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PLUG Dialog, modely PDG 400, PDG 600 
 

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.  
 
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. 
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POPIS UPS 

 

 
1. ON/OFF vypínač 
2. LED dioda červená: baterie vybita nebo přetížení (blikající), zablokování (svítící) 
3. LED dioda zelená: UPS zapnuta, napájena ze sítě (svítící) 
4. LED dioda žlutá: UPS zapnuta, napájena z baterie (blikající) 
5. Zásuvka s přepěťovou ochranou 
6. Zásuvky chráněné UPS před výpadkem sítě 

 
 
 
7. Vstupní zásuvka 
8. Vstupní pojistka 
9. Telefonní/modemová ochrana 
10. USB Communication Port 
11. Prostor pro baterie 
 
 
INSTALACE UPS 
 
Kontrola 
Vybalte UPS z převozního obalu a zkontrolujte, zda během transportu nedošlo k viditelnému poškození UPS. Zjistíte-li poškození, zabalte UPS zpět do 
originálního balení a vraťte svému prodejci. 
 
Umístění 
Nainstalujte UPS v čisté neprašné místnosti s odpovídající ventilací bez korozívních nebo vodivých plynů. Nepoužívejte UPS v prostředí, kde teplota a 
vlhkost přesahuje povolené limity uvedené v technické specifikaci tohoto návodu. 
 
Zapojení UPS do sítě a výměna baterií 
UPS zapojte do sítě pomocí kabelu, který je součástí příslušenství UPS. UPS dobíjí baterie pokaždé, když je zapojena do sítě (i když je vypnuta). UPS 
nabijte po dobu 8-10-ti hodin před zapojením zátěže. 
 
Zapojení zátěže 
Jakmile je UPS dobita, zátěž (např. PC, monitory, atd.) může být připojena do zásuvek UPS. 
Zásuvka (na obr. č.5) pracuje pouze jako přepěťová ochrana, neplní funkci UPS, nechrání zátěž před výpadkem proudu ani před zkratem.  
 
Zapnutí/vypnutí a zapnutí UPS z baterií (studený start) 
Stisknutím tlačítka ON/OFF zapnete UPS a zátěž. Stisknutím stejného tlačítka znovu bude UPS vypnuta a tím se odpojí zátěž. Pokud v síti není proud, a 
chcete zapnout UPS, stiskněte tlačítko ON/OFF, UPS se přepne do provozu z baterií. 
 
Telefonní/Modemová ochrana 
Zapojením telefonní linky nebo modemové linky do konektorové zdířky na straně UPS, zajistíte těmto zařízením ochranu před přepětím. Toto propojení 
vyžaduje telefonní kabel (dodávaný v příslušenství balení UPS). 
Toto propojení je dodatečné. Telefonní/modemová ochrana linky je aktivní i  v případě, že je UPS vypnuta nebo,  je-li UPS napájena baterií,  při výpadku 
sítě. 
 
Varování: Ujistěte se, že telefonní kabel je zapojen do konektorové zdířky označené “IN”, a že kabel chráněného zařízení je  (telefonní, modemový, atd.) je 
zapojen do konektorové zdířky označené “OUT”. 
 
Tento systém redukuje přepěťové špičky, ale negarantuje úplnou ochranu zařízení. 
 
USB Communication Port 
Použitím USB kabelu (není součástí dodávky), může být UPS propojena s počítačem (MSWindows) pro monitoring, časovač, alarm a další funkce UPS. 
Download monitorovaného SW můžete provést na www.ups-technet.com (UPSmon for SC5UPS). 
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Výměna baterií 

Varování ! baterie může vyměnit pouze autorizovaná osoba. 
 
 
 
 
 
 
 
 

- vypněte UPS a vypojte přívodní síťový kabel ze sítě.  
- Na spodní části UPS odstraňte kryt bateriového prostoru.   - Po odstranění krytu opatrně vyjměte baterie.                                

  
 
 
 
 

Odpojte oba dráty od baterie (jednoduše vytažením).  
Vyměňte baterie za nové stejného typu, zachovejte polaritu.  
Uzavřete bateriový prostor. 

 
Skladování 

V případě dlouhodobého skladování UPS musí být plně dobita. Po 6-ti měsících nepoužívání proveďte jeden cyklus 2 nabití a 1 vybití, aby nedošlo ke 
zničení baterií. 
 
ALARMY A SIGNÁLY 
 

Stav 
zelená 
LED dioda 

žlutá 
LED  dioda 

červená 
LED  dioda 

 
Alarm 

Normální ON OFF OFF OFF 

Baterie vybity ON OFF 1/2s 1/2s 

Přetížení<110% ON OFF 1/1s 1/1s 
Přetížení>110% ON OFF 1/1s nepřetržitě 
Zablokování OFF OFF ON nepřetržitě 

Dodávka proudu  
ze sítě 

Plánované vypnutí ON 1/1s OFF 1/5s před odstávkou 
Normální OFF 1/5s OFF 1/5s 
Baterie před koncem 
vybití 

OFF 1/1s OFF 
1/1s 
 

Plánované vypnutí UPS OFF 1/1s 
 
OFF 

1/5s nebo 1/1s podle toho, zda UPS je ve stavu 
Normalní nebo před koncem vybíjení baterií. 

Přetížení<110% OFF ON 1/1s 1/1s 

Dodávka proudu  
z baterií 
 

Přetížení>110% OFF ON 1/1s nepřetržitě 
1/xs = akustický nebo světelný LED signál každou x sekundu 
 
TECHNICKÉ PARAMETRY 
UPS MODEL PDG 400 PDG 600 

Napětí Nominální 220/230/240VAC ,  Přípustný rozsah 188-262V 
Frekvence při 185 Vac 50 nebo 60Hz +/-5% s automatickým rozpoznáním 

VSTUP 
 

Maximální proud 5,0A 6,0A 
Napětí 230V ac +/-5%  (tvar výstupního napětí pseudo-sinus) 
Frekvence 50 nebo 60Hz +/-0.5%  
Doba přepnutí Typically 6-8ms 
Jmenovitý výkon VA 350 550 

VÝSTUP (z baterií) 
 

Jmenovitý výkon W 225 335 
FILTROVANÁ ZÁSUVKA Maximální proud 3A 

EMI/RFI 10dB při 15MHz, 50dB při 30MHz 
OCHRANA a FILTRY 

Ochrana proti přetížení a zkratům 
Síť:vstupní pojistka  Baterie:automatické vypnutí po: 
30s při přetížení<110%  5s při přetížení>110% okamžitě v případě zkratu 

Typ Bezúdržbové uzavřené olověné 
Model(V/Ah) 12V / 4,5Ah - 1 ks 12V / 5Ah - 1 ks 
Doba dobíjení 6-8h BATERIE 

Ochrana 
Ochrana proti zničení baterie při plném vybití, 
Indikátor výměny baterií 

Hmotnost (Kg) 2,8 3,3 
Rozměry (vxšxh) 88x120x320 
Vstupní zásuvka IEC 320-10A 

OSTATNÍ PARAMETRY 

Výstupní zásuvky 3x UPS, 1x přepěť.ochrana 
INTERFACE USB Port Obousměrný komunikační port 

Bezpečnosti EN62040-1-1, nařízení  72/73 EEC, 93/68 EEC, EN 62040-3 V souladu s normami 
 EMC EN 62040-2, nařízení EEC 89/336; 92/31a 93/68 

EKOLOGICKÉ PODMÍNKY Pracovní podmínky 
Max. nadmořská výška: 6000m, Vlhkost 0-95% nekondenzující 
Teplota 0-40°C 

JINÉ Úroveň hluku <45dBA (ve vzdálenosti 1m) 
 


