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! STATIK TRANSFER ANAHTARI

Kullanrm Ozelikleri: STS' ler elektrik enerjisinin si,irekli gerektili yerlerde paralel kaynaklar ile

birlikte kritik yiikii siirekli ve kesintisiz enerji sa$amak tizere kullanrlmaya uygun olmahdrr.

Kaynak enerjilerinden herhangi birisinin kesilmesi ve elektrik enerjisi bilegenlerinin (gerilim ve

frekans) de[iqmesi durumunda kritik yiikii di[er kaynaklardan kesintisiz yedekli

besleyebilmelidir. STS, tiretici firma tarafindan beyan edilen ttim 6zellikleri sa$lamahdrr.

. STS, firmantn en son modeli ve tamamt elektronik yaprda olacaktrr.

. STS tam yiikte gahgrrken kaynaklardan herhangi birinde kesinti olmast durumunda kritik

yiikii kesintisiz diler kayna[a aktarabilmelidir. Bu durum yiik tarafrndan hissedilmemelidir.

. Teknik Oze[ikler:

o $TS Girig Gerilimi:

Tekfaz(lN), 220Y AC(-/+) oh l0 ve girig frekansr 50 Hz (-l+)% 5 olacaktrr.

ugfaz(3/N),380 V AC (-/+) o/o l0ve giriq frekansr 50 Hz (-l+)% 5 olacaktrr

. STS Qrkrg giicti l0 kVA olacaktrr.

. STS Qrkrg Akrmr 50 A olacaktrr.

. STS grkrg kabul frekansr 50 Hz (-l+) Yo 5 ayarlanabilir olacaktrr.

. STS Qrkrg kabul gerilimi 380 I Z20V AC (-l+) % l0 ayarlanabilir olacaktrr.

. STS senkronizasyon kabul arahgr (-/+; oh 5 olacakfi.

. STS' nin verimi en az>o 98 olacaktrr.

. STS girigindeki kaynak kesintilerinde enfazla 5 msn sonra di[er kaynaSa senkron bir

gekilde yiikii aktaracaktrr.

. STS' nin girigi 2 kaynak girigli olacaktrr. Kaynak giriglerin de termik manyetik

agma/kapama sigortalart bulunacakttr.

. STS krsa devre veya agrru yiiklem e arrzalarna kargr elektronik kontrollii olarak tam

korumah olacakttr.

o $TS cihazr RS-232 modbus haberlegme ozelli[ine sahip olmahdtr.

. STS tizerinde iiretici firma tarafindan beyan edilen tiim fonksiyonlart tam olarak yerine

getiren, kontrol menii tuglarr ve akrq diyagramr bulunan bir LCD panel olacaktrr' Bu 6n panel

iizerinde kullanrcrya asgari bilgi verebilecek gekilde, girig kaynak gerilimleri / frekanslart, gtktq
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gerilimi, grkrg yiik aklml ve frekansr bilgilerini gOsterir LCD panel bulunmal ve kullanrcr bu
panel iizerinden kaynak tercihi, asenkron gegi$ izni segimlerini yapabilmelidir.

o $TS cihazl arza durumunda tristdrr modiil anzaslnl, kaynaklar arasr senkronizasyon

attzastnt, a$ln rsr arzasrnl ve a$ln ytik arzasrnr rgrkh ve sesli uyan olarak belirtmelidir.

. STS cihazr 0 oC ile +40 oC arasrnda gahgabilmelidir.

o $TS Agrn yi.ik kapasitesi agrn yiik igin en azo/o 100-%150:l dakika ,yo 150-yo200:10
saniye, %1000 yiik igin en az20 milisaniye olacaktrr.

STS cihazrnrn ses giiriilti.i seviyesi I metre uzaktan 45 dBA'yl gegmeyecektir.

' STS cihazrntn artza yapmasl veya bakrma ahnmasr durumlannda yiiktin By-Pass
hattrna direkt ba$anmasr igin maniiel bakrm anahtarr olmahdrr.

I $TS cihazr kabini en az IP42 koruma Ozelli[ine sahip olacaktrr. Biitiin elektronik
aksam yerlegimi servis ve bakrm kolayh$r agrsrndan Onden erigimli olacakttr.

' STS cihazrnda arza durumunda sesli ve/veya rgrkh uyan sinyalleri ile kuru kontak
bilgisi grkrgr bulunmahdrr.

r $TS cihazr 20 yrlOmiir beklentili olacaktrr.

' STS cihazr 2 Kaynak girigli olup, tin panel i.izerindeki akrg diyagramr ile kaynaklann
durumu ilk bakrgta gd,zlenebilmelidir.

o $TS ytikler arasr gegig yaparken herhangi bir osilasyon ile kargrlagrlmayacaktrr.

' STS Sistemin montajr bittisinde cihazn kritik yiikleri istenilen gartlarda besleyip
beslemedili kontrol edilecektir. Bu konuda ahcr makamm gdndereceli bir yetkilinin onayrndan

sonra STS teslim ahnacaktrr.
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ELEKTR|K MALZEME L|STES|

Malzemeler mevcut sisteme uyumlu olmak zorunda oldu0undan,Teklif edilen tom malzemeler idare onayr altnarak getiril€cektir.

ldareye vedlecek numuneler arasrndan segim yaprlacak olup, ldare ilave numune talebinde bulunabilir. Malzemeler ilgili standartlafl
ve belirtilmig poz iariflerini karsrlamahdrr.
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