
 

                  

                           
 
 

MLPOWER KULLANIM KILAVUZU 

 

MLPOWER 60V 7Ah akü ile çalışan bir kesintisiz güç kaynağıdır. Cihaz 170Vac-265Vac 
şebeke gerilimi koşullarında güvenle çalışabilir. Ürünün çalışma sıcaklık aralığı (-20 ֯C) – (+60 ֯C)’dir. 
Maksimum çıkış akımı 3A’dir.  

 

 

1. Cihaz Kurulumu 

1) Cihaz kurulum esnasında yük ve şebeke bağlantısı yapılır. Daha sonra akü bağlantıları 
yapılır. 

2) Akü bağlantısı yapılmadan cihaz çalışmaz. 
3) Cihazın akülerin ters kutuplu bağlanmasına karşı koruması gecikmeli sigorta ile yapılır. Bu 

yüzden akü bağlantısı yapılırken akünün + ve – uçları akü klemensinin doğru uçlarına 
bağlanmalıdır. 

4) Cihaz akü bağlanmadan da RL1 rölesi üzerinden şebeke elektriği vasıtasıyla yükleri besler. 
5) Cihazın kontrol panosuna bağlantısı aşağıda gösterildiği gibi yapılmalıdır. Cihaz çıkış 

kabloları kutu içerisinde verilen nüveye mutlaka üç tur sarılmalıdır.       
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2. Çalışma Şekli 

2.1. Şebeke Varsa 
 

2.2. Şebeke fazı varsa bütün yükler şebeke üzerinden beslenir ve akü şarj edilir. 
 

2.3. Şebeke Yoksa 
 

1) Şebeke fazı yoksa RL1 rölesi çekilir ve yükler cihaz üzerinden beslenir, sistem aküden çalışmaya 
başlar.  

2) 2 ve 3 pinleri kısa devre ise 300 saniye dolunca cihaz kendini kapatır.  
3) 1 ve 2 pinleri kısa devre ise cihaz EN 81-20 standardına uygun çalışma modundadır. Bu 

modda Asansör kontrol kartından I1 girişine 24 V yani “Kurtarma tamamlandı” bilgisi gelirse cihaz 
çıkış gerilimi üretmeyi keser ve tekrar şebeke gelip gidene kadar çıkış gerilimi üretmez. “Kurtarma 
tamamlandı” işareti gelmez ise 300 saniye dolunca cihaz kendini kapatır ve 300 saniye boyunca 
bekleme modunda kalarak gerilim üretmez. “Kurtarma tamamlandı” bilgisi gelinceye kadar bu 
döngü (300 saniye gerilim üretme, 300 saniye bekleme) en fazla 7 kere yani 1 saat boyunca 
tekrarlanır. Hala cihaza “Kurtarma tamamlandı” bilgisi gelmez ise cihaz şebeke gelip tekrar 
gidene kadar bir daha gerilim üretmez. 

4) Cihaz üzerinde bir “SÜRE RESET” butonu vardır. Bunun amacı şebeke kesintisi olan yere teknik 
servis veya yetkili bir kişi geldiğinde bekleme süresini sonlandırmaktır. “SÜRE RESET” butonuna 
basıldığında 300 saniyelik bekleme süresi hemen sonlandırılır ve cihaz gerilim üretmeye başlar. 
 

3. Uyarı Durumları, Buzzer ve Ledler  

Kart ilk enerjilendiği anda 2 saniye boyunca buzzer ses verir. Bu esnada akü şarj veya deşarj işlemi 
yapılmaz. 

3.1. Cihaz Şebekeden Çalışırken: 
 

1) UPS ledi yanmaz. 
2) Akü bağlı ise ve akü gerilimleri normal değerlerde ise akü ledi sürekli yanar. Akü bağlı değilse 

akü ledi yanmaz. 
3) İlk şebeke elektriği geldiğinde akü gerilimi düşükse (56 V’tan küçükse) akü ledi 10 saniye 

boyunca yanıp sönerek uyarı verir. 
4) Şebeke yüksek gerilim veya şebeke alçak gerilim hatasında şebeke ledi yanıp sönerek uyarı 

verir. 
5) Şebeke gerilimi normal ise şebeke ledi sürekli yanar. 

 
3.2. Cihaz Aküden Çalışırken: 

 
1) Buzzer cihazın çalışma süresi boyunca aralıklı olarak ses verir. 
2) Şebeke ledi sönüktür. 
3) Gerilim üretme katı sorunsuz bir şekilde çalışıyorsa UPS ledi sürekli yanar. Çalışma süresi 

dolunca UPS ledi söner.  
4) Akü düşük gerilim hatasında akü ledi yanıp sönme şeklinde çalışacaktır. Akü gerilimi 56V’un 

altına inerse buzzer kesintili şekilde ses verir. Akü gerilimi 50V’un altına inerse cihaz kapanır. 
5) Çalışma süresi 300 saniyeye ulaştığında cihaz tamamen kapanır. Bu andan sonra tekrar akım 

çekilmez ve akü daha fazla boşalmaz. UPS ledi de söner. Akü normal ise akü ledi yanmaya 
devam eder. 

6) Aşırı yük oluşursa aşırı yük serisince buzzer sürekli ses verir, UPS ledi yanıp sönerek uyarı verir. 
7) Aşırı yük 5 saniyeyi geçerse cihaz kapanır ve UPS ledi yanıp söner. Şebeke tekrar gelene kadar 

bir daha cihaz çalışmaz. 1 dakika sonra UPS ledi tamamen kapanır. 


