Minden jog fenntartva.
A dokumentumban foglalt információk előzetes figyelmeztetés nélkül
módosulhatnak.

A kiadó bevezetője
Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az UPS modellt.
Ez az UPS modell egy intelligens, egyfázisú bemenetű, egyfázisú kimenetű,
nagyfrekvenciás, online UPS, amelyet több éves UPS tervezői tapasztalattal
rendelkező K+F csapatunk tervezett. Az UPS, kiváló elektromos teljesítményével,
tökéletes intelligens felügyeleti rendszerével és hálózati funkcióival, elegáns
megjelenésével és az EMC, illetve biztonsági szabványoknak való megfelelésével a
világ élvonalába tartozik.
Telepítés előtt, kérjük olvassa el figyelmesen használati útmutatónkat.
A használati útmutató műszaki segítséget nyújt a berendezés kezelője számára.
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1. Fontos biztonsági figyelmeztetés
Fontos biztonsági utasítások – Kérjük, őrizze meg!
Kérjük, szigorúan tartson be minden a használati útmutatóban szereplő
figyelmeztetést és használati utasítást! Gondosan tegye el az útmutatót, és az egység
telepítése előtt olvassa el figyelmesen az alábbi utasításokat. Ne kapcsolja be az
egységet, mielőtt nem olvasta el alaposan az összes biztonsággal kapcsolatos
információt és használati utasítást.
Az UPS belsejében veszélyes feszültség és magas hőmérséklet uralkodik. A személyi
sérülések és a berendezés károsodásának elkerülése érdekében, telepítés,
üzemeltetés és karbantartás közben, kérjük tartsa szem előtt a helyi munkavédelmi
utasításokat és a vonatkozó jogszabályokat. Az útmutatóban szereplő biztonsági
utasítások a helyi munkavédelmi utasítások kiegészítéseként értelmezendők. Cégünk
nem vállal felelősséget az utasítások figyelmen kívül hagyása miatt keletkezett
károkért.

1-1 Szállítás
Kérjük, az UPS rendszert kizárólag eredeti csomagolásában szállítsa, hogy védje
az ütődésektől és külső fizikai hatásoktól.

1-2 Előkészítés
Amennyiben az UPS rendszert közvetlenül hidegből meleg környezetbe
mozgatjuk, kondenzáció keletkezhet. Telepítéskor az UPS rendszernek teljesen
száraznak kell lennie. Hagyjon legalább két órát arra, hogy az UPS rendszer
átvegye a környezeti klimatikus paramétereket.
Ne telepítse az UPS rendszert víz közelébe, vagy nedves környezetbe.
Ne telepítse az UPS rendszert olyan helyre, ahol közvetlen napfénynek lenne
kitéve, illetve hősugárzó mellé.
Ne torlaszolja el az UPS házának szellőző nyílásait.

1-3 Telepítés
Ne csatlakoztasson olyan berendezéseket vagy eszközöket az UPS kimeneti
foglalatokba, amelyek túlterhelnék az UPS rendszert (pl. lézernyomtatók).
A kábelek elhelyezésénél ügyeljen rá, hogy ne lehessen rájuk lépni, illetve
megbotlani bennük.
Ne csatlakoztasson háztartási gépeket, például hajszárítót az UPS kimeneti
foglalatokba.
Az UPS-t üzemeltethetik korábbi tapasztalattal nem rendelkező személyek is.
Az UPS rendszert kizárólag olyan földelt, érintésvédelmi szempontból
biztosított hálózati aljzatba csatlakoztassa, amely könnyen hozzáférhető és az
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UPS rendszer közelében található.
Az UPS rendszer csatlakoztatásához az épület hálózati aljzatához
(érintésvédelmi szempontból biztosított aljzat), kérjük, csak VDE bevizsgált, CE
jelöléssel ellátott hálózati kábelt használjon (pl. számítógépe hálózati kábele).
A fogyasztók UPS rendszerhez való csatlakoztatásához, kérjük, csak VDE
bevizsgált, CE jelöléssel ellátott tápkábelt használjon.
A berendezés telepítésekor biztosítani kell, hogy az UPS-ből és a csatlakoztatott
eszközökből együttesen szivárgó árammennyiség ne haladja meg a 3,5 mA
értéket.

1-4 Üzemeltetés
Működés közben ne húzza ki a tápkábelt az UPS rendszeren vagy az épület
kábelcsatlakozó aljzatából (érintésvédelmileg biztosított dugaszolóaljzat), mivel
egy ilyen művelet az UPS rendszer és minden csatlakoztatott fogyasztó
védőföldelésének megszüntetését eredményezné.
Az UPS rendszer saját belső áramforrással (akkumulátorokkal) rendelkezik. Így
tehát az UPS kimeneti foglalatai vagy kimeneti sorkapcsai akkor is feszültség
alatt állhatnak, ha az UPS rendszer nem csatlakozik az épület elektromos
hálózatához.
Az UPS rendszer áramellátásának teljes kiiktatása érdekében először nyomja
meg az OFF (Ki)/Enter gombot a tápellátás megszakításához.
Ügyeljen rá, hogy ne kerülhessen folyadék vagy más idegen anyag az UPS
rendszer belsejébe

1-5 Karbantartás, szerviz és hibák
Az UPS rendszerben áramütés veszélye áll fenn. A javításokat kizárólag
szakképzett karbantartó személyzet végezheti.
Figyelem – áramütés veszélye! Még abban az esetben is, ha az egység nem
csatlakozik az elektromos hálózathoz (az épület elektromos rendszerének
kimenetéhez), az UPS rendszer belsejében található összetevők továbbra is
csatlakoznak az akkumulátorhoz, így elektromos feszültség alatt állnak, és
veszélyesek.
Bármely szerviz- és/vagy karbantartási feladat végrehajtása előtt válassza le az
akkumulátorokat és ellenőrizze, hogy az eszköz nincs-e áram alatt, és
nincsenek-e a nagy teljesítményű kondenzátorok (például BUS-kondenzátorok)
csatlakozóin veszélyes áramerősségek.
Az akkumulátorok cseréjét és működésük felügyeletét kizárólag az
akkumulátorokat és a szükséges óvintézkedéseket jól ismerő szakemberek
végezhetik. Az akkumulátorok illetéktelen személyektől távol tartandók.
Figyelem – áramütés veszélye! Az akkumulátoros áramkör nincs leválasztva a
bemeneti feszültségtől. Az akkumulátor kapcsok és a föld között veszélyes
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áramerősség fordulhat elő. Az eszköz megérintése előtt ellenőrizze, hogy nincse feszültség alatt.
Az akkumulátorok áramütést okozhatnak, és magas rövidzárlati áramot
eredményezhetnek. Amikor akkumulátorokkal dolgozik, kérjük tartsa be az
alább felsorolt, és minden ezen felüli további szükséges óvintézkedést:
– ne viseljen karórát, gyűrűt vagy más fémtárgyakat.
– csak szigetelt markolatú és fogantyújú szerszámokat használjon.
Az akkumulátorok cseréje során, a kivet akkumulátorokkal egyező számú és
típusú akkumulátort telepítsen.
Az akkumulátor hulladék kezelésekor ne gyújtsa fel az akkumulátorokat. Ez az
akkumulátor felrobbanását eredményezheti.
Ne nyissa fel, illetve semmisítse meg az akkumulátorokat. A távozó elektrolit
sérülést okozhat a bőrön és a szemben. Az anyag mérgezést okozhat.
Az olvadó betét cseréjekor kizárólag azonos típusú és áramerősségű betétet
használjon a tűzveszély elkerülése érdekében.
Ne szerelje szét az UPS rendszert.

1-6 Az útmutatóban használt jelölések
FIGYELEM!
Áramütés veszélye

VIGYÁZAT!
Olvassa el az alábbi információkat a berendezés károsodásának elkerülése
érdekében.

2. Telepítés és beállítás
MEGJEGYZÉS: Telepítés előtt, kérjük vizsgálja át az egységet. Győződjön meg róla,
hogy a csomagban található eszközök közül semmi sem sérült. Kérjük, őrizze meg
biztonságos helyen az eredeti csomagolást későbbi használat esetére.

2-1 Kicsomagolási ellenőrzés
Ne döntse meg az UPS-t, amikor kiemeli a csomagolásából.
Ellenőrizze, hogy látszanak-e esetlegesen a szállítás során keletkezett külső
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sérülések az UPS-en vagy sem. Ne kapcsolja be az UPS-t, ha bármilyen sérülést
talál. Ilyen esetben azonnal lépjen kapcsolatba forgalmazójával.
Ellenőrizze a kiegészítőket a csomagolási lista alapján, és keresse a forgalmazót,
ha hiányoznának alkatrészek. A csomagnak a következőket kell tartalmaznia:
(1) Az UPS felhasználói kézikönyvét
(2) A szoftvercsomag CD-t
(3) USB kábelt
(4) (Bemeneti és kimeneti) tápkábelt
(5) RS232 kábelt

2-2 Hátsó panel képe
1KVA(S):

1KVA(H):

2KVA(S):
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2KVA(H)/3KVA(H)

2KVA(S)-6batt

/3KVA(S):

1. AC bemenet
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2. Hálózat/Fax/Modem túlfeszültség védelem (opcionális)
3. Bemeneti megszakító EPO(opcionális)
4. USB kommunikációs port (opcionális)
5. RS-232 kommunikációs port
6. SNMP intelligens foglalat (opcionális)
7. Kimeneti csatlakozó (10A)
8. Akkumulátor terminal
9. Kimeneti aljzat（16A）

2-3 Az UPS beállítása
1. lépés: UPS bemenet csatlakoztatása
Az UPS-t kizárólag kétpólusú, háromeres, földelt aljzatba csatlakoztassa. Ne használjon
hosszabbító kábeleket.
A 200/208/220/230/240 VAC modelleknél: Az elektromos kábelt az UPS csomag
tartalmazza.

2. lépés: UPS kimenet csatlakoztatása
Foglalat típusú kimenetek esetén egyszerűen csak csatlakoztassa az eszközöket a
kimenetekbe.
Sorkapocs típusú bemenetek vagy kimenetek esetén kérjük kövesse az alábbi lépéseket
a kábelezés kialakításához:
a) Távolítsa el a sorkapocs kis fedőlapját.
b) 3 KVA esetén javasolt AWG14 vagy 2,1 mm2 keresztmetszetű elektromos kábelt
használni (200/208/220/230/240 VAC modellek).
c) A kábelezés kialakítását követően, kérjük, ellenőrizze, hogy a vezetékek
megfelelően vannak-e rögzítve.
d) Helyezze vissza a kis fedőlapot a hátsó panelre.

3. lépés: Kommunikációs eszközök csatlakoztatása
Kommunikációs port:

Az UPS felügyelet nélküli leállításához/indításához és állapotának felügyeletéhez
csatlakoztassa a kommunikációs kábel egyik végét az USB/RS-232 portba, a másik
végét pedig számítógépe kommunikációs portjába. A telepített felügyeleti szoftverrel
ütemezheti az UPS leállásokat/indulásokat, és számítógépen keresztül felügyelheti az
UPS állapotát.
Az UPS intelligens kommunikációs kártyahellyel rendelkezik, amely SNMP vagy relé
kártya számára is használható. SNMP vagy relé kártya telepítésekor az UPS-be,
speciális kommunikációs és felügyeleti opciók közül választhat.
MEGJEGYZÉS: Az USB port és az RS-232 port egymással egy időben nem működik.
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4. lépés: Az UPS bekapcsolása
Az UPS bekapcsolásához tartsa nyomva két másodpercig az ON (BE) gombot az
előlapon.
Megjegyzés: Az akkumulátor a normál működés első öt órája alatt teljesen feltölt.
Ebben a kezdeti töltési szakaszban ne várja, hogy az akkumulátor teljes kapacitással
működtethető lesz.

5. lépés: Szoftver telepítése
A számítógépes rendszer optimális védelme érdekében, telepítse az UPS felügyeleti
szoftverét, hogy az UPS leállását teljes mértékben be tudja állítani. Helyezze be a
készülékhez mellékelt CD-t az olvasóba a felügyeleti szoftver telepítése érdekében.

6. lépés: Külső akkumulátor csatlakozása
Ha az UPS nem tartalmaz elemeket, akkor csatlakoztasson külső elemeket az alábbi
árba alapján.

2-4 Az UPS indítása és leállítása
Indítási folyamat
(1) UPS bekapcsolása hálózati üzemmódban

MEGJEGYZÉS A túlterhelési riasztás elkerülése érdekében győződjön
meg arról, hogy az UPS-sel védeni kívánt berendezések névleges
teljesítménye nem haladja meg az UPS teljesítményét.
a) Amennyiben az UPS tápkábele csatlakoztatva van a hálózathoz, az UPS tölti az
akkumulátorokat, az LCD kijelző 220 V kimeneti feszültséget mutat, ami azt jelenti,
hogy az UPS automatikusan az inverterre kapcsol. Ha bypass modellre váltás várható,
nyomja meg az „OFF (KI)” gombot.
b) Nyomja meg, és több mint három másodpercig tartsa nyomva az ON (BE) gombot
az UPS indításához, ami ezután elindítja az invertert.
c) Indítást követően, az UPS azonnal végrehajtja az önteszt funkciót. A LED-ek sorban
kigyulladnak. Amint az öntesztnek vége, az UPS normál üzemmódba kapcsol, az
üzemmódnak megfelelő LED kigyullad, és az UPS hálózati üzemmódban fog
működni.
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(2) Az UPS bekapcsolása akkumulátorról, hálózati ellátás nélkül
a) Ha a hálózati ellátás szünetel, nyomja meg és tartsa nyomva az ON (BE) gombot több
mint fél másodpercig az UPS indításához.
b) Az UPS működése az indítási folyamat során majdnem ugyanolyan, mint hálózati
ellátás esetén. Az önteszt végeztével az UPS üzemmódjának megfelelő LED kigyullad
és az UPS akkumulátoros üzemmódban működik.

Leállítási folyamat
(1) UPS kikapcsolása hálózati üzemmódban
a) Nyomja meg, és tartsa nyomva több mint fél másodpercig az OFF (KI) gombot az
UPS és az inverter leállításához.
b) Ha szükség van az UPS kimenetén feszültségre, akkor állítsa a bypass-t ON
(bekapcsolt) állapotra az LCD beállítások menüben.
(1) Az UPS kikapcsolása akkumulátoros üzemben, hálózati ellátás nélkül
a) Nyomja meg, és tartsa nyomva több mint fél másodpercig az OFF (KI) gombot az
UPS leállításához.
b) A kikapcsolás során az UPS először öntesztet végez. A LED-ek sorban kigyulladnak,
majd az UPS teljesen kikapcsol.

Üzemeltetési és kijelző panel
Az alábbi ábrán látható üzemeltetési és kijelző panel, az inverter előlapi panelje.
Három állapotjelzőt, négy funkció gombot és egy LCD kijelzőt tartalmaz, amelyen az
üzemállapot és a bemeneti/kimeneti teljesítmény információk jelennek meg.

LCD kezelőfelület bevezetés
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（1）LED ( jobbról balra: „riasztás”, „bypass”, „akkumulátor”, „inverter”);
（2）Online UPS LCD kijelző;
(3) Funkció gombok

LED Indicator
Állapotjelző

Leírás
Az UPS meghibásodott, vagy egyik riasztása

Piros

Sárga

aktív.
Az UPS bypass üzemmódban van. Az UPS a
magas hatásfokú üzemmód miatt bypass-on
üzemel.

Az UPS akkumulátoros üzemmódban van.
Sárga
Az UPS normál üzemben működik.

Zöld

MEGJEGYZÉS Bekapcsoláskor vagy rendszerindításkor ezek az állapotjelzők egymás után
villannak fel, illetve kapcsolnak ki.
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MEGJEGYZÉS Különböző üzemmódokban ezek az állapotjelzők különböző jelentéssel
bírnak

Funkció gombok
Funkció gomb

Leírás

ESC/OFF (mégse/ki)

Kilépés a beállítási módból vagy az UPS kikapcsolása.
Visszalépés az előző menüpontra vagy az UPS

Fel

bekapcsolása

Le

Továbblépés a következő menüpontra

ENTER/ON

Kijelölés megerősítése beállítási módban vagy belépés

(Enter/be)

beállítási módba vagy kapcsolja ki az UPS-t.

LCD kijelző ikonjai

Ikon

Funkció leírása

Bemeneti forrás információ
A váltóáramú bemenetet jelzi.
Megjeleníti a bemeneti feszültséget, a bemeneti frekvenciát, a
napelemes feszültséget, az akkumulátor feszültséget és a
hőmérsékletet

Konfigurációs program és hiba információk
A beállítási programok megjelenítése.
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A figyelmeztetések és hibakódok megjelenítése.

Figyelem:

Hiba:

Figyelmeztető kód esetén villog.

Hibakód esetén folyamatosan világít

Kimeneti információk
Megjeleníti a kimeneti feszültséget, a kimeneti frekvenciát, a
terhelést, a névleges terhelhetőség százalékában kifejezve, a
terhelést VA és Watt egységben, valamint a kisütési áramot.

Akkumulátor információk
Megjeleníti az akkumulátor töltöttséget 0-24%, 25-49%, 50-74%
és 75- 100% léptékekben akkumulátoros üzemmódban, valamint a
töltés állapotát hálózati üzemmódban.
Váltóáramú üzemmódban, az akkumulátor aktuális töltés állapotát jeleníti meg.
Állapot

Akkumulátor

LCD kijelző

kapacitás
0-24%
25-49%
Állandó áramú
üzemmód

50-74%
75-100%

4 LED sáv egymás után felvillan
Az alsó LED sáv folyamatosan világít, és a
többi három sáv egymás után felvillan
Az alsó két LED sáv folyamatosan világít, és a
többi két sáv egymás után felvillan
Az alsó három LED sáv folyamatosan világít,
és a felső sáv villog

Fogyasztó információk
Jelzi az esetleges túlterhelést.
A terhelhetőséget jelzi 0-24%, 25-50%, 50-74% és 75-100% léptékekben.
0%~25%

25%~50%

50%~75%

Üzemmódok működési információi
Jelzi, ha az egység a hálózathoz csatlakozik.
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75%~100%

Jelzi, ha a fogyasztó ellátása hálózati táplálással biztosított.
Jelzi, ha működik a hálózati töltő áramkör.
Jelzi, ha a DC/AC inverter áramkör működik.

Némított működés
Jelzi, ha az egységen a riasztás funkció tiltva van.
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3. Üzemeltetés
3-1 Gombok működése
Funkció

Gomb

Az UPS bekapcsolása: Az UPS bekapcsolásához
nyomja meg, és tartsa nyomva legalább 2
másodpercig az ON (BE) gombot.
Áram beállítások megerősítése: Amikor az UPS
beállítási módban van, akkor a kívánt beállítási
ON (BE) / ENTER gomb

érték jóváhagyásához ezt a gombot kell
megnyomnia, a beállított információk pedig a
fel/le gomb megnyomásával módosíthatók
Kilépés bypass üzemmódból: Ha az UPS
bypass üzemmódban van, nyomja meg, és
tartsa nyomva ezt a gombot, ha szeretne
normál üzemmódba kapcsolni.
Az UPS kikapcsolása: Az UPS kikapcsolásához
akkumulátoros üzemmódban nyomja meg, és
tartsa nyomva legalább 2 másodpercig ezt a
gombot. A gomb megnyomásával az UPS
normál feszültségű készenléti módba kerül,

OFF (ki) / ESC gomb

vagy átkapcsol bypass üzemmódra, ha a
bypass beállítás engedélyezett.
Kilépés beállítási módból: A gomb
megnyomásával megerősítheti választását, és
kiléphet a beállítási módból, ha az LCD kijelző
utoljára UPS beállítási módban volt.
Fel nyíl: A gomb megnyomásával

Fel gomb

megjelenítheti az előzőleg kiválasztott opciót
UPS beállítási módban.
Le nyíl: A gomb megnyomásával

Le gomb

megjelenítheti a következő kijelölést UPS
beállítási módban.
Beállítási mód: UPS beállítási üzemmódba való

Fel + Le gomb

belépéshez nyomja meg, és tartsa nyomva 5
másodpercig ezt a két gombot.
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3-2 LCD kijelző
Első rész: Rack kijelző
Az LCD kijelzőn 9 interfész áll rendelkezésre.
Elem

01

Interfész megnevezése

Megjelenő tartalom

Bemeneti feszültség –
Kimeneti feszültség

Akkumulátor feszültség
02

&Biztonsági mentési idő
& Akkumulátor
kapacitás

03

04

Bemeneti frekvencia –
Kimeneti frekvencia

Fogyasztó
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05

Környezeti hőmérséklet

06

UPS modell

Firmware Version UPS
07

vezérlő mikroprogram
verzió

Riasztás kód
(figyelmeztető üzenet)
08

Rendellenes
viselkedés(ek) esetén az
összes riasztási kód
megjelenik

3-3 UPS beállítása
Az UPS számos funkcióját a felhasználó is beállíthatja. A felhasználói beállításokat
az UPS bármely üzemmódjában módosítani lehet. A beállítások bizonyos feltételek
mellet fognak életbe lépni. Az alábbi táblázat mutatja az UPS beállítási lehetőségeit.
A beállítási funkció 4 gombbal vezérelhető (Fel, Le, ON (be)/Enter, OFF (ki)/ESC): Fel
▲+OFF (Ki)/Le▼– belépés a beállítások oldalára,
ON (Be)/Enter – a beállítások opcióinak megerősítése
17

Fel ▲ és Le ▼– érték módosítása vagy más oldalak választása.
Az UPS bekapcsolását követően tartsa nyomva 5 másodpercig a ▲ és ▼
gombokat. Ekkor a rendszer belép az interfész beállítások oldalára.
Megjegyzés: Nyomja meg a “Le” gombot a megerősítés kiválasztásához és lépjen
ki a beállítási módból amikor az LCD kijelzi the last selection in UPS setting mode.
Elem

01

02

03

04

Beállítások

Megjelenő tartalom

Üzemmód beállítása
Nyomja meg az Enter gombot a
beállítás megváltoztatásához
(ECO vagy NOR vagy CF).
Nyomja meg a FEL ▲ gombot
az előző beállítás
kiválasztásához.
Nyomja meg a LE ▼ gombot a
következő beállítás
kiválasztásához.
Kimeneti feszültség beállítása
Nyomja meg az Enter gombot a
beállítás megváltoztatásához
(200, 208, 220, 230, 240).
Nyomja meg a FEL ▲ gombot
az előző beállítás
kiválasztásához.
Nyomja meg a LE ▼ gombot a
következő beállítás
kiválasztásához.
Frekvencia beállítása
Nyomja meg az Enter gombot a
beállítás megváltoztatásához (50
vagy 60 Hz).
Nyomja meg a FEL ▲ gombot
az előző beállítás
kiválasztásához.
Nyomja meg a LE ▼ gombot a
következő beállítás
kiválasztásához.
Akkumulátor-kapacitás
beállítása
Nyomja meg az Enter gombot a
beállítás megváltoztatásához (Az
akkumulátor-kapacitás
tartománya: 1–200 Ah).
Nyomja meg a FEL ▲ gombot
az előző beállítás
kiválasztásához.
Nyomja meg a LE ▼ gombot a
következő beállítás
kiválasztásához.
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05

06

07

08

Akkumulátor EOD feszültség
beállítása
Nyomja meg az Enter gombot a
beállítás megváltoztatásához
(1.75/1.84/1.92).
Nyomja meg a FEL ▲ gombot
az előző beállítás
kiválasztásához.
Nyomja meg a LE ▼ gombot a
következő beállítás
kiválasztásához.
Battery EOD feszültség
beállítása (Második)
Nyomja meg az Enter gombot a
beállítás megváltoztatásához
(1.60/1.70/1.75/1.80).
Nyomja meg a FEL ▲ gombot
az előző beállítás
kiválasztásához.
Nyomja meg a LE ▼ gombot a
következő beállítás
kiválasztásához.
Bypass felső feszültség korlát
beállítása
Nyomja meg az Enter gombot a
beállítás megváltoztatásához (A
bypass feszültség felső korlát
tartománya: 230–264 Vac).
Nyomja meg a FEL ▲ gombot
az előző beállítás
kiválasztásához.
Nyomja meg a LE ▼ gombot a
következő beállítás
kiválasztásához.
Bypass alsó feszültség korlát
beállítása
Nyomja meg az Enter gombot a
beállítás megváltoztatásához (A
bypass feszültség alsó korlát
tartománya: 170–220 Vac).
Nyomja meg a FEL gombot az
előző beállítás kiválasztásához.
Nyomja meg a LE gombot a
következő beállítás
kiválasztásához.
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09

Némítás beállítása
Nyomja meg az Enter gombot a
beállítás megváltoztatásához (be
vagy ki).
Nyomja meg a FEL gombot az
előző beállítás kiválasztásához.
Nyomja meg a LE gombot a
mentéshez és a kilépéshez a
beállításokból.

10

BYPASS engedélyezés/tiltás
beállítása
Nyomja meg az Enter gombot a
beállítás megváltoztatásához (be
vagy ki).
Nyomja meg a FEL ▲ gombot
az előző beállítás
kiválasztásához.
Nyomja meg a LE ▼ gombot a
mentéshez és a kilépéshez a
beállításokból.

3-4 Üzemállapotok és üzemmódok
Sorszám

Megjelenő tartalom

1

Initialized (Alaphelyzet)

2

Standby Mode (Készenléti üzemmód)

3

No Output (Nincs kimenet)

4

Bypass Mode (Bypass üzemmód)

5

Utility Mode (Hálózati üzemmód)

6

Battery Mode (Akkumulátoros üzemmód)

7

Battery Self-diagnostics (Akkumulátor öndiagnosztika)

8

Inverter is starting up (Az inverter indul)

9

ECO Mode (ECO üzemmód)

10

EPO Mode (EPO üzemmód)

11

Maintenance Bypass Mode (Kézi bypass üzemmód)

12

Fault Mode (Hibás üzemmód)

3-5 Riasztás- vagy hibakód
Event log
1
2
9

UPS Alarm Warning
Rectifier Fault (Egyenirányító
hiba)
Inverter fault (Including
Inverter bridge is shorted)
(Inverter hiba, a rövidre zárt
inverter hidat is beleértve)
Fan fault (Ventilátor hiba)

Buzzer

LED

Folyamatosan sípol

A hibajelző LED világít

Folyamatosan sípol

A hibajelző LED világít

Folyamatosan sípol

A hibajelző LED világít
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12
13
15
16
17
18
19
20
26
29
30
31

Selftest fault (Önteszt hiba)
Battery Charger fault
(Akkumulátortöltő hiba)
DC Bus over voltage (DC busz
túlfeszültség)
DC Bus below voltage (DC busz
alacsony feszültség)
DC bus unbalance (DC busz
feszültség-aszimmetria)
Soft start failed (Lágy indítás
sikertelen)
UPS Inside Over Temperature
(UPS belső túlmelegedés)
Heatsink Over Temperature
(Hűtőborda túlmelegedés)
Battery over voltage
(Akkumulátor túlfeszültség)
Output Short-circuit (Kimeneti
rövidzárlat)
Input current limit (Bemeneti
áramkorlát)
Bypass over current (Bypass
túláram)

Folyamatosan sípol

A hibajelző LED világít

Folyamatosan sípol

A hibajelző LED világít

Folyamatosan sípol

A hibajelző LED világít

Folyamatosan sípol

A hibajelző LED világít

Folyamatosan sípol

A hibajelző LED világít

Folyamatosan sípol

A hibajelző LED világít

½
másodpercenként
½
másodpercenként

A hibajelző LED világít
A hibajelző LED világít

1 másodpercenként

A hibajelző LED villog

1 másodpercenként

A hibajelző LED villog

1 másodpercenként

A hibajelző LED villog

1 másodpercenként

BPS LED villog
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Overload (Túlterhelés)

1 másodpercenként

INV or BPS LED villog

33

No battery (Nincs akkumulátor)

1 másodpercenként

Akkumulátor LED villog

1 másodpercenként

Akkumulátor LED villog

1 másodpercenként

Akkumulátor LED villog

2 másodpercenként

A hibajelző LED villog

2 másodpercenként

INV LED villog

2 másodpercenként

Akkumulátor LED
világít

34
35
36
37
39
40
41

Battery under voltage
(Alacsony akkumulátor
feszültség)
Battery low pre-warning
(Akkumulátor töltés alacsony
előzetes figyelmeztetés)
Over load time out (Túlterhelés
időtúllépés)
DC component over limit (DC
összetevő határérték túllépés)
Mains volt. Abnormal
(Rendellenes hálózati fesz.)
Mains freq. abnormal
(Rendellenes hálózati
frekvencia)
Bypass Not Available (A bypass
nem elérhető)

2 másodpercenként

Akkumulátor LED
világít
BPS LED villog

4. Hibaelhárítás
Ha az UPS rendszer nem megfelelően működik, kérjük, az alábbi táblázatnak és a hibaelhárítási
diagramnak megfelelően oldja meg a problémát.

Hibajelenség
Nincs jelzés és riasztás, annak
ellenére, hogy a hálózat
normális.

Lehetséges ok
A váltóáramú
bemenet nem
csatlakozik
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Megoldás
Ellenőrizze, hogy a
bemeneti
tápkábel stabilan van-e

megfelelően.

A „33”-as riasztási kód jelenik
meg, és az akkumulátor LED
villog.

A váltóáramú
bemenet az UPS
kimenethez van
bekötve.
A külső vagy belső
akkumulátor nem
megfelelően
csatlakozik.

bekötve
a hálózati aljzatba.
Dugja be megfelelően a
váltóáramú tápkábelt a
váltóáramú bemenetbe.
Ellenőrizze, hogy minden
akkumulátor megfelelően
csatlakozik-e.

A „26”-os riasztási kód jelenik Az akkumulátor
feszültség túl
meg, és az akkumulátor LED
magas, vagy a töltő
villog.
hibás.

Lépjen kapcsolatba
forgalmazójával.

A „34”-es riasztási kód jelenik Az akkumulátor
feszültség túl
meg, és az akkumulátor LED
alacsony, vagy a töltő
villog.
hibás.

Lépjen kapcsolatba
forgalmazójával.

A „32”-es riasztási kód jelenik
meg, és az INV vagy BYPASS
Túlterhelődött az UPS
LED villog.

Vezesse el a többlet
terhelést az UPS
kimenetről.

Az UPS
A „29”-es riasztási kód jelenik automatikusan leállt,
meg, és a FAULT (HIBA) LED
mert rövidzárlat
világít.
keletkezett az UPS
kimeneten.

Ellenőrizze a kimeneti
kábeleket, illetve, hogy a
csatlakoztatott eszközök
nincsenek-e rövidzárlatos
állapotban.

A „9”-es riasztási kód jelenik
meg, és a FAULT (HIBA) LED
világít.

Ventillátor hiba.

Lépjen kapcsolatba
forgalmazójával.

A „01, 02, 15, 16, 17, 18”-as
riasztási kód jelenik meg

UPS belső hiba
történt.

Lépjen kapcsolatba
forgalmazójával.

Az akkumulátor áthidalási idő
rövidebb, mint a névleges
érték.

Az akkumulátorok
nincsenek teljesen
feltöltve

Az akkumulátorok
hibásak
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Töltse az akkumulátorokat
legalább 5 órán keresztül,
és ellenőrizze a kapacitást.
Ha a probléma továbbra is
fennáll, lépjen kapcsolatba
forgalmazójával.
Lépjen kapcsolatba
forgalmazójával az
akkumulátorok cseréjéhez.
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Hibaelhárítási diagram

5. Tárolás és karbantartás
Üzemeltetés
Az UPS rendszerben nincsenek a felhasználó által javítható alkatrészek. Ha az
akkumulátor élettartama (3–5 év 25 °C környezeti hőmérséklet mellett) lejárt, az
akkumulátorokat cserélni kell. Ebben az esetben lépjen kapcsolatba forgalmazójával.

Ügyeljen rá, hogy az elhasznált akkumulátor újrahasznosító
létesítménybe

kerüljön,

vagy

juttassa

vissza

forgalmazójához

a

csereakkumulátor csomagolásában.

Tárolás
Mielőtt eltenné, töltse az UPS-t 5 órán keresztül. Az UPS-t lefedve, függőlegesen felállítva,
hűvös, száraz helyen tárolja. Tárolás közben az alábbi táblázatnak megfelelően töltse újra
az akkumulátort:
Tárolási hőmérséklet

Újratöltési gyakoriság

Töltés időtartama

-25°C - 40°C

3 havonta

1-2 óra

40°C - 45°C

2 havonta

1-2 óra

6. Bővítmények
SNMP kártya: belső SNMP

◆ Lazítsa meg a 2 rögzítő csavart (a kártya két oldalán).
◆ Helyezze be óvatosan az SNMP kártyát, és húzza meg a csavarokat.
Az SNMP kártyahely MEGAtec protokollt támogat. Javasoljuk a Net Agent II-3 port
használatát, amely egy bármilyen UPS rendszer távoli felügyeletéhez és kezeléséhez
használható eszköz is egyben.
A NetAgent II-3 port modem betárcsázási (PPP) funkciót támogat, ami távoli
vezérelhetőséget biztosít interneten keresztül, olyankor is, amikor a hálózat nem elérhető.
A NetAgent Mini standard funkcióinak kiegészítéseképpen, a NetAgent II, sokoldalú
vezérlő eszközként lehetőséget biztosít a hőmérséklet-, páratartalom- és füstérzékelőt,
valamint biztonsági szenzorokat is tartalmazó NetFeeler Lite kiegészítő hozzáadására. A
NetAgent II több nyelvet is támogat, amelyek beállítása webes alapú automatikus
nyelvfelismeréssel lehetséges.
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Az UPS hálózat menedzsment jellemző tipológiája

Relé kártya
A mini feszültségmentes kontaktus kártya használható interfészként az UPS perifériák
felügyeletéhez. Az érintkező jelei az UPS futási állapotát tükrözik. A kártya a perifériás felügyeleti
eszközökhöz csatlakozótáblán keresztül csatlakozik, hogy könnyebben megoldható legyen az UPS
valós idejű állapotának hatékony felügyelete, és időben visszajelzést lehessen küldeni az állapotról,
a rendellenes helyzetek könnyebb felismerése érdekében (például UPS leállás, hálózati táplálás
megszakadása, UPS áthidalás stb.). A kártyát az UPS intelligens kártyahelyébe kell helyezni.
A relé kártya 6 darab kimeneti porttal és egy bemeneti porttal rendelkezik. További részletek
megismerése érdekében tekintse meg az alábbi táblázatot.

Csatlakozó terminál tüskék kiosztása a táblán*
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Terminál
tüske
száma
1
2
3
4
5
6
7
8

Tüske funkciója
Közös forrás
UPS alapállapotban nyitott
AC hiba (alapáll. nyitott)
AC hiba (alapáll. zárt)
Akku. alacsony (alapáll. nyitott)
Akku. alacsony (alapáll. zárt)
UPS riasztás (alapáll. nyitott)
UPS riasztás (alapáll. zárt)

Terminál tüske
száma

Tüske funkciója

9
10
11
12
CN4-1
CN4-2

Bypass aktív (alapáll. nyitott)
Bypass aktív (alapáll. zárt)
UPS hiba (alapáll. nyitott)
UPS hiba (alapáll. zárt)
Távoli leállítás
Föld

7. Specifikációk
1KV
A(S)

MODELL
FÁZIS
Teljesítmény (VA/Watt)
BEMENET
Névleges feszültség

Üzemi
feszültségt
artomány

1KVA(H)

2KVA(S)

3KVA(S
)

Egyfázisú földelt
2000VA / 2000W

1000VA / 1000W

Átkapcsolás
alacsony vonali
feszültség esetén

160Vac±5% @100%-80% terhelésnél;
140Vac±5% @80%-70% terhelésnél;
120Vac±5% @70%-60% terhelésnél;
110Vac±5% @60%-0% terhelésnél;
(Ambient Temp. <35℃)

Vissza-kapcsolás
alacsony vonali
feszültség esetén

175Vac±5% @100%-80% load;
155Vac±5% @80%-70% load;
135Vac±5% @70%-60% load;
125Vac±5% @60%-0% load;
(Környezeti hőmérs. <35℃)

Működési frekvenciatartomány
Teljesítménytényező

Bypass feszültségtartomány

3KVA(H)

3000VA / 3000W

200/208/220/230/240VAC

Átkapcsolás
magas vonali
feszültség esetén
Vissza-kapcsolás
magas vonali
feszültség esetén

300Vac ±5%
290Vac ±5%

40-70Hz
0,99 100% terhelésnél (névleges bemeneti feszültség)
Bypass felső feszültségpont
a
felső
feszültségpont
beállítása az LCD-n 230 Vac és 264 Vac között.
230–264:
(Alapértelmezett: 264 Vac)
Bypass alsó feszültségpont
170–220: a felső feszültségpont beállítása az LCD-n 170 Vac és 220 Vac között.
(Alapértelmezett: 170 Vac)

Aggregátor bemenet
KIMENET
Kimeneti feszültség
Teljesítménytényező
Feszültség szabályozás

Frekvencia

2KVA(H)

Támogatott
200/208/220/230/240Vac
1.0
±1%

Hálózati
üzemmód
(szinkronizált
tartomány)

47-53Hz or 57-63Hz

Akkumulátoros
üzemmód

(50/60±0.1)Hz
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Csúcstényező

3:1
≤2% THD lineáris terhelés esetén
≤4% THD nem lineáris terhelés esetén
Tiszta szinusz hullám

Harmonikus torzítás (THDv)
Hullámforma

Átkapcsolá
si idő

Hatásfok

Váltóáramú
üzemmód <->
Akkumulátoros
üzemmód
Inverter <->
bypass
Hálózati
üzemmód
Akkumulátoros
üzemmód

Nulla
4ms(tipikusan)
88%

92%

92%

8
86%

85%

86%

87%

88%

87%

88%

89%

90%

89%

90%

AKKUMULÁTOR
Akkumulátor típusa

12V9
AH

Számuk

2

3

Áthidalási idő

a külső
akkumulátorok
kapacitásától
függően
2
3

12V9AH
4

6

a külső
akkumulátorok
kapacitásától
függően
4
6

a külső
akkumulátorok
12V9AH
kapacitásától
függően
6
8
6
8

A hosszú futási idejű egység a külső akkumulátorok kapacitásától függő

Tipikus töltési idő (standard
modell)

4 óra alatt áll vissza a kapacitás 90%-ára (tipikusan)

Töltési feszültség

2
7
.
4
41.0
V
VDC
D
±1%
C
±
1
%

Töltőáram

1A
vagy
2A

27.4
VDC
±1%

41.0
VDC
±1%

max. 12 A – az
LCD-n
beállítható

54.7
VDC
±1%

82.1
VDC
±1%

1A vagy 2A

54.7
VDC
±1%

82.1
VDC
±1%

max. 12 A – az
LCD-n
beállítható

82.1
VDC
±1%

109.4
VDC
±1%

1A vagy
2A

82.1
VDC
±1%

109.
4
VDC
±1%

max. 12 A – az
LCD-n
beállítható

RENDSZERJELLEMZŐK

Túlterhelés
35℃-on

Hálózati
üzemmód
Akkumulátoros
üzemmód

Rövidzárlat
Túlmelegedés

Környezeti hőmérs. <35 °C
105%~110%: Az UPS 10 perccel a hálózati ellátás helyreállása után bypass
üzemmódba kapcsol 110%~130%: Az UPS 1 perccel a hálózati ellátás helyreállása
után bypass üzemmódba kapcsol 130%~150%: Az UPS 5 másodperccel a hálózati
ellátás helyreállása után bypass üzemmódba kapcsol
>150%: Az UPS a hálózati ellátás helyreállása után azonnal bypass üzemmódba
kapcsol
35 °C < környezeti hőmérs. < 40 °C
105%~110%: Az UPS 1 perccel a hálózati ellátás helyreállása után bypass
üzemmódba kapcsol 110%~130%: Az UPS 5 másodperccel a hálózati ellátás
helyreállása után bypass üzemmódba kapcsol
>130%: Az UPS a hálózati ellátás helyreállása után azonnal bypass üzemmódba
kapcsol
Az egész rendszer működését felfüggeszti
Hálózati üzemmód: Átkapcsolás bypass üzemmódra; Tartalék üzemmód: Azonnal
leállítja az UPS-t

Alacsony akkumulátor
feszültség
EPO (opcionális)
Riasztások hang- és
fényjelzéssel
Kommunikációs interfész
KÖRNYEZETI FELTÉTELEK

Riasztás és kikapcsolás
Azonnal leállítja az UPS-t
Hálózati üzemzavar, alacsony akkumulátor-feszültség, túlterhelés, rendszerhiba
USB (vagy RS232), SNMP kártya (opcionális), relé kártya (opcionális)
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Üzemi hőmérséklet
Tárolási hőmérséklet
Páratartalom tartomány

0℃～40℃
-25℃～55℃
20–90% relatív páratartalom 0–40 °C-on (nem kondenzálódó)

Üzemi magasság
Zajszint
FIZIKAI JELLEMZŐK

< 1500m
<50dBA, 1 m távolságban mérve
1
4
4
*

Méretek Szé x Ma x Mé (mm)

2 144*

144*2

0 209*

09*29

9

399

3

144*20

191*33

191*33

9*293

7*460

7*460

4.1

21.9

27.1

144*2

144*

09*39

209*

9

399

6.7

6.8

191*337 191*337
*460

*460

27.6

32.8

144*2

144*2

09*39

09*39

9

9

7.3

7.4

*
2
9

Nettó tömeg (kg)
SZABVÁNYOK
Biztonság
EMC

3
9
. 14.4
8

4

IEC/EN62040-1,IEC/EN60950-1
IEC/EN62040-2,IEC61000-4-2,IEC61000-4-3,IEC61000-4-4,
IEC61000-4-5,IEC61000-4-6,IEC61000-4-8

*A terhelhetőség 80%-a, ha a kimeneti feszültség 200/208 VAC-ra módosul
**A termékspecifikáció külön figyelmeztetés nélküli megváltoztatásának jogát fenntartjuk.
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