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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 EN62040-2 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 veya bir 
kısmının değiştirilmesi, çoğaltılması, yayınlanması INFORM’un yazılı izni olmadığı sürece yasaktır.  

 

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

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

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

 
 
 
 

 

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

 

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

 

 

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

 

 

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

 

PE: KORUMA TOPRAĞI (PROTECTIVE EARTH) 

  

 

PB: KORUMA BAĞLANTISI (PROTECTIVE BOUNDING) 
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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 tesliminden 
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 değiştirilmesini, 
bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir; 

❖ Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içerisinde kalmak kaydıyla bir yıl içinde, aynı arızayı 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, ithalatçısı 

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 Tüketicinin 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  
 

 

2.1. KGK İle İlgili Önemli Noktalar 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Bu ürün C2 KGK kategorsinde bir üründür. Ev gibi uygulamalarda radyo girişimine neen olabilir, bu durumlarda 
ek önlemler alınmalıdır.   

  

 

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 Akümülatörlerin Kontrolü 
Yönetmeliği’ne uygun olarak imha edilmelidir. 

 

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

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

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

kullanılmalıdır.  
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3. GEREKLİLİKLER 
3.1. Nakliye 

 
 
  

 

KGK, tüm nakliye boyunca dik olarak taşınmalıdır. 

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

KGk yanmaz ve sağlam bir yüzeye yerleştirilmelidir. 
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3.2. Yerleşim 

• KGK açık havada kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.  

• KGK direk olarak güneş ışığına veya herhangi bir ısı kaynağına maruz bırakılmamalıdır.  

• KGK’nın kurulacağı yer kuru, tozdan arınmış ve temiz olmalı. Kurulumu engelleyecek bir şey olmamalı.  

• İletici ve aşındırıcı tozların (metal tozu, kimyasal solüsyon vb) bulunduğu ortamlarda KGK’nın montajı yapılamaz.  

• KGK’nın kablo girişleri ve sigortaları KGK’nın arkasındadır. KGK’ya rahat müdahale açısından KGK’nın arka tarafı ile 
duvar arasında minimum uzaklık otuz (30) cm olmalıdır.  

• KGK’nın içindeki soğutma sisteminin verimli bir şekilde çalışabilmesi için KGK ona göre yerleştirilmelidir.  

• KGK, 0 C ile +40 C arası ortam sıcaklıklarında çalışabilir. Fakat aküler KGK kabininin içinde ise, akülerden 
maksimum performans almak ve ömürlerini maksimum değerde tutmak için KGK’nın, sıcaklığı 20°C ile 25°C arasında 
olan bir ortamda kullanılması önerilir. Aynı durum, harici akü kabini için de geçerlidir.  

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

 

3.3. Depolama 

KGK; sıcaklığı -25C ile +55C arasında olan, doğrudan güneş almayan, ısıtıcılardan uzak ve kuru bir ortamda 

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

❖ Depolama sıcaklığı 20C’nin altındaysa 9 ayda bir, 

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

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

❖ Depolama sıcaklığı 40C’nin üzerinde ise 2 ayda bir. 

 

KGK’nın verimli bir şekilde havalanması için havalandırma ve fanların önü açık olmalıdır. 
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4. KURULUM 
KGK’yı, varsa aküleri ve varsa harici akü kabinini elinize ulaşır ulaşmaz inceleyiniz. KGK sağlam bir şekilde paketlenmiş 
olmasına rağmen nakliye sırasında KGK’da hasar meydana gelmiş olabilir. Ambalajda bir hasar varsa nakliyatçı firma ile 
temasa geçiniz. 
 
KGK ambalajının aşağıdaki parçaları içerdiğinden emin olunuz 

• KGK 

• Kullanım Kılavuzu 
 

 

4.1. Arka Panel 

 
  
   

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

1. Giriş 
2. Gririş Devre Kesici 
3. USB Port 
4. RS-232 Port 
5. SNMP Slotu (opsiyonel) 
6. Çıkışlar 
7. Çıkış Terminalleri 
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4.2. KGK Giriş Bağlantısı  

KGK’yı 2-kutuplu, topraklı 3-kablo ile kullanınız. Uzatmakullanmayınız. 

• 208/220/230/240VAC Modelleri: Güç kablosu KGK ile birlikte sağlanmaktadır. 
 

 

4.3. KGK Çıkış Bağlantısı 

• Soket-Tip Çıkışı: Kabloyu çıkışa takın. 

• Terminal-Tip Çıkışı: Giriş ve Çıkış bağlantısı için aşağıdaki adımları takp edin: 
❖ Terminal Bloğun üzerinde olan kapağı sökün 
❖ 3kVA için AWG14 veya 2.1mm2 güç kablosu kullanın.  
❖ Kablolama tamamlandıktan sonra,kabloların sağlamlığından ve düzgün bağlandığından emin olun. 
❖ Terminal Bloğun üzerinde olan kapağı tekrar yerine takın. 

 

4.4. Haberleşme  

Haberleşme Portları: 
 
USB port              RS-232 port         Akıllı slot 

   
 
 

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

 

 

4.5. Yazılım Kurulumu  

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

 

Normal operasyon için aküler ilk çalışmada yaklaşık 5 saat şarj edilmelidir. İlk şarj süresi boyunca 
akülerden normal performans beklenmemelidir.  

 

USB port ve RS-232 port eş zamanlı olarak aynı anda kullanıma uygun değildir. 
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5. ÖNPANEL 
5.1. Tuş Operasyonu 

  

Tuş Fonksiyon  

ON/Mute Tuşu  

• KGK'yı açın: KGK’yı açmak için AÇIK / Sessiz düğmesine en az 2 saniye basılı tutun. 

• Alarmın sesini kapatın: KGK Akü Modundayken, alarm sistemini devre dışı bırakmak 
veya etkinleştirmek için bu düğmeyi en az 5 saniye basılı tutun. Ancak, uyarı veya hata 
oluştuğu durumlarda uygulanamaz. 

• Yukarı Tuşu: KGK Ayarı modundayken önceki seçime geçmek için bu düğmeye basın. 

• KGK'yı kendi kendine test etme moduna geçme: KGK OnlineModu, ECO Modu veya 
Konvertör Modu'dayken KGK’nın kendi kendini test etmesi için AÇIK / Sessiz 
düğmesine basın ve 5 saniye boyunca basılı tutun. 

OFF/Enter Tuşu 

• Turn off the UPS: Press and hold this button at least 2 seconds to turn off the UPS. UPS 
will be in standby Modu under power normal or transfer to Bypass Modu if the Bypass 
enable Ayarı by pressing this button.  

• KGK'yı Kapatma: KGK'yı kapatmak için bu düğmeyi en az 2 saniye basılı tutun.  
KGK standby moduna geçecektir ya da KGK Bypass moduna geçecektir.  

• Onaylama Tuşu: KGK ayar modunda seçimi onaylamak için bu düğmeye basın. 

Select Tuşu 

• LCD Mesaj: Giriş Gerilimi, Giriş Frekansı, Akü Gerilimi, Çıkış Gerilimi ve Çıkış Frekansı 
deerleri arasında geçiş yapılabilir. 10 saniye süreyle basılı tutarak ilk Ön Panel ekranına 
geçilir.   

• Ayarı Modu: KGK Standby veya Bypass Modundayken 5 saniye süreyle basılı tutarak 
KGK Ayar Moduna geçiş yapılabilir. 

• Aşağı Tuşu: KGK Ayarı modundayken sonraki seçime geçmek için bu düğmeye basın. 

ON/Mute + Select 
Tuşu 

• Switch to bypass Modu: When the main power is normal, press ON/Mute and Select 
buttons simultaneously for 5 seconds. Then UPS will enter to bypass Modu. This action 
will be ineffective when the Giriş Gerilim is out of acceptable Aralığı.  

• Bypass Moduna Geçiş: Şebeke normal olduğunda, ON / Sessiz ve Seç düğmelerine aynı 
anda 5 saniye boyunca basın. KGK, Bypass Moduna geçecektir. Giriş Gerilimi kabul 
edilebilir aralık dışında ise çıktığında bu tuş konfigürasyonu etkisizdir.  

 

5.2.LCD Panel 
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Ön Panel  Fonksiyon  

Aküden Besleme Süresi Bilgisi 

 
Pasta dilimi olarak aküden besleme süresini belirtir. 

 

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

Hata Bilgisi 

 
Hata veya Uyarı olduğunu belirtir. 

 
Hata veya Uyarı kodu. 

Mute operation  

 
KGK alarmı kapalı  

Çıkış & Akü Gerilim Bilgisi  

 

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

Yük Bilgisi 

 

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

 
Aşırı Yük. 

 
Çıkış kısa devre 

Çalıma Modu Bilgisi 

 
KGK şebekeye bağlı 

 
Aküden çalışıyor 

 
Bypass devresi çalışıyor 

 ECO Modu açık 

 
Evirici devresi çalışıyor. 

 
Çıkış çalışıyor. 

Akü Bilgisi 

 

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

 
Akü hatası 

 
Düşük Akü Seviyesi ve Düşük Akü Gerilimi 

Giriş & Akü Gerilim Bilgisi 

 

Giriş Gerilimi veya Frekans veya  Akü Gerilimi 
VAC: Giriş  Gerilimi Vdc: Akü Gerilimi, Hz: Giriş Frekansı 
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5.3. Alarmlar 

Akü Modu Her 4 saniyede bir 

Düşük Akü Her  saniyede bir  

Aşırı Yük Her 4 saniyede iki kez 

Hata Sürekli  

Bypass Modu Her 10 saniyede bir 

 

5.4.LCD Ön Panel Endeksi 

Kısaltma Ön Panel İçeriği Anlamı 

ENA  Etkin 

DIS   Etkin Değil 

ESC  Çıkış 

HLS  Yüksek Kayıp 

LLS  Düşük Kayıp 

BAT  Akü 

CF  Konvertör 

TP  Sıcaklık 

CH  Şarjör 

FU  Bypass frkansı stabil değil 

EE  EEPROM Hatası 

 

5.5.KGK Ayarları 

KGK’da ayarlanacak 3 parametre mevcuttur.  

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

 

  

 
 

 
 

 

Parametre 1 

Parametre 2 Parametre 3 
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• 01: Çıkış Gerilimi Ayarı 

Arayüz Ayarı 

 

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

• 02: Frekans Konvertörü Etkin/Etkin Değil 
Arayüz Ayarı 

 

Parametre 2 & 3: Konvertörü Modunu ayaralamak için aşağıdaki adımları 
izleyin :  
CF ENA: Konvertör Modu etkin 
CF DIS: Konvertör Modu etkin değil (Varsayılan) 

 

• 03: Çıkış Frekans Ayarı 
Arayüz Ayarı 

 

Parametre 2 & 3: Çıkış Frekans Ayarı.  
Akü Modunda ik Frekans ayarını ayarlayabilirsiniz : 
BAT 50: Çıkış Frekansı : 50Hz 
BAT 60: Çıkış Frekansı : 60Hz 
Frekans Konvertör Modu etkin ise, aşağıdaki adımları izleyerek çıkış 
freaknsını ayarlayabilirsiniz:  
CF 50: Çıkış Frekansı : 50Hz 
CF 60: Çıkış Frekansı : 60Hz 

 

• 04: ECO Etkin/Etkin Değil 
Arayüz Ayarı 

 

Parametre 3: ECO fonksiyonu buradan etkin veya etkin değil şeklinde 
ayarlanabilir.   
ENA: ECO Modu etkin 
DIS: ECO Modu etkin değil (Varsayılan) 
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• 05: ECO Gerilim Aralığı Ayarı 
Arayüz Ayarı 

 

Parametre 2 & 3: ECO Gerilimi tolerans aralığını Aşağı ve Yukarı Tuşları 
yardımı ile buradan ayarlayabilirsiniz.   
HLS: ECO Modu yüksek gerilim aralığı   
208/220/230/240 VAC Modelleri: 
Nominal Gerilimin +7V  /  +24V  
(Varsayılan: +12V) 
LLS: ECO Modu düşük gerilim aralığı   
208/220/230/240 VAC Modelleri: 
Nominal Gerilimin -7V / -24V  
(Varsayılan: -12V)  

 

• 06: Bypass Enable/Disable: KGK kapalıyken 
Arayüz Ayarı 

 

Parametre 3: Bypass fonksiyonunu etkin veya etkin değil şeklinde 
ayarlayabilirsiniz.: 
ENA: Bypass etkin 
DIS: Bypass etkin değil (Varsayılan) 

 

• 07: Bypass Gerilim Aralığı Ayarı 
Arayüz Ayarı 

 

Parametre 2 & 3: Bypass Gerilimi tolerans aralığını Aşağı ve Yukarı Tuşları 
yardımı ile buradan ayarlayabilirsiniz.   
HLS: Bypass Yüksek Gerilim Noktası 
208/220/230/240 VAC Modelleri: 
235-264: 235VAC - 264VAC aralığında değiştirilebilir. (Varsayılan: 264VAC) 
LLS: Bypass Düşük Gerilim Noktası 
208/220/230/240 VAC Modelleri: 
184-225: 184VAC - 225VAC aralığında değiştirilebilir. (Varsayılan: 195VAC) 

 

• 8: Otonomi Limitleme Ayarı 

Arayüz Ayarı 

 

Parametre 3: Genel çıkışlar için akü modunda yedekleme zamanı 
ayarlanabilir. 
0-999: Akü Modunda genel prizler için yedekleme süresini 0-999 arasında 
dakikalar olarak ayarlama yapar. 
0: Seçildiğinde besleme süresi 10 saniyedir. 
999: Akü besleme süresi etkin değildir. (Varsayılan) 

 

• 9: Total Akü Ah 
Arayüz  Ayarı 

 

Parametre 3: KGK’nın toplam akü kapasitesini ayarlayabilirsiniz. (birim: AH)  
7-999: Ayar aralığı 7 – 999’dır. 
KGK  is Standart Model ise varsayılan ayar: 9Ah. 
KGK  is Standart Model değil ise varsayılan ayar: 65Ah. 
 

• 00: Çıkış Ayarı 
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5.6.Çalışma Modu Tanımları 

Çalışma Modu Tanım LCD Ön Panel  

Online Modu 
Giriş Gerilimi uygun aralıkta ise çıkışa temiz ve stabil 
gerilim sağlar ve Aküleri şarj eder.  

 

ECO Modu 
Eenerji Tasarruf Modu:  
Giriş Gerilimi uygun aralıkta ise giriş gerilimini 
bypass hattından çıkışa verirç 

 

Frekans Konvertörü 
Modu 

Giriş Freakansı uygun aralıkta ise (40-70Hz) çıkışa 50  
veya 60Hz’de  stabil geriliim sağlar ve Aküleri şarj 
eder. 

 

Akü Modu 
Giriş Gerilimi uygun aralıkta değil ise her 4 saniyede 
bir alarm duyulur ve KGK aküden çalışır. 

 

Bypass Modu 
Giriş Gerilimi uygun aralıkta ama çıkışta aşırı yük var 
ise KGK Bypass Moduna geçer (veya ön panelden 
seçiilebililr). Her 10 saniyede bir alarm duyulur. 

 

Standby Modu 
KGK kapalıdır, çıkışta gerilim yoktur ama aküleri şarj 
etmeye devam eder.  
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5.7.Hata Kodu Tablosu 

Hata Olayı Hata Kodu  İkon Hata Olayı Hata Kodu  İkon 

Gerilim Başlatma Hatası 01 x Evirici Çıkış Kısa Devre 14  
Gerilim Yüksek 02 x Akü Gerilimi Çok Yüksek 27  
Gerilim Düşük 03 x Akü Gerilimi Çok Düşük 28  
Gerilim balanslı değil 04 x Sıcaklık Yüksek 41 x 

Evirici soft start Hatası 11 x Aşırı Yük 43  
Evirici Gerilimi Yüksek 12 x Şarjör Hatası 45 x 

Evirici Gerilimi Düşük 13 x    

 

5.8.Uyarı İndikatörleri  

Uyarı İkon Alarm 

Düşük Akü   Her saniyede bir 

Aşırı Yük   Her 4 saniyede iki kez  

Akü bağlı değil   Her saniyede bir 

Aşırı Şarj 

  

Her saniyede bir 

Sıcaklık Yüksek   Her saniyede bir 

Şarjör Hatası   Her saniyede bir 

Akü Hatası   Her saniyede bir 

Bypass Gerilim Aralığı dışında   Her saniyede bir 

Bypass Frekans stabil değil   Her saniyede bir 

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

Sorun Olası Sebep Yapılacaklar 

Şebeke normal olmasına rağmen hiç alarm 
ve gösterge yoktur.  

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

Giriş KGK çıkışına bağlanmıştır. 
Giriş güç kablosunu giriş soketine 
düzgün bir şekilde takın. 

LCD Ön Panelde ve  flashing on 
ikonları yanıyor ve saniyede bir alarm vardır. 
 

Dahili veya Harici aküler yanlış 
bağlanmıştır. 

Akülerin düzgün bir şekilde bağlı 
olup olmadığını kontrol edin.  

LCD Ön Panelde Hata Kodu 27-28 ve icon 

 ikonu yanıyor ve alarm 
süreklidir.   

Akü Gerilim çok Yüksek/Düşük veya 
şarjör hatası vardır.   

Yardım için yetkili servis 
danışmanınıza başvurunuz. 

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

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

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

Fazla olan yükleri çıkartın. 

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

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

LCD Ön Panelde Hata Kodu 43 ve  
ikonu yanıyor ve alarm süreklidir.   

Aşırı Yük nedeni ile KGK çıkışı 
kesmiştir. 

Fazla olan yükleri çıkartın. 
KGK’ıkapatıp tekrar açın. 

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

Kısa Devre nedeni ile KGK çıkışı 
kesmiştir. 

Çıkış kablolarında kısa devre olup 
olmadığını kontrol edin. 

LCD Ön Panelde Hata Kodları:  01, 02, 03, 
04, 11, 12, 13, 41 ve  45 ve alarm süreklidir.  

KGK’da dahili bir hata oluşmuştur. 
İki olası sunucu olur: 
1. Yük beslenir ama bypass devresi 
üzerinden 
2. Yükler enerjisiz kalır 

Yardım için yetkili servis 
danışmanınıza başvurunuz. 

Aküden besleme süresi beklenenden 
düşüktür.  

Aküler tam şarj olmamıştır. 

Aküleri en az 5 saat şarj ettikten 
sonra kapasitesini test edin. Eğer 
hata devam ediyorsa yetkili servis 
danışmanınıza başvurunuz. 

 Aküler arızalanmıştır. 
Akü değişimi için yetkili servis 
danışmanınıza başvurunuz. 

KGK açıldığında LCD Ön Panelde Uyarı kodu 

”  “ vardır. 
Dahili Sıcaklık çok yüksek. 

1. Sıcaklık sensör problemi. 
 Yetkili servis danışmanınıza 
başvurunuz. 

2. KGK’yı kapatın, dahili sıcaklık 
düşene kadar bekleyin ve 
KGK’yı tekrar çalıştırın.  
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Ek-1: Yetkili Servis Listesi  
Yetkili servis listesi için web sitesini ziyaret ediniz. www.inform.com.tr 

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

