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NET Dialog 
modely ND 80, ND 100, ND 150, ND 200 

 

NÁVOD K OBSLUZE 
 

 

 

 

 

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

 
 
Výrobce se specializuje výhradně na výrobu nepřetržitého napájení (UPS). Tyto UPS systémy jsou vysoce kvalitní výrobky, pečlivě konstruované tak, aby splnily nejpřísnější 
výkonnostní kritéria. UPS NET Dialog byla vyvinuta v konfiguraci LINE-INTERACTIVE – AVR – STEP WAVE. 
 
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. 
 
Prohlášení o shodě byla vydána. Záruka 24 měsíců bez skrytých omezení. Záruční i pozáruční servis. 
 
 

15-25 s.C
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PŘÍSLUŠENSTVÍ V BALENÍ 
 

� UPS 

�  1 UPS IEC- síťový kabel 

�  2 IEC-IEC výstupní kabely 

�  1 9 pin sériový kabel 

�  1 teleofonní prodlužovací kabel 

�  1 CD-ROM obsahující řídící a monitorovací software UPS 

�  1 návod k obsluze 

 
 
POPIS UPS 
 

Přední panel 
 

1. LED dioda zelená – indikuje běžný chod 
Svítí při normálním chodu, UPS je napájena ze sítě. 

2. LED dioda žlutá 
Bliká v intervalu 5 sek.: provoz UPS z baterií 
Bliká v intervalu 1 sek.: baterie se blíží vybití nebo byl aktivován 
software-shutdown - zastavení provozu UPS   

3. LED dioda červená 
Bliká v intervalu ½ sek.: je třeba vyměnit baterie (v tom případě volejte 
autorizovanou osobu) 

4. LED dioda červená 
Svítí: závada na UPS 
Bliká v intevalu 1 sek.: došlo k přetížení baterií 

5. Tlačítko ”ON/OFF”  
Zmáčknutím vypínače zapnete nebo vypnete UPS   
Pozn.: UPS můžete zapnout, i když není dodáván proud ze sítě 

6. Tlačítko ”Silence”  
Při provozu UPS z baterií, zmáčknutím tohoto tlačítka po dobu nejméně 1 sekundu umlčíte znějící alarm. 
 

Zadní panel 
 

 
 
 

1. RS232 konektor 
Slouží k propojení UPS a počítače s RS232 sériovým rozhraním. Použijte sériový kabel 
obsažený v balení. Software pro řízení a monitoring UPS je na CD-ROM dodávaným spolu 
s jednotkou. (další podrobnosti se dočtete v přiložené příručce) 
 

2. Ventilátor 
Ochlazuje vnitřní obvody UPS.   

 
3. Telefonní / modemová ochrana 

Chrání proti napěťovým špičkám na telefonní a modemové lince tak, aby zajistila vyšší 
stupeň ochrany pro telefonní a internetové služby.   

 
4. Vstupní zásuvka 

Propojuje UPS s hlavní elektrickou sítí, IEC kabel je součástí balení.   
 

5. Tepelná pojistka 
V případě přetížení nebo zkratu odpojí tento jistič UPS. Do normálního 

provozu UPS uvedete odstraněním přetížení nebo zkratu a zmáčknutím jistče. 
Potom vypněte a restartujte UPS.   

 
6. Výstupní zásuvky 

Slouží k zapojení zátěže (počítač, monitor, tiskárna, atd.), použijte IEC-IEC výstupní 
kabely přiložené v balení. 

 

 
INSTALAČNÍ PODMÍNKY 
Při instalaci UPS zajistěte prosím následující podmínky: 
UPS musí být umístěna na rovném a stabilním místě. 
Neinstalujte UPS v místě, které je vystaveno slunci či horkému vzduchu. 
Zajistěte, aby teplota prostředí odpovídala rozmezí mezi 0°C a 40°C. 
Vlhkost vzduchu nesmí přesáhnout 90%. 
Zabraňte prašnému prostředí. 
Umístěte UPS nejméně 5 cm od okolních stěn, aby mohl cirkulovat vzduch. 
Zajistěte, aby na UPS ani na síťový kabel nebyly pokládány žádné těžké předměty. 
Kabely propojující UPS se zátěží mohou být dlouhé maximálně 10 m. 
 
INSTALACE 
Kontrola 
Vybalte UPS z obalu a zkontrolujte, zda během transportu nedošlo k viditelnému poškození UPS. Zjistíte-li poškození, zabalte UPS zpět do originálního balení a vraťte 
svému prodejci. 
Instalace 
Nainstalujte UPS za dodržení všech výše uvedených podmínek. 
 
Zapojení do sítě 
Zapojte přívodní kabel do vstupní zásuvky UPS a do sítě, použijte IEC kabel dodaný v balení. 
 
Nabíjení baterií 
Jednotka UPS dobijí baterie vždy, když je zapojena do sítě (i v případě, že je vypnutá). Před zapojením zátěže UPS 6-8 hodin nabijte. 
 

15-25 s.C
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Zapojení zátěže 
Zapojte zátěž do výstupních zásuvek na zadním panelu UPS, použijte IEC-IEC kabely dodané v balení. 
Varování: nezapojujte laserové tiskárny, fotokopírky nebo laserové faxy do UPS (platí pro modely s výkonem nižším 1500VA) společně s počítači, protože tato zařízení 
občas spotřebovávají velké množství el.energie a mohla by způsobit přetížení UPS. 
 
Počítačové rozhraní - nastavení 
UPS může být propojena se sériovým portem RS232 tak, aby byl zajištěn monitoring a správný shutdown počítače v případě výpadku sítě. Řídící a monitorovací software 
UPS je součástí dodávaného CD-ROM. 
Pozn.: Toto propojení je dodatečné. Ve skutečnosti bude UPS pracovat i v případě, že nebude realizováno. 
 
Zapojení telefonní/modemové linky 

K ochraně vaší telefonní / síťové linky (10 base – T) proti  přetížení, použijte zásuvky RJ-45 / RJ-11 na zadním panelu UPS. 

Připojte telefonní linku nebo příchozí síťovou linku do vstupní zásuvky označené „IN“. Poté připojte zařízení, které má být ochráněno, do výstupní zásuvky označené „OUT“. 
Pro telefonní linku použijte dodávaný telefonní kabel. V případě síťové linky použijte LAN kabel  (8 žil RJ-45).  

POZNÁMKA: Toto spojení je volitelné příslušenství, není nezbytné pro funkci UPS.  

VÝSTRAHA: Nesprávná instalace  může způsobit nefunkčnost proudového omezení na telefonní lince. Zkontrolujte, zda je telefonní kabel ze zdi připojen do 
zásuvky označené „IN“ a zda zařízení, které má být chráněno (telefon, modem, atd.), je zapojeno do zásuvky označené „OUT“. 
 
PROVOZ UPS 
 
Zapnutí 
Po zapojení UPS do sítě a zátěže do UPS, stiskněte vypínač on/off a tím zapnete UPS. Rozsvítí se zelená LED dioda. 
UPS může být zapnutá i když dojde k výpadku el.energie v síti, ale místo zelené se rozsvítí žlutá LED dioda a rozezní se přerušovaný audio signál. 
Pozn.: V případě výpadku el. proudu se rozsvítí žlutá LED dioda a ve stejném okamžiku se rozezní audio signál, jestliže výpadek přetrvává a baterie se blíží vybití, audio 
signál a zvýší kmitočet a intenzitu zvuku. 
Je-li energie baterií na minimu, UPS automaticky baterie odpojí a vypne se. 
 
Vypnutí 
Stiskněte opět vypínač on/off. LED diody přestanou svítit, zátěž je odpojena. 
 
Vlastní Diagnostika “BATTERY TEST” (pomocí software) 
UPS používá vlastní kontrolní systém “battery test” (viz. přiložený software), kterým sleduje stav baterií. Při normálním provozu i dobíjení baterií, UPS spustí provedení 
kontrolního testu baterií. 
 Pozn.: Během testování bude UPS krátce napájet zátěž z baterií. 
Proběhne-li diagnostický test úspěšně, UPS se vrátí po pár sekundách do stavu, kdy odebírá el.energii ze sítě. 
Má-li test špatný výsledek, UPS okamžitě obnoví odběr el. energie ze sítě a rozsvítí se červená LED dioda indikující výměnu baterií. Zátěž není ovlivněna. Dobijte  baterie 
po dobu 6-8 hodin a opakujte test. Jestliže i poté se znovu rozsvítí červená LED dioda, kontaktujte svého distributora pro výměnu baterií. 
 
ALARMY 
“BATTERY MODE” (Zvuková signalizace každých 5 sekund) 
Ve stavu “BATTERY MODE", kdy UPS odebírá el.energii z baterií, svítí žlutá LED dioda a UPS vydává zvukový signál. Přestane, když se UPS přepne do normálního 
chodu. Alarm může být umlčen zmáčknutím tlačítka “Silence” umístěným na předním panelu UPS. 
“BATTERY LOW”  (Zvuková signalizace každou sekundu) 
Ve stavu “BATTERY MODE”, když mají baterie nízkou hladinu el.energie, UPS začne vydávat rychlý zvukový signál, do vybití baterií nebo normální chod. Alarm může být 
umlčen zmáčknutím tlačítka “Silence” umístěným na předním panelu UPS. 
“OVERLOAD”  (Zvuková signalizace rychlá nebo nepřerušovaná bez možnosti deaktivace) 
Objeví-li se známky přetížení na UPS (zapojená zátěž přesahuje maximum nominalní kapacity UPS), rozezní se zvuková signalizace. Vypojte všechna nepodstatná 
zařízení, redukujte zátěž. Tento alarm nelze přerušit. 
 
POČÍTAČOVÉ ROZHRANÍ  
Technická charakteristika počítačového interface portu: poskytuje RS-232 interface a kontaktní signály. UPS může poslat signály o přerušení dodávky el.energie ze sítě 
nebo z baterií a přijmout signál pro vypnutí UPS. 

 
 

Sub D 9 female pin (počítačový interface konektor) 
 

S.D. = Vstupní vypínací signál: je-li UPS ve stavu Battery Mode, připojte kladný signál (+5÷15VDC) mezi vstupem (pin 3) a společným vstupem (pin 5) po nejméně  
20sec, tím jednotku regulérně vypnete. 

B.W. = Kontakt zapojen, když UPS pracuje ve stavu “battery mode” (max +30VDC 10mA).  
B.L. = Kontakt zapojen, když klesne napětí v bateriích (max +30VDC 10mA). 
COM = Zem 
Varování: používejte pouze monitorovací systém UPS nebo systém doporučený výrobcem. 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 

RS 232 

COM pin 5 

B.W. pin 9 

B.L. pin 8 

RX/S.D. pin 
 

TX pin 2 
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VÝMĚNA BATERIÍ UPOZORNĚNÍ: tyto modely vyžadují obsluhu kvalifikovaných osob. Modely: 800 VA / 1000 VA / 1500 VA 
 

1) Odstraňte šroub ve 
spodní části UPS. 

2) Nejprve  otočením odstraňte 
rožek. 

Můžete demontovat panel. 

3) Ostraňte šrouby a kryt 
baterií. 

 

4) Odpojte vodiče, můžete 
vyměnit baterie. 
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Model: 2000 VA 

       
 
 
 
 
SKLADOVÁNÍ 
 
Podmínky uskladnění 

UPS musí být uložená s plně nabitými bateriemi v horizontalní poloze, v chladném a suchém prostředí. Přednostně skladujte ve skladišti, UPS by měla být nabíjena 
posledních 6 hodin před vypnutím a odejmutím všech kabelů. 
 
Dlouhodobé skladování 

Pro prodloužené skladování v prostředí o teplotě mezi –15 and +20°C, baterie UPS dobíjejte každých 12 měsíců. 
Pro prodloužené skladování v prostředí o teplotě mezi +20 and +30°C, baterie UPS dobíjejte každých 6 měsíců. 
Pro prodloužené skladování v prostředí o teplotě mezi +30 and +45°C, baterie UPS dobíjejte každé 3 měsíce. 

1) Odstraňte šroub přidržující spodní část 
panelu. 

2) Tuto zatlačte dolů a vysuňte směrem dopředu 

3) Spodní část panelu odstraňte. 

5) Nejprve otočením odstraňte rožek. 
    Můžete demontovat panel. 
 

4) Odstraňte šrouby. 

6) Ostraňte šrouby a kryt baterií. 
 

7) Odpojte vodiče, můžete vyměnit baterie. 
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MOŽNÉ ZÁVADY 
 

PROBLÉM MOŽNÉ PŘÍČINY ŘEŠENÍ 
Vypínač ON/OFF nebyl správně domáčknut. Zmáčkněte tlčítko ON/OFF znovu. 

UPS se nedaří zapnout 
UPS je vadná Volejte svého servisního technika. 

Uvolněný síťový kabel. Zkontrolujte, že je síťový kabel správně zapojen. 
Vypínač tepelné pojistky byl aktivován. Zmáčkněte tepelnou pojistku a obnovte provoz UPS. 
Napětí příliš vysoké, nízké,výpadek Obnovte dodávku energie ze sítě 

UPS je stále ve stavu ”Battery 
Mode” 

UPS je vadná Volejte svého servisního technika 

Baterie nejsou plně dobité. Dobijte UPS po dobu nejméně 6hod. Průběh zálohování bateriemi je 
příliš krátký 

Baterie jsou zničené. Vyměňte baterie. 

Audio alarm nepřetržitě zní Přetížení Odpojte nepotřebnou zátěž. 

Červená LED dioda svítí Vadné baterie Vyměňte baterie. 

 
Uvedený seznam neobsahuje všechny problémy a poruchy, které mohou nastat. V jakémkoli případě se, prosím, obraťte na servisního technika svého distributora. 
 
TECHNICKÉ PARAMETRY 

 
MODEL ND 80 ND 100 ND 150 ND 200 

Napětí 230VAC -25% / +20% 
Frekvence 50 nebo 60Hz +/-5% (s automatickým rozpoznáním) VSTUP 

Maximální proud 5 A 6,3 A 9,4 A 10 A 

Napětí 
(provoz z baterií) 

Pseudo-sinusové 230VAC +/- 5% 

Frekvence 
(provoz z baterií) 

50 nebo 60Hz +/-0.5%  

Stabilizátor napětí 
AVR 

AVR automaticky zvýší výstupní napětí o 17% klesne-li vstupní napětí o 10%-26% pod  jmenovitou 
hodnotu. 

AVR automaticky sníží výstupní napětí o 15% vzroste-li vstupní napětí o +9%±20% nad jmenovitou 
hodnotu. 

Doba řepnutí 2 ms 

Jmenovitý výkon VA 800 1000 1500 2000 

Jmenovitý výkon W 480 600 900 1200 

VÝSTUP 

Proud 3,48A 4,35A 6,52A 8,70A 

EMI/RFI filtr 10dB při 15MHz, 50dB při 30MHz 

OCHRANA A FILTRY 
Ochrana proti přetížení a 

zkratům 

Síť: tepelná pojistka proti přetížení a zkratům  
Baterie: UPS se vypne po 30 sekundách, jestliže je zátěž překročena o 100~110%, po 5 sekundách, 

jestliže je překročena o 110% a víc nebo okamžitě v případě zkratu. 

Typ  Olověné, plynotěsné, bezúdržbové 

Model 2x12V 7Ah 2x12V 7Ah 2x12V 9Ah 3x12V 9Ah 

Dobíjecí doba 4-6 hodin 

BATERIE 
 

Ochrana Ochrana proti selhání baterií, indikátor výměny baterií 

Hmotnost (Kg) 14 14,5 15 20 

Rozměry (mm) šxhxv 140x375x180 140x410x214 

Vstupní zásuvka IEC 320-10A 

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI 

Výstupní zásuvka 4 x IEC 320-10A 

Provoz z baterií Pomalý audio signál (přibl. 0,20Hz) 

Porucha baterií Rychlý audio signál (přibl. 1Hz) 

Přetížení <110% Rychlý audio signál (přibl. 1Hz) 

Přetížení >110% Nepřetržitý signál  

ALARMY 

Ztlumení alarmu Ano 

RS-232 Interface Dvousměrný komunikační port 
INTERFACE 

RS-232 protocol  PSGPSER-0103 

Bezpečnostní předpisy EN 62040-1-1 a EEC specifikace 73/23 a 93/68, EN 62040-3 
CERTIFIKÁTY 

EMC EN 62040-2 specifikace 89/336, 92/31 a 93/68, 192/31 

PRACOVNÍ PŘEDPISY 
(1) 

Podmínky Max. nadmořská výška 6,000 metrů, 0-95% nekondenzující vlhkost, teplota -15 až 45°C 

JINÉ Úroveň hluku <40dBA (ve vzdálenosti 1m) 

  
 
(1) Pro prodloužení životnosti baterií, zajistěte UPS pracovní prostředí o teplotě mezi 20-25°C a ponechte zapojenou do el.sítě. 
 

teplota 15-25 st.C


