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SPOWER FORCE 

SERİSİ 

ON-LİNE 

3 FAZ-3 FAZ 

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI 

10-15-20-30 KVA 

KULLANIM KILAVUZU 
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1 Güvenlik Talimatları  

 DİKKAT 

Kalifiye olmayan elektrik teknisyenleri tarafından elektrik çarpması riski sebeb ile 

cihaz kapaklarının açılması yasaktır.  

Cihazı kullanmaya başlamadan önce, satıcınıza başvurmanız gerekmektedir. 

Uygulaması, konfigürasyonu, yönetimi ve bakımı özel olarak düşünülmeli ve 

uygulanmalıdır.  

 Medikal ekipmanlar: Doğrudan hastanın yaşamı ile ilgili  

 Kişisek güvenlik riski doğuran asansör ve benzer ekipmanlar 

 UYARI  

KGK yüksek kaçak akım riskine karşı topraklama bağlantısı öncelikle yapılmalıdır  

 

  Güvenlik ve Genel Bilgiler 

 KGK'yı kullanmadan önce, dikkatli bir şekilde tüm güvenlik ve kullanım 

talimatlarını okuyunuz. İleride okumak için de lütfen bu kılavuzu saklayınız. 

 KGK'yı suya yakın ve nemli ortamlarda kullanmayınız.  

 KGK'yı doğrudan güneş ışığı alan veya ısıtıcıya yakın yerlere kurmayınız.  

 KGK'yı duvara her yüzeyinden yeterli uzaklık kalacak ş ekilde kurunuz. 

Havalandırma deliklerinin kapanmadığına dikkat ediniz. Klavuzdaki talimatları 

izleyerek UPS'i kurun.  

 İçinde elektrik şoku riski yüksek olduğu için, lütfen UPS'in kapaklarını açmayın.  

 KGK'nın güvenliğini sağlamak için, saç kurutm makinesi ya da elektrikli ısıtıcı gibi 

cihazları bağlamayın.  

 Herhangi bir yangın anında, sıvı yangın söndürücü kullanmayın. Kuru toz 

söndürücü kullanmanız tavsiye edilir. 

 KGK dahili akü içermektedir. Bu yüzden şebeke bağlantısı kesilse dahi içinde 

tehlikeli gerilim bulunabilir. 

 Direk olarak negative ve pozitif kutupları bağlamayın. Aksi taktirde elektrik şoku ya 

da yangına maruz kalınabilir.  

 

 

www.spowerenergy.com

info@spowerenergy.com www.spowerenergy.com



4 

Note：Sembol Açıklamaları 

Sembol Anlam Sembol Anlam 

Dikkat Toprak 

Tehlike! Yüksek 

Gerilim! 

Sesli alarmı devreden 

çıkarma / kapama 

on Bypass 

off Akü test 

Bekleme veya 

Kapama 
Tekrar 

AC akü 

DC 
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2 Spower Force 3-3 10-20-30 KVA Ürüne Genel Bakış 

2.1 Özellikler 

MODEL 10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA 

Kapasite 
10 kVA 

 / 9 kW 

15 kVA 

/ 13.5kW 

20 kVA 

/ 18 kW 

30 kVA 

/ 27 kW 

GİRİŞ 

Nominal gerilim 360V / 380V / 400V / 415 Vac üç faz (3Φ+N+PE) 

Gerilim Aralığı 
277 ~ 485 Vac  

190 ~ 277 Vac (lineer yükte %50 ile %100 arası yükte) 

Frekans 50 / 60 Hz (otomatik algılama) 

Frekans Aralığı 40 ~ 70 Hz 

Güç Faktörü  ≥ 0.99 

Bypass gerilim aralığı -40% ~ +15% (ayarlanabilir) 

ÇIKIŞ 

Nominal gerilim 360V / 380V / 400V / 415 Vac üç faz (3Φ+N+PE) (ayarlanabilir) 

Gerilim Regülasyonu ± 1% 

Frekans 
Şebeke modunda şebekeye senkron ; 

50 / 60 ± 0.1 Hz akü modunda 

Güç Faktörü 0.9 

Krest faktörr 3:1 

Toplam harmonic 

bozulma (THDV) 
≤ 2% (lineer yük); ≤ 5% (lineer olmayan yük) 

Transfer süresi 
Şebekeden akü moduna: 0 ms; 

Inverterden bypass moduna: 0 ms 

Inverter aşırı yük 

102% ~ 125%: transfer bypassa 10 dk.; 

125% ~ 150%: transfer baypassa 1 dk.; 

> 150%: transfer bypassa 0.5 sn 

AKU 

DC gerilim 
Standart model: 240 Vdc; Uzun Süreli model: 192 Vdc 

(192V/216V/240V opsiyonel) 

Standart Model dahili 

akü 
20*7 AH 40*7 AH 40*9 AH 60*9 AH 

SİSTEM 

Verim Şebeke Modu: ≥ 93%; ECO mod: ≥98 

Ekran LCD+LED 
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Alarmlar Akü Modu, Akü Düşük, Fan hatası vb. 

Max. Paralel Sayısı 6 

Korumalar 
Kısa devre – aşırı yük – aşırı sıcaklık – akü düşük – aşırı 

gerilim – düşük gerilim – fan hata  

Haberleşme 
RS232 / USB / EPO (standart) ; RS485 / AS400 / SNMP 

(opsiyonel) 

DİGER 

Çalışma sıcaklığı 0 ~ 40℃ 

Bağıl Nem  < 95% (yoğunlaşmayan) 

Gürültü Seviyesi ≤ 60 dB (1m) ≤ 65 dB (1m) 

Koruma sınıfı IP20 

Bpyutlar ( G*D*Y) 

(mm) 

350×655×732 (L) 

350×785×858 

(S) 
350×785×1078 (S) 

Kutulu Boyutlar 

( G*D*Y) (mm) 

472×780×920 (L) 

472×910×1050 

(S) 
472×910×1260 (S) 

Net ağırlık (kg) 55 (L),110 (S) 60 (L), 155 (S) 61 (L), 175 (S) 65 (L), 235 (S) 

Brüt ağırlık weight 

(kg) 
65 (L), 125 (S) 70 (L), 170 (S) 71 (L), 190 (S) 75 (L), 250 (S) 

L uzun surely aküsüz model, S dahili akülü standart modeli belirtir.. 
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2.2 Ön panel açıklamaları 

2.3 Arka panel özellikleri 

10kVA standart akülü ön 

paneli (1 kat akü) 

10kVA uzun sureli 

model arka paneli  

10kVA  

standart model KGK 

(1 kat akü) 

Standart akülü model ön paneli 

(3 kat akü) 

10kVA  

standart model KGK 

(3 kat akü) 

Ön panel uzun süreli 

KGK  

www.spowerenergy.com

info@spowerenergy.com www.spowerenergy.com



 8                                      

                                  

 

 

 

① Ana giriş terminali ⑨ RS232 portu 

② Akü giriş  terminali ⑩ USB portu 

③ Bypass giriş terminali ⑪ EPO 

④ Çıkış  terminali ⑫Akü Sıcaklık sensörü (opsiyonel) 

⑤ Ana giriş sigortası   
⑬ Akıllı Slot 1 (SNMP / AS400 / RS485  

(opsiyonel) 

⑥ Bypass girş sigortası  
⑭Akıllı Slot 2 (SNMP / AS400 / RS485  

(opsiyonel) 

⑦ bakım anahtarı  ⑮ Parallel portu (opsiyonel) 

⑧ Fan ⑯ Dahili akü sigortası 

 

 

15k / 20k / 30k uzun sureli 

model arka paneli 

15k / 20k / 30k standart  

model arka paneli 
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3 Kurulum  

3.1 Ambalajın Açılması 

 KGK paketini açın ve içeriği inceleyin. KGK'ya bağlı aksesuarlar bir kullanım kılavuzu,

RS232 ve USB iletişim kablosu, CD-ROM içerir.

 Nakliye s ırasında cihazın hasarlı olup olmadığını kontrol edin. Hasar görmüş veya eksik 

parçalar bulursanız, cihazı açmayın ve nakliyeci ile satın aldığınız yeri b ilgilendirin.

 Cihazın tam ıolarak satın almak istediğiniz model olduğunu doğrulayın. Cihaz üzerinde ve

arkasında model isimlerini kontrol edin.

Not: 

Paketleme kutusunu ve ambalaj malzemelerini tekrar kullanabilmek için saklayın. Ekipman 

ağırdır. Her zaman özenle kullanın.. 

3.2 Tekli Sistem Kurulumu 

DİKKAT 

 Yükleri KGK kurlumundan öncei kapatın, daha sonra güç kablolarını

bağlayın ve yükleri birer birer açın..

 KGK, dağıtım panosuna aşırı akım koruyucu kesici ile bağlanmalıdır.

 Tüm güç kabloları koruyucu topraklamaya bağlanmalıdır.

 Giriş güç kabloları bağlı olmasa dahi KGK çıkışı elektrik sağlayabilir. KGK'nın

çıkışının kesilmesi için önce KGK'nın kapatılması ve şebeke güç kaynağının

bağlantısının kesilmesi gerekir.

 KGK”yı bir jeneratöre bağlanırsanız, aşağıdaki prosedürü uygulayın：

Jeneratörü açın, normal çalışıncaya kadar bekleyin ve çıkışını KGK giriş

terminaline bağlayın (KGK'nın şu anda çıkışında yük olmadığını da

doğrulayın), KGK'yı başlatın ve yükleri birer birer bağlayın (kullanıcıların

KGK kapasitesinin en az 1.2 katı daha büyük olan jeneratörü seçmesi

tavsiye edilir). Jeneratörün yeterli dayanıklılık yeteneği yoksa (şebeke

yüksek voltajı nedeniyle batarya moduna geçtiğini gösterir) yük almak için

bypass moduna geçirilebilir ve ardından şebeke moduna geçmek için KGK'yı

yeniden başlatabilir.

 Standart model UPS için, kullanıcıların kullanmadan önce 8  saatten fazla

sure aküleri şarj etmeleri önerilir. Şebeke elektriği bağlandığında, KGK
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otomatik olarak aküyü şarj edebilir. Eğer şarj etmek istemezseniz, KGK yine 

kullanılabilir. Ancak yedekleme süresi standart değerden düşük olacaktır. 

 Kurulumu tamamladıktan sonra kurulumun doğru olduğunu teyit edin. 

 Eğer koruyucu kaçak akım anahtarını takarsanız, KGK çıkış terminaline 

takılmalıdır.  

 

3.2.1 Kurulum Ortamı ve Yeri  

 KGK”yı nem içermeyen sıcaklık kontrollü bir ortama yerleştirin. 

 KGK sistemini yanmaz, düz ve katı bir yüzeye (örn. Beton) monte ederek sistemin 

ağırlığını taşıyabilirsiniz. 

 KGK sistemi duvara yaslanmamalıdır. Ön panelin alt kısmındaki hava girişinin düzgün 

havalandırılması, arka kapak plakasındaki fanın hava çıkışı ve muhafaza taraflarının 

hava girişi için uygun yer olması gerekir. 

 KGK'nın ortam sıcaklığı 0 ° C ila 40 ° C arasında olmalıdır. 

 Düşük sıcaklıkta paketten çıkartılacak olursa, yoğuşma olabilir. Bu sebeple kurulum için 

KGK'nın içi ve dışı tamamen kuruyana kadar beklenmelidir, aksi takdi rde elektrik 

çarpması tehlikesi doğar. 

3.2.2 Kablolama 

KGK sistemi, giriş ve çıkış bağlantıları için terminal bloğu kullanır. Kablo akımının 

gereklilikleri aşağıdaki gibidir: 

Model 

Maximum akım（A） 

Şebeke / Bypass girişi Çıkış  Akü  
Nötr 

kablosu 

10kVA 24 24 60 42 

15kVA 35 35 94 61 

20kVA 46 46 125 79 

30kVA 60 60 180 116 

Açıklama: Ana yük bir çeşit doğrusal yük olduğunda, N hat kablosu ana canlı hat kablosu ile 

aynı kesit alanından seçilebilir; Ana yük doğrusal olmayan bir yük olduğunda, Boş akım, Canlı 

akımın 1.5-1.7 katı kadar büyüktür ve yukarıdaki tabloda tavsiye edilen N hat kablosu akımına 

göre seçilmesi gerekir.  
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Terminal bloğu 

Not：Giriş / çıkış kablolarının giriş / çıkış klemenslerine sıkıca bağlanmasını sağlayın, kötü 

kontaklar kabul edilemez. Topraklama kablosunun giriş / çıkış kablo boyutuna yakın olması 

önerilir. 

3.2.3 Harici Akü Bağlantısı (Uzun Süreli Model KGK) 

 Uzun süreli model KGK'nın varsayılan yapılandırması, 16 adet aküye göredir. Standart 

model KGK da ise bu sayı 20 olarak ayarlanmışitır. Fabrikadan teslim edilmeden önce 

14/16/18 / 20 adet  olarak özelleştirildiyse, özelleştirilmiş akü sayısına uygun olarak 

bağlayın. Akü yapılandırmasını değiştirmeniz gerekiyorsa, değiştirilmesi için yerel

satıcınıza başvurun.

 Aşağıdaki adımları sıkı sıkıya izleyin:

 Akü anahtarı OFF konumunda, aküleri seri bağlayın ve uygun akü  gerilimini

sağlayın.

 Akü kabloları öncelikle akü terminale bağlanmalıdır (önce KGK terminaline 

bağlamak elektrik çarpması tehlikesine sahiptir), kırmızı kablo BAT + 'ya, siyah

kablo BAT-' ya bağlanır..

 KGK ve aküleri bağlamak için uygun akü kablolarını kullanın. KGK ve aküler 

arasındaki DC kesici gereklidir.

 İlk etapta KGK çıkışına yük bağlamayın ve KGK nın aküleri şarj etmesini bekleyin.

www.spowerenergy.com
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Positive

Battery

+ -

Battery

+ -

Battery

+ -

Battery

+ -

Negative

16/18/20

To Battery input terminal of UPS

battery breaker

 

10-30k uzun sureli model KGK akü bağlantısı 

 

3.3 Paralel Sistem Kurulumu  

Paralel fonksiyonu opsiyoneldir. Paralel kiti, paralelleme kartı ve kablosundan oluşur. 

Maksimum parallelleme adeti altı cihazdır. Paralel her bir KGK kendi akü grubu ile çalışmalıdır. 

 

3.3.1 Paralel kurlum gereksinimleri  

 Paralel kablolar elektrikçi tarafından bağlanmalıdır. 

 Her bir KGK'nın giriş / çıkış kabloları tekli sistem KGK'nın kabloları ile aynıdır. 

 Her bir KGK'nın şebeke ve bypass giriş kabloları dağıtım panosuna bağlı olmalıdır.  

 Her bir KGK çıkış kablosu çıkış paneline bağlanır ve çıkış panelden yüke kablo bağlanır. 

 Her bir KGK ayrı batarya grubuna ihtiyaç duyar. 

 Paralel bağlantı şemasına bakınız. Diyagramdaki anahtar boyutu, eşleşmesi için terminal 

bloğunun maksimum akımına atıfta bulunur. 

 Her bir KGK çıkışından paralel UPS ünitelerinin çıkışı arasındaki kablo uzunluğu 

neredeyse aynı ve en az 2 m'den fazla  olmalıdır. Yük ile her paralel UPS arasındaki 

mesafe 20 m'den az olduğunda, her kablo uzunluğu farkı% 20'den az olmalıdır. Yük ile 

her paralel KGK arasındaki mesafe 20 m'den fazla olduğunda, her kablo uzunluğu farkı% 

10'dan az olmalıdır. 
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3.3.2 Paralel kurulum prosüdürü 

 Paralel kabloları takın: İki KGK paralel hale getirildiğinde, paralel UPS ünitelerinin 

güvenilirliğini sağlamak için, paralel kabloları bağlamak için tek bir yol vardır, paralel

kabloyu bağlamak için, aşağıdaki yöntemleri uygulayın : , iki KGKyı paralel kartlarla iki

paralel kablo ile bağlamaktadır. Üç veya daha fazla paralel KGK ünitesi için, gerekli

paralel kabloların miktarı KGK miktarlarına eşittir. Paralel kablolarla sırayla her KGK'yı

bağlamanız yeterlidir. 

İki KGK arasında parallel kablo bağlantısı 

Uç ya da dört KGK arasındaki parallel kablo bağlantısı  

Not: Üç veya daha fazla sayıda paralel KGK kurlumunda üçüncü ünitede dahil di ğerlerinin 

paralel kartındaki CN3 anahtarını çıkarmanız gerekir, sadece ilk iki KGK'nın paralel kartı 

üzerinde CN3'ün jumper kapağını bulundurun.  
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Uzun sureli KGK Paralel kartı Standart KGK parallel kartı  

                        

          Paralel Karı Kısa devre kapağı  Paralel port kartı 

 Tüm paralel KGK çıkış kablolarını çıkış paneline bağlayın ve kabloyu çıkış panosundan 

yüke bağlayın. 

 Tüm parallel KGK giriş kablolarının dağıtım panosuna baülayın.. 

 

Paralel KGK bağlantısı 

Çıkış terminal bloğu 

 block 

Paralel port kartı 

Paralel kartı 

Şebeke girş 

Giriş Terminal 

Yük  - - - Yük 

 

Yük 

 

Yük 
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İki parallel KGK bağlantısı 

 Standart model KGK için, her KGK dahili batarya grubuna sahiptir; Uzun süreli model

KGK için ise, ayrı ayrı harici akü grubunu donatması gerekir..

 Paralel kurulum tamamlandıktan sonra tüm bağlantıyı doğrulayın. Doğrulama

onayladıktan sonra paralel KGK'yı çalıştırın.

 Her KGK çalışırken, her bir KGK'nın fiziksel adresini (ID) ayarlayın ve her bir kimliğin farklı 

olduğundan emin olun..

 Her KGK çalışırken, her bir KGK'nın çıkış voltajını (OPU) ayarlayın ve her OPU'nun aynı

olduğundan emin olun..

 Tüm KGK'nın paralel kablolarının sıkıca bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin, devreye

alma işlemini gerçekleştirin ve paralel kurulumu tamamlayın. 
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4 Çalıştırma Talimatları 

4.1 Ön Panel 

4.1.1 Tuş Fonksiyonları 

 ON tuşu ( + ) 

UPS'i açmak için yarım saniyeden daha uzun süre bu tuşlara basılı tutun . 

 OFF tuşu ( + ) 

UPS'i kapamak için yarım saniyeden daha uzun süre bu tuşlara basılı tutun . 

 TEST/SESSİZ tuşu ( + ) 

 Şebeke modu veya ekonomik modda bir saniyeden uzun süre basılı tutun: UPS

self-test işlevini gerçekleştirir..

 Batarya veya hata modunda bir saniyeden uzun süre basılı tutun: UPS sessiz 

çalışmaya geçer.

 Sorgulama tuşu ( , ） 

 Menü ayarı olmayan arayüzde: 

 yada tuşuna yarım saniyeden uzun sure basılı tutun (2 saniyeden kısa): tüm 

öğeleri sırayla gös terecektir. 

  tuşuana 2 saniyeden uzun sure basılı tutun ve geçmiş arayüzüne girin. Daha 

sonra veya  tuşlarına yarım saniyeden uzun, iki saniyeden kısa sure basılı 

tutun ve geçmiş bilgilerini görüntüleyin.  tuşuna basılı tutarak ana menüye geri 

dönün.. 

  tuşuna iki saniyeden uzun sure basılı tutun ve yoklama moduna girin. 

Görüntülenen öğeler iki saniyede bir otomatik olarak değişecektir.  tuşuna basılı 

tuarak ana menüye geri dönebilirsiniz. 
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 Menu ayar arabiriminde:

yada  tuşuna yarım saniyeden uzun, iki saniyeden kısa sure basılı tutarak, 

ayar seçimi menüsüne girin. 

 Menü ayar tuşu ( ) 

 Menü ayarı olmayan arayüzde:

 tuşuna iki saniyeden uzun sure basılı tutarak menu ayar arayüzüne girin. 

 Menu ayar arabiriminde:

 tuşuna yarım saniyeden uzun, iki saniyeden kısa sure basılı tutun v eve seçimi 

onaylayın. 

 tuşuna iki saniyeden uzun sure basılı tutup, menüden çıkın. 

4.1.2 LED göstergeler 

İkon Fonksiyon Açıklama 

Inverter 

göstergesi 

(yeşil) 

Aydınlatılmış: KGK, invertör modunda (şebeke 
elektriği modu, akü modu, akü test modu, ECO 
modu, frekans dönüştürme modu) çalışıyor. 
Aydınlatılmamış: KGK, inverter modunda 
çalışmıyor. 

Akü göstergesi 

(sarı) 

Aydınlatılmış: KGK akü / akü test modunda 
çalışıyor. 
Aydınlatılmamış: KGK, aküsüz ve aküsüz kendini 
test modunda çalışıyor. 
Flaş: zayıf akü alarmı 

Bypass 

göstergesi 

(sarı) 

Aydınlatılmış: KGK bypass modu veya ECO 
modunda çalışıyor. 
Aydınlatılmamış: KGK bypass modunda ve 
ECO-dışı modda çalışıyor. 
Flaş: bekleme modunda, frekans dönüşümünü 
başlatmaz ve bypass normal değil 

Alarm göstergesi 

(Kırmızı) 

Işıklandırılmış: KGK arızalı 
Aydınlatılmamış: KGK normaldir 

Flaş: KGK sesli alarm verir 

4.1.3 LCD ekran 
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LCD ekran üç alana ayrılmıştır: Çalışma modu ve simgeler görüntüleme alanı, değer ekranı ve 

menü ayarları alanı ile tarih ve arıza alarmı görüntüleme alanı. 

 Çalışma modu ve simgeler görüntüleme alanı：

1) Ekran sayfası alanında aşağıdaki içerikler vardır

 Başlattıktan sonra 20 saniye içinde, bu ekran alanı çoğunlukla KGK güç

oranını gösterir.

 Bu ekran alanı başlangıç işleminden sonra 20 saniye içinde, STdby

(Bekleme modu), byPASS (Bypass modu), Şebeke (ŞEbeke modu), bAT

(Akü modu), bATT (Aküs test modu), FAULT (Hata modu), CUCF (Frekans

dönüşüm modu), ECO (ekonomi modu), SHUTdn (Kapatma modu), TEST

(Test modu) gibi  KGK'nın çalışma modlarını belirtir.

 Fan simgesi, fanların çalışma durumunu gösterir. Normal çalışmada fan

dönme durumunu gösterir. Fanların bağlantıs ı kesilir veya arızalanırsa

simge yanıp söner;

 Buzzer ikonu, zil sesinin sessiz olup olmadığını gösterir. Normalde, bu simge 

görüntülenmez. Akü veya arıza modunda sessiz düğmesine basın ve MUTE AÇIK

ayarlayın, KGK sessiz duruma geçecek ve zil simgesi yanıp sönecektir. 

 Arıza ikonu arıza modunda yanar, diğer durumlarda görüntülenmez.

2) Ayarlanabilir menü seçeneklerini gösteren menü ayarları sayfası alanı

3) Geçmiş kayıtlarının sayfa sayısını gösteren olay günlüğü sorgu sayfası alanı

Tarih ve arıza 

alarmı gösterge 

alanı

Değer ekranı ve menü 

ayarları alanı 

Çalışma modu ve simge 

görüntüleme alanı 

Alarm 

Hata ikonu 

Fan ikonu 
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 Değer ekranı ve menü ayarları alanı:

 Menü ayarı olmayan arayüzde, KGK'nın ilgili bilgilerini gösterir. Üç fazlı ana

devre, üç fazlı bypass, üç fazlı çıkış voltajı, frekans, yük, akü voltajı,

kapasite, yedekleme süresi, sıcaklık, DC bara voltajı, yazılım versiyonu gibi

bilgileri görüntülemek için sorgulama ( veya )düğmesine basın.

 Menü ayar arayüzünde, menü ayar ve sorgulama tuşuna basatak Çıkış gerilim ayarı

(OPU), fiziksel adres (Id), akü deşarj noktasının bitişi (Eod), paralel devreye alma 

(PAL), durum kontrolünü kapatma (CHK), Uzman Modu (EP), Temizle uyarı

fonksiyonu (CLRW), Akü Sayısı (PCS), Acil kapatma (EPO) gibi değişiklikler 

yapılabilir.

 veya tuşuna basarak geçmiş olay kayıtlarına göz atabilirsiniz. 

 Tarih ve arıza alarmı gösterge alanı: 

Herhangi bir arıza alarmı bilgisi yoksa, sistem tarihini gösterir. Alarm varsa, mevcut alarm

bilgisini göstermek için ekranı kaydırır; Bir arıza varsa, mevcut hata bilgilerini  göstermek 

için ekranı kaydırır.

4.1.4 KGK Çalışma Durumu Göstergesi 

Sesli Alarm Açıklama 

Uzun bip sesi Hata modu 

1 sn.de bir bip sesi 
Akü düşük uyarısı 

Çıkış ve bypass aşırı yük 

2 sn.de bir bip sesi İnverter Kapalı 

4 sn.de bir bip sesi Diğer Tüm Alarmlar 
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no Çalışma Durumu 
Panel Gösterge Ekranı 

Sesli alarm 
Normal Akü Bypass Hata 

1 Şebeke modu / Frekans Konvertörü modu 

Herhangi bir arıza 

alarmı yok 
● Yok 

Alarm var ● ★ 
1/ 4 snde bir bip 

sesi  

2 Akü modu 

Akü Düşük alarmı 

değil 
● ● ★ 4 sn.de bir bip sesi 

Akü Düşük Alarmı ● ★ ★ 1 sn.de bir bip sesi 

3 
Akü Test Modu / 

Başlatma Süreci 
★ ★ ★ ★ 4 sn.de bir bip sesi 

4 Bypass modu 

Herhangi bir arıza 

alarmı yok 
● 2 sn.de bir bip sesi 

Alarm var ● ★ 
1/ 4 snde bir bip 

sesi 

5 ECO mod 

● ● Yok 

Alarm var ● ● ★ 
1/ 4 snde bir bip 

sesi 

6 Hata modu ● Uzun bip sesi 

● _ Gösterge yanar.  ★ _ Gösterge yanıp söner.

4.2 KGK Ayarları 

KGK ayarları herhangi bir modda yapılandırılabilse de, ayar işlemini bekleme modunda 

yapmak önerilir. Diğer ayarlara (frekans dönüştürme modu, ECO modu AÇIK, parametre ayarı, 

özel menü ayarları vb.) Ihtiyaç duyarsanız, tedarikçiniz veya satış sonrası personelle iletişim 
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4.2.1 KGK çıkış voltajını (OPU) yapılandırma 

Output voltage setting interface 

 Ayar arayüzüne girin. tuşuna iki saniyeden uzun sure basılı tutun ve ardından 

ayar arayüzüne girin: ( , )  tuşuna yarım saniyeden uzun (iki saniyeden 

kısa süre) basılı tutun, fonksiyon seçimini yapın, çıkış gerilimini seçin ve bu esnada 

“OPU” harfleri yanıp sönecektir. 

 Çıkış Gerilim seçimi arayüzüne girin:   tuşuna yarım saniyeden uzun (iki

saniyeden kısa süre) basılı tutun. Ardından çıkış gerilim OPU seçim arayüzü gelecektir ve

aynı anda “OPU” harfleri bu sefer uzun bir sure yanacaktır. İstenen gerilimi seçmek için 

( , )  tuşuna yarım saniyeden uzun (iki saniyeden kısa süre) basılı tutun, 

ve istediğiniz gerilimi 208v, 210v, 220v, 230v, 240v olarak seçin. (Cihaz 220v 

ayarlanmıştır). 

 (3) Çıkış gerilim seçim arayüzünü onaylayın: İstediğiniz değeri seçtikten sonra, 

tuşuna yarım saniyeden uzun (iki saniyeden kısa süre) basılı tutun , Şimdi OPU seçim

fonksiyonu tamamlanmıştır ve istediğiniz gerilim değeri ekranda yanıyordur.

 Ayar arayüzünden çıkış yapın: tuşuna yarım saniyeden uzun (iki saniyeden kısa 

süre) basılı kapattıktan ve ayar arayüzünden çıkıp, ana arayüze dönün .

Not: Paralel KGK ünitelerinin çıkış voltaj ayarını bekleme veya bypass modunda yapılandırın. 

Tekli KGK ünitesinin ayarları herhangi bir modda yapılandırılabilir. 
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4.2.2 Akü gerilimi düşük kapatma ayarı（EOd） 

 

 

 Ayar arayüzüne girin. tuşuna iki saniyeden uzun süre basılı tutun ve ayar 

arayüzüne girin ( , ) tuşuna yarım saniyeden uzun (iki saniyeden kısa süre) basılı 

tutun ve fonksiyon ayarını seçip, daha sonra akü gerilim ayarını seçin. Bu durumda EOd 

harfleri LCD’de yanıp sönecektir. 

 EOd seçim arayüzüne girin.  tuşuna yarım saniyeden uzun (iki saniyeden kısa süre) 

basılı tutun ve daha sonra EOd seçim arayüzüne girin. Bu durumda LCD’de numaralar 

yanıp sönmeye başlayacaktır. ( , ) tuşuna yarım saniyeden uzun (iki saniyeden 

kısa süre) basılı tutun ve ekrandaki numaralardan birini seçin. Sağlanan gerilimler 9.8V, 

9.9V, 10V, 10.2V and 10.5V'dur ve bunlardan istediğinizi seçebilirsiniz. KGK akü 

modunda çalışırken seçtiğiniz gerilim değerine göre kapanacaktır. 

 Numerik değeri seçtikten sonra , tuşuna yarım saniyeden uzun (iki saniyeden kısa 

süre) bas ılı tutun. Bu adımdan sonra EOd seçim fonksiyonu tamamlanm ış tır ve seçilen 

değer kalıcı olarak ekranda yanmaya baş lar. 

 Ayar arayüzünden çıkın. tuşuna yarım saniyeden uzun (iki saniyeden kısa süre) 

bas ılı tutun ve ayar arayüzünden çıkıp ana arayüze dönün. 

Not: Her bir akünün düşük voltaj alarm noktası (Eod + 1V) (Akünün düşük voltaj kapanma 

noktası + 1V) × Akü sayısı. 
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4.2.3 ID (kimlik) ayarı 

 Ayar arayüzüne girin. tuşuna 2 saniyeden uzun basılı tutun  ve ayar arayüzüne girin. 

Ardından ( veya ) tuşuna yarım saniyeden uzun (iki saniyeden kısa süre) basılı 

tutun ve fonksiyon ayarını seçin. Ardından çıkış gerilim ayar arayüzünü seçin. Bu durumda 

ekranda “Id” harfleri yanıp sönmeye başlayacaktır.

 Çıkış gerilim ayar arayüzüne girin.  tuşuna yarım saniyeden uzun (iki saniyeden kısa 

süre) basılı tutun ve ID ayar arayüzü seçim ekranına girin. Bu durumda ekranda “Id” artık

yanıp sönmeyecek, “Id” yanında numerik olarak değerler yanıp sönmeye başlar.

( veya ) tuşuna yarım saniyeden uzun (iki saniyeden kısa süre) basılı tutun ve 

numerik değerlerden herhangi birini seçin. Sunulan ID numaraları 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dir 

ve istediğiniz herhangi birini seçebilirsiniz. Cihaz size 1 seçimli olarak gelecektir.

 Çıkış  gerilim seçim arayüzünü onaylayın. Numerik değeri seçtikten sonra, tuşuna 

yarım saniyeden uzun (iki saniyeden kısa süre) bas ılı tutun. Şimdi, ID ayar fonksiyonu 

tamamlanm ış  ve ekrandaki numerik değer artık yanıp sönmeyecek, kalıcı olarak 

yanacaktır.

 Ayar arayüzünden çıkın. tuşuna yarım saniyeden uzun (iki saniyeden kısa süre) 

bas ılı tutun ve ayar arayüzünden çıkıp, ana arayüze dönün.

Not: ID kimlik seçimi ayarı sadece tekli çalışmada yapılabilir. Paralel çalışma esnasında 

yapılamaz. 
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4.2.4 Paralel Etkinleştirmeyi yapılandırma（PAL） 

 

 

 Ayar arayüzüne girin. tuşuna 2 saniyeden uzun basılı tutun  ve ayar arayüzüne girin.  

Ardından ( veya ) tuşuna yarım saniyeden uzun (iki saniyeden kısa süre) basılı 

tutun ve fonksiyon ayarını seçin. PAL etkinleştirme arayüzünü seçtikten sonar, PAL yanıp 

sönmeye başlar.. 

 PAL seçim arayüzü için  tuşuna yarım saniyeden uzun (iki saniyeden kısa süre) 

basılı tutun, bu durumda PAL yanmaya başlar ve altında ON ile OFF yanıp sönmeye 

başlar. Daha sonra veya  tuşuna yarım saniyeden uzun (iki saniyeden kısa süre) 

basılı tutun ve ON seçin. ON parallel çalışmayı aktif, OFF seçimi ise deaktif eder. İLK 

durumda PAL OFF olarak seçilidir.  

 PAL seçimini ON yada OFF olarak onayladıktan sonra,  tuşuna yarım saniyeden 

uzun (iki saniyeden kısa süre) basılı tutun ve  PAL etkinleştirme onaylanmış olur. Bu 

durumda ON yada OFF yanıp sönmek yerine devamlı olarak yanar. 

 tuşuna yarım saniyeden uzun (iki saniyeden kısa süre) bas ılı tutun ve ayar 

arayüzünden çıkıp, ana arayüze dönün.  

 

Not: Tekli KGK ünitesi PAL Etkinleştirdikten sonra PAL SET F'yi gösteren bir alarm verecektir. 

Bu durumda KGK'yı başlatmak yasaktır.  
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4.2.5 Durum Kontrolü (CHK) 

 Arıza modunda kapandıktan sonra tekrar açılır ve KGK kontrol durumuna girer (CHK). 

Arıza bilgilerine göre baypas çıkışını kapayın veya açın ve KGK'yı kapatmayı yasaklayın.

Arıza giderilene ve CHK'yi manuel olarak kapatana kadar KGK'yı açmaya izin verilmez.

 tuşuna 2 saniyeden uzun basılı tutun  ve ayar arayüzüne girin.  Ardından 

( veya ) tuşuna yarım saniyeden uzun (iki saniyeden kısa süre) basılı tutun ve 

fonksiyon ayarını seçin. CHK ayar arayüzünü seçtikten sonra, CHK yanıp sönmeye 

başlar.  

 CHK ayar arayüzüne girmek için    tuşuna yarım saniyeden uzun (iki saniyeden 

kısa süre) basılı tutun. Bu durumda CHK yanmaya başlar ve alt tarfında ON simgesi yanıp 

sönmeye başlar. Daha sonra ( veya ) tuşuna yarım saniyeden uzun (iki

saniyeden kısa süre) basılı tutun ve OFF seçimini yapın. Artık OFF ikonu yanıp sönmeye

başlar.

 OFF seçimi sonrası,    tuşuna yarım saniyeden uzun (iki saniyeden kısa süre) basılı 

tutun ve CHK etkinleştrmeyi onaylayın. Bu durumda OFF sımgesi yanıp sönmeyi kesip, 

devamlı olarak yanar.

 tuşuna yarım saniyeden uzun (iki saniyeden kısa süre) bas ılı tutun ve ayar 

arayüzünden çıkıp, ana arayüze dönün. 

 KGK Kapatıldıktan sonra tekrar açılır ve normal moda girer.

Not: Menü ayar arabirimi KGK arızalanana kadar CHK opsiyonuna sahip olmayacak, KGK 

normal çalıştığında CHK opsiyonu yoktur. 
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4.2.6 Uzman Modu（EP） 

Uzman modu AÇIK, daha sonra menü ayarları sayfasına tekrar girin ve kurulum için üç 

seçenek vardır: Temizle Uyarı Açık (CLR W), akü sayısı, acil kapatma (EPO). Uzman modu 

KAPALI ise, bu üç seçenek menü ayarları arayüzünde gösterilmeyecektir. 

 

 tuşuna 2 saniyeden uzun basılı tutun  ve ayar arayüzüne girin.  Ardından 

( veya ) tuşuna yarım saniyeden uzun (iki saniyeden kısa süre) basılı tutun ve 

fonksiyon ayarını seçin. Daha sonra menüden Uzman modu EP seçim arayüzüne gelin ve 

EP yanıp sönmeye başlayacaktır. 

  Uzman modu EP ayar arayüzüne girmek için,    tuşuna yarım saniyeden uzun (iki 

saniyeden kısa süre) basılı tutun. Bu durumda EP yanmaya başlar ve alt tarfında ON 

veya OFF simgesi yanıp sönmeye başlar. Daha sonra ( veya ) tuşuna yarım 

saniyeden uzun (iki saniyeden kısa süre) basılı tutun ve  ON ya da OFF seçimini yapın. İlk 

durumda OFF olarak ayarlıdır. 

 ON yada OFF seçimi sonrası,    tuşuna yarım saniyeden uzun (iki saniyeden kısa 

süre) basılı tutun ve UZaman modu EP seçimini bitirin. Bu durumda EP altında ON vey a 

OFF yanıp sönmeyi kesip devamlı olarak yanacaktır. 

 tuşuna yarım saniyeden uzun (iki saniyeden kısa süre) bas ılı tutun ve ayar 

arayüzünden çıkıp, ana arayüze dönün ( yada 30 saniye beklediğiniz taktirde otomatik 

olarak ana menüye dönecektir). 

Not: Uzman modu EP varsayılan olarak KAPALI'dır. 

. 
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4.2.7 Temizle uyarısını etkinleştir (CLR W) 

EP'yi AÇIK olarak ayarladığınızda, ayar arabiriminde CLR W seçeneği belirir, EEPROM 

anormalini, ECO'nun dengesizliğini, sıklıkla aşırı yük, sıklıkla aşırı sıcaklık, Şebeke yüksek 

voltajı ve diğer alarmları temizlemenizi sağlar. 

 

 tuşuna 2 saniyeden uzun basılı tutun  ve ayar arayüzüne girin.  Ardından 

( veya ) tuşuna yarım saniyeden uzun (iki saniyeden kısa süre) basılı tutun ve 

fonksiyon ayarını seçin. Daha sonra menüden CLR W ayar sayfasına gelin  ve CLR W 

yanıp sönmeye başlar. 

 CLR W ayar arayüzüne girmek için,    tuşuna yarım saniyeden uzun (iki saniyeden 

kısa süre) basılı tutun. Bu durumda CLR W daimi olarak yanmaya başlar ve alt tarfında 

ON veya OFF simgesi yanıp sönmeye başlar. Daha sonra ( veya ) tuşuna yarım 

saniyeden uzun (iki saniyeden kısa süre) basılı tutun ve  ON ya da OFF seçimini yapın. 

 ON seçimi sonrası,    tuşuna yarım saniyeden uzun (iki saniyeden kısa süre) basılı 

tutun ve CLR W seçimini bitirin. Bu durumda EP altında ON yanıp sönmeyi kesip devamlı 

olarak yanacaktır. 

 tuşuna yarım saniyeden uzun (iki saniyeden kısa süre) bas ılı tutun ve ayar 

arayüzünden çıkıp, ana arayüze dönün ( yada 30 saniye beklediğiniz taktirde otomatik 

olarak ana menüye dönecektir). 
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4.2.8 Akü Sayısı (PCS) 

 

EP'yi AÇIK olarak ayarlandığında, PCS seçeneği ayar arabiriminde görünür, akü sayısını 

yapılandırmaya izin verir. 

 tuşuna 2 saniyeden uzun basılı tutun  ve ayar arayüzüne girin.  Ardından 

( veya ) tuşuna yarım saniyeden uzun (iki saniyeden kısa süre) basılı tutun ve 

fonksiyon ayarını seçin. Daha sonra menüden PCS akü sayı seçimi gelip, PCS yanıp 

sönmeye başlar.  

 Akü sayısı seçimi PCS için,    tuşuna yarım saniyeden uzun (iki saniyeden kısa 

süre) basılı tutun. Bu durumda PCS yanıp sönmeyi kesip, devamlı olarak yanmaya başlar. 

Daha sonra ( veya ) tuşuna yarım saniyeden uzun (iki saniyeden kısa süre) 

basılı tutun ve akü sayısını 14/16/18/20 olarak seçebilirsiniz.  

 Akü sayısı PCS seçimi sonrası,    tuşuna yarım saniyeden uzun (iki saniyeden kısa 

süre) basılı tutun ve PCS seçimi tamamlanır. Bu durumda numeric değer PCS altında 

görünür ve PCS yanıp sönmeyi keser.  

 tuşuna yarım saniyeden uzun (iki saniyeden kısa süre) bas ılı tutun ve ayar 

arayüzünden çıkıp, ana arayüze dönün ( yada 30 saniye beklediğiniz taktirde otomatik 

olarak ana menüye dönecektir). 

Not: Eğer cihaz modelini Standat olarak ayarlarsanız otoamtik olarak akü sayısı 20, Long 

olarak seçerseniz bu sefer de otomatik olarak akü sayısı 16 olacaktır.  
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4.2.9 Acil Durum Kapama (EPO) 

 

EP'yi AÇIK olarak ayarladığınızda, ayar arabiriminde EPO seçeneği görüntülenir, acil 

durumda cihazı kapatmaya olanak sağlar. 

 tuşuna 2 saniyeden uzun basılı tutun  ve ayar arayüzüne girin.  Ardından 

( veya ) tuşuna yarım saniyeden uzun (iki saniyeden kısa süre) basılı tutun ve 

fonksiyon ayarını seçin. Daha sonra menüden EPO Acil Durum Kapama seçimine gelin 

ve EPO yanıp sönmeye başlar. 

 Acil durum kapama EPO seçimi için,    tuşuna yarım saniyeden uzun (iki saniyeden 

kısa süre) basılı tutun. Bu durumda EPO yanıp sönmeyi kesip, devamlı olarak yanmaya 

başlar. EPO altında ON veya OFF yanıp sönmeye başlar. Daha sonra ( veya ) 

tuşuna yarım saniyeden uzun (iki saniyeden kısa süre) basılı tutun ve ON yada OFF 

seçimini yapın. Varsayılan olarak EPO OFF konumundadır. 

 A. EPO seçimini OFF olarak kaydettikten sonra,  tuşuna yarım saniyeden uzun (iki 

saniyeden kısa süre) basılı tutun ve EPO acil durum kapama seçimi biter. Bu durumda 

OFF yanıp sönmeyi kesip, devamlı olarak yanmaya başlar.. 

B. EPO seçimini ON olarak kaydettikten sonra, EPO altında ON yanar ve OFF yanıp 

söner. Daha sonra, veya  tuşuna yarım saniyeden uzun (iki saniyeden kısa süre) 

basılı tutun ve EPO ON veya OFF olarak seçin.  EPO ON durumunda acil durum 

kapamdan sonra cihaz bypasstan çalışır. EPO OFF durumunda ise acil durum kapamada 

bypass çıkışı yoktur. 

 tuşuna yarım saniyeden uzun (iki saniyeden kısa süre) bas ılı tutun ve ayar 

arayüzünden çıkıp, ana arayüze dönün ( yada 30 saniye beklediğiniz taktirde otomatik 

olarak ana menüye dönecektir). 

Not:  EPO OFF konumuna getirildikten sonra, acil güç kesildiğinde çıkış gücü kesilir.. 
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4.3 Parametre Sorgusu  

 Öğeler hakkında bilgi almak için, or tuşuna yarım saniyeden uzun (iki saniyeden 

kısa süre) bas ılı tutun. Görüntülenmek istenen bilgiler aras ında, üç faz sırası, bypass, 

çıkış, yük, frekans, yazılım versiyonu, sıcaklık, akü, DC bara voltajı gibi toplam beş 

sayfalık bilgiler vardır.  

  tuşuna 2 saniyeden uzun basılı tutun ve otomatik olarak iki saniyee bir bilgiler 

görülecektir. tuşuna tekra basıldığında ise ana menüye dönülür.  

 

Arayüz sayfası 1 (ana arayüz): Aşağıda gösterildiği gibi KGK faz A bilgilerini görüntüleyin  

 

Arayüz sayfası 2: Aşağıda gösterildiği gibi KGK faz B bilgilerini görüntüleyin 
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Arayüz sayfası 3: Aşağıda gösterildiği gibi KGK faz C bilgilerini görüntüleyin 

 

Arayüz sayfası 4: KGK frekans bilgilerini, sıcaklık ve yazılım sürümünü aşağıda gösterildiği 

gibi görüntüleyin 

 

Arayüz sayfası 5: KGK akü gerilimi, akü kapasitesi yüzdesi, DC Bara gerilimini 

aşağıda gösterildiği gibi görüntüleyin: 
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4.4 Olay günlüğü sorgusu 

Olay günlüğü sorgu arayüzüne girmek için   tuşuna 2 saniyeden uzun sure basılı tutun. 

Daha sonra veya  tuşuna yarım saniyeden uzun, iki saniyeden kısa sure basılı tutun ve 

olay günlüklerini görmek için ekranı kaydırın. Burada maksimum 200 sayfa ve toplam 600 adet 

olay kaydı vardır. Ana menüye dönmek için  tuşuna 2 saniyeden uzun sure basılı tutun . 

 

Olay günlükleri sorgusu, kalifiye personelin kullanımı içindir. 

 

4.5 KGK Açma / Kapama işlemi 

İşlem Açıklama 

KGK Açma 

Doğru akü sayısı/gerilimi veya şebeke girişi bağlandığında KGK 

açılabilir.. 

 KGK'yı şebekeden çalıştırma  

Kabul edilebilir değerler arasında şebeke girişi bağlanıp 

sağlandığında LCD paneled STdby ya da bypass yazısı 

görünür. Daha sonra Power ON butonuna +  yarım 

saniyeden uzun sure basıp KGK açın. LED göstergesi sırayla 

daire şeklinde aydınlatılır ve sırayla ışıklar söner. Bir süre 

bekledikten sonra LCD ekranda LinE veya BAT simgeleri 

görünür ve bu durumda KGK açma işlemi tamamlanır. 

 

 KGK'yı aküden çalıştırma  

Aküler doğru adet ve gerilimde bağlandığı taktirde Connect 

Zaman 

Hata Kodu 

 

Sayfa 
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normal batteries, press menu setting/enter button  tuşuna 

yarım saniye basın ve ekran yanmaya başlar. Ayrıca ekranda 

STdby ikonu görünür. Ardından Power ON butonuna 

+  yarım saniyeden uzun sure basılı tutup cihazı açın. 

LED göstergesi sırayla daire şeklinde aydınlatılır ve sırayla  

ışıklar söner. Bir sure bekledikten sonra LCD panelde bAT 

simgesi görünür ve KGK aküden çalışmaya başlar. 

KGK 

Kapama 

 KGK'yı şebeke modunda / akü modunda / akü test modunda / 

ECO modda / Frekans Konveteri Modunda kapamak için 

Power OFF butonuna +  yarım saniyeden uzun sure 

basın. Eğer bypass normal ise, LCD ekranda bypass simgesi 

görünüp KGK bypass moduna geçer. Eğer bypass Kabul 

edilebilir değerler dışında iseekranda STdAby simgesi görünğp 

KGK standby moduna geçer. Eğer KGK bypass modunda 

kapanırsa standby moduna geçer. 

Self-test 

İşlemi 

 Şebeke / ECO / Frekans konverteri modlarında Self Test / 

Sessiz butonuna +  1 saniyeden uzun sure basıp, 10 

saniye bekleyin. LED göstergesi sırayla daire şeklinde 

aydınlatılır ve sırayla ışıklar söner. LCD ekranda  bATT 

simgesi görünür ve KGK self test işlemine başlar. Işlem 

bittikten sonra LED ve LCD eski haline döner. 

Sessiz 

İşlemi  

 Akü / akü self test / arıza modalrında Self Test / Sessiz 

butonuna +  1 saniyeden uzun sure basıpi KGK 

ekranında buzzer ikonunu görün. Bu durumda alarm sesi 

kapanır. Eğer Self Test / Sessiz butonuna +  1 

saniyeden uzun sure tekrar basarsanız, alarm (buzzer) sesi 

tekrar açılır.  

 Herhangi bir modda, MUTE ON, KGK'yı sessiz hale getirmek 

için LCD panel tarafından konfigüre edilebilir. 

 Not:  Düşük aküde KGK'nın sessiz kalmasına izin verilmez; 

Arıza modunda sessiz özelliğini ayarlarsanız, sessiz otomatik 

olarak bir gün içinde iptal edilecek ve kısa sürede sorun 

giderme yapılması gerekecektir 

 

.   

Sesli 

alarm 

 Zil sesi duyulurken veya arıza göstergesi yanıp söndüğünde, 

KGK'nın alarm durumunda olduğunu belirtir, sorun giderme 
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durumund

a çalışma 

işlemi LCD panelde görüntülenen alarm bilgileri ile yapılabilir. 

Hata / 

Arıza 

modunda 

çalışma 

 KGK sinyal sesinin yanıp sönmeye devam ettiğinde ve arıza 

göstergesi yanıyorsa KGK'nın hata moduna girdiğini, 

tedarikçinize veya servise başvurup arıza bilgileri verin. 

 

4.6 Haberleşme bağlantısı 

4.6.1 Bilgisayar portu 

Tek ünite iletişimi sağlamak için KGK ve izleme ekipmanını (bilgisayar) standart RS232 

bağlantı noktası (standart yapılandırma) ve standart USB bağlantı noktası (standart 

yapılandırma) ile bağlayın. 

 RS232 (veya USB) kablosunu bilgisayarın seri portuna (veya USB portuna)  bağlayın 

 RS232 (veya USB) kablosunu KGK'nın (veya USB portunun) seri portuna bağlayın. 

 

 

 RS232 portu 

 

 USB portu 

 

 

4.6.2 EPO portu 

Acil Kapatma (EPO), bağlı olan tüm ekipmanın şebeke elektriğinden derhal çıkarılmasını 

sağlayan bir özelliktir. EPO bağlantı noktası, yeşil terminallere sahip UPS'in arka panelindedir. 

Bağlantısı aşağıdaki gibidir 

Pinler 1 2 3 4 5 

Tanım Boş  İletmek Alan Boş  Toprak 

Pinler 6 7 8 9  

Tanım Boş  Boş  Boş  Boş   

Pinler 1 2 3 4 

Tanım 
Güç Kaynağı  

+ 5 V 
Data+ Data - Toprak 
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4.6.3 Akıllı (Intelligent) Kartlar (opsiyonel) 

KGK, SNMP kartı (üst yuva), kuru kontak kartı ve RS485 kartı (alt yuva) için iki akıllı yuvaya 

sahiptir. Akıllı kartlar, KGK arka panelindeki akıllı yuvalara yerleştirilir ve kurulum sırasında 

KGK'nın durdurulmasına gerek yoktur. Kurulum prosedürü şöyledir: 

 Akıllı yuvaların kapak plakasını çıkarın 

 Gerekli akıllı kartı yuvaya takın 

 Vidaları sıkın 

 SNMP kartı (opsiyonel) 

SNMP, KGK cihazlarını iletişim kurmak, yönetmek ve izlemek için ağ yönetim sistemlerinde 

kullanılır; güncel  yazılım, donanım ve ağ işle tim sistemi ile uyumlu olabilir. 

 

 Kuru Kontak kartı (opsiyonel) 

KGK'yı izlemek ve yönetmek için kuru kontak kartını akıllı yuvaya yerleştirin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pinler Tanım 

PIN1 Kapalı:KGK Arıza   

PIN2 Kapalı:Alarm (system hatası) 

PIN3 Topraklama 

PIN4 Uzaktan kapama 

PIN5 Ortak 

PIN6 Kapalı：bypass çalışıyor 

PIN7 Kapalı: akü düşük 

PIN8 
Kapalı：KGK çalışıyor 

Açık：bypass çalışıyor 

PIN9 
Kapalı：Şebeke   

Off 

Normal durumda, pins ① ve pins ② kapalıdır 

EPO OFF durumunda ise Power Off, pins ① ve pins ② bağlantılarını 

sökün 
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 RS485 kartı (opsiyonel) 

Portların sağ tarafındaki A ve B, RS485 çıkışı, A "+", B "-" dir. 

 

4.6.4 Bakım Anahtarı  

Bakım anahtarı KGK'nın on-line bakımı içindir, aşağıdaki prosedürleri izleyin : 

 KGK arka panelindeki bakım anahtarının kapak sacını açın, KGK yüke güç sağlamak için 

otomatik olarak bypassa aktaracaktır. 

 Bakım şalterini "BYPASS" olarak ayarlayın. 

 Tüm akü ve girş sigortalarını OFF konumuna alın.  

 Gösterge ekranı tamamen söndükten ve toplam 10 dakika boyunca bekleyin. KGK'nın 

içindeki elektrik çarpması tehlikesinin olmadığından emin olun ve KGK'nın on -line 

bakımını yapabilirsiniz. 

 On-line bakım işlemini bitirdikten sonra önce giriş şalterini kapatın, ardından bakım 

şalterini "UPS/KGK" konumuna getirin ve ardından bakım şalterinin kapak sacını takın. 

Not: Sistem baypasın normal olduğundan ve frekans dönüşümünü başlatmadığınızdan emin 

olun, aksi takdirde elektrik kesintisine veya hatta yüklerin hasar görmesine neden olabilir. 

      KGK'nın çıkışı yoksa ve manüel on-line bakıma ihtiyaç duyuyorsa, tüm giriş kesicisini 

ayırın  ve KGK ekranının söndüğünden emin olun, ardından bakım anahtarını elle "BYPASS" 

konumuna getirin, aksi takdirde KGK'ya zarar verebilir. 

 

 

4.7 Paralel KGK Çalıştırma 

Paralel sistemin genel çalışması için tekli KGK işletme gerekliliklerini izleyin. Paralel KGK 
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ünitelerini açmadan önce her bir KGK'nın fiziksel adresini (İD) ayarlamanız gerekir, her bir 

kimliğin farklı olduğundan emin olun. Yöntem ayrıntılarını ayarlamak için panel ayarları 

işlemine bakın. 

4.7.1 Paralel KGK Çalıştırma 

Şebekden çalıştırma: Girişe şebeke enerjisi verildikten sonra, herhangiz bir cihazın 

Power ON butonuna +  of yarım saniyeden uzun sure basıp KGK çalıştırın. Tüm 

cihazlar aynı anda çalışacaktır. Daha sonra inverter moduna geçip, şebekden çalışmaya 

devam edeceklerdir.  

Aküdem çalıştırma:  Metod 1: Tüm KGKların  tuşuna basıp, cihazları enerjilendirin. 

Daha sonra herhangi bir cihazın Power ON butonuna +  yarım saniyeden uzun 

sure basın ve cihazları çalıştırın. Tüm cihazlar aynı anda çalışmaya başlayacaktır ve 

inverter moduna geçecektir.  

Metod 2: Her bir KGKyı birer birer çalıştırın. 

4.7.2 Paralel KGK Kapama  

    Herhangi bir cihazın Power OFF butonuna +  4 saniyeden uzun sure basın ve 

cihazları kapayın. Daha sonra Power OFF butonuna +  yarım saniyeden uzun 4 

saniyeden kısa sure basıp tamemen kapayın . 

4.7.3 Paralel KGK Sistem Bakımı  

Paralel sistem bakımı için tek bir KGK bakım gereksinimini izleyin. Paralel sistem 

KGK'larından biri arızalı ise, öncelikle arızalı KGK'nın  giriş / çıkış enerjisini kesmeli ve 

paralel sistem ile arasındaki bağlantıyı sökmek gerekir. Arızalı KGK ve paralel sistemin 

tüm paralel kablolarını sökün ve arızalı birinin bakımını yapın . 
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5 Çalışma Modları  

Bu KGK, aşağıdaki çalışma modlarına sahip olan bir çeşit çevrimiçi çift dönüştürme KGKdır： 

 Güç Açma Modu (LCD ekran güç kapasitesi） 

 Standby modu (Stdby) 

 Bypass modu (byPASS) 

 Şebeke modu (LInE) 

 Akü modu (bAT) 

 Akü self test (bATT) 

 Arıza / Hata modu (FAULT) 

 Frekans Konverteri modu (CUCF) 

 Ekonomi control modu (ECO) 

 Kapama modu (SHUTdn) 

 Test modu (TEST) 

 Bakım bypass modu (manuel çalışma) 

 

5.1  Güç Açma Modu / Kapama Modu  

Şebeke kesildiğinde ve LCD ekran enerjisiz kalıp karadığında, aküleri baülayın ve  tuşuna 

basın veya giriş enerjisi verip ekranın gelmes ini sağlayın. KGK bu durumda Güç Açma moduna 

geçer, tüm aydınlatılmış LED göstergeleri kapanır (aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi) 

Bekleme modunda KGK, şebeke elektriğinin ve üç fazın baypasının hepsinin 85 

V'den daha düşük olduğunu tespit ettiğinde, kapanma moduna otomatik olarak 

girmek için 1 dakika geciktirir, bu arada tüm LED göstergeleri kapanır, bu arada LCD 

ekranda SHUTdn karakterleri görünür. 

 

5.2 Standby modu 

Bekleme modunda çıkış voltajı yoktur. Şebeke devresi girişi normalse, otomatik 

olarak AC / DC düzeltme işlemine başlanır ve daha sonra aküler şarj edilemye başlar   

Tüm LED göstergeleri bekleme modunda çalışırken kapat ılır (aşağıdaki şekilde 

gösterildiği gibi), bu arada LCD ekran Stdby karakterleri görünür. 

Bekleme moduna girmek için aşağıdaki gibi birkaç durum vardır: 

 KGK'ya güç verildikten sonra (frekans dönüştürme etkinliği dahil) baypas nromal sınır 

dışındadır ve KGK açık değildir. 
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 Şebeke modunda / akü modunda / frekans dönüştürme modunda, baypas normal sınırlar 

dışında olduğunda KGK'yı kapatın 

 Paralel KGK üniteleri invertörü çalışırken tekli KGK ünitesini kapatın 

 

 

 

Standby modu çalışma şekli  

5.3 Bypass modu 

Bypass modunda bypass girişinin şebeke gücü filtreden yüke geçer. Şebeke devresi girişi 

normalse, AC / DC çevrimini otomatik olarak işleme tabi tutup, otomatik olarak düzeltildikten 

sonra aküleri şarj etmeye başlar.   

Bypass modunda LED göstergesi aşağıdaki şekilde gösterilmiştir (beyaz renk aydınlatılmış 

durumu gösterir), bu arada LCD ekranda byPASS karakterleri görünür. 

 

Bypass moduna girmek için aşağıdaki iki durum vardır: 

 KGK'ya güç verildikten sonra (frekans dönüştürme etkinliği dahil) baypass normal sınırlar 

dışındadır ve KGK açık değildir. 

 Şebeke modunda, aşırı yük veya aşırı sıcaklıktan geçer 

 Bypass normal sınıra döndüğünde hatadan çıkar 

Inverter devresinde bir arıza olduğunda ve bypass voltajı normal sınırlar içindeyse, yükleri 

beslemek için KGK bypass moduna geçer.  

 

Not: Bypass modunda yedekleme fonksiyonu yoktur.  

 

AC / DC  整流 

充电器 

DC / DC  升压 

电池 

+ - 

DC / AC  逆变 输出 主 路 输

入  

旁 路 输

入  

Charger Battery 

AC / DC rectifier  DC / DC boost DC / AC inverter 

Bypass giriş 

giriş çıkış 

维修旁路 Bakım bypass 
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AC/DC 整流

充电器

DC/DC 升压 

电池

+ -

DC/AC 逆变 输出主路输入

维修旁路

旁路输入

 

Bypass modu çalışma şekli 

 

5.4 Şebeke Güç Modu (Frekans Konverteri Modu) 

 

Şebeke elektriği modunda şebeke girişi şebeke elektriği AC güç kaynağını KGK 

doğrultucusuna gönderir ve PFC güç faktörü düzeltmesinden sonra inverter devresine DC 

gücü sağlar ve daha sonra inverter devresiyle yüke kesintisiz AC gücü sağlar. İnverter 

başlatıldıktan sonra, aküler otomatik olarak şarj edilmeye başlar . 

Şebeke elektriği modundaki LED göstergesi aşağıdaki şekilde gösterilmiştir: inverter LED 

göstergesi (yeşil) yanarken LCD ekranda LinE karakterleri görüntülenir. 

 

AC/DC 整流

充电器

DC/DC 升压  

电池

+ -

DC/AC 逆变 输出主路输入

维修旁路

旁路输入

 

Şebeke gücü çalışma şekli 

 

5.5 Akü modu / akü self test modu  

Akü modunda, aküler DC / DC yükselmesi yaparak invertere DC voltajı tedarik eder ve daha 

bakım bypass 

Bypass giriş 

Şebeke giriş AC / DC rectifier  DC / DC boost DC / AC inverter 

Battery Charger 

çıkış 

Bakım byapss 

Bypass giriş 

Şebeke giriş 
AC / DC rectifier 

DC / DC boost DC / AC inverter 

Battery Charger 

çıkış 
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sonra inverter devresiyle yüke AC gücü sağlar. 

Akü modundaki LED göstergesi aşağıdaki şekilde gösterilmiştir: inverter LED göstergesi (yeşil) 

yanar ve akü LED göstergesi (sarı) yanar ve alarm LED göstergesi (kırmızı) alarm verirken 

yanıp söner, bu arada LCD ekranda bAT karakterleri görüntülenir. 

Aküler manuel kendi kendine test ve normal otomatik testte iken, invertör göstergesi, bypass 

göstergesi, pil göstergesi ve arıza göstergesi dairesel olarak aydınlanır ve bu sırada LCD 

ekranda bAT karakterleri görüntülenir. 

 

Şebeke devresi girişi normal sınırlar dışında olduğunda KGK hemen akü moduna geçer. Akü 

voltajı kapanma noktasından az olduğunda ve akü modunda bypass normal olduğunda, KGK 

yüke kesintisiz güç sağlamak için bypass moduna geçer.    

    

AC/DC 整流

充电器

DC/DC 升压

电池

+ -

DC/AC 逆变  输出

旁路输入

维修旁路

主路输入

 

Akü modu / akü self test modu çalışma şekli  

5.6 ECO mod 

 

ECO modunda LED göstergesi aşağıdaki şekilde gösterilmiştir: inverter LED göstergesi (yeşil) 

yanar ve bypass LED göstergesi (sarı) yanar, bu sırada LCD ekranda ECO karakterleri 

görüntülenir. 

 

Bypass girişi ECO giriş aralığını karşıladığında ve ECO fonksiyonu kullanıma geldiğinde, KGK 

ECO modunda çalışır. Bu esnada yüke olan besleme gücünü baypas sağlar, bu sırada 

düzeltme, yükseltme ve invertör normal çalışıyor ve şarjör aküleri şarj ediyor. Bypass girişi 

ECO aralığının dışındayken KGK, şebeke elektriğine / akü moduna geçe r. 

Bypass girişi, ECO aralığının 1 saat içinde beş defa aşarsa, KGK otomatik olarak ana güç 

bakım bypass 

Bypass giriş 

Şebeke giriş  AC / DC rectifier DC / DC boost DC / AC inverter 

Battery Charger 

çıkış 
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modunu çalıştırır ve ECO işlevini kapatır. 

Not: ECO modunu ve ECO modu invertere aktardığınızda, çıkış muhtemelen 20msn kesilir. 

Sıfır transfer süresi gerektiren yükler için, ECO moduna başlayıp başlamayacağınıza karar 

vermek için temkinli olun. ECO modu ayarlamanız gerekiyorsa lütfen tedarikçiyle veya satış 

sonrası personel ile irtibata geçin. 

    

AC/DC 整流

充电器

DC/DC 升压 

电池

+ -

DC/AC 逆变 输出主路输入

维修旁路

旁路输入

P-1

 

ECO modu çalışma şekli 

5.7 Arıza modu 

Arıza modunda LED göstergesi aşağıdaki şekilde gösterilmiştir: Alarm LED Göstergesi 

(kırmızı) yanıyor; LCD ekranda arıza ikonu ve arıza kodu görünür. 

 

KGK arızalı olduğunda, alarm göstergesi yanar, KGK uyarısı sesi devam eder. Arıza tipine göre 

arıza modu, çıkış kesme hatas ı ve bypass çıkışının arızası olarak ikiye ayrılır. 

Aşağıdaki durumdaki arızalardan sonra çıkışı kesin: 

 A/B/C çıkış fazlarının kısa devre olması 

 AB/BC/CA çıkış fazlarının kısa devre olması 

 % 165 aşırı yükün aşılması halinde 

 Yapılandırılmış kesme çıkışının EPO arızası 

 Bypass normal sınırlar dışında iken herhangi bir arıza  

Yukarıdaki durumun ötesindeki diğer arızalar için yüke güç temin eden baypas ı açık tutun. 

KGK arıza moduna girdikten sonra sesi kapatmak için sessiz düğmesine basınız (bir gün içinde 

otomatik olarak sessiz mod kapanır), bu arada sorun gidermek için tedarikçinizle veya servis 

görevlisiyle görüşün. 

bakım bypass 

Bypass giriş 

Şebeke giriş AC / DC rectifier DC / DC boost DC / AC inverter 

Battery 

 

Charger 

çıkış 
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AC/DC 整流

充电器

DC/DC 升压 

电池

+ -

DC/AC 逆变

输出

主路输入

维修旁路

旁路输入

Hata Modunda Bypass Çıkışı Çalışma Şekli 

5.8 Bakım bypass (manuel çalışma) 

KGK arızalı olduğunda veya yerinde bakıma gereksinim duyduğunuzda, kalifiye personel 

KGK'yı elle bakım bypass moduna geçirecektir. Bu aşamada, bypass girişinin şebeke gücü 

doğrudan yüke güç sağlar; bakım işlemi için KGK içerisinde elektrik yoktur.  

Not: Baypasın normal olduğundan ve frekans dönüşümünü başlatmadığınızdan emin olun, 

aksi takdirde elektrik kesintisine veya hatta yüklerin hasar görmesine neden olabilir. 

KGK'da bir çıkış yoksa ve bakım anahtarı üzerinde manuel çalıştırma gerekiyorsa lütfen tüm 

giriş kesicilerinin bağlantısını kesin ve KGK ekran ekranı tamamen söndükten sonra bakım 

anahtarını elle "BYPASS" konumuna getirin, aksi takdirde KGK'ya zara r verebilir .  

Ayrıntılar için 4.6.4'e bakın. 

5.9 Test modu 

Test modu özellikle test amaçlı kullanılır, Yazılım ile KGK'nın kademeli olarak başlatma ve 

sürücuü kontrolünde kullanılabilir. 

Bakım bypass 

Bypass giriş 

Şebeke giriş AC / DC rectifier DC / DC boost DC / AC inverte r 

Battery Charger 

çıkış 
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6 Sorun Giderme 

Arıza modunda LCD ekran aşağıda gösterildiği gibidir: 

Muhtemel Neden Çözüm 

Arıza göstergesi yanar, sesli 
uyarı sesi duyulur ve hata 
bilgilerini verir. HIgH / bUS 
LOW / BUS UNBAL / BUS 

SHORT 

DC Bara Voltajı Arızası 
DC Bara Voltajını test edin veya 

tedarikçiniz ile görüşün 

Arıza göstergesi yanar, sesli 
uyarı sesi duyulur ve hata 
bilgilerini verir -  IPSOFT 

F/bUSSOFT F 

Soft start arızası 
Soft start devresini control edin 
veya tedarikçiniz ile görüşün. 

Arıza göstergesi yanar, sesli 
uyarı sesi duyulur ve hata 

bilgilerini verir -  InU 
HIgH/InU LOW/InU 

FAIL/InUSOFT F 

Inverter voltajı arızası Tedarikçiniz ile görüşün. 

Arıza göstergesi yanar, sesli 
uyarı sesi duyulur ve hata 

bilgilerini verir - OUER 
TEMP 

Aşırı sıcaklık 

KGK'nın aşırı yüklenmediğinden ve 
fan havalandırmasının 

engellenmediğinden ve ayrıca iç 
ortam sıcaklığının yüksek 
olmadığından emin olun. 

Soğutmak için UPS'i 10 dakika 
yalnız bırakın ve yeniden başlatın. 
Sorun devam ederse, tedarikçinize 

başvurun. 

Arıza göstergesi yanar, sesli 
uyarı sesi duyulur ve hata 

bilgilerini verir - AOP 
SHORT/BOP SHORT/COP 

SHORT/AB SHORT/BC 
SHORT/CA SHORT 

Çıkış kısa devre 

KGK'yı kapatın ve tüm yüklerin 
bağlantısını kesin. Yüklerin 

herhangi bir arıza veya dahili kısa 
devre olmamasına dikkat edin. Ve 

sonra KGK'yı yeniden başlatın. 
Sorun devam ederse, tedarikçinize 

başvurun. 

 Arıza modu 

 Hata Bilgisi 
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Arıza göstergesi yanar, sesli 
uyarı sesi duyulur ve hata 

bilgilerini verir - OUER 
LOAd 

Aşırı yük 

Yük seviyesini kontrol edin ve kritik 
olmayan ekipmanları sökün, 

yükünüzün toplam kapasitesini 
tekrar hesaplayın ve KGK'ya bağlı 

olan yükü azaltın. 
Yük ekipmanlarının arızalı olup 

olmadığını kontrol edin. 

Arıza göstergesi yanar, sesli 
uyarı sesi duyulur ve hata 

bilgilerini verir -  
AnEgPOW F/BnEgPOW 

F/CnEgPOW F 

Negatif güç anormal Tedarikçiniz ile görüşün 

Fan simgesi yanıp söner, zil 
4 saniyede bir bip sesi 

çıkarır ve alarm bilgisini 
gönderir - FAIL FAIL 

Fan arızası 

Fanların bağlı ve arızalı veya sabit 
sabit olup olmadığını kontrol edin. 
Herşey iyi görünüyorsa, tedarikçiye 

danışın. 

'ON' tuşuna basıldığında 
KGK başlatılamıyor 

Basma zamanı çok kısa 
KGK'yı çalıştırmak için güç tuşuna 

2 saniyeden fazla basın. 

Giriş bağlantısı hazır 
değil ya da KGK dahili 

aküsü kesildi 

Giriş bağlantısını iyi yapın, eğer 
akü gerilimi çok düşükse, girişin 

bağlantısını kesin ve KGK'yı 
yüksüz olarak çalıştırın. 

Dahili sistem arızası Tedarikçiniz ile görüşün 

Akünün boşalma süresi çok 
kısa 

Aküler şarjlı değil 
KGK akülerini 3 saatten fazla 

şarjda tutun 

KGK aşırı yük 
Yük seviyesini kontrol edin ve kritik 
olmayan cihazların bağlantılarını 

kesin. 

Akü ömrü bitmek üzere 
Yeni aküler ile değiştirin, yeni 

aküleri ve yedek parçaları almak 
için tedarikçinize başvurun. 

Şebeke elektriği normal 
ancak KGK şebeke 

elektriğine erişemiyor 

KGK giriş sigortası 
kesildi veya giriş 
bağlantısı yanlış  

Yeni sigortayla değiştirin veya giriş 
bağlantısını kontrol edin veya 

tedarikçi ile temasa geçin 

Not: Ekranda başka arıza bilgileri gösterilirse tedarikçiye danışın . Sorun giderme işleminden 

sonra, CHK OFF yapılandırmak için menü ayar arabirimine girmeniz gerekir, işlem ayrıntıları 

için bkz. 4.2.8. 
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