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Giriş 
 
KP100L Şebekeye Bağlı Fotovoltaik İnverter'i (bundan sonra “KP100L” veya “ürün(ler)” olarak 
adlandırılacaktır) seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu Hızlı Başlangıç Kılavuzu (bundan sonra “HBK” 
olarak adlandırılacaktır) KP100L'nin kurulumu ile ilgili temel bilgileri açıklamaktadır. 
KP100L, Şebekeye Bağlı Solar Sistemlerde kullanılmak için tasarlanmıştır. Kurulum her zaman elektrik 
sistemleri konusunda bilgili ve yetkili personel tarafından, elektrik kurulumlarına yönelik ulusal 
standartlara uygun olarak gerçekleştirilmelidir. 
Yazılım ve koruyucu işlevler kullanıcı tarafından erişilebilir değildir ve/veya değiştirilemez. 
 
 
• Bu HBK şunlara yöneliktir: KP100L Kullanıcıları ve Kurulumu Yapanlar. 
• KP100L'yi doğru bir şekilde kullanmanız için bu HBK'yı dikkatle okuyunuz ve iyice anladığınızdan 

emin olunuz.  
• Gerektiğinde başvurmak üzere bu HBK'yı güvenli bir yerde saklayınız. 
• KP100L işlevleri, performansı ve kullanımı gibi daha ayrıntılı açıklamalar için KP100L Kullanım 

kılavuzuna bakınız. 
 
 
Model açıklaması 
KP100L-OD-EU:  5 yıl garantili model 
KP100L-OD-EU-T: 10 yıl garantili model 
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Bu HBK'yı Okuyunuz ve Anlayınız 
 
KP100L'yi kullanmadan önce bu HBK'yı okuyunuz ve anlayınız. Sorularınız veya yorumlarınız için 
lütfen OMRON temsilcinize başvurunuz. 
 
Garanti ve Sorumluluk Sınırlandırması 

GARANTİ 

OMRON’un özel garantisi, üründe, OMRON tarafından satıldığı tarihten itibaren beş yıl boyunca (veya belirtilen 
süre) malzeme ve işçilik kusuru olmayacağını 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 TASARLANDIKLARI KULLANIM İÇİN İHTİYAÇLARINA 
UYGUNLUĞUNU ALICI VEYA KULLANICININ BELİRLEYECEĞİNİ KABUL EDER. OMRON, TÜM DİĞER AÇIK 
VEYA DOLAYLI GARANTİLERI REDDEDER. 

 
SORUMLULUK SINIRLARI 

OMRON, SÖZLEŞME, GARANTİ, İHMAL VEYA CİDDİ SORUMLULUĞA DAYANSA DA, ÜRÜNLERLE 
HERHANGİ BİR ŞEKİLDE İLGİLİ ÖZEL, DOLAYLI VEYA SONUÇLARI OLAN ZARARLAR, KÂR 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 

KULLANIM İÇİN UYGUNLUK 

OMRON, müşterinin uygulamasındaki ürün kombinasyonu veya ürün kullanımı için geçerli olan standart, tüzük 
veya yönetmeliklere uygunluk açısından sorumlu tutulamaz. 
 
Müşteri isteklerinde OMRON, ürünlere uygulanan kullanımın değerlerini ve limitlerini belirleyen uygulanabilir 
üçüncü parti sertifikasyon kataloğu sağlayacaktır. Bu bilgi tek başına son ürün, makine, sistem veya diğer 
uygulamalar ya da kullanımlarla kombinasyon halindeki ürünlerin uygunluğunun tam bir saptaması için yeterli 
değildir. 
 
Aşağıdakiler, özel itina gerektiren uygulamaların bazı örnekleridir. Bu, ne ürünlerin bütün olası kullanımlarının 
ayrıntılı listesidir ne de listelenmiş kullanımların ürünler için uygun olabileceğini belirtir. 
 
• Potansiyel kimyasal artıkları veya elektriksel gürültüyü ya da şartları veya kullanımları kapsayan kullanımlar 

bu kılavuzda tanımlanmamıştır. 
• Nükleer enerji kontrol sistemleri, yanma sistemleri, demiryolu sistemleri, havacılık sistemleri, tıbbi ekipman, 

eğlence makineleri, araçlar, güvenlik ekipmanı ve ayrı endüstri veya devlet düzenlemelerine maruz kalan 
kurulumlar. 

• Can ve mal için risk taşıyan sistemler, makineler ve ekipmanlar. 
 
Lütfen bu ürünler için geçerli tüm kullanım yasaklarını biliniz ve bunlara dikkat ediniz. 
 
BÜTÜN SİSTEMİN RİSKLERİ BULMAK İÇİN DİZAYN EDİLDİĞİNDEN EMİN OLMADAN ÜRÜNLERİ, CİDDİ 
HAYATI TEHLİKELERİ İÇEREN UYGULAMALAR İÇİN KULLANMAYINIZ VE OMRON ÜRÜNLERİNİN BÜTÜN 
EKİPMAN VE SİSTEM İÇİNDE TASARLANMIŞ KULLANIMI GEREĞİ GİBİ DEĞERLENDİRİLMİŞ VE MONTE 
EDİLMİŞTİR. 
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Yasal Uyarı 
PERFORMANS VERİLERİ 

Bu kılavuzda verilen performans verileri kullanıcıya yol göstermek için sunulmuştur ve garanti niteliği taşımaz. 
OMRON’un test koşullarını temsil eder ve kullanıcılar gerçek uygulama gereksinimleri ile bağıntısını kurmalıdır. 
Gerçek performans OMRON Garanti ve Sorumluluk Sınırlandırmalarına tabidir. 

 
ÖZELLİKLERDE DEĞİŞİKLİK 

Ürün özellikleri ve aksesuarları, gelişmelere ve diğer nedenlere bağlı olarak değiştirilebilir. Satın aldığınız ürünün 
özelliklerini öğrenmek için her zaman bölgenizdeki OMRON yetkilisine danışabilirsiniz.

 
BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR 

Boyutlar ve ağırlıklar nominaldir ve toleranslar gösterilse dahi, üretim amaçlarına yönelik kullanmak için değildir. 

 
HATALAR VE İHMALLER 

Bu kılavuzdaki bilgiler dikkatlice kontrol edilmiştir ve doğru olduğuna inanılmaktadır; ancak yazıcıya ait, 
tipografik veya düzeltme hataları ya da ihmallerine dair sorumluluk kabul edilmez. 

PROGRAMLANABİLİR ÜRÜNLER 

OMRON programlanabilir bir ürünün kullanıcı programlamasından veya bunun sonucundan sorumlu değildir. 

 
TELİF HAKKI VE KOPYA İZNİ 

Bu belge izin alınmaksızın satış veya tanıtım amaçlarıyla kopyalanamaz. 
Bu katalog telif hakkıyla korunur ve yalnızca ürünle ilgili kullanım içindir. Lütfen herhangi bir durumda, başka  
bir amaç için bu kataloğu kopyalamadan veya çoğaltmadan önce bize haber veriniz. Eğer bu kataloğu diğerine 
kopyalarsanız veya geçirirseniz, lütfen bütününü kopyalayınız ya da geçiriniz. 
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Güvenlik Uyarıları 
 
■ Güvenlik Bilgilerinin Göstergeleri ve Anlamları 
Bu kullanıcı HKK'sinde KP100L'nin güvenli kullanımı için bilgi kullanılan aşağıdaki uyarılara ve uyarı 
sözcüklerine dikkat edin.“ AS ”Bu kullanıcı kılavuzunda, aşağıdaki uyarılar ve uyarı sözcükleri, 
KP100L'nin güvenli kullanımını sağlamak içindir.. 
Burada sağlanan bilgiler güvenlik açısından hayati önem taşır. Sağlanan uyarılara önemle 
dikkat ediniz. 
 
■ Uyarı Sözcüklerinin Anlamları 

UYARI 
Kaçınılmadığı takdirde küçük veya orta zararla ya da ciddi 
hasar veya ölümle sonuçlanabilecek potansiyel tehlikeli 
durumları belirtir. Buna ek olarak önemli maddi hasar 
olabilir. 

UYARI Kaçınılmadığı takdirde, küçük veya orta ölçekli 
yaralanmalara veya malların zarar görmesine neden 
olabilecek, potansiyel tehlike içeren durumları belirtir. 

 
■ Uyarı Simgelerinin Anlamları 

 

Genel  
Belirli bir simgenin olmadığı genel DİKKAT, UYARI veya 
TEHLİKE uyarıları için kullanılır. 

 

 

Yüksek sıcaklık uyarısı 
Yüksek sıcaklıkların neden olabileceği ufak yaralanma 
risklerine karşı uyarmak için kullanılır. 

 

 

Genel 
Belirli bir simgenin olmadığı genel yasaklar için kullanılır. 

 

 

Genel 
Belirli bir simgenin olmadığı genel zorunlu eylem uyarıları 
için kullanılır. 

 

 

Elektrik çarpması uyarısı 
Belirli koşullarda elektrik çarpması riskine karşı uyarmak 
için kullanılır. 

 

 

Her zaman topraklayınız 
Emniyetli topraklama terminali olan bir cihaz kullanırken 
her zaman topraklama kablosunu bağlaması gerektiğini 
belirtir. 
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■ Bu Belgedeki Uyarı Simgeleri 
Önemli kullanıcı bilgileri: 
KP100L'yi kullanırken bu uyarıları her zaman dikkate alınız. 

  UYARI 

 

Önemli ölçüde maddi hasar oluşabilir. Ürünü belirtilen ülke dışındaki 
başka bir ülkede kullanmayınız. 

Yaralanma ya da yangın sonucu işlevsel doku bozulması meydana 
gelebilir. FAN Tertibatını değiştirirken ürünün arkasındaki MC kapağını 
çıkarmayınız. 

 

Ürünü atarken, aldığınız mağazaya veya yetkili bir servis uzmanına 
danışınız. 

 

Elektrik çarpması nedeniyle yaralanmalar meydana gelebilir. Ürünü 
kurmadan, çalıştırmadan veya bakımını yapmadan önce bu kılavuzu 
okuyunuz ve talimatlara dikkatle uyunuz. 

Elektrik çarpması nedeniyle yaralanmalar meydana gelebilir. Ürüne güç 
verilirken ön kapak R'yi açmayınız. 

Elektrik çarpması nedeniyle önemli yaralanmalar meydana gelebilir.  
MC konnektör terminaline dokunmayınız. Bu kılavuzun talimatını hariç 
tutarak MC konnektörü çıkartmayınız. 

 

  UYARI 

 

Bazen yanıklar meydana gelebilir. Ürünü çalıştırırken veya gücü 
kapattıktan hemen sonra ürünün üst kısmına dokunmayınız. 

 

Yangın hasarı veya iç kısımlarda işlevsel doku bozulması meydana 
gelebilir. Soğutma plakasını engellemeyiniz veya soğutma plakasının  
200 mm çevresine herhangi bir nesne yerleştirmeyiniz. 

Yangın hasarı ve işlev bozukluğu meydana gelebilir. Düşen veya güçlü  
bir etki uygulayan ürünü kullanmayınız. 

Yangın sonucu işlevsel doku bozukluğu meydana gelebilir. Çalıştırma 
sırasında MC konnektörünü ve kablo kelepçesini gevşetmeyiniz. 

 

Havalandırma sorunu nedeniyle elektrik gücü çıkışı sınırlandırması 
meydana gelebilir. Soğutma plakasının üst ve altını düzenli olarak 
temizleyiniz. 

 

Elektrik çarpması nedeniyle yaralanmalar veya yangın meydana gelebilir. 
Çalıştırma sırasında ön kapağı ve ön kapak L'yi açmayınız, sökmeyiniz, 
modifiye veya tamir etmeyiniz. 
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Kurulumu yapanlar için önemli bilgi: 
KP100L kurulumunu yaparken bu uyarıları her zaman dikkate alınız. 

    UYARI 
Önemli ölçüde maddi hasar oluşabilir. Ürünü belirtilen ülke dışındaki 
başka bir ülkede kullanmayınız. 

Önemli ölçüde maddi hasar oluşabilir. Ürünü hatalı bir ülke ayarı  
ile kullanmayınız. 

Yaralanma ya da yangın sonucu işlevsel doku bozulması meydana 
gelebilir. FAN Tertibatını değiştirirken ürünün arkasındaki MC kapağını 
çıkarmayınız. 

Önemli ölçüde maddi hasar oluşabilir. Kurulumu, bölgedeki elektrik 
şirketi tarafından yetkilendirilmiş bir kişi ile gerçekleştiriniz. 

Solar modül ve şebeke kablosunun polaritesini onayladıktan sonra doğru 
bağlantı yapın“ AS ”Bağlantı yapmadan önce solar modül ve grid 
kablosunun polaritesinin doğruluğunu onaylayınız. 

AC terminali bloğunun gevşek bağlantısı sonucu yangın meydana 
gelebilir. Bakım sırasında AC terminal bloğunun vidasında gevşeme 
olmadığını doğrulayınız. 
yetersiz sıkıldığı bir ürün kullanılırken“ AS ”yeterince sıkılmadığı 
durumlarda bu ürün kullanılırken. 
Özel Çubuk terminali ve sıkıştırma penselerini kullanarak elektrik 
kablosunu iç AC terminali bloğuna yerleştiriniz ve 1.2-1.5N��m tork 
kullanarak vidayı sıkınız. 
MC konnektörünün gevşek bağlantısı sonucu yangın meydana gelebilir. 
MC konnektörünü sıkıştırma işlemi için özel olarak geliştirilmiş aracı 
kullanınız. MC konnektör tam olarak kilitlenene kadar yerine itiniz. 

Elektrik çarpması nedeniyle yaralanmalar meydana gelebilir. Ürünü 
kurmadan, çalıştırmadan veya bakımını yapmadan önce bu kılavuzu 
okuyunuz ve talimatlara dikkatle uyunuz. 

Elektrik çarpması nedeniyle yaralanma veya işlevsel doku bozulması 
veya yanıklar meydana gelebilir. Ürünü çocukların erişebileceği yerlere 
monte etmeyiniz. 

Elektrik çarpması nedeniyle yaralanmalar meydana gelebilir. Ürüne güç 
verilirken ön kapak R'yi açmayınız. 

Elektrik çarpması nedeniyle önemli yaralanmalar meydana gelebilir.  
MC konnektör terminaline dokunmayınız. Bu kılavuzun talimatını hariç 
tutarak MC konnektörünü çıkartmayınız. 
Elektrik çarpması nedeniyle önemli yaralanmalar meydana gelebilir. 
Şebeke tarafındaki ve solar modül tarafındaki kesiciyi KAPALI duruma 
getirdikten sonra üç dakika boyunca ön kapak R'yi açmayınız ve MC 
konnektörüne dokunmayınız. 

Elektrik çarpması nedeniyle yaralanmalar meydana gelebilir.  
PE kablosunu toprağa bağlayınız. 
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    UYARI 

 

Bazen yanıklar meydana gelebilir. Ürünü çalıştırırken veya gücü 
kapattıktan hemen sonra ürünün üst kısmına dokunmayınız. 

 

Yangın hasarı veya iç kısımlarda işlevsel doku bozulması meydana 
gelebilir. Soğutma plakasını engellemeyiniz veya soğutma plakasının 200 
mm çevresine herhangi bir nesne yerleştirmeyiniz. 

Yangın hasarı ve işlev bozukluğu meydana gelebilir. Düşen veya güçlü bir 
etki uygulayan ürünü kullanmayınız. 

DC giriş fişi bazen bozulabilir. DC giriş soketi yan aşağıda iken ürünü 
toprağa bağlamayınız. 

 

Bazen yaralanmalar meydana gelebilir. Ürünü iki ya da daha fazla kişi ile 
taşıyın ve yerleştiriniz. 

Ürünün düşmesi sonucu işlevsel doku bozukluğu meydana gelebilir. 
Ürün ile birlikte gelen kurulum parçalarını ve malzemelerini kullanınız. 

Terminalde yangın sonucu işlevsel doku bozukluğu meydana gelebilir. 
MC konnektörünü solar modül tarafındaki kesiciyi kapatana kadar 
sökünüz. Sızıntı akımı olduğunda MC konnektörünün yerleştirilmesine ve 
çıkarılmasına izin verilmez. 

Solar modüllerin ayrılması veya bozulması bazen meydana gelebilir. 
Trafoyu bağladığınızda trafo ile KP100L arasına kesiciyi yerleştiriniz. 
Trafonun Nötr ucunu toprağa bağlayınız. 

Statik elektrik nedeniyle iç parçalar bozulabilir. Statik elektrik deşarj 
edildikten sonra kablolamayı gerçekleştiriniz. 

Yangın sonucu işlevsel doku bozukluğu meydana gelebilir. AC kablo 
kelepçesinde, iletişim kablosu kelepçesinde ve AUX kablo kelepçesinde 
gevşeklik olmadığını doğrulayınız. MC konnektörünün kilitli olduğunu 
doğrulayınız. 

 

Elektrik çarpması nedeniyle yaralanmalar veya yangın meydana gelebilir. 
Çalıştırma sırasında ön kapağı ve ön kapak L'yi açmayınız, sökmeyiniz, 
modifiye veya tamir etmeyiniz. 

Yangın hasarı nedeniyle maddi hasar veya elektrik çarpması ile insan 
hasarı meydana gelebilir. Kapalı MC kapaklarını kullanılmayan MC 
konnektörüne yerleştiriniz. 

Ürüne yabancı cisim girmesi sonucu elektrik çarpması veya yangın bazen 
meydana gelebilir. Kablolama yaparken ön kapak R'ye yabancı cisim 
girmesinden kaçınınız. 

 

Elektrik çarpması nedeniyle önemli yaralanmalar meydana gelebilir. 
Ürünü, ağırlığı (41,5 kg) kaldırabilecek bir konuma yerleştirin (bir vida 
başına 176 N��m tork gücü kaldırılabilir). 
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Güvenli Kullanım Uyarıları 
 
Ürünün güvenli kullanımı için yapılması ve kaçınılması gerekenler gösterilmektedir. 
 
■ Kurulum 
Aşağıdakilerin arasında 200 mm veya daha fazla mesafe bırakınız. 

• Ürün ile tavan veya saçak arasında  
• Ürün ile zemin arasında 
• Ürün ile sağ ve soldaki duvar arasında 

Birden fazla KP100L ürününün kurulumunu yaparken, her bir KP100L'nin her iki tarafında 200 mm veya 
daha fazla mesafe bırakınız.  
KP100L'yi doğrudan başka bir KP100L'nin üzerine veya diğer bir ürünün ya da önemli ölçüde ısı üreten 
bir teçhizatın üzerine kurmayınız. 
Ürünü doğrudan güneş ışığı veya yağmura mağruz bırakacak açık hava koşullarında kurulum 
yapmayınız. 
Ürünü eve, yetkili olmayan kişilerin erişebileceği yerlere veya insanların çalıştığı yerlerin yakınlarına 
kurmayınız: 

• Bu ürün yüksek güç kullanan bir üründür ve ürün çalıştırılırken yüksek voltaj üretilir. 
• Ürün çalıştırılırken yüksek seviyeli gürültü üretebilir. 

■ Taşıma 
Kurulum sırasında iş iskelesi gibi yeterli seviyede güvenlik önlemleri alarak tehlikeleri en aza indiriniz. 

■ Kurulum ve Kablolama 
Ürün kurulumunu yaparken aşağıdaki noktaları uyguladığınızdan emin olunuz. 
1) KP100L ile birlikte gelen aksesuarları kullanın. 
2) Aksesuarlar hariç, çevrebirimleri ve kablolar sebebiyle meydana gelebilecek tehlike veya arızalar 

olmadığından emin olunuz. 
• AC terminal bloğunu kablolarken terminale iki veya daha fazla kablo yerleştirmeyiniz. 
• Solar modüllerin kapasitesine karşılık gelen çapta kablo kullanınız. 

Yangın veya duman meydana gelebilir. 
• Aşağıdaki talimatlara uymadığınızda IP65 performansı elde edilemez: 

3) AC kablo kelepçesinin bir deliğinin kauçuk zıvanasını kullanırken φ18,5-20,5 mm boyutunda  
kablo kullanınız. 

4) AC kablo kelepçesinin beş deliğinin kauçuk zıvanasını kullanırken φ3,5-4,0 mm boyutunda  
beş kablo kullanınız. 

5) Haberleşme kablosu ve AUX kablosu için φ4 mm kablo kullanınız. 
6) Kablo kelepçesini sıkıştırınız. 
7) 1,5-1,7 Nm sıkılaştırma torku kullanarak R'nin vidalarını sıkınız. 
8) Haberleşme kablosunu ve AUX kablosunu terminal bloğuna kabloladıktan sonra kablonun 

terminal bloğundan çıkmadığından emin olunuz. 
 
■ Solar Modülü 
• Açık devre gerilimi 850 VDC'yi aşan solar modüllerini bağlamayınız. 
• Negatif veya pozitif kutbu topraklama gerektiren solar modüllerini bağlamayınız. 
 
■ Kesici 
• Solar modüllerinin tarafındaki kesici için solar modüllerinin kapasitesine karşılık gelen 

kesicileri kullanınız. 
• Şebeke tarafındaki kesici için B veya C veya D tetikleme karakteristiği olan 20A tetikleme 

kesici kullanınız. 
 
■ Bakım - Denetim 
• Deneme çalıştırması gerçekleştirmeden önce kurulum durumunu ve kablolama bağlantısını kontrol 

ettiğinizden emin olunuz. 
• IP65 performansını sağlamak için kablo kelepçesi için düzenli olarak ek sıkılaştırma sıkılaştırınız
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Doğru Kullanım Önlemleri 

Çalıştırma sırasında yan etkilerden kaçınmak için nelerin yapılması ve nelerden kaçınılması gerektiği 
aşağıda gösterilmektedir. 
 
■ Kurulum 
• Ürün kurulumunu düzenleme yapılmış bir yönde yapınız. 
• Ürünü aşağıdaki yerlerde monte etmeyiniz.   
1) Büyük sıcaklık değişimlerine maruz kalan konumlar. 
2) Uçucu, yanıcı, aşındırıcı ya da diğer zehirli gazlara maruz kalan konumlar. 
3) Titreşim ve büyük şoklara maruz kalan konumlar. 
4) Su buharı, yağ buharı veya yoğunlaşmaya maruz kalan konumlar. 
5) Ürünün suya batabileceği konumlar. 
6) Elektrik alanlarına, doğrudan güneş ışığına, yetersiz havalandırmaya maruz kalan konumlar. 

(örn. Havalandırmanın engellenebileceği veya ortam sıcaklığı koşullarının aşılabileceği dar yerler). 
7) Aşağıdaki aralıklar dışında bulunan sıcaklık ve nem koşullarına maruz kalan konumlar. 

• Sıcaklık: -20 ile 60 �C arası 
• Nem: % 4 ile 100 RH arası (Yoğunlaşma ya da buzlanma olmadan) 

8) Deniz seviyesinden 2.000 m yukarıda olan konumlar. 
9) Okyanus için tasarlanmış deniz taşıtları veya deniz kenarı gibi tuzlu su serpintisine maruz kalan 

konumlar. 
10) Yağan kar, birikmiş kar veya rüzgar tarafından getirilen kara maruz kalan konumlar. 

Ürünü karlı bir bölgede kurduğunuzda koruyucu bir çatı yaparak ürünü koruyunuz. 
11) Yüksek seviyede parlayıcı maddelerin veya ısı kaynaklarının (ocak, ısıtıcı, kazan vb.) 

yakınındaki konumlar. 
12) Kablolamanın hayvanlar veya diğer etmenler tarafından hasara uğrayabileceği konumlar. 

Kablolama kanalı gibi bir koruyucu kabloları ile koruyunuz. 
13) Ekipmanın yakınında (radyo veya televizyon gibi) elektrik dalgalarından etkilenme olasılığı  

olan veya anten yakınındaki konumlar. 
14) Kurulum prosedürleri sırasında nemi önlemek için KP100L ön kapağı R'yi kablolama için gereken 

süreden (bir saat) daha fazla açık tutmayınız, gecikme olması durumunda lütfen ön kapak  
R'yi kapatınız ve ardından kablolama prosedürlerine devam ediniz. 

 
■ Ürünü Kullanma 
• Ürünün üzerinde durmayın veya ürünün üzerine herhangi bir nesne koymayınız. 
• Yangın nedeniyle önemli yaralanmalar meydana gelebilir.  
• Ürünü, yanıcı gazların bulunduğu ortamlarda (böcek ilaçları gibi yanıcı spreyler de dahil) kullanmayınız. 
• Elektrik şokları veya yangın meydana gelebilir. Ürünü kurarken, ürüne ekleme yaparken, ürünü 

taşırken veya yeniden kurarken elektriksel sistemler konusunda yetkili bir servis çalışanına veya 
kalifiye kişilere danışınız. 

 
■ Şok koruma 
• İnverteri yıldırım şoklarından korumak için şok koruma ölçüm devrelerini, karşılık gelen çıkış ve giriş 

voltajlarına uygun şekilde kurunuz. 
• Sorunsuz bir çalışma ortamı sağlamak için ürünü, aşağıdaki durumlardan arınmış ortamlarda 

kurunuz ve kullanınız. 
1) Komşu tesislerden ve ekipmanlardan dolayı şebeke voltajının dalgalandığı konumlar. 
2) Komşu tesislerden ve ekipmanlardan dolayı şebeke voltajının kararsız olduğu konumlar. 
3) Fabrika veya fabrika yakınları gibi şebeke voltajının kararsız olduğu konumlar. 
4) Topraksız tüketici elektroniği cihazlarının oluşturduğu parazitlere maruz kalan konumlar. 

 

■ Saklama 
• Ürünü, 25 ile 60 − C°arasındaki sıcaklıklara (nemlenme ve buzlanma olmayan) sahip ve nem 

oranının en fazla %95 olduğu konumlarda saklayınız. 
• Deniz seviyesinden en fazla 2.000 metre yüksekteki konumlarda saklayın.  
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1. Ürün Açıldıktan Sonra Kontrol Etme 
 
■ Aksesuarları Kontrol Etme 
KP100L paketine aşağıdaki öğeler dahildir. Kuruluma başlamadan önce tüm öğelerin pakette 
olduğundan emin olunuz.  

 
 
 
Tüm Aksesuarlar 

Öğeler Numara Not 
Montaj Vidası 8 Montaj taban levhasının kurulumu için 

  
Geçmeli Burç 8 Beton gibi sert duvar malzemelerinde vidanın 

durduğu durumlarda kullanılacak destek aracı.  

Düz ve yaylı 
rondelaya sahip 
M4 x 12 mm Vida 

5 Ürünün Montaj taban levhasına sabitlenmesi için 
kullanılır (Montaj için 4 parça, yedek 1 parça) 

 
Düz ve yaylı 
rondelaya sahip 
M4 x 6 mm Vida 

2 Ön kapak R'yi sabitlemek için yedek vida 

 
Kauçuk Burç 1 AC kablosunun bağlantısı için 

 
1 AC kablosunun bağlantısı için 

 
2 Yedek kauçuk burç 

AUX ve haberleşme bağlantıları için 

 
MC Başlıkları 2 MC bağlantısı için başlıklar ( + ) 

Bunlar KP100L'ye takılır. 
 

2 MC bağlantısı için başlıklar ( - ) 
Bunlar KP100L'ye takılır. 

 
  

KP100L Montaj taban levhası HKK (Hızlı Kurulum Kılavuzu) 

Yalnızca KP100L-OD-EU/EU-T 

Kullanıcı Kılavuzu 

Yalnızca KP100L-OD-KR 

KP100L-OD-EU/EU-T için PDF dosyası 

sağlanır. PDF dosyasını almak için OMRON 

temsilcinize danışınız 
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2. Tipik Sistem Konfigürasyonu 
 
KP100L'nin tipik sistem konfigürasyonu aşağıda gösterilmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■ Uygun güç şebekesi  
 
KP100L, aşağıda gösterildiği gibi TT, TN türündeki güç şebekeleri ile çalışabilmek üzere tasarlanmıştır. 
KP100L, IT gibi farklı tür bir güç şebekesine bağlanması durumunda hata verebilir. 
 

 
 
 
 
 
 
 
TN türünde güç şebekesiyle bağlantı TT türünde güç şebekesiyle bağlantı 
 
 
 
 
 
 
 
 
IT türünde güç şebekesiyle bağlantı 
 

  

Empedans 

N 

L1 
L2 
L3 

L1 
L2 
L3 
PEN N 

PE 

L1 
L2 
L3 

N 

L1 
L2 
L3 

� Topraklama hatası devre kesici/RCD 
� AC kesici 
� SPD 

� DC sigortası 
� DC anahtarı/kesicisi
� SPD 

AC ve DC kısımlarındaki ekipmanlar, müşterinin 
tasarımı doğrultusunda kullanılır. 

Solar modülü 1 

Solar modülü 2  

Solar module 3  
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KP100L TT, TN türündeki güç şebekeleri ile çalışabilmek üzere tasarlanmıştır. Böylece dönüştürücü 
kullandığınızda, aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi Nötr tarafı toprağa bağlayabilirsiniz. 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
■ Uygun solar modülü 
 
KP100L, aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi, solar modüldeki negatif kutbun voltajını, şebekenin Nötr voltajı 
ile aynı seviyede kontrol edecek şekilde tasarlanmıştır. Bu, yeni inverter devresi (ZCC) yoluyla başarılır. 
Böylece solar modülün negatif kutbunun voltajı yaklaşık sıfır olur. Bu işlev sayesinde solar modülde 
negatif voltaja izin vermeyen solar modülleri kullanabilirsiniz. 
 
Uygulanabilir solar modül türleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
 

Solar modülü üretici 
gereksinimi 

Solar modülü türü Uygulanabilir veya uygulanamaz 

(1) Gereklilik yoktur Konvansiyonel, silikon tabanlı 
solar modüller 

KP100L kullanılabilir. 

(2) Solar modüllerde 
negatif voltaj olmaz 

Bazı ince film silikon modeller KP100L kullanılabilir. (*1) 

(3) Solar modüllerde 
negatif kutupların 
topraklanması gerekir 

Bazı ince film silikon modeller KP100L kullanılamaz. 

(4) Solar modüllerde 
pozitif voltaj olmaz 

Özel solar modül KP100L kullanılamaz. 

(5) Solar modüllerde 
pozitif kutupların 
topraklanması gerekir 

Özel solar modül KP100L kullanılamaz. 

 
 
  

Şeb
N 

3P 3P+N 

KP100L tarafındaki Nötr, toprağa 
bağlanmalıdır. 

Şeb
N 

3P+N 3P+N 

*1 Not: Ağu, 2012 
KP100L, yalnızca Omron ve ince film üreticisi tarafından onaylanmış ince film 
modülleri ile uyumludur.  

(Dikkat) 
Lütfen ince film modülünü kullanmadan önce Omron ile iletişime geçerek 
uyumlu ince film modülünü onaylayınız. 
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3. Uygulama bilgileri 
 
■ DC kenarı 
 
DC anahtarı/kesicisi 
DC anahtarı/devre kesici bulundurulması, Almanya'da PV sistemlerinin kurulumları için endüstri 
standardı olan DIN VDE 0100-712 yönergesiyle belirlenmiş bir zorunluluktur. Elektrikli bir aletle 
çalışırken, güvenlik için cihazı güç kaynağı ile bağlantısının kesilmesi gerekmektedir. PV modülleri 
ve inverter arasında DC devre kesicileri kullanılır. Her bir DC girişi için tasarlanan PV kısa devre 
akımından daha fazla akıma sahip DC devre kesicileri seçiniz. 
 
DC kenarındaki SPD (Surge Protective Device) 
Yıldırımdan kaynaklı voltaj şokları ve dalgalanmalarından korumak amacıyla SPD (Surge Protective 
Device) kullanılır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■ AC Şebeke kenarı 
 
AC kesici 
Aşırı AC akımından korunmak için B, C veya D atma özelliklerine sahip bir 20 A atma kesici kullanınız. 
 
Dönüştürücüyü bağladığınızda, kesiciyi, aşağıda gösterildiği gibi KP100L ile dönüştürücü arasına 
yerleştiriniz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

SPD örneği 
� Sınıf II 
� PV voltajı 1000 VDC 
� Nominal deşarj akımı (8/20 us) In:20 kA 
� Maksimum deşarj akımı (8/20 us) Imax:40 kA 
� Koruyucu kapak: 4 kV 
Bu yalnızca bir örnektir. Seçim için koruma 
cihazının üretici şirketi ile iletişime geçin. 

Her girişte SPD 

Şebeke 

N 

3P 3P+N 
Kesici Kesici 
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Topraklama hatası kesici/RCD (Residual Current Device) 
KP100L B tipi RCD cihazı zaruri değildir ve A tipi RCD de kullanılabilir. 
KP100L, Almanya standardı olan VDE V 0126-1-1:2006-02 yönergesine göre zorunlu olan bir kaçak 
akım koruma işlevine sahiptir, böylece kaçak DC akımı tespit edilebilir ve şebekede akım 
devam etmez. 
 
RCD seçerken dikkate alınacaklar 

Her birim için 300 mA'lık tip A RCD cihazlarının kullanılması önerilir.  
IΔn (RCD cihazının nominal çalışma akımı), sistem konfigürasyonuyla ve kablo ile PV modülleri 
tarafından oluşan akımla ilgili yerel yönetmeliklere uygun şekilde seçilmelidir. 
IΔn<30 mA olan DC voltajına sahip sistemlerde B tipi cihazların kullanılması gerekir.  
KP100L bir kaçak akım koruma işlevine sahiptir ancak kaçak akım sıfır değildir. Bu yüzden ne 
kadar çok KP100L birimi kurulursa şebekede o kadar fazla kaçak akım olur. Birden çok KP100L 
kurulduğunda, KP100L için aşağı akımdaki RCD ve yukarı akımdaki RCD cihazları, kaçak akımın 
artacağı düşünülerek belirlenmelidir. 
Son durumda RCD cihazlarının seçimi Sistem Entegrasyon Uzmanlarının takdirine bağlıdır. 
OMRON, RCD cihazlarının seçimi ile ilgili bu bilgileri sunar ancak RCD cihazı seçiminden 
sorumlu değildir. 

 
 
 
 
Şebeke kenarındaki SPD 
 
AC hattında yıldırımdan kaynaklı voltaj şokları ve dalgalanmalarından korumak amacıyla SPD 
(Surge Protective Device) kullanılır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

SPD örneği 
� Sınıf II 
� Nominal gerilim 230/400 VAC 
� Nominal deşarj akımı (8/20 us) In:20 kA 
� Maksimum deşarj akımı (8/20 us) Imax:40 kA 
� Koruyucu kapak: 1,5 kV 
Bu yalnızca bir örnektir. Seçim için koruma 
cihazının üretici şirketi ile iletişime geçiniz. 

L1 
L2 
L3 
N 

PE 
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4. Kurulum 
 
■ Boyutsal Çizim 

 
 
■ Kurulum Ortamı: 

KP100L'i kurarken KP100L ve tavanı saçak, zemin veya duvar arasında, aşağıdaki şekilde 
gösterildiği gibi özel bir alan bırakınız. 
Birden fazla İnverter kurarken İnverter’in her yanında en az 200 mm boşluk bırakınız. KP100L'yi 
doğrudan başka bir KP100L'nin üzerine veya diğer bir ürünün ya da önemli ölçüde ısı üreten  
bir teçhizatın üzerine kurmayınız. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

200 mm 

200 mm 

200 mm 

200 mm 

200 mm 
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İnverterü Düz Şekilde  
Monte Ediniz 

Hiçbir zaman öne eğik şekilde 
monte etmeyiniz 

Hiçbir zaman yönünü 
değiştirmeyiniz

 
 
 
 
■ Kurulum 
(1) KP100L'nin ağırlığının (41,5 kg) kaldırılabileceği bir konumda “Montaj taban levhası”nı kurun.  

Kurulum, her bir montaj vidasında 176 N�m değerinde torka dayanabilmelidir.  
Duvarın gücünün yetersiz olduğu durumlarda takviye levhası kullanınız.  
Lütfen levhayı, güçlendirmek üzere hazırlayınız.

(2) Montaj taban levhası ile duvarda 8 adet dış montaj deliğinin konumlarını işaretleyiniz. 
(3) Duvarda işaretli 8 deliği matkap ile deliniz ve ardından, beton kadar dert hale gelene  

kadar 8 Geçmeli Burcu duvara çakınız. 
(4) 8 adet montaj vidasını kullanarak montaj taban levhasını duvara sabitleyiniz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Geçmeli burç 

Beton gibi sert duvarlarda Geçmeli 

Burçları kullanınız 
Çap 8 mm 
Derinlik 55 mm 
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(5) Montaj taban levhasının eğimli 4 kenarı ısı emicinin dışına gelecek şekilde ürünü ayarlayınız 
(6) Isı emicinin her iki tarafındaki 2 vidaların montaj taban levhasının çukuruna denk 

gelmesini sağlayınız. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(7) Ürünle birlikte gelen M4X10 düz rondelayı ve 4 noktada yaylı rondelaları kullanarak ısı emiciyi  

ve montaj taban levhasını sabitleyiniz. (Sıkma torku: 1,5 ile 1,7 N�m). 
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5. Kablolama 
 
■ Ön kapak R'yi kaldırın. 
Kablolamadan önce 4 vidayı ve ön kapak R'yi çıkarınız. 
 
■ AC kablosunu bağlama 
AC kablosunu aşağıdaki adımları izleyerek KP100L'ye bağlayınız 
 

(1) AC kablo tutucusunun başlığını çıkarınız ve kauçuk burcu (deliksiz) çıkarınız. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) AC kablosunu başlıktan ve kablo tutucusunun kauçuk burcundan geçiriniz. 
Kauçuk burç (tek delikli tür ve beş delikli tür) dahildir. 
 
(2)-1 Tek delikli kauçuk burcu kullanmanız durumunda 
Tek delikli kauçuk burç, birden çok kablo bağlantısı için kullanılır. 
(2)-2 Beş delikli kauçuk burcu kullanmanız durumunda 
Beş delikli kauçuk burç, beş ayrı kablo bağlantısı için kullanılır. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2)-3 Aşağıdaki tabloda gösterilen kablo ve teli kullanınız. 

 Kablo çapı Kablonun enine kesiti 
Tek delik için kauçuk burç φ18,5 20,5mm 4 mm2/AWG12 veya daha fazla 
Beş delik için kauçuk burç φ3,5 4,0mm 4 mm2/AWG12  

 
Kaybın inverterin nominal gücünün %1'inden daha fazla olduğu kabloları kullanmayınız. 
Farklı kesit alanları için olası kablo uzunluklarını kontrol etmek için aşağıdaki resme bakınız. 

Kapak Kauçuk Burç (deliksiz) 

ön kapak R 

Kauçuk burç (bir delikli) 
Kapak 

Kauçuk burç ( 5 delikli) 
Kapak 
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(3) KP100L'nin AC kablolaması için aşağıdaki resimde gösterildiği şekilde çubuk terminal kullanınız. 

kablo Çubuk terminal 
(Phoenix Contact) 

kargaburunlar 
(Phoenix Contact) 

4 mm2 AI 4-10 GY CRIMFFOX 6, CRIMPFOX 10s 

6 mm2 AI 6-12 YE CRIMFFOX 6, CRIMPFOX 10s 

10 mm2 AI 10-12 RD CRIMPFOX 10s 

 
 
(4) Kabloyu AC terminal bloğunun iç tarafına yerleştiriniz ve düz uçlu bir tornavida ile sıkınız. 

(Sıkılaştırma torku: 1,2 ile 1,5 N�m) 
AC kablosunun kenarı, Çubuk terminal üzerinde baskıyı yapması gereken öğedir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
(5) Kablo kelepçesinin kapağını sıkıştırınız. 

Kablo kelepçesinin sıkılaştırması yetersizse, su geçirmez özelliği geçersiz olur. 
 
■ Ön kapak R'nin eklenmesi 
4 adet vida kullanarak ön kapak R'yi sabitleyiniz (sıkılaştırma torku: 1,5 ile 1,7 N�m  
Vidaların sıkılaştırması yetersizse, su geçirmez özelliği geçersiz olur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■ Haberleşme Kablosunun ve AUX Kablosunun Bağlanması 
Haberleşme kablosunun ve AUX kablosunun bağlanması için Kullanıcı kılavuzuna başvurunuz. 
 
■ Seçenekler 
Altıgen vida (İtalya için) 
İtalya'da KP100L kullanmak isteyen kullanıcılar bu vidayı satın almalıdır. Ayrıca ön Kapak R'yi aşağıdaki 
yordamı izleyerek sabitlemelidirler. Bu, ENEL Kılavuzunun bir gereksinimidir.  
Ayrıntılı montaj bilgisi için Kullanıcı kılavuzuna başvurunuz. 
 
DC ANAHTARI 
Fotovoltaik sistemlerin kurulum yönergeleriyle uyumlu DC anahtarı veya devre kesici kullanılmalıdır 
(VDE0100-712). Almanya,  gibi, DC anahtarının kullanılmasının zorunlu olduğu yerlerde kurulum 
yaparken lütfen OMRON temsilcinize başvurunuz. 

L1 L2 L3 N PE 

Çubuk 

12 mm veya daha 
fazlası 

10 mm'lik kesilmiş 
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■ Solar Modüllerin KP100L'e kablolar ile bağlanması 
� İlk olarak, her koşulda her bir PV telindeki en fazla açık devre voltajının (Voc) 850 VDC değerinin 

altında olduğundan emin olunuz. 
� Her zaman pozitif (+) solar modülü terminalini KP100L DC pozitif (+) terminale, negatif (-) solar 

modülü terminalini ve negatif (-) KP100L terminaline bağlayınız. 
� KP100L'de 3 MPPT vardır. Genelde, solar modüller aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi 3 DC 

terminaline bağlanırlar. Kapalı MC kapaklarını kullanılmayan MC konnektörüne yerleştiriniz. Her DC 
terminal grubunu en az 13 A değerinde DC girişine sahip olabilir. 3 çift DC terminali, her iz 5500 W 
olduğu için en fazla toplam 33A değerinde Maksimum PV girişine sahip olabilir. 

� Tek bir PV paneli, aşağıda gösterildiği gibi 3 DC girişine bağlanabilir. PV çıkışını tam olarak optimize 
etmek için aşağıdaki konfigürasyon kılavuzunu kullanınız: 
(a) 13 A değerinde PV çıkışı için � tek çift DC terminali kullanınız 
(b) 13 A değerinde � PV çıkışı için � 26 A, iki takım DC terminali kullanınız. 
(c) 26 A değerinde � PV çıkışı için � 33A, 3 takım DC terminali kullanınız. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bu durumda solar modüller güç üretme moduna geçtikleri için elektrik çarpmalarına karşı özellikle 
dikkatli olunuz. Doğru bağlantının kurulduğundan emin olmak için solar modüllerin polaritesini 
doğrulayınız ve MC konnektörlerinde gevşeklik olmamasını sağlayınız. 

KP100L'nin DC terminali için standart MC4 konnektörler kullanınız. Bağlantıların model türleri aşağıda 
gösterilmiştir. MC3 serisi solar modül kullanıyorsanız dönüştürme kablolarına başvurunuz. 

  
Solar modül yanı (MC4 serisi) KP100L yanı (MC4 serisi) 

   
PV-KST4 PV-KBT4 

 
PV-ADBP4 PV-ADSP4 

Her giriş � 13 A, 5500W 

Kullanılmayan MC başlıklarını ekleyin 

DC girişi � 33 A 13 A � DC girişi � 26 A 

Kullanılmayan MC başlıklarını ekleyin 
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6. Kontrol Listesi 
 
Her bir inverter, kılavuzda veya ürün spesifikasyonlarında listelenen yönergelere uygun olarak kullanılmak 
üzere kurulmuştur; (örn. ortam sıcaklığı, yıllık çalışma süresi, kurulum yeri, doğrudan güneş ışığına veya 
yağmura maruz kalmaması, montaj aralıkları ve toksik gazlar ile diğer kontaminantlardan korunması). 
 
Aşağıdaki noktaları kontrol edip doğruladığınızdan emin olunuz: 
 
� KP100L ürünüyle birlikte verilen montaj taban levhasının düzgün ve güvenli şekilde monte 

edildiğini ve sabitlendiğini. 
� İnverterin, montaj taban levhasına güvenli şekilde monte edildiğini. 
� Omron tarafından sunulan ve/veya belirtilen aksesuarlar dışında parça veya aksesuarların 

kullanılmadığını. 
� İnverterin çalışma performansına bir azalma olmadığını ve kurulum sırasında inverterin zarar 

görmediğini. 
� Titreşim veya invertere darbe gibi sürekli (kabul edilebilir de olsa) bir mekanik baskı olmadığını. 
� Isı emicilerin ısı emilimini engelleyecek herhangi bir birikmeden arındırıldığını ve havalandırma 

yakınında herhangi bir nesnenin olmadığını. 
� Tüm kablo ve tellerin düzgün polarite ile bağlandığını. 
� MC konnektörlerinin sıkılaştırıldığını ve kötü durumda olmadığını. 
� “AC kablosunun vidalarının” sıkılaştırıldığını. 
� Ön kapak R'nin sıkılaştırıldığını ve kablo tutacaklarının düzgün şekilde sıkıldığını. 
� Solar modüllerin düzgün şekilde monte edildiğini ve istenen şekilde çalıştığını.  
� Açık devre voltajının çalışma sıcaklığında (-20 ile +60°C arası) 850 VDC değerini KESİNLİKLE 

geçmediğini.  
� Kısa devre DC akımının DC girişi başına 13 A değerini KESİNLİKLE geçmediğini.  
� AC tarafındaki kabloların, bağlantı terminalindeki (veya şebeke dönüştürücüsünün diğer 

yanındaki) şebeke voltajında oluşabilecek bir artışı tolare edebilecek kadar düşük dirence sahip 
olduğunu ve inverterin nominal gücünün %1'inden daha az kayba sahip olduğunu. 

� İnverterin DC kısmında, özellikle de sıkla görülebilen kısmında yıldırıma karşı voltaj koruması 
olduğunu. 

� Yakındaki inşaat çalışmaları veya benzer bir beklenmedik gelişme sonucunda şebeke AC 
kanallarında yaşanabilecek ters etkiden korumak amacıyla bir voltaj dalgalanma koruyucusu 
olduğunu. 

� Daha düşük kaliteli şebeke bağlantısına, özellikle de bir sanayi bölgesinde veya yakınında 
çalışıyorsa buna karşı koruma olduğunu. 
 

� Bir ürün spesifikasyonunda OMRON dışında bir parti tarafından değiştirme yapılmadığını. 
� Aynı şebeke hattı üzerine topraklanmamış başka cihaz olmadığını (örn. endüstriyel yıkama 

cihazları gibi). 
� İnverterin çalışma başlangıcında ve sonunda teklemesine neden olacak bir kurulum ya da ayar 

yapılmadığını. 
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■ Ön Onaylar 
Kablolamadan önce aşağıdaki öğeleri kontrol edin. 
 

No. Denetim Öğesi Yordam, Ölçüm ve Onay 
Şunları 
kontrol 
ediniz 

1 
Solar modül 
kurulum 
koşulları 

Görsel onay 
Solar modüller için teknik kılavuza başvurunuz. 

 

2 

KP100L 
kurulum 
koşulları 

Görsel onay 
Montaj vidalarının hiçbirinin gevşek olmadığından emin olunuz. 
KP100L ve montaj taban levhasının montaj vidaları ile güvenli bir şekilde 
sabitlendiklerinden emin olunuz.  

 

3 
Kablolama, 
bağlantı ve 
iletkenlik 

Görsel onay 
Kablo kelepçelerinde ve vidalarda gevşeme olup olmadığını, kabloların 
düzgün şekilde bağlanıp bağlanmadığını ve iletkenliği denetleyiniz. 

 

4 
KP100L 
topraklama 
direnci 

Ölçüm onayı: 
Standart: 100 � (en fazla). 
KP100L gerçek ölçüm:                � 

 

5 

Solar 
modüllerin 
bağlanması 

Solar modüller güneş ışığına maruz kaldığında yüksek voltaj oluşur. Solar 
modüllerin güneşe maruz kalan terminalleri güç içerir ve elektrik 
çarpmalarına neden olabilir. Cihazın güç içeren bölümleriyle temas 
etmeyiniz. 

 

Solar modüller KP100L'ye bağlandıktan sonra giriş voltajı 200 VDC 
değerinden fazladır ve LCD panel, ilk çalışmada ülke ayarlarını gösterir.  
Belirli bir ülke ayarlayınız. Ayrıntı için “İlk Kez Çalışma Prosedürü”ne 
başvurunuz. 

 

Solar modüller KP100L'ye bağlandıktan sonra giriş voltajı 200 VDC 
değerinden fazladır ve LCD paneldeki Veri Kaydedici tarafından 
şu görüntülenir. 
 
 
 

 

Her solar modül için voltaj ölçümü 
Ölçüm onayı:  DC1    V  DC2    V  DC3    V 

 

6 
Şebeke voltajı 
onayı 

Şebeke voltajının 230 V değerinden fazla olduğundan emin olmak için 
ölçüm yapınız. 

 

Gerçek ölçüm:   AC(L1)  V  AC(L2)  V  AC(L3)  V 

7 

Şebekeye bağlı 
çalışma için 
Açılma gecikme 
süresi  

Adım 1: 
KP100L ve AC Bağlantı Sistemi arasındaki bağlantıyı kontrol ediniz. 
Ardından Şebeke ile AC Bağlantı birimi arasındaki bağlantıyı 
kontrol ediniz.  
Birimdeki AC kesiciyi veya sigortayı kapatınız. 

 

Adım 2 
Operasyon devam edene kadar ölçüm yapınız.  

 

Adım 3 
“Normal” durumunun görüntülendiğini ve KP100L'nin şebekeye bağlı 
çalıştığını doğrulayınız. 
 
 
 
KP100L şebekeye güç sağlar ve yeşil LED görüntülenir. 

 

8 
Vatmetreyi 
onaylayın  

İnverter, elektriğin enjekte edildiğini gösterdiğinde monte Vatmetre 
enjekte edilen elektriği ölçer. 

 

 

Hata:  E1-0 

 Çalışma Yok 

Pac:     1,5 kW 

 0,50/0,50/0,50 kW 
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7. Çalışma Açıklaması 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■ İlk Kez Çalışma Prosedürü 
İlk kez çalışmada izlenen yordam aşağıda gösterilmiştir. 
(1) Solar modülleri KP100L'ye bağlayıınz. 
(2) LCD panel ülke ayarını görüntülediğinde belirli bir ülke giriniz. 
(3) Ülke ayarının doğru olduğundan emin olunuz.  
(4) AC kesiciyi KAPATTIKTAN sonra AC'yi KP100L'ye bağlayınız. 
(5) AC kesiciyi AÇIK konuma getiriniz. 
(6) KP100L'nin LCD'nin belirttiği şekilde çalıştığından emin olunuz. 
  

Ekran[1] 
Ekran [3]'ün adını görüntüler 

Ekran[2] 
Durum verisini görüntüler. 

KP100L 
çalışırken 
yanar. 

KP100L'de 
hata 
oluştuğunda 
yanar. 

Ekran[3] 
Şunları görüntüler: öÖlçüm 
değeri, hata içeriği ve 
kullanıcının seçtiği ayar 
değeri. 

Görüntüleme 
modlarını 
değiştirir. 

Şunları değiştirir: (Ters 
gönderme) görüntüleme modu 
ve ayarlanmış değer. 

Şunları değiştirir: (Sıralı  
gönderme) görüntüleme modu 
ve ayarlı değer. 

Görüntüleme 
modunu ve ayar 
değerini giriniz. 
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■ Ülke Ayarı 
Ülke Ayarı Prosedürü  

 UYARI 

 

Bir kere ülke ayarını belirledikten sonra ülke ayarını değiştiremezsiniz. 
Ayarlarken dikkatli olunuz.  
Önemli ölçüde maddi hasar oluşabilir. Ürünü, hatalı bir ülke ayarı ile 
kullanmayınız. Yanlışlıkla hatalı bir ülke ayarı belirlerseniz satın aldığınız 
mağaza ile iletişim kurunuz. 

 
KP100L'yi, ülke ayarı sabitlenmemişken başlattığınızda ekran Ülke Ayarını ayarlamanız için 
görüntülenir. Ayarlama için aşağıdaki resme başvurunuz. Tablo, menü öğeleri ve ülkeler arasındaki 
ilişkileri göstermektedir. Ülke ayarını bu tabloda gösterilenlerden farklı şekilde ayarlayamazsınız. 
KP100L, doğru ülke seçildiğinde yerel ve ulusal standartlarla uyumlu olarak çalışır.  
Her ülkedeki tespit düzeyi için Kullanıcı kılavuzuna başvurunuz. 

 
Menü [GER] [FRA] [GRE] [CZE] [DEN] [TUR] [RSA] [ESP] [POR] [ITA] 

Ülke Almanya Fransa Yunanistan Çek 

Cumhuriyeti 

Danimarka Türkiye Güney Afrika 

Cumhuriyeti 

İspanya Portekiz İtalya 

 
(1) Ülke seçme ekranında, ayarlamak istediğiniz öğeleri “<<” ve “>>” tuşlarıyla seçiniz ve karar 

verdiğinizde ENT tuşuna basınız. 
(2) Ülke ayarının en son onay ekranında ENT tuşuna 5 saniye boyunca basılı tutarak ülke ayarını 

sabitleyiniz. MODE tuşuna bastığınızda ülke seçme ekranına geri dönersiniz. 
(3) Ülke ayarının en son onay ekranında ülke adı yanıp söner bir şekilde görüntülenir. 

Tuş operasyonu geçersiz hale gelir. 5 saniye sonunda ekran bir sonraki ekrana geçer. 
(4) Ülke ayarının en son onay ekranında ülke adı hızlı hızlı yanıp sönen bir şekilde görüntülenir. 

Tuş operasyonu geçersiz hale gelir. 5 saniye sonunda ekran bir sonraki ekrana geçer. 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Ayar:Ülke 
[GER] 

Ayar:Ülke 
[FRA] 

>> 

<< 

>> 

<< 
ENT MODE 

Ayar:Ülke 
[GER] OK?  

Ayar:Ülke 
GER 

Normal Ekrana 

Ayar:Ülke 
       GER Ekran [3]'ün Yanıp Sönmesi 

ENT tuşuna 5 saniye boyunca basılı tutunuz 

5 saniye sonra bırakınız 

5 saniye sonra bırakınız 

Ülke Ayarı 
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Yalnızca İtalya için Ülke Seçimi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Ülke seçme ekranında, ayarlamak istediğiniz öğeleri  “<<” ve “>>” tuşlarıyla seçiniz ve karar 

verdiğinizde ENT tuşuna basınız. 
(2) Ülke ayarının en son onay ekranında ENT tuşuna 5 saniye boyunca basılı tutarak ülke ayarını 

sabitleyiniz. MODE tuşuna bastığınızda ülke seçme ekranına geri dönersiniz. 
(3) Ülke ayarının en son onay ekranında ülke adı yanıp söner bir şekilde görüntülenir. Tuş operasyonu 

geçersiz hale gelir. 5 saniye sonunda ekran bir sonraki ekrana geçer. 
(4) LV(Düşük Voltaj)/MV(Orta Voltaj) ağ bağlantı ekranında ayarlamak istediğiniz öğeleri “ << ” ve “ >> ” 

tuşlarıyla seçiniz ve karar verdiğinizde ENT tuşuna basınız.  
*1: Firmware yazılımın 1.00 sürümünden 1.23 sürümüne yükseltilmesi durumunda MV ağ bağlantısını 

seçemezsiniz. 
(5) LV/MV ayarının en son onay ekranında LV/MV ağ bağlantısı yanıp söner bir şekilde görüntülenir. 

Tuş operasyonu geçersiz hale gelir. 5 saniye sonunda ekran bir sonraki ekrana geçer. 
(6) DC giriş ekranında, ayarlamak istediğiniz öğeleri “<<” ve“>>” tuşlarıyla seçiniz ve karar 

verdiğinizde ENT tuşuna basın. “+” işareti bağımsız girişleri, “//” işareti de paralel girişleri belirtir. 
Ayrıntılı bilgi için sonraki sayfaya ve Kullanıcı kılavuzuna başvurunuz. 

(7) DC Giriş ayarının en son onay ekranında DC Giriş ayarı yanıp söner bir şekilde görüntülenir. Tuş 
operasyonu geçersiz hale gelir. 5 saniye sonunda ekran bir sonraki ekrana geçer. 

(8) Ülke ayarının en son onay ekranında DC Giriş ayarı hızlı hızlı yanıp sönen bir şekilde görüntülenir. 
Tuş operasyonu geçersiz olmaya devam eder. 5 saniye sonunda ekran bir sonraki ekrana geçer. 

  

Ülke Ayarı 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Ayar:Ülke 
[ITA] 

Ayar:Ülke 
[GER] 

>> 

<< 

>> 

<< 
ENT MODE 

Ayar:Ülke 
[ITA] OK?  

Ayar:Şebeke Voltajı 
[Düşük Voltaj] 

Normal Ekrana 

Ayar:Ülke 
       ITA 

Ekran [3]'ün Yanıp Sönmesi 

ENT tuşuna 5 saniye boyunca basılı tutunuz 

5 saniye sonra bırakınız 

5 saniye sonra bırakınız 

Ayar:DC Girişi
[DC1+DC2+DC3] 

Ayar:Şebeke Voltajı 
          

(5) 

(6) 

ENT 

5 saniye sonra bırakınız 

Ayar:Şebeke Voltajı 
[Orta Voltaj] 

>> 

<< 

Ekran [3]'ün Yanıp Sönmesi 

Ayar:DC Girişi 
[DC1//DC2//DC3] 

>> 

<< 

>> 

<< 

Ayar:DC Girişi
[DC1+DC2+DC3] 

Ayar:DC Girişi 
                   

(7) 

(8) 

ENT 

*1 

Düşük 

[DC1+DC2+DC3] 
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Yalnızca İtalya için DC Giriş Bağlantı ayarı. 
KP100L'nin DC giriş bağlantısını elle ayarlamanız gerekir. Sisteminizdeki DC giriş bağlantısını kontrol 
ediniz ve sisteminiz için uygun olan değeri seçiniz. 
Not: DC giriş bağlantısı hatalı ayarlarsanız KP100L'nin çıkış gücü azalabilir. 
 

 
 
KP100L'nin DC giriş konumu aşağıdaki resimde gösterilmiştir. 
Ayrıntılı bilgi için Kullanıcı kılavuzundaki “1.3 Görünüm ve Parçaların İsimleri” bölümüne başşvurunuz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

DC Giriş fişi (+) 

DC Giriş fişi (-) 
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Ülke ayarı onay Prosedürü 
Ülke ayarının doğru olduğundan emin olunuz. Ayarlama için aşağıdaki Resme başvurunuz.  
(1) Normal ekranda MODE tuşuna 5 saniye boyunca basarsanız ekran seçim ekranına dönüşür. 
(2) Seçim ekranında “ >> ” tuşuna basarak “Denetle”yi seçiniz. 
(3) “Denetle”yi seçtikten sonra ENT tuşuna basınız. 
(4) Ekran, ülke ayarı ekranını gösterir. Ülke adından emin olunuz. 
(5) Seçim ekranına dönmek için MODE tuşuna basınız. Ardından normal ekrana dönmek için MODE 

tuşuna basınız. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Pac         30s 
 0,00/0,00/0,00kW 

MODE tuşuna 5 saniye boyunca

basınız tutun 

(1) 

(2) 

(3) 

MODE tuşuna basınız 
veya 
150 saniye boyunca bir şey 
yapmayınız 

“>>” tuşuna basınız “<<” tuşuna basınız 

Denetle:Ülke
GER 

(4) 

ENT tuşuna basınız MODE tuşuna basınız 

Mod Seçimi Kurulum 
[Denetle] ErrL 

MODE tuşuna basınız 
veya 
150 saniye boyunca bir şey 
yapmayınız 

Mod Seçimi Hata Günlüğü
[Kurulum] Che 



8. Ekran geçişi 

 

  KP100L Hızlı Başlangıç Kılavuzu 
 

28 

8. Ekran geçişi 
 
KP100L başlatıldıktan ve ana operasyon başladıktan sonra KP100L'nin durumun ekranda görüntülenir. 
Aşağıda, ekran geçişinin görüntüsü verilmiştir. Ayrıntılı bilgi için KP100L Kullanıcı kılavuzuna 
başvurunuz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Normal Ekran 

Pac      3,69kW 
1,23/1,23/1,23kW 

Hata Ekranı Hata oluşması 

 Mod seçim ekranı 

Mod Seçimi Hata Günlüğü
[Kurulum] Che 

Mod Seçimi Kurulum
[Denetle] ErrL 

>> Mod Seçimi Şunları kontrol 
edin [Hata Günlüğü] Ayarla 

>> >>

Kullanıcı ayarı modu Denetleme Ayarları modu Hata Kaydetme modu 

Durum ekranı 

Ayar:Dil 
 ENG 

Hata Günlüğü:1.E1-0
    Çalışma Yok

Denetle:Ülke
 GER

LCD Denetleme 

■■■KP100L■■■ 
■■■ V1.23 ■■■ MODE 

veya 
150 saniye boyunca bir şey 
yapmayınız 

<< << << 
MODE ENT MODE ENT MODE ENT

Hata 
oluşmuyor 

5 saniye için 
ENT tuşuna basınız 

MODE tuşuna basınız 
5 saniye için 

MODE tuşuna basın veya 
150 saniye boyunca bir şey yapmayınız 

Hata     E1-2 
 Şebeke 0 V 
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9. İletişim 
 
■ İletişim Adresi 
Bölgesel Genel Merkez 
OMRON EUROPE B.V. 
Wegalaan 67-69-2132 JD Hoofddorp 
Hollanda 
Tel: +31 (0)23-5681300/Faks: +31 (0)23-5681388 
 
OMRON Corporation 
Environmental Solutions Business Headquarters 
Energy Automation Department 
2-2-1, Nishikusatsu, Kusatsu-city, Shiga, Pref.,525-0035 Japonya 
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