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Güvenlik konusu: 

Kurulum, kullanım, bakım ve inceleme öncesinde bu talimatkitabını dikkatlice 

okuyun. 
Elektronik ürünü olduğundan, elektrik akımlı parçalara dokunmak tehlikelidir. 

 

 
UYARI:Kullanım sırasında boşaltıcının parçalarının çıkarılması 
yasaktır. Boşaltıcı, kesinlikle kablolama diyagramına göre 
bağlanmalıdır. Aksi takdirde, kontrol kaybı yüzünden rüzgar türbini, 
yüksek voltaj yüzünden kontrolör hasar görecektir! 

 
 

Dikkat: Bu cihazın kurulumu elektrikçi tarafından yapılmalıdır. 
 

 

Kullanım şekli 

� Kullanım öncesinde bu talimat kitabını dikkatlice okuyun; 

� Ekipman, profesyonel kişiler tarafından kurulmalıdır. 

� Kişisel yaralanmaları önlemek için, kurulum sırasında iyi topraklama 

olduğundan emin olun; 

� Nem varken veya çok yüksek sıcaklıkta, uçucu veya yanıcı gazların olduğu 

ortamlarda kullanmayın; 

� Güç arızalarını önlemek için kazara kullanıma dikkat edin; 

� Makineleri hareket ettirirken dikkatli bir şekilde koyun; 

� Paketi açın, ürünlerin gerektiği gibi olduğunu veya taşıma sırasında 

bozulmadığını kontrol edin; tatmin edici hizmet alma konusunda irtibat kurun; 

� El kitabındaki talimatlara uyulmamasından dolayı yaşanan hasarlarda şirket 

kalite güvenceden sorumlu değildir. 



 

I Genel Bakış 

 

 

ⅡⅡⅡⅡ    PWM Model Ürün Özellikleri 

 
� Ürün, JB/T6939.1-2004 no'lu endüstriyel standarda, GB/T 19115.1-2003 no'lu 

ulusal standarda ve kullanıcıların teknik gerekliliklerine göre imal edilmiştir. 

� Büyük LCD ekranı. Rüzgar türbini, güneş paneli, akü ve kontrolörün çalışma 

durumunu (Rüzgar türbini voltajı, güç göstergesi, güneş voltajı, akım, güç 

göstergesi, akü şarj voltajı, voltaj, şarj gücü, güç göstergesi) 

net bir şekilde gösterir. 
� İki kontrol sistemi seti ：PWM sabit voltaj sistemi ve üç fazlı yük boşaltma 

sistemi. 

Şirketimiz, 10 yıldan daha uzun bir süredir rüzgar enerjisi üretimiyle uğraşmaktadır 

ve ilgili devlet standartlarına atıfta bulunarak ve rüzgar enerjisi üretiminin 

özelliklerine uygun olarak yılları kapsayan uygulama deneyimimize güvenerek, 

kendinigeliştirmiştir. Mükemmel koruyucu işlevlere sahip bu sistem, yüksek iş 

verimiyle ve uzun servis ömrüyle güvenle çalışır. Rüzgar enerjisi ihracına yardım 

projesi için devlet tarafından birçok sefer özel ürün olarak seçilmiştir. 



 

� PWM sürekli voltaj kontorlü, rüzgar türbininin nominal gücünün %120'sidir. 

PWM'nin kapasitesinin aşılması halinde, üç fazlı yük boşaltma otomatik olarak 

hemen çalışmaya ve rüzgar türbini sisteminin genel olarak güvenli bir şekilde 

çalışmasını sağlayacaktır. 

� Bağlantıyı sökme veya akü değişimi durumunda, 

üç fazlı yük boşaltımı otomatik olarak başlayarak rüzgar türbininin boşta 

beklemesini ve kaçma kazasını önleyecektir. 

� Güçlü ve aşırı güçlü rüzgar koşullarında, PWM kontrolü rüzgar türbini 

tarafından akünün sürekli gerilim ve akımda şarj edilmesini sağlayacaktır. 

� Ters bağlantı, bağlantı kesilmesi ve akünün hasar dayanıklığının 

koruma işlevleri uygulanacaktır. 

� Akünün fazla yükleme koruması: Akü dolduğunda (akü voltajı nominal 

voltajın %125'ini aldığında), kontrolör üç fazlı yük boşaltımının aküyü şarj 

etmesini otomatik olarak durdurmasını sağlayacaktır. 

� Akünün otomatik yeniden şarjı: Akü voltajı nominal voltajın %108'ine 

düştüğünde, aküyü otomatik olarak şarj etmek için üç fazlı yük boşaltımını 

durdurur. 

� Farklı rüzgar türbini tipleri için kontrolör, mekanik sapma, havalı kuyruk 

takımı, mekanik veya hidrolik, pnömatik, elektrik manyetik ve diğer fren 

fonksiyonlarıyla donatılabilir. 

� Denetleyicinin iç kısmı parafudrla donatılmıştır. Aşırı voltajı rüzgar türbininin 

içinde, ekipman veya sistemin makul voltajı altında tutar. Öte yandan, 

ekipmana zarar verilmesini önlemek için güçlü yıldırım akımını direkt olarak 

toprağa iletir. 

� Ampermetre ve voltmetre göstergesi: Şarj akımını ve akü voltajını gösterir. 

� Kontrolör, manuel üç fazlı yük boşaltımı şalteriyle donatılmıştır. Bu şalter 

kullanılarak, rüzgar türbiniyle üç fazlı yük boşaltımı manuel olarak yapılabilir. 



 

III Kontrolör resimleri 
 

Ⅳ Kullanım: 
1））））Dış kablo 

● Akünün artı elektrotu ( ＋) ve eksi elektrotu (－), yanlış bağlantı veya kısa 

devre olmadan makinenin terminallerine sırayla takılacaktır. 

● Rüzgar türbininin üç fazlı çıkış kabloları, sırasıyla kontrolörün arka tarafındaki 

terminallerle bağlanacaktır (üç fazlı tellerin kronolojik sırası yoktur). 

● Güneş panellerini kontrolördeki güneş +, - yerleriyle bağlayın. 

● Boşaltıcı üzerindeki PWM yük boşaltım terminalini, kontrolör üzerindeki PWM 

yük boşaltım terminaliyle (kesinlikle kablolama diyagramına uygun olarak) 

bağlayın. 

2））））    
● Akünün voltajı deşarj alt sınırından düşük olduğunda (ayrıntılı bilgi için, 

arkadaki ekli tabloya bakınız), kullanıcılara pilin deşarjın alt sınırında olduğunu 

bildirmek için güç kesintisi göstergesi açılır. Bu noktada akü kullanımını bırakın 

ve tekrar kullanmadan önce aküyü şarj edin. 



 

● Sigorta patladığında, sigorta göstergesi kullanıcıları sigortayı değiştirmeleri için 

uyarmak amacıyla yanar. 

● Rüzgar türbini kullanılırken sigortanın açılması veya değiştirilmesi, personelin 

yaralanmasını veya makinenin zarar görmesini önlemek için yasaktır. Sigortayı 

değiştirirken rüzgar türbinini üç fazlı yük boşaltımına alın, 

sigorta borusunu kontrol etmek veya değiştirmek için akü grubunun bağlantı 
şalterini kapatın. 

Akü, nominal voltajın %125'ini alacak şekilde tamamen şarj edildiğinde, 

kontrolör otomatik olarak rüzgar türbinini durduracak ve akü şarjının 

durdurulmasını sağlayacaktır; bu noktada aşırı şarj göstergesi yanar. Akü voltajı 

nominal voltajın %108'ine kadar düşerse, aşırı yükleme göstergesi kapanır ve 

rüzgar türbini aküyü şarj etmek için tekrar çalışmaya başlar. 

3））））Manüel üç fazlı yük boşaltımı şalteri 

1. Pil doğru bir şekilde bağlandığında, rüzgar türbini şalterini RUM'nin arka 

plakasına yerleştirin, rüzgar türbinini çalışır duruma alın. 

2. Makine kullanılmadığında veya rüzgar çok kuvvetli olduğunda veya pili 

sökerken, rüzgar türbininin duya rüzgar türbini şalterini STOP durumuna ve 

rüzgar türbinini üç fazlı boşaltma yükü durumuna getirin. 

 

Ⅳ Çalıştırma Adımları 
1））））Otomatik kontrolör, kurulurken veya periyodik olarak bakımı yapılırken, 

tamamen aşağıdaki çalıştırma adımlarına göre çalıştırılacaktır. 

1. Çalıştırma öncesinde manuel üfleme şalterini STOP durumuna alın ve 

rüzgar türbini grubunu üç fazlı yük boşaltımı durumuna getirin. 

2. Aküyü (veya sigortayı) bağlamak için şalteri kapattıktan sonra, akü grubunu 

bağlayın; akünün artı ve eksi elektrotları yanlış bir şekilde bağlanmamalıdır. 

3. Boşaltıcıyı kontrolörle bağlayın (kablolama diyagramına bakınız); 

4. ● Rüzgar türbininin üç fazlı çıkış kablolarını, kontrolörün arka tarafındaki 

terminallerle bağlayın; 



 

5. Akü şalterini (veya sigortayı) bağlantı durumuna getirin. 

6. Rüzgar türbini şalterini RUN (ÇALIŞTIR) durumuna getirin. 
 

2））））Uyarı: Makineyi tamamen çalıştırma adımlarına göre kurun ve çalıştırın. 

3））））Çalışma ortamı 

● Çalışma ortamı kuru, temiz ve iyi havalandırılmış olacaktır. 

● Çalışma ortamı direkt güneş ışığı altında, güneş ışığına maruz kalır 

durumda, nemli veya asit buharıyla dolu olmamalıdır. 

● Çalışma ortamında toz ve kir olmamalıdır; 
 

Makineyi kuru bir yere koyun ve toz örtüsüyle kapatın; iyi ısınan ve sıcaklık 

dağılımının iyi olduğu bir yere koyun; 

Yanıcı veya patlayıcı gazın olduğu kullanım ortamları yasaktır; kıvılcımlara 

dikkat ediniz. 

ⅥⅥⅥⅥ    Kurulum Diyagramı 
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ⅦⅦⅦⅦ    Kablolama adım kontrolörünün çıkarılması 

 

Şase kancası 

Sıkıştırma 
cıvatası 

M8 vidası sabitlenmiş 

Şase parçaları 

Duvar askısı kurulum diyagramı 



 

 
 



 

ⅧⅧⅧⅧ    Arıza Analizi 
1. Rüzgar türbini normal bir şekilde çalışıyor, ancak kontrolör tekrar eden bir 

şekilde pi-pa sesi çıkarıyorsa (veya rüzgar türbini çalışmıyorsa), rüzgar türbini 

hemen kapatılmalı ve sigortanın atıp atmadığı, akünün iyi bağlı olup olmadığı veya 

akünün hasar görüp görmediği kontrol edilmelidir. 

2. Akü takıldıktan sonra rüzgar türbini çalışmıyorsa ve gösterge yoksa, sigortanın 

atıp atmadığını, akünün iyi bağlı olup olmadığını, elektrotun doğru takılıp 

takılmadığını veya akünün hasar görüp görmediğini kontrol edin. 

Ⅳ Kutu diyagramı 
 



 

Ⅳ Likit kristal ekranın çalıştırılması ve görünümü 

1. Kullanım açıklaması 

Kasanın ön paneline yansıyan LCD ekran ışığı. Her vuruşta parametreler değişir. 
1 dakikalığına kullanımı durdurursanız, LCD ekranı otomatik olarak söner ve 
elektrikten tasarruf edilir. 

 

2. Ekran açıklamaları 

LCD ekranı içeriğinin tamamı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Görüntü Açıklaması 
 

Rüzgar türbini 
Rüzgar türbini görüntüleri, rüzgar jeneratörlerinin  normal bir 
 şekilde çalıştığını göstermektedir. 

 

Güneş paneli 
Güneş paneli görüntü ekranı, güneş panelinin normal olarak 
çalıştığını göstermektedir. 



 

Akü 

Akü iç şerit görüntüleri, akü gücün göstermektedir. 

Akü yeterince şarj edildiğinde, akü voltajı nominal voltajın 

%125'ine ulaşır. Rüzgar türbini, şarjı durdurmak için 

otomatik olarak üç fazlı yük boşaltımını gerçekleştirir. Akü 

kutusundaki 3 şeritli görüntüler tamamen gösterilir. Akü 

voltajı nominal voltajın %108'ine kadar düşerse, rüzgar 

türbini aküyü şarj etmek için tekrar çalışmaya başlar. 

Akü voltajı çok düşük olduğunda, akü görüntüsünün 

çerçevesi yanıp söner; kullanıcıya akünün düşük voltajda 

olduğunu hatırlatır. Bu durumda aküyü şarj etmek için lütfen 

yanıp sönen ışık durana kadar pilleri kullanmayı bırakın. 

PWM yük boşaltımı 

Güçlü ve aşırı güçlü rüzgar koşullarında, akü, sabit voltaj ve 

akımda rüzgar türbini jeneratörü tarafından şarj edilir. 

Ardından bu görüntü görülür. Akü voltajı nominal voltajın 

%108'ine kadar düştüğünde, bu görüntü görülmez. 

Üç fazlı yük boşaltımı 

Akü dolduğunda (akü voltajı nominal voltajın %125'ine 

ulaştığında), kontrolör otomatik olarak üç fazlı yük 

boşaltımının aküyü şarj etmesini otomatik olarak 

durdurmasını sağlayacaktır. Ardından bu görüntü görülür. 

Akü voltajı nominal voltajın %108'ine düştüğünde, üç fazlı 

yük boşaltımı akünün şarj edilmeye devam etmesi için 

otomatik olarak duracaktır. Ardından bu görüntü görünmez. 

 

       Dijital formdaki LCD ekranı parametre değerlerini 

gösterir.  
Sigortanın yanması Sigorta yanması gösterge ışığı, sigorta yandığında 
kullanıcıya 



 

） ** 

sigortayı değiştirmesi gerektiğini hatırlatır. 
Kutup Değişimi Kutup Değişimi gösterge ışığı, akü kutbu değiştiğinde yanar. 

Kullanıcılara pilin doğru bir şekilde bağlanması gerektiğini 

hatırlatır. 

 
3. LCD görüntü parametresi göstergesi 

 

（(1) Artı elektrik sonrasında, sistem görünüm durumundadırve LCD ekranı akü 

voltajını gösterir: 
 

Akü XXX.XV. 

（2）Görüntüleme koşullarında, aşağıdaki periyodik ekran parametreleri sırasına 

göre kasanın ön paneline yansıyacaktır. 

Akü voltajı→ şarj akımı → şarj gücü → Rüzgar türbini voltajı → Rüzgar türbini şarj 

akımı → Rüzgar türbini gücü →  Güneş paneli voltajı →  Güneş paneli şarj akımı → 

Güneş paneli gücü  → Akü voltajı. 

ⅣⅣ Dikkat edilmesi gereken hususlar 
Makinenin tasarımında her türlü kazanın meydana gelme ihtimallerini tam olarak 

dikkate aldık ve göreceli koruyucu önlemler benimsedik. Fakat mükemmel koruyucu 

önlem yoktur. Bazı işlevlerin sık kullanılması (ör. Kısa devre koruması, pil ters 

bağlantı koruması) makinenin dahili bileşenlerine büyük zarar verebilir. Dolayısıyla, 

kullanıcılar bu koruyucu önlemlere tamamen bel bağlamamalıdır. Aşağıda belirtilen 

dikkat edilmesi gereken hususlar, makinenin servis ömrünü uzatmak için çok 

önemlidir: 

1. Arızalar, akü veya akü grubunun bitmesi ve temasın kötü olması gibi birçok temel 

nedenden kaynaklanabilir. 

● Şarj işleminde, bitmiş akü veya akünün zayıf teması aşırı voltaja veya düşük 

voltaja neden olabilir, sık sık boşaltım ve durdurma kontrolöre zarar verebilir. 

● Akünün kapasitesinin periyodik olarak (evrensel sayaç yerine belirli ölçüm 

aletleri ile) kontrol edilmesi önerilir. Her akü üzerinde, pozitif ve negatif 



 

elektrotların terminalleri üzerindeki pasın zamanında silinmesi, kontak durumu ve 

kapasitelerinin kontrol kontrol edilmesi gibi işlemler uygulanacaktır. Kontroller, 

rüzgar türbinidurduğu sırada yapılacaktır.) 

● Akü voltajı %85 nominal voltajın altına düştüğünde, akü gövdesi 

görüntüsü yanıp sönecek ve kullanıcılara akü voltajının düşük olduğunu 

hatırlatacaktır; bu durumda akünün kullanımı zamanında şarj edilmesi için 

durdurulmalıdır. Aksi takdirde, akü 

zarar görecektir. 

● Akü, bitmiş veya hasar görmüş pili şarj edemez. Akü voltajı nominal voltajın 

%75 altında olduğunda, aküyü zamanında değiştirin veya ayrı olarak şarj edin. 

2. Bakım gerektirmeyen akünün bakımı, kendi kullanıcı kılavuzuna göre periyodik 

olarak yapılacaktır. 

3. Akü elektrotları kesinlikle yanlış bağlanmamalıdır. 

4. Bu makine üzerindeki boşaltıcıdan dolayı, makine çalışırken çok yüksek 

sıcaklıklar üretebilir; dolayısıyla makineyi lütfen iyi havalandırma ve ısı 

dağıtımının olduğu bir yere  

ve ana makineden 2 metre uzağa ve insanların veya hayvanların ulaşamayacağı 

bir yere koyunuz. Makinenin farklı nesnelerle üstünün kapanması veya yanıcı 

veya patlayıcı gaz ortamlarında kullanılması, yangını önlemek için yasaktır. 

5. Makine, güvenliğiniz için profesyoneller tarafından kullanılmalıdır. Elektrik 

çarpmasının önlenmesi için güvenli bir şekilde topraklanmalıdır. Topraklanma 

direnci 1Ω'dan daha az olmalı ve bağlayan kablolar, 10²mm'den daha geniş 

olmalıdır. 

ⅣⅣ Akü Bakımı 
Akünün bakımı, çalışmada büyük bir önem taşır. Farklı akü türleri ve serileri için 

farklı bakım yöntemleri kullanılır. Kurşun asit aküsü için (bakım gerektirmeyen tür 

hariç), yönlendirme bakımında aşağıdakilere dikkat edilmelidir: 



 

1. Aküyü her zaman temiz tutun; 

2. Harici kirliliklerin aküye damlamasını önleyin; 

3. Tüm araç ve materyalleri temiz ve kapalı bir yerde tutun; 



 

4. Akü üzerindeki sülfürik asit izleri ve kir, periyodik olarak temizlenmelidir. 

5. Her akü üzerindeki iletişim cihazları ve bağlantı kabloları tamamen güvenilir 

olmalıdır. 

6. Sızdırmazlık kapağı ve havalandırma deliği tıkanırsa, havalandırma deliği 

kontrol edilmelidir ve silinmelidir. 

7. Elektrolitin sıvı yüksekliğine dikkat edin. Kutup plakasının ve bölme 

levhasının üzerinde bulunmasına izin vermeyin. 

8. Elektrolit, normal yoğunluk- (1.26-1.28) g / cm'ye kadar ayarlanır (bu 

parametre kullanım kılavuzuna bağlı olabilir) ve bu yalnızca akü şarj işlemi bittikten 

sonra yapılabilir; 

9. Akünün terminal voltajını ve elektrolit yoğunluğunu sık sık kontrol edin, 

boşaltma işlemine dikkat edin ve asla akü terminal voltajının ve elektrolit 

yoğunluğunun, bu akü boşalma kuralının izin verdiği dereceden daha düşük olmasına 

izin vermeyin; 

10. Elektrolit sıcaklığı kullanım kılavuzundaki nominal değerin (genelde 45 ℃) 

üzerine çıkmayacaktır; 

11. Eğer pil uzun süre kenarda bırakılırsa, aşırı kendini boşaltma ve ciddi 

vitriolizasyondan kaçınmak için her ay şarj edilmelidir. 

12. Aküyü ayda bir kez kontrol edin ve hasarlı veya aşırı düşük kapasitanslı 

aküleri değiştirin. 



 

ⅩⅩⅩⅩⅢⅢⅢⅢ    İşlevsel Diyagram 
 
 

 

ⅩⅩⅩⅩⅣⅣⅣⅣ    Kablolama diyagramı 
 

PWM Şebeke Dışı Kontrolör Boşaltıcı 

 
 

ⅣⅣ Teknik Parametreler 
Türü FKJ-B(PWM)-1kw24V
 Rüzgar türbini nominal gücü                                 1KW 
Rüzgar türbini maks. güç 2KW 
Güneş paneli gücü 300Wp 
Akü 24Vdc 



 

İşlev Düzeltici, şarj, kontrol 
Ekran Modu LCD 

 
 
Ekran içeriği 

Rüzgar türbini voltajı, rüzgar türbini 
akımı, rüzgar türbini gücü, güneş 
paneli voltajı, güneş paneli akımı, 
güneş paneli gücü, akü voltajı, şarj 
akımı 

Gürültü (1m) ＜40dB 

Koruma derecesi IP20（İç mekan） 
Soğutma yöntemi Basınçlı havayla soğutma 
*Haberleşme arabirimi (opsiyonel) RS485/USB/GPRS/Ethernet 

*Sıcaklık dengeleme (opsiyonel) 
-4mv/°C/2V,-35°C~+80°C, Netlik 
:±1°C 

 

Uyarı:Kullanım sırasında boşaltıcının parçalarının çıkarılması yasaktır. 
Boşaltıcı, kesinlikle kablolama diyagramına göre bağlanmalıdır. Aksi takdirde, 
kontrol kaybı yüzünden rüzgar türbini, yüksek voltaj yüzünden kontrolör hasar 
görecektir! 

 

Özel Uyarı 

Kontrolör üzerindeki kabloları bağladığınızda, lütfen çok markalı BVR kablosu kullanın. 

PWM sürekli basınç voltajı >29Vdc 
Rüzgar türbininin 3 fazlı yükleme voltajı 30±1Vdc 
Rüzgar türbininin tekrar şarj etme voltajı 27±1Vdc 
Güneş kontrolörünün şarj durdurma voltajı 30±1Vdc 
Güneş tekrar şarj voltajı 27±1Vdc 
Akünün düşük voltajı 20±1Vdc 
Akünün sağlanan bağlantı kablosu >8mm² 
PWM sigortası 50A 
Güneş sigortası (devre kesici) 16A 
Şarj sigortası (devre kesici) 63A 
Çalışma ortamı sıcaklığı -30-60°C 
Bağıl nem ＜90% Yoğuşma yok 

Kontrolör boyutu (mm) 510*360*240 
Kontrolör ağırlığı (mm) 12 Kg 
Yük boşaltma boyutu (mm) 290*250*120 
Yük boşaltma ağırlığı (mm) 4.5 Kg 


