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BEZPEČNOSTNí PŘEDPISY 

 
Záložní zdroj UPS nesmíte používat, pokud není připojen k uzemnění. 
První připojení musí být připojení zemnícího vodiče ke svorce označené   
tímto symbolem: 
 
 
Uvnitř zařízení je přítomno vysoké napětí, i když jsou přívodní vypínač a vypínač 
baterie vypnuté, a u provedení s třífázovým výstupem zůstává také část hlavních 
obvodů připojena k přívodnímu nulovému vodiči. 
 
Veškeré údržby uvnitř UPS musí být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky. 
 
Jestliže je nutné vyměnit pojistky, musí být tyto nahrazeny pojistkami stejného 
typu (viz odstavec vnitřní ochrany). 
 
Přerušení napájení zařízení v nebezpečných podmínkách proveďte vypnutím 
vypínačů umístěných za předními dveřmi nebo aktivováním příkazu "SYSTEM 
OFF" (systém vyp) na UPS na ovládacím panelu. 
 
POKUD JE NUTNÁ VÝMĚNA BATERIE, MUSI BÝT TATO VYMĚNA PROVEDENA 

POUZE KVALlFIKOVANÝMI PRACOVNíKY . 
ZA ÚČELEM LlKVIDACE VÝMĚNENYCH ČÁSTÍ JE NUTNÉ ZASLAT  TYTO 

ČÁSTI DO SPOLEČNOSTI ZAJIŠŤUJÍCÍ LlKVIDACI RECYKLACÍ. 
BATERIE JSOU PODLE ZÁKONA KLASIFIKOVÁNY JAKO TOXICKÝ ODPAD. 

 
Společnost si vyhrazuje právo provést změny na výrobku popsaném v této příručce 
kdykoli a bez oznámení z důvodů, které vyplývají z jeho vývoje. 
 
Požadavky EMC 
Modely zdroje nepřerušitelného napájení (UPS) "UPS ARGO3", označené CE a 
používané v souladu s níže uvedenými pokyny, podléhají požadavkům směrnic EMC 
89/336 e 92/31 a 93/68 ECC. 
 
Pokyny pro použití , 
"UPS" jsou zdroje určené pro profesionální použití v průmyslovém a komerčním 
prostředí. 
Připojení ke konektorům "REMOTE" a "RS232" musí být provedeno pomocí 
stíněného kabelu. 
 
UPOZORNĚNí: "UPS" je výrobek třídy A-UPS. 
V domácím prostředí může tento výrobek způsobit radiové rušení. V tomto 
případě musí uživatel zajistit dodatečná nápravná opatření. 
 
Například: V případě rušení rádia nebo televize umístěte "UPS" dále od těchto 
zařízení. 
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POPIS 

1 Displej 4 Chladič 
2 Vrchní kryt 5 Ventilátory 
3 Čelní kryt - dvířka6 6 Boční kryt 
 
 
 
SKLADOVÁNÍ 
 

Prostředí pro skladování tohoto zařízení musí mít následující charakteristiku. 
Teplota: +40°C (32°+104°C) 
Relativní vlhkost: 95% max 
Pouze pro UPS s vnitřními BATERIEMI. 
Baterie v UPS se automaticky dobíjejí. 
 
Jestliže neinstalujete zdroj UPS okamžitě, poznamenejte si datum pro dobití baterie 
vytištěné na štítku přilepeném na přepravní bedně (daum je uvedeno pouze tehdy, 
když jsou baterie instalovány uvnitř UPS) a do tohoto termínu zajistěte jejich dobytí. 
Baterie dobijete zapnutím zdroje UPS a jeho ponecháním v NORMAL OPERATION 
i (normálním provozu) po dobu minimálně 24 hodin. 
Pokud chcete zdroj UPS skladovat delší dobu, kontaktujte servisní středisko. 
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INSTALAČNÍ PARAMETRY 
 
Model UPS 40000 60000 80000 

Jmenovitý výkon [kVA] 40 60 80 
Provozní teplota [°C] 0 ÷ 40 
Max.relativní vlhkost 95 % (bez kondenzace) 

Max. délka vedení 
1000 m při jmenovité=m výkonu 
(-1% výkonu pro každých 100m nad 

1000m) - max 4000m 
Rozměry ( š x h x v ) [mm] 500 x 740 x 1400 
Hmotnost [Kg] 180 200 220 

Ztrátový výkon při jmenovité zátěži a 
udržovacím režimu baterií 

[kW]
[Kcal]

[B.T.U.]*

2,8 
2400 
9600 

4,2 
3600 
14200 

4,8 
4100 
16300 

Výkon ventilátoru při ochlazování [m3/h] 1450 2200 2500 
Svodový proud [mA] < 200 mA 
Krytí IP20 
Vstup kabelů  Od spodu 
 

* 3,97 B.T.U. = 1 kcal 

 
 
INSTALAČNÍ MÍSTNOST 
Když volíte vhodnou instalační místnost, zohledněte následující požadavky: 
• neinstalujte zdroj UPS v prašném prostředí, 
• zkontrolujte, že je podlaha dostatečně pevná, aby vydržela hmotnost zdroje 

UPS a skříně baterií (viz odst. "rozměry a hmotnosť') 
• neinstalujte zdroj UPS v místnostech, které jsou příliš úzké, protože by tím 

byla ztížena normální údržba 
• zkontrolujte okolní teplotu, když je zdroj UPS v provozu. Teplota musí být mezi 

0°C a 40°C  
Zdroj UPS je schopen pracovat při okolní teplotě mezi O°C a 40°C. 
Doporučená provozní teplota pro zdroj UPS a baterie je mezi 20°C a 25°C. Ve 
skutečnosti je průměrná provozní životnost baterií 4 roky při provozní teplotě 
20°C, ale když se provozní teplota zvýší na 30°C,životnost se sníží o polovinu. 

• neumisťujte zdroj UPS v prostředích vystavených přímému slunečnímu světlu 
nebo horkému vzduchu 

 
Pro udržení teploty instalační místnosti v rozsahu výše uvedených hodnot budete 
muset instalovat systém pro odvedení vyzařovaného tepla (hodnota kcal/kW/B.T.U. 
vyzařovaná zdrojem UPS je uvedena v odst. "specifikace"). Použít můžete 
následující metody: 
• přirozené větrání 
• nucené větrání, doporučuje se, jestliže je teplota nižší (např. 20 °C) než 

teplota, při které chcete, aby zdroj UPS pracoval (např. 25 °C) 
• klimatizační soustava, doporučuje se, jestliže je venkovní teplota vyšší (např. 

30 °C) než teplota nastavená pro provoz zdroje UPS (např. 25 °C) 
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UMÍSTĚNÍ 
 
Při umisťování zdroje UPS je třeba vzít v úvahu následující body: 
• před zdrojem UPS musí být volný prostor minimálně jeden metr, aby byl 

zachován dostatečný prostor pro údržbu. 
• volný prostor minimálně 20 cm musí být ponechán mezi zadní stranou zdroje 

UPS a stěnou, aby nebyl zablokován průtok vzduchu z ventilátorů a minimálně 
40 cm pro údržbu ventilátorů. 

• na horní stranu zdroje UPS nesmí být pokládány žádné předměty. 
Kabely AC-DC INPUT/OUTPUT (střídavého-stejnosměrného vstupu/výstupu) mohou 
být zavedeny do zdroje UPS zespodu nebo zezadu. 
 
 
NASTAVENÍ ELEKTRICKÉHO SYSTÉMU 
 
OCHRANY ZDROJE UPS 
 
Velikost vypínačů a pojistek na vstupech/výstupech zdroje UPS jsou uvedeny níže 
(viz také blokové schéma). Pojistka musí být vždy nahrazena pojistkou se stejnou 
hodnotou a charakteristikou jaké jsou uvedeny v tabulce. 
 
 Vnitřní odpínače a pojistky 

Typ UPS  Odpínače Pojistky   

[kVA] Vstup UPSt Výstup UPS 
Vstup 

usměrňovače 
Baterie Výstup 

Vstupní 
proud 

[A] 

Výstupní 
proud 

[A] 
 SWIN SWOUT/SWMB  FBAT  max* Jmenovitý 

40 63A(4P) 63A(4P) 80A gR(19x56) 80A gG(22x58) 80A gR(19x56) 61 58 

60 100A(4P) 100A(4P) 125A gR(19x56) 100A gG(22x58) 125A gR(19x56) 91 87 

80 125A(3P)+160A (1P) 125A(3P)+160A (1P) 160A gR(19x56) 125A gG(22x58) 160A gR(19x56) 122 116 

 
Vstup UPS 
Při volbě ochran, které budete instalovat na vstupu jednotky, musíte vzít v úvahu 
maximální proud vyskytující se při dvou provozních podmínkách: 
• Při "NORMAL OPERA TION" (normálním provozu) z hlavního vedení přes 

usměrňovač je "max, vstupní proud" proud uvedený v tabulce. Na vstupu 
usměrňovače je automatický vypínač v tabulce označený "SWIN". 

• Při "STAND BY ON" je vstupní vedení připojeno na výstup přímo – bez 
ochrany 

 
Výstup UPS, zkraty a selektivita  
Jmenovitý proud In, výstup z UPS, je výstup uvedený v tabulce ve sloupci "výstupní 
proud". 
 
Zkrat 
Když se na spotřebiči vyskytne porucha, např. zkrat, zdroj UPS se chrání omezením 
hodnoty a doby trvání dodávaného proudu (zkratového proudu). Tyto hodnoty závisí 
také na provozním režimu zdroje UPS v době poruchy. Musíme rozlišovat mezi 
dvěma situacemi: 
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• Zdroj UPS v režimu NORMAL OPERA TION (normální provoz) 
Spotřebič je okamžitě přepnut na vedení bypassu, které v době, než se přepálí 
pojistka zaručuje hodnoty proudu uvedené v odst. SPECIFlKACE VEDENí 
BYPASSU. 

• Zdroj UPS v režimu BATTERY OPERATION (bateriový provoz) 
Zdroj UPS se chrání tím, že výstupní proud s přibližně dvojnásobnou 
hodnotou jmenovitého  proudu vypne po 0.5 s. 

 
V režimu NORMAL OPERATION (normální provoz) je selektivita realizována 
pojistkou gG uvedenou níže v tabulce na druhém řádku. Jestliže chcete zkontrolovat 
selektivitu v režimu BATTERY OPERATION (bateriový provoz), hodnota pojistky je 
uvedena na prvním řádku. 
 

ModelS 

[kVA] 40 60 80 

Max. hodnoty výstupních pojistek 
 

1) Selektivita pro bateriový provoz 
2) selektivita pro normální provoz 

[A] gG 
 

16 
40 

aM 
 

8 
20 

gG 
 

20 
63 

aM 
 

10 
36 

gG 
 

32 
80 

aM 
 

16 
40 

 
Rozdíl 
U standardního provedení, kde není na vedení bypassu instalován oddělovací 
transformátor, je nulový výstup ze sítě připojen k výstupu ze zdroje UPS. 
 

VSTUPNÍ NULOVÝ BOD JE PŘIPOJEN K VÝSTUPNÍMU NULOVÉMU BODU 
 

ELEKTRICKÉ SOUSTAVY PŘED A ZA ZDROJEM UPS JSOU STEJNÉ 
 
Při provozu se síťovým napětím zapůsobí rozdílový vypínač instalovaný na vstupu, 
protože výstupní obvod není oddělen od vstupního obvodu. 
Při provozu bez síťového napětí (bateriové napájení) zapůsobí vstupní rozdílový 
vypínač pouze v důsledku svodového proudu bez napětí na jeho pólech (např. rozdíl 
s pomocným relé není vhodný). 
V každém případě je vždy možné instalovat více rozdílových vypínačů na výstupu s 
možností jejich koordinace s rozdílovými vypínači na vstupu. 
 
Rozdílový vypínač instalovaný na vstupu musí mít následující charakteristiku: 
• minimální rozdílový proud 300mA pro zabránění neadekvátního působení 
• třída A nebo B 
• zpoždění větší nebo rovno 0.1 s 
 

PRVNÍ PŘIPOJENÍ MUSÍ BÝT PŘIPOJENÍ ZEMNÍCÍHO VODIČE KE SVORCE 
OZNAČENÉ 'PE'. ZDROJ UPS NESMÍ BÝT PROVOZOVÁN BEZ PŘIPOJENÍ K 

UZEMŇOVACÍ SOUSTAVĚ. 
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DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ A SIGNÁLY 

 

Po otevření čelních dveří UPS se nachází následující konektory: 
poz. A -EPO konektor bezpečnostního/havarijního vypnutí 
poz. B -15-ti pinový konektor DB15 označený REMOTE; 
poz. C -9-ti pinový konektor DB9 označený RS232-2 
poz. D -9-ti pinový konektor DB9 označený RS232-1 
poz. E -slot pro SNMP konektor (speciální příslušenství) 
 

 
15-ti pinový konektor označený REMOTE 
 

Na konektoru jsou: 
č. 1 pomocné napájení 12Vss 80mA(max) 
č. 3 beznapěťové přepínací kontakty pro alarmy 
č. 2 ovladače pro vypnutí INVERTORU a UPS. 
 
Uspořádání kontaktů konektoru je následující (viz obr.): 
BATTERY LOW (slabá baterie) 
BATTERY DISCHARGING (vybíjení baterie) 
BY-PASS/FAUL T (bypass/porucha) 
 
Znázorněné polohy kontaktů jsou bez alarmu (NORMAL 
OPERATION -normální provoz). 
Kontakty relé jsou dimenzovány na proud O.5A-42V . 
DÁLKOVÉ PŘÍKAZY 
Dostupné jsou dva příkazy: 
Příkaz BY-PASS se STOP INVERTER. Propojuje kontakt 
8 s kontaktem 15 (minimálně 2 sekundy). 
BY-PASSI FAULT Příkaz SYSTEM OFF (vypnutí 
systému). Propojuje kontakt 
7 s kontaktem 15 (minimálně 2 sekundy). 
 

 
 
Příkaz BY-PASS se STOP INVERTER (přepnutí na bypass nebo vypnutí UPS) 
 
1. Jestliže UPS obdrží příkaz STOP INVERTER, kdyžje v režimu "NORMAL OPERATION" (normální 
provoz), přepne napájení spotřebiče na vedení BY-PASS (spotřebič není chráněn proti žádné poruše 
sítě). 
2. Jestliže UPS obdrží příkaz STOP INVERTER, když je v režimu " EMERGENCY OPERATION" 
(nouzový provoz), UPS se sám vypne (spotřebič není napájen). 
Jestliže je propojení udržováno, když se napětí sítě obnoví, UPS bude pokračovat v provozu na 
vedení bypassu. Ale jestliže bylo propojení zrušeno, UPS se spustí znovu v režimu NORMAL 
OPERATION (normální provoz). 
 
Příkaz SYSTEM OFF (vypnutí systému) 
Po obdržení příkazu SYSTEM OFF zdroj UPS vypne výstupní napětí. SPOTŘEBIČ NENí NAPÁJEN. 
Zdroj UPS znovu uvedete do provozu vypnutím a zapnutím vypínače INVERTER OFF. 
 

A B C D E 
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POSTUP ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ 
 
POSTUP ZAPNUTÍ 
Po provedení elektrického připojení podle výše uvedených pokynů a po instalaci 
vnitřního panelu proveďte zapnutí zdroje UPS následovně: 
napájecí vedení -zapněte vypínače instalované na vstupu jednotky 
skříň baterií (pokud je instalována) -zapněte vypínače skříně baterií (nejdříve 
zkontrolujte polaritu připojení), UPS 
Zapněte následující vypínače UPS (označení je uvedeno na panelu vypínačů): 
SWIN vstupní vypínač, SWBY vypínač bypassu, SWOUT výstupní vypínač. 
Poznámka: vypínač SWMB musí být během normálního provozu zleva otevřený. 
Vypínač SWMB je zavřený pouze pro přímé napájení ze sítě mimo zdroj UPS, např. 
pro účely údržby (viz kap. PROVOZNÍ REŽIMY). 
Po provedení výše uvedených operací uslyšíte zvuk chodu ventilátorů a po dobu asi 
jedné minuty zvuk bzučáku. Stiskněte dvakrát tlačítko 1 , zvolte jazyk a pak se 
stisknutím tlačítka 8 vraťte do základní nabídky. Zobrazí se zpráva NORMAL 
OPERATION (normální provoz). 
Proveďte ručně test baterií: na zobrazovacím panelu stiskněte tlačítko 3 a pak 
tlačítko 2 (BATTERY TEST). Když je test dokončen a zdroj UPS je správně spuštěn 
5 připojenými bateriemi, musí se rozsvítit bez blikání zelené LED diody IN (vstup) a 
OUT (výstup). 
Na prvním řádku panelu se zobrazí zpráva NORMAL OPERATION (normální 
provoz). Na druhém řádku v Ievém rohu se podle následujícího kódu zobrazí model 
UPS. 
 
PROVOZNÍ KONTROLA 
Po provedení operací zapnutí a po době čekání minimálně čtyři hodiny, aby se dobily 
baterie, můžete v režimu normálního provozu UPS provést simulaci poruchy napájení 
sítě pomocí vypínače instalovaného nad jednotkou. Okamžitě uslyšíte zvuk bzučáku 
(S=ON) 1 a na signalizačním a příkazovém panelu se bez blikání rozsvítí zelená LED 
dioda OUT (výstup) a žlutá LED dioda. 
Zkontrolujte napájení do zdroje UPS. V tomto případě, t.j. při poruše napájení sítě, je 
energie dodávána do spotřebiče z baterií. 
Po několika minutách dodávky energie z baterií můžete zapnutím vstupního vypínače 
vrátit UPS do normálního provozu. Ovládací panel bude tento stav signalizovat 
rozsvícením zelených LED diod IN (vstup) a OUT (výstup). Dobíjení baterií se zapne 
automaticky. 
 
BLOKOVÉ SCHÉMA -POPIS 
Zdroj UPS se skládá z následujících funkčních dílů: 
Vstupní/výstupní EMI filtr 
Usměrňovač (konvertor) 
Střídač (invertor) 
By-pass 
Akumulátorová baterie 
Jisticí a ovládací prvky (servisní SWMB, SWIN, SWOUT) 
Blok pro dálkovou signalizaci a povely 
Havarijní vypínání EPO 
Mikroprocesorový řídící blok 
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Blokové schéma UPS 
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FILTR HARMONICKÝCH SLOŽEK (volitelný) 
Filtr je umístěn na vstupu usměrňovače a redukuje vstupní harmonické zkreslení 
vstupního proudu. Filtr obsahuje dvě cívky a skupinu kondenzátorů. Filtr je na vstupu 
chráněn tavnou vložkou. 
 
USMĚRŇOVAČ-KONVERTOR 
Představuje vstupní stupeň, který převádí střídavé napětí elektrické sítě na 
stejnosměrné napětí. Funkce realizované usměrňovačem jsou následující: 
• Napájí invertor (měnič stejnosměrného proudu na střídavý) stejnosměrným 

proudem. 
• Automaticky dobíjí baterie. Dobíjení baterií je realizováno ve dvou stupních: 

první stupeň dodává 80% výkonu s omezeným proudem (dobíjecí proud) a s 
rostoucím napětím, druhý stupeň dodává zbývajících 20% s ustáleným 
napětím 

Dobíjecí proud je automaticky omezen na 15% kapacity v Ah uložené v paměti. 
Tento aplikovaný dobíjecí proud platí pouze v případě, když celkový výkon dodávaný 
do baterie a spotřebiče nepřesahuje maximálně 110% výkonu Pn. 
 
INVERTOR (měnič/střídač stejnosměrného proudu na střídavý) 
Invertor představuje výstupní stupeň, který převádí stejnosměrné napětí z 
usměrňovače nebo baterií na stabilizované sinusové střídavé napětí. Invertor je stále 
v provozu a spotřebič připojený k výstupu UPS je vždy tímto invertorem napájený. 
 
STATICKÝ BY-PASS PŘEPÍNAČ  
Tento přepínač umožňuje okamžité automatické nebo ruční přepnutí napájení ze 
zdrojově zabezpečeného vedení (výstup INVERTORU) na zdrojově nezabezpečené 
vedení (vedení by-passu) nebo opačně. 
Statický přepínač je dodáván se zařízením "Backfeed protection" (ochrana proti 
zpětné vazbě), které eliminuje nebezpečí zpětného průtoku proudu do záložního 
vedení v případě poruchy napájení sítě způsobené přerušením na SCR. 
 
Vypínač SWMB (Vypínač údržby) 
Zapnutím vypínače SWMB a vypnutím vypínačů SWIN, SWBY, SWOUT vyřadíte 
UPS a zachováte výstupní napájení. Tento provoz je nutný, když musíte provádět 
údržbu uvnitř zařízení bez možnosti přerušení napájení. Když je vypínač SWMB 
zapnutý a ostatní vypínače jsou vypnuté, není uvnitř zařízení žádné napětí (napětí je 
pouze na svorkovnici a vypínačích; 
Pozn.: u provedení s třífázovým výstupem není nulový vodič přerušený). 
 
VNĚJŠÍ BATERIE 
Zajišťují záložní energii pro napájení spotřebiče, když není na vstupu UPS žádný 
přiváděný výkon. 
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POSTUP VYPNUTÍ . 
Otevřete SWIN, SWOUT spínače, otevřete FBY, FBAT pojistkový odpínač. Zátěž 
není napájena. Signalizační panel je po pár sekundách zhasne. 
 
 

ZPÚSOB USPOŘÁDÁNÍ 
 

 
PROVOZNÍ REŽIMY 
UPS může být v různých uživatelských režimech: 
 
Způsob uspořádání S probíhajícím vstupem  Porucha na vstupu 
-ON-LlNE   Usměrňovač    Usměrňovač 
-STAND-BY ON  Vstup     Usměrňovač 
-STAND-BY OFF  Nenapájí se    Usměrňovač 
-STABlLlZER  Usměrňovač    Nenapájí se 
 
NORMÁLNÍ PROVOZ "ON-LlNE" 

 
 
Síťové napětí (MAINS) je přivedeno, zařízení (spotřebič) je napájeno. 
Připojené zařízení je napájeno invertorem, který je napájen ze sítě přes usměrňovač. 
RECTIFIER (usměrňovač) současně dobíjí baterie. Na ovládacím panelu svítí zelené 
LED diody MAINS (síť) a OUTPUT (výstup). 
V případě poruchy napájení sítě zůstane spotřebič napájen ze zdroje UPS, který 
používá energii akumulovanou v bateriích. 

Displej   Poloha spínače stav displeje zátěž 
ukazuje Vstup SWIN/FBY/   Led Led Led Led     
zprávu   FBAT/SWOUT SWMB BATT IN OUT BY Bzučák   

NORMAL       mimo v v mimo mimo napájena z  
OPERATION O.K. zavřený otevřený provoz provozu provozu provoz provoz invertoru 
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PROVOZ  „STANDBY-ON" 
 
Stand-by obsluha dovoluje snížení energetických ztrát systému. Před použitím této 
funkce zkontrolujte,že napájená zátěž zvládne 2-5 ms přerušení napájení v případě 
poruch hlavního přívodu elektrické energie. 
 

Displej   Poloha spínače stav displeje zátěž 
ukazuje Vstup SWIN/FBY/   Led Led Led Led     
zprávu   FBAT/SWOUT SWMB BATT IN OUT BY Bzučák   

NORMAL                   
OPERATION O.K. zavřený otevřený mimo v v mimo mimo napájena 
STAND-BY-       provoz provozu provozu provoz provoz na vstupu 

ON                   
MAIN LINE                   
VOLTAGE K.O. zavřený otevřený v mimo v mimo mimo napájena z 
FAIL nebo       provozu provoz provozu provoz provoz invertoru 
SWIN OFF                   

 
Usměrňovač „RECTIFIER“ je v provozu a udržuje nabití baterií. 
 
VÝHODY A NEVÝHODY REŽIMÚ ON LINE A STAND - BY 
 
  Výhody Nevýhody 
Porovnání mezi režimy  - invertor vždy napájí zátěž se  - výkonové ztráty, účinnost UPS při 
ON-LINE    stabilizovaným napětím a frekvencí    zátěži je 92-93% 
a STAND-BY ON  - přechodový čas do bateriového   
     režimu se blíží nule   
   - Power factor hlavního vedení   
Porovnání mezi STAND-  - Výkonové ztráty jsou sníženy  - zátěž je napájena napětím a 
BY ON   účinnost UPS na vstupu je 98%    frekvencí sítě 
a ON-LINE    - přechodový čas do bateriového 
       režimu není nulový 

 
PROVOZ „STAND-BY OFF“ 
 
Při režimu Stand-by off a vstupu ze sítě je napětí na výstupu UPS rovno nule. Výstup 
zátěže je napájen pouze, když není napětí na vstupu. 
 

Displej   Poloha spínače stav displeje zátěž 
ukazuje Vstup SWIN/FBY/   Led Led Led Led     
zprávu   FBAT/SWOUT SWMB BATT IN OUT BY Bzučák   

NORMAL                   
OPERATION O.K. zavřený otevřený mimo v mimo mimo mimo není 
STAND-BY-       provoz provozu provoz provoz provoz napájena z 

ON                   
MAIN LINE                   
VOLTAGE K.O. zavřený otevřený v mimo v mimo v napájena z 
FAIL nebo       provozu provoz provozu provoz provozu invertoru 
SWIN OFF                   
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BATERIOVÝ PROVOZ 
 

Displej   Poloha spínače stav displeje zátěž 
ukazuje Vstup SWIN/FBY/   Led Led Led Led     
zprávu   FBAT/SWOUT SWMB BATT IN OUT BY Bzučák   

MAIN LINE                   
VOLTAGE K.O. zavřený otevřený v mimo v mimo v napájena z 
FAIL nebo       provozu provoz provozu provoz provozu invertoru 
SWIN OFF                   

 
Síťové napětí (MAINS) není přivedeno, zařízení (spotřebič) je napájeno. Vypínače 
SWIN, SWOUT, SWBY a SWB jsou zapnuty. UPS pracuje v tomto provozním stavu, 
když se vyskytne výpadek napětí sítě nebo napětí není v akceptovatelném rozsahu 
(je příliš nízké nebo příliš vysoké). 
V tomto případě je energie vyžadovaná připojeným zařízením (spotřebičem) 
dodávána z předem nabitých baterií. Na alfanumerickém panelu na přední straně 
UPS je zobrazen zbývající čas pro autonomní provoz vypočítaný na základě 
dodávaného výkonu a stavu nabití baterií. 
 
Poznámka: Zobrazená hodnota je přibližná, protože požadovaný výkon se může 
během vybíjení měnit. 

 
DOBU TRVÁNÍ BATERIOVÉHO PROVOZU MŮŽETE PRODLOUŽIT ODPOJENÍM 

NĚKTERÝCH PŘIPOJENÝCH ZAŘÍZENÍ. 
 
Na panelu se rozsvítí zelené LED diody pro OUTPUT (výstup) (nepřerušované 
světlo) a žlutá LED dioda pro baterie (nepřerušované světlo). V okamžiku poruchy 
napájení sítě začne přerušovaně bzučet bzučák. 
Když zbývající čas klesne pod předvolenou hodnotu pro alarm LOW BATTERY 
(slabá baterie), začne bzučák bzučet v rychlejších intervalech a žlutá LED dioda 
BATTERY začne blikat. V tomto případě doporučujeme uložit veškerou práci. Když 
bude porucha napájení sítě pokračovat a baterie se vybijí, zdroj UPS vypne napájení 
spotřebičů. Po obnovení síťového napájení zdroj UPS dobijí baterie automaticky . 
 
PROVOZ "STATICKÉHO BY-PASSU" 
Dočasný provozní stav nebo stálý provozní stav způsobený poruchou; v případě 
stálého provozního stavu kontaktujte středisko technické pomoci. V případě poruchy 
napájení sítě není spotřebič zdrojově zabezpečený. 
 

Displej   Poloha spínače stav displeje zátěž 
ukazuje Vstup SWIN/FBY/   Led Led Led Led     
zprávu   FBAT/SWOUT SWMB BATT IN OUT BY Bzučák   

BYPASS FOR             v provozu     
OUTPUT O.K. zavřený otevřený mimo v mimo nebo v napájena z 

OVERLOAD       provoz provozu provoz poblikává provozu bypassu 
SWIN OFF                   

 
Síťové napětí (MAINS) je přivedeno, zařízení (spotřebič) je napájeno. Vypínače 
SWIN, SWOUT, SWBY, 
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MAINS jsou zapnuty. 
UPS se může dostat do tohoto stavu vlivem jednoho z následujících případů: 
-příkaz BY-PASS (ruční nebo automatický) 
-nadměrné zatížení na výstupu (přetížení, viz odst. Zprávy alarmu) 
-porucha 
Na ovládacím panelu zhasne zelená LED dioda INVERTER output (výstup invertoru), 
žlutá LED dioda BY-PASS se rozsvítí nepřerušovaně, jestliže je příkaz udržován, ale 
bliká v případě přetížení nebo poruchy . 
V případě, když je zatížení větší než jmenovité (přetížení), musíte zasáhnout a 
zatížení snížit, jinak zapůsobí automatické vypínače na vedení bypassu a vypnou 
výstup (časy pro snížení zatížení viz odst. Specifikace). 
 
Vypínač SWMB pro údržbu 
Pro provedení údržby na zařízení za současného uchování napájení spotřebiče 
proved'te následující kroky: 
 
Krok 1.  NORMÁLNÍ PROVOZ 
 
Krok 2.  Zapněte vypínač SWMB (řídící logika automaticky vypíná invertor). 
 
Krok 3.  Vypněte všechny vypínače zařízení. Nyní je zapnutý pouze vypínač SWMB 
(vedení bypassu pro údržbu). Signalizační panel zůstává vypnutý. V tomto případě 
napájení spotřebiče skrze vedení bypassu pro údržbu by jakákoli porucha, 
jako je např. výpadek síťového napájení do UPS, měla dopad na napájený spotřebič 
(za tohoto stavu je provoz baterií deaktivován).  
 

Po provedení údržby restartujte zdroj UPS následovně: zapněte vypínače 
SWIN, SWBY I SWOUT a pak vypněte vypínač SWMB. Zdroj UPS se vrátí do 

normálního provozu. 
 

 

ÚDRŽBA 
 
UPOZORNĚNÍ  Údržbu uvnitř UPS mohou provádět pouze kvalifikovaní 
pracovníci. Uvnitř zařízení je přítomno napětí, i když jsou vstupní vypínač a vypínač 
baterie vypnuty. Odstranění bočních panelů zdroje UPS nekvalifikovanými 
pracovníky může mít za následek úraz obsluhy a poškození zařízení. 
 
Preventivní údržba 
Jediné díly UPS, které vyžadují periodickou kontrolu, jsou ventilátory a baterie. 
-Ventilátory. Periodicky kontrolujte jejich správný provoz. 
-Baterie. 
Upozornění: Výměna baterií musí být prováděna kvalifikovanými pracovníky. Za 
účelem Iikvidace vyměněných částí je nutné zaslat tyto části do společnosti zajišťující 
Iikvidaci recyklací. Baterie jsou podle zákona klasifikovány jako "toxický odpad". 
Systém automaticky kontroluje baterie každých 24 hodin a zajišťuje alarm v případě, 
že zjistí mnohem menší výkon než je výkon vypočítaný na základě kapacity uložené 
v paměti (viz tlačítková nabídka Test baterií). Životnost baterií závisí na provozní 
teplotě a počtu provedených cyklů dobíjení a vybíjení. Při provozní teplotě 20 °C je 
životnost baterie  přibližně 3 - 5 roků a při provozní teplotě 30 °c se životnost snižuje 
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na polovinu. Kapacita není konstantní, ale roste po několika cyklech dobíjení a 
vybíjení, pak zůstává konstantní během několika set cyklů a nakonec klesá. 
Údržba baterií zahrnuje: 
-Udržování provozní teploty v rozsahu 20 - 25 °c. 
-Během prvního měsíce používání je třeba provést dva nebo tři cykly 
dobíjení/vybíjení. 
-Po prvním měsíci používání je třeba provést tyto cykly každých šest měsíců. 
Výměna baterií, pokud je nutná, musí být provedena pouze kvalifikovanými 
pracovníky. Za účelem Iikvidace vyměněných částí je nutné zaslat tyto části do 
společnosti zajišťující Iikvidaci recyklací. Baterie jsou podle zákona klasifikovány jako 
toxický odpad. 
 
SPECIFIKACE – TECHNICKÉ PARAMETRY 

 
SYSTEM 
 40000 60000 80000 
Jmenovitý výkon [kVA] 40 60 80 
Jmenovité napětí [V] 380 - 400 - 415V 3/N/PE 
Výstupní výkon [kW] 32 48 64 
Učinnost (STANDBY-ON)  98% 
Dálkové signály 3 přepínací bezpotenciálové kontakty (Vybíjení baterií, Nízký stav baterií, 

Chyba – bypasss) 12Vdc 80mA výstup 
Dálkové povely Přepnutí do bypassu a vypnutí UPS 
Havarijní povel EPO 
PC interface Nr. 2  RS232/C 
SNMP interface volitelné 
Hlučnost (ve vzdálenosti 1 m) [dBA] 50÷56 
Platné normy ochrana EN 50091-1-1, EMC EN 50091-2 
Tolerancve vstupního napětí ±15%(nastavitelné ±5% ÷ ±25% z kontrolního panelu) 
Vstupní frekvence [Hz] 50 / 60 nastavitelné 
Tolerance vstupní frekvence  [Hz] 45 ÷ 65 
Nominální vstupní proud [A] 58 87 116 
Harmonické zkreslení vstupního proudu 
Power factor 

≤ 27 % 
≥ 0.95 

UPS s harmonickým filtrem 
- Harmonické zkreslení vstupního proudu 
- power factor 

 
≤ 4% 
> 0.99 

Nabíjecí proud (max) [A] 8 
Možnost regulace výstupního napětí 200 ÷ 250 V, fázové napětí (z kontrolního panelu) 
Crest faktor 3 : 1 
Výstupní  napětí sinusovka 
Zkreslení při lineární zátěži ≤ 2% 
Zkreslení při nelineární zátěži ≤ 5% 
Statická stabilita výstupního napětí ±1% 
Dynamická stabilita výstupního napětí ±5% 
Přetížitelnost 110 / 125 / 150% nominálního proudu   300’ / 10’ / 1’   
Zkrat do 0.5s 200% 
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FUNKCE SIGNALIZAČNÍHO PANELU 
 

BATT

IN OUT

BYP

 

Provozní stav UPS je signalizován pomocí:  
• displeje s tekutými krystaly (LCD) se dvěma řádky o 40 znacích 
• čtyř výstražných světel: 

IN  Napájecí a by-passové vstupní vedení 
OUT  výstup by-passu 
BY   výstup by-passu 
BA TT  Akumulátor vstup 

• akustického signálu 
 
SIGNALIZAČNÍ KONTROLKY: LED 
Výstražné kontrolky LED podávají aktuální informace přímo na ovládacím panelu 
systému. Kontrolky mohou svítit trvale, blikat nebo být zhasnuté. 
 
• Svítivá dioda IN (zelená): napájení 
Signál svítivé diody IN znamená: 
svítí  když je přítomno přívodní napětí i napětí by-passu a obě napětí mají 

správné hodnoty 
bliká  když jedno z obou napětí není správné 
nesvítí když jsou obě napětí nesprávná nebo nejsou přítomna. 
 
• Svítivá dioda OUT (zelená): výstup měniče 
Signál svítivé diody IN znamená: 
svítí  jestliže je výstup ze systému přepnut na měnič, výstupní výkon je 

správný , neboť je menší než 100%VA a pouze výstupní spínač 
SWOUT je uzavřen 

bliká  jestliže je výstup ze systému přepnut na měnič, výstupní výkon je větší 
než 100%VA, nebo je SWMB také uzavřen 

nesvítí  jestliže je výstup ze systému přepnut na automatické by-passové 
vedení nebo je SWOUT vypnutý 

 
• Svítivá dioda BY .(žlutá): výstup automatického měniče 
Signál svítivé diody BY. znamená: 
svítí  jestliže je výstup ze systému přepnut na automatické by-passové 

vedení 
bliká   jestliže je výstup ze systému přepnut na automatické by-passové 

vedení s výstupním výkonem větším než 100%VA, nebo je manuální 
pomocný spínač SWMB uzavřen 
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nesvítí  jestliže je výstup ze systému přepnut na měnič nebo je výstup přepnut 
na by-passové vedení a oba spínače, SWOUT a SWMB, jsou vypnuty, 
nebo je aktivní příkaz VYPNUTÍ SYSTÉMU 

• Svítivá dioda BATT (žlutá): vedení akumulátoru 
Signál svítivé diody BA TT znamená: 
svítí  jestliže akumulátor dodává elektřinu 
bliká  jestliže je aktivní alarm PŘEDBĚŽNÉ UPOZORNĚNÍ, NÍZKÉ NAPĚTÍ 

AKUMULÁTORU nebo je aktivní alarm AKUMULÁTOR VYBITÝ NEBO 
SWMB VYPNUTO 

nesvítíjestliže akumulátor nedodává elektřinu a jeho napětí je správné 
 
AKUSTICKÝ SIGNÁL 
Akustický signál zní přerušovaně s přestávkami v délce asi 2 sekund, jestliže dojde k 
jakékoli odchylce od normálního provozu, tj. signál zní za jakéhokoli stavu odlišného 
od stavu, kdy svítí pouze dvě zelené svítivé diody IN a OUT. 
Zvuk zní přerušovaně bez přestávek, jestliže dioda BATT bliká. Akustický signál 
nikdy nezní, jestliže byl vyřazen z činnosti tlačítkem 5; také není v činnosti, jestliže 
byl systém zastaven funkcí AUTO-OFF . 
Jeho pohotovostní stav je indikován v základním menu: 5=ON indikuje pohotovost a 
5=OFF indikuje vyřazení.Vyřazení pomocí tlačítka 5 je možné ve všech menu, kde 
toto tlačítko není použito pro jiné funkce. Uvedení do pohotovostního stavu je možné 
pouze v základním menu. 
 
Za normálních provozních podmínek, bez speciálních požadavků na informace nebo 
zadávání příkazů pomocí tlačítek nebo pomocí dálkového ovládání RS232, 
zobrazuje LCD displej základní informace vztahující se stejně k názvům základního 
menu nebo menu 0 nebo menu NORMÁLNÍ PROVOZ. Získat další informace nebo 
zadávat příkazy je možné vstupem do jednotlivých submenu pomocí tlačítek 1 až 8 
v příslušném pořadí. Při každém stisku tlačítka zazní krátký zvuk, zatímco zobrazené 
informace se změní, pouze je-Ii stisknuto povolené tlačítko. Funkce tlačítek v menu 0 
jsou naznačeny přiřazenými symboly, kdežto v jiných submenu jsou explicitně 
vyjádřeny zobrazenou zprávou. Pro některé zvláštní funkce je nutné podívat se do 
manuálu. Návrat do menu 0, kromě toho, že je možný pomocí tlačítek, nastává také 
automaticky, dvě minuty po posledním stisknutí některého tlačítka. 
 
VÝSTRAŽNÁ HLÁŠENÍ 
Zde uvádíme seznam výstražných hlášení, která se zobrazují na prvním řádku 
zobrazovacího panelu, číslo alarmů v závorce označuje úroveň priority . 
 
[1] PORUCHY NA BY-PASSOVÉM VEDENÍ 
Alarm se objeví v případě, že se na by-passovém vedení vyskytnou poruchy typu 
napěťových špiček  nebo harmonických zkreslení, přičemž napětí a frekvence jsou 
správné. POZOR. V tomto případě měnič není synchronizován s by-passovým 
vedením, tudíž je-Ii by-passové vedení nuceno spínačem SWMB nebo dálkovým 
ovládáním nebo panelem, může být špatné přepínání mezi napětími v opačné fázi. 
[2] BY-PASSOVE VEDENI MANUAL, SWMB ZAPNUTO nebo vadný kabel 
Je vložen manuální přepínač BY-PASSOVÉ VEDENÍ SWMB, a proto není možný 
návrat do normálního provozu. Výkon je zajišťován vstupem by-passu, a proto není 
zajištěn jednotkou kontinuity. "Vadný kabel" pouze pro UPS v paralelní verzi, logika 
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odhalila chybu v signálech probíhajících mezi paralelně zapojenými zařízeními UPS, 
a proto přepnula celý systém na BY-PASSOVÉ VEDENÍ. 
 
[3] VÝPADEK NAPĚTÍ BY-PASSU nebo SWBY, FSCR VYPNUTO 
Alarm se zobrazí, jestliže: 
-vstupní napětí by-passu je nesprávné, 
-spínač SWBY pro zapínání by-passu je vypnut, 
-pojistka SCR by-passu je vypnutá nebo přepálená následkem zkratu na výstupu. 
 
[4] VÝPADEK NAPĚTÍ HLAVNÍHO VEDENÍ nebo SWIN VYPNUTO 
-Vstupní napětí je chybné a akumulátor se vybíjí. 
Alarm se zobrazí , jestliže: 
-vstupní napětí nebo frekvence je mimo rozsah, 
-silnoproudý spínač SWIN je vypnut, ". 
--usměrňovač nerozezná napětí v důsledku interní anomálie; 
 
[5] PŘEDBĚŽNÉ UPOZORNĚNÍ, NÍZKÉ NAPĚTÍ AKUMULÁTORU 
-Alarm se zobrazí, jestliže: 
-akumulátorové napětí je nižší než vypočítané pro dodávku po dobu přibližně 5 minut 
nebo zbytkové; 
-autonomní čas je kratší než čas nastavený pro předběžné upozornění. 
 
[6] VYBITÁ BATERIE NEBO SWB VYPNUT 
Logika UPS provedla TEST AKUMULÁTORU, v době trvání síťového napájení, 
napětí akumulátoru bylo nižší než vypočtená hodnota (viz menu TEST 
AKUMULÁTORU). 
 
[7] NÍZKÁ DODÁVKA NAPĚTÍ NEBO PŘETÍŽENÍ [W]  
Alarm se zobrazí, jestliže byla zjištěna některá z následujících okolností: 
-napájecí napětí na vstupu je nedostatečné pro dané zatížení, (viz všeobecné 
charakteristiky); 
-zatížení výstupu v činném výkonu (W) je vyšší než nominální hodnota. 
 
[8] PŘETÍŽENÍ VÝSTUPU 
Alarm indikuje, že výkon spotřebovávaný zatížením na výstupu je větší než dovolený 
jmenovitý výkon, z toho důvodu indikovaná hodnota vyjádřená %VA překračuje 
100%. Stejný alarm se také aktivuje, jestliže špičkový spotřebovávaný proud zatížení 
překračuje přípustné maximum. Jestliže je aktivní tento alarm, je nutné snížit 
zatížení, jinak systém automaticky přejde na by-passové vedení během doby, která 
je nepřímo úměrná míře přetížení. 
 
[9] BY-PASSOVÉ VEDENÍ PRO VÝSTUP VA < HODNOTA AUTO_OFF 
Alarm se zobrazí, jestliže výkon v %VA spotřebovávaný zatížením je nižší než 
nastavená hodnota . 
"AUTO-OFF" (viz menu ZÁKAZNICKÉ NASTAVENÍ .AUTO-OFF " VA"). Hodnota 
%VA pro AUTO-OFF je výrobcem nastavena na 0 (proto tato chybová situace 
nemůže nastat). 
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[10] VNITŘNÍ CHYBA: číslo 
Číslo indikuje různé příčiny chyby: 
INTERNAL FAUL T 1. Indikuje, že konfigurační obvod je defektní nebo chybí. 
INTERNAL FAUL T 2. Porucha měniče. 
INTERNAL FAUL T 3. Porucha stykače výstupního vedení měniče (nebo porucha      
stykače by-passu, pokud je přítomen). 
INTERNAL FAUL T 4. Porucha usměrňovače. 
INTERNAL FAUL T 5. Porucha SCR na by-passovém vedení. 
INTERNAL FAUL T 6. Porucha hlavního vnitřního napájecího zdroje nebo krátké 
spojení na jednom parametrickém štítku. 
INTERNAL FAUL T 7 .Napájecí napětí kontrolní karty systému není správné. 
INTERNAL FAUL T 8. Závada jedné ze tří sekcí usměrňovače, neboť jedna z nich 
nespotřebovává proud nebo spotřebováváno 30 % méně než ostatní dvě. 
INTERNAL FAUL T 9. Závada stykače akumulátoru. 
INTERNAL FAUL T 1 0. Komunikační vedení mezi měničem a systémem není 
správné, chyba některé ze dvou karet.  
INTERNAL FAUL T 11. Závada silových spojení v SCR nebo na pomocném okruhu. 
 
[11] DOČASNÉ BY-PASSOVÉ VEDENÍ, ČEKEJTE 
Indikuje, že zatížení je napájeno z by-passu a systém je ve fázi předcházející 
automatickému návratu k normálnímu provozu napájen z měniče. Tento přechodný 
režim nastává například během počáteční fáze čekání na návrat k měniči po 
přechodu na by-passové vedení z důvodu přetížení. 
 
[12] PŘETÍŽENÍ BY-PASSU PRO VÝSTUP (zobrazeno stále nebo bliká) 
bliká nápis "ALARM MEMORISED" 
Alarm indikuje, že stav přetížení by-passu je uložen do paměti. Aby bylo přetíženi 
uloženo do paměti, musí trvat po určitou dobu. Zde jsou některé příklady: 150 % po 
dobu 1 0', 175 % po dobu 1 ' nebo 150 % po dobu 18". 
Ve verzích s výkonem <1 00 kVA zůstává zatížení napájeno by-passovým vedením, 
pokud nikdo nezasáhne snížením zatížení, až do té doby, než zasáhne 
termomagnetická ochrana spínače SWBY na vstupu. 
Ve verzích s výkonem 100 kVA nebo větším zůstává zatížení při tomto chybovém 
stavu bez energie. 
Po snížení zatížení je pro vymazání paměti za účelem návratu k "NORMÁLNÍMU 
PROVOZU" nutné provést následující kroky: zapnout SWMB, vypnout SWBY, pak 
zapnout SWBY a vypnout SWMB.  
 
Stálé zobrazení  
Alarm indikuje, že zatížení je napájeno by-passovým vedením a je nad nominální 
hodnotou, alarm ještě nebyl uložen do paměti, hodnota zobrazená na panelu, 
vyjádřená v procentech %VA, je vyšší než 100 %. 
Pro návrat k NORMÁLNÍMU PROVOZU před uložením do paměti snižte zatížení a 
vyčkejte několik  minut, než dojde k ochlazení (např. doba pro návrat k 
NORMÁLNÍMU PROVOZU je 60 s, jestliže se zatížení sníží na 50%, a 8 minut, 
jestliže se zatížení sníží na 75 %). 
[13] PŘÍKAZ BY-PASSOVÉ VEDENÍ JE AKTIVN´9; 8=VYPNOUT PŘÍKAZ 
Systém byl dezaktivován a přepnut na by-passové vedení pomocí speciálního 
příkazu zadaného z klávesnice. Příkaz nezůstane v paměti po vypnutí způsobeném 
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úplným vybitím akumulátoru. V tomto případě se systém při obnovení napájení vrátí 
do normálního provozu, i když úmyslné blokování nebylo dezaktivováno. 
 
[14] DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ BY-PASSU: AKTIVNÍ 
Systém byl dezaktivován a přepnut na by-passové vedení pomocí speciálního 
příkazu zadaného přes konektor 'dálkové ovládání a signalizace'. Příkaz není uložen 
do paměti, a jakmile je příkaz zrušen, vrátí se systém do normálního režimu, pokud je 
přítomno napájecí napětí. 
 
[15] PŘEHŘÁTÍ nebo PORUCHA VENTlLÁTORU 
Vnitřní teplota na systémové kartě, napájecích jednotkách měniče nebo na 
napájecích jednotkách usměrňovače nebo na výstupním transformátoru překročila 
přípustné maximum v důsledku provozu za nadměrně vysoké okolní teploty nebo 
následkem poruchy ventilátorů. 
 
[17] VSTUPNÍ NAPĚŤOVÁ SEKVENCE NENÍ V POŘÁDKU 
Vstupní fázová sekvence by-passu není správná. Pro docílení normálního provozu 
obvykle stačí zaměnit dvě fáze. 
 
[18] VÝSTUP VYPNUT, ZAPNĚTE SWOUT NEBO SWMB. 
Výstupní napětí chybí, protože oba spínače SWOUT a SWMB jsou vypnuté. 
 
[19] PŘÍKAZ VYPNUTÍ SYSTÉMU JE AKTIVNÍ; 8=DEZAKTIVACE PŘÍKAZU 
Alarm se zobrazí, jestliže byl z panelu nebo pomocí spojení RS232 zadán příkaz pro 
úplné vypnutí, PŘÍKAZ ULOŽEN DO PAMĚTI. 
Systém provede příkaz k vypnutí s několikasekundovým zpožděním, aby bylo možné 
příkaz případně zrušit. Příkaz zůstane uložen v paměti i v průběhu vypnutí 
způsobeného výpadkem napájení. Jakmile se přívod napětí obnoví, systém se 
nevrátí do normálního provozního režimu, dokud není záměrně dezaktivováno 
VYPNUTÍ SYSTÉMU. To se provede tak, že zapnete SWBY, nebo v případě 
nutnosti stisknutím 8. 
 
[20] PŘÍKAZ VYPNUTÍ SYSTÉMU JE AKTIVNÍ; 8=VYPNUTÍ PŘÍKAZU 
Jako předchozí alarm, s příkazem zadaným z DÁLKOVÉ přípojky 
 
[21] PAMĚŤ ZMĚNĚNA: KÓD = číslo 
Číslo označuje různé případy. 
Kód 1 paměť byla změněna a provozní parametry byly nastaveny na standardní 
hodnoty. Jestliže byly předtím nastaveny nestandardní hodnoty, je nutné provést 
nové nastavení těchto hodnot. Odstranění alarmu z displeje provedete vypnutím a 
následným zapnutím. 
Poznámka: Kódy jiné než 1 se mohou objevit pouze dočasně. V průběhu změn 
zákaznického nastavení nemají vliv na normální provoz. 
 
[22] Časový spínač pro AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ: T vyp= 0: 0', T zap 0: 0' 
Tento alarm se objeví, jestliže interní denní Časový spínač pracuje v denním cyklu 
samočinného spouštění a vypínání systému (VIZ menu PŘIZPUSOBENÍ PODLE 
POZADAVKU ZÁKAZNÍKA). 
Tento cyklus časového spínače je potlačen, jestliže hodnoty T vyp a T zap jsou 
shodné. 
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MENU ŘÍDÍCÍHO PANELU 
 
ZÁKLADNÍ MENU 
 

 
 
V základním menu představuje horní řádek signální hlášení popisující aktuální stav , 
kdežto dolní řádek označuje model, hodnotu zdánlivého výkonu v procentech výkonu 
měniče nebo by-passu, stav nabití akumulátoru nebo předpokládanou dobu výdrže 
akumulátoru. 
Displej umožňuje zobrazení pouze jednoho výrazu najednou, proto je stanovena 
priorita toho, která, nejdůležitější zpráva se zobrazí, kdežto ostatní informace jsou 
převedeny na interpretaci pomocí interních kódů. Za všech provozních situací se 
displej po dvou minutách od posledního příkazu zadaného tlačítky vrátí k 
ZÁKLADNÍMU MENU, ve kterém jsou zobrazována signální hlášení o provozním 
stavu.  
 
0=- tato hodnota představuje sama po vložení jednoho z následujících kódů, 

formálně následující možnosti: 

o=X. 1-3-5-7-9-B-D-F -- 

o=X. -23--67--AB-EF Aktivace automatického vypnutí časovače 

o=X. ---4567 CDEF Aktivace automatického vypnutí při nízkém výstupu zátěže 

o=X. 89ABCDEF -- 

o=.X 1-3-5-7-9-B-D-F řídící kód skrytý na displeji 

o=.X -23--67--AB--EF slabé baterie 

o=.X ---4567 CDEF -- 

o=.X 89ABCDEF – 

 
např:: 0=02 bateriový test -slabé baterie 

0=23 aktivní řízení: aktivace automatického vypnutí časovače, řídící kód skrytý 
na displeji a slabé baterie 

 
NORMÁLNÍ PROVOZ: 
signální hlášení označující, že všechny části zařízení pracují správně. 
 
_10: 
Příklad identifikačního zkratkového označení typu s jmenovitým výkonem 1OkVA. 
OUT = 100%VA: 
Příklad indikace procentuální hodnoty výkonu odebíraného zatížením na výstupu, 
je-li v činnosti měnič. 
 
Úvodní OUT se změní na BY, jestliže zatížení není napájeno měničem, nýbrž ze sítě 
prostřednictvím by- passu. Celý údaj OUT=100%VA se změní na OUT=SWMB, 
jestliže je zatížení napájeno prostřednictvím spínače by-passu, proto není možné 
zjistit hodnotu výstupního zatěžovacího proudu. 
Hodnota 100%VA zobrazená v příkladu je převzata z měření výstupního proudu. 
Číslo indikuje výstupní proud pomocí hodnoty vztažené k absolutní nominální 
hodnotě a zobrazená hodnota je větší ze dvou hodnot: účinného proudu nebo 
špičkového proudu.  
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BATT=1OO%Ah : 
Příklad indikace aktuálního stavu procentuálního nabití akumulátoru. Hodnota 
1OO%Ah je převzata z měření nabíjecího proudu a uplynulého času nabíjení. 
Číslo označuje procentuální hodnotu nabití na základě informace o kapacitě 
připojeného akumulátoru a množství energie použité v průběhu provozu na 
akumulátor. Systém zůstává automaticky na rychlém nabíjení po veškerou dobu 
nutnou k dobití akumulátoru takovým množstvím energie, která byla spotřebována při 
vybití. 
 

Údaj %Ah je v průběhu provozu při chybějícím napájení ze sítě nebo při vybitém 
akumulátoru změněn na min. V tomto případě číselná hodnota vyjadřuje zbývajíc.í 
dobu provozu v minutách, vypočtenou na základě proudu dodávaného akumulátorem 
a stavu jeho nabití. 
Pozn.: Indikovaná autonomie je vypočítána na základě měření okamžitého vybíjecího 
proudu, hodnoty kapacity připojeného akumulátoru uložené v paměti a hodnoty 
uložené jako procentuální hodnota nabití před vybíjením. Zobrazená hodnota 
autonomie je vždy přibližná, neboť na její výpočet má vliv velké množství faktorů. 
Zaznamenáte-Ii velké rozdíly mezi očekávanou hodnotou a skutečnou dobou vybíjení 
při stálém zatížení, zkontrolujte uložené údaje o akumulátoru a jeho stavu. 
 
5=ON: 
Příklad indikace stavu připravenosti zvukového alarmu; v případě jeho vyřazení se 
údaj změní na 5=OFF. 
 
TLAČÍTKOVÁ MENU 
 
Tlačítkové menu 1 , "?", nápověda 
 
 
 
 
Přístup k menu NÁPOVĚDA je stisknutím tlačítka 1 ze základního menu a udáním 
menu, do kterého chcete vstoupit, stisknutím ostatních tlačítek za základního menu. 
Jestliže je aktivní některé z jiných menu, tlačítkem 1 se vrátíte do základního menu. 
 
1 =?   označuje tlačítko 1 pro přístup do menu změny jazyka 
2=MEASURES označuje tlačítko 2 pro přístup do menu měření 
3=COMMANDS  označuje tlačítko 3 pro přístup k menu zadávání příkazů nebo 

výběru či nastavení provozních hodnot. 
4=HISTORY  označuje tlačítko 4 pro přístup do menu prohlížení událostí 

zaznamenaných ve vnitřní paměti. 
6=DATE/TIME  označuje tlačítko 6 pro přístup do menu prohlížení a ovládání 

interních hodin a kalendáře. 
7=CODES  označuje tlačítko 7 pro přístup do menu prohlížení interních kódů 

odpovídajících provoznímu stavu všech interních konstrukčních 
podskupin. 

8=NORMAL  označuje tlačítko 8 pro okamžitý návrat do základního menu 
NORMALNÍ PROVOZ, což nastane také automaticky po uplynutí 
dvou minut od posledního stisknutí tlačítka. 



UPS Multi Dialog  40÷80 kVA - manuál 

24 / 33 

 

 

 
Tlačítkové menu 1 , 1 : volba jazyků 
 
 
 
Přístup do menu VOLBA JAZYKA je pomocí tlačítka 1 možný pouze z menu 
NÁPOVĚDA 1. 
Stisknutí tlačítka odpovídajícího požadovanému jazyku provede volbu tohoto jazyka, 
ve kterém pak systém zobrazuje veškerá hlášení. 
Např.: 
Stiskněte tlačítko 7 a zobrazí se Vám menu: 
 
 
 
 
Výběr jazyka zůstává uložen do paměti i po vypnutí a novém spuštění systému. 
Chcete-Ii změnit nastavený jazyk, použijte vždy menu VOLBA JAZYKA. 
 
 
Tlačítkové menu 2: měření napětí  
Přístup do menu MĚŘENÍ NAPĚTÍ je prostřednictvím tlačítka 2 pouze ze základního 
menu. Stisknutím tlačítka 1 se vrátíme do základního menu. Obsah menu měření je 
odlišný pro jednofázové a pro třífázové zařízení. 
 
Třífázový výstup: 
 
 
 
 
Význam zobrazeného měření:  
IN=100, 100, 1OO%v , 50.0Hz  příklad tří naměřených hodnot napětí na vstupu 

napětí je vyjádřeno v % nominální hodnoty; hodnota 
100%V značí rozpětí 230V1n (In = napětí mezi fází 
a nulovým vodičem). 

50.0Hz     vstupní kmitočet 
101, 101 , 101 %Ain příklad měření třífázového proudu na přívodu, viz. 

Vstup usměrňovače proud je vyjádřen v % 
maximální hodnoty na vstupu. 

BY=220,221 ,222VI  příklad měření třífázového napětí na vstupu by-
passu (měřeno mezi - fázemi 1 ,2,3 a nulou.) 

50, 1 Hz     frekvence by-passu na vstupu 
 
Jednofázový výstup: 
 
 
 
 
Význam zobrazeného měření: 
IN=100, 100, 100%V,   příklady tří naměřených hodnot napětí na vstupu. 
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napětí je vyjádřeno v % nominální hodnoty; hodnota 
100%V značí rozpětí 230V1n (In = napětí mezi fází 
a nulovým vodičem). 

BY=220V,     napětí na vstupu pro by-pass 
50.0Hz     frekvence na vstupu pro by-pass 
OUT=230V, 50,1Hz; 100%W, 100%A; 147%Ap 

napětí, frekvence, výkon, účinný proud a 
procentuální vyjádření proudu špičkového odběru 

 
Když je zátěž napájena z by-passu změní se údaj OUT na BY., celé měření se změní 
na OUT=SWMB, když je vypínač manuálního by-passu zapnutý . 
 
Tlačítkové menu 2, 2 : měření výkonu (výstupního proudu) 
 
Třífázový výstup: 
 
 
 
 
Přístup do menu je možný pomocí tlačítka 2 pouze z menu 2, stisknutím tlačítka 1 se 
vrátíme do základního menu.  
OUT=230,230,231 Vln  příklady tří měření výstupního napětí mezi fázemi 1, 

2, 3 a nulou. 
50.0Hz     frekvence systému na výstupu 
100, 100, 100% W  tři příklady měření výkonu, výkon je vyjádřen v % 

jmenovité hodnoty. 
100, 100, 100%A  příklady tří měření výstupního proudu, proud je 

vyjádřen v % maximálního proudu 
147, 147,147%Ap  tři příklady měření špičkové hodnoty proudu pro 

třífázový výstup v provozu na usměrňovač 
 
Když je zátěž napájena z by-passu změní se údaj OUT na BY., celé měření se změní 
na OUT=SWMB, když je vypínač manuálního by-passu zapnutý 
 
 
Jednofázový výstup: 
 
 
 
 
 
Stisknutí tlačítka 2 způsobí návrat do předchozího menu. Tlačítkem 1 se vrací do 
základního menu. 
BA TT=+323, -323V  napětí akumulátorů, kladná a záporná větev s 

připojením akumulátorů, nabíjení s otevřenou 
pojistkou akumulátoru (v tomto případě může 
červená hodnota oscilovat); 

+O,OA  akumulátorový proud, kladný , když je baterie 
vybita, záporný , když je nabita; 

i=230V     napětí na výstupu střídače; 
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360V+, 360V-    napětí ss střídače na vstupu; 
Ts=28, Tr=S0, Ti=49,  indikace teploty systému,výkonových modulů 

usměrňovače, výkonových modulů střídače; 
Tc=29°C,     teplota chladiče střídače a usměrňovače; 
IN=101%A  příklad měření proudu na přívodu, proud je vyjádřen 

v % jmenovité hodnoty proudu. 
 
 
Tlačítkové menu 2,2,2 : měření "třífázového napětí" 
Pouze třífázový výstup: 
 
 
 
 
Stisknutí tlačítka 2 způsobí návrat do předchozího menu. Tlačítkem 1 se vrací do 
základního menu. 
BA TT=+323, -323V  napětí akumulátorů, kladná a záporná větev s 

připojením akumulátorů, nabíjení s otevřenou 
pojistkou akumulátoru (v tomto případě může 
červená hodnota -oscilovat); 

+O,OA  akumulátorový proud, kladný, když je baterie vybita, 
záporný, když je nabita; 

i=230V     napětí na výstupu střídače; 
360V+ , 360V-    napětí ss střídače na vstupu; 
Ts=28, Tr=S0, Ti=49,  indikace teploty systému,výkonových modulů 

usměrňovače, výkonových modulů střídače; 
Tc=29°C,     teplota chladiče střídače a usměrňovače; 
IN=101%A  příklad měřeni proudu na přívodu, proud je vyjádřen 

v % jmenovité hodnoty proudu 
 
 
Tlačítkové menu 2, 6: měření času 
 
 
 
 
Přístup do menu MĚŘENÍ ČASU pomocí tlačítka 6 je možný pouze ze základního 
menu SYSTÉMOVÁMĚŘENí.  
Stisknutí tlačítka 1 má za následek návrat do základního menu. 
Zobrazené hodnoty mají následující význam: 
OUT = 1OOOOh  Příklad indikace uplynulých hodin provozu se 

zatížením měniče. 
BY = 1OOOOh  Příklad indikace uplynulých hodin provozu se 

zatížením by-passu. 
BA TT = 1OOOOH  Příklad indikace uplynulých hodin provozu s 

vybíjeným akumulátorem. 
nBATT = 1000  Příklad indikace počtu, kolikrát začal akumulátor 

dodávat elektřinu, a tudíž také kolikrát nastal 
výpadek napětí. 
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nO%Ah = 100  Příklad indikace počtu, kolikrát byl akumulátor zcela 
vybitý na 0 % Ah. 
Počet úplných vybití je užitečný pro znalost a odhad 
efektivnosti akumulátoru. Průměrná životnost řádně 
zaplombovaných olověných akumulátorů je 
omezena na 200-300 cyklů úplného vybití. 

2002-01-01  Příklad zobrazení data první aktivace zařízení, 
uloženého v paměti. 

 
Výše uvedené údaje představují HISTORII a zůstávají uloženy v paměti i po vypnutí 
zařízení; tyto údaje nelze vynulovat. 
 
 
Tlačítkové menu 3 "Klíč", příkazy 
 
 
 
 
 
V tomto případě displej nabízí volbu následujících submenu. 
 
Tlačítkové menu 3, 2: test akumulátorů 
 
 
 
 
Přístup do menu TEST AKUMULÁ TORU pomocí tlačítka 2 je možný pouze z menu 
3 PŘÍKAZY. V tomto případě je aktivován cyklus kontrol stavu účinnosti akumulátoru, 
který trvá 8 sekund. Stisknutím tlačítka 8 test přerušíte a vrátíte se do základního 
menu před koncem této doby. 
 
Zobrazené hodnoty jsou:  
BATT= +396 -396 V + 2,4  Příklad indikace napětí akumulátoru a měření 

proudu. 
Vbc= 370V     Příklad indikace vypočteného napětí akumulátoru 
100 min.     Příklad indikace vypočtené doby autonomie. 
Testovací cyklus akumulátoru s poklesem výstupního napětí usměrňovače umožňuje 
zhodnocení akumulátoru se skutečným výkonem na zatížení dokonce i v průběhu 
přítomnosti napájecího napětí. 
V každém případě snížení výstupního napětí usměrňovače nastává pouze tehdy, 
jestliže je pod napětím by-passové vedení, aby se předešlo jakékoli ANOMÁLlI ve 
výstupním zatížení bez zálohy by-passu. 
Na konci testovacího cyklu je provedeno srovnání napětí dodávaného akumulátorem 
a napětím 'Vbc' vypočteným na základě měřeného dodávaného proudu pro hodnoty 
kapacity akumulátoru a poloviny procentuální hodnoty dobití obsažené v paměti. 
Jestliže je napětí naměřené na akumulátoru menší než vypočtené napětí: 
- aktivuje se alarm VYBITÍ AKUMULÁTORU nebo SWB VYPNUTÝ; 
- procentuální hodnota dobití uložená v paměti se sníží na polovinu; 
- je připraven další testovací cyklus a aktivuje se automaticky po 60 sekundách. 
Cyklus testování akumulátoru se aktivuje: 
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- ručně (manuálně); 
- automaticky každých 60 sekund po každém neúspěšném testu nebo po 

každém spuštění systému; 
- automaticky každých 24 hodin počínaje obnovením energie; 
- automaticky a nepozorovaně v průběhu provozu bez napájení ze sítě. 
Na konci každého testu, je-Ii naměřené napětí menší než vypočtené, aktivuje se 
alarm a zároveň se na polovinu sníží uložená hodnota nabití a zobrazená doba 
autonomie. 
Když uplynulo 60 sekund od aktivace alarmu, provede se nový test a v případě 
negativního výsledku se alarm reaktivuje na dalších 60 sekund. Alarm pokračuje ve 
snižování uložené hodnoty nabití tak dlouho, až je hodnota vypočtená pro napětí 
akumulátoru menší než skutečně změřená. Tento systém kontroly akumulátor tedy 
obvykle aktivuje pokaždé, když má akumulátor menší než  projektovanou hodnotu 
nabití . 
PERMANENTNÍ přítomnost tohoto alarmu ukazuje, že je akumulátor neúčinný nebo 
že je přerušený akumulátorový obvod nebo že je akumulátorový spínač SWB vypnutý 
nebo že některá z ochranných pojistek je spálená. 
DOČASNÁ přítomnost tohoto alarmu ukazuje ztrátu účinnosti akumulátoru úměrnou 
četnosti výskytu alarmu. 
 
Tlačítkové menu 3, 4: kontrast displeje 
 
 
 
 
Přístup do menu KONTRAST DISPLEJE pomocí tlačítka 4 je možný z menu 3 
PŘíKAZY. 
V tomto případě je možné měnit kontrast displeje: snižovat pomocí tlačítka 7; 
zvyšovat pomocí tlačítka 8. Hodnota 6 vyjadřuje úroveň kontrastu a může se měnit 
od 1 do 11. Toto menu opustíte stisknutím Iibovolného tlačítka kromě 7 a 8, např. 
tlačítka 1. 
 
 
Tlačítkové menu 3, 6: vypnutí měniče / by-pass 
 

 

 

 

 

Přístup do menu VYPNUTÍ MĚNIČE A PŘÍKAZ BY-PASSOVÉ VEDENÍ začíná 
sekvencí tlačítek 3, 6 v základním menu. Toto menu opustíte stisknutím tlačítka 8 
nebo Iibovolným tlačítkem s jinou sekvencí než je zobrazena. 
Stisknutí tlačítek 1 , 7 , 2, 6 a 3 v pořadí zobrazeném na displeji aktivuje příkaz by-
passové vedení a vypne měnič.Tento příkaz je většinou užitečný, je-Ii poslán 
prostřednictvím dálkového spojení RS232, jestliže je požadováno dezaktivovat pouze 
výkonové proudové obvody , ale ponechat aktivní ovládací obvod. 
Akce následující po příkazu se provede se zpožděním několika minut, aby bylo 
možno příkaz případně zrušit. Jestliže je tento příkaz aktivní, displej zobrazuje alarm 
PŘÍKAZ BY-PASSOVÉ VEDENÍ AKTIVNÍ; 8=DEZAKTIVACE. 
Pro návrat do normálního provozu je i po vypnutí systému nutné zrušit tento příkaz 
pomocí tlačítka 8  -nebo vysláním tlačítkového kódu pomocí RS232. ., 



UPS Multi Dialog  40÷80 kVA - manuál 

29 / 33 

 

 

POZNÁMKA. Abyste skryli kód příkazu, 47263, musíte vložit kód 436213 v menu 
ZAKAZNICKÉ NASTAVENÍ na panelu (tlačítka 3,5). Chcete-Ii kód znovu zobrazit, 
postup zopakujte. 
 
Tlačítkové menu 3, 7: příkaz k vypnutí celého systému 
 

 

 

 

 

Toto menu opustíte stisknutím tlačítka 8 nebo jakýmkoli jiným tlačítkem se sekvencí 
odlišnou od zobrazené sekvence.Stisknutím tlačítek 4, 7, 2, 6, 3, jednoho po druhém, 
jak je znázorněno na displeji, dosáhnete aktivace příkazu k VYPNUTÍ SYSTÉMU. 
Jestliže je tento příkaz aktivní, zobrazuje se na displeji alarm 
 

PŘÍKAZ K VYPNUTÍ SYSTÉMU AKTIVÍ; 8=DEZAKTIVACE. 
 
Akce vyplývající z tohoto příkazu se provede se zpožděním několika sekund, aby 
bylo možné příkaz zrušit. Tento příkaz je užitečný v případě nebezpečí, k provedení 
úplné dezaktivace ovládáním na dálku pomocí RS232. Pro reaktivaci UPS zapněte 
SWBY nebo v případě nutnosti stiskněte tlačítko 8 na panelu místního nebo 
dálkového ovládání. 
POZNÁMKA. Abyste skryli kód příkazu, 47263, musíte vložit kód 436213 v menu 
ZÁKAZNICKÉ NASTAVENÍ na panelu (tlačítka 3,5). Chcete-Ii kód znovu zobrazit, 
postup zopakujte. 
 
Tlačítkové menu 4: "zapisovač": historie = zaznamenané události 
 
 
 
 
Přístup do menu ZAZNAMENANÉ UDÁLOSTI je možný pomocí tlačítka 4 ze 
základního menu. 
Pro návrat do základního menu stiskněte tlačítko 1. 
Tlačítko 2 aktivuje submenu ZAZNAMENANÁ MĚŘENÍ NAPĚTí. 
Tlačítka 3, 4 a 5 mají nadále obvyklé funkce. 
Tlačítko 6 aktivuje submenu 4, 6 ZAZNAMENANÉ KÓDY a umožňuje změnu 
uloženého chybového hlášení se zobrazením kódu stavu odpovídajícího momentu 
uložené události a naopak. 
 
Kódy stavu umožňují důkladnou analýzu události. Výklad viz menu tlačítka 7 
INTERNÍ KÓDY a tabulku uložených kódů.  
Tlačítka 7 a 8 zajišťují zobrazení událostí předcházejících a následujících zobrazené 
události. 
Například stisknutím tlačítka 7 se údaj n=1 00 změní na n=99 a zobrazí se 'uložené 
chybové hlášení' předchozí události. 
Jednotlivé části menu jsou: 
uložená chybová hlášení  Ukazuje jedno z chybových hlášení odpovídající 

tomu, které bylo zobrazeno v průběhu poslední 
události a které je obsaženo v záznamu této 
události. 
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Paměť může obsahovat až 120 událostí. Jestliže je 
paměť plná, uloží se každá nová událost a vždy se 
smaže událost nejstarší.- 

a=FFFF-FFFF  Zobrazuje uložený kód ostatních alarmů přítomných 
ve stejnou dobu společně s tím, který je zobrazen 
jako "uložené chybové hlášení'. 

n=100     Zobrazuje počet událostí obsažených v paměti. 
1992, 12,31/14:45:50  Zobrazuje datum a čas, kdy k zobrazené události 

došlo. Tento okamžik je vyjádřen jako rok, měsíc, 
den 1 hodina, minuta, sekunda 

 

 
Tlačítkové menu 4, 2 zaznamenaná měření napětí 
 
 
 
 
Přístup do menu ZAZNAMENANÁ MĚŘENÍ NAPĚTÍ pomocí tlačítka 2 je možný 
pouze z menu 4 ZAZNAMENANÉ UDÁLOSTI nebo z menu 4,6 ZAZNAMENANÉ 
KÓDY. 
Pro okamžitý návrat do základního menu stiskněte tlačítko 1. (Blikající) údaj v 
uvedeném příkladu znamená, že zobrazené hodnoty měření se vztahují ke stavu 
zaznamenané události 35. 
Význam měřených hodnot je identický s významy v menu 2. 
 
Tlačítkové menu 4, 2, 2: zaznamenaná měření proudu 
 
 
 
 
 
Přístup do menu ZAZNAMENANÁ MĚŘENÍ PROUDU je možný pomocí tlačítka 2 
pouze z menu 4, 2. 
Pro návrat do menu 4,2 stiskněte tlačítko 2; tlačítko 1 pro návrat do základního 
menu. 
(Blikající) údaj n35 v uvedeném příkladu znamená, že zobrazené hodnoty měření se 
vztahují ke stavu zaznamenané události 35. 
Význam měřených hodnot je identický s významy v menu 2. 
 
 
 
Tlačítkové menu 4, 2, 2, 2: zaznamenaná měření třífázového napětí 
 
 
 
 
Přístup do menu MĚŘENÍ TŘÍFÁZOVÉHO NAPĚTÍ je možný pomocí tlačítka 2 z 
menu 4,2,2. 
Pro návrat do menu 4,2,2 stiskněte tlačítko 2; tlačítko 1 pro návrat do základního 
menu. (Blikající) údaj v uvedeném příkladu znamená, že zobrazené hodnoty měření 
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se vztahují ke stavu i zaznamenané události 35. Význam měřených hodnot Je 
Identický s významy v menu 2. 
 
 
Tlačítkové menu 4, 6: zaznamenané kódy 
 
 
 
 
Přístup do menu ZAZNAMENANÉ KÓDY je možný pomocí tlačítka 6 z menu 4 
ZAZNAMENANÉ UDÁLOSTI a z následujících menu: 4,2; 4,22; 4,2,2,2, tj. těch, která 
se týkají zaznamenaných měření. 
Pro návrat do základního menu stiskněte tlačítko 1.0statní tlačítka kromě tlačítka 6 a 
zobrazení dolního 
řádku displeje mají stejné funkce jako v menu 4. 
 
Horní řádek: s=FFFF c=FFFF b=FFFF r=FFFF-FF i=FFFF-FF 
zobrazuje interní kódy , vysvětlené v menu 7 ,zaznamenané ve stejnou dobu jako 
dotyčná událost. Pro návrat do menu 4 stiskněte tlačítko 6, přičemž se událost 
uchová jako aktuální, pak je možné několikrát přejít od popisu události s 'uloženým 
chybovým hlášením' k popisu obsahujícímu interní kódy. 
 
Tlačítkové menu 5: vyřazení akustického alarmu 
 
V průběhu provozu s přítomností základního menu může operátor stisknutím tlačítka 
5 trvale vyřadit nebo opět odblokovat akustický signál. V základním menu se objeví 
S=ON, jestliže je akustický signál odblokovaný, a S=OFF, jestliže je akustický signál 
vyřazen z činnosti. V ostatních menu, není-Ii vyhrazeno jiným funkcím, může být 
tlačítko 5 použito pouze pro vyřazení zvukového signálu. 
 
 
Tlačítkové menu 7 "šipka dolů": interní kódy 
 
 
 
 
(uložené interní kódy) 
Přístup do menu INTERNÍ KÓDY je možný pomocí tlačítka 7 ze základního menu. 
Stiskněte znovu tlačítko 7 pro vstup do základního menu. Pro návrat stiskněte 
jakékoli jiné tlačítko. 
 

 

 

 

 
 
 
(Naučené interní kódy). Pozn.: Tyto kódy se používají pouze v průběhu testování ve 
výrobním závodě. 
"ver. 10001" v prvním menu je příkladem identifikačního čísla verze programového 
vybavení systému. 
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Tlačítkové menu 8 "šipka nahoru": normální provoz 
 
 
 
 
 

Přístup do menu NORMÁLNÍ PROVOZ je možný pomocí tlačítka 8 z menu 1 
NÁPOVĚDA a ze všech ostatních menu, ve kterých není tomuto tlačítku přiřazena 
jiná funkce. Navíc se systém AUTOMATICKY vrací do menu NORMÁLNÍ PROVOZ, 
tj. do základního menu, vždy po dvou minutách od posledního stisknutí tlačítka. 
Všechny funkce odpovídají těm, které jsou vysvětleny pro základní menu. 
 
PANEL DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ S TERMINÁLEM RS232  
 
Připojení sériového terminálu k Iince RS232 je nejjednodušší způsob zajištění panelu 
pro dálkové ovládání. 
Zapojení vyžaduje: 
• spojovací vedení s pouze třemi vodiči pro signály TX, RX a GND opatřené 

standardními 25ti-pólovými konektory RS2332. 
• terminál s přenosovou rychlostí a protokolem, které jsou shodné s přenosovou 

rychlostí a protokolem zařízení UPS (viz také zákaznické nastavení RS232), 
schopný zobrazovat znaky ASCII přijaté od UPS a vysílat ASCII číslice 0 až 9. 

Jako terminál se může používat běžný osobní počítač, ve kterém je aktivován 
některý program pro emulaci terminálu. Například se může používat terminál, který je 
součástí software Microsoft WINDOWS. 
Komunikace s terminálem se dosáhne aktivací funkce ECHO na zařízení UPS nebo 
na příkaz vydaný terminálem. 
 

ROZMĚRY 
 
 

TYP Fáze Rozměry Váha 
 Vstup Výstup šxhxv  

[kVA]   [mm] [kg] 

     
40 3+N 3+N 500x740x1400 180 

     
60 3+N 3+N 500x740x1400 200 

     
80 3+N 3+N 500x740x1400 220 
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