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S8TS için DC Yedekleme Bloğu

S8T�DCBU�01
S8TS için DC Yedekleme Bloğu 
Anlık Elektrik Kesintilerine bağlı 24 VDC 
Kesikliğini Önlemek için

•Sistem güvenilirliğini önemli miktarda artırmak için AC giriş 
kesikliğinde dahi sabit bir süre için 24 VDC sağlar.

•Blok tip güç kaynağı ana bloğu, Bus Line konnektörü ile 
bağlanır.
Basit sistem konfigürasyonu

•Alarmlar, ana ünite üzerindeki gösterge ve alarm sinyal çıkışı 
ile belirtilir.

Blok Güç Kaynağı Basit Blok
DC Yedekleme Bloğu

Sipariş Bilgisi
DC Yedekleme Bloğu (Bkz. Not 1.)

Not: 1. Bir Bus Line konnektörü, S8T�BUS03, aksesuar olarak dahil edilmiştir.
2. Belirtilen pil, LC�@122R2@@, kullanıldığında: Maks. 3,7 A 

Belirtilen pil, LC�@123R4@@, kullanıldığında: Çıkış akımı, aşırı akım koruması çalışma noktası seçicisi tarafından 
seçilebilir.

Akü Tutucu

Basit Blok

Not: S8T�DCBU�01’i blok tip güç kaynağı ana blok(lar)ı ile birlikte kullanın.
basit blok ile ilgili daha fazla bilgi için, S8TS veri tablosuna bakın (Cat. No. T022�TR1).

Pil
Pil sipariş bilgisi için 2. sayfaya bakın.

Giriş gerilimi Çıkış gerilimi Çıkış akımı Model numarası

24 ile 28 VDC 24 V 3.7 A/ 8 A (Bkz. not 2.) S8T�DCBU�01

Model numarası

S82Y�TS01

Tip Giriş gerilimi Çıkış gerilimi/Çıkış akımı Model numarası

Vidalı tip terminal Bus Line Konnektörlü 100 ile 240 VAC 24 V/ 2.5 A S8TS�06024�E1

Bus Line Konnektörsüz S8TS�06024

Konnektör tip terminal Bus Line Konnektörlü S8TS�06024F�E1

Bus Line Konnektörsüz S8TS�06024F
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■ Temel Konfigürasyon

Bağlanan S8TS�06024@ Ünitelerinin Maksimum Sayısı ve Kullanılan Pil

Not: 1. Kullanılan pil Matsushita (Panasonic) tarafından üretilmiştir.
2. Kullanılan pil 12 V’luktur. Seri bağlanmış iki pil kullanın.
3. Kullanımdayken, S8T�DCBU�01, S8TS�06024@ ile bağlanır.
4. Pil satın alırken OMRON veya Panasonic satış temsilcilerine danışın.

Pilin satıldığı bölge Japonya Avrupa Japonya ve Avrupa 
dışındaki bölgeler

Aşırı akım 
koruması 
çalışma 
noktası 
seçicisi

Bağlı 
S8TS�06024@ 
ünitelerinin 
Maksimum 
Sayısı

LC�
P122R2J

LC�
P123R4J

LC�
R122R2PG

LC�
R123R4PG

LC�
R122R2P

LC�
R123R4P

5.7 A (tip.) 2 (N+1 yedeklemeli 
çalışma durumunda 3)

Evet Evet Evet Evet Evet Evet

11.7 A (tip.) 4 (N+1 yedeklemeli 
çalışma durumunda 5)

—— Evet —— Evet —— Evet

S8T�BUS01
Bus Line Konnektör 
(Ayrı olarak veya 
S8TS�06024@�E1 ile 
birlikte sipariş edin)

Yüklere 
bağlayın

Pillere 
bağlayın

AC Hatlara 
bağlayın

S8TS�06024@  
Blok Güç Kaynağı Basit Blok 
(Ayrı olarak sipariş edin) S8T�BUS03 Bus Line Konnektör

S8T�DCBU�01 DC 
Yedekleme Bloğu

S82Y�TS01 Pil Tutucu 
(Ayrı olarak sipariş edin)

Not: S8T�DCBU�01 DC yedekleme 
bloğu ile birlikte bir
S8T�BUS03 konnektör 
verilmektedir.

Not:  S8TS�06024@ Basit bloğa 
bağlamak için 
S8T�BUS01 Konnektör 
kullanılmıştır.
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Özellikler

■ Nominal Değerler/Karakteristikler

Not: 1. Detaylar için sayfa 6’daki S8TS�06024@ için Çıkış Gerilimi Ayarına bakın.
2. Çıkış, güç çıkış terminallerinde belirlenir.
3. S8TS�06024@ Basit bloğun performansı ile belirlenir.
4. S8TS�06024@ bağlantısı ile belirlenir.
5. Yedekleme çalışması aktive edildiğinde çıkış gerilimi (min.) 21.0 V’a iner.
6. Detaylar için sayfa 13‘teki Yedekleme Süresi (Referans Değer)e bakın
7. Detaylar için sayfa 8‘deki Fonksiyonlara bakın.
8. S8TS�06024@ Basit blok N blokları bağlandığında algılama akımını 20 mA × N olarak ayarlayın.
9. Uç plakalarının (PFP�M) güç kaynağının her iki tarafına monte edildiğinden emin olun.

10. UL508 (Sınıf 2: UL1310) ile uyumlu olmak için, aşağıdaki önlemlerden birini alın. S8T�DCBU�01’e bağlanacak
S8TS�06024@ sayısının bir olması gerektiğine dikkat edin.
•Sigortasını, UL�Listesinde bulunan ve DC nominal değeri 32 VDC min. / 3 A maks. olan bir sigorta ile değiştirerek, S8T�DCBU�01’i

S82Y�TS01’e bağlayın.
•Şekil 1’de gösterilen konuma UL�Listesinde bulunan ve DC nominal değeri 32 VDC min / 2.5 A maks olan bir sigorta bağlayın.

Madde Model S8T�DCBU�01
Giriş Gerilim (Bkz not 1.) 24 ile 28 VDC
Çıkış 
(Bakınız 
not 2.)

Normal 
çalışma

Gerilim 24 VDC (Bkz not 3.)
Yük değişimi etkisi (Bkz not 4.) %6 maks.

Yedekleme 
çalışması

Gerilim 21.0 ile 27.4 VDC (Bkz not 5.)
Min. çıkış 
akımı

LC�@122R2@@ 0.11 A
LC�@123R4@@ 0.17 A

Yedekleme 
süresi (referans 
değer) 
(Bkz not 6.)

LC�@122R2@@ 8 dak/ 3.7 A (25°C’de, pil tam dolu ve çalışma ömrünün başındayken)
LC�@123R4@@ 4 dak/ 8,0 A (25°C’de, pil tam dolu ve çalışma ömrünün başındayken)

Şarj etme Metod Dengeli gerilim/akım şarj metodu
Şarj gerilimi (Bkz not 7.) 27.4 V/ 26.2 V (tipik)
Maks. şarj akımı 0.35 A (tipik)
Aşırı gerilim koruma (Bkz not 7.) Evet (30 V tipik)

Ek fonksi�
yonlar

Koruma 
fonksi�
yonları

Yedekleme durdurma 
fonksiyonu (Bkz not 7.)

Evet (18.5 V tipik)

Aşırı akım koruma 
(Bakınız not 7.)

Evet (5.7 A/ 11.7 A tipik)

Pil hatalı bağlantı koruması 
(Bkz not 7.)

Evet

Giriş 
fonksiyonu

Yedekleme AÇIK/KAPALI 
giriş (Bkz not 7.)

Evet

Çıkış 
fonksi�
yonları

Çıkış göstergesi Evet (renk: yeşil)
Pil durum göstergesi 
(Bkz not 7.)

Evet (renk: kırmızı)

Pil durum çıkışı (Bkz not 7.) Evet (röle: 24 VDC, 0.1 A)
Yedekleme durum göstergesi Evet (renk: kırmızı)
Çalışma modu çıkışı Evet (röle: 24 VDC, 0.1 A)

Diğer Çevre çalışma sıcaklığı 
(Bkz not 4.)

Çalışma: Mühendislik Verisinde derating eğrisine bakın. (yoğunlaşma veya buzlanma 
olmadan)
Depolama: −25 ile 65°C

Çevre nem oranı Çalışma: %25 ile %85, Depolama: %25 ile %90
Dielektrik güç 
(Bkz not 4. ve 8.)

3.0 kVAC 1 dakika için (tüm S8TS�06024@ AC giriş terminalleri ve tüm 
S8T�DCBU�01 terminalleri/ tüm S8TS�06024@ çıkış terminalleri arasında; algılama 
akımı: 20 mA)
2.0 kVAC 1 dakika için (tüm S8TS�06024@ AC giriş terminalleri ve GR terminalleri 
arasında; algılama akımı: 20 mA)
1.0 kVAC 1 dakika için (tüm S8T�DCBU�01 terminalleri/ tüm S8TS�06024@ çıkış 
terminalleri arasında ve GR terminalleri arasında; algılama akımı: 20 mA)

İzolasyon direnci (Bkz not 4.) 100 MΩ min. (tüm S8T�DCBU�01 terminals ve tüm S8TS�06024@ çıkışları arasında 
ve tüm S8TS�06024@ AC girişleri ve GR terminalleri arasında) 500 VDC

Vibrasyon direnci (Bkz not 4. ve 9.) 2 saat için X, Y ve Z yönlerinin her birinde 10 ile 55 Hz, 0.375�mm tek amplitüd
Şok direnci (Bkz not 4. ve 9.) 150 m/s2, ±X, ±Y ve ±Z yönlerinin her birinde 3 kez
Elektromanyetik enterferans (Bkz not 4.) FCC Sınıf A, EN50081�2/1993’e uygun
EMS (Bkz not 4.) EN61000�6�2/1999’a uygun
Onaylı standartlar UL: UL508 (Listeleme, Sınıf 2: UL1310) (Bkz not 10.), UL60950, UL1604 (Sınıf I /Bölüm 2)

cUL: CSA C22.2 No.14, No.60950, No.213 (Sınıf I /Bölüm 2)
EN/VDE: EN50178 (=VDE0160), EN60950 (=VDE0806)

Boyut 120 × 120 × 43 mm
Ağırlık Yaklaşık 350 gr

S8T�
DCBU�
01

S8TS�
06024o

L N

+V�V +V�V

(Şekil 1)
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Bağlantılar

■ Blok Diyagram

Çalışma

■ Ünitenin Kullanılması
Pil Bağlantısı
Pil bağlantısı için bir pil tutucunun (S82Y�TS01) kullanılması tavsiye
edilir. S82Y�TS01 kullanılmazsa, pil ve S8T�DCBU�01 arasına bir
switch ve bir sigorta yerleştirin. Switch ve sigortanın seçimi ve
dizilişi için sayfa 6‘daki pil tutucu S82Y�TS01’e bakın.

Pilin Aşırı Deşarjı
Pil aşağıdaki (1) den (3) e üç koşulda deşarj olur. Pil aşırı deşarj
olduğunda, pil çalışma ömrü normalden fazla kısalabilir veya şarj
edilemediği için yedekleme çalışması devre dışı kalabilir. Pili aşırı
deşarja karşı korumak için, aşağıda belirtildiği şekilde uygun önlemi
alın.

(1) Yedekleme çalışması yükü nedeniyle deşarj (Bkz Not 1.)
Yedekleme durdurma fonksiyonunu kullanın (bkz sayfa 8). Pil 
bağlantı terminali gerilimi 18.5 V’a düştüğünde yedekleme 
çalışması otomatik olarak durdurulur, bu da pilin hızlı deşarjını 
önler.
Yedekleme çalışması durdurulmuş olsa bile, üniteyi uzun süre 
bu durumda bırakmak, ürünün bekleme akımı nedeniyle 
deşarjın hızlanmasına neden olabilir, bu da aşırı deşarja neden 
olur. Bu durumda, madde (2) ye bakın.

(2) S8T�DCBU�01’in bekleme akımı nedeniyle deşarj (Bkz Not 1.)
Pil deşarjı, AC gerilim kapansa ve yük uygulanmasa dahi, 
S8T-DCBU�01’in devre yapısı nedeniyle ortaya çıkan bekleme 
akım tüketimi tarafından hızlandırılır. Tablo 1 durumunda, pili 
aşırı deşarja karşı korumak için pillerin bağlantısını kesin. 
Pillerin bağlantısını kesmek için aşağıdaki iki yol mevcuttur:

1) Pil tutucu switch’ini kapatın. (Bkz Not 2 ve 4.) Switch’in
kapatılması ile kesintiyi önlemek için dış devreyi bağlayın.
(Bkz Not 8.) 

2) Harici sinyal ile yedekleme AÇIK/KAPALI giriş terminallerini
açın ve harici röle ile pillerin bağlantısını kesin. (Bkz Şekil 2
ve Not 2, 4 ve 8.)

Tablo 1. Bekleme Akım Tüketimine bağlı Aşırı Deşarj 
Olasılığı

Not: 1. Pil, yedekleme durdurma fonksiyonu kullanıldığında veya
yedekleme AÇMA/KAPAMA girişi açılarak yedekleme
çalışması durdurulduğunda dahi, S8T�DCBU�01’in
bekleme akımı nedeniyle sürekli olarak deşarj olur.

2. Pil tutucu switch’ini veya Şekil 2’de gösterilen SW’yi
kapatın. Gereksiz yedekleme çalışması, aşağıdaki iki
nedene bağlı olarak pil çalışma ömrünü kısaltır. AC gerilimi
kapatırken, pil tutucu switch’ini veya Şekil 2’de gösterilen
SW’yi açtığınızdan emin olun.
•Tam şarj için 24 ile 28 saat gereklidir. Tam şarj etmeden

yedekleme çalışmasının aktive edilmesi, yetersiz şarj
nedeniyle pil çalışma ömrünü kısaltır.

•Şarj ve deşarj tekrarlandıkça, pil çalışma ömrü kısalır. 

Şarj 
devresi

Giriş
gerilim
algılama

Algılama direnciDeşarj devresi
Pil hatalı bağlantı 
koruma devresi

Bypass D

Sigorta 
2,0 A

Deşarj 
kontrol 
devresi

+

−

Pil

Yedekleme 
AÇIK/KAPALI 
girişi

Bus Line 
Konnektöre 
Bağlı

Bus Line 
Konnektöre 
Bağlı

DC (+)

DC (�)

Aşırı akım 
algılama

+V

−V

DC ÇIKIŞ

Çalışma 
modu 
çıkışı

X

Pil 
durum 
çıkışı

X

Aşırı
deşarj
algılama

Pil
gerilim
algılama

S8T�DCBU�01

Pilin bağlantısı kesilmediğinde:

Sık yedekleme 
çalışması ve yetersiz 
şarj, pil çalışma 
ömrünü normalden 
fazla kısaltabilir.

Pil aşırı deşarj olur 
ve yeniden şarj 
edilemez, bu da 
yedekleme çalışma�
sını engeller. 
(Bkz Not 3.)

Montajdan sonra AC gerili�
min kapanması. (Bkz Not 7.)

Evet

Bakım veya kontrol sırasında 
AC gerilimin kapanması.

Evet

AC gerilim 
sık sık 
kapatılıp 
açıl�
dığında:

AC gerilimi kapatma 
(1 saat/gün)

Evet

AC gerilimi kapatma 
(16 saat/gün)

Evet

AC gerilimi 2 gün 
boyunca kapatma. 

Evet Evet

AC gerilimi yaklaşık 1 
hafta boyunca 
kapatma. 

Evet

Depolama ve nakliye Evet

Saatler süren elektrik 
kesilmesi

Evet
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3. Pil konnektör terminal gerilimi 15.5 V’a (tipik) veya altına
düştüğünde, hatalı pil bağlantısı koruma fonksiyonu
nedeniyle S8T�DCBU�01 şarj işlemini durdurur. Pil
ömrünün sonuna geldiğinde (pil kapasitesi ilk kapasitenin
yarısının altına indiğinde), sadece AC gerilim kapanırsa ve
ünite 2 gün bu durumda (25°C sıcaklığın altında)
bırakılırsa, yeniden şarj edilemediği için yedekleme
çalışması devre dışı kalabilir. (sayfa 9’daki Hatalı Pil
Bağlantısına Karşı Korumaya bakın)

4. Pilleri, aşındırıcı gazların (silikon gazı, sülfür gazı, organik
gaz, klor gazı) girebileceği bölgelerde kullanmayın Röle
(Şekil 1 ve 2’de gösterilen ”X”) veya switch (Pil Tutucu,
Şekil 2’de gösterilen SW) aşındırıcı gazlara uzun süreyla
maruz kalırsa, temas yüzeyi paslanır, bu da düzensiz veya
zayıf bağlantıya neden olur ve dolayısıyla şarjı veya
yedekleme çalışmasını engeller. 

5. Aşağıdaki tablo LY1�D’yi (24 VDC) kullanırkenki çevre
sıcaklığını ve nem oranını göstermektedir. LY1�D (24 VDC),
çalışma bobini tarafından üretilen karşı gerilimi emmek
üzere dahili bir diyota sahiptir. Bu, çalışma bobininde
polariteye neden olduğundan, kablolama sırasında dikkatli
olun. Detaylar için ilgili kataloglara bakın.

6. Şekil 2’de gösterilen SW üzerinde, gerilim, açıldığında
15 V’a, akım, kısa devre yapıldığında 2mA’e yükselir.
Switch’i seçerken dikkatli olun.

7. AC gerilim bağlı değil ancak pil bağlıyken, bekleme akımı
aktifleşir ve deşarj hızlanır.

8. Operatör, Şekil 1’deki pil tutucu switch’ini veya Şekil 2’deki
SW’yi kapatmayı unutursa, yedekleme çalışması pil
bağlantı terminali gerilimi 18.5 V’a (tipik) düşene kadar
devam eder, sonra pilin bağlantısı röle (X) tarafından kesilir.
Pil, aşağıdaki tabloda gösterilen süreyi aşan bir süreyle bu
durumda bırakılırsa, kendi kendine deşarj nedeniyle aşırı
deşarj çabuklaşır, bu da yendien şarj etmenin mümkün
olmaması nedeniyle yedekleme çalışmasını engeller. 

Şekil 1. Operatör pil tutucu switch’ini kapatmayı 
unuttuğunda aşırı şarj koruma devresi

Şekil 2. Harici sinyal kullanılarak aşırı şarj koruma 
devresi (Yedekleme AÇMA/KAPAMA girişi)

(3) Pilin kendi kendine deşarjı
Pil, S8T�DCBU�01’le olan bağlantısı kesildiğinde dahi kendi kendini

deşarj eder. Uzun süren nakliye veya depolama sırasında, aşırı
deşarjı önlemek için pili aşağıda belirtilen aralıklarla şarj edin.

Çevre sıcaklığı Çevre nem oranı

LY1�D 
(24 VDC)

Çıkış akımı 4 A veya altı: −25 ile +55°C
Çıkış akımı 4 A veya üstü: −25 ile +40°C

%5 ile %85

Pil Çevre 
sıcaklığı

Yük 
akımı

Yeniden şarj etmeyi
engelleyen süre

Pil çalışma 
ömrünün ilk 

devreleri

Pil çalışma 
ömrünün son 

devreleri

LC�@122
R2@@

20 °C 0.11 A 1.0 ay 0.5 ay

2.2 A 2.0 ay 1.0 ay

40 °C 0.11 A 0.5 ay 0.25 ay

2.2 A 1.0 ay 0.5 ay

LC�@123
R4@@

20 °C 0.17 A 1.0 ay 0.5 ay

4.8 A 3.0 ay 1.5 ay

40 °C 0.17 A 0.5 ay 0.25 ay

4.8 A 3.0 ay 1.5 ay

Çevre sıcaklığı Şarj aralıkları

20 °C’nin altında 9 ay

20 ile 30 °C 6 ay

30 ile 40 °C 3 ay

X

X

S82Y�TS01 (Pil Tutucu)

S8T�DCBU�01

YÜK

L N +−

+V−V−V +V

X

Belirtilen röle (X): LY1�D (24 VDC)
<OMRON> (Bkz Not 5)

1

3

5

7 8

6

4

2

S8TS
�06024@

LY1�D (24 VDC)

Pil Tutucu switch'ini kapatmayı unuttuğunuzda:
1. AC gerilimi kapattıktan sonra yedekleme çalışmasını başlatın.
2. Pil bağlantı terminal gerilimi 18.5 V'a (tipik) düştüğünde, 

yedekleme çalışması durur, röle noktası açılır ve pil gövdeden ayrılır.

(Yedekleme AÇIK/KAPALI Girişi)

S82Y�TS01 (Pil Tutucu)

Belirtilen röle (X): LY1�D (24 VDC)
<OMRON> (Bkz Not 5)

S8T�DCBU�01

L N

YÜK

+V−V

X

−V +V

+−

X

SW (Bkz not 6.)

S8TS
�06024@

1. Yedekleme AÇIK/KAPALI terminallerini harici sinyal (switch) ile açın 
 (Yedekleme imkansız hale gelir)
2. AC gerilim kapatıldığında, 24 VDC düşerek röle noktasını açar 
 ve pil ile DC yedekleme bloğu gövdesi arasındaki bağlantıyı keser.
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Yedekleme Fonksiyonu
(Yedekleme durum göstergesi, Çalışma modu çıkışı)
S8T�DCBU�01, yedekleme çalışmasına geçmek üzere, S8TS�
06024@ daki çıkış gerilimi düşüşünü algılar.

Yedekleme çalışması, S8TS�06024@ nın çıkış gerilimi normale
döndükten sonra yaklaşık 7 saniye devam eder.

* Bu durum ortaya çıkarsa, muhtemel nedeni S8TS�06024@ nın
aşırı yüklenmesi veya servis dışı olmasıdır. Vakit geçirmeden
sorunu ortada kaldırın.

Not: 1. Yedekleme çalışması ve normal çalışma arasındaki
geçişler tekrarlanırsa, çıkış gerilimi buna uygun olarak
değişir.

2. Rölenin kontak kapasitesi 24 VDC 0,1A’dir.
3. Pili, büyük yük dalgalanmalarında veya nominal akımı aşan

pik yükte kullanmayın. S8TS�06024@ nın çıkış gerilimi,
yedekleme çalışmasına geçmek için düşebilir ve pil
çalışma ömrü kısalabilir.

4. Yedekleme çalışması başladığında, aşağıda belirtilen
yığılma akımı (56000 µF kapasitif yük varsayımı ile) akar.

Şarj Devresi

Şarj Süresi (Referans Değerler)

Not: Pil yukarıda belirtilen sürede şarj olur. Gerekli şarj süresinden
daha kısa bir sürede elektrik kesintisi meydana gelirse
(kurulumdan hemen sonra elektrik kesilmesi veya kısa süre
içinde tekrarlanan kesintiler), yedekleme çalışması gerekli
süre boyunca devam etmeyebilir.

S8TS�06024@için Çıkış Gerilimi Ayarı
DC Yedekleme bloğu, yedekleme çalışmasına geçmek üzere bağlı
S8TS�06024@ da çıkış gerilimi düşmesini algılar.

S8TS�06024@ nın çıkış gerilimi, çıkış gerilimi ayarlayıcı ile
ayarlanabilmekle birlikte, S8TS�06024@ nın çıkış gerilimini fabrika
nakliye ayarının altında ayarlamayın. Aksi takdirde, yedekleme
çalışması modunda çalışabilir.

S8T�DCBU�01 ve Pil Arasındaki 
Kablo Uzunluğu
S8T�DCBU�01 ve pili, Tavsiye Edilen Kablo Çapı (sayfa 17) de
belirtilen kablo çapına sahip, 1.5 m kablolama uzunluğu dahilindeki
bir kablo ile bağlayın.

Pil gerilimi, pil bağlantı terminalinde izlendiğinden, büyük bir
kablolama empedansı kablolamaya bağlı gerilim düşüşünü artırır,
bu da yedekleme süresini düşürür.

Pil Tutucu S82Y�TS01
Pilin bağlanması ve monte edilmesi için S82Y�TS01 pil tutucunun
kullanılmasını tavsiye ediyoruz. S82Y�TS01’i kullanırken aşağıdaki
noktaları dikkate alın:

(1) Sızan pil sıvısı ile elektriksel potansiyele sahip metal parçaların
temas etmesi duman veya yangına neden olabilir. Bunu
önlemek için, pil tutucuda reçineli pil tepsisi bulunmaktadır.
Pil tutucuyu aşağıda gösterilen yönde kurun.

(2) Yedekleme çalışmasına geçildiğinde, aşağıda gösterilen
yığılma akımı akar. Bu yığılma akımının pik değeri ve süresi,
bağlı ekipmanın giriş kapasitörünün kapasitesine, pil şarj
durumuna, pil kablolama uzunluğuna ve çevre sıcaklığına göre
değişir. S82Y�TS01’in switch ve sigortası, bu yığılma akımı
dikkate alınarak seçilir. Sigortayı değiştirirken sadece belirtilen
sigortayı kullanın. (Littelfuse, 257015 (15 A))

(3) Pilin yanıcı gazlar üretmesi durumunda, switch ve sigortayı,
ateşleme ve patlamaya yol açmamaları için yanıcı gazın yayılma
yolundan uzağa yerleştirin. 

(4) AC gerilim kapalı iken, S8T�DCBU�01’i pile bağlı tutmak,
S8T-DCBU�01’in bekleme akımı nedeniyle pilin aşırı deşarj
olmasına neden olabilir, bu da pilin çalışma ömrünü ciddi
şekilde azaltabilir ve yeniden şarj olmasını önleyebilir. Bunu
önlemek için, swich’i kapatın. (sayfa 4’teki Pilin Aşırı Deşarjı na
bakın.)

Yedekleme 
durumu

LED 
(YEDEKLEME: 

Kırmızı)

Röle 
(AÇIK MOD)

Elektrik kesintisi Sürekli 
yedekleme 
çalışması

Yanıyor Yedekleme 
(1)�(2): AÇIKS8TS�

06024@ 
nın bir 
ünitesin
de arıza

S8TS�
06024@ nın 
bir ünitesinin 
çalışması 
sırasında

S8TS�
06024@ nın 
birden çok 
ünitesinin 
çalışması 
sırasında *

Yaklaşık 
7 saniyelik bir 
zaman 
aralığında 
normal 
çalışma ve 
yedekleme 
çalışması 
arasında gidip 
gelme

Yaklaşık 
7 saniye 
aralığında 
yanıp sönme

Tekrarlayan 
Normal 
((3)�(2): 
Açık) ve 
Yedekleme
((1)�(2): 
Açık) 
arasında 
gidip gelme

S8TS�06024@ nın 
aşırı akım koruma 
fonksiyonunun aktive 
edilmesi üzerine *

Kullanılan pil %100 şarj %80 şarj

LC�@122R2@@ 24 ile 48 saat 5 saat

LC�@123R4@@ 8 saat

COM

Normal

Yedekleme

Röle (AÇIK MOD) 
(1)�(2): AÇIK

Çalışma modu 
çıkış rölesi

Indikatör

1

2

3

LED yanıyor 
(DC AÇIK: Yeşil)
LED yanıyor
(YEDEKLEME: Kırmızı)

45

0 Süre

Pil şarj durumu Tam şarjlı
Çevre sıcaklığı: 40°C
Bağlı ekipmanın giriş kapasitörü: 56.000 µF
Yük gücü: 192 W

25 ms

Yı
ğ

ılm
a 

ak
ım

ı (
A

)

45

0 Süre

Pil şarj durumu Tam şarjlı
Çevre sıcaklığı: 40°C
Bağlı ekipmanın giriş kapasitörü: 56.000 µF
Yük gücü: 192 W

25 ms

Yı
ğ

ılm
a 

ak
ım

ı (
A

)
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Bus Line Konnektörlerini Monte Etme 
ve Çıkartma
Elektriksel karakteristikleri korumak için aşağıdaki noktalara dikkat
edin.

•Konnektörleri 20 defadan fazla takıp/çıkartmayın.
•Konnektör terminallerine dokunmayın.
•Konnektörleri çıkartmak için, düz uçlu bir tornavidayı her iki uçtan

sokun.

S8T�BUS03
Sadece DC hatların bağlandığı, S8T�BUS03 kullanın. (AC hattı
bağlanmaz).

S8T�BUS03, güç kaynağı ünitesinin farklı bir çıkış gerilimi ile hatalı
bağlanmasını önlemek için bir seçici ile donatılmıştır. Seçiciyi 24 V
konumunda kaydırın.

Montaj

Montaj Yönü

Sadece standart montaj kullanın. Diğer montaj yöntemlerini
kullanmak, düzgün ısı dağılımını engeller ve dahili elementlerde
bozulma veya hasarlara sebep olabilir.

Çalışma Kontrolü
S8TS�06024@ ve S8T�DCBU�01’i bağladıktan sonra, DC
yedekleme bloğunun düzgün çalışıp çalışmadığını aşağıdaki
yöntemle kontrol edin.

1. Pil tutucuyu açın.
2. S8TS�06024@ ya giden AC gerilimi açın.
3. 10 saniye veya daha fazla bekleyin, sonra DC yedekleme

bloğunun Durum 1’de olup olmadığını kontrol edin.

4. S8TS�06024@ ya giden AC gerilimi kapatın.
5. Yedekleme çalışmasının Durum 2’de doğru biçimde gerçekleşip

gerçekleşmediğini kontrol edin.

6. S8TS�06024@ ya giden AC gerilimi açın.

Not: 1. Bağlı cihazlar arada kapansa dahi herhangi bir arızanın
oluşmadığı bir durumu düzenledikten sonra çalışma
kontrolleri yapın. 

2. AC gerilimi Adım 3’te 10 saniye içinde kapatılırsa, çalışma
modu yedeklemeye geçmeyebilir.

3. Çalışma kontrollerinden sonra, AC gerilimi kapatırken veya
üniteyi depoda saklarken veya naklederken, sayfa 4’teki
Pilin Aşırı Deşarjında verilen talimatları takip edin.

Standart montaj Evet

Ters montaj Hayır

Diğer montaj Hayır

Seçici

−V+V −V +V

−L N GR

S8T�BUS03S8TS�06024@

S8T�DCBU�01

+

Standart montaj Ters montaj

COM

TAMAM

DÜŞÜK

Röle (PİL DÜŞÜK) 
(6)�(5): AÇIK

Pil durum
çıkış rölesi

4

5

6

LED yanıyor 
(DC AÇIK: Yeşil)

Röle (AÇIK MOD) 
(3)�(2): AÇIK

Çalışma modu 
çıkış rölesi

İndikatör

1

2

3

COM

Normal

Yedekleme

4

5

6

1

2

3

COM

TAMAM

DÜŞÜK

Röle (PİL DÜŞÜK) 
(6)�(5): AÇIK

Pil durum
çıkış rölesi

LED yanıyor 
(DC AÇIK: Yeşil)
LED yanıyor
(YEDEKLEME: Kırmızı)

Röle (AÇIK MOD) 
(1)�(2): AÇIK

Çalışma modu 
çıkış rölesi

İndikatör

COM

Normal

Yedekleme
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■ Fonksiyonlar

Şarj Gerilimi Seçicisi
Şarj gerilimini seçmek için, şarj gerilimi
seçicisinde 27.4 V veya 26.2 V’u seçin.

Pil üreticisi şarj gerilimi olarak 27.4 V tavsiye
ettiği için, 27.4 V’ta şarj yapılması tavsiye
edilir.

Bu durumda, pillerin şarj gerilimi olan
27.4 VDC, çalışma yedeklemeye geçtiğinde
bağlı yükün durumuna bağlı olarak çıkış
verebilir.

Not: Pil 26.2 V’ta şarj edilirse, pil her şarj
edildiğinde pil kapasitesi düşer ve
yedekleme süresi yavaş yavaş azalır.

(Referans değer)

Aşırı Gerilim Koruma Devresi
Şarj gerilimi 30 V civarında veya üstünde ise, pilin aşırı şarj olmasını
önlemek için şarj gerilimi kesilir.

Aşırı Gerilim Korumayı Sıfırlama
Bağlı cihazlar arada kapansa dahi herhangi bir arızanın oluşmadığı
bir durumu düzenledikten sonra aşağıdaki adımlarla aşırı gerilim
korumayı sıfırlayın.

1. Pil tutucu switch’ini kapatın. 
2. S8TS�06024@ ya giden AC gerilimi kapatın. 
3. Güç kaynağını 1 dakika veya daha uzun süre kapalı tutun. 
4. Pil tutucu switch’ini açın. 
5. S8TS�06024@ ya giden AC gerilimi tekrar açın. 

Not: 1. AC gerilimi tekrar açmadan önce nedeni ortadan kaldırın.
2. AC girişinin kapalı olması durumu elektrik kesintisi ile aynı

olduğundan, S8T�DCBU�01 yedekleme çalışması
gerçekleştirecektir. Bazen, pil yeterince şarj
olmadığından, gerekli yedekleme süresi için şarj
yapılamaz. Bu nedenle, pil tutucu switch’i ve AC girişi
kapatmadan önce yedekleme çalışmasının gerekli
olmadığından emin olun.

3. Normal duruma gelmek için gerekli olan süre için, beş
S8TS�06024@ ünitesinin yüksüz olarak ve tam şarjlı pillerle
bağlandığı varsayılmaktadır.

Aşırı Akım Koruma Çalışma Noktası
Seçicisi
Yedekleme çalışması sırasında aşırı akım
koruma çalışma noktası olarak seçici ile
5.7 A (tip.) veya 11.7 A (tip.) seçilebilir. Bir
veya iki @ ünitesi (veya N+1 yedeklemeli
çalışma sırasında üç ünite) için 5.7 A (tip.)
seçin; üç veya dört ünite (veya N+1
yedeklemeli çalışma sırasında beş ünite)
için 11.7 A (tip.) seçin. Nakliye ayarı 5.7 A
(tip.) tir.

Aşırı Akım Koruma Fonksiyonu

Normal Çalışma Sırasında
Aşırı akım aşağıdaki şekilde belirtilir.

•LED (PİL DÜŞÜK: Kırmızı) yanar.
•Röle (PİL DÜŞÜK) DÜŞÜK mod ((4)�(5): AÇIK) durumdadır.

Bu durumda elektrik kesilmesi meydana gelirse, yedeklemeyi
önlemek için aşırı akım koruma fonksiyonu aktive edilir.

Yedekleme Çalışması Sırasında
Seçici kullanılarak, aşırı akım koruma çalışma noktası 5.7 A (tip.)
veya 11.7 A (tip.) olarak seçilebilir. Aşırı akım koruma aktive
edildiğinde çıkış kesilir.

Not: Aşırı akım durumunda çalışmaya devam edilmesi, dahili
elementlerin hasar görmesine veya bozulmasına neden
olabilir.

Yedekleme Durdurma Fonksiyonu
Pil bağlantı terminal gerilimi 18.5 V’a düşerse, pili yük akımına bağlı
aşırı deşardan korumak için yedekleme çalışması otomatik olarak
durdurulur.

Not: 1. Yedekleme çalışması durdurulsa bile, S8T�DCBU�01’in
bekleme akımı tüketimi nedeniyle pil deşarjı devam eder.
Üniteyi uzun süre bu durumda bırakmayın. (sayfa 4’teki
Pilin Aşırı Deşarjı na bakın.)

2. Pil gerilimi 18.5 V (tipik) olduğunda kalan pil kapasitesi
sıfırdır.

Yedekleme AÇIK/KAPALI Giriş 
Fonksiyonu
Yedekleme AÇIK/KAPALI giriş terminalleri kısa devre yapılırsa,
yedekleme etkinleştirilir, öte yandan terminaller açıksa, yedekleme
devre dışı kalır. Terminal gerilim harici giriş tipidir ve kısa ve açık
devreler aşağıda belirtilmiştir.

Nakliye ayarında, yedekleme AÇIK/KAPALI giriş terminalleri
arasında kısa devre yapmak için kısa bir çubuk monte edilmiştir.

Yedekleme AÇIK/KAPALI giriş terminalleri açık olduğunda,
aşağıdaki işaretler yedeklemenin devre dışı olduğunu gösterir.

•LED (PİL ZAYIF: Kırmızı) yanar.
•Röle (PİL DÜŞÜK) DÜŞÜK mod ((4)�(5): AÇIK) durumdadır.

Not: Yedekleme çalışması durdurulsa bile, S8T�DCBU�01’in
bekleme akımı tüketimi nedeniyle pil deşarjı devam eder.
Üniteyi uzun süre bu durumda bırakmayın. (sayfa 4’teki Pilin
Aşırı Deşarjı na bakın.)

Her şarj�deşarj döngüsünde kapasite azalması

25°C’de %10 azalma

0°C’de %20 azalma

Terminal 
blok kapağı 

Aşırı akım koruması 
çalışma noktası seçicisi

Kesit A

Şarj gerilimi seçicisi

Şarj gerilimi seçicisi

Kesit A'nın 
Büyütülmüş Görünümü

Kısa 1 kΩ veya altı ile empedans 
0 Ωta akan akım: Yaklaşık 2 mA 
Atık gerilim: 1 V veya altı

Açık Empedans: 400 kΩ veya daha fazla

Aşırı akım koruması 
çalışma noktası seçicisi

Kesit A'nın 
Büyütülmüş Görünümü
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Hatalı Pil Bağlantısına Karşı Koruma
DC Yedekleme Bloğu açıldığında, pil bağlantı terminal gerilimi
15.5 V’un altına düşerse şarj devresi ayrılır. Bu fonksiyon, pillerin
hatalı bağlanması durumunda (ters polarite veya tek 12 V’luk pil) pili
ve ana gövdeyi korur.

Hatalı pil bağlantısı fonksiyonunun devreye sokulması aşağıdaki
şekilde belirtilir.

•LED (PİL DÜŞÜK: Kırmızı) yanar.
•Röle (PİL DÜŞÜK) DÜŞÜK mod ((4)�(5): AÇIK) durumdadır. 

Not: 1. Pil normal şekilde bağlandıktan sonra, AC gerilim açıkken
pilin bağlantısı kesildiğinde (Pil Tutucu switch’i kapalı, Pil
Tutucu sigortası atmış, pil bağlantı kabloları kesik), pil
durum veya çıkış göstergesi cevap vermez.

2. AC gerilim açıkken pilleri değiştirmeyin. Ünite ters polarite
ile bağlansa bile hatalı pil bağlantısı koruma fonksiyonu
aktive edilmez ve S8T�DCBU�01 hasar görür ve Pil Tutucu
sigortası atar.

Pil Durum Göstegesi ve 
Pil Durum Çıkışı
Pil şarj/deşarj arızası (aşağıda açıklanan 1.’ den 4.’e) aşağıdaki
şekilde belirtilir. 

Bu durumda elektrik kesintisi meydana gelirse, yedekleme
çalışması başlamaz veya yedekleme süresi kısalır. Arızaya neden
olan durumu vakit geçirmeden ortadan kaldırın.

1. Yaklaşık 22.5 veya daha düşük pil bağlantı terminal gerilimi
(Gerilim 24.5 V veya üstüne çıktığında PİLDÜŞÜK kaldırılır).

2. Hatalı pil bağlantısı koruma fonksiyonunun devreye sokulması.
3. Pil AÇIK/KAPALI giriş terminallerini açın.
4. Normal çalışma sırasında aşırı akım durumu.

Not: 1. PİL DÜŞÜK kaldırılsa bile, bu pil şarjının tamamlandığı
anlamına gelmez.

2. Röle kontak kapasitesi 24 VDC ve 0.1A’dir.

■ Pil Değiştirme
Öndeki pil bozulur.

Aşağıdaki değiştirme periyodunu referans alarak pili değiştirin.

Not: 1. Çalışma ömrü limiti yaklaştığında pilin bozulması hızlanır.
2. Pil değiştirme zamanlamasında, pilin ilk kapasitesinin

yarısına geldiği varsayılır.
3. Pil ömrü, depolama ve çalışma ortamına, çıkış gücüne ve

yedekleme çalışmasının sıklığına göre değişir.
4. Piller sürekli olarak değiştirme zamanının ötesinde

kullanılırsa, en kötü durumda yangın çıkabilir. En kötü
durumu önlemek için pilleri periyodik olarak değiştirin.

5. AC gerilim açıkken pilleri değiştirmeyin. Ünite ters polarite
ile bağlansa bile hatalı pil bağlantısı koruma fonksiyonu
aktive edilmez ve S8T�DCBU�01 hasar görür ve Pil Tutucu
sigortası atar.

1. Değiştirme Rehberi

Pili, aşağıdaki tabloyu takip ederek değiştirin:

Not: Yukarıdaki tablodaki koşullar aşağıdaki şekilde varsayılmıştır:
27.4 V’ta şarj edilmiş, 8 A ile deşarj edilmiş (LC�@123R4@@
için), 3.7 A (LC�@ 122R2@@), yedekleme çalışması ayda bir.

2. Yedekleme Süresinin Ölçümü

Yedekleme süresi aşağıdaki yöntemle ölçülebilir. Pil yeniyken, önce
başlangıç yedekleme süresi değerini ölçün.

Periyodik bakım sırasında yedekleme çalışması gerekli süre
boyunca devam etmiyorsa veya yedekleme süresi ilk değerinin
yarısına veya daha altına düştüyse pili değiştirin.

Not: 1. Önceki yedekleme çalışmasının üzerinden en az 48 saat
geçtiğinden ve pilin doğru bağlandığından emin olun,
sonra yedekleme süresini ölçün.

2. Yedekleme süresini, gerilim beslemesini kesmenin
herhangi bir soruna yol açmayacağından emin olduktan
sonra ölçün.

(1) AC gerilim hattını kapatın ve S8T�DCBU�01’i yedekleyin.
(2) Çalışma modu çıkış rölesi yedeklendikten sonra ((1)�(2): AÇIK,

Pil durumu çıkış rölesi DÜŞÜK ((4)�(5): AÇIK) olana kadar
geçen süreyi ölçün. (BU yedekleme süresidir.)

(3) Pil durum çıkış rölesi DÜŞÜK ((4)�(5): AÇIK) olduğunda, AC
gerilim hattını açın.

COM

TAMAM

DÜŞÜK

LED yanıyor 
(PİL DÜŞÜK: Kırmızı)

Röle (PIL DÜŞÜK) 
(4)�(5): AÇIK

Pil durum
çıkış rölesi

İndikatör

4

5

6

Pil Çevre 
sıcaklığı

Pil ömrü Yaklaşık 
değiştirme 

aralığı

LC�R122R2@@
LC�R123R4@@

20 °C 2 ile 3 yıl 2 yıl

30 °C 1 ile 1,5 yıl 1 yıl

40 °C 0,5 ile 0,75 yıl 0,5 yıl

LC�P122R2@@
LC�P123R4@@

20 °C 4 ile 6 yıl 4 yıl

30 °C 2 ile 3 yıl 2 yıl

40 °C 1 ile 2 yıl 1 yıl

Yedekleme süresi

22.5 V (tipik)

AC giriş

S8TS�06024o'nun 
çıkış gerilimi

S8T�DCBU�01'in 
çıkış gerilimi

Yedekleme 
((1)�(2))

Çalışma 
modu çıkışı

Normal 
((3)�(2))

DÜŞÜK 
((4)�(5))

Pil durum
çıkışı

Tamam 
((6)�(5))

Pil bağlantı 
terminal gerilimi
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Pilin Periyodik Kontrolü
Pilin aşağıdaki şekilde periyodik olarak kontrol edilmesini tavsiye
ediyoruz:

•Pil bağlantı terminal gerilimini kontrol edin. (27.4 V seri
bağlantıda, her pilin 13.7 V’a şarj edildiğinden emin olun.)

•Pil kablolarını ve bağlantılarını kontrol edin. (Pilleri ve
S8T-DCBU-01 bağlantılarını gevşek vidalara yönelik kontrol edin.)

•Bir elektrik kesintisi durumu provasında yedekleme çalışmasının
normal şekilde gerçekleştiğinden emin olun.

Not: Yedekleme çalışmasını, gerilim beslemesini kesmenin
herhangi bir soruna yol açmayacağından emin olduktan
sonra kontrol edin.

Montaj
DC Yedekleme Bloğu

Bus Line Konnektör
S8T�BUS03

(1) Seçici
(2) Toprak Terminali 
(3) NK
(4) DC Çıkış Terminali (+)
(5) DC Çıkış Terminali (−)

Akü Tutucu
S82Y�TS01

(1) Pil Tepsisi 
(2) Sigorta
(3) Terminal Bloğu
(4) Switch
(5) Pil A (Ayrı olarak sipariş edin)
(6) Pil B (Ayrı olarak sipariş edin)
(7) Koruyucu Kapak

Çalışma modu çıkışı 
(AÇIK MOD)

Pil durum çıkışı 
(PİL DÜŞÜK)
Yedekleme 
AÇIK/KAPALI girişi
(AÇIK/KAPALI)

2
1

3
4
5
6
7
8
9

10
11

20

22

23 24

21

14

191718 15

151312

16

COM
Normal

Yedekleme 1

2

3

COM
TAMAM

DÜŞÜK 4

5

6

S8T�DCBU�01

(1) Yedekleme: Çalışma Modu Çıkış Rölesi
(2) COM: Çalışma Modu Çıkış Rölesi
(3) Normal: Çalışma Modu Çıkış Rölesi
(4) DÜŞÜK: Pil Durumu Çıkış Rölesi
(5) COM: Pil Durumu Çıkış Rölesi
(6) TAMAM: Pil Durumu Çıkış Rölesi
(7) AÇIK/KAPALI: Yedekleme AÇIK/KAPALI 

Girişi
(8) GND: Yedekleme AÇIK/KAPALI Girişi

(9) Çıkış Göstergesi (DC ON: Yeşil)
(10) Yedekleme Durum Göstergesi 

(YEDEKLEME: Kırmızı)
(11) Pil Durum Göstergesi (PİL DÜŞÜK: Kırmızı)
(12) Pil Bağlantı Terminali (−)
(13) NK
(14) Pil Bağlantı Terminali (+)
(15) Kaydırıcı 
(16) Kısa Çubuk

(17) DC Çıkış Terminali (−V)
(18) NK
(19) DC Çıkış Terminali (+V)
(20) Ray Durdurucu
(21) Bus Line Konnektörün Bağlantı parçası
(22) Terminal Blok Kapağı 
(23) Şarj Gerilimi Seçicisi
(24) Aşırı Akım Koruma Çalışma Noktası 

Seçicisi

1

2

3
4
5

4
2

1
5

6

3

7
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Mühendislik Verileri

■ Mühendislik Verileri
Derating Eğrisi

Not: 1. Yedeklemeli bir sistem kullanılıyorsa bir S8TS�06024@ Basit Blok ekleyin.
2. Doğal hava sirkülasyonu sınırlı ise, aşırı ısınmayı önlemek için zorlamalı hava soğutma kullanın.
3. Çevresel sıcaklık, DC yedekleme bloğunun ana gövdesinin 50 mm altında belirlenir.
4. Pilin çalışma sıcaklık aralığı 0 ile 40ºC’dir; S8T�DCBU�01’den farklıdır. 

Pilin çevre sıcaklığı, pil yüzeyindeki sıcaklık ile belirlenir.
5. Çoklu bağlanmış S8TS�06024@ nın çıkış gücü, güçlerin aritmetik toplamından küçüktür, 

çünkü S8T�DCBU�01, S8TS�06024@dan enerji alır.

S8TS�06024@ ünite sayısı S8TS�06024@ nominal giriş Derating eğrisi Nominal çıkış gücü

1 200 ile 240 VAC *1 36 W (1.5 A)

100 ile 120 VAC *2

1 (+1) 100 ile 120 VAC/200 ile 240 VAC *3 30 W (1.25 A)

2 *4 88.8 W (3.7 A)

2 (+1) *5 76.8 W (3.2 A)

3 *6 146.4 W (6.1 A)

3 (+1) *7 128.4 W (5.35 A)

4 *8 192 W (8 A)

4 (+1) *9 168 W (7 A)
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Zaman Grafikleri

Başlatma

Not: S8T�DCBU�01 çalışmaya başladıktan sonraki, pil durumu çıkış rölesinin DÜŞÜK
olduğu periyotta (7 saniye (tipik)) yedekleme çalışması mümün değildir.

Elektrik Kesintisi (Pil Bağlantı Terminal Gerilimi PİL 
DÜŞÜK Gerilimine Ulaşmadığında)

Not: Elektrik kesintisi bitip elektriğin gelmesinden sonra yedekleme çalışması yedi
saniye devam eder. 

Elektrik Kesintisi (Pil Bağlantı Terminal 
Gerilimi PİL DÜŞÜK Gerilimine Ulaştığında)

Not: 1. Pil bağlantı terminal gerilimi 22.5 V’un (tipik) altına düştüğünde, pil durumu çıkış
rölesinin durumu DÜŞÜK olarak değişir. 

2. Elektrik kesintisi sona erdiğinde, yedekleme çalışması yedi saniye (tipik) devam
eder.

Elektrik Kesintisi (Pil Bağlantı Terminal Gerilimi 
Yedekleme Durdurma Gerilimine Ulaştığında)

Not: Pil bağlantı terminal gerilimi 22.5 V’un (tipik) altına düştüğünde, pil durumu çıkış
rölesinin durumu DÜŞÜK olarak değişir ve pil bağlantı terminal gerilimi 18.5 V’un
(tipik) altına düştüğünde, yedekleme çalışması durdurulur. Yedekleme çalışması
durmuş halde uzun süre bırakılırsa, S8T�DCBU�01’in bekleme akımı tüketimi
nedeniyle pil deşarjı devam eder, bu da pil çalışma ömrünü kısaltabilir ve yeniden
şarj edilemediği için yedeklemeyi engelleyebilir. Bu durumu önlemek için,
sayfa 4’teki Pilin Aşırı Deşarjı bölümünde verilen talimatları takip edin.

AC giriş

S8TS�06024o'nun 
çıkış gerilimi

S8T�DCBU�01'in 
çıkış gerilimi

Pil bağlantı 
terminal gerilimi

Yedekleme 
((1)�(2))

Çalışma 
modu çıkışı

Normal 
((3)�(2))

DÜŞÜK 
((4)�(5))

Pil durum
çıkışı

7 saniye (tipik) (Bkz not.)
Tamam 
((6)�(5))

Elektrik kesintisi süresi

7 saniye (tipik) 
(Bkz not.)

AC giriş

S8TS�06024o'nun 
çıkış gerilimi

S8T�DCBU�01'in 
çıkış gerilimi

Yedekleme 
((1)�(2))

Çalışma 
modu çıkışı

Normal 
((3)�(2))

DÜŞÜK 
((4)�(5))

Pil durum
çıkışı

Tamam 
((6)�(5))

Pil bağlantı 
terminal gerilimi

Elektrik kesintisi süresi

7 saniye (tipik) (Bkz not 2.)

22,5 V (tipik) (Bkz not 1.)

AC giriş

S8TS�06024o'nun 
çıkış gerilimi

S8T�DCBU�01'in 
çıkış gerilimi

Yedekleme 
((1)�(2))

Çalışma 
modu çıkışı

Normal 
((3)�(2))

DÜŞÜK 
((4)�(5))

Pil durum
çıkışı

Tamam 
((6)�(5))

Pil bağlantı 
terminal gerilimi

22,5 V (tipik) (Bkz not.) 18,5 V (tipik) (Bkz not.)

AC giriş

S8TS�06024o'nun 
çıkış gerilimi

S8T�DCBU�01'in 
çıkış gerilimi

Yedekleme 
((1)�(2))

Çalışma 
modu çıkışı

Normal 
((3)�(2))

DÜŞÜK 
((4)�(5))

Pil durum
çıkışı

Tamam 
((6)�(5))

Pil bağlantı 
terminal gerilimi
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■ Yedekleme Süresi (Referans Değer)

Boyutlar
Not: Aksi belirtilmediği müddetçe tüm birimler milimetredir.
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LC�@122R2@@ Kullanıldığında Yedekleme Süresi LC�@123R4@@ Kullanıldığında Yedekleme Süresi

Not: 1. Yedekleme süresi koşulları
•Yedekleme süresi: yedekleme

başladıktan sonra çıkış gerilimi
21.0 V’a ulaşana kadar geçen
süre.

•Çevre sıcaklığı: 25ºC
•Pil: Yeni ürün 27.4 V’a tam şarj

edilmiş
•S8T�DCBU�01 ve pil arasındaki 

kablo uzunluğu: 1,5 m
2. Yedekleme süresi, bağlı

ekipmanın kapasitesine, çevre
sıcaklığına ve pil çalışma ömrüne
bağlı olarak değişiklik gösterir.
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■ DIN Rayı
Not: Aksi belirtilmediği müddetçe tüm birimler milimetredir.

52.75

İki, 
8 çap

212

222.25

114

8

185.7

82

Akü Tutucu
S82Y�TS01

4.5

15 25 25
10 10

1,000 (500) *

25 25 15(5) *

35±0.3

7.3±0.15

27±0.15

1

* Parentez içindeki değerler 
   PFP�50N içindir.

Bağlantı Rayı (Malzeme: Alüminyum)
PFP�100N 
PFP�50N
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Garanti ve Sorumluluk Sınırlandırması

■ GARANTİ
Omron’un geniş garantisi, ürünün OMRON tarafından
satıldığı tarihten itibaren bir yıl boyunca malzeme ve işçilik
kusurlarından arınmış olduğunu belirtir. 

OMRON, ÜRÜNLERİNİN İHLALSİZ, SATILABİLİR VEYA
BELİRLİ BİR AMACA UYGUN OLMASI AÇISINDAN,
DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI HERHANGİ BİR GARANTİ
VERMEZ VEYA SORUMLULUK KABUL ETMEZ. ALICI VEYA
KULLANICI, ÜRÜNLERİN AMAÇLADIKLARI KULLANIM İÇİN
İHTİYAÇLARINA UYGUNLUĞUNU KENDİSİ BELİRLER.
OMRON, TÜM DİĞER AÇIK VEYA DOLAYLI GARANTİLERİ
REDDEDER. 

■  SORUMLULUK 
SINIRLAMALARI

OMRON, SÖZLEŞME, GARANTİ, İHMAL VEYA CİDDİ
SORUMLULUĞA DAYANSA DA, ÜRÜNLERLE HERHANGİ BİR
ŞEKİLDE İLGİLİ ÖZEL, DOLAYLI VEYA SONUÇLARI OLAN
ZARARLAR, KAR KAYBI VEYA TİCARİ KAYIPLARDAN
SORUMLU DEĞİLDİR. 

Omron’un sorumluluğu hiçbir durumda, yükümlülüğe
neden olan ürünün fiyatını aşmaz.

OMRON’UN İNCELEMESİ SONUCUNDA, ÜRÜNÜN DÜZGÜN
KULLANILDIĞI, SAKLANDIĞI, MONTE EDİLDİĞİ VE BAKIMI
YAPILDIĞI VE KİRLENMEYE, KÖTÜ KULLANIMA, YANLIŞ
KULLANIMA VEYA YANLIŞ DEĞİŞİKLİKLERE VEYA TAMİRE
MARUZ KALMADIĞI TESPİT EDİLMESİ HARİCİNDE, OMRON
ÜRÜNLERE YÖNELİK GARANTİ, ONARIM VEYA DİĞER
TALEPLERLE İLGİLİ SORUMLULUK KABUL ETMEZ. 

Uygulama İle İlgili Konular

■ KULLANIMA UYGUNLUK
OMRON, müşterinin uygulamasındaki ürün kombinasyonu
veya ürün kullanımı için geçerli olan standart, tüzük veya
yönetmeliklere uygunluk açısından sorumlu tutulamaz. 

Ürünün, birlikte kullanılacağı sistem, makine ve ekipmanlara
uygunluğunu belirlemek için gerekli adımları atın. 

Bu ürünle ilgili tüm yasakları öğrenin ve bunlara uyun.

TÜM SİSTEMİN RİSKLERE GÖRE TASARLANDIĞINDAN VE
OMRON ÜRÜNÜNÜN TÜM CİHAZLAR VEYA SİSTEMİN
AMAÇLANAN KULLANIMI İÇİN DOĞRU BİR ŞEKİLDE
DEĞERLENDİRİLİP MONTE EDİLDİĞİNDEN EMİN OLMADAN,
ÜRÜNÜ, İNSAN HAYATINA VEYA MALLARA KARŞI CİDDİ RİSK
OLUŞTURAN BİR UYGULAMA İÇİN KULLANMAYIN.
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Uyarılar

 !UYARI
[Kullanım]

Pili, tıbbi veya diğer kritik cihazların bulunduğu alanlar gibi,
hayat kaybına veya yaralanmaya neden olabileceği yerlerde
kullanmayın. 

 !Dikkat
[Kullanım]

Pil, AC gerilimin sürekli olarak gönderildiği uygulamalarda kısa
süreli yedekleme için tasarlanmıştır. AC gerilim kapatıldığında
veya elektrik kesintisi birkaç saat sürdüğünde, sayfa 4’teki Pilin
Aşırı Deşarjı bölümünde verilen talimatları takip edin. Pil çalışma
ömrü normalden fazla kısalabilir veya şarj edilemediği için
yedekleme devre dışı kalabilir.

[Pilin Aşırı Deşarjı]

Pili aşırı deşarja karşı korumak için, sayfa 4’teki Pilin Aşırı Deşarjı
bölümünde verilen talimatları takip edin. Pil aşırı deşarj
olduğunda, pil çalışma ömrü normalden fazla kısalabilir veya şarj
edilemediği için yedekleme çalışması devre dışı kalabilir.

[Kurulum ve Çevre]

Pili dar bir alanda veya kontaktörler, röleler gibi kıvılcım üreten
nesneler veya statik yük yanında kullanmayın. Pil şarj edildiğinde
yanıcı gazlar üretebilir, dolayısıyla yangın veya patlama
meydana gelebilir.

Terminal vidalarını 1.08 N·m tork ile sıkın ve konnektör vidasını
ve dişli flanşı 0.20 N·m tork ile sıkın. Gevşek vidalar yangına yol
açabilir.

Pil Tutucular üzerindeki terminal vidaları için sıkma torku 0,74
N·m’dir. Gevşek vidalar yangına yol açabilir.

Bus line konnektörler kullanılması haricinde konnektör
kapaklarını çıkartmayın. Elektrik şoku meydana gelebilir.

Basit bloğu ve DC yedekleme bloğunu bağlarken, kaydırıcıyı ve
ray durdurucuyu kilitleyin. Yetersiz kilitlenirlerse, titreşim
nedeniyle bağlantı ayrılabilir ve elektrik şoku meydana gelebilir.

Yük ve kapasitörü, S8T�DCBU�01 ve pil arasına bağlamayın. Bu,
yedekleme çalışması değiştirildiğinde aşırı akım koruma
fonksiyonunun arızalanması nedeniyle pil çalışma ömrünü
kısaltabilir veya yedekleme çalışmasını engelleyebilir.

Belirtilenler dışındaki pilleri kulanmayın. Belirtilenler dışındaki bir
pil kullanıladığında, duman veya yangın oluşabilir.

Pil üzerine, plastikleştirici dahil reçine uygulamayın. Pilin
üzerinde çatlaklar oluşarak elektrolitin sızmasına neden olur.

Pili, pil tutucuya metal aletlerle takarken, plastik bant veya
benzeri ile izole edilmiş alet kullanın. Kısa devre, ısı veya
kıvılcıma yol açar, bu da pilin bozulmasına, yangına veya
patlamaya neden olabilir.

Pili doğru bağlayın. Yanlış bağlantı duman veya yangına neden
olabilir.

Pil tutucuyu belirtilen yönde monte edin ve taşıyın. Montaj ve
nakliye belirtilen şekilde yapılmazsa, pil sıvısı akabilir veya pil
akmaya karşı korunmayabilir, bu da dumana veya yangına yol
açabilir.

Pili sıcaklığın 40°C’yi aştığı bir alanda çalıştırmayın. Pil hızlı bir
şekilde bozulabilir ve yangına neden olabilir.
(Pilin çalışma sıcaklık aralığı: 0 ile 40°C)

Pili, aşındırıcı gazların bulunduğu bir bölgede kullanmayın. Bu
durumda uzun süre bırakılırsa, switch veya rölenin temas yüzeyi
paslanabilir ve dengesiz veya gevşek temasa yol açabilir, bu da
yeniden şarj yapılamaması nedeniyle yedekleme çalışmasını
engeller. Pilin içine aşındırıcı gaz girerse, en kötü durumda
yangın çıkabilir.

Yeni ve eski, farklı tiplerdeki ve farklı artık kapasiteye sahip pilleri
birlikte kullanmayın. Duman veya yangın oluşabilir.

DC yedekleme bloğunu, bağlı yüklerin sık olarak yığılma akımına
yol açtığı uygulamalarda kullanmayın.

UL 1604’e uygunluk için, ”UL 1604’e göre Ek Uyarılar”a bakın.

[Çalışma]

Kullanırken pille i lgil i  uyarıları takip edin. Bir pil, yanlış
kullanıldığında tehlikeli olabilir.

Güç açıkken ve güç kapandıktan hemen sonra ürüne
dokunmayın. Sıcak yüzeyler yanıklara neden olabilir.

Güç açıkken DC yedekleme bloğunu eklemeyin veya ayırmayın.
Elektrik şoku meydana gelebilir.

Acil bir durumda üniteyi durdurmak için, AC gerilimi kapatın ve
pil bağlantısını kesin. Sadece AC gerilim kapatılırsa, pilin
çalıştırdığı cihaz durmaz. Bu, cihazın hasar görmesine veya
yaralanmalara yol açabilir.

Tamamen boşaldıysa pili derhal değiştirin. Tamamen boşalmış
bir pil kullanılmaya devam ederse, yangın çıkabilir.

Pilden kötü koku, anormal ses, duman veya sıvı çıkarsa, pil
tutucunun switch’ini kapatın. Bu şekilde çalışmaya devam
etmek yangına neden olabilir.

Pilden sızan elektrolitten uzak durun. Görme kaybı veya yanık
meydana gelebilir. Göze giren veya deriye temas eden elektroliti
bol miktarda temiz su ile yıkayın ve tıbbi yardım alın.

Pil tutucusunu titreşime ya da şoklara maruz kalan alanlarda
kul lanmayın. Şoklar ve t i treşimler,  pi l  performansının
bozulmasına yol açabilir.

[Bakım]

Güç açıkken, ürünü sökmeyin veya dahil parçalara dokunmayın.
Elektrik şoku meydana gelebilir.

Bakım uygularken, pil bağlantısını kesmeden önce AC gerilimi
kapatın (sayfa 4’teki Pilin Aşırı Deşarjına bakın). Sadece AC
gerilim kapatılırsa, pilin çalıştırdığı cihaz durmaz.

Pilin düşmesini önlemek için, pilin veya pil tutucunun montajı
veya pilin değiştirilmesi sırasında dikkatli olun. Pilin düşmesi,
sızan elektrolit nedeniyle yaralanmalara veya yanıklara yol
açabilir.

Ortamda yanıcı  gazlar varken pi l i  monte etmeyin veya
değiştirmeyin. Pil bağlanırken meydana gelen kıvılcımlar
patlamaya veya yangına neden olabilir.

Pili sökmeyin veya yapısını değiştirmeyin. Seyreltilmiş sülfürik
asit sızarak görme kaybına veya yanıklara neden olabilir.

Metal bir madde kullanarak pile kısa devre yapmayın. Elektrik
şoku, yangın veya yanıklar oluşabilir.

Pil atılması veya toplanması (geri dönüşümü) için yasalar ve
yönetmeliklere uyun ve otokontrol uygulayın. Pil  ateşe
atıldığında patlama meydana gelebilir.
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Montaj
Cihazların uzun dönem güvenilirliklerini arttırmak için, montaj
esnasında ısı dolaşımına özellikle dikkat edin. S8T�DCBU�01 ile, ısı
doğal olarak dolaşır. Blokları, etraflarındaki atmosferde dolaşım
olabilecek şekilde monte edin.

Montaj için delik açarken, deliklerin ürünün iç kısmına girmemesine
dikkat edin.

Güç kaynağını açmadan önce, montaj sırasında kapak olarak
kullanılan kağıtları çıkarttığınızdan ve ısının serbest kalmasının
engellenmediğinden emin olun.

S8T�DCBU�01’i S8TS�06024@ Basit bloklarının sağ veya sol ucuna
bağlayın.

Kurulum/Kablolama
Kurulumdan önce, şarj gerilim seçicisi ve aşırı akım koruma çalışma
noktası seçicisinin düzgün şekilde ayarlandığından emin olun. 

Giriş ve çıkış terminallerinin doğru kablolandığından emin olun.

Terminallerin yabancı bir nesne ile kısa devre yapılmasını önlemek
için terminal kapağını kapatın. 

Kablo malzemesinin anormal yük nedeniyle duman veya yangın
çıkartmasının engellenmesi için yüke ve pile kablolamak için
aşağıdaki malzemeyi kullanın.

Terminal vidalarını sıkarken, terminal bloğuna veya konnektör
terminaline 100 N’u aşan bir kuvvetle bastırmayın.

Gücü açmadan önce çalışma için ürünü kaplayan kağıtları
çıkarttığınızdan emin olun.

Tavsiye Edilen Kablo Çapı

Kurulum Ortamı:
Güç Kaynağını titreşime ya da şoklara maruz kalan alanlarda
kullanmayın. Güç Kaynağını, kontaktörler veya titreşim kaynağı
olan diğer cihazlardan mümkün olduğu kadar uzağa kurun. Uç
Plakalarının (PFP�M) Güç Kaynağının her iki tarafına monte
edildiğinden emin olun.

Güç Kaynağını güçlü, yüksek frekanslı gürültü kaynaklarından
yeteri kadar uzağa kurun.

Kurulum/Depolama Ortamı
• Ürünü −25 ile +65ºC çevre sıcaklığında, %25 ile 90 bağıl nem

oranında saklayın.
•Yüksek sıcaklıkta ve (derating eğrisinin dışındaki) yüksek yükte,

dahili komponentler bozulabileceğinden, DC yedekleme bloğunu
kullanmayın.

•Ürünü %25 ile 85 bağıl nem oranında kullanın.
•Ürünün doğrudan güneş ışığına maruz kaldığı yerlerden kaçının.
•Montaj deliklerini işlerken metal yongalarının sızmasından

kaçının.
•Ürünün sıvı, yabancı madde veya aşındırıcı gaz sızmasına maruz

kaldığı yerlerden kaçının. 
•Şok ve vibrasyona maruz kalan yerlerden kaçının. Bir iletken gibi

bir cihaz vibrasyon kaynağı olabilir. DC yedekleme bloğunu,
muhtemel şok veya vibrasyon kaynaklarından mümkün olduğu
kadar uzağa kurun. Ayrıca, uç plakasını (PFP�M) güç kaynağının
her iki ucuna monte edin.

•DC yedekleme bloğu, aşırı elektronik gürültünün bulunduğu bir
alanda kullanılıyorsa, DC yedekleme bloğunun gürültü
kaynaklarından mümkün olduğu kadar uzağa yerleştirildiğinden
emin olun.

Pili uzun bir süre depoda saklarken, aşağıdaki iki uyarıya uyun.
Uyulmadığında, pilin ömrü son derece kısa olabilir.

•Pil tutucu switch’ini kapatın. S8T�DCBU�01’in bekleme akımı
tüketimi nedeniyle deşarj devam eder.

•Pilin üreticisi tarafından belirtilen periyotta şarj işlemini
tekrarlayın. Pil depolama sırasında dahi kendi kendine deşarj olur.

Bus Line Konnektörün Kullanımı
Bus Line Konnektörü düşürmeyin veya üzerine güçlü darbe
uygulamayın.

DIN Ray Bağlantısı
Bloğu DIN ray üzerine monte etmek için, bloğun (A) kısmını raya
asın ve bloğu (B) yönünde bastırın.

Bloğu sökmek için, (C) kısmına düz uçlu bir tornavida ile bastırın ve
bloğu çekin.

Aşırı akım 
koruması çalışma 

noktası seçicisi

Bağlı 
S8TS�06024@ 

sayısı

Tavsiye edilen 
kablo çapı

5.7 A (tip.) 1, 2 AWG 14 ile 18 
(kesit alanı: 0.823 ile 
2.081 mm2)

3 AWG 14 ile 16 
(kesit alanı: 1.309 ile 
2.081 mm2)

11.7 A (tip.) 3, 4, 5 AWG 14 
(kesit alanı: 
2.081 mm2)

*1*1

*1 *1

*2

S8TS-06024@S8TS-06024@

*3

*4

S8T
-DCBU-01

*1. Hava dolaşımı

*2. 75 mm min.

*3. 75 mm min.

*4. 10 mm min.

S8T-DCBU-01S8T-DCBU-01S8T-DCBU-01

S8TS-
06024@

S8TS-
06024@

S8T-
DCBU-
01

S8T-
DCBU-
01

S8T-
DCBU-
01

L N

S8TS-
06024@

L N

S8TS-
06024@

L N

S8TS-
06024@

L N

S8TS-
06024@

L N

B

A

30 mm min.

Ray durdurucu

C
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■ Sorun Giderme
Bu sayfada, S8T�DCBU�01 kullanıldığında ortaya çıkabilecek sorunlar muhtemel nedenleri ve çözümleri ile birlikte listelenmektedir.
İlgili maddeye bakın.

İşlem Muhtemel neden Tanım Çözümler
Montaj S8T�DCBU�01 

bağlanamıyor.
Bus Line Konnektör, 12 V ve 5 V 
spesifikasyonlu S8TS ünitelerinin hatalı 
bağlanmasını önlemek için bir seçiciye 
sahiptir. Bu nedenle, farklı spesifikasyonlu 
üniteler monte edilirse bağlantı başarılı olmaz.

Bus Line konnektör (sağlanan) üzerindeki 
seçiciyi 24 V’a ayarlayın.
Detaylar için sayfa 7‘deki S8T�BUS03’e bakın.

Performansları 
kontrol ederken
Detaylar için 
sayfa 7’deki 
Çalışma 
Kontrolüne 
bakın.

S8T�DCBU�01 çıkış 
göstergesi, çalışma 
kontrolü prosedürü adım 
2’de yanmıyor.

S8T�DCBU�01, S8TS�06024@ çıkışı ile çalışır. 
Muhtemel bir neden, Bus Line konnektörün, 
giriş geriliminin Bus Line konnektör
 (sağlanan) tarafından bağlandığı gibi
 bağlanmamasıdır

Bus Line konnektör (sağlanan) kullanarak 
S8T�DCBU�01’i S8TS�06024@ ya bağlayın. 
Detaylar için sayfa 2’deki Basit 
Konfigürasyona bakın.

Bağlanan S8TS�06024@ 
çalışma kontrol prosedürü 
adım 2’de çalışmıyor.

Muhtemel bir neden, S8T�DCBU�01’in 
S8TS�06024@ Basit blokları arasına 
bağlanmış olmasıdır.

S8T�DCBU�01’i bağlayan S8T�BUS03 Bus 
Line konnektör AC gerilim hattına bağlan�
mamıştır. S8T�DCBU�01’i S8TS�06024@ 
Basit bloklarının sol veya sağ ucuna bağlayın.

Pil durum göstergesi, 
çalışma kontrol prosedürü 
adım 3’te güç açıldıktan 
10 saniye veya daha fazla 
sonra dahi yanıyor.

Muhtemel bir neden, pilin + ve − polaritelerinin 
ters bağlanmış olmasıdır.

Pili doğru bağlayın. Detaylar
 için sayfa 9’daki Hatalı Pil Bağlantısına Karşı 
Korumaya bakın.

Muhtemel bir neden, pil geriliminin 22.5 V’un 
altına düşmesidir. (Pil kendi kendine deşarj 
olmuş veya S8T�DCBU�01’in bekleme akımı 
nedeniyle deşarj olmuş olabilir.)

Pil bağlantı terminal gerilimini kontrol edin. 
18.5 V’tan düşükse, pili değiştirin. 
Bundan sonra, sayfa 4’teki Pilin Aşırı 
Deşarjında verilen talimatlara uyduğunuzdan 
emin olun.

Muhtemel bir neden, yedekleme AÇIK/KAPALI 
girişinin açık olmasıdır.

Yedekleme AÇIK/KAPALI girişine kısa devre 
yapın. (Nakliyeden önce, yedekleme 
AÇIK/KAPALI girişine kısa devre yapılır.)
Detaylar için, sayfa 8’deki Yedekleme 
AÇIK/KAPALI Giriş Fonksiyonuna bakın.

Muhtemel bir neden, bağlı S8TS�06024@ nın 
aşırı akım koruma fonksiyonunun aktif 
olmasıdır.

S8T�DCBU�01 tarafından enerji tüketildikçe, 
bağlı S8TS�06024@ların toplam çıkış 
kapasitesi elde edilemez. Bir S8TS�06024@ 
Basit blok daha bağlayın. 
Detaylar için, sayfa 11’deki Derating Eğrisine 
bakın.

Muhtemel bir neden, S8T�DCBU�01’in aşırı 
akım koruma fonksiyonu seçici switch’in 
düşük ayarlanmış olmasıdır. 

Üç veya daha fazla S8TS�06024@ basit blok 
bağlandığında, aşırı akım koruma fonksiyonu 
seçici switch’i 11.7 A’e (tipik) ayarlayın. 
(Varsayılan ayar 5.7 A’dir (tipik).)
Detaylar için, sayfa 8’deki Aşırı Akım Koruma 
Çalışma Noktası Seçicisine bakın.

Muhtemel bir neden, bağlı S8TS�06024@nın 
çıkış gerilimi ayar cihazı, fabrika ayarlı 
gerilimden daha düşük bir değere ayarlanmış 
olmasıdır.

S8T�DCBU�01, S8TS�06024@nın çıkış 
geriliminde düşme algılar ve yedekleme 
çalışmasına geçer. S8TS�06024@ üzerindeki 
çıkış gerilimi ayar cihazını, yüksüz durumda 
çıkış 24.5 V veya üstü olacak şekilde ayarlayın. 
Detaylar için, sayfa 6’daki S8TS�06024@ için 
Çıkış Gerilimi Ayarına bakın.

Çalışma kontrol prosedürü 
adım 5’te yedekleme 
çalışması 
gerçekleştirilmiyor.

Muhtemel nedeni, yedekleme çalışması 
sırasındaki yığılma akımının pil üzerindeki 
sigortanın atmasına neden olmasıdır.

Yedekleme çalışması sırasındaki yığılma 
akımını dikkate alarak bir sigorta seçin. Tavsiye 
edilen S82Y�TS01 pil tutucu, bu yığılma akımı 
dikkate alınarak seçilmiştir. 
Detaylar için, sayfa 6’daki Pil Tutucu 
S82Y-TS01’e bakın.
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S8T�DCBU�01 
kullanıldığında

Elektrik kesintisi sona erip 
elektrik geldikten sonra 
dahi yedekleme durumuna 
dönülmüyor.

Muhtemel bir neden, S8TS�06024@ 
üzerindeki bir koruma fonksiyonunun 
S8TS-06024@ çalışmasını durdurmak üzere 
aktive edilmiş olmasıdır.

S8TS�06024@ üzerindeki  koruma 
fonksiyonlarını iptal edin. (S8TS�06024@  
Basit bloğun gücünü kapatın ve en az bir 
dakika sonra giriş gerilimini tekrar açın.)

Yedekleme çalışması 
sırasında çıkış kesilmiştir.

Muhtemel bir nedeni, deşarj nedeniyle pil 
geriliminin düşmesi ve yedekleme durdurma 
fonksiyonunun aktive edilmesidir.

Yedekleme çalışması sırasında sorunu çözmek 
gerekliyse, pil durum göstergesi yanana kadar 
yedekleme çalışmasının bitmesini bekleyin.

Muhtemel bir neden, yedekleme çalışması 
sırasında yük dalgalanmaları nedeniyle aşırı 
akım durumuna ulaşılmasıdır.

S8T�DCBU�01’i kullanırken yük kapasitesi için 
yeterli marj bırakın.

Yedekleme çalışması ve 
normal çalışma sırayla 
tekrarlanıyor.

Muhtemel bir neden, iki veya daha fazla 
S8TS�06024@ bağlandığında, bir 
S8TS-06024@nın bozuk olmasıdır.

Bozuk S8TS�06024@yı değiştirin. Detaylar 
için, sayfa 6’daki Yedekleme Fonksiyonuna 
bakın.

Muhtemel bir neden, normal çalışma 
sırasında yük dalgalanmaları nedeniyle 
S8TS-06024@nın aşırı akım durumunda 
olmasıdır.

S8T�DCBU�01’i kullanırken yük kapasitesi için 
yeterli marj bırakın.

24 saatten fazla şarj 
edilmesine rağmen pil 
durum göstergesi yanıyor.

Muhtemel bir neden, AC gerilimi kapalıyken 
pilin kendi kendi deşarj olması veya 
S8T-DCBU�01’in bekleme akımı nedeniyle 
deşarj olmasıdır.

Pili değiştirin. Bundan sonra, sayfa 4’teki 
Pilin Aşırı Deşarjında verilen talimatlara 
uyduğunuzdan emin olun.

Pilleri kontrol 
ederken

Yedekleme süresi çok kısa. Muhtemel bir neden, yedekleme çalışmasının 
sık gerçekleştirilmesidir (Gece veya tatiller 
sırasında AC gerilim kapalı).

Pili değiştirin. Bundan sonra, sayfa 4’teki Pilin 
Aşırı Deşarjında verilen talimatlara 
uyduğunuzdan emin olun.

Muhtemel bir nedeni, pilin çalışma ömrünün 
sonuna gelmiş olmasıdır.

Pilin periyodik olarak değiştirilmesini tavsiye 
ediyoruz.
Detaylar için, sayfa 9’daki Pil Değiştirmeye 
bakın.

Muhtemel bir neden, pil bağlıyken uzun süre AC 
gerilimin kapalı olmasıdır.

Pili değiştirin. Bundan sonra, sayfa 4’teki 
Pilin Aşırı Deşarjında verilen talimatlara 
uyduğunuzdan emin olun.

Muhtemel bir neden, pil karakteristiklerinin 
düşük sıcaklıklarda yedekleme süresinin 
kısalmasına yol açmasıdır.

Kullanmadan önce, çalışma ortamındaki 
yedekleme süresini kontrol edin.

Pil gerilimi son derece 
düşük.

Muhtemel bir neden, pil bağlıyken uzun süre AC 
gerilimin kapalı olmasıdır.

Pili değiştirin. Bundan sonra, sayfa 4’teki 
Pilin Aşırı Deşarjında verilen talimatlara 
uyduğunuzdan emin olun.

Seri kullanılan iki pilin 
gerilimleri önemli 
derecede farklı.

Muhtemel bir neden, pildeki bozukluktur. Her iki pili değiştirin.

İşlem Muhtemel neden Tanım Çözümler



20 S8TS için DC Yedekleme Bloğu S8T�DCBU�01

Ürünlerin sürekli olarak geliştirilmesi sebebiyle, bu kitapçıkta belirtilen özellikler haber 
verilmeksizin değiştirilebilir.

Cat. No. T027�TR1�02

TÜRKİYE
Omron Electronics Ltd 
Altunizade Kısıklı Caddesi No:2 A-blok Kat: 2
34662 Üsküdar - İSTANBUL
Tel: +90 216 474 00 40 Pbx
Fax: +90 216 474 00 47 
www.omron.com.tr 
info.tr@eu.omron.com


