
Návod k obsluze a montáži 
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1. Bezpe nostní opat ení

Tento ást obsahuje bezpe nostní opat ení, která je nutno za všech podmínek 
dodržet! 
a) UPS se nesmí provozovat bez uzemn ní 
b) Je nutno p ipojit nulový i zemnící vodi
c) Všechny práce spojené s údržbou je nutno provád t p i vypnutém za ízení a smí je 

provád t jen kvalifikovaný personál 
d) za ízení má v sob  vestav nou baterii a tudíž m že být výstup pod nap tím i bez p ipojení 

vstupního napájení 
e) baterie je zdrojem stejnosm rného proudu – pozor, p i manipulaci na možnost zkratu nebo 

jiného vodivého spojení svorek baterie. Baterie se nesmí odhazovat do ohn , nesmí se 
otevírat, nebezpe í poleptání elektrolytickým gelem! 

f) nezapínejte UPS, pokud je na bateriích vodivý povlak prachu nebo vlhkost 
g) pozor na to, aby se do UPS nedostal prach, vlhkost nebo jiné cizí p edm ty
h) Dodržujte dostate ný odstup mezi zadní stranou UPS a st nou tak, aby nemohlo dojít 

k poškození p ívodních a vývodních kabel
i) k p ipojení bateriových modul  pro rozší ení doby zálohy používejte jen p iložené 

konektory! 
j) UPS je navržena pro profesionální použití a není vhodná pro provoz v domácnostech 
k) pozor na p ipojení nulového vodi e, p i zám n  m že dojít k poškození za ízení (viz 

obrázek) 
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2. Úvod 

D kujeme, že jste zvolili tento produkt ady Dialog Dual. Tato, jako i jiné, UPS jsou 
vyrobeny dle nejp ísn jších norem a tak zajiš ují nejvyšší výkony. 

Po sv domitém prostudování této p íru ky m že být UPS instalována. 

P íru ka obsahuje pokyny pro používání a pro instalaci. 

Doporu ujeme tuto p íru ku uložit v blízkosti za ízení tak, aby bylo možno v p ípad
pot eby rychle vyhledat odpovídající instrukce. 

3. Provedení 

Tato ada USDD nalézá mnohostranné využití. M že být instalována jako stojací „TOWER“ nebo 19“ 
„RACK“ provedení. K tomu je p ibaleno veškeré p íslušenství. 

UPS má v sob  vestav né baterie, které je možno vym ovat za chodu UPS – technologie „hot 
swap“. Pro rozší ení doby zálohy je možno použít bateriové boxy, které jsou dodávány ve 
stejném designu jako jsou UPS. 
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3.1 Pohledy 

Spína  manuálního 
By-passu 

Kabel se svorkou 

Bateriový blok 

     (odejmutý elní kryt)      (s elním krytem) 

elní pohled 

Zajiš ovací drážky 

Odnímatelný displej 

Hlavní vypína

Odnímatelný elní kryt 
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Vstupní  tepelná pojistka 

Vstupní zásuvka IEC 16A 

Výstupní zásuvka IEC 10A 

Konektor pro p ipojení 
bateriového modulu 

Tla ítko volba/nastavení 

Zapínací tla ítko „ON“ Tla ítko „Stand-by“ 

Zadní pohled 
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1 Normální provoz   7 Rozsah nastavení 
2 Sí ový provoz    8 Servisní hlášení 
3 Bateriový provoz   9 as
4 Provoz v režimu „By-pass“  10 M ící rozsahy 
5 Ukazatel nabití baterií  11 Pohotovost 
6 Ukazatel zatížení 

4.  Instalace 

Stojanová „TOWER“ verze 

P i dodání je UPS sestavena ve stojanovém provedení. Je t eba ji osadit jen 2-mi horními zákryty 
(v p íbalu) dle obrázku. 
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19“ „RACK“ verze 

P í úprav  na 19“ verzi je nutno postupovat podle následujících instrukcí: 

1. Odstran ní nožek ze spodní ásti 

2. Oto ení displeje o 90 ° 
Zatla ením dvou p iložených plastových jazý k  do otvor  vedle displeje dojde k jeho 
uvoln ní a po vyjmutí se pooto í do požadované polohy. 

3. Oto it UPS do horizontální roviny a namontovat 19“ držáky 

4. Umístit UPS do rozvad e
Upozorn ní – UPS má v tší hmotnost nežli standardní 19“ prvky a proto je vhodné ji 
v zadní ásti rozvad e podep ít tak, aby nedocházelo k deformací elních 19“ stojin. 
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5.  P ipojení a provoz 

P ipojení
P ed p ipojením zkontrolovat, zda je vypnutý p ívod do UPS. Všechny práce na UPS je možno 
provád t jen p i vypnutém p ívodu 

1. P ipojit IEC 16 A p ívodku na kabel odpovídajícího pr ezu (verze USDD 330 a 400) a 
zapojit do vstupní zásuvky. 

 U verze USDD 550 – 1000 se p ívodní kabel p ipojuje do výsuvné svorkovnice na zadní 
ásti UPS (viz schéma na stran  6 ). 

 P ipojit bateriový p ídavný box – pokud se používá 
2. Zapnout hlavní vypína  na elní stran  UPS 
3. Za okamžik se UPS aktivuje, rozsvítí se displej, ozve se akustický signál a za ne blikat 

symbol 

4. UPS je v režimu „Stand-by“ – probíhá autodiagnostika 
5. UPS je p ipravena pro zapnutí do normálního režimu. 
6. P ipojit výstupní zásuvky (u verzí USDD550 – 100 p ipojit výstupní kabel do výsuvné 

svorkovnice). Pozor na dodržení polarity zásuvek!!! 

Sí ový provoz 

1. Stisknout „ON“ tla ítko na displeji dokud se neozve pípnutí 
2. P ipojit výstup z UPS 
3. Probíhá autodiagnostika a svítí symbol  
 každé 4 sekundy se ozve pípnutí. 
4. Zapnout hlavní p ívod – p estane akustická signalizace, zhasne symbol „baterie“ a UPS se 

automaticky p epne do normálního provozu.     

Bateriový provoz 

1. Stisknout hlavní vypína  na elním panelu 
2. Podržet tla ítko „ON“ na displeji na dobu delší nežli 5 sekund 
3. P ipojit vypnutou zát ž

Vypnutí UPS 

1. Podržte tla ítko“STBY“ po dobu 1,5 sekundy. UPS se p epne do režimu „Stand-by“ a 
za ne blikat symbol 

2. Vypn te hlavní vypína  na elním panelu UPS. 
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6.  Ukazatele na displeji 

SYMBOL  STAV    POPIS 

 Trvale svítí   Poruchové hlášení 
 Bliká    UPS je v režimu „STAND-BY“ 

 Trvale svítí   Normální stav a provoz 

 Trvale svítí   Sí ový provoz 
Bliká    Sí ový provoz, výstupní nap tí není  
    synchronizováno se vstupním nap tím 

Trvale svítí   Bateriový provoz, sou asn  se každé 4 sekundy 
     zývá akustická signalizace 
Bliká    Baterie jsou vybity, ozývá se akustická  
     signalizace každou sekundu 

Trvale svítí   Provoz p es By - pass 

   Dynamický ukazatel doby zálohy 

   Dynamický ukazatel zatížení 

 Bliká    PORUCHA – nutný zásah servisního technika 

        Trvale svítí    Aktivace odpo tu asu pro vypnutí 
        Bliká    Vypnutí UPS za 1 minutu 
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7.  Rozsah vizualizace a m ení 

Na displeji se zobrazují r zné hodnoty a v následujícím textu Vám je názorn  p iblížíme: 

P íklad      Popis 

 Sí ové nap tí 

 Sí ová frekvence 

 Výstupní nap tí 

 Výstupní frekvence 

 Zbývající as zálohy 

                 Kapacita baterií 

 Nap tí baterií 

     Zatížení UPS v procentech 

 Proudové zatížení 

 Teplota uvnit  UPS 
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8.  Nastavení parametr

Nastavitelné parametry: 

Frekvence: 50Hz 
 60 Hz 
 automatické nastavení 
Nap tí: 220 VAC 
 230VAC 
 240VAC 

Druh provozu: ON-LINE – technologie VFI 
 ECO – ekonomický provoz 
 SMART – jen p i zatížení 
 STAND-BY – „spící“ režim 

Nastavení se provádí stisknutím tla ítka „SEL/SET“ na minimáln  2 sekundy. Rozsvítí se symbol 
„SET“ na displeji. Dalším stiskem tla ítka „SEL/SET“ nastavíte požadované hodnoty. Uložení a 
opušt ní režimu nastavení se provede stisknutím tla ítka „SEL/SET“ na dobu delší než 2 
sekundy. 

9.  Komunikace 

Komunikaci s UPS je možno zajistit pomocí RS 232 nebo USB komunika ního rozhraní. UPS 
má ješt  slot pro další komunika ní kartu nap íklad pro komunikaci v prost edí TCP/IP, HTTP, 
SNMP RS 485, JBUS nebo MODBUS. Pro rozší ení komunikace se blíže podívejte do 
originálního manuálu. 

Komunika ní Software USPS² (POWERSHIELD²) je na p iloženém CD. Zabezpe uje intuitivní 
správu a nastavení UPS do volitelných režim . Propojení s PC je možno prost ednictvím 
p iloženého komunika ního kabelu (RS 232). 
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10.  Vým na bateriových blok

Bateriové bloky je možno vym ovat za provozu UPS. Je vhodné UPS p epnout do režimu 
Manuální BY-PASS p epína em, který se nachází pod elním krytem, po jehož odejmutí je 
p ístupný i bateriový box. 

Odejmutí elního krytu   P epína  manuální By-pass 

Dalším krokem je odpojení konektoru vedoucího z UPS od baterií 

Posledním krokem je vyjmutí bateriového bloku z UPS 

Nový bateriový blok se do UPS instaluje v opa ném po adí. 
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11. ešení problém

PROBLÉM  MOŽNÁ P Í INA  EŠENÍ 

  Není zapnut hlavní vypína  Zapnout hlavní vypína
  Odpojený konektor od bate- Provést kontrolu p ipojení bateriového 
  riového bloku   bloku (kapitola 10) 
Displej se nezapnul Odpojený kabel displeje Provést kontrolu p ipojení 
  Chyba v napájení  Zkontrolovat p ítomnost nap tí na p í-
        vodním kabelu 
  Vybavila tepelná pojistka Zkontrolovat stav tepelné pojistky na  
        zadním panelu UPS 

  UPS je v režimu Stand-by Stisknou tla ítko „ON“ na displeji 
Displej je zapnut, ale  Volba Stand-by OFF  Zm nit mod UPS 
zát ž není napájena Odpojen kabel na výstupu Zkontrolovat stav p ipojení  
        výstupního kabelu, zkontrolovat  
        p ítomnost výstupního nap tí 

  Vybavila tepelná pojistka Zkontrolovat stav tepelné pojistky na 
UPS funguje jen v        zadním panelu UPS 
bateriovém provozu Vstupní nap tí se nachází Zm it vstupní nap tí v síti. Je-li 
i když je p ítomno  mimo toleran ní rozsah,  mimo toleranci kontaktovat dodava- 
vstupní nap tí  ve kterém je UPS schopna tele energie. Pokud se jedná o p e- 
  pracovat    chodný jev, vy kat na návrat do  
        toleran ního pásma a UPS za ne op t
        pracovat 

UPS nejde zapnout a na        Zajistit, aby teplota v prostoru 
displeji se zobrazují chy- Teplota je pod 0° C  kde je UPS instalována, byla vyšší 
bové kódy A06,A08        nežli 0° C. 

Displej ukazuje chybový Zablokované vstupní relé Vypnout UPS a znovu ji zapnout,  
Kód A11        pokud UPS hlásí stejnou chybu pak 
        kontaktovat servis 

Akustická signalizace  
trvale signalizuje a je  
zobrazen n který z  P etížení UPS   Snížit zát ž UPS pod 100 % 
následujících chybových  
kód  A54,F50,F51,F52, 
L50,L51,L52 
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Je zobrazen chybový Bateriový blok je vadný Vym nit bateriový blok 
kód A61 

Je zobrazen chybový  Bateriový blok chybí nebo Provést kontrolu bateriového 
kód A62  není p ipojen   bloku 

Je zobrazen chybový Baterie jsou vybity nebo Spustit nabíjení baterií pomocí 
kód A63  poklesly jejich hodnoty  tla ítka „ON“ – na dobu minimáln
  pod provozní mez  2 sekund 

Akustická signalizace  
trvale signalizuje a je  
zobrazen n který z  Porucha provozu UPS  Odpojit zát ž od UPS a provést 
následujících chybových  pravd podobn  zabloko- restartování 
kód  F03,F05,F07,F10 vaná UPS 
F13,F21,F40,F41,F42,F43 

Akustická signalizace  
trvale signalizuje a je  Vnit ní teplota UPS je vysoká Provést kontrolu, zda teplota prostoru 
zobrazen n který z        není vyšší nežli 40°C. 
následujících chybových   
kód  F04,L04 

Akustická signalizace  
trvale signalizuje a je  Anomálie na jednom nebo Odpojit všechny p ipojené spot e- 
zobrazen n který z  více p ipojených spot ebi ích bi e a postupn  je p ipojovat, až se 
následujících chybových        zjistí, který je vadný 
kód  F53,L53 

Akustická signalizace  
trvale signalizuje a je   
zobrazen n který z  Provozní poruch UPS  Provést restart UPS, pokud se hlášení 
následujících chybových        objevuje znovu kontaktovat servis 
kód  F60,L03,L05,L07, 
L10,L13,L20,L21,L40 
L41,L42,L43 

Je zobrazen n který  Aktivní dálkový povel  Zapnout manuální By-pass a kontrolo- 
z kód  C01,C02,C03       vat p ipojení kontakt  dálkové správy 
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12.  Alarmové kódy

Pokud dojde k poruše na UPS nebo na za ízení p ipojených na výstup z UPS zobrazí se na 
displeji n který z anomálních (A), alarmových (F), povelových (C) nebo blokovacích (L) kód .
Jejich význam je na následujících ádcích: 

Anomálie: 

KÓD  POPIS  
A06  Teplotní idlo 1 pod 0°C 
A08  Teplotní idlo 2 pod 0°C 
A11  Zablokované vstupní relé  
A54  ON-LINE: zát ž je v tší nežli prahová hodnota 
  ECO: zát ž je v tší nežli 13A 
A61  Vym nit baterie 
A62  Bateriový blok chybí nebo není p ipojen 
A63 ekání na nabití baterií 

Alarmy: 

KÓD  POPIS 
F03  Pomocné obvody napájení nejsou v po ádku 
F04  P ekro ení teploty 
F05  Poškozené teplotní idlo 1 
F07  Poškozené teplotní idlo 2 
F10  Vstupní pojistka je vadná nebo je blokováno vstupní relé 
F13  Selhání nabíjení kondenzátorové baterie 
F21  Podp tí baterií 
F40  Podp tí st ída e
F41  Stejnosm rné výstupní nap tí 
F42  Nap tí na st ída i není správné 
F43  Podp tí na st ída i
F50  P etížení: Zát ž je v tší nežli 103% 
F51  P etížení: Zát ž je v tší nežli 110% 
F52  P etížení: Zát ž je v tší nežli 150% 
F53  Zkrat 
F55  ekání na snížení zát že p ed návratem do investoru 
F60  Podp tí baterií 

Aktivní povely: 

C01  Dálkový p íkaz k vypnutí 
C02  Dálkový p íkaz zát ž na By-passu 
C03  Dálkový povel k zapnutí 
C04  Dálkový p íkaz bateriový test 
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Blokování: 

L03  Chyba v pomocném napájení 
L04  Vysoká teplota na za ízení 
L05  Porucha teplotního senzoru 1 
L07  Porucha teplotního senzoru 2 
L10  Vstupní pojistka je vadná nebo je blokováno vstupní relé 
L13  Selhání nabíjení kondenzátorové baterie 
L20  Podp tí na bateriích 
L21  P ep tí na bateriích 
L40  P ep tí na st ída i
L41  Stejnosm rné výstupní nap tí 
L42  Nap tí na st ída i není správné 
L43  Podp tí na st ída i
L50  P etížení: Zát ž je v tší nežli 103% 
L51  P etížení: Zát ž je v tší nežli 110% 
L52  P etížení: Zát ž je v tší nežli 150% 
L53  Zkrat 

13.  P etížení

P ETÍŽENÍ BY-PASS     ST ÍDA
100% - 110% aktivace po 2 sekundách,  blokování po 60 sekundách 
 blokování po 120 sekundách 

110% - 150% aktivace po 2 sekundách  blokování po 4 sekundách 
 blokování po 4 sekundách 

150% a více okamžitá aktivace   blokování po 0,5 sekund
 blokování po 1 sekund
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14.  Technická data

+17 až +25 st.C


