midir. De ngesizlik problemi 
görülmez. 

• Dijital Kontrol 
Bu seri KGK Dijital Sinyal İşlemcisi (DSP) tarafından kontrol edilir. Bu özellik güvenilirlik, performans, kendini  koruma ve  
kendi kendine teşhis özelliklerini zenginleştirir. 

• Konfigüre Edilebilir Akü 
10-30kVA: 16 - 20 blok; bu seri KGK'nın akü gerilimi tercihlerinize göre 16 blok, 18 blok veya 20 blok olarak konfigüre 
edilebilir. 
40kVA: 32 - 40 blok; bu seri KGK’nın akü gerilimi tercihlerinize göre 32 blok, 34 blok, 36 blok, 38 blok veya 40 blok olarak 
konfigüre edilebilir. 

• Şarj Akımı konfigüre edilebilir 
Ayarlama aletiyle kullanıcı akü kapasitesini, makul şarj akımını ve maksimum şarj akımını ayarlayabilir. Sabit ger ilim 
modu, sabit akım modu veya tampon moda otomatik ve kesintisiz olarak geçilebilir. 

• Akıllı Şarj Yöntemi 
Seri KGK gelişmiş üç aşamalı şarj yöntemini kullanır –  
1inci aşama: yüksek akımlı sabit akım şarjı %90'a kadar tekrar şarjı garanti eder;  
2inci aşama: Sabit Gerilim; Aküyü canlandırmak ve akülerin tamamen şarjlı olduğundan emin olmak için  
3üncü aşama: tampon mod; bu 3üncü aşama şarj yöntemi akülerin ömrünü uzatır ve hızlı şarjı garanti eder. 

• LCD Ekran 
LCD artı LED ekranlarla kullanıcı KGK durumunu ve giriş/çıkış gerilimi, frekans ve yük yüzdesi, akü yüzdesi ve ç e vre 
sıcaklığı gibi çalışma parametrelerini kolaylıkla edinebilir. 

• Akıllı İzleme Fonksiyonu 
Opsiyonel SNMP Kartıyla KGK’nı uzaktan kontrol edebilir ve izleyebilirsiniz. 

• EPO Fonksiyonu 
EPO'ya basıldığında seri KGK tamamen kapatılabilir.  
REPO fonksiyonu (Uzak EPO) da bu seri KGK’da bulunmaktadır. 
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5. CİHAZIN PAKETİNİN AÇILMASI VE KURULUM  
 
Nakliye boyunca KGK dikey konumda olmalıdır. 
Zeminin sistem ağırlığını taşıyabilecek güçte olup olmadığından emin olunuz.  
 

 
Paketleme listesine göre donatıları kontrol edin ve eksik parça varsa bayi ile  mutlaka bağlantı kurun. 
  

5.1 Kabinin Görünümü 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

Ön Görünüm Yan Görünüm 

 

 

 

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

 

Nakliye esnasında zarar gören teçhizat ve akülerin kurulum gerçekleşmeden önce Teknik Servis 
elemanı tarafından incelenmesi gerekmektedir. 

 

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. 
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10-20kVA Arka Görünüm (kapaksız terminal bloğu) 

 

1. LCD panel 2. RS485 portu 

3. Kuru temas portu 4. Paralel port 1 

5. USB portu 6. Paralel port 2 

7. RS232 8. Güç Anahtarı 

9. REPO portu 10. I/P Anahtarı 

11. Terminal bloğu 12. Akıllı Slot 1 (SNMP kartı/ Röle kartı) 

13. Bakım anahtarı & kapağı 14. Akıllı Slot 2 (SNMP kartı/ Röle kartı) 

15. O/P Anahtarı 16. Toprak 
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30-40kVA Arka Görünüm (kapaksız terminal bloğu) 
 

1. LCD panel 2. Akıllı Slot 1 (SNMP kartı/ Röle kartı) 

3. Akıllı Slot 2 (SNMP kartı/ Röle kartı) 4. Akü Güç Anahtarı 

5. Kuru temas portu 6. USB portu 

7. RS485 portu 8. REPO portu 

9. RS232 10. Paralel port 

11. Bakım anahtarı & kapağı 12. I/P Anahtarı 

13. O/P Anahtarı 14. Giriş, çıkış ve akü için terminal bloğu 

15. Toprak  
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5.2 LCD Kumanda Paneli  

 
LCD kumanda paneli giriş 

 
1. LED（üstten alta: “alarm”, “bypass”, “akü”, 
“inverter”） 
2. LCD ekran 
3. gezinme butonu 
4. Kapatma butonu  
5. Açma butonu (aküden başlatma anahtarı) 

 

5.3 Kurulum Notları 

• Çalıştırma ve bakım kolaylığı için kabinin ön ve arkasında sırasıyla 100 cm ve 80 cm boşluk bırakılmalıdır. 
• Lütfen KGK’nı temiz, sabit bir çevreye kurun. Titreşim, nem, alev alabilir gaz ve sıvılar ve korozyon yaratıcı 

ortamlardan uzak tutun. Yüksek oda sıcaklıklarına maruz bırakmamak için boşaltıcı fanlarının bulunduğu bir 
sistemin kurulması tavsiye edilir. KGK tozlu bir çevrede çalışıyorsa opsiyonel hava filtreleri bulunmaktadır. 

• KGK etrafındaki çevre sıcaklığı 0℃～40℃ aralığında tutulmalıdır. Çevre sıcaklığı 40℃'yi geçiyorsa anma yük 
kapasitesi 5℃ başına %12 azaltılmalıdır. Maksi. sıcaklık 50℃'den fazla olamaz. 

• KGK düşük sıcaklıkta sökülmesi halinde yoğuşma durumunda olabilir. Ekipmanın iç i ve dışı tamame n kuru 
olmadıkça KGK kurulamaz. Aksi halde elektrik çarpma tehlikesi doğar. 

• Aküler sıcaklığın belirtilen sınırlar içerisinde olduğu bir çevreye monte edilmelidir. S ıcaklık akü ömrü ve 
kapasitenin belirlenmesinde ana bir faktördür. Normal bir kurulumda akü sıcaklığı 15°C ve 25°C arasında 
tutulur. Aküleri ısı kaynaklarından ve ana havalandırma alanlarından vs. uzak tutun. 

 

 

• Ekipman hemen kurulmazsa aşırı nem ve ısı kaynaklarına karşı koruma sağlamak için bir odaya 
depolanmalıdır. 

 

 
• KGK’nın tam yükle normal olarak çalışacağı en yüksek rakım 1500 metredir. Bu KGK rakımı 1500 metre 

üzerinde olan bir yere kurulduğunda yük kapasitesi aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi düşürülmelidir:  

 

(Yük katsayısı KGK’nın en yüksek rakımlı yerdeki maksimum yükü KGK’nın nominal gücüne bölünerek bulunur) 

 

Rakım (m)       1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 

Yük 
Katsayısı 

100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 

  

 

Tipik akü performans verisi 20°C ve 25°C arasındaki çalışma sıcaklıkları için verilir. Bu aralığın üzerinde 
çalıştırılması akünün ömrünü azaltacak ve bu aralığın altında çalıştırılması akü kapasitesini 
azaltacaktır. 

 

Kullanılmayan akü her 6 ayda bir yeniden şarj edilmelidir KGK’nın geçici olarak uygun bir AC 
şebekesine bağlanır ve akülerin yeniden şarjı için gereken süre bağlı kalır. 
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• KGK soğutması fana bağlıdır. Bu yüzden iyi havalandırılan bir yerde tutulmalıdır. Ön ve arkada çok sayıda 

havalandırma delikleri vardır. Bunlar kapatılmamalıdır. 

5.4 Dış Koruyucu Cihazlarlar 

Güvenlik sebepleriyle giriş A.C. beslemesi ve aküye harici bir devre kesicisinin takılması gerekir. Bu bölüm kurulacak 
ekipman için yerel kablolama uygulama bilgilerine sahip olması gereken kalifiye kurulumcular için bilgiler vermektedir.  

o Harici Akü 
KGK ve ilgili aküleri aküye yakın konumda bulunan DC uyumlu bir termal manyetik devre kesiciyle (veya 
bir dizi sigortayla) aşırı akım etkisine karşı korunur. 

o KGK Çıkışı 
Yük dağıtımı için kullanılan harici dağıtım panoları KGK’nın aşırı yüklenmesini önleyebilecek şekilde 
yapılmalıdır. 

o Aşırı akım 
Koruma cihazı, şebeke beslemesinin dağıtım paneline takılmalıdır. Güç kablolarının akım kapasitesini ve 
sistemin aşırı yük kapasitesini belirler. 
 

 

5.5 Güç Kabloları 

• Kablo tasarımı bu bölümde verilen gerilim ve akımlara uygun olmalıdır. Yerel kablolama uygulamalarını takip 
edin ve çevre koşullarını dikkate alın (sıcaklık ve fiziksel destekler). 

 

 

• İleride büyütmek amacıyla güç kablosunu başlangıçta tam sınıf kapasitesine göre takmak ekonomiktir. 
Kablonun çapı aşağıda gösterilmiştir. 

 

KGK Kabini 

Kablo Boyutu 

AC Giriş (mm2) AC Çıkış (mm2) DC Çıkış (mm2) Toprak (mm2) 

10KVA 4 4 10 4 

15KVA 6 6 16 6 

20KVA 8 8 20 8 

30kVA 12 12 35 8 

40kVA 16 16 35 10 
 

 

Aşağıda verildiği gibi akımın %125’i için IEC 60947-2 boşalma eğrili C (normal) bir te rmo manye tik 
devre kesici seçin. 

 

Başlangıçta şebeke dağıtım panelinin KGK giriş/baypas beslemesine bağlanılan harici 
izolatörlerin konumunu ve çalışmasını öğrenin. Bu beslemelerin elektriksel olarak yalıtılıp 
yalıtılmadığını kontrol edin. Uygun olmayan çalıştırmayı önlemek için gereken uyarı işaretler ini 
yapıştırın. 
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5.6 Güç Kablosu Bağlantısı  

Ekipman yerleştirilip emniyete alındıktan sonra, aşağıdaki prosedürde tarif edildiği şekilde güç kablolarını bağlayın. 

KGK’nın harici güç kaynağından tamamen izole edildiğini ve KGK’nın bütün güç yalıtıcılarının açık olduğunu kontrol 
edin. Elektriksel olarak izole edildiklerini kontrol edin ve yetkisiz çalıştırılmalarını önlemek için gereken uyarı 
işaretlerini koyun. 

Kolay kablolamak için terminallerin kapağını çıkarın. 

10-20kVA: 

 

Soldan sağa terminal sırası: Giriş fazı A(L1), giriş fazı B(L2), giriş fazı C(L3), giriş Nötr hat, çıkış fazı A(L1), çıkış fazı B(L2), 
çıkışı fazı C(L3), çıkış Nötr hat, akü pozitif, akü Nötr, akü negatif. Terminal bloğunun altında üç TOPRAK konektörü 
vardır. 

 

Koruyucu toprak kablosu: Her kabini ana toprak sistemine bağlayın. Topraklama bağlantısı iç in 
mümkün olan en kısa rotayı takip edin. 

 

Uygun topraklama prosedürlerinin takip edilmemesi elektromanyetik parazit veya elektrik 
çarpması ve yangın tehlikesine sebep olabilir. 
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30-40kVA: 

 

Soldan sağa terminal sırası: Giriş fazı A(L1), giriş fazı B(L2), giriş fazı C(L3), giriş Nötr hat, çıkış fazı A(L1), çıkış fazı B(L2), 
çıkış fazı C(L3), çıkış ve akü Nötr hattı, akü pozitif, akü negatif. Terminal bloğunun altında üç TOPRAK konektörü vardır. 

Uygun güç kablosunu seçin. (Yukarıdaki tabloya bakın) ve kablonun bağlantı terminalinin çapına dikkat edin. Bu çap 
kutupların bağlantısına eşit veya daha büyük olmalıdır. 

 
 
 

 

5.7 Akü Bağlantısı  

10-30kVA: 
KGK pozitif ve negatif çift akü çerçevesi kullanır. Toplamda seri olarak 16 parça vardır (opsiyonel 18/20). Akülerin 8inci 
(9uncu/10uncu) katodu ve 9uncu (10uncu/11inci) anodu arasından nötr bir kablo alınır. Sonra nötr kablo, akü Pozitif 
ve akü negatif sırasıyla KGK’na bağlanır. Akü anot ve nötr arasındaki akü setlerine pozitif aküler ve nötr ve katot 
arasındakilere negatif aküler adı verilir. Kullanıcı isteğine göre akülerin kapasitesini ve sayısını seçebilir. 

 

Toprak ve nötr bağlama düzenlemesi yerel ve ulusal uygulamalara uygun olmalıdır. 

 

Hizmete alma mühendisi geldiğinde yük ekipmanı güç kabul etmek için hazır değilse, siste m ç ıkış 

kablolarının uçlarının güvenli şekilde yalıtıldığından emin olun 

Güvenlik toprak bağlantısını ve gereken toprak kablolarını güç bağlantılarının altında ekipman 

zemininde bulunan bakır toprak vidasına bağlayın. KGK’daki bütün kabinler gereken şekilde 

topraklanmalıdır. 
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Uzun süreli çalışma birimleri için harici akü bağlantıları: 

 
 

40kVA: 
KGK pozitif ve negatif çift akü çerçevesi kullanır. Toplamda seri olarak 16 parça vardır (opsiyonel 18/20).  
Akülerin 16ıncı (17inci/18inci/19uncu/20inci) katodu ve 17inci (18inci/19uncu/20inci/21inci) anodu arasından nötr bir 
kablo alınır. Sonra nötr kablo, akü Pozitif ve akü negatif sırasıyla KGK’na bağlanır. Akü anot ve nötr arasındaki akü 
setlerine pozitif aküler ve nötr ve katot arasındakilere negatif aküler adı verilir. Kullanıcı isteğine göre akülerin 
kapasitesini ve sayısını seçebilir.  
Uzun süreli çalışma birimleri için harici akü bağlantıları: 

 

  
 
 
Not: KGK bağlantı kutuplarının BAT+'sı pozitif akünün anoduna bağlanır, BAT-N pozitif  akünün katoduna ve negatif 
akünün anoduna bağlanır. BAT- negatif akünün katoduna bağlanır. 
 

KGK bağlantı terminal 

bloğu 

Pozitif akü 

8(9/10) adet 

Negatif akü 

8(9/10) adet 

Akü kesici 

KGK bağlantı 

terminal boğu 

Akü kesici 

Pozitif akü 
16(17/18/19/20) 

adet 

Negatif akü 
16(17/18/19/20) 

adet 
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10-30kVA: Fabrika akü ayarı: 16 adet, 12V65AH (şarj akımı 9.75A). 18/20 aküleri bağlarken lütfen istenilen akü 
miktarını ve kapasitesini KGK AC modunda çalışmaya başladıktan sonra yeniden ayarlayın. Şarj akımı seçilen akü 
kapasitesine göre otomatik olarak ayarlanabilir. İlgili bütün ayarlar LCD panel veya izleme yazılımından yapılabilir. 
40kVA Fabrika akü ayarı: 16 adet, 12V65AH (şarj akımı 9.75A). 32/34/36/38/40 aküleri bağlarken lütfen istenilen akü 
miktarını ve kapasitesini KGK AC modunda çalışmaya başladıktan sonra yeniden ayarlayın. Şarj akımı se çilen akü 
kapasitesine göre otomatik olarak ayarlanabilir. İlgili bütün ayarlar LCD panel veya izleme yazılımından yapılabilir. 

 

 
 

 

5.8 KGK Parallel Kurulum 

Aşağıdaki bölümler paralel sistemle ilgili kurulum prosedürlerini vermektedir. 

5.8.1. Kabin Kurulumu 

Paralel sisteme konulması gereken bütün KGK’ları aşağıdaki resimdeki gibi bağlayın. 

 
Her bir KGK devre kesicinin "kapalı" konumda olduğundan ve bağlanan KGK’larından çıkış olmadığından e min olun. 
Akü grupları ayrı ayrı veya paralel olarak bağlanabilir. Bu sistemin kendisinin ayrı akü veya or tak akü sağlayabildiği 
anlamına gelir. 
 
 

 

Doğru kutupta akü dizi seri bağlantısı yapın. Örn. dizi arası ve blok arası bağlantılar (+) ve ( -) 
terminalleri arasında yapılır. Farklı kapasite ve farklı markalardaki aküleri/ eski ve yeni aküleri birlikte  
kullanmayın. 

 

Dizi uç bağlantılarından Akü Devre Kesiciye ve Akü Devre Kesiciden KGK terminallerine doğru 
kutupların bağlandığından emin olun. Örn. (+)'dan (+)'ya / (-)'den (-)'ye fakat her dizide bir veya daha 
fazla akü hücre bağlantısını kesin. Hizmete alan mühendis tarafından yetki verilmedikçe bu 
bağlantıları yeniden bağlamayın ve akü devre kesiciyi kapatmayın. 

 

N, A (L1), B (L2), C (L3) hatlarının doğru olduğundan ve toprağın doğru bağlandığından emin olun. 

AC ÇIKIŞ 

AC GİRİŞ 
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5.8.2. Paralel Kablo Kurulumu 

Korumalı ve çift yalıtımlı kontrol kabloları aşağıda gösterildiği gibi KGK birimleri arasında bir halka konfigürasyonda 
birbirine bağlanmalıdır. Halka konfigürasyonu kontrolün güvenilir olmasını sağlar. 

 
 

5.8.3. Paralel Sistem için Gereklilik 

Bir grup paralel KGK büyük bir KGK sistemi gibi davranış gösterir fakat daha yüksek bir güvenilirl ik oranına sahiptir. 
Bütün KGK’ların eşit düzeyde kullanılmasını ve ilgili kablolama kurallarına uyulmasını sağlamak için lütfe n aşağıdaki 
gereklilikleri takip edin: 

1. Bütün KGK’lar aynı sınıftan olmalı ve aynı baypas kaynağına bağlanmalıdır. 
2. Bütün KGK’ların çıkışları ortak bir baraya bağlanmalıdır. 
3. Baypas giriş kabloları ve KGK çıkış kabloları dahil güç kablolarının uzunluğu ve teknik özellikleri aynı 

olmalıdır. Bu baypas modunda çalışırken yük paylaşımını kolaylaştırır. 

5.9 Bilgisayar Erişimi 

• Bir USB kablosunun bir ucu bilgisayara diğer ucu KGK’daki USB portuna bağlanır. 
• Muser4000 yazılımını açın ve "sistem" butonuna tıklayın. 
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• Aşağıda görüldüğü gibi bir “Yazılım Parametre Ayar” penceresi görülür. COM KGK’na göre seçin, baud oranını  
9600 seçin, protokol “HIP” seçin ve bu ayarı kaydedin. 

 
• Muser4000'ün ana sayfasında “Append” (Ekle) butonunu tıklayın. “Append equipment” (Ekipman Ekle) 

penceresi açılır. 
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• “Equipment Name” (Ekipman Adı) kısmına KGK adını ve “Equipment address” (Ekipman adresi) kısmına 
KGK’nın ID'sini girin. 

 
• “Append” (Ekle) butonuna tıklayın. KGK & bilgisayar arasındaki bağlantı kurulur. 

 
 

 

 
 

 
  

 

KGK inverter üzerinden çalıştığında; çıkış gerilimi ve frekansını ayarlamak için PC kullanmak isterseniz 
önce inverteri kapatmanız gerekir. 
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6. ÇALIŞTIRMA  
6.1 Çalıştırma Modları 

KGK aşağıdaki alternatif modlarda çalışabilen çift dönüşümlü online KGK’dır. 
 
Normal mod 
Doğrultucu/şarjör AC Şebekeden güç alır ve invertere DC güç beslemesi yaparken aynı zamanda aküye tampon ve hızlı  
şarj yapar. Sonra inverter DC gücü AC'ye dönüştürür ve yüke besleme yapar. 
 
Akü modu (Depolanan Enerji Modu) 
AC şebeke giriş gücü kesilirse, aküden güç alan inverter kritik AC yük beslemesi yapar. Kritik yükte güç kesintisi 
yaşanmaz. AC geri geldiğinde KGK otomatik olarak Normal Moda döner. 
 
Baypas modu 
İnverter bozulur veya aşırı yük oluşursa, statik transfer anahtarı aktive edilerek yük inverter be sle me sinden baypas 
beslemesine transfer edilir ve kritik yükte kesinti yaşanmaz. İnverter çıkışsının baypas AC kaynağıyla senkronize 
edilmemesi halinde, statik anahtar inverterden yükü baypasa transfer eder ve bu durumda kr itik AC yükünde güç  
kesintisi yaşanır. Bu senkronize edilmemiş AC kaynaklarının paralel bağlanmasını önler. Bu kesinti programlanabilir  
fakat tipik olarak bir elektriksel döngüden daha az olarak ayarlanır. Örn. 15 ms (50Hz)'den veya 13.33ms (60Hz)'den az. 
 
ECO Modu 
KGK AC Modundayken ve yük gerekliliği kritik değilken, KGK beslenen gücün etkinliğini arttırmak iç in ECO moduna 
ayarlanabilir. ECO modunda, KGK Hat-interaktif modunda çalışır ve KGK baypas beslemesine transfer eder. AC 
ayarlanan pencerenin dışındayken, KGK baypastan İnvertere transfer eder ve aküden güç beslemesi yapar. LCD 
ekranda bütün ilgili bilgiler gösterilir. 
 
Paralel modu (sistem genişletme) 
Daha yüksek bir kapasite elde etmek ve/veya güvenilirliği arttırmak için dört KGK’na kadar , çıkış paralel çalışmak üzere 
programlanabilir ve her KGK’daki bütünleşik paralel kontrolör otomatik yük paylaşımı sağlar. 
 
Bakım modu (Manuel Baypas) 
KGK bozulduğunda veya tamir edilirken kritik yüke beslemenin devamını sağlamak için manuel bir baypas anahtarı 
bulunmaktadır. Bu manuel baypas anahtarı eşdeğer anma yükten sorumludur. 
 

6.2 KGK’nın Açılması/Kapatılması 

6.2.1. Yeniden Başlatma Prosedürü 

 
• Uzun süreli KGK için Akü Kesiciyi "ON" (AÇIK) olarak ayarlayın. 
• Standart KGK için güç anahtarını açın. 

 

Topraklamanın doğru yapıldığını kontrol edin! 
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6.2.2. Test Prosedürü 

 

 

 
  

 

Yükün KGK çıkışsına güvenli bir şekilde bağlandığını görmek için kontrol edin. Yük KGK’dan güç 
almaya hazır değilse KGK çıkış terminallerinde güvenli bir şekilde yalıtıldığından emin olun. 

 

• KGK giriş anahtarını açın 

Doğrultucu, giriş gerilim aralığındaysa doğrultucu 30 saniye içinde çalışmaya başar ve sonra inverter çalışmaya başar. 
• KGK çıkış anahtarını açın 

Doğrultucu çalışmaya başlamazsa baypas LED’i yanar. İnverter çalışmaya başladığında KGK bapyas modundan inverter 
moduna geçer ve baypas LED’i sönerken inverter LED’i yanar. 
KGK normal çalışırken veya çalışmazken LCD ekranda bütün durum gösterilir. 

 

KGK normal çalışmaktadır. Sistemi başlatmak ve bir testi tam olarak gerçekleştirmek 60 saniye 
alabilir. 

• Elektrik kesintisini denemek için ŞEBEKEYİ kapatın. Doğrultucu kapanır ve akünün kesinti olmadan be sleme 
yapması gerekir. Bu sefer akü LED’leri yanmalıdır. 

• Elektriğin geri gelmesini sağlamak için ŞEBEKEYİ açın. Doğrultucu 20 saniye sonra otomatik olarak ye niden 
başlayacak ve inverter yüke besleme yapacaktır. Test için boş yükler kullanılması tavsiye edilir. KGK yük te sti 
sırasında maksimum kapasitesine kadar yüklenebilir. 

O/P Anahtarı I/P Anahtarı 
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6.2.3. Bakım Bypass 

Şebeke üzerinden yük beslemesi yapmak için dahili mekanik baypas anahtarını çalıştırabilirsiniz. 
 

 
Mekanik baypasa geçin 
 

 
1. Bakım anahtarının kapağını açın. KGK otomatik olarak baypas moduna geçer. 
2. BAKIM kesicisini açın; 
3. AKÜ kesicisini açın; 
4. ŞEBEKE kesicisini kapatın; 
5. ÇIKIŞ kesicisini kapatın; 

Baypas kaynağı BAKIM kesicisi üzerinden yükü besleyecektir. 
 
Normal çalışmaya geçin (mekanik baypastan)  
 

 
• Çıkış kesicisini açın; 
• Giriş kesicisini açın; 

KGK bakım baypas yerine statik baypastan güç verir ve baypas LED'i yanar. 

• Bakım baypas kesicisini kapatın. Çıkış KGK’nın statik baypasından beslenir. 
• Bakım anahtarının kapağını kapatın. 

Doğrultucu normalde 30 saniye sonra çalışmaya başlar. İnverter normal çalışırsa, sistem baypas modundan 
normal moda transfer edilecektir. 

 

6.2.4. Aküden Başlatma (Coldstart) Prosedürü 

 
• Uzun süreli KGK için Akü kesicisini "ON" (AÇIK) olarak ayarlayın. 
• Çıkış anahtarını açın. 
• Güç anahtarını açın (yardımcı güç panosuna güç beslemesi yapılacaktır). 

 

 

Dahili mekanik baypas sistemi aktifken ve güç koşullanmamışken yük KGK tarafından korunmaz. 

 

KGK normal olarak çalışıyorsa ve ekrandan kontrol edilebilirse 1 ila 5'inci adımları gerçekleştirin. Aksi 
halde 4. Adıma atlayın. 

 

KGK Dahili arızaları olmadığını kontrol edene kadar asla KGK’nı normal çalıştırmaya geçirmeyin. 

 

Giriş AC Şebeke kesintisi durumunda, akü normalse bu prosedürleri takip edin . 
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• Aşağıdaki resmin 5. Konumunda belirtilen aküden başlatma (coldstart) butonunu çalıştırın. 

 
Akü normalken doğrultucu 30 saniye sonra çalışmaya başlar. İnverter çalışmaya başlar ve LED açılır. 
 

6.2.5. Kapatma Prosedürü 

Online Modu: 
• KGK’nı kapatmak için OFF (KAPALI) butonuna basın. KGK baypas moduna geçecektir. 
• Uzun süreli KGK çalışması için AKÜ kesicisini açın. Standart KGK için akü güç anahtarını açın. 
• Giriş kesicisini kapatın. 
• ÇIKIŞ kesicisini açın. KGK kapanır; 
• KGK’nı AC Şebekeden tamamen yalıtmak için şebekenin bütün giriş anahtarları kapatılmalıdır. 
• Genellikle KGK alanından uzağa konulan ana giriş dağıtım paneline KGK devresinin bakım altında 

olduğunu bildirmek için bir etiket konulmalıdır. 

Akü Modu: 
• KGK’nı kapatmak için OFF (KAPALI) butonuna basın. 
• Uzun süreli KGK çalışması için AKÜ kesicisini açın. Standart KGK için akü güç anahtarını açın. 
• ÇIKIŞ kesicisini açın. KGK kapanır. 

 

 

6.2.6. Paralel Ayarları 

• KGK’nı bilgisayara bağlayın. KGK’na güç verin. 
• Muser4000   yazılımını açın. KGK ile başarıyla bağlantı yapıldıktan sonra “System” (Sistem) ->“User Set” 

 

Lütfen akü anahtarını kapattıktan 30 saniye sonra aküden başlatma butonuna basın . 

 

Bu prosedür KGK’nı ve YÜKÜ tamamen kapatmak için takip edilmelidir. Bütün güç anahtarları, 
yalıtıcılar ve devre kesiciler açıldıktan sonra çıkış olmayacaktır. 

 

Dahili D.C. bara kapasitörlerinin tamamen boşalması için yaklaşık 5 dakika bekleyin. 
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(Kullanıcı Ayarı) tıklayın. 

 
 

• “User Set” (Kullanıcı Ayar) penceresinde "Set" (Ayarla) tıklayın; 
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• “Data Set” (Veri Ayarı) penceresinde “Work Mode” (Çalışma Modu) tıklayın ve değer olarak “Parallel” 
seçtikten sonra aşağıdaki resimde gösterildiği gibi “Set” (Ayarla) tıklayın. KGK’ndan bir "bip" sesi gelirse bu 
ayarın doğru olduğu anlamına gelir. 
 

 
 

• “Data Set” penceresinde  “KGK ID” tıklayın ve sağ taraftaki paralel KGK ID için "1" gibi bir değer yazın ve 
aşağıdaki resimde gösterildiği gibi “Set” tıklayın. KGK’ndan bir "bip" sesi gelirse bu ayarın doğru olduğu 
anlamına gelir. 
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• Paralel bağlanması gereken KGK’nı ayarladıktan sonra bütün KGK’ların gücünü kesin. Bütün KGK’ları 

"paralel kablo kurulumuna" göre bağlayın ve KGK’na güç verin. 
 

6.3 LCD Ekran 

 KGK’nın çalıştırma paneline genel bakış 
 

1. LED gösterge  
2. LCD ekran  
3. Gezinme butonu: sonraki öğeye girer  
4. Kapatma butonu  
5. Açma butonu 

 

Paralel sistem ID'sini değiştirdikten sonra Muser4000 ve ekipman arasındaki bağlantı kesilebilir. Bu  
olursa lütfen aşağıda verilen talimatlara göre yeniden bağlayın. 

 

Paralel parametreleri ayarlarken paralel kablo bağlanamaz! 
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LCD ekranda 17 tane arayüz bulunmaktadır: 

 
Öğe Arayüz Tarifi Gösterilen İçerik 

1 KOD Çalışma durum ve modu 

2 Giriş A (Giriş L1) Gerilim ve Frekans 

3 Giriş B (Giriş L2) Gerilim ve Frekans 

4 Giriş C (Giriş L3) Gerilim ve Frekans 

5 Bat. + Gerilim ve Akım 

6 Bat. - Gerilim ve Akım 

7 Yedekleme zamanı Kapasite ve Zaman 

8 Çıkış A (Çıkış L1) Gerilim ve Frekans 

9 Çıkış B (Çıkış L2) Gerilim ve Frekans 

10 Çıkış C (Çıkış L3) Gerilim ve Frekans 

11 Yük A Yük 

12 Yük B Yük 

13 Yük C Yük 

14 Toplam Yük Yük 

15 Sıcaklık 
akü sıcaklığı (akü sensörü bağlanması gerekir 

dahili sıcaklık ve çevre sıcaklığı) 

16 Yazılım versiyon ve modeli 
Doğrultucu yazılım versiyonu, inverter yazılım 

versiyonu 

17 KOD Alarm Kodu (Uyarı Mesajı) 

  

 

Ekran bu kılavuzda verilenlerden daha fazla fonksiyon sağlar. 
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1. KGK Şebeke veya Aküyle başlangıç modunda bağlanırken aşağıdaki çizimdeki gibi gösterir:  

 
Çalışma Durumu ve mod (KGK tem moddayken, “NOR” veya “ECO” gösterir. Fakat KGK paralel moddaysa 

bunun yerine “PAL” gösterir.) 

2. “Scroll” (Gezinme) butonuna basın. KGK aşağıda gösterildiği gibi sonraki sayfaya geçer. 
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2. Faz A (L1) Giriş/Frekans 3. Faz B (L2) Giriş/Frekans 
 
 

 

4. Faz C (L3) Giriş/Frekans 5. Bat + (Pozitif) 
 

 

6. Bat - (Negatif) 7. Yedekleme zamanı 



 
 

 

 
 

 

33 
 

 

8. Faz A (L1) Çıkış Gerilimi/Frekans 9. Faz B (L2) Çıkış Gerilimi/Frekans 
 

 

10. Faz C (L3) Çıkış Gerilimi/Frekans 11. Faz A (L1) Yük Kapasitesi 
 

 

12. Faz B (L2) Yük Kapasitesi                              13. Faz C (L3) Yük Kapasitesi  
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14. Toplam Yük Kapasitesi                         15. Sıcaklık (akü/dahili ve çevre sıcaklığı) 

 
16. Yazılım versiyonu & model 17.Alarm Kodu 

Akünün şarjı varsa yukarıdaki 2-13 arayüz pencereleri aşağıdaki gibi aynı zamanda şarj durumunu da gösterecektir: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şarj 
Durumu 

 
 

 

Hızlı  Tampon 
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3. "Gezinme" butonuna basın. Birinci mesajdan sonuncu mesaja kadar bütün mesajları görebilirsiniz. Sonra 
birinciye veya sonuncuya dönebilirsiniz. 

4. Anormal davranışlar görüldüğünde bütün alarm kodları vardır. 
 

6.4 Parametre Ayarı 

Ayar fonksiyonu 3 butonla kontrol edilir (Enter , Kapalı ▲, Açık ▼): Enter ---ayar sayfasına ve değer ayarına girer; 
Kapalı ▲ & Açık ▼---farklı sayfaları seçmek için. 
KGK açıldıktan sonra 2 saniye süreyle & ▲ butonlarına basın. KGK ayar arayüz sayfasına girer. 
Not: Sol köşedeki şekil ayar sayfalarının sayfa numarasıdır. 

6.4.1. Mod Ayarı 

 

 
Mod ayarı (Not: Kırık satırın içinde yanıp sönen bölüm vardır.) 

Ayar menüsünü girişkten sonra mod ayar satırı yukarıdaki resimdeki gibi yanıp sönmeye başlar. ①Farklı bir modu 
seçmek için Enter butonuna basın. 3 farklı ayar modu bulunmaktadır: ECO, PAL, NOR. ②mod ayarından çıkmak için 
▲ veya ▼ tuşlarına basın (mod ayarını kaydedin) ve çıkış gerilim ayarına veya paralel cihaz miktarı ayarına geçin. 

 

6.4.2. Çıkış Gerilim Ayarı 

 

 

Çıkış gerilim ayarı (Not: Kırık satırın içinde yanıp sönen bölüm vardır.) 
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Mod ayarındayken On▼ tuşuna basın veya frekans ayarındayken Off▲ butonuna basın. Çıkış gerilim ayarına geçer. 
Çıkış 

gerilim satırı yukarıdaki resimdeki gibi yanıp söner. ①Farklı bir çıkış modu seçmek için Enter butonuna basın. Üç 
farklı gerilim bulunmaktadır---220, 230, 240. ② çıkış gerilim ayarından çıkmak için ▲ veya ▼ tuşlarına basın (mod 
ayarını kaydedin) ve mod ayarına veya frekans ayarına geçin. 
 

 

6.4.3. Frekans Ayarı 

 
 

 

Frekans ayarı (Not: Kırık satırın içinde yanıp sönen bölüm vardır.) 
 
Çıkış gerilim ayarındayken On▼ tuşuna basın veya akü kapasite ayarındayken Off▲ butonuna basın. Frekans ayarına 
geçer. Frekans satırı yukarıdaki resimdeki gibi yanıp söner. ①Farklı bir frekans seçmek için Enter butonuna basın. 
İki farklı frekans bulunmaktadır---50,60HZ. ②frekans ayarından çıkmak için ▲ veya ▼ tuşlarına basın (frekans 

ayarını 
kaydedin) ve çıkış gerilim ayarına veya akü kapasite ayarına geçin. 

 

 

  

 

İnverter tarafından güç verildiğinde, gerilim ve frekans seviyesini ayarlamadan önce  
inverterin kapatılması gerekir. 

 

İnverter tarafından güç verildiğinde, gerilim ve frekans seviyesini ayarlamadan önce  
inverterin kapatılması gerekir. 
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6.4.4. Akü Kapasite Ayarı 

 

 

Akü kapasite ayarı (Not: Kırık satırın içinde yanıp sönen bölüm vardır.)  
 
Frekans ayarındayken On▼ tuşuna basın veya akü miktar ayarındayken Off▲ butonuna basın. Akü kapasite ayarına 
geçer. Akü kapasite satırı yukarıdaki resimdeki gibi yanıp söner. ①Farklı bir akü kapasitesi seçmek için 
Enter butonuna basın. Akü kapasite aralığı 1-200Ah'dır. (Not: Enter tuşuna uzun basılması akü kapasitesinin hızla 
ayarlanmasını sağlar.) ②akü kapasitesinden çıkmak için ▲ veya ▼ tuşlarına basın (kapasite ayarını kaydedin) ve 
frekans ayarına veya akü miktar ayarına geçin. 

 

6.4.5. Akü Miktar Ayarı 

 
 

Akü miktar ayarı (Not: Kırık satırın içinde yanıp sönen bölüm vardır.) 
 
Akü kapasite On▼ tuşuna basın veya baypas gerilimi üst limit ayarındayken Off▲ butonuna basın. Akü miktar ayarına 
geçer. Akü miktarı yukarıdaki resimdeki gibi yanıp söner. ①Farklı bir akü miktarı seçmek için Enter butonuna basın. 
Akü miktar aralığı 16,18,20'dir (10-30kVA için). ②akü miktar ayarından çıkmak için ▲ veya ▼ tuşlarına basın (akü 
miktar ayarını kaydedin) ve akü kapasite ayarına veya baypas gerilimi üst limit ayarına geçin. 
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6.4.6. Bypass Gerilimi Üst Limit Ayarı 

 

Baypas gerilimi üst limit ayarı (Not: Kırık satırın içinde yanıp sönen bölüm vardır.) 
 
Akü miktar ayarındayken On▼ tuşuna basın veya baypas gerilimi alt limit ayarındayken Off▲ butonuna basın. Baypas 
üst limit ayarına geçer. Baypas üst limit satırı yukarıdaki resimdeki gibi yanıp söner. ①Farklı bir baypas gerilimi üst 
limiti için Enter butonuna basın. Baypas gerilimi üst limit aralığı %10, %15, %20, %25'dir (yalnızca 220V çıkış için 
%25). ②baypas gerilimi üst limit ayarından çıkmak için ▲ veya ▼ tuşlarına basın (baypas gerilimi üst limit ayarını 
kaydedin) ve akü miktar ayarına veya baypas gerilimi alt limit ayarına geçin. 

 

6.4.7. Bypass Gerilimi Alt Limit Ayarı 

 

 

Baypas gerilimi alt limit ayarı (Not: Kırık satırın içinde yanıp sönen bölüm vardır.)  
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Baypas gerilimi üst limit ayarındayken On▼ tuşuna basın veya paralel ID ayarındayken Off▲ butonuna basın. Baypas 
alt 

limit ayarına geçer. Baypas alt limit satırı yukarıdaki resimdeki gibi yanıp söner. (“-” negatif için, pozitifte herhangi bir 
sembol bulunmaz.) ①Farklı bir baypas gerilimi alt limiti için Enter butonuna basın. Baypas gerilimi alt limit aralığı 
%20, %30, %45'dir. ②baypas gerilimi alt limit ayarından çıkmak için ▲ veya ▼ tuşlarına basın (baypas gerilimi alt 

limit 
ayarını kaydedin) ve baypas üst limit ayarına veya sesli ikazı susturma ayarına geçin. 

 

6.4.8. Sesli İkaz Susturma Ayarı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sesli İkaz Ayarları (not: kırmızı çizgili kutu sintilasyon kısmıdır 
 
Baypas gerilimi üst limit ayarındayken On▼ tuşuna basın veya akü kendini test ayarındayken Off▲ butonuna basın. 
Sesli ikaz ayarına geçer. Ayar durumu sintilasyonu resimdeki gibi görülür (Not: ON tuşu MUTE (SESSİZ), OFF tuşu NO 
MUTE (SESLİ) gösterir).①Sessiz Döngü Ayarlarına girmek için Enter butonuna basın. Sessiz  On (Açık) ve Off 
(Kapalı) seçenekleri bulunmaktadır.② Sessiz ayarından çıkmak için ON veya OFF butonuna basın (sessiz durum 
ayarını kaydedin) ve baypas gerilimi alt limit ayarına veya akü kendini test ayarına değiştirin. 

 

6.4.9. Periyodik Akü Test Ayarı 
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Periyodik akü kendini test ayarı (not: çizgili kutudaki bölüm yanıp söner)  
 

Sesli ikaz ayarındayken On▼ tuşuna basın veya paralel ID ayarındayken Off▲ butonuna basın. Cihaz kendini test 
ayarına geçirir. Bu arada ayar durumu yukarıdaki resimdeki gibi görülür (Not: ON 1- akü test fonksiyonu 
devrededir, KGK her 30 günde bir 10 saniyelik akü testi gerçekleştirir; ON 2- akü test fonksiyonu devrededir, KGK 
her 30 günde bir 10 dakikalık akü testi gerçekleştirir; ON 3- akü testi fonksiyonu devrededir, her 30 günde bir akü 
gerilimi EOD seviyesine ulaştığında KGK akü testi gerçekleştirir; OFF-akü testi fonksiyonu devre dışıdır). Testi 
periyodik olarak ayarlamak için ENTER tuşuna basın. Seçenekler şunlardır: OFF, ON 1, ON 2 ve ON 3. Periyodik test 
ayarından çıkmak için On▲ veya Off▼ tuşuna basın (bu arada değiştirilen ayarlar kaydedilecektir) ve sesli ikaz 
ayarı veya paralel ID ayarına geçin (NOT. Ayardan çıkıp kaydetmek için bekleme modundaki On▼ tuşuna basın. 
Şimdi ayarlar tamamlanmıştır). 

 

6.4.10. Paralel ID Ayarı 

 

Paralel ID ayarı (Not: Kırık satırın içinde yanıp sönen bölüm vardır.) 
 
Akü kendini test ayarındayken On▼ tuşuna basın veya paralel miktar ayarındayken Off▲ butonuna basın. Akü 
paralel ID ayarına geçer. Paralel ID yukarıdaki resimdeki gibi yanıp söner. ①Farklı bir paralel ID belirlemek için  
Enter butonuna basın. Paralel ID aralığı 1~4'dür. ②paralel ID ayarından çıkmak için ▲ veya ▼ tuşlarına basın 
(kapasite ayarını kaydedin) ve akü kendini test ayarına veya paralel miktar ayarına geçin. 

 
 

 

Paralel parametreleri ayarlarken paralel kablo bağlanabilir. 
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6.4.11. Paralel Miktar Ayarı 

 

Paralel miktar ayarı (Not: Kırık satırın içinde yanıp sönen bölüm vardır.) 
 
Paralel ID ayarındayken On▼ tuşuna basın veya paralel cihaz miktarı ayarındayken Off▲ butonuna basın. Paralel 
miktar ayarına geçer. Paralel miktar yukarıdaki resimdeki gibi yanıp söner. ①Paralel miktarını ayarlamak için  
Enter butonuna basın. Paralel miktarı 2~4'dür. ②paralel miktar ayarından çıkmak için ▲ veya ▼ tuşlarına basın 
(paralel miktar ayarını kaydedin) ve paralel ID ayarına veya paralel cihaz ayar miktarına geçin. 

 

6.4.12. Paralel Cihaz Miktar Ayarı 

 

Paralel cihaz miktar ayarı (Not: Kırık satırın içinde yanıp sönen bölüm vardır.) 
 

Paralel miktar ayarındayken On▼ tuşuna basın. Paralel cihaz miktarına geçer. Paralel cihaz miktarı yukarıdaki 
resimdeki gibi yanıp söner. ①Paralel cihaz miktarını ayarlamak için  Enter butonuna basın. Paralel cihaz miktar 
aralığı 0~3'dür. ②paralel miktar ayarına gitmek için ▲ tuşuna veya mod ayarından çıkmak için ▼ tuşuna basın. 
Bundan sonra KGK LCD panel ayarı tamamlanır. 
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6.5 Ekran Mesajları/Sorun Giderme 

Bu bölüm KGK’nın gösterebileceği olayları ve alarm mesajlarını göstermektedir. Mesajlar alfabetik 
sırada verilmiştir. Bu bölüm sorunları gidermeniz için her alarm mesajını vermektedir. 
 

Ekran Mesajları 

 
Çalışma Durumu ve Mod(lar) 
 
 

Kod 
(ST) 

Bilgi LED 

Arıza Baypas Akü İnverter 

1 Başlatıldı KAPALI KAPALI KAPALI KAPALI 

2 Bekleme Modu KAPALI KAPALI X KAPALI 

3 Çıkış Yok KAPALI KAPALI X KAPALI 

4 Baypas Modu KAPALI AÇIK X KAPALI 

5 Şebeke Modu KAPALI KAPALI X AÇIK 

6 Akü Modu KAPALI KAPALI AÇIK KAPALI 

7 
Akü arıza teşhis 

KAPALI KAPALI AÇIK KAPALI 

8 
İnverter 
başlıyor 

KAPALI X X KAPALI 

9 EKO modu KAPALI X X X 

10 EPO modu AÇIK KAPALI X KAPALI 

11 
Bakım Baypas 
Modu 

KAPALI KAPALI KAPALI KAPALI 

12 Arıza Modu AÇIK X X X 

 

DİKKAT："X" diğer koşullar tarafından belirlendiği anlamına gelir 
  



 
 

 

 
 

 

43 
 

Alarm Bilgisi 
 

Arıza kodu 
(Err) 

KGK Alarm Uyarısı Sesli İkaz LED 

1 Doğrultucu Arızası Sürekli bip Arıza LED'i yanıyor 

2 
İnverter arızası (İnverter köprü kısa devresi  
dahil) 

Sürekli bip Arıza LED'i yanıyor 

3 İnverter Tristörü kısa Sürekli bip Arıza LED'i yanıyor 

4 İnverter Tristörü kırık Sürekli bip Arıza LED'i yanıyor 

5 Baypas Tristörü kısa Sürekli bip Arıza LED'i yanıyor 

6 Baypas Tristörü kırık Sürekli bip Arıza LED'i yanıyor 

7 Sigorta atmıştır Sürekli bip Arıza LED'i yanıyor 

8 Paralel röle arızası Sürekli bip Arıza LED'i yanıyor 

9 Fan arızası Sürekli bip Arıza LED'i yanıyor 

10 Boş Sürekli bip Arıza LED'i yanıyor 

11 Yardımcı güç arızası Sürekli bip Arıza LED'i yanıyor 

12 Başlatma hatası Sürekli bip Arıza LED'i yanıyor 

13 P-Akü Şarj Aleti arızası Sürekli bip Arıza LED'i yanıyor 

14 N-Akü Şarj Aleti arızası Sürekli bip Arıza LED'i yanıyor 

15 DC Veriyolu aşırı gerilim Sürekli bip Arıza LED'i yanıyor 

16 DC Veriyolu düşük gerilim Sürekli bip Arıza LED'i yanıyor 

17 DC veriyolu dengesizlİk Sürekli bip Arıza LED'i yanıyor 

18 Yumuşak başlatma hatalı Sürekli bip Arıza LED'i yanıyor 

19 Doğrultucu Aşırı Sıcaklık Saniyede iki kez Arıza LED'i yanıyor 

20 İnverter Aşırı Sıcaklık Saniyede iki kez Arıza LED'i yanıyor 

21 Boş Saniyede iki kez Arıza LED'i yanıyor 

22 Akü ters Saniyede iki kez Arıza LED'i yanıyor 

23 Kablo bağlantı hatası Saniyede iki kez Arıza LED'i yanıyor 

24 CAN iletişim Arıza Saniyede iki kez Arıza LED'i yanıyor 
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25 Paralel yük paylaşım arızası Saniyede iki kez Arıza LED'i yanıyor 

26 Akü aşırı gerilim Saniyede bir kez Arıza LED'i yanıp sönüyor 

27 Şebeke Saha Kablolama Arızası Saniyede bir kez Arıza LED'i yanıp sönüyor 

28 Baypas Saha Kablolama Arızası Saniyede bir kez Arıza LED'i yanıp sönüyor 

29 Çıkış kısa devre Saniyede bir kez Arıza LED'i yanıp sönüyor 

30 Doğrultucu aşırı akım Saniyede bir kez Arıza LED'i yanıp sönüyor 

31 Baypas aşırı akım Saniyede bir kez BPS LED'i yanıp sönüyor 

32 Aşırı yük Saniyede bir kez 
INV veya BPS LED'i 
yanıp sönüyor 

33 Akü yok Saniyede bir kez Akü LED'i yanıp sönüyor 

34 Akü gerilim altında Saniyede bir kez Akü LED'i yanıp sönüyor 

35 Akü düşük ön uyarısı Saniyede bir kez Akü LED'i yanıp sönüyor 

36 Dahili İletişim Hatası 2 saniyede bir kez Arıza LED'i yanıp sönüyor 

37 DC bileşeni limit üzerinde. 2 saniyede bir kez INV LED'i yanıp sönüyor 

38 Paralel Aşırı Yük 2 saniyede bir kez INV LED'i yanıp sönüyor 

39 Şebeke gerilimi anormal 2 saniyede bir kez Akü LED'i yanıyor 

40 Şebeke frekansı anormal 2 saniyede bir kez Akü LED'i yanıyor 

41 Baypas Bulunmuyor  BPS LED'i yanıp sönüyor 

42 Baypas izlenemiyor  BPS LED'i yanıp sönüyor 

43 İnverter geçerli değil   

44 Boş   

45 inverter açık değil   
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6.6 Seçenekler 

SNMP Kartı: dahili SNMP / harici SNMP opsiyonel 
 

• 2 tork vidasını gevşetin (kartın her iki tarafında). 
• Kartı dikkatle dışarı çekin. Yeniden kurulum için prosedürü tersinden takip edin. 

 
SNMP isimli slot MEGAtec protokolünü destekler. NetAgent II-3 portunun bütün KGK sistemlerini uzaktan izlemek ve 
yönetmek için bir araç olarak kullanılmasını tavsiye ediyoruz. 
NetAgent II-3Portları ağ bulunmadığında internet üzerinden uzaktan kontrolü devreye almak için Modem Arama 
(PPP) fonksiyonunu destekler. 
Standart bir NetAgent Mini özelliklerine ilave olarak, NetAgent II'de sıcaklık, nem, duman ve güvenlik sensör 
algılamaları için NetFeeler Lite ekleme seçeneği bulunmaktadır. Bu şekilde NetAgent II çok yönlü bir yönetim aracına 
sahip olur. NetAgent II ayrıca çoklu dil desteklerini destekler ve web tabanlı otomatik dil seçimi için ayarlanmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

KGK Ağ Yönetiminin tipik topolojisi 
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Röle Kartı 
Kart KGK çevre izlemesi için arayüz sağlamak için kullanılır. Temas sinyalleri KGK’nın çalışma durumunu 
yansıtabilir. Kart DB9 dişi bağlantı üzerinden çevre izleme cihazlarına bağlanarak KGK’nın gerçek zamanlı durumu 
etkin bir şekilde izlenebilir ve anormal bir durum oluştuğunda (örn. UJPS arızası, şebeke kesintisi, KGK baypas vb.) 
zamanında geri bildirim sağlanır. KGK'nın akıllı slotuna takılır. 
Röle kartında 6 çıkış portu ve bir giriş portu bulunmaktadır. Lütfen detaylar için aşağıdaki tabloya bakınız. 

 
 

DB9 arayüzü: Üst kontrol terminaline bağlayın. Pimlerin tanımı aşağıda verilmiştir: 
 

Pim-çıkış  Fonksiyon tarifi  Giriş/Çıktı  

1  KGK arızası  Çıktı  

2  Özet Alarm  Çıktı  
3  GND    

4  Uzaktan Kapatma  Girdi  

5  Ortak   
6  Baypas  Çıktı  

7  Akü Düşük  Çıktı  

8  KGK AÇIK  Çıktı  

9  Şebeke Arızası  Çıktı  
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7. SORUN GİDERME  
KGK normal çalışamıyorsa kurulum, kablolama veya çalıştırma yanlış olabilir. Lütfen önce bunları kontrol edin. Bütün 
bunlarda problem yoksa lütfen hemen yerel bir bayiye danışın ve aşağıdaki bilgileri verin. 

• Ürün model adı ve seri numarası. 
• LCD ekran bilgisi, LED ışıkların durumu vb. daha fazla detay vererek arızayı tarif etmeye çalışın. 

Kullanma kılavuzunu dikkatle okuyun. Bu KGK’nın kullanılmasıyla ilgili faydalı bilgiler verecektir. Bazı SSS (sıkça sorulan 
sorular) problemi kolaylıkla çözmenize yardımcı olabilir. 

No. Problem Muhtemel sebep Çözüm 

 
 
 

1 

 
Şebeke bağlı fakat KGK’nın 
gücü açılamıyor. 

Giriş güç beslemesi bağlı 
değildir; 
Giriş gerilimi düşüktür; 
KGK’nın giriş anahtarı 
açılmamıştır. 

KGK giriş gerilim/frekansının pencere 
içerisinde olup olmadığını ölçün. 
KGK girişinin açık olup olmadığını kontrol edin 

 

 
2 

Şebeke normal fakat şebeke 
LED'i yanmıyor ve KGK akü 
modunda çalışıyor 

KGK’nın giriş kesicileri 
açılmamıştır. 
Giriş kablosu iyi 
bağlanmamıştır 

 
Giriş kesicisini açın; Giriş kablosunun iyi 
bağlandığından emin olun. 

 
 
 

3 

KGK herhangi bir hata 
göstermiyor fakat çıkışda 
gerilim yok 

Çıkış kablosu iyi 
bağlanmamıştır; Çıkış 
kesicisi açılmıyordur 

 
Çıkış kablosunun iyi bağlandığından emin 
olun; 
Çıkış kesicisini açın. 

 
 

4 

 
 

Şebeke LED'i yanıp sönüyor 

 
Şebeke gerilimi KGK giriş 
aralığını geçmektedir. 

KGK akü modunda çalışıyorsa lütfen 
sisteminiz için gereken yedekleme süresine 
dikkat edin. 

 
 

 
5 

 
 

Akü LED'i yanıp sönüyor 
fakat 
şarj gerilim ve akımı yok. 

Akü kesici açılmıyordur veya 
aküler hasarlı yada ters 
bağlanmıştır. Akü numarası 
ve  
kapasitesi doğru 
ayarlanmamıştır. 

Akü kesiciyi açın. Aküler hasar 
görmüşse bütün grup akünün 
değiştirilmesi gerekir, 
Akü kablolarını doğru bağlayın; Akü numarası 
ve kapasitesi için LCD ayarına gidin 
ve doğru veriyi girin. 

 
 

6 

Her 0.5 saniyede bir sesli ikaz 
duyuluyor ve LCE ekranda 
“output overload” (çıkış aşırı 
yük) görülüyor 

 
Aşırı yük 

 
Bir miktar yükü alın 

 
 

7 

 
Sesli ikaz duyuluyor, LCD 
ekranda "29" arıza kodu 

KGK çıkışı kısa devre 
 

Yükün kısa devre olmadığından emin olun ve 
KGK’nı yeniden başlatın. 

 
 

8 

 
KGK yalnızca baypas 
modunda çalışıyor 

KGK ECO moduna 
ayarlanmıştır veya  
baypas moduna transfer 
süreleri sınırlıdır. 

KGK çalışma modunu KGK türüne (paralel 
olmayan) 
ayarlayın veya baypasa transfer 
sürelerini resetleyin ve KGK’NI'İ 
yeniden başlatın 
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9 

 
 
 
 
 

Siyah başlatma yapılamıyor 

Akü anahtarı doğru 
kapatılmamıştır: 
Akü sigortası açık değildir: 
veya Akü seviyesi düşüktür: 
Akü miktarı yanlış 
ayarlanmıştır; 
Arka paneldeki güç kesici 
açılmıyordur 
. 

 
 

Akü anahtarını kapatın: 
Sigortayı değiştirin: Aküyü 
yeniden şarj edin: 
Akü miktarını ayarlamak için KGK’na AC 
güç verin; Güç kesiciyi açın. 

 
 
 

10 

Sesli ikaz sürekli duyulur ve 
LCD 1, 3, 5, 9, 15 vb arıza 
kodlarını gösterir 

 
 

KGK bozuktur 

 
Tamirat için yerel bayinize danışın 

 
Yukarıdaki alarmların dışında oluşan alarmlar için Teknik Servise haber verilmelidir.  

Teknik Servise haber vermeden önce: 
• Bu bölümü tümüyle okuyup yazanları uyguladığınızdan emin olun. 
• Firmware versiyonunu not edin. 
• Ürünün arka panelindeki etikette yazan Model ve Seri Numarası bilgilerini alın ve problemin eksiksiz tanımını yapın. 
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Ek-1: Teknik Özellikler 
 

Model 10KVA(S/H) 15KVA(S/H) 20KVA(S/H) 

Kapasite 
10KVA 15KVA 20KVA 

9KW 13.5KW 18KW 

 
 
 
 
 
 

 
Giriş 

Faz 3 Faz 4 Kablo ve Toprak 

Anma Gerilim 380/400/415Vac 

Gerilim Aralığı 208~478Vac 

Frekans Aralığı 50Hz'de 45-55Hz /60Hz'de 54-66Hz (otomatik algılama) 

Güç Faktörü ≥0.99 

Akım THDi ≤3%(100% lineer olmayan yük) 
 
 
 

Baypas Gerilim Aralığı 

Maksi gerilim: 220Vac: +%25 (opsiyonel +%10,+%15,+%20 ) 
230Vac: +%20 (opsiyonel +%10,+%15) 240Vac: 
+%15(opsiyonel +%10) 

Min. gerilim: -%45 (opsiyonel -%20, -%30) 

Frekans koruma aralığı: ±%10 

Jeneratör Girişsi Destek 

 
 
 
 
 

 
Çıkış 

Faz 3 Faz 4 Kablo ve Toprak 

Anma Gerilim 380/400/415Vac 

Güç Faktörü 0.9 

Gerilim Düzenlemesi ±%1 
 
 

Frekans 

Şebeke 
Modu 

Anma frekansın ±%1, ±%2, ±%4, ±%5, ±%10'u (opsiyonel) 

Akü Modu 
(50/60±%0.2)Hz 

Tepe Faktörü 3:1 

THD 
≤2% lineer yükle 

≤5% lineer yükle 

 
 
 
 
 
 
 

Akü 

 
 
 
 
 

Gerilim 

Standart ünite: 
±120Vdc (20parça 
12V9AH); (2x20parça 
12V9AH 
opsiyonel) 
Uzun çalışma birimi: 
±96V/±108V/±120 
Vdc (16/18/20parça 
opsiyonel) 

 

 
Standart ünite: ±120Vdc (2x20parça 

12V9AH); 
Uzun çalışma birimi Opsiyonel Gerilim:  
±96V/±108V/±120Vdc (16/18/20parça 

opsiyonel) 

 
Şarj Akımı(A) (şarj akımı 
kurulan akü kapasitesine 

göre ayarlanabilir) 

Standart ünite: 1.35A 
(2.7A 
opsiyonel) Uzun 
çalışma birimi: 
Maksi. akım 10A 

 
 

Standart ünite: 2.7A 
 

Uzun çalışma birimi: Maksi. akım 10A 

Transfer süresi Şebekeden Aküye: 0ms; Şebekeden baypasa: 0ms 
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Koruma 

 
 
 
 

Aşırı yük 

AC Modu 
Yük≤110%: son 60dak,≤%125: son 10dak,≤%150: son 1dak, 

≥%150 hemen baypasa geçer 

Akü Modu Yük≤110%: son 10dak,≤%125: son 1dak,≤%150: son 5 s, 
≥150% KGK hemen kapatılır 

Baypas 
Modu 

Kesici 20A Kesici 32A Kesici 40A 

 Kısa Devre 120A zirve 140A zirve 

Aşırı ısınma 
Hat modu: Baypasa Geçiş; Yedekleme Modu: KGK hemen kapatılır 

. 

Akü seviyesi düşük Alarm ve Kapatma 

Otomatik Teşhisler Güç Açma ve Yazılım Kontrolünde 

EPO (Opsiyonel) KGK hemen kapatılır 

Akü İleri Düzey Akü Yönetimi 

Gürültü Bastırma EN62040-2'ye uyumludur 

Alarmlar Sesli ve Görsel Hat Hatası, Akü Düşük, Aşırı Yük, Sistem Arızası 
 

 
Ekran 

Durum LED + LCD'si 
Hat Modu, Baypas Modu, Akü Düşük, Akü Kötü, 

Aşırı Yük & KGK Arızası 

 
LCD'de Değer 

Giriş Gerilimi, Giriş Frekansı, Çıkış Frekansı, Çıkış 
Frekansı, Yük Yüzdesi, Akü Gerilimi ve İç Sıcaklık 

 
İletişim Arayüzü 

USB, RS485, Paralel (opsiyonel), Kaplin kuru temas, Akıllı slot, 
SNMP kartı (opsiyonel), Röle kartı (opsiyonel) 

 
 
 

Çevre 

Çalışma Sıcaklığı 0℃～40℃ 

Depolama sıcaklığı -25℃～55℃ 

Nem 0～95% yoğuşmayan 

Rakım < 1500m. 1500m üzerindeyken kullanılan anma gücü azaltın 
 
 

Diğer 
Boyutlar (D×G×Y ) 828x250x868 

Ağırlık (Kg) 115/57 170/63 171/64 

Güvenlik Uygunluğu CE,EN/IEC 62040-2,EN/IEC 62040-1-1 
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Model 30KVA(S/H) 40KVA(H) 

Kapasite 30KVA 
27KW 

40KVA 

36KW 

 
 
 
 
 
 

 
Giriş 

              Faz 3 Faz 4 Kablo ve Toprak 

Anma Gerilim 380/400/415Vac 

Gerilim Aralığı 208~478Vac 

Frekans Aralığı 50Hz'de 45-55Hz /60Hz'de 54-66Hz (otomatik algılama) 

Güç Faktörü ≥0.99 

Akım THDi ≤3%(100% lineer olmayan yük) 
 
 
 

Baypas Gerilim Aralığı 

Maksi gerilim: 220Vac: +%25 (opsiyonel +%10,+%15,+%20 ) 
230Vac: +%20 (opsiyonel +%10,+%15) 240Vac: 
+%15(opsiyonel +%10) 

Min. gerilim: -%45 (opsiyonel -%20, -%30) 

Frekans koruma aralığı: ±%10 

Jeneratör Girişsi Destek 

 
 

 
Çıkış 

Faz 3 Faz 4 Kablo ve Toprak 

Anma Gerilim 380/400/415Vac 

Güç Faktörü 0,9 

Gerilim Düzenlemesi ±%1 

Frekans 
Şebeke 
Modu 

Anma frekansın ±%1, ±%2, ±%4, ±%5, ±%10'u (opsiyonel) 
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  Akü Modu 

(50/60±%0.2)Hz 

Tepe Faktörü 3:1 

THD 
≤2% lineer yükle 

≤5% lineer yükle 
 
 
 
 
 
 

Akü 

 
 
 

Gerilim 

Standart ünite: ±120Vdc 
(3x20parça 12V9AH); 
Uzun çalışma birimi 
Opsiyonel Gerilim: 

±96V/±108V/±120Vdc 
(16/18/20parça opsiyonel) 

Uzun çalışma birimi 
Opsiyonel Gerilim: 

±192V/±204V/±216V/±228V/±2 
40VDC 

(32 /34/36/38/40PARÇA) 

 
Şarj Akımı(A) (şarj akımı 

kurulan akü kapasitesine 
göre ayarlanabilir) 

 
Standart ünite: 4.5A 

Uzun çalışma birimi: Maksi. 
akım 10A 

 
 

Uzun çalışma birimi: 
Maksi. akım 10A 

Transfer süresi Şebekeden Aküye: 0ms; Şebekeden baypasa: 0ms 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koruma 

 
 
 
 
 

Aşırı yük 

AC Modu 
Yük≤110%: son 60dak,≤%125: son 10dak,≤%150: son 1dak,≥150% 

hemen baypasa geçer 
 

Akü Modu 
Yük≤110%: son 10dak, 

≤125%: son 1dak, ≤150%: son 
5S, ≥150% KGK hemen 

kapatılır 

Yük≤110%: son 60dak, 
≤125%: son 10dak, ≤150%: son 1 
dak, ≥150% KGK hemen kapatılır 

Baypas 
Modu 

Kesici 63A Kesici 80A 

Kısa Devre 164A Zirve 

Aşırı ısınma 
Hat modu: Baypasa Geçiş; Yedekleme Modu: KGK hemen kapatılır 

Akü seviyesi düşük Alarm ve Kapatma 

Otomatik Teşhisler Güç Açma ve Yazılım Kontrolünde 

EPO (Opsiyonel) KGK hemen kapatılır 

Akü İleri Düzey Akü Yönetimi 

Gürültü Bastırma EN62040-2'ye uyumludur 

Alarmlar Sesli ve Görsel Hat Hatası, Akü Düşük, Aşırı Yük, Sistem Arızası 
 

 
Ekran 

Durum LED + LCD'si 
Hat Modu, Baypas Modu, Akü Düşük, Akü Kötü, 

Aşırı Yük & KGK Arızası 
 

LCD'de Değer 
Giriş Gerilimi, Giriş Frekansı, Çıkış Frekansı, Çıkış 

Frekansı, Yük Yüzdesi, Akü Gerilimi ve İç Sıcaklık 
 

İletişim Arayüzü 
USB, RS485, Paralel (opsiyonel), Kaplin kuru temas, Akıllı slot, SNMP 

kartı (opsiyonel), Röle kartı (opsiyonel) 
 
 
 

Çevre 

Çalışma Sıcaklığı 0℃～40℃ 

Depolama sıcaklığı -25℃～55℃ 

Nem 0～95% yoğuşmayan 

Rakım < 1500m. 1500m üzerindeyken kullanılan anma gücü azaltın 
 

Diğer 
Boyutlar (D×G×Y ) 828x250x868 

Ağırlık (Kg) 223/71 73 

Güvenlik Uygunluğu CE,EN/IEC 62040-2,EN/IEC 62040-1-1 

 
*Yukarıda belirtilen değerleri üretici firma haber vermeksizin değiştirebilir.  
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Ek-2: USB İletişim Portu Tanımı 
 

Port tanımı: 

 

 
PC USB portu ve KGK USB portu arasındaki bağlantı. 

 

PC USB portu PC USB portu Açıklama 

Pim 1: Pim 1: 
PC: +5V 

Pim 2: Pim 2: PC: DPLUS sinyali 

Pim 3: Pim 3: PC :DMINUS sinyali 

Pim 4: Pim 4: Sinyal toprak 

 
USB'nin bulunan fonksiyonu 
 

• KGK güç durumunu izle. 
• KGK alarm bilgisini izle. 
• KGK çalışma parametrelerini izle. 
• Zamanlama  

 
Kapatma/açma ayarı. İletişim veri formatı 

Baud oranı ---------- 9600bps 
 

Bayt uzunluğu---------- 8bit 
 

Son bit ---------- 1bit 
 

Parite kontrolü---------yok 
 
 
 

 
 
 
 

 

USB, RS232 ve RS485 arayüzleri aynı anda kullanılamaz. Yalnızca bir arayüz aynı anda kullanılabilir. 
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Ek-3: RS232 İletişim Portu Tanımı 
 

Erkek portun tanımı: 

 

 
PC RS232 portu ve KGK RS232 portu arasındaki bağlantı 

 

PC RS232 portu PC RS232 portu 
 

Pim 2: Pim 2: KGK gönderir, PC alır 

Pim 3: Pim 3: PC gönderir, KGK alır 

Pim 5: Pim 5: toprak 

 
RS232'nin bulunan fonksiyonu 
 

• KGK güç durumunu izle. 
• KGK alarm bilgisini izle. 
• KGK çalışma parametrelerini izle. 
• Zamanlama  

 
Kapatma/açma ayarı. RS-232 İletişim veri formatı 

Baud oranı ---------- 9600bps 
 

Bayt uzunluğu---------- 8bit 
 

Son bit ---------- 1bit 
 

Parite kontrolü---------yok 
 
 

 
 
 

 

USB, RS232 ve RS485 arayüzleri aynı anda kullanılamaz. Yalnızca bir arayüz aynı anda kullanılabilir. 
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Ek-4: RS485 İletişim Portu Tanımı 
Port tanımı: 

 
 

 
Cihazın RS485 portu ve KGK RS285 portu arasındaki bağlantı. 

 

cihaz (RJ45) KGK(RJ45) Açıklama 

Pim 1/5 Pim 1/5 485+ “A” 

Pim 2/4 Pim 2/4 485 - “B” 

Pim7 Pim7 +12Vdc 

Pim8 Pim8 GND 

 
RS485'in bulunan fonksiyonu 

 
• KGK güç durumunu izle. 
• KGK alarm bilgisini izle. 
• KGK çalışma parametrelerini izle. 
• Zamanlama kapatma/açma ayarı. 
• Akü çevre sıcaklığı izleme. 
• Akü sıcaklığına bağlı olarak şarj gerilimi modülasyonu 

 
 
 

 
 

 

 

USB, RS232 ve RS485 arayüzleri aynı anda kullanılamaz. Yalnızca bir arayüz aynı anda kullanılabilir. 
RS485 portu pim7 12Vdc'dir! 



 

 

 

 
 

 

56 
 

Ek-5: Kuru Kontak İletişim Portu Tanımı 
Erkek portun tanımı： 

 

 

 
Talimat: 

 

KGK Talimat 

Pim1 KGK Akü Düşük 

Pim2 AC Güç Hatası 

Pim3 KGK’nı kapatın 

Pim4 Ortak GND 

 
 

Fonksiyon açıklaması: 
 

• KGK durumunu izle; 
• KGK akü durumunu izle; 
• KGK’nı kapat. 
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Ek-6: REPO Talimatı 
Port tanımı: 
Bağlantı şeması: 

 
 

Buton ve KGK REPO portu arasında bağlantı. 
 

Buton KGK REPO Açıklama 

Pim 1: Pim 1: EPO 

Pim 2: Pim 2: GND 

 
• Uzak bir konuma acil durdurma anahtarı kurulabilir (Kuru temas sinyali ve “normalde açık” - verilmez) ve 

REPO konektörüne basit kablolarla bağlantı sağlanabilir. 
• Uzak anahtar birkaç KGK’na paralel mimariyle bağlanarak kullanıcının bütün üniteleri tek seferde kapatması 

sağlanabilir. 
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Ek-7: Yetkili Teknik Servis Listesi 
Yetkili servis listesi için web sitesini ziyaret ediniz. www.inform.com.tr 

 
 


