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Arıza Giderme

Sorun Olası Nedenler Yapılması Gerekenler

‘’ Giriş Gerilimi düşük ‘’ hata mesajı Şebeke giriş gerilimi alt seviyenin altında 
 geliyor

Çıkış gerilimi koruma alt sınırını daha düşük 
değer seçerek çalışma izni sağlanır.

‘’ Giriş Gerilimi Yüksek ‘’ hata  mesajı Şebeke giriş gerilimi tehlikeli derecede 
Yüksek geliyor

Çıkış gerilimi koruma üst sınırını daha yüksek 
değer seçerek çalışma izni sağlanır.

‘’ Error ‘’ mesajı Regülatör kontrol kartı hatası veya tristör
arızası

Servis

‘’ Unregulated ‘’ mesajı Regülatör kontrol kartı hatası veya tristör
arızası

Servis

Troubleshooting

Symptom Possible Cause Action to take

Mains input voltage is below the upper level Upper than the upper  limit value of output
voltage protection is provided by selecting
a work permit.

‘’ Error ‘’ mesage Service

‘’ Unregulated ‘’ mesage Service



Aşırı Gerilim / Düşük gerilim Koruması:

Aşırı akım / Çıkış Kısa devre Koruması :

Dıgıtal-SVR’ye bağlı alıcılara giden en yüksek ve en düşük gerilim 
değerlerini sınırlar. Kullanıcı bu değerleri  ve  değerlerin aşımı durumunda  alıcılara  giden gerilimi kesme 
zamanınını, şifre denetimli ön kontrol paneli üzerinden ayarlayarak kontrol  edebilir.

 Dıgıtal-SVR’ye bağlı alıcıların çekebileceği nominal akımların, set 
edilen akım tolerans değerlerinin üstünde olması akım / zaman grafiklerinin aşılması ve akımın yükselme  
hızının tablo değerlerindeki farkı sorgulanarak koruma sağlanır. 
Sag-Surge-Spike Koruması : Şebekede  mikrosaniyeler  mertebesinde  oluşan  ani  çökme,  yükselme  ve 
binlerce voltluk sıçramalara karşı alıcıları koruyan    ‘’ etkili koruma devresi ’’   dir.   Etkili  koruma devresi  
genelde hem  simetrik  hemde asimetrik gerilim dalları biçiminde çalışır. Yani hatlar arası ve hatlar 
arasından toprağa...Etkili koruma devresi; hızlı tepki gösteren supressor diyotlardan oluşan üç kademeli 
koruma devresi, varistörlerle orta koruma kademesi ve güçlü gazlı aşırı gerilim ileticileri ile kaba koruma 
olarak desteklenirler.  Koruma   aşamaları  birbirinden  ohmik   dirençlerle  ayrılmıştır.  Aşırı   gerilimlerin 
baskılanarak sınırlandırılması ve darbe akımların saptırılması gerektiğinde koruma devresinde  gücün en 
uygun biçimde dağılmasını sağlar. Böylece alıcılara şebekeden aşırı gerilim binmesi mümkün olmayacak 
biçimde etkili koruma sağlanmış olur. 
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ıt is a type of regulator which has input voltage with multi stage, Provide transition to the stage  

according to input  voltage and is  used  thyristor  switchs  with  microprocessor  controll , has  

not  a   moving part. ıt is very fast and has a very  long  service  life because  of  is  not  used  

relay  and  motor.  Total regulation stage quantity increase as multiple  of  input - output  

stages  because of  there are stages also in output except input voltage stages. so is obtained 

a large input voltage  area  and  an accuracy  output  voltage.  ın  the  case of  like  high 

voltage, over load,  high  temperature   

and   shortcircuit  complete   protection  is  provided  via  the   current  breaker  circuit  with 

double thyristor in output. ın the case of  line  electric  is  too   high ,this   breaker  prevents 

breaking  circuit  that  load  suffers  damage.  the broker provide  again  output  voltage   

completing   when   input voltage enter  into the limits. ın the case of overload and short  

circuit ıt  breaks  output  voltage  preventing   blowing  of  fuse in the  way  of breaker  current. 

ıt gives out voltage again  

automatically  whoutput  load  is  in  the limits  The  transitions  to level is made in  zero point  

of line sine.static  Voltage  Regulators  have  tyhristor status card which send information to 

microprocessor and observes that each thyristor if ıt is on or  off .ıt can be driven thanks to 

this card only one of both of input  thyristor  and  output  thyristor.  so  is  prevented   that    

colliding    transformer   bandages.  during  the  transition  there is  not  any  interruption 

because of transitions is  made in zero point of line sine. microprocessor perceives change of 

voltage at line in 20 mil sec. and decides to change  

level.  output  voltage  becomes   220 volt in  1/50 second.    the processor make measure as 

true rms. ınput and output voltages can be monitored from output  load  digital  panel of  

failure  %0,5   regulator, can be made using same control  cards  for  any  power  and  phase.  

the  points  which  change  are  transformers  and  power   units.  user   interface  is  

multifunctional and lcd type. user can see those informations from front panel. 
         

1.Input.Voltage….2.Output.Voltage….3.Regulator.Status….4.Regular.Operating.Mode 
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(Line/Regulator 
switch)

(Breaker)

(Breaker)

(Line/Regulator 
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(Breaker)
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Single Phase Regulator
power Cable cross-section

Power Input Cable Output Cable

RFI INPUT FILTER

TEMPORARY
VOLTAGE 

PROTECTİON IZOLATION
TRANSFORMATOR

RFI OUTPUT FILTER
OUTPUT OVER VOLTAGE

PROTECTION

THYRISTOR TAB CHANGER
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Three Phase Regulator
power Cable cross-section
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Enversör Şalter ve Kompakt Şalterin  Kullanımı

Contact of
auxiliary breaker

Opener coil of
main breaker

From MCU (micro control Unit)
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