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Kaynak Metin (EN) 

Hedef Metin (TR) 

Generator Set Control System 

Control System Description 

The control system is used to start and stop the generator from the display screen in either 

Manual or Auto mode. It is suitable for standalone or paralleling generator sets in both standby 

and prime-power applications, providing full generator set monitoring capability and protection. 

It monitors the engine for temperature, oil pressure and speed, and provides voltage and current 

metering. In the event of a fault, the unit indicates the fault type and automatically shuts down 

the generator set on critical faults. 

All indicators, control buttons and the display screen are on the face part of operator panel as 

illustrated in the following figure. 

There are two fault level signals generated by the control system as follows: 

- Warning: signals a non-imminent or non-critical fault for the engine. The control provides 

an indication only for this condition. 

- Shutdown: signals a potentially critical fault for the engine. The control immediately 

takes the engine off-load and automatically shuts it down. 

The standard control system operates on 12 or 24 VDC battery power. The auxiliary equipment 

operates on LV AC power. The history data is stored in non-volatile memory and is not deleted if 

battery power is lost.

Jeneratör Seti Kontrol Sistemi 

Kontrol Sistemi Açıklaması 

Kontrol Sistemi, jeneratörü görüntüleme ekranından Manuel ya da Otomatik modda çalıştırmak 

ve durdurmak için kullanılır. Hem yedek güç hem de birincil güç uygulamalarında tam jeneratör 

seti izleme imkanı ve koruması sağlaması itibariyle, bağımsız ve paralel bağlama jeneratör setleri 

için uygundur. Motor sıcaklığı, yağ basıncı ve hızını gösterir ve voltaj ve akım ölçümü sağlar. Arıza 

olması halinde, cihaz arıza tipini gösterir ve kritik arızalarda jeneratör setini otomatik olarak 

kapatır.  

Tüm göstergeler, kontrol düğmeleri ve görüntüleme ekranı, aşağıdaki şekilde gösterildiği üzere, 

operatör ön yüzünde bulunmaktadır. 

Kontrol sistemi tarafından üretilen iki hata seviyesi sinyali aşağıdaki gibidir:  

- Uyarı: Motor için gerçekleşmesi yakın veya kritik olmayan arızaları bildirir. Sistem sadece 

bu durum için bir gösterge sağlar.  

- Kapanma: Motor için potansiyel olarak kritik bir arıza olduğunu gösterir. Sistem acilen 

motorun yükünü boşaltarak otomatik olarak kapatır.   

Standart kontrol sistemi 12 ya da 24V DC pil gücünde çalışır. Yardımcı ekipman düşük voltaj AC 

gücünde çalışır. Geçmiş verileri kalıcı bellekte saklanır ve pil gücü kesilirse silinmez. 
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