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Děkujeme Vám za to, že jste si vybrali náš výrobek. 
 

Výrobce Riello UPS Manufacturing s.r.l. se specializuje výhradně na výrobu systémů nepřetržitého napájení (UPS). Tyto UPS systémy jsou vysoce kvalitní 
výrobky, pečlivě konstruované tak, aby splnily nejpřísnější výkonnostní kritéria. 
Tento záložní zdroj patří do kategorie VFI (Voltage Frequency Independent) s dvojí konverzí napětí.  
Tento uživatelský manuál poskytuje základní instrukce k ovládání UPS a její obsluze. Abyste dosáhli nejlepšího výkonu na vaší UPS, přečtěte si a řiďte se laskavě níže 
uvedenými pokyny. Doporučuje se ponechávat tento manuál v blízkosti vašeho záložního zdroje. 
 
© Jakákoliv část toho manuálu nesmí být žádným způsobem reprodukována bez schválení výrobce. Výrobce si vyhrazuje právo na změny v datech a schématech. 
 
Upozornění:  
Před instalací UPS nebo zapojováním tohoto zařízení si pečlivě pročtěte tuto příručku, protože obsahuje důležité instrukce ve vztahu k bezpečnosti, použití a údržbě. 
Tuto příručku uchovávejte na bezpečném místě pro budoucí použití.  
 
 
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE 
 
Vstupní zásuvka, do které je UPS připojena musí být uzemněna. Nebezpečné napětí může být uvnitř na zařízení dokonce i když je UPS vypnuta. Z tohoto důvodu musí 
být všechny opravy provedeny pouze autorizovanou osobou. 
Výstupní zásuvka může být pod napětím i když není UPS připojena k síti. V případě výpadku sítě (BATTERY MODE) neodpojujte vstupní síťový kabel k UPS, aby bylo 
zajištěno tak uzemnění vaší zálohované zátěže. 
Zabraňte vniknutí kapalin, nebo jiných cizích těles do UPS. 
Vzhledem k tomu, že síťový kabel UPS je považován za oddělující prostředek, síťová zásuvka, do které je UPS připojena a zadní část UPS musí být snadno přístupná a 
snadno odpojitelná. 
Uvnitř UPS se může objevit životu nebezpečné napětí i když není UPS zapojena do sítě. V případě nebezpečí odpojte UPS od zdroje energie (síť a baterie), odpojte 
vstupní síťový kabel ze síťové zásuvky nebo kabel ze zadní  části UPS a vypněte UPS pomocí tlačítka OFF.  
Při provozu UPS vzniká unikající proud o velikosti přibližně 1 mA. K zajištění maximálního limitu unikajícího proudu 3,5mA se ujistěte, že zátěž má unikající proud 
maximálně 2,5mA.  
Při výměně pojistek použijte POUZE pojistky stejného typu. 
Vyměněné baterie jsou považovány za toxický odpad a musí být s nimi být podle toho náležitě zacházeno (po uplynutí životnosti baterie musí být ekologicky 
zlikvidovány). Baterie neházejte do ohně, mohou explodovat.  
Nezkoušejte otevírat baterie, jejich údržba není možná. Navíc elektrolyt je nebezpečný vaší kůži a očím a může být toxický 
UPS používejte v souladu se specifikacemi uvedenými v tomto návodu. 
 
Poznámka: není možné zaručit, že se při provozování UPS neobjeví rušení rozhlasového nebo TV příjmu. Pokud tato UPS způsobuje rušení rádiového nebo TV 
přijímače, způsobené vypnutím nebo zapnutím UPS, může se  uživatel pokusit odstranit rušení jedním z následujících způsobů: 
-zapojit UPS do zásuvkového okruhu odlišného od toho, do kterého je zapojen přijímač 
- zvětšit odstup mezi UPS a přijímačem 
- přeorientovat anténu přijímače 
 
 
 
Důležité: 
Umístění UPS v jiných prostorech než v prostředí s teplotou mimo rozsah 17- 25`C  a umístění v jiném než obyčejném bezprašném prostředí o vlhkosti 50-95% (bez 
kondenzace) může být důvodem ztráty záruky. 
Stopy po malířských pracích a stavební prach na deskách plošných spojů UPS jsou důvodem k okamžitému zrušení záruky. 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÚVOD 
 
Nová třída záložních systémů UPS Dialog Plus byla navržena s ohledem na nejnovější vývoj v oblasti konstrukce a elektroniky. Je kompaktní, lehká, všestranně 
spolehlivá a vysoce účinná s nepřekonatelnou úrovní ochrany zálohovaných zářízení.  
 
UPS Dialog plus využívá technologie ON LINE – to znamená; za všech podmínek poskytuje trvale nepřetržité, stabilní a nerušené sinusové napětí na výstupu. 
Kapacita akumulátorů je automaticky testována a dobíjení baterií je řízeno mikroprocesorem. Nepřetržitě jsou sledovány i další parametry jako jsou napětí a frekvence, 
měnič proudu a frekvence, vlastní zátěž, vnitřní teplota, stav akumulátorů. Tato třída UPS je vybavena automatickým by-passem, přepne zátěž, v případě přetížení nebo 
chyby systému, na hlavní síť. Zaručuje tak nepřetržitou dodávku proudu i za kritických podmínek. 
UPS Dialog Plus je dodávána ve dvou verzích: 

� Standard: s akumulátory uvnitř UPS 
� ER: bez vnitřních akumulátorů, ale obsahující výkonný bateriový dobíječ (max 8A). Tato série musí být kombinována s externím bateriovým boxem, určeno 

pro dlouhou nezávislou dobu zálohy.  
 
Data níže popisují zmiňované verze: 
 
Řízení a kontrola mikroprocesoru, automatický by-pass, auto power OFF, test akumulátorů, autorestart, RJ-45, rozsah napětí na vstupu 110V – 300V při 60% zátěži, 
160V – 300V při 90%zátěži, bez možnosti prodloužení doby zálohy.  4 zálohované výstupy. SW - PowerShield²: monitorování a vypnutí pro Windows 95, 98, NT 4.0, 
Me, 2000, 2003, Mac OS , XP, Linux, Novell (na CD ROM).  Plug and Play funkce. Slot pro SNMP síťovou kartu Netman 102  
 

Označení 
UPS 

Nominální 
výkon (VA) 

Výkon 
(W) 

Datové 
rozhraní  (v x š x h) (mm) 

Hmotnost 
(kg) 

Doba zálohování 
(min.) 

DLP 70 700 490 RS232 231x158x400 12 8 
 
Řízení a kontrola mikroprocesoru, automatický by-pass, auto power OFF, test akumulátorů, autorestart, RJ-45, rozsah napětí na vstupu 110V – 300V při 60% zátěži, 
160V – 300V při 90%zátěži, s možností prodloužení doby zálohy (Akumulátorové moduly. u DPL 100 jsou BB 36-7, BB 36-12, BB 36-24, u DLP 150 jsou BB 48-7, BB 
48-12, BB 48-24, u DLP 200 a DLP 300 jsou BB 96-7, BB 96-12).  U DLP 100 a 150 jsou 4 zálohované výstupy u DLP 200 a 300 je 6 zálohovaných výstupů. SW - 
PowerShield²: monitorování a vypnutí pro Windows 95, 98, NT 4.0, Me, 2000, 2003, Mac OS, XP, Linux, Novell (na CD ROM).  Plug and Play funkce. Slot pro SNMP 
síťovou kartu Netman 102  
 

Označení 
UPS 

Nominální 
výkon (VA) 

Výkon 
(W) 

Datové 
rozhraní  (v x š x h) (mm) 

Hmotnost 
(kg) 

Doba zálohování 
(min.) 

DLP 100 1000 700 RS232 231x158x400 14 8 

DLP 150 1500 1050 RS232 231x158x500 19 8 

DLP 200 2000 1400 RS232 340x192x460 34 13 

DLP 300 3000 2100 RS232 340x192x460 35 8 
  
POPIS UPS 

POHLED NA ČELNÍ PANEL UPS 

 
Modely: 700-1000-1500VA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Modely: 2000-3000VA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. panel indikátorů LED 
2. tlačítko ON 
3. tlačítko OFF 



 
POHLED NA ZADNÍ PANEL UPS 

 

 
1. RS232 sériový komunikační port  
2. Větrací otvory ventilátoru 
3. Telefon/modem ochrana 
4. Vstupní tepelná pojistka 
5. IEC hlavní síťová zástrčka, vstupní 
6. IEC výstupní zástrčka (max 10A) 
7. Komunikační rozšiřující slot 
8. Zásuvka pro zálohovací baterii 

 

Dialog Plus 70 Dialog Plus 100 / 100 ER / 150 
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9. RS232 sériový komunikační port  
10. Větrací otvory ventilátoru 
11. Telefon/modem ochrana 
12. Vstupní tepelná pojistka 
13. IEC hlavní síťová zástrčka, vstupní 
14. IEC výstupní zástrčka (max 10A) 
15. Komunikační rozšiřující slot 
16. Zásuvka pro zálohovací baterii 
17. IEC 16A výstupní zástrčka 
18. Pojistky 

 
 
POHLED NA PANEL INDIKÁTORŮ LED 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
 Indikace úrovně zátěže 

2
 Indikace úrovně baterie 

3
 Indikace stavu sítě  

4
 Indikace stavu baterií / baterie blízko vybití 

5
 Indikace vybití baterie 

6
 Indikace napájení zátěže by-passem 

7
 Indikace poruchy “Fault/Stand-by”  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dialog Plus 200 ER Dialog Plus 300 / 300 ER 
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User's
manual

 
INSTALACE UPS  

Vybalení a kontrola UPS 
Po otevření balení je důležité ihned zkontrolovat obsah. 
Balení by mělo obsahovat následující: 
 

 
UPS       RS232 kabel    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IEC 10A(nebo 16A) Síťový kabel      IEC 16A Síťový kabel (pouze model 3000VA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 IEC 10A propojovací kabely    Uživatelský manuál + CD-ROM se softwarem  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POUŽITÍ UPS 
 
Tato kapitola popisuje úkony pro přípravu UPS. 
VAROVÁNÍ: uvedené instrukce by měly být pro vaši vlastní bezpečnost i bezpečnost zařízení pečlivě dodržovány. 

 

PŘED USKUTEČNĚNÍM NÁSLEDUJÍCÍCH OPERACÍ SE UJISTĚTE, ŽE UPS JE KOMPLETNĚ VYPNUTA, NENÍ 
ZAPNUTA DO SÍTĚ A NEMÁ PŘIPOJENOU ŽÁDNOU ZÁTĚŽ. 

 
 

Zapojení a první zapnutí UPS 
 
 

1) zapojte síťový kabel (dodáno v balení) do vstupní zástrčky IEC,  

2) zapojte síťový kabel UPS do zásuvky elektrické sítě,  

3) po chvíli se UPS aktivuje, začne vydávat akustický signál a rozsvítí se LED dioda “Fault/Stand-by”. UPS je nyní ve stavu Stand-by: to znamená, že UPS pracuje v 
úsporném režimu, při minimální spotřebě. Mikroprocesor je napájen a  zajišťuje sledování úloh a autodiagnostiku; baterie jsou dobíjeny; výstupy jsou odpojeny; 
větráky pracují; vše je připraveno ke startu UPS, 

4) zapojte zátěž/e do zástrček na zadním panelu UPS, použijte přívodní kabely IEC-IEC dodané v balení, nebo kabely o maximální délce 10 metrů. 
P.S.: nezapojujte zátěž, která pohlcuje více než 10A do zástrček 10A IEC. Taková zátěž by měla být zapojena přednostně do zástrčky 16A IEC, pokud je to 
možné.  

 
Zapojení do ochranného zařízení Net/Tel 

Telefon/modem nebo kabelová síť může být zapojena do modularních RJ-45/RJ11 konektorů, umístěných na zadním panelu UPS, bude tak zajištěna ochrana proti 
přetížení. Pro tento typ připojení je požadován telefonní (síťový)  prodlužovací kabel. 

P.S.: zapojení je volitelné. Net/Tel ochrana je aktivní i když je UPS vypnuta nebo vypojena z hlavní sítě.   

Varování: ochranné zařízení proti přetížení na telefonní lince nemusí fungovat, není-li správně nainstalováno. Ujistěte se, že telefonní síťový kabel je 
zapojený do zástrčky označené “IN”, a že kabel ochraňovaného zařízení (telefon, modem, network card, atd.) je zapojený do zástrčky označené “OUT”.   

Varování: ochranné zařízení proti přetížení je určeno pouze pro vnitřní použití. Nezapojujte telefonní kabely během bouřky. 

P.S.: ochranné zařízení limituje účinky přetížení, nemůže však zajistit celkovou ochranu. 
 
 
 
 
 
 

 



 

Zapnutí UPS za současného napojení na el.síť 
 

1) Stiskněte tlačítko ON po dobu nejméně 1 sek. (dokud zní akustický signál). Po uvolnění se rozsvítí všechny LED diody asi na 1 sekundu a zazní signál. UPS se 
rozběhne a spustí krátký test napětí akumulátorů a stavu elektrické sítě. Za normálních podmínek, po skončení testu, zůstanou svítit pouze hlavní LED diody, 
úroveň zátěže a úroveň akumulátorů (jestliže svítí jiné nebo začne znít akustický signál, nahlédněte do kapitoly “Alarmy a Indikace” pro další detaily).  

2) Zapněte zátěž zapojenou do UPS. 

Pouze pro první zapnutí platí: po asi 30 sek., zkontrolujte, zda UPS pracuje správně:   

1. Simulujte black-out (celkový výpadek) tak, že vypojíte napájecí síťový kabel, 

2. zátěž musí pokračovat v chodu, napájena baterií “battery mode”, indikátor svítí a UPS vydává v intervalu 4 sekund akustický signál, 

3. po opětném připojení UPS k síti, by se měla UPS vrátit do normálního provozu. 
 
Zapnutí UPS při odběru el.energie z baterií (je-li síť bez proudu) 
 

1) Jetliže je hlavní síť bez proudu, stiskněte tlačítko ON po dobu asi 1 sekundu (dokud zní akustický signál, potom uvolněte). Všechny LED diody na panelu se 
rozsvítí, akustický signál zní asi 1 sekundu. UPS spustí test napětí baterií, je-li vše v normálu, pouze ve stavu “Battery mode”, indikátory úrovně akumulátorů a 
úrovně zátěže svítí, doprovázeny přerušovaným akustickým signálem. 

2) Zapněte zátež zapojenou do UPS. 
 
Vypnutí UPS 

 
Je-li UPS napájena ze sítě; UPS kompletně vypnete stisknutím tlačítka OFF (po dobu asi 2 sekundy) dokud zní akustický signál, potom tlačítko uvolněte. UPS se 
vrátí do modu stand-by a rozbliká se pouze LED dioda “Fault/Standby”. 

Je-li UPS napájena z baterií a časový spínač není zapojen; UPS kompletně vypnete stisknutím tlačítka OFF (po dobu asi 2 sekundy) dokud zní akustický signál, 
potom tlačítko uvolněte. Akustický signál zní po dobu 1 sekundy. Všechny LED diody svítí, dokud není zdroj kompletně vypnut. 

Je-li UPS napájena z baterií a časový spínač je zapojen; UPS kompletně vypnete stisknutím tlačítka OFF (po dobu asi 5 sekund) dokud zní druhý akustický signál, 
potom tlačítko uvolněte. Akustický signál zní po dobu 1 sekundy. Všechny LED diody svítí, dokud není zdroj kompletně vypnut. 

 

FUNKCE ZOBRAZOVANÉ NA PANELU UPS 

UPS v modu “stand-by” (úsporný režim) 

� Softwarově naprogramovaný shutdown zrušíte stisknutím a přidržením tlačítka “ON” až dvakrát pípne, potom uvolněte (přibl. 5 sek), nebo stiskněte tlačítko 
“OFF” a přidržte až do pípnutí, potom uvolněte (přibl. 2 sek). (Více informací na dodaném CD.) 

UPS v modu “mains power” (napájení ze sítě) 

� Přerušovaný alarm ztlumíte na UPS během konečné fáze plánovaného shutdownu, přidržte tlačítko ON (po dobu asi 1 sekundy) až 1x pípne, potom uvolněte. 

� Softwarově naprogramovaný shutdown zrušíte stisknutím a přidržením tlačítka “ON” až dvakrát pípne, potom uvolněte (přibl. 5 sek), nebo stiskněte tlačítko 
“OFF” a přidržte až do pípnutí, potom uvolněte (přibl. 2 sek). (Více informací na dodaném CD.) 

� Test baterií spustíte: přidržte tlačítko ON (po dobu asi 5 sekund) až 3x pípne, potom uvolněte. V tomto započne test baterií. LED diody na displeji cyklicky 
blikají. Jakmile je test kompletní, baterie jsou v pořádku, UPS se vrátí do stavu kdy je napájena ze sítě, s obvyklými údaji. V případě, že jsou baterie vybité nebo 
vadné, rozsvítí se dioda “battery failure” a rozezní se akustický signál (další detaily vyhledejte v kapitole Alarmy a indikátory). 

� Přibližné hodnoty vstupního síťového napětí UPS zjistíte: stiskněte tlačítko ON po dobu nejméně 10 sekund až 4x pípne. Potom tlačítko uvolněte, indikátor 
úrovně baterií znázorní hodnoty napětí baterií.  

UPS v modu “battery” (napájení z baterie) 

� Přerušovaný alarm (který zní při napájení UPS z baterií) ztlumíte přidržením tlačítka ON (po dobu 1 sekundy) až 1x pípne, potom uvolněte.  

Pozn.: UPS nelze umlčet, jetliže jsou baterie blízko vybití (akustický signál zní přerušovaně v intervalu 1 sekundy).  

� Softwarově naprogramovaný shutdown zrušíte přidržením tlačítka ON (po dobu asi 2 sekundy) až 2x pípne, potom uvolněte. (Více informací na dodaném 
CD.) 

 PANEL INDIKÁTORŮ LED     Tato kapitola detailně popisuje všechny indikátory LED na panelu. 

IKONA STATUS POPIS 

červená /  
stále svítící 

Indikuje poruchu. 

  
 červená / 

blikající 
UPS je v stavu stand-by. 

zelená /  
stále svítící 

UPS napájena ze sítě. 

   
 zelená / blikající 

� UPS napájena ze sítě. 
� Vstupní napětí je mimo povolený rozsah. 

zelená /  
stále svítící 

UPS pracuje v “battery modu”, akustický signál zní v pravidelných intervalech. 

  
 zelená / blikající 

UPS pracuje v “battery modu”, UPS signalizuje, že se blíží vybitíbaterií. V tomto případě 
akustický signál zní v pravidelných intervalech 1 sek. (viz.tab.1)  

  
 

červená /  
stále svítící 

Indikuje poruchu baterií. 

 
 

žlutá /  
stále svítící 

Zátěž zapojená do UPS je napájena přes bypass. 

Znázorňuje odhad procentní hodnoty úrovně kapacity baterie – 5 LED diod (viz.tab.2). 

    zelená / aktivní 
Přidržením tlačítka ON po dobu nejméně 10 sekund ukáže hodnoty vstupního napětí 

(viz.tab.3). 

 
 

 
zelená-červená / 

aktivní 
Indikuje % zátěže zapojené do UPS v poměru k nominálním hodnotám. Poslední ikona 

indikuje přetížení (viz.tab.4). 

 



 

Tab. 1 

STAV BATERIÍ LED – funkce baterií - 

Normalní ● 

Vybití ♦ 

● LED dioda – stále svítící 
♦ LED dioda – blikající (1x za sekundu) 

 

Tab.2 

BATERIOVÝ LED-DIODOVÝ GRAF 
ÚROVEŇ BATERIÍ 

1 2 3 4 5 

0%~20% ●     

20%~40% ● ●    

40%~60% ● ● ●   

60%~80% ● ● ● ●  

80%~100% ● ● ● ● ● 

 

Tab.3  

BATERIOVÝ LED-DIODOVÝ GRAF 
VSTUPNÍ NAPĚTÍ 

1 2 3 4 5 

190V~200V ●     

200V~230V ● ●    

230V~250V ● ● ●   

250V~260V ● ● ● ●  

>260V ● ● ● ● ● 
 

Tab.4 

LED-DIODOVÝ GRAF ZÁTĚŽE 

ÚROVEŇ ZÁTĚŽE 
25 50 75 100 !  

0~5%      

5~25% ●     

25%~50% ● ●    

50%~75% ● ● ●   

75%~102% ● ● ● ●  

>102% ● ● ● ● ● 

● LED dioda – stále svítící 
♦ LED dioda – blikající (1x za sekundu) 

 

PŘETÍŽENÍ NA UPS 

Následující tabulka popisuje reakce UPS na přetížení sítě nebo baterií a indikuje čas, který zbývá do vypnutí. 
 

ÚROVEŇ PŘETÍŽENÍ 
DOBA NAPÁJENÍ ZÁTĚŽE 

 (síť) 
DOBA NAPÁJENÍ ZÁTĚŽE 

 (baterie) 

102% < ZÁTĚŽ ≤ 109% Přepne do bypassu po 30min. 
Shutdown po 30min. (má-li baterie 

dostatečnou dobu zálohování) 

110% <= ZÁTĚŽ ≤ 130% Přepne do bypassu po 30sek. Shutdown po 30sek. 

130% < ZÁTĚŽ ≤ 150% Přepne do bypassu po 10sek. Shutdown po 10sek. 

ZÁTĚŽ > 150% Přepne do bypassu po 0,5sek.  Shutdown po 0,5sek. 

ZKRAT Okamžitý shutdown (vypnutí) Okamžitý shutdown 

 
 
Po přepnutí do bypassu, následkem přetížení, UPS dodává proud do zátěže ze sítě, zní nepřetržitý akustický signál. Zredukujte připojenou zátěž na 102% a UPS se vrátí 
do normalního operačního stavu. 
 
Je-li úroveň přetížení příliš vysoká, aktivuje se vstupní tepelná ochrana a způsobí kompletní vypnutí UPS. 
Obnovte normální chod UPS zredukováním připojené zátěže na 102%. Tepelnou ochranu obnovte stisknutím správného tlačítka na zadní straně UPS, potom opět zapněte.  
Obnovte normální chod UPS po následném selhání způsobeném přetížením (akustický signál nepřetržitě zní, zátěž není napájena), zredukujte zátěž na 102%. Přidržte 
tlačítko OFF dokud akustický signál nepřestane znít, potom uvolněte. Počkejte, dokud UPS není kompletně vypnuta, potom opět zapněte.  
 
 
 
 
 
 
 



 

KOMUNIKACE 

UPS má násedující komunikační výstupy (viz.UPS obrázek). 
 

� RS232 sériový port 

� KOMUNIKAČNÍ SLOT: rozšiřující slot pro přídavné komunikační karty 
 
RS232 sériový port umožňuje propojení PC (COM port) pomocí pin-to-pin sériového kabelu (součástí dodávky (1)). 

 
 

RS232 KONEKTOR 

21 3 4 5

7 986

 

PIN No. SIGNÁL 

1 Kontakt uzavřen: UPS porucha/bypass/alarm (2) 

2 TXD 

3 RXD/SD (dálkový shutdown) (3) 

4  

5 GND 

6 +12Vdc interface power input 

7 PNP Signál 

8 Kontakt uzavřen: baterie blízké vybití (2) 

9 Kontakt uzavřen: battery mode (2) 

 
 
(1) Použijete-li vlastní kabel, měl by být pin-to-pin, maximální délky 3 metry. 
(2) Maximální zatížení optického členu +35Vdc / 15mA. 
(3) SD: je-li UPS napájena z baterií, bude vypnuta po přivedení +5~15Vdc (mezi PIN 3 a PIN 5) po dobu nejméně 20 sekund. 
 
KOMUNIKAČNÍ SLOT 

Všechny UPS jsou dodávány s rozšiřujícím slotem pro volitelné komunikační karty tak, aby byla zajištěna kompatibilita jednotky.   

Některé příklady: 

• Sériový port duplexer  

• Ethernet network agent s TCP/IP, HTTP a SNMP protokoly   

• RS232 + RS485 port s JBUS / MODBUS protokol 

SOFTWARE 

Přiložený softwarový CD-Rom obsahuje 2 softwarové programy, které umožní uživateli monitoring, kontrolu a  konfiguraci UPS. 
 
Monitorovací a kontrolní software 

Software Powershield 2 zajišťuje výkonný, intuitivní UPS management, zobrazením většiny důležitých informací, jako je vstupní napětí, použitá zátěž, kapacita baterií, atd. 
Také může automaticky provádět programované shutdown/start operace, shutdown O.S., zasílání informačních e-mailů, sms a network zpráv, ve kterých specifikuje 
uživatelem vybrané nastalé události. 
 
Instalace operací: 

• Zapojte komunikační port UPS RS232 do COM portu na PC, použijte dodávaný sériový kabel. 

• Vložte CD-Rom a vyberte požadovaný operační systém.  

• Dále postupujte podle instalačních instrukcí. 

 
Configurační software 

UPS softwarové nástroje umožňují uživateli konfigurovat UPS, poskytují plně viditelný systém parametrů a stavů prostřednictvím sériového portu RS232. (seznam 
možností konfigurace viz.čl. konfigurace UPS) 
 
Instalace: 

• zapojte UPS RS232 komunikační port do COM portu na PC, použijte přibalený kabel.  

• Sledujte instalační instrukce softwarového manuálu na dodaném CD-R.  

 

 

 

 

 



 

KONFIGURACE UPS 

Následující tabulka popisuje možnosti konfigurace, schopnosti, jak nejlépe splnit požadavky uživatele. Konfigurace může být provedena pouze za použití dodávaného 
konfiguračního softwaru (UPSTools). 
 

FUNKCE POPIS 
PŘED-

DEFINOVANÉ 
MOŽNOSTI KONFIGURACE 

Automatický Restart 
Automatický restart po návratu 

proudu do sítě 
povoleno 

• nepovoleno 
• povoleno 

Baterie blízko vybití - alarm 
Doba do vybití baterií pro 

signalizaci alarmu “nízké napětí 
baterií” 

3 min. 1 - 99 v intervalu 1 min. 

Výstupní frekvence Umožňuje uživateli volbu výstupní 
frekvence  

50Hz 

• 50Hz 
• 60Hz 
• Auto (závisí na vstupní frekvenci UPS – 
    50 nebo 60 Hz)   

Výstupní  
napětí 

Umožňuje uživateli volbu 
výstupního napětí 

230 VAC 
• 220 VAC 
• 230 VAC 
• 240 VAC 

Bypass prahové napětí Volba rozsahu napětí povoleného 
pro přepnutí do bypassu  

Nízká:180V 
Vysoká:264V 

Nízká:   180 ÷ 200  v intervalu 1V 
Vysoká: 250 ÷ 264  v intervalu 1V 

Kapacita baterií Umožňuje uživateli nastavit 
kapacitu baterií 

Standard:7,2Ah 
ER:       65Ah  

Uživatel musí nastavit kapacitu baterií,  jestliže aktuální 
kapacita se liší od přednastavených hodnot. 

 
ALARMY A INDIKÁTORY 

Tabulka stavů UPS Následující tabulka popisuje světelné a akustické indikace během normálního chodu UPS.  
 

Úroveň zátěže Úroveň baterií Mains 
Porucha 
baterií Audio 

Stav UPS 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 LED   
Baterie 

LED  

By-
pass 
LED  LED  

LED 
poruch Alarm 

Standby             ♦   
Bypass Úroveň zátěže Úroveň baterií ♦   ●       

Line Úroveň zátěže Úroveň baterií ●           
normalní  ● 1x pípnutí za 4s 

Baterie nízké Úroveň zátěže Úroveň baterií   ♦       1x pípnutí za 1s 

Probíhají-cí test ♦  (cyklicky)     
Po ukončení testu 6 x pípnutí 

Test baterií 
V případě nízkého 

napětí baterií Úroveň zátěže Úroveň baterií ●     ●   (2 za sekundu) 
Síť- normal ♦       ♦ Během 

odpočítávání 
auto restartu Síť- abnormal       ♦     ♦   

Line mode ● ♦       1 x pípnutí za 4s Během 
odpočítávání  
shutdownu Battery mode Úroveň zátěže Úroveň baterií   ♦       

(Během finalní fáze 
shutdownu) 

● LED dioda stále svítící  
♦ LED dioda blikající (1 x pípnutí  za sekundu) 
Tabulka poruch UPS 
 
Následující tabulka popisuje světelné a akustické signály indikující poruchu UPS.  
 

Úroveň zátěže Úroveň baterií Bypass 

Stav UPS 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
LED 
sítě 

LED 
baterií LED 

LED 
poruchy 
baterií 

LED 
poruch Audio Alarm 

Alarm phase ●         2 x pípnutí za 1s 

Přetížení sítě 
Přepnutí do 

bypassu   ● ● ● ● ● Úroveň baterií ♦   ●   ● Nepřeruš. signál 

Alarm phase ● ● ● ● ● Úroveň baterií   ●       2 x pípnutí za 1s Přetížení 
baterií Porucha                   ●         ● Nepřeruš. signál 

Capacitor bank voltage fault Úroveň zátěže     ●             ● Nepřeruš. signál 
Output short circuit Úroveň zátěže   ●     ●         ● Nepřeruš. signál 
Porucha invertoru Úroveň zátěže   ●               ● Nepřeruš. signál 

Porucha přehřátí  Úroveň zátěže ●                 ● Nepřeruš. signál 
Bypass ♦   ●   ● 

Line Úroveň zátěže ♦       ● 
Porucha 

přetížených 
baterií Standby   ♦ ♦ ♦ ♦ ♦         ● 

4 x pípnutí  dlouze v 
intervalu 1 s   

Bypass ♦ ♦ ●   ● 
Line Úroveň zátěže ● ♦     ● Porucha 

dobíjení baterií  Standby               ♦     ● 1 x pípnutí  za s 

Porucha ventilátoru Úroveň zátěže ●       ●         ● 1 x pípnutí za s 
Input Relay fault Úroveň zátěže       ●           ● Nepřeruš. signál 

● LED dioda stále svítící  
♦ LED dioda blikající (1 x pípnutí za sekundu) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PORUCHY A JEJICH ODSTRANĚNÍ 
 
Nesprávný chod UPS v mnohých případech nemusí způsobit porucha, ale jednoduchý problém, menší obtíže nebo nepozornost. 
Tabulka níže podává uživateli některé užitečné informace jak řešit běžné problémy.  
TECHNICKÉ PARAMENTRY 
 

MODELY   Dialog Plus 70 
Dialog Plus 
100/100ER 

Dialog Plus 
150 

Dialog Plus 
200/200ER 

Dialog Plus 300/ 
300ER 

VSTUP             
Jmenovité napětí  [Vac] 220 / 230 / 240 
Rozsah vstupního napětí (v závislosti na zatížení)  [Vac] 110V do 60%, 120V  60-70%, 140V 70-80%, 160V 80-100% 
Jmenovitá frekvence [Hz] 50 / 60 ±5Hz 
Jmenovitý proud  [A] 3,1 5/6,2 7,2 10/13,4 14,4/16 
Power factor    ≥ 0,97 
Vstupní ochrana   7A tepelná pojistka 10A tepelná 

pojistka 
12/16A tepelná 

pojistka 
14/16,4A tepelná 

pojistka 
BYPASS             
Povolený rozsah napětí pro sepnutí   Vac] 180  - 264 
Povolený rozsah frekvence pro sepnutí   ±5 Hz 

BATERIE          
Doba dobíjení [h] 2až4 2až4 / - 2až4 4 / - 4 / - 
VÝSTUP             
Jmenovité napětí [Vac] 220 / 230 / 240 ±1,5% 
Dynamické zkreslení (5)   ≤5% za 20msec 
Tvar napětí   Sinusový 
Zkreslení napětí při lineární zátěži   %3 ≤ 
Zkreslení napětí při nelineární zátěži (3)   %6 ≤ 
Frekvence (6)    50 – 60 Hz ± 0.2Hz 
Proudový crest faktor   3:01 
Jmenovitý výkon (3) [VA] 700 1000 1500 2000 3000 
Jmenovitý výkon  [W] 490 700 1050 1400 2100 
DALŠÍ HODNOTY         
Svodový proud  [mA] ≤ 1,2 
 AC/AC účinnost   86%  88% 88% 88%  88%  
Teplota prostředí (7) [°C] 0 – 40 
Vlhkost   < 95% nekondenzující 
Ochrana   hluboké vybití akumulátorů – přetížení – zkrat – přepětí – podpětí – vysoká teplota 
Vyhovuje standardům   EN62040-1-2, nařízení 73/23-93/68-89/336 EEC EN62040-3 
Vyhovuje EMC   EEC  89/336, 92/31, 93/68, 192/31 
Hlučnost   < 40 dB(A) v 1 m 
Rozměry V x Š x H [mm] 231 x 158x 400       231 x 158x 400     231x158x500 340x192x460 
Hmotnost [Kg] 12 14/ ER 8 19 34/ ER 14 35/ ER 15 

Komunikační rozhraní   RS232 
 
 
 
 

+17 až +25 st.C


