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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 DOVR’ nizin özellikleri, kurulumu ve çalıştırılması hem de sizin, DOVR’ nin 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. 

 

Bu cihaz EN 55022, EN61000-3-2, EN610000-3-3,EN55024, EN60950-1 standartları ile belirlenen 
koşullara uyacak şekilde dizayn edilmiştir. 

Bakanlıkça belirtilen kullanım ömrü 10 yıldır 

 

İMALATÇI FİRMA 

 İNFORM ELEKTRONİK SAN. Ve TİC. A.Ş. 

 Pelitli Mah. 4440 Sokak No:12 Gebze – Kocaeli 
 
 Tel:   +90 (262) 751 16 00   Faks: +90 (262) 751 16 02 

 e-mail : info@inform.com.tr 
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1 Güvenlik 

DOVR’nin, 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 çalıştırılması 
son 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.  

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

 Cihazın çıkışına gücünü aşan yükler bağlanmamalıdır. 

 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. 

 Cihazların güvenliğinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımı ile ilgili gözetim ve yönetim 
sağlanmadıkça, bu cihazın fiziksel duyu ve zihinsel yetenekleri özürlü olan (çocuk dahil) veya 
deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılması amaçlanmamıştır. 

 Cihazla oynamamalarını güvenceye almak için çocuklar, gözetim altında bulundurulmalıdır. 
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2 Sistem Tanımı 

Şebeke gerilimindeki yükselme, düşme ve tüm dengesizlikleri önleyip, gerilim regülasyonu yapan İNFORM 

Dijital Otomatik Voltaj Regülatörü (DOVR) , bunun yanında, elektronik olarak sağlanan koruma 

sayesinde; ayar sahası dışındaki gerilim düşme ve yükselmelerinde, çıkış gerilimini elektro-mekanik olarak 

kesip, buna bağlı olarak oluşabilecek muhtemel hasarları önler ( kesici opsiyonu ). 

Her türlü bilgisayar sistemi, fax, fotokopi, tıp ve laboratuar cihazlarında, ev ve işyeri aydınlatması, komple 

daire ve ofis beslemelerinde, imalathaneler ve atölyelerde emniyetle kullanılır. 

İNFORM DOVR; Çıkış Gerilim Regülasyonunu, şebekeye seri bağlanan booster trafo ve hassas yapıdaki 

varyak ile, Mikroişlemci Kontrollü Dijital Kontrol Ünitesi vasıtasıyla son derece hassas, hızlı ve güvenilir 

bir şekilde yapar. Çıkış Gerilimini; istenen seviyede, en düşük hatayla tutmak için, Servo sistemi,  DC 

motoru uygun seviyede tristörle tetikleyerek sağlar.   

Dijital Ekran özelliğiyle Giriş / Çıkış Gerilim, Frekans ve Akım değerlerini (Opsiyon) doğru ve hassas 

şekilde kullanıcıya sunmaktadır. 

Faz koruma,  isteğe bağlı olarak üretilip ( kesici opsiyonu ), düşük giriş gerilimi, yüksek giriş gerilimi ve bir 

faz olmadığında, çıkış geriliminin kontaktörle kesilmesi ile sağlanır. Ani gerilim değişimlerinden 

etkilenmemesini sağlamak için,  kontaktörün çekme ve bırakmasında 2 sn lik gecikme mevcuttur. Ayrıca, 

manüel by-pass şalteri ve açma / kapama özelliği de mevcuttur. 

Cihazda Giriş Gerilimi, Çıkış Gerilimi, Çıkış Frekansı ve opsiyon olarak ta Çıkış Akımı değerleri ekrandan 

Dijital olarak izlenebilmektedir. Ön panelde mevcut sinyal lambaları ile çıkışta gerilim olup olmadığı, çıkış 

geriliminin sınırlar dahilinde yüksek veya alçak olduğu, ışıklı olarak ve aynı zamanda kuru kontak bilgisi 

olarak uzaktan izlenebilir. Hem yükü hem de Dijital OVR yi Kısa Devre ve Aşırı Akımlardan korumak için 

uygun sigortalar kullanılmıştır. Cihaz iç soğutması fanla yapılmaktadır. Monofaze modellerde, özel içyapı 

ile doğal soğutma uygulanmaktadır. 
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3 Kurulum 

Cihazı 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.  

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

 

3.1 Taşıma 

 

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

 

3.2 Depolama 

Cihaz; sıcaklığı –25 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. 

 

3.3 Yerleşim 

Cihazın yerleştirileceği yer; 

 Doğrudan güneş almamalı, 

 Kuru olmalı, 

 Isıtıcı cihazlardan uzak olmalı ve iyi havalandırılıyor olmalıdır.  

Ayrıca, 

 Ortamda aşırı toz bulunmamalı ve  

 Cihazın üzerinde havalandırma deliği bulunan yüzlerinde en az 20 cm’lik açıklık bırakılmalıdır. 

DOVR 0 C ile +40 C arası ortam sıcaklıklarında çalışabilir.  
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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 yüzde veya arkadadır. Bağlantıların yapılabilmesi için klemenslerin 
bulunduğu bölümü örten kapağı yerinden sökmek gereklidir. 

 

3.4.1 1 Fazlı Cihazların Klemens Bağlantısı  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2 3 Fazlı Cihazların Klemens Bağlantısı 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giriş (R) Fazı Klemensi 
Giriş (S) Fazı Klemensi 

Giriş (T) Fazı Klemensi 
Giriş (N) Nötr Klemensi 

Toprak Klemensi 
Çıkış (T) Fazı Klemensi 
Çıkış (S) Fazı Klemensi 
Çıkış (R) Fazı Klemensi 
Çıkış (N) Nötr Klemensi 
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Bağlantıların yapılışı aşağıda anlatılmıştır. Bağlantılar yapılırken aşağıdaki sıraya uyulmalıdır. 

3.4.3 Toprak Bağlantısı 

DOVR’nın toprak bağlantısı mutlaka yapılmalıdır. 

DOVR’nin giriş toprak klemensi kaliteli (düşük dirençli) bir toprak hattına bağlanmalıdır. 

Yüklerin toprak bağlantısı çıkış topraklama klemensi üzerinden yapılır. 

 

3.4.4 Giriş Bağlantısı 

DOVR’nin bağlanacağı şebeke dağıtım panosuna faz ve nötr hatları üzerine bağlı, 2 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.  

DOVR girişindeki kaçak akım rölesinin koruma eşik değeri 30 mA ile DOVR çıkışına bağlanan yüklerin 
kaçak akımlarının toplamı kadar olmalıdır. 

Yukarıda önerilen akım değerleri, söz konusu otomatik sigorta üzerinden yalnızca DOVR’yi 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 INPUT klemensine, nötr ise NEUTRAL klemensine bağlanır. 

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

Dağıtım panosu ile DOVR arasındaki kabloların minimum kesiti cihazın gücüne uygun 
seçilmelidir. Kesitin küçük seçilmesi halinde yangın riski vardır. 

Toprak Klemensi 

Çıkış (T) Fazı Klemensi 
Çıkış (S) Fazı Klemensi 

Çıkış (R) Fazı Klemensi 
Çıkış (N) Nötr Klemensi 

Giriş (R) Fazı Klemensi 

Giriş (N) Nötr Klemensi 

Giriş (S) Fazı Klemensi 
Giriş (T) Fazı Klemensi 
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3.4.5 Çıkış Bağlantısı 

DOVR 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 DOVR’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. 

Çıkış bağlantılarını yapmaya başlamadan önce cihazın giriş, çıkış otomatlarının ve şebeke dağıtım 
panolarındaki otomatik sigortaların “0” konumunda olduğu kontrol edilmelidir. 

Yükler DOVR’nin bağlantı panelindeki OUTPUT,  NEUTRAL ve çıkış topraklama klemenslerine 
bağlanır. 

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

DOVR çıkışına bağlanan yüklerin çektiği maksimum güç, DOVR’nin anma gücünü aşmamalıdır. 
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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 dağıtım panosundaki otomatları “I” konumuna 
getirmektir. Bu yapıldığında, şebeke gerilimi belli bir değerin üzerindeyse cihaz kendiliğinden çalışmaya 
başlayacaktır. 

 

4.2 Devreden Çıkarma 

Cihazı devreden çıkartmak için cihaz üstündeki Şalteri ve Sigortaları “0” konumuna getiriniz.  

Eğer Cihaza bağlı yüklerin enerjisini kesmeden DOVR ye bakım vb. işlemler uygulanacaksa Şalter Bypass 
konumuna getirilir.  
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5 İşletme 

5.1 Cihazın Çalışması 

 

5.1.1 Regülatörden çalışma  

Şebeke gerilimi belli sınırlar dahilinde iken mümkündür. DOVR bu modda çalışırken şebeke gerilimini işler 
ve yükleri şebekenin anma değerine eşit bir gerilimle besler. Cihazın bu modda çalışabileceği şebeke gerilim 
aralığı ile ilgili daha ayrıntılı bilgi “Giriş Gerilim Toleransı” adlı bölümde verilmiştir. 

 

5.1.2 By-pass tan çalışma (BYPASS) 

DOVR’lerde girişindeki gerilimin mekanik bir anahtar üzerinden çıkışa aktarılmasına by-pass adı verilir.  

Bypass özelliği genellikle bakım yapılırken DOVR’yi girişten ve çıkıştan yükleri devre dışı bırakmaksızın 
ayırmak amacıyla kullanılır. 

 

5.1.3    Serbest kontak haberleşme 

DOVR lerde iki adet kuru kontak haberleşmesi bulunmaktadır. Çıkış gerilimi sınırlar dışında ve Şebeke yok 
bilgileri kuru kontak vasıtasıyla izlenebilmektedir.  

 

DOVR de bulunan kuru kontak uçlarıyla herhangi bir kontaktör veya röle çalıştırılacaksa 
bağlanacak kontaktör veya rölenin sargı uçları arasına sunubber bağlanması gerekmektedir. 

Bağlanacak Sunubber, 220ohm(2W)’lık bir direnç ile 470nF (300V)’luk bir kapasitörün seri bağlanmasında 
oluşmkatadır.   

 

Kuru kontak haberleşmesi cihazlarda opsiyon olarak sunulmaktadır. 

 

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, regülatör modunda çalışmaktayken anma yükünü aşan yüklere sigortalar atıncaya kadar enerji 
vermeye devam etmektedir. 

Güvenli çalışma için cihazın aşırı yüklenmemesine dikkat edilmelidir. 
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5.1.4.2 Çıkışta kısa devre gerçekleşmesi 

Cihaz, çıkışında bir kısa devre meydana geldiğinde akım kaynağı gibi davranarak cihaz üzerindeki 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 bağlanmalıdır. 

 

5.2 Göstergeler 

 

5.2.1 Ön Panel 

Cihazın ön panel fotoğrafı aşağıda görülmektedir: 

 

 

 

Ön panel üç bölümde incelenebilir. Bunlar: 

 Ekran (Seven Segment Display), 

 Işıklar, 

 Tuşlardır 
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5.2.1.1 Ekran (Seven Segment Display) 

Ekran üzerinde Giriş Gerilimi, Çıkış Gerilimi, Çıkış Akımı (opsiyon olarak), Çıkış Frekansı değerleri 
gözlenebilmektedir. Bu değerler MODE tuşuna her basıldığında ekranda sıra ile okunabilmektedir. 

 

5.2.1.2 Işıklar 

Panel üzerinde 7 adet ışık bulunmaktadır. Bu ışıkların anlamları aşağıda açıklanmıştır. 

 V Input : Bu ışık MODE tuşundan Giriş Gerilimi değeri seçildiğinde yanar. 

 V Output : Bu ışık MODE tuşundan Çıkış Gerilimi değeri seçildiğinde yanar. 

 I Output : Bu ışık MODE tuşundan Çıkış Akım değeri seçildiğinde yanar. 

Eğer cihazda akım sens opsiyonu yok ise bu mode seçildiğinde ekranda sıfır değeri görülür.  

 

 Frequency : Bu ışık MODE tuşundan çıkış frekas değeri seçildiğinde yanar. 

 Output : Bu ışık Çıkışta gerilim varken yanar. 

 Output High : Bu ışık çıkış gerilimi maksimum değerin üstüne çıktığında yanar. 

 Output Low : Bu ışık çıkış gerilimi minimum değerin altına düştüğünde yanar. 

 

 

5.2.1.3 Tuşlar 

Cihazın ön panelinde 3 adet tuş bulunmaktadır. Bunların işlevleri aşağıda verilmiştir: 

 MODE Tuşu : Cihazın DOVR fonksiyonlarını kapatmak için kullanılır. 

 

        Tuşları : Bu tuşlar fabrikasyon programlamada ve kalibrasyon işlemlerinde kullanılmak içindir. 
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6 DOVR Kullanımında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar 

 

Dijital Otomatik Voltaj Regülatörleri (DOVR), hassas cihazların kötü elektrik şebekesi koşullarında 
bozulmalarını önlemek için kullanılır. Bu tür kötü şebeke koşullarına sahip kullanıcı, DVOR kullanarak 
cihazlara düzenli bir elektrik şebekesi aktarır. 

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

 

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

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

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

 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. 
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7 Bakım 

 

Cihazı temizlemek istiyorsanız yapmanız gerekenler şunlardır: 

 

 Yükleri devreden çıkartın 

 Cihaz üzerindeki tüm sigortaları ve Şalteri “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 DOVR Blok Şeması 

 

ŞEBEKE

BY-PASS

ANAHTARI

YÜK

V X

NÖTR

ŞEBEKE

BY-PASS

ANAHTARI

YÜK

V X

NÖTR

ŞEBEKE

BY-PASS

ANAHTARI

YÜK

V X

NÖTR YÜK

VV XX

NÖTRNÖTR
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KESİCİ 
KONTAKTÖR 

GİRİŞ 
SİGORTASI ÇIKIŞ 

SİGORTASI 
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9 TEKNİK SERVİSLERİMİZ 

Yetkili servis listesi için web sitesini ziyaret ediniz. www.inform.com.tr 

 

https://www.inform.com.tr/

