MID6000RTI_1.0 6kVA/ 6kW
MID10000RTI_1.0 10kVA/10kW
Online, 1/1 fázisú, Rack/Torony
szünetmentes áramforrások
(külső akkumulátoros kivitel)
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1．Biztonság
Fontos biztonsági intézkedések – Jegyezze meg őket
Az UPS belsejében veszélyes feszültség és magas hőmérséklet uralkodik. Az
eszköz telepítése, működtetése és karbantartása során tartsa be a helyi biztonsági
előírásokat és törvényeket, különben személyi sérüléseket fog okozni vagy a
berendezést fogja károsítani. A kézikönyvben lévő biztonsági utasítások kiegészítésként
szolgálnak a helyi biztonsági előírásokhoz. Cégünk nem vállalja a felelőséget a helyi
biztonsági intézkedések áthágásából fakadó károkozást.

1.1 Biztonsági megjegzések
1． Még ha nincs is kapcsolat a hálózati tápegységgel, a 208/220/230/240VAC
feszültség akkor is fennállhat az UPS kivezetésén.
2． Az emberi biztonság érdekében indítás előtt jól földelje le az UPS-t.
3． Ne nyissa ki vagy rongálja meg az akkumulátort, mert a belőle kiömlő folyadék erősen
mérgező és káros a testre.
4． Kérjük kerülje az akkumulátor anód és a katód közötti rövidzárlatát, ugyanis szikrát
vagy tüzet okozhat.
5． Ne szerelje le az UPS burkolatát, ugyanis áramütést okozhat.
6． Ellenőrizze, hogy van-e magas feszültség az akkumulátorban, mielőtt hozzáér.
7． A működési környezet és a tárolás hatással van az UPS élettartalmára és
megbízhatóságára. Kerülje az UPS működtetése alatt az alábbi környzeti előírásokat:
◆ A terület páratartalma és hőmérséklete egy meghatározott tartományon kívüli
értékét (hőmérséklet 0 és 40℃ között, páratartalom 5%-95%)
◆ Közvetlen napfényt vagy közeli meleget
◆ Rezgő területet, ugyanis fenáll a lehetősége az UPS szétzúzásának
◆ Eróziós gázzal, gyúlékony gázzal, túlzott porral teli légtér
Biztosítson jó szellőzési feltételeket, különben az UPS belső részében lévő
alkatrészek túlmelegedhetnek, ami hatással lehet az élettartalmára.

1.2 Az útmutatóban használatos szimbólumok
FIGYELMEZTETÉS!
Áramütés veszélye

VIGYÁZAT!
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Olvassa el ezeket az információkat annak érdekében, hogy elkerülje a
berendezést károsodását.

2．Főbb jellemzői
2.1 Összefoglalás
Ezen szériájú UPS 1/1-es magas frekvenciás online UPS, két kapacitást: A 6kVA és
10kVA. A termékek modulárisak és alkalmazkodnak az N+X többlethez. Ez rugalmasan
tudja növelni az UPS modulok számát a töltési kapacitásnak megfelelően, ami
kényelmes a rugalmas eloszláshoz és a fokozatos befektetéshez.
Az UPS képes megoldani energia ellátással kapcsolatos problémákat, többek között
az áramszünetet, a túlfeszültséget, alacsony feszültséget, a hírtelen történő feszültség
esést, a magas feszültséget, a feszültség ingadozást, a hullámot, az áram megfutást, a
harmonikus torzítást, a zaj által okozott zavarást, a frekvencia ingadozást, stb…
Ez az UPS alkalmazható különböző eszközökön keresztül a számítógéptől kezdve, az
automata berendezéseken, valamint kommunikációs rendszereken keresztül, egészen
az ipari berendezésig.

2.2 Funkciók és jellezők
◆Egy fázis be/Egy fázis ki UPS
Az egy Egy fázis be/Egy fázis ki magas sűrüségű UPS rendszer, amely a bemenő
áramot képes egyensúlyban tartani. Nem fordulhat elő egyensúlytalansági probléma. És
támogatja az egyfázisú bementet is.
◆Digitális vezérlés
Az UPS ezen szériája a Digital Signal Processor(DSP) által vezérelt; ez növeli a
megbízhatóságot, a teljesítményt, az önvédelmet, az önvizsgálatot és így tovább.
◆Akkumulátor konfigurálása 16db-ról 20db-ra
Ezen UPS sorozat akkumulátor feszültsége konfigurálható 16db, 18db vagy 20db-on a
kényelme szerint.
◆Intelligens töltési módszer
Az UPS széria három fokozatú töltési módszert alakalmaz—
1.fokozat: magas áramú, állandó magas töltéssel garantálja a visszatöltést 90%-osra.
2.fokozat: Állandó feszültség
Az akkumulátor élinkítése érdekében bizonyosodjon meg, hogy az
akkumulátor teljesen fel van-e töltve.
3.fokozat: Lebegő mód
A harmadik fokozattal kiterjesztheti az akkumulátorok élettartalmát és garantálhatja a
gyors feltöltést.
-3-

◆LCD Kijelző
Az LCD kijelzőnek köszönhetően a felhasználó könnyen tájékozódhat az UPS
állapotáról és a működési paramétereiről, mint például a bemeneti/kimeneti feszültség,
frekvencia és töltés%, akkumulátor% és a körülvevő hőmérséklet, stb.
◆Intelligens vizsgáló funkció
A választható SNMP kártyának köszönhetően távolról is irányíthatod és vizsgálhatod
az UPS készüléket.

3．Telepítés
3.1 Kicsomagolási lista
1. Kicsomagolás közben ne támaszkodjon rá az UPS készülékre.
2. Ellenőrizze az UPS külsejét, hogy nem sérült esetleg a szállítás alatt. Ha bármilyen
sérülést észrevesz, akkor ne kapcsolja be a készüléket, hanem azonnal lépjen
kapcsolatba a forgalmazóval.
3. Ellenőrizze az alkatrészeket a csomagolási lista alapján. Amennyiben valamelyik
alkatrész hiányzik, abban az esetben lépjen kapcsolatba a fogalmazóval.

3.2 UPS Modul Kinézet

Elölnézet
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Hátsó nézet

Oldalnézet

(1) fogó (2) LCD kijelző
(3) Parallel Port 1 (4) EPO (5) PDU
(6) bemeneti megszakító （7）Intelligent slot （8）Battery Slot (9) Parallel Port 2
(10) USB (11) COM（RS232） (12)terminal

3.3 LCD vezérlő panel
1

2

3

4

5

6

7

8

LCD control panel introduction
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

ÁTALAKÍTÓ LED
AKKUMULÁTOR LED
BYPASS LED
ALARM LED
LCD kijelző
UP gomp
DOWN gomb

(8)
(9)
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ESC /OFF gomb
ENTER/ON gomb

3.4 Telepítés
◆Kérem az UPS készülék elhelyezése során figyeljen, hogy a hely tiszta, stabil,
rezgéstől, portól, nedvességtől, gyúlékony gáztól és folyadéktól, maró hatású anyagoktól
mentes legyen. Kerülje a magas szobahőmérsékletet, a szerver szobájába elszívó
ventilator telepítése ajánlott. Választható légszűrő, ha a készülék poros környzetben
működik.
◆A környezet hőmérséklete 0 és 40oC között legyen. Ha a környezet hőmérséklete
meghaladja a 40oC-ot, abban az esetben a töltési kapacitás 5oC-ént 12%-al csökkenhet. A
maximum hőmérséklet nem lehet magasabb, mint 50oC.
◆Ha az UPS szétszerelt állapotban van alacsony hőmérsékletnél, páralecsapódást
okozhat. Az UPS cask akkor telepíthető, ha a berendezés külső és belső része teljesen
száraz. Különben fennállhat az áramütés veszélye.
◆Az akkumulátorokat olyan körülmények között kell felszerelni, ahol a hőmérséklet a
szükséges értékeken belül van. A hőmérséklet nagyban meghatározza az akkumulátor
élettartalmát és kapacitását. Normál telepítésnél, az akkumulátor hőmérséklete 15°C és
25°C között legyen fenntartva. Tartsa távol az akkumulátort hőforrástól vagy fő szellőző
területtől stb.

FIGYELMEZTETÉS!
Az akkumulátor jellegzetes teljesítményadatait 20°C és 25°C közötti üzemi
hőmérséklet alapján adjuk meg. Működtetése ezen tartomány felett
csökkentetni fogja az akkumulátor élettartamát, miközben a működés alatt
csökkentik az akkumulátor kapacitását.
◆ A berendezést ne telepítse azonnal. Telepítés előtt egy-két óráig tárolja a
szobbahőmérséklet átvétele szempontjából.

VIGYÁZAT!
Egy használatlan akkumulátort 3 havonta újra fel kell töteni. Ideiglenesen
csatlakozik az UPS egy hozzáillő AC ellátó és aktíváló.
◆A legmagasabb tengerszint feletti magasság, ahol még az UPS normálisan működik:
1500 méter. A töltési kapacitást csökkentett, amikor az UPS olyan helyre van telepítve, ahol
a tengerszint feletti magasság több, mint 1500 méter, amint azt az alábbi táblázat is
mutatja.
Magasság（m）
Töltési együttható

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

100%

95%

90%

85%

80%

75%

70%

65%

◆ Ahhoz, hogy az UPS-t a szoftver által teljesen felügyelnt legyen, egyszerűen
csatlakoztassa az RS232 vagy egy USB kábelt a számítógép és az UPS mindkét végéhez.

3.5 Külső véőeszközök
Biztonsági okból szükséges telepíteni egy külső megszakítót az A.C. ellátó bemenetbe
és az akkumulátorba. Ez a fejezet útmutatót biztosít a képzett szerelők számára, akik a
telepítendő berendezés helyi kábelezési ismeretevével rendelkeznek
◆Külső akkumulátor
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Az UPS és az öccsekapcsolt akkumulátorok védettek a túláram hatásain át egy
DC kompatibilis hő mágneses áramköri megszakító az akkumulátor biztosítékkal
védettek.
◆UPS Kimenet
Bármely terheléseloszlásra használt külső elosztótáblának védőeszközökkel kell
felszerelve lennie, amelyeknek köszönhetően elkerülhető az UPS túltöltöttségének
kockázata.
◆Túláram

Védekező eszköz legyen telepítve a bejövő főellátás elosztó panelénél. Ezzel be
lehet azonosítani a tápkábelek áramkapacitását, valamint a rendszer túltöltési
kapacitását.

VIGYÁZAT!
Válassza a hő mágneses áramköri megszakítót egy IEC 60947-2 C tipusú
megszakítót használják.

3.6 Tápkábelek
◆ A kábel kialakításának meg kell felelnie az ebben a szakaszban megadott
feszültségekkel és áramokkal. Kérjük, kövese a helyi bekötési gyakorlatokat és vegye
figyelembe a környzeti körülményeket. (hőmérséklet és támogató eszközök) .

FIGYELMEZTETÉS！
INDÍTÁSKOR KÉRJÜK GYŐZŐDJÖN MEG A KÜLSŐ SZIGETELŐK
ELHELYEZÉSÉRŐL ÉS MŰKÖDÉSÉRŐL, AMELYEK CSATLAKOZTATVA
VANNAK A FŐ ELOSZTÓ PANEL UPS INPUT/BYPASS ELLÁTÓJÁBA.
ELLENŐRIZZE, HOGY EZEK A KIEGÉSZÍTŐK ELEKTROMOSAN EL
VANNAK-E SZIGETELVE, ÉS KÉSZÍTSEN BÁRMILYEN SZÜKSÉGES
FIGYELMEZETETŐ
JELZÉST
A
GONDATLAN
MŰKÖDTETÉS
MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN.

Cable Dimension
Kábel méretek
UPS
module

AC Input AC Output DC Input Grounding
(mm2)
(mm2)
(mm2)
(mm2)

6kVA

6

6

6

6

10KVA

10

10

10

10

VIGYÁZAT!
Védelmi földkábel: Csatlakoztasson minden szekrényt a földelési
rendszerhez. A földelő csatlakozáshoz kövesse a lehető
legrövidebb utat.
FIGYELMEZTETÉS!
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A MEGFELELŐ FÖLDELÉSI ELJÁRÁSOK ELMULASZTÁSA
ELEKTROMÁGNESES ZAVART EREDMÉNYEZHETNEK, BELEÉRTVE
ÁRAMÜTÉST ÉS TÜZET

3.7 Tápkábel csatlakozása
Miután a berendezést elhelyezte és rögzítette, csatlakoztassa a tápkábeleket a leírt
eljárások alapján.
Ellenőrizze, hogy az UPS teljesen el van-e választva külső áramforrástól és, hogy az
UPS tápszigetelői nyitva vannak-e. Ellenőrizze, hogy elektromosan el vannak-e szigetelve,
és tegyen figyelmeztető jelzéseket a gondatlan működés megelőzése érdekében.
Válassza ki a megfelelő tápkábelt és ügyeljen, hogy a csatlakozó kábel kapcsának
átmérője nagyobb vagy ugyanakkora legyen, mint a csatlakozó pólusok.

Bemeneti csatlakozás “egyfázisú + föld”

FIGYEMEZETÉS!
Ha a töltő berendezés nem áll készen az áramellátásra az
üzembe helyező mérnök érkezésekor, akkor akkor győződjön meg
arról, hogy a rendszer kimeneti kábelei biztonságosan vannak
elválasztva a végeiktől.
VIGYÁZAT!
A földelés és a semleges kötés elrendezésének meg kell felelnie
a helyi és az országos előírásoknak.

3.8 Akkumulátor csatlakozás
Az UPS 16 db akkumulátort használ sorba kötve (opcioálisan 18/20) darab. A
felhasználók igényeik szerint megválaszhatják a kapacitás és a töltések számát. A
csatlakozást az alábbi ábra mutatja:
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Megjegyzés：
Az UPS csatlakozó pólusainak BAT+ csatlakozik a pozitív pontjához, a BATcsatlakoztatva van negatív pontjához.
A gyári alapbeállítások alapján az akkumulátor mennyisége 16pcs és a
kapacitása 7AH. (töltőáram 1A). Amikor csatlakoztatja a 18pcs vagy 20pcs
akkumulátorokat, kérjük állítsa be újra az akkumulátor mennyiségét és
kapacitását, miután az UPS AC módban elindul. A töltőáram autómatikusa
beállítható a kiválasztott akkumulátor kapacitás szerint. (A töltőáram is
választható) A beállító eszközök által, minden kapcsolódó parameter beállítása
elvégezhető. Ezek a megfelelő beállítások az LCD-n keresztül történnek.
VIGYÁZAT!
Győződjön meg arról, hogy az akkumulátor kábeleinek soros
csatlakozása helyes. Kiemelten figyeljen az akkumulátor hely
polarítású sorbakötésére.
Ne keverje a akkumulátorokat különböző kapacitású vagy
márkájúakkal, valamint az újakat a régi eszközökkel.
FIGYELMEZTETÉS!
Biztosísta a megfelelő polarítású kapcsolatot az akkumulátor, és az
akkkumulátor biztosíték között, illetve az akkumulátor biztosíték és
az UPS között is.

3.9 UPS Multi－Modul telepítése
A prhuzamos rendszer telepítése hasonló, mint az egyedi rendszer telepítése. A
következő rész bemutatja a párhuzamos rendszerhez megadott telepítési eljárásokat.

3.9.1 Szekrény telepítése
Csatlakoztassa az ábra szerint az összes UPS-t práhuzamos üzemmódra kapcsold be.
-9-

Győződjön meg róla, hogy mindegyik UPS kimenet megszakító kikapcsolt
állapotban van, és nem lehet az UPS kimenetén jel. Az akkumulátorcsoportok külön vagy
párhuzamosan csatlakoztathatóak, ami azt jelenti, hogy a rendszer külön és közös
akkumulátort is biztosít.

FIGYELMEZTETÉS!
Győződjön meg róla, hogy az N, L vonalak helyesek és a földelés jól
csatlakozik-e.
3.9.2 Párhuzamos kábel telepítése
A rendelkezésre álló védett és duplán szigetelt vezérlőkébeleket gyűrűs
konfigurációban kell összekötni az UPS modulok között, az alábbiak szerint. A párhuzamos
vezérlőtábla minden UPS-modulra van felszerelve. A gyűrűs konfiguráció biztosítja a
vezérlés magas megbízhatóságát.
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3.9.3 A párhuzamos rendszer követelményei
A párhuzamos modulok egy csoportja nagy UPS rendszerként viselkedik, de ez azzal az
előnnyel jár, hogy nagyobb megbízhatóságot mutatnak. Annak a biztosítása érdekében,
hogy az összes modul egyenlően használva legyen és megfeleljen a lényeges bekötési
szabályoknak, kérem kövesse az alábbi:
1) Minden UPS-nek azonos besorolásúnak kell lennie, és ugyanahhoz a bypass

forráshoz kell csatlakoznia.
2) A Bypass és a fő bemeneti forrásoknak ugyanarra a semlegses potenciálra ra kell

csatlakoztatnia.
3) Az UPS modul mindegyik kimenetét a közös kimenetekhez buszra kell csatlakoznia.
4) A tápkábelek hosszának és specifikációjának meg – beleértve a Bypass bemeneti

kábeleit és az UPS kimeneti kábeleit – meg kell egyeznie. Ez megkönnyíti a töltés
megosztását, amikor bypass módban működik.

4．Működés
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4.1 Működési módok
Az UPS egy kettős átalakítású on-line UPS, amely a következő alternatív módokban
működhet：
◆Normál mód

A töltő áramot származtat az AC vezetékekből és táplálja az egyenírányítón keresztül a
DC akkumulátorkat. Ezután az inverter átalakítja az egyenfeszültséget váltóárammá és
táplálja a terhelést.
◆Akkumulátor üzemmód (Tárolt energia üzemmód)

Ha az AC bemeneti áram nem működik, akkor az inverter, amely az akkumulátortól kap
áramot, biztosítja a kritikus AC terhelést. Nincs áramkimaradás a kritikus terhelésig. Az UPS
automatikusan visszatér normál üzemmódba, amikor az AC helyreáll.
◆Bypass mód

Ha az átalakító nem működik, vagy túlterhelés lép fel, a statikus átkapcsoló aktíválódik,
és a terhelések az inverterről megszakítás nélkül átkerülnek a közvetlen AC betáplálási
oldalra. Abban az esetben, ha az inverter kimenete nincs szinkronizálva a bypass AC
forrással, a statikus kapcsoló elvégzi a terhelés átadását az inverteltől a bypass-ig
áramkimaradással a kritikus AC áram terhelésére. Ennek célja a szinkronizálatlan az AC
áramforrások párhuzamosságának elkerülése. Ez a megszakítás programozható, de
jellemzően kisebbre van beállítva, mint egy elektromos ciklus, például kevesebb, mint 15 ms
(50Hz) vagy kevesebb, mint 13,33ms (60Hz).
◆ECO Mód

Amikor az UPS AC módban van és a terhelésre vonatkozó követelmények nem
kritikusak, az UPS ECO módba állítható annak érdekében, hogy növelje az áramellátás
hatékonyságát. ECO módban az UPS Line-interactive módban működik, így az UPS
átkerül a bypass ellátásra. Amikor az AC paraméterek a beállított küszöbértéket
meghaladják, az UPS átkerül bypass-ról az inverterre és áramot szolgáltat az
akkumulátorról, akkor az LCD az összes kapcsolódó információt megjeleníti a képernyőn.
◆Párhuzamos redundancia mód (rendszer bővítés)

A magasabb kapacitás és/vagy a megbízhatóság növelése érdekében, akár négy UPS
modul kimenete is beprogramozható párhuzamos működésre és az egyes UPS-ekbe
beépített párhuzamos vezérlő biztosítja az automatikus terhelésmegosztást.

4.2 Kapcsolja be/ki az UPS-t
4.2.1 Csatlakoztassa a tápegységhez
VIGYÁZAT!
ÜGYELJEN ARRA, HOGY A FÖLDELÉS MEGFELELŐ LEGYEN!
◆ Állítsa az akkumulátor-megszakítót „ON” helyzetbe a felhasználói kézikönyv szerint
◆ Kapcsolja be az UPS-t

VIGYÁZAT！
Ellenőrizze, hogy a töltő biztonságosan csatlakozik-e az UPS
kimenetléhez. Ha a töltés nem áll készen arra, hogy áramot kapjon az UPS-től,
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győződjön meg, hogy biztonságosan el van választva az UPS kimeneti
csatlakozóitól.
Az UPS belső ventillátora forogni kezd, az UPS önvizsgálatot végez, amíg a
hangjelző kétszer sípol, hogy az UPS normális legyen. Akkor az UPS bypass ellátásra
kerül, Utility LED és a Bypass LED zölddé válik, az inverter elindul. Amikor az inverter
normál állapotban van, az UPS üzemmódba kapcsol és a terhelést most az inverter
biztosítja.
Nem számít, hogy az UPS rendesen működik-e vagy sem, az LCD kijelző jelző az
aktuális állapotot mutatja. A felső sorok az UPS működési állapotát mutatják és az alsó
sorok pedig jelzik a riasztási körülményeket, amikor azok előfordulnak.

4.2.2 Black(Cold) indítási eljárás
1

2

3

4

5

6

7

8

VIGYÁZAT!
Kövesse ezeket az eljárásokat, amikor a hálózati hiba van, de az
akkumulátor normál.
◆ Kapcsolja be az akkumulátort.
Az akkumulátor táplálja a kiegészítő tápegységet.
◆ Oldja ki a rajz szerint a hideg indító gombot (cold start buttons) a 9-es
pozícióban.
Amikor az akkumulátor normál, az egyenirányító működésbe lép, 30
másodperccel később az inverter elindul, és működésbe lép, INV és kimenet
világít.

VIGYÁZAT!
V á r j o n k ö r ü l b e l ü l 30 m á s o d p e r c e t m i I e l ő t t m e g n y o m j a a f e k e t
e sta rt gombot.
4.2.3 Inverter kipapcsolása
Amikor a hálózat megfelelő, nyomja meg az “ESC /OFF” gombot megközelítőleg
1 másodpercig, amíg a hangjelzés hallható, az inverter LED elalszik, a bypass LED
bekapcsol, akkor az UPS bypass ellátsra vált.

- 13 -

Amikor az UPS akkumulátoros üzemmódban van, vagy nincs AC bemenet,
nyomja az “ESC /OFF” gombot megközelítőleg 1 másodpercig amíg a hangjelzés
hallható, az UPS kimenete kikapcsolt állapotban van, a ventillátor forgása megáll.
60 másodperc után az összes LED az LCD kijelzőn kialszik.

4.2.4 Lecsatlakozás a hálózatról
VIGYÁZAT!
Ezt az eljárást kell követni az UPS kikapcsolásához és a töltéshez.
Minden tápkapcsoló, szigetelő és áramköri megszakító nyitva van,
és nincs kimenet.
◆Miután az inverter kikapcsolt állapotban van, fordítsa a tápegységet és az
akkumulátor megszakítót “OFF” állapotba, ekkor az LCD kijelző teljesen
kialszik és a ventillátor 60 másodperc alatt leáll. Ha külső akkumulátorok
csatlakoztatva vannak, kérjük kapcsolja az akkumulátor-megszakítót
“OFF” állapotba.

FIGYELMEZTETÉS!
Várjon körülbelül 5 percet, amíg a belső DC busz sín kondenzátorai
teljesen lemerülnek.

4.3 LCD kijelző utasításai
FIGYELMEZETÉS! A kijelző több funkciót biztosít, mint amik a kézikönyvben szerepelnek.
Az LCD kijelzőn 10 beállítás áll rendelkezésre:
Interface
Description

Content Displayed

01

Input

Voltage & Frequency

02

Output

Voltage & Frequency

03

Bat.﹢

Voltage & Current

04

Bat. -

Voltage & Current

05

Temperature

PFC/Internal temperature and
ambient temperature

06

Load

Load

07

Összekötő
feszültség

Bus voltage ±

08

Software version

DSP version of inverter software

09

Model

Model

ITEM

1. Amikor az UPS catlakoztatva van a tápegységgel vagy az akkumulátorral hideg indítási
módban, amint az alábbi ábra is mutatja:
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(1) Operational Status and mode
1) Működési állapot és mód, amikor az UPS egyszerű módban van, “NOA”-t vagy ECO” –t
vagy “CF”-t mutat, de ha az UPS párhuzamos módban van, “PAL”-t mutat.
2) Nyomja meg a “DOWN” gombot, és az UPS a következő oldalra lép, amint azt az alábbi
ábra is mutatja.

（2）Input voltage

（3）Output voltage

（5）Bat – voltage (Negative)

（4）Bat + voltage (Positive)

（6）Load

(7) Ha PFC/ Környezeti hőmérséklet fel megy,
akkor magas hőmérsékletet mutat（down）
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（9）Software version

( 8 ) Bus voltage

4.4 Paraméterek beállításai
A beállítási funkciót 4 gombbal lehet vezérelni (ENTER/ON, ESC/OFF, UP,DOWN): ENTER
---menjen be a beállítási oldalra és az értékek beállításáta az UP & DOWN ---különböző
oldalak kiválasztásához.
Az UPS bekapcsolása után, nyomja meg az UP és DOWN gombokat 3 másodpercig, majd
menjen a beállítási felület oldalára. A paraméterek beállítása után, nyomja meg az
“ESC/OFF” gombot amíg kilép az aktuális felületből.
4.4.1 Mód beállítása

Mód beállítása (Megjegyzés: A szaggatott vonal belsejáben található villogó rész.)
Miután belépett a beállítási menübe, az üzemmód beállítása alapértelmezett állapotban van,
és a módbeállítási vonal villog, amint az a fenti képen is látható.
 Használja az ENTER /ON gombot a különböző módok kiválasztásához. 4 különböző
tipusú mód található a beállításoknál: ECO, PAL, NOR,CF.


Nyomja meg a UP és DOWN gombokat az üzemmód beállításból való kilépéshez
(mentse a módbeállítást), és menjen a kimeneti feszültség beállítására vagy
párhuzamos többlet mennyiség beállítására.

4.4.2 Kimeneti feszültség beállítása
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Kimeneti feszltség beállítása
(Megjegyzés: A villogó szaggatott vonal belső része.)
Módbeállítás alatt nyomja meg a DOWN gombot vagy a frekvencia beállítása alatt nyomja
meg az UP gombot, ezzel a kimeneti feszültség beállítására megy át. A kimeneti
feszültségvezeték villog, amint az a fenti képen is látható..


Használja az ENTER/ON gombot a különböző kimeneti feszültség kiválasztásához. 4
különböző feszültség van---208,220, 230, 240.



Nyomja meg az ESC/OFF gombot, hogy kilépjen a kimeneti feszültség beállításából
(mentse el kimeneti feszültség beállításokat) és menjen a mód vagy a frekvencia
beállításhoz.

MEGJEGYZÉS: Inverteres táplálás esetén szükséges kikapcsolni az invertert a feszültség
és a frekvenciaszint beállítása előtt.
4.4.3 Kimeneti frekvencia beállítása

Frekvencia beállítása
(Megjegyzés: A villogó szaggatott vonal belső része.)
A kimeneti feszültség beállítása alatt nyomja meg a DOWN gombot vagy az akkumulátor
kapacitásának beállítása alatt nyomja az UP gombot, ez a frekvencia bellításhoz megy be. A
frekvenciavonal a fenti képen látható módon villog.
 Használja az ENTER/ON gombot a különböző frekvenciák kiválasztásához. 2
külömböző frekvencia van---50/60Hz.


Nyomja meg az ESC/OFF gombot a frekvencia beállításból való kilépéshez (mentse
el a frekvencia beállításokat) és menjen a kimeneti feszültség vagy az akkumulátor
kapacitás beállítására.
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Megjegyzés: Amikor az inverter a tápegységen van, szükséges kikapcsolni az invertert
mielőtt beállítja a feszülséget és a frekvencia szintjét.
4.4.4 Az akkumulátor kapacitásának beállítása

Akkumulátor kapacitás beállítása
(Megjegyés: A szaggatott vonal belsejében található villogó rész.)
Frekvencia beállításánál nyomja meg a DOWN gombot vagy az akkumulátor mennyiségének
beállításához nyomja meg az UP gombot, és akkor átugrik az akkumulátor kapacitásának
beállításához. Az akkumulátor kapacitása a fenti képen látható módon villog.


Használja az ENTER/ON gombot az akkumulátor különböző kapacitásának
kiválasztásához. Az akkumulátor kapacitásának tartománya 1-200Ah. (Megjegyzés:
az UP vagy a DOWN gomb hosszú megnyomásával gyorsan beállíthatja az
akkumulátor kapacitását.)



Nyomja az ESC/OFF gombot az akkumulátor kapacitásának beállításából való
kilépéshez (mentse el a kapacitási beállításokat) és menjen a frekvencia vagy az
akkumulátor mennyiségének beállításához.

4.4.5 Az akkumulátor mennyiségének beállítása

Az akkumulátor mennyiségének beállítása
(Megjegyzés: A szaggatott vonal belsejében található villogó rész.)
Az akkumulátor kapacitásánál nyomja hosszan a DOWN gombot vagy a bypass feszültgés
magasabb feszültségének beállításánál nyomja meg az UP gombot, és akkor átugrik az
akkumulátor mennyiségének beállításához. Az akkumulátor mennyisége a fenti képen látható
módon villog.
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Használja az ENTER/ON gombot a különböző akkumulátor mennyiségnek a
kiválasztásához. Az akumulátor mennyiségi tartományai: 16、18, 20.



Nyomja az ESC/OFF gombot az akkumulátor mennyiségének beállításából való
kilépéshez ((mentse el az akkumulátor mennyiségi beállításokat) és menjen az
akkumulátor kapacitásának vagy a bypass feszültség felső határának beállításához.

4.4.6 Bypass felső határának beállítása

Bypass feszültség felső határának beállítása
(Megjegyzés: A szaggatott vonal belsejében található villogó rész.)
Az akkumulátor mennyiségének beállításánál nyomja meg a DOWN gombot vagy a bypass
feszültség alacsonyabbra állításához nyomja az UP gombot, és akkor átugrik a bypass
felső határának beállításához. A bypass felső határa a fenti képen látható módon villog.


Használja a ENTER/ON gombot a különböző bypass feszültség felső határának
beállításához. A bypass feszülségének felső határának tartományai: 5%, 10%, 15%,
25% (25% kizárólag 220V kimenetnél).



Nyomja meg az ESC/OFF gombot a bypass feszültség felső határának beállításából
való kilépéshez (mentse el a bypassfeszültség felső határának beállításait) és menjen
az akkumulátor mennyiségének beállítására vagy bypass feszültség alacsonyabb
szintre történő beállítására.

4.4.7 Bypass feszültség alacsony beállítása

Bypass feszültség alacsonyabb szint beállítása
(Megjegyzés: A szaggatott vonal belsejében található villogó rész.)
A bypass feszültség magasabbra szintre történő beállításánál nyomja meg a DOWN gombot
vagy a párhuzamos ID beállításánál nyomja meg az UP gombot, és akkor átugrik a bypass
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alacsonyabb határának beállításához. A bypass alacsonyabb határértéke a fenti képen
látható módon villog.


Használja az ENTER/ON gombot a különböző bypass feszültség alacsonyabb
határának beállításához. A bypass feszültség alacsonyabb határának tartományai:
20%, 30%, 45%.



Nyomja meg az ESC/OFF gombot a bypass feszültség alacsonyabb határértékének
beállításából való kilépéshez (mentse el a bypass alacsonyabb feszültség
határértékének beállítását) és menjen át a bypass felsőbb határának beállítására
vagy a párhuzamos ID beállítására.

4.4.8 Hangjelző némításának beállítása

Hangjelző némításának beállítása (Megjegyzés: A szaggatott vonal belsejében található
villogó rész)
Nyomja meg a DOWN gombot a bypass feszültség alsó határértékének beállításánál vagy
nyomja meg az UP gombot a párhuzamos ID beállításánál, ENTER-rel tudja elfogadtatni a
beállításokat. Most a beállítási állapot villog, amint azt a fenti ábra mutatja (megjegyzés: on =
némítás; off = némítás feloldása). Amikor megnyomja, akkor a némítási ciklus beállítása
jelenik meg, ON vagy OFF választható. (Nyomja meg az UP vagy a DOWN gombot, hogy
kitudjon lépni a némítási beállításból (metse el a némítás beállítási állapotot) és kapcsoljon a
bypass feszültség alacsonyabb határértékének beállítására vagy a párhuzamos ID
beállítására (megjegyzés: amikor önálló módban van, nyomja meg a DOWN gombot a
kilépéshez és mentse el a beállításokat, akkor a önálló beállításai befejeződtek).
4.4.9 Az akkumlátor tesztelésének beállítása

Az akkumulátor önellenőrzés beállítása
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Ez az oldal az Akkumulátor önteszt beállításának bevezetője. Az alapértelmezett beállítás
“OFF”, amikor az UPS-nek nincs szüksége az akkumulátor önteszt funkciójára. Amikor
“ON”-ra vált, akkor az akkumulátorok 30 napon belül automatikusan elvégezhetik az
önellenőrzést. Három fajta akkumulátor-önteszt idő választható az alábbiak szerint.

On1 választásánál, az UPS képes átvinni akkumulátor módra autómatikusan 30 napon belül.
És az akkumulátor önellenőrzési ideje 10 másodperc.

On2 választásánál, az UPS képes átvinni akkumulátor módra autómatikusan 30 napon belül.
És az akkumulátor önellenőrzési ideje 10 perc.


On3 választásánál, az UPS képes átvinni akkumulátor módra autómatikusan 30 napon belül.
És az akkumulátor önellenőrzési ideje megadott időpont.

4.4.10 Párhuzamos ID beállítsa
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Párhuzamos ID beállítsa
(Megjegyzés: A szaggatott vonal belsejében található villogó rész.)
A bypass feszültség alacsonyabb szintre történő beállításánál nyomja meg a DOWN gombot
vagy a párhuzamos mennyiség beállításánál nyomja meg az UP gombot, és akkor átugrik a
párhuzamos ID beállítására. A párhuzamos ID a fenti képen látható módon villog.


Használja az ENTER/ON gombot a különböző párhuzamos ID beállításához. A
párhuzamos ID tartománya: 1~4.



Nyomja meg az ESC/OFF gombot a pázhuzamos ID beállításából való kilépéshez
(mentse el a párhuzamos ID beállításait) és menjen át a bypass alacsonyabb
határértékének beállítására vagy a párhuzamos mennyiség beállítására.

FIGYELMEZTETÉS! A párhuzamos kábel nem csatlakoztatható a párhozamos paraméterek
csatlakozásakor.
4.4.11 Párhuzamos mennyiségi beállítása

Párhuzamos mennyiségi beállítása
(Megjegyzés: A szaggatott vonal belsejében található villogó rész.)
A párhuzamos ID beállításánál nyomja meg a DOWN gombot vagy a párhuzamos többlet
mennyiség beállításánál nyomja meg az UP gombot, és akkor átugrik a párhuzamos
mennyiség beállítására. A párhuzamos mennyiség a fenti képen látható módon villog.


Haználja az ENTER/ON gombot a párhuzamos mennyiség beállításához. A
párhuzamos mennyiség tartománya: 2~4.



Nyomja meg az ESC/OFF gombot a párhuzamos mennyiség beállításából való
kilépéshez (mentse el a párhuzamos mennyiségi beállításokat) és menjen át a
párhuzamos ID beállítására vagy a párhuzamos többlet mennyiség beállítására.

4.4.12 Párhuzamos többlet mennyiség beállítása
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Párhuzamos többlet mennyiség beállítása
(Megjegyzés: A szaggatott vonal belsejében található villogó rész.)
A párhuzamos mennyiség beállításánál nyomja meg a DOWN gombot, és akkor átugrik a
párhuzamos többlet mennyiség beállítására. A párhuzamos többlet mennyiség a fenti képen
látható módon villog.


Használja az ENTER/ON gombot a párhuzamos többlet mennyiség beállításához. A
párhuzamos többlet mennyiség tartománya: 0~1



Nyomja meg az UP és a DOWN gombot, hogy átlépjen a párhuzamos mennyiség
beállításához, vagy nyomja meg az ESC/OFF gombot az üzemmód beállításából való
kilépéshez. Ekkor az UPS LCD panel beállítása megtörtént.

1. függelék - Specifikációk
Kapacitás
Típus
Bemeneti mód

6kVA/6kW

10kVA/10kW

6kVA；10kVA
Egyfázis + Föld

Teljesítménytényező

≥0.99

névleges feszültség

208/220/230/240Vac（beállítható）

névleges frekvencia

50Hz/60Hz（automatikus érzékelés）
120~276Vac

Feszültség tartomány
Frekvencia tartomány

bemenet

Bypass feszültség
tartomány

Bypass frekvencia
tartomány
THDI

akkumuláto
r

Akkumulátor száma
Akkumulátor típusa
Töltési modell

45~55Hz/54~66Hz
220Vac max：10%，15%，20% vagy 25%，
alapértelmezett ：25%
230Vac max：10%，15% vagy 20%，alapértelmezett
+20%
240Vac max：+10% vagy 15%, alapértelmezett +15%
min：20%, 30% or 45%, alapértelmezett 45%
±1%、±2%、±4%、±5%、±10%
≤3%（100% linearis terhelés, bemenet THDV ≤1%）
≤5% （100% nem linearis terhelés，bemenet THDV ≤
1%）
16/18/20db（beállítható）
VRLA
Boost töltés vagy csepptöltés autómatikusan
kapcsolhatóat
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Töltési idő
Töltőáram(A)
Kimenet típusa
Kimenet pontossága
Feszültség torzítás
(THD）
Névleges feszültség

kimenet

Frekvencia precizitása
Névleges frekvencia
Frekvencia követési
sebesség
Túlterhelés

Boost töltésnél max 20 óra
1A（S）/10A（H）
Egyfázísú + Föld
±1.0%；
≤2% at 100% Óhmos terhelés
≤5% at 100% Nem óhmos terhelés
208/220/230V/240Vac
±0.1%
50Hz/60Hz
1Hz/s
105%~110%，10min
110%~130% 1min

Csúcsérték tényező

≥130% 200ms
3:1

Normál hatékonyság

≥93%

Dinamikus válaszadás

Kapcsolási
idő

DC súly
Normál és akkumlátor
mód között
Inverter és bypass
között
Zaj
Kijelző
Biztonság

Max bemeneti feszültség

5.0%
20ms
≤500mV
0ms
0ms
feloldás：＜15ms (50Hz), ＜13.33ms (60Hz)
<55dB（1m）
LCD+LED
Meeting IEC62040-1 GB4943。
320Vac，1Hr
Áramvezetés ：IEC 62040-2

EMI
EMS
MTBF
MTTR
Szigetelés ellenállás
Szigetelés intenzitás
Impulzus
Védelem
Párhuzamos circumfluence
Párhuzamos egyenáram

Sugárzás ：IEC 62040-2
Harmónikus szabvány ：IEC 62040-2
IEC 62040-2
250,000Hr 1＋1 400,000Hr
30min
> 2MΩ（500Vdc）
2820Vdc， <3.5mA，1min
Meeting IEC60664-1 1.2/50uS+8/20uS 6kV/3kA.
IP20
1＋1≤8%，N＋1≤3%
1＋1≤8%，N＋1≤10%

2. függelék – Kommunikációs port meghatározása
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USB kommunikációs port
1

2

4

3

“Apa” csatlakozó leírása：

Pin 1 VCC , Pin 2 Dpin 3 D+ , Pin 4 GND

Alkalmazás: használja az UPSilon2000 Power Management szoftvert
Az USB elérhető funkciói
■ Figyeli az UPS tápellátását
■ Figyeli az UPS riasztási információit
■ Figyeli az UPS futó paramétereit
■ Időzítés ki/be kapcsolása

3. függelék - Választás
1.
2.
3.

Száraz kapcsolati kártya
SNMP káryta
Párhuzamos kártya

4. függelék - UPS üzenet táblázat
Az alábbi lista tartalmazza azokat a riasztási üzeneteket, amiket az UPS kellene mutatnia.
Ez a szakasz tartalmazza miden egyes riasztási üzenetet, ami segít a hibák elhárításában.
4.1 Riasztási információk

Tétel

UPS Figyelmeztető jelzés

Hangjelzés

LED

1

Egyenirányító hiba
Inverter hiba (Beleértve ha
az Inverter híd
rövidzárlatos)
Inverter Thyristor zárlatos

Folyamatos sípolás

Hiba LED világít

Folyamatos sípolás

Hiba LED világít

Folyamatos sípolás

Hiba LED világít

2
3
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Tétel

7

UPS Figyelmeztető jelzés
Inverter Thyristor
tönkrement
Bypass Thyristor zárlatos
Bypass Thyristor
tönkrement
Biztosíték szakadás

8

Párhuzamos relay hiba

Folyamatos sípolás

Hiba LED világít

9

Ventilátor hiba

Folyamatos sípolás

Hiba LED világít

10

Lefoglalt

Folyamatos sípolás

Hiba LED világít

11

Kiegészítő áramhiba

Folyamatos sípolás

Hiba LED világít

12

Inicializálási hiba

Folyamatos sípolás

Hiba LED világít

13

P-akkumulátor töltő hiba

Folyamatos sípolás

Hiba LED világít

14

N-akkumulátor töltő hiba

Folyamatos sípolás

Hiba LED világít

15

DC Bus túlfeszültség
DC
Bus
alacsony
feszültség
DC
bus
kiegyensúlyozatlanság
Soft indítás sikertelen
Egyenirányító
túlmelegedése

Folyamatos sípolás

Hiba LED világít

Folyamatos sípolás

Hiba LED világít

Folyamatos sípolás

Hiba LED világít

Folyamatos sípolás
Másodpercenként
kétszer
Másodpercenként
kétszer
Másodpercenként
kétszer
Másodpercenként
kétszer
Másodpercenként
kétszer
Másodpercenként
kétszer
Másodpercenként
kétszer
Másodpercenként
egyszer
Másodpercenként
egyszer
Másodpercenként
egyszer
Másodpercenként
egyszer
Másodpercenként
egyszer
Másodpercenként
egyszer
Másodpercenként
egyszer

Hiba LED világít

4
5
6

16
17
18
19
20

Inverter túlmelegedése

21

Lefoglalt

22

Fordított Akkumulátor

23

Kábelcsatlakozási hiba

24

Can Kommunikációs hiba

25

Párhuzamos
töltésmegosztás hiba

26

Akkumulátor túlfeszültség

27

Hálózati kábelezés hiba

28

Bypass kábelezés hiba

29

Kimeneti rövidzárlat

30

Egyenirányító túláram

31

Bypass túláram

32

Túltöltés

Hangjelzés

LED

Folyamatos sípolás

Hiba LED világít

Folyamatos sípolás

Hiba LED világít

Folyamatos sípolás

Hiba LED világít

Folyamatos sípolás

Hiba LED világít
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Hiba LED világít
Hiba LED világít
Hiba LED világít
Hiba LED világít
Hiba LED világít
Hiba LED világít
Hiba LED világít
Hiba LED villog
Hiba LED villog
Hiba LED villog
Hiba LED villog
Hiba LED villog
BPS LED villog
INV vagy BPS
villog

Tétel
33
34
35

UPS Figyelmeztető jelzés
Nincs akkumulátor
Akkumulátor
feszültség
alatt
Akkumulátor
alacsony
előfigyelmeztetés

36

Belső kommunikációs hiba

37

DC komponens hiba

38

Párhuzamos túltöltés

41

Hálózati
feszültség
rendellenes
Hálózati
frekvencia
rendellenes
Bypass nem elérhető

42

Bypass hiba

43

Inverter érvénytelen

45

EPO

39
40

Hangjelzés
Másodpercenként
egyszer
Másodpercenként
egyszer
Másodpercenként
egyszer
Másodpercenként
egyszer
2 másodpercenként
egyszer
2 másodpercenként
egyszer
2 másodpercenként
egyszer
2 másodpercenként
egyszer

LED
BATTERY villog
BATTERY villog
BATTERY villog
Bypass LED világít
INV villog
INV villog
BATTERY LED
világít
BATTERY LED
világít
BPS villog
BPS villog

Folyamatos sípolás
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Hiba LED világít

