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Předmluva 
 
Vítáme Váš zájem o naše produkty. 
 
Naše společnost, společnost Schrack Technik, se, mimo jiné, zabývá komplexní podporou v oblasti záložních zdrojů elektrické energie (UPS), 
počínaje projektem, dodáním, instalacemi i servisem. 
 
Tato příručka popisuje vysoce kvalitní výrobek, který je pečlivě navržený a vyrobený pro zajištění nejvyššího výkonu a spolehlivosti. 
 
Příručka obsahuje přesné pokyny k instalaci a užívání produktu. 
 
 
 

Pro správné užívání a k dosažení maximálních výkonů Vašeho zařízení, musí být tato příručka pečlivě 
prostudována a uložena u zařízení. Veškeré zásahy do zařízení je nutné s námi konzultovat. 
 
 
Nedodržení  pokynů  a  provozních  podmínek  uvedených  v tomto  návodu  je  nedodržením  záručních 
podmínek a může vést k poškození zařízení, ke škodám na majetku i k ohrožení zdraví a životů osob. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Bez souhlasu dodavatele není možno v této dokumentaci cokoliv měnit, dále ji šířit nebo jinak užívat. 
Naše společnost je také nucena si vyhradit právo, v rámci systému zdokonalování výrobku, změnit technické řešení výrobku 
bez předchozího upozornění. 



 

 

 
 

SERVIS UPS A PRAVIDELNÁ KONTROLA BATERIÍ: 

UPS včetně baterií je zařízení, na kterém musí být pravidelně, nejméně jednou za 12 měsíců, provedena 
pravidelná profylaktická prohlídka. 
 
Při delším skladování baterií, například ve vypnuté UPSce nebo samostatně uložených bateriích, je nutné 
baterie odpojit a pravidelně a odborně kontrolovat jejich stav. 
 
Četnost kontroly a dobíjení baterií závisí na skladovací teplotě: 

 při skladovací teplotě   0 až +15 °C  minimálně 1x za 3 měsíce, 

 při skladovací teplotě  +15 až +25 °C  minimálně 1x za 6 měsíců 

 a při skladovací teplotě  +25 až +40 °C  minimálně 1x za 3 měsíce. 
 
 

 
 

POŽADOVANÉ PROVOZNÍ PODMÍNKY: 

TEPLOTA: 

1) v blízkosti baterií:   +15 až +25 °C 
2) v blízkosti UPS (bez baterií):   +5 až +35 °C 

 

VLHKOST: 

Relativní  vlhkost  vzduchu  nesmí  překročit  hodnotu  90%  a  nesmí  dojít  ke  stavu  rosného  bodu 

(kondenzace na chladném povrchu zařízení a jeho částí). 
 

PRAŠNOST: 

Zařízení musí být provozováno v BEZPRAŠNÉM PROSTŘEDÍ. 
 
 

 
 

POŽADOVANÉ PODMÍNKY PRO SKLADOVÁNÍ: 

TEPLOTA: 

v místě UPS i baterií:   0 až +40°C; 
 

VLHKOST: 

Relativní  vlhkost  vzduchu  nesmí  překročit  hodnotu  95%  a  nesmí  dojít  ke  stavu  rosného  bodu 

(kondenzace na chladném povrchu zařízení a jeho částí). 
 
 
   
 



 

 
 
 

 
 

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
 
 

V rámci  vývoje  svých  výrobků  investuje  naše  společnost  rozsáhlé  zdroje  do  analýzy  ekologických 
hledisek. Všechny naše výrobky sledují cíle stanovené v systému environmentálního řízení zpracovaném 
v naší společnosti v souladu s příslušnými normami. 
 
V tomto výrobku nejsou použity žádné nebezpečné materiály, např. CFC, HCFC nebo azbest. 
 
Obal  je  tvořen  RECYKLOVATELNÝMI  MATERIÁLY.  Všechny  materiály  likvidujte  v souladu  s příslušnými 
normami v zemi, v níž je výrobek používán. Pro identifikaci materiálů nahlédněte do následující tabulky: 
 
 
 

POPIS MATERIÁL 

Paleta 
Dřevo 
(FOR) 

 

Obalová krabice 
Vlnitá lepenka 

(PAP) 
 

Ochranný pytel 
Polyetylen s vysokou 

hustotou (PE-HD) 
 

Přilnavé tlumiče 
Polyetylen s nízkou 
hustotou (PE-HD) 

 Bublinkový obal 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
LIKVIDACE VÝROBKU 
 

Uvnitř UPS se nacházejí materiály, které jsou (v případě demontáže/likvidace) považovány za TOXICKÝ A 
NEBEZPEČNÝ ODPAD, například desky s elektronickými obvody a baterie. Zacházejte s těmito materiály 
v souladu  s platnými  zákony  a  kontaktujte  kvalifikovaná  střediska.  Správnou  likvidací  přispějete 
k ochraně životního prostředí a lidského zdraví. 
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ÚVODNÍ INFORMACE 

Zařízení UPS řady Schrack Avara MLT, USMLT 160 a 200 (160 a 200 kVA) byla navržena s využitím aktuálně dostupného 
stavu techniky pro zajištění maximálního výkonu. Jedinečný výkon je zajištěn díky použití nových řídicích desek na bázi 
multiprocesorové architektury (DSP + P inside) a osvojení speciálních řešení obvodů s nejmodernějšími komponenty. Zde je 
několik příkladů: 
 

 ZAŘÍZENÍ S NULOVÝM NÁROKY NA ZDROJ NAPÁJENÍ: zaručuje největší možné odlehčení zdroje napájení (síť 
nebo generátor), soft-start (postupné předávání zátěže po obnovení napájení), hodnotu účiníku blízkou jedné, velmi 
nízké zkreslení vstupního proudu, velmi nízké ztráty, naprosto rovnoměrné rozložení zátěže na jednotlivé fáze na 
vstupu UPS, špičkový filtr a kompenzaci mezi sítí a zátěží a maximální kompatibilitu s generátorem. 

 SYSTÉM PÉČE O BATERIE umožňuje uživateli špičkovou automatickou péči o baterie nejrůznějších technologií a 
trvale je hlídat a monitorovat, což vede ke zvýšení účinnosti, trvanlivosti a spolehlivosti bateriového zdroje.  

 INTELIGENTNÍ STŘÍDAČ: poskytuje mimořádnou účinnost i při nízkých hladinách zatížení, stabilní výstupní napětí a 
nízké zkreslení i za těch nejextrémnějších provozních podmínek. 

 
 

 

 
 



 

 

ČELNÍ POHLED NA UPS 

 
 

 
 
 
 
 

 
Ovládací panel a grafickým displejem 

 

 
Aretační noha UPS 

 
Větrací mřížka 

 
Kolečka pro manipulaci s UPS 

 
Přední dveře se zámkem   

  



 

 
 

 
 
 
 
 

 
Uživatelské rozhraní 

Zleva doprava: 
 “SWOUT” Výstupní vypínač 
 “SWBYP” Vstupní vypínač bypassu 
 “SWMB” Manuální vypínač bypassu 
 “SWOUT” Výstupní vypínač 

 
Ventilátory napájecího modulu Ventilátory primárního bypassu 

  



 

 

UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ 

 

 
 
 
 
 
 

 
Zásuvka Schuko s pojistkou 

 
 

Zleva doprava: 
 “R.E.P.O.” Konektor dálkového bezpečnostního 

vypnutí 
 “AS400” Kontaktní port 
 “USB” Komunikační port 
 “RS232” Komunikační port  

 
Tlačítko pro start z baterií bez sítě “COLD START” 
 

 
Slot pro přídavné komunikační karty 

 
Karta pro paralelní provoz UPS (volitelné) 

  



 

 

ZADNÍ POHLED NA UPS 

 
 
 
 

 
Ventilátory řídící elektroniky 

 

 
Přístup ke vstupním/výstupním přípojnicím 

 
Přístup k pomocným kontaktům 

 
Ventilátory sekundárního bypassu 

 
Ventilátory pro nabíječ baterií    

  



 

 

POHLED NA PŘIPOJOVACÍ ROZHRANÍ UPS 

 

 
 
 
 
Popis panelu přípojnic, který se zpřístupní po odejmutí krytu: 
 

BATTERY (+  -  N) Připojení napájení: BATERIE (+) , (-) a NULOVÝ VODIČ 

INPUT (L1  L2  L3  N) Připojení napájení: VSTUPNÍ FÁZE A NULOVÝ VODIČ 

BYPASS (L1B  L2B  L3B) Připojení napájení: FÁZE SAMOSTATNÉHO BYPASSU 

OUTPUT (L1  L2  L3  N) Připojení napájení: VÝSTUPNÍ FÁZE A NULOVÝ VODIČ 

PE Připojení napájení: UZEMNĚNÍ 

  



 

 

ODDÍL POMOCNÝCH KONTAKTŮ 

 
 

 
 
 
 
 

 
RESERVED: Rezerva kontaktů pro volitelný signál 

 
EXT. BATTERY TEMP PROBE: Kontakty pro externí teplotní čidlo pro baterie 

 

Zleva doprava: 
 EXTERNAL SYNC: Kontakty pro externí synchronizační signál  
 SERVICE BYPASS: Kontakty pro signál od externího servisního bypassu  
 SWITCH OUT AUX CONTACT: Pomocné kontakty pro dálkové vypnutí

 
AUX RELAY SLOT: Slot pro přídavnou reléovou kartu 

 
 
 
 

 

SAMOSTATNÝ VSTUP BYPASSU 

TUTO SÉRII ZAŘÍZENÍ UPS LZE NAKONFIGUROVAT V REŽIMU SE ZDVOJENÝM VSTUPEM, TEDY S VEDENÍM 
PŘÍVODEM BYPASSU ODDĚLENÝM OD HLAVNÍHO PŘÍVODU.  
 
Tato charakteristika umožňuje samostatné připojení hlavního přívodu a přívodu samostatného bypassu. 
Výstup UPS bude s odděleným přívodem bypassu synchronizován tak, aby nedocházelo k nesprávnému spínání mezi vstupním 
a výstupním napětím v případě zásahu automatického bypassu nebo sepnutí manuálního bypassu (SWMB). 
  



 

 

POHLED NA OVLÁDACÍ PANEL 

 
 

 

LED napájení ze sítě 

 Trvale svítí: provoz ze sítě s kvalitním přívodem bypassu a synchronizovaným střídačem 

 Bliká: provoz ze sítě s nekvalitním napájením nebo výpadkem napájení bypassu nebo nesynchronizovaným 
střídačem 

 Bliká v pohotovostním režimu: aktivní naprogramovaná funkce restartu a přítomnost síťového napájení 
  

 

LED provozu z baterií 

 Trvale svítí: provoz z baterií 

 Bliká: provoz z baterií s brzkým vybitím baterie nebo výstraha brzkého odstavení 

 Bliká v pohotovostním režimu: aktivní naprogramovaná funkce restartu a nepřítomnost síťového napájení
  

 

LED napájení zátěže přes bypass 

 Trvale svítí: napájení zátěže přes bypassový přívod 

  

 

LED pohotovostního režimu / alarmu 

 Trvale svítí: přítomnost alarmu 

 Bliká: pohotovostní režim 
  

 

LED výměny baterií 

 Trvale svítí: potřeba výměny baterie 

 Bliká: alarm přepětí baterie 
  

 

LED ECO režimu 

 Trvale svítí: aktivovaný režim ECO 

  

 
Grafický displej 

 

F1,  F2,  F3,  F4 = FUNKČNÍ KLÁVESY. Funkce jednotlivých kláves jsou proměnné a jsou zobrazeny na displeji nad 
klávesami v dolní části displeje.  



 

 

INSTALACE 

 

PŘÍPRAVA NA INSTALACI 

 

VŠECHNY OPERACE POPSANÉ V TOMTO ODDÍLE SMĚJÍ PROVÁDĚT POUZE KVALIFIKOVANÍ 
AUTORIZOVANÍ TECHNICI SCHVÁLENÍ DODAVATELEM ZAŘÍZENÍ. 

Naše společnost nenese jakoukoli odpovědnost za škody v důsledku nesprávného připojení nebo provozu 
zařízení, které je v rozporu s touto příručkou. 

  

 

PŘED INSTALACÍ ZAŘÍZENÍ SI PŘEČTĚTE DODANÉ „POKYNY PRO INSTALACI“. 
  
Tato příručka, která je přiložena k UPS, obsahuje důležité informace o instalaci, včetně: 

 rozměrových výkresů UPS; 

 pohledu na základ jako pomůcku pro zhotovení rámu ke zvednutí skříně; 

 polohy kabelových přívodů; 

 polohy ventilátorů UPS; 

 informací o rozměrech přívodních, výstupních a bateriových kabelů; 

 informací o připojení, například rozměrových výkresů svorkovnicových desek; 

 informací o instalaci, například ztrátovém výkonu zařízení (kW).
  

 

ZDROJ UPS JE VYBAVEN KOLEČKY K MANIPULACI; ZKONTROLUJTE, ZDA JSOU KABELY DOST 
DLOUHÉ, ABYSTE MOHLI UPS PŘI ÚDRŽBĚ PŘESUNOUT. 

 
 
 

INSTALAČNÍ PROSTŘEDÍ 
Při volbě místa pro instalaci UPS a bateriových boxů dodržujte následující pokyny: 

 UPS / bateriový box musí být nainstalovány v přiměřené vzdálenosti od stěn a jiných překážek. Další informace 
najdete v přiložených „Pokynech pro instalaci“. 

 Vyhněte se prašným prostředím. 

 Zajistěte, aby byla podlaha plochá a měla dostatečnou únosnost pro UPS (a bateriové boxy). 

 Vyhněte se příliš těsným prostorům, které by mohly bránit provádění běžné údržby. 

 Relativní vlhkost nesmí překročit 90 %, bez kondenzace. 

 Kontrolujte, zda je teplota v místnosti za provozu UPS udržována v rozsahu 0 až 40 °C. 

 

UPS je schopen pracovat v rozsahu teplot 0 až 40 °C. Doporučená provozní teplota pro UPS s bateriemi je 
20 až 25 °C. Při provozní teplotě 20 °C je průměrná provozní životnost baterií obvykle 5 let. Dosáhne-li 
provozní teplota 30 °C, bude provozní životnost poloviční. 

 

 Nedávejte UPS na místa vystavená přímému slunečnímu záření nebo horkému vzduchu. 
 
Pro udržení teploty v místnosti, kde je zařízení nainstalováno, ve výše uvedeném rozsahu, je třeba zajistit odvod přebytečného 
tepla (hodnota tepla uvolněného UPS v kW / kcal/h / B.T.U/h je uvedena v tabulce v přiložených „Pokynech pro instalaci“).  
 
Použitelné metody zahrnují: 

 přirozené větrání; 

 nucené větrání, které je doporučeno, pokud je venkovní teplota nižší (např. 20 °C) než teplota, při které chcete UPS 
nebo bateriový box provozovat (např. 25 °C); 

 klimatizační systém, doporučený, pokud je venkovní teplota vyšší (např. 30 °C) než teplota, při které chcete UPS nebo 
bateriový box provozovat (např. 25 °C). 

  



 

SKLADOVÁNÍ UPS 
Skladovací prostor musí splňovat následující požadavky: 

Teplota: -25°÷60°C; pro baterie 0-40stC 

Úroveň relativní vlhkosti: 30÷95 % max. 

 
 

ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA 
Tento zdroj UPS splňuje příslušné předpisy EMC (kategorie C3). 
UPOZORNĚNÍ:  
Tento výrobek je určen pro sekundární prostředí* komerčních a průmyslových aplikací – během instalace může být nezbytné 
přijmout určitá omezení a dodatečná opatření k prevenci rušení.  
 
Připojení ke konektorům USB a RS232 je třeba provést pomocí dodaných kabelů nebo stíněných kabelů, které nesmí být delší 
než 3 metry. 
 
(*) Typ prostředí definovaný v předpisech EMC 
 
 

PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA 
UPS byl navržen k napájení ze střídavého síťového rozvodu s výkyvy napětí kategorie 2. Je-li připojen ke střídavému napájení 
s jinými charakteristikami nebo může být potenciálně vystaven byť jen přechodnému přepětí, je k němu třeba nainstalovat 
externí ochranné zařízení.  
 
 

VÝMĚNA VZDUCHU V AKUMULÁTOROVNĚ 
Místnost, ve které je nainstalován bateriový box, musí být opatřena odvětráním, aby byla koncentrace vodíku generovaného 
během nabíjení udržována v bezpečných mezích. 
Místnost je třeba přednostně větrat přirozeným způsobem; nelze-li to provést, lze použít nucenou ventilaci. 
Norma EN 50272-2 ohledně výměny vzduchu stanoví, že minimální otvor musí splnit následující rovnici: 
 

A  =  28 x Q = 28 x 0,05 x n x Igas x C10 (1/10³) [cm²] 

kde: A = volný povrchový otvor pro přívod/odvod vzduchu 

Q = průtok odsávaného vzduchu [m³/h] 

n = počet bateriových článků 

C10 = kapacita baterie v 10 hodin [Ah] 

Igas = plyn produkující proud [mA//Ah] 
 
V souladu s normou:  

Igas = 1 při záložním nabíjení pro baterie typu VRLA (*) 

Igas = 8 při rychlém nabíjení pro baterie typu VRLA (*) 

(*) Podrobnosti o bateriích s otevřenou nádobou nebo niklových bateriích vám sdělí výrobce. 
 
- Příklad výpočtu 

Typ baterie:  VRLA 

Počet článků: 240 (40 monobloků) 

Kapacita: 120Ah 

Igas (**): 8 (rychlé nabíjení) 
 

A = 28 x Q = 28 x 0,05 x n x Igas x C10=28 x 0.05 x 240 x 8 x 120 x 1/10³ = 322 cm2 
 
(**) Pro zvýšení míry bezpečnosti uvažujeme s podmínkami rychlého nabíjení, přičemž jsme si dobře vědomi, že baterie je 
většinou v provozu v záložním režimu nabíjení. Použití hodnoty záložního nabíjení pro Igas by mělo za následek hodnotu 
rovnou jedné osmině výše uvedené. 
 

 

Přívod/odvod vzduchu musí být na místech co nejpříznivějších pro cirkulaci, např.: 

- v otvorech na protějších zdech; 

- v minimální vzdálenosti 2 m, jsou-li oba otvory na stejné zdi. 
 



 

DEMONTÁŽ UPS Z PALETY 

 

UPOZORNĚNÍ: DODRŽUJTE NÍŽE UVEDENÉ POKYNY, ABYSTE PŘEDEŠLI ZRANĚNÍ OSOB 
NEBO POŠKOZENÍ ZAŘÍZENÍ. 

 
 

 Najděte 4 háčky na bočních stranách obalu a zvednutím je rozevřete, jak je vidět na obrázku. 

 
 
 

 Zvedněte víko a otevřete karton. 
 Vyjměte nádobu s příslušenstvím.  

POZNÁMKA: Nádoba s příslušenstvím může být umístěna uvnitř obalu nebo za dveřmi UPS.  
 Demontujte 2 konzoly, kterými je UPS připevněn k paletě (2 šrouby na UPS, 5 na paletě). 

  



 

 

 Zvedněte UPS z palety pomocí vysokozdvižného vozíku; dbejte na správnou polohu vidlice. 
UPOZORNĚNÍ: Kdykoli potřebujete UPS zvednout, dbejte vždy na to, aby byla vidlice umístěna tak, jak je 
znázorněno na štítcích na obrázku.  

 

 
 
POZNÁMKA: Všechny obalové materiály uschovejte pro budoucí použití.



 

KONTROLA OBSAHU KRABICE S PŘÍSLUŠENSTVÍM 
Po otevření obalu je nejprve nutno zkontrolovat jeho obsah: 
 
Uživatelská příručka, „Pokyny pro instalaci“, bezpečnostní příručka, osvědčení o zkoušce, bezpečnostní štítky, zámanuální list, 
sériový kabel a klíče ke dveřím. 
 
 
 
 

UMÍSTĚNÍ UPS  
Při volbě umístění vezměte do úvahy, že: 

 kolečka je třeba používat pouze k přesnému nastavení polohy, tedy na krátké posuny; 

 plastové části a dveře není možné používat jako tlačná místa ani rukojeti; 

 před zařízením a za ním ponechte dostatečný volný prostor pro spouštění/vypínání a pro údržbu; 

 na horní stranu UPS není dovoleno klást žádné předměty.  

 

 
DALŠÍ INFORMACE NAJDETE V PŘILOŽENÝCH „POKYNECH PRO INSTALACI“. 

 
 
Jakmile je UPS na místě, zajistěte jej pomocí nožek (viz „Čelní pohled na UPS“). 
 
V případě potřeby můžete znovu použít konzoly z palety k ukotvení UPS k podlaze (viz obrázek níže). Za normálních podmínek 
nejsou tyto konzoly nezbytné. 
 

 
 
 

 
 

 



 

 

ELEKTRICKÁ PŘIPOJENÍ 

ROZMĚRY KABELŮ 
Další informace najdete v přiložených „Pokynech pro instalaci“. 

 

 
 

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE PŘED ZAPOJENÍM  

 

Následující operace je třeba provést, je-li UPS odpojen od síťového napájení a všechny spínače na zařízení 
jsou rozpojené. Před provedením zapojení rozepněte všechny spínače na zařízení a ověřte, že je UPS zcela 
odpojen od napájecích zdrojů: střídavého rozvodu i baterie. Zejména zkontrolujte, že: 

- přívod UPS je zcela odpojen; 

- samostatný přívod bypassu (je-li použito) je zcela odpojen; 

- externí spínače/pojistky přívodu baterií jsou rozepnuté; 

- všechny spínače UPS: SWIN, SWBYP, SWOUT a SWMB jsou v rozepnuté poloze; 

- zkontrolujte měřením, zda se někde nevyskytuje nebezpečné napětí.
 
 
 

 

Nejprve je třeba připojit ochranný (uzemňovací) vodič, a to ke šroubu označenému PE. UPS musí být za 
provozu připojen k uzemňovací soustavě. 

 
 
 

 
Vždy je třeba připojit přívodní nulový vodič. 

 
 
 

 

UPOZORNĚNÍ: Je nutný třífázový, pěti-vodičový rozvodný systém. 
Standardní verzi UPS je třeba připojit do rozvodů s napěťovou soustavou typu TT, TN nebo IT se 3 fázemi + 
nulovým vodičem + PE (uzemněním). Dbejte na předepsaný sled fází. 
K dispozici jsou (volitelné) TRANSFORMÁTOROVÉ BOXY k převodu 4-vodičového systému na 5-vodičový.

 
 
 

 

UPOZORNĚNÍ: V případě nelineárních třífázových zátěží může proud v nulovém vodiči (N) dosáhnout 
hodnoty rovné až 1,7 násobku fázového proudu. S ohledem na tuto skutečnost je nutné přívodní i výstupní 
nulový vodič správně dimenzovat. 

 
 
 

 

Před připojením baterií si pozorně přečtěte pokyny v příručce pro bateriový box. 

 
 
 

 

Zkontrolujte, zda napětí baterie odpovídá přípustnému napětí UPS (údaj je uveden na datovém štítku 
bateriového boxu a v příručce UPS). 

 
 
 

 
UPOZORNĚNÍ: Maximální délka připojovacích kabelů bateriového boxu je 10 metrů. 

  



 

PŘIPOJENÍ UPS 
Postupujte v pořadí dle pokynů níže: 

 Demontujte přístupový panel vstupních/výstupních konektorů v zadní části zařízení (viz „Zadní pohled na UPS““). 

 Připojte kabel GND k připojovací liště označené PE. 

 Ke svorkovnicové desce připojte přívodní, výstupní a bateriové kabely, dodržujte přitom polohy a polarity uvedené ve 
„schématu zapojení UPS“. K nulové liště připojte kabely  N BATT, N INPUT a N OUTPUT. 

 
 
POUŽÍVÁTE-LI SAMOSTATNÝ BYPASS 

Postupujte v pořadí dle pokynů níže: 

 Demontujte přístupový panel vstupních/výstupních konektorů v zadní části zařízení (viz „Zadní pohled na UPS““). 

 Připojte kabel GND k připojovací liště označené PE. 

 Ke svorkovnicové desce připojte přívodní, výstupní a bateriové kabely; dodržujte přitom polohy a polarity uvedené ve 
„schématu zapojení UPS“. K nulové liště připojte kabely  N BATT, N INPUT N BYPASS a N OUTPUT. 

 Odstraňte přeponky mezi přívodními lištami a lištami bypassu. 

 

Vždy musí být připojen přívodní a bypassový nulový vodič. 

Hlavní a bypassový přívod musí být připojen ke stejnému potenciálu jako nulový vodič. 

 
 
 
Po dokončení instalačních operací a kontrole připojení (viz oddíl „První spuštění a výchozí nastavení“) namontujte zpět 
přístupový panel a zavřete dveře. 
 
 

 
DALŠÍ INFORMACE NAJDETE V PŘILOŽENÝCH „POKYNECH PRO INSTALACI“. 

 
 
  



 

SCHÉMATA ZAPOJENÍ ELEKTRICKÉHO SYSTÉMU 
 

UPS bez změny v počtu vodičů 
 

 

 

UPS s galvanickým oddělením vstupu
 

 

 
UPS s galvanickým oddělením výstupu

 

 
 

  



 

 
 

UPS beze změny počtu vodičů a se samostatným vstupem bypassu
 

 
 

 
 
 

UPS s galvanickým oddělením vstupu a samostatným vstupem bypassu 
 

 
 

 

UPS s galvanickým oddělením výstupu a samostatným vstupem bypassu 
 

 

 
  



 

Samostatný bypass na odděleném přívodu: 
Je-li použit volitelný samostatný vstupní bypass, je třeba umístit všechna ochranná zařízení jak do hlavního napájecího vedení, 
tak do vedení vyhrazeného bypassu.  
Poznámka: Nulový vodič vstupního a bypassového vedení jsou v zařízení sdíleny; proto je nutné připojit je ke stejnému 
potenciálu. Jsou-li obě napájení odlišná, musíte použít na jednom vstupu oddělovací transformátor. 
 
 
 
UPS beze změny počtu vodičů a se samostatným bypassem připojeným k oddělenému přívodu 
 

 
 
 
 
 

UPS se samostatným bypassem připojeným k oddělenému přívodu a s galvanickým oddělením vstupu; 
4/5-vodič

 

 
 
 
 
 

UPS se samostatným bypassem připojeným k oddělenému přívodu a s galvanickým oddělením výstupu; 
5/5-vodič

 

 
 
   



 

 

OCHRANNÉ PRVKY 
 

OCHRANA PROTI ZKRATU 
Vyskytne-li se závada zátěže, omezí UPS z důvodu ochrany hodnotu a trvání výstupního (zkratového) proudu. Tyto hodnoty 
jsou rovněž funkcemi stavu zařízení v okamžiku závady. Lze rozlišit dva rozdílné případy: 

 UPS v NORMÁLNÍM PROVOZU: zátěž je trvale přepnuta na bypassový přívod (I2t=432000A2s): vstupní vedení je 
připojeno k výstupu bez jakékoli vnitřní ochrany (zablokuje se po t>0.5s) 

 UPS v PROVOZU Z BATERIE: UPS se chrání odesláním 2,7 násobku jmenovitého proudu na výstup po dobu prvních 
0,2 s, který se poté sníží na 1,5 násobek jmenovité hodnoty po dobu 0,3 s. Po této době (>0,5 s) se vypne. 

 
 
 

OCHRANA PROTI ZPĚTNÉMU PROUDU 
UPS je vybaven zařízením, které brání zpětnému proudu do vstupu UPS a tedy zpět do rozvodné sítě v případě výskytu interní 
závady. Dojde-li za provozu střídače k interní závadě, která způsobí zpětný proud do přívodu bypassu, vypne ochrana střídač a 
přepne zátěž na bypass. Dojde-li k závadě během provozu UPS na baterii, zůstane zátěž bez napájení. 

Chcete-li zabránit vypnutí střídače a tím zachovat napájení zátěže i v případě dvojité závady (výpadku síťového napájení a 
interní závady), můžete si (pouze autorizovaným technikem) systém přizpůsobit pro ovládání otevírání cívky spínače před 
zařízením tak, že přeprogramujete jedno z relé na komunikační desce. 

Řídicí logika umožňuje upravit konfiguraci relé, například pro alarm zpětného proudu, a použít beznapěťový kontakt k aktivaci 
vypínače před zdrojem UPS. 
 
 
 

JISTIČE PŘÍVODU 
Do přívodu UPS nainstalujte jistič se spínací křivkou C nebo D, v závislosti na typu zátěže. 
 

 
DALŠÍ INFORMACE NAJDETE V PŘILOŽENÝCH „POKYNECH PRO INSTALACI“. 

 
 
 

PŘÍVOD BATERIÍ 
Přívod externích baterií musí být jištěný a odpínatelný. 
Velikost a typ pojistek je třeba zvolit na základě kapacity nainstalovaného bateriového boxu, například dle tabulky v přiloženém 
odstavci „Pokyny pro instalaci“. 
 
  



 

DIFERENCIÁL 
Není-li použit vstupní oddělovací transformátor, je nulový vodič síťového napájecího přívodu propojen s nulovým vodičem 
výstupu UPS. Tímto způsobem se nezmění nulový režim zařízení. 

VSTUPNÍ NULOVÝ VODIČ JE PŘIPOJEN K VÝSTUPNÍMU NULOVÉMU VODIČI. ROZVODNÝ SYSTÉM. KTERÝ NAPÁJÍ 
UPS, NENÍ ZE STRANY UPS ZMĚNĚN. 

 

UPOZORNĚNÍ: Zkontrolujte, zda je zařízení správně připojeno ke vstupnímu nulovému vodiči, jinak by mohlo 
dojít k poškození UPS. 
Nulový obvod je ovlivněn pouze tehdy, je-li použit oddělovací transformátor nebo je UPS v provozu s odpojeným 
nulovým vodičem před zařízením. 

  

 Verze se ZDVOJENÝM VSTUPEM: Nulový vodič pro hlavní a bypassový přívod jsou uvnitř zařízení propojeny. 
Jednoduchý diferenciální spínač je třeba nainstalovat před místo, v němž se vedení větví a napájí usměrňovač 
chráněný spouštěcím spínačem a vstupy bypassu do UPS. Viz následující schéma:

  
 

 
 
 
 

 PARALELNÍ verze: Aby v případě paralelního zapojení několika strojů nedocházelo k falešným aktivacím, je třeba 
jednoduchý diferenciální spínač nainstalovat před celý systém. Viz následující schéma: 

  
 

 
 
Při provozu ze síťového napájení může diferenciální spínač umístěný na vstupu zasáhnout v případě, že vstupní obvod není 
oddělen od výstupního. V každém případě je možné nainstalovat na výstup další diferenciální spínače, které mohou být 
koordinovány spínači na vstupu. 
Diferenciální spínač umístěný před zařízením musí mít následující charakteristiky: 

 diferenciální proud nastavený na součet UPS + zátěž. Důrazně doporučujeme udržování přiměřené rezervy, aby se 
předešlo opožděné aktivaci (minimální proud 300 mA); 

 typ B; 

 prodleva delší než nebo rovna 0,1 s. 
 
  



 

POJISTKY VE VÝSTUPNÍM VEDENÍ / JISTIČE 
 

 
VIZ PŘILOŽENÉ „POKYNY PRO INSTALACI“. 

 
 

 

R.E.P.O. 

Tento oddělený vstup lze použít k dálkovému vypnutí UPS v případě nouze. 
UPS je standardně dodáván se svorkami „Dálkového nouzového vypnutí“ (R.E.P.O.) spojenými nakrátko propojkou (viz 
„Uživatelské rozhraní“). Chcete-li provádět nouzové vypnutí, nahraďte propojku kabelem ukončeným na rozpínacích kontaktech 
vypínacího tlačítka. Připojení proveďte pomocí vodiče s dvojitou izolací. 
V případě nouze rozepne vypínací tlačítko obvod kontaktů R.E.P.O. a UPS přejde do pohotovostního režimu (veškerá napájení 
se vypnou) a zátěž se zcela odpojí. 
 
Obvod REPO má vlastní napájení pomocí obvodu SELV. Není proto potřebné žádné externí napájecí napětí. V zavřeném 
(normálním) stavu propouští max. proud 15 mA. 
 
 
 
 
 

 

POMOCNÉ KONTAKTY 

Svorky pro připojení pomocných signálů pro dálkové vypnutí a pro signál od externího bypassu jsou k dispozici v zadní části 
UPS (viz „Oddíl pomocných kontaktů“). Tyto kontakty jsou označeny slovy „SERVICE BYPASS“ a „AUX SWOUT“. 
Informace o instalaci najdete v kapitolách „Oddíl pomocných kontaktů“ a „Bypass dálkové údržby“.  
 
SERVISNÍ BYPASS  

 Před připojením odstraňte předem nainstalovanou propojku. 
 Je-li spínač bypassu dálkové údržby sepnutý, musí se příslušný pomocný kontakt rozepnout. 

 
AUX SWOUT 

 Je-li spínač dálkového vypnutí sepnutý, musí se příslušný pomocný kontakt rozepnout. 
 
 
Pro připojení ke svorce použijte kabel s dvojitou izolací průřezu 1 mm2. 

UPOZORNĚNÍ: V případě paralelních systémů musí mít každý jednotlivý zdroj UPS svůj vlastní nezávislý externí pomocný 
kontakt 
 
 
 
 

 

ZÁSUVKA SCHUKO 

UPS je vybaven zásuvkou Schuko (viz „Uživatelské rozhraní) připojenou přímo k jeho výstupu. 
 

 

Bezpečnostní informace: Je-li UPS zapnut, je výstupní spínač (SWOUT) rozepnutý a zásuvka Schuko zůstává 
pod napětím. Je-li spínač manuálního bypassu sepnutý (SWMB), je výstupní spínač (SWOUT) rozepnutý a UPS je 
vypnutý. V tomto případě již není zásuvka pod napětím. 

 
 
  



 

 

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ 

EXTERNÍ SYNCHRONIZACE 
Tento neoddělený vstup slouží k synchronizaci výstupu střídače s vhodným signálem přicházejícím z externího zdroje. Je 
umístěn v zadní části UPS (viz „Oddíl pomocných kontaktů“). 
Instalace: 

 Použijte oddělovací transformátor s jednofázovým odděleným výstupem (SELV) v rozsahu 12-24VAC se jmenovitou 
hodnotou  0,5 VA 

 Připojte sekundární obvod transformátoru ke svorkám 1-2 “EXTERNAL SYNC" (viz „Oddíl pomocných kontaktů“) 
pomocí kabelu s dvojitou izolací průřezu 1 mm2. Upozornění: Dodržujte polarizaci vyznačenou na následujícím 
obrázku. Pól 1 svorky je označen štítkem. 

  

 

 

Po instalaci aktivujte tuto volbu pomocí konfiguračního souboru.  
 
 
 

EXTERNÍ TEPLOTNÍ SNÍMAČ 
Tento NEODDĚLENÝ vstup slouží k detekci teploty uvnitř externího bateriového boxu. 
 

 

Používejte POUZE sadu dodanou výrobcem: použití mimo předepsané specifikace může mít za následek závadu 
nebo selhání zařízení. 

 
Při instalaci připojte kabel obsažený ve speciální sadě ke konektoru „EXT BATT TEMP“ (viz „Oddíl pomocných kontaktů“.), 
dodržujte přitom pokyny uvedené v příslušné příručce. 
Po instalaci aktivujte tuto funkci externího měření teploty pomocí konfiguračního softwaru. 
 
 
 
 

DÁLKOVÝ PANEL 
Pomocí dálkového panelu můžete monitorovat UPS na dálku a mít tak podrobný přehled o stavu stroje v reálném čase. Při 
použití tohoto typu zařízení lze zobrazit naměřené údaje o síti, výstupu, baterii apod. a detekovat alarmy. 
 
Podrobnosti o použití a připojení najdete v příslušné příručce. 
 
 
 

DRUHÝ NABÍJEČ BATERIÍ 
Standardní verze UPS je vybavena pouze jednou deskou nabíječe baterií, s maximálním nabíjecím proudem 25 A. Nabíjecí 
proud však lze zvýšit na 50 A pomocí druhé desky. Pro druhou desku je k dispozici volitelná přídavná sada s nabíječem. 
 
  

EXTERNÍ 
SYNCHRONIZACE 



 

EXTERNÍ SERVISNÍ BYPASS 
Upozornění: Přečtěte si pozorně oddíl „Manuální bypass (SWMB)“. 
Externí servisní bypass ve formě externího rozváděče lze dodat jako samostatné příslušenství UPS (viz následující schéma). 
Díky tomu budete například moci vyměnit UPS bez přerušení napájení zátěže. 
 
 

 

Svorka „SERVICE BYPASS" (viz „Oddíl pomocných kontaktů“) musí být připojena k pomocnému kontaktu 
SPÍNAČE DÁLKOVÉHO BYPASSU ÚDRŽBY (3). Při sepnutí tohoto spínače se musí rozepnout pomocný 
kontakt signalizující vložení dálkového bypassu do UPS. Neprovedete-li toto připojení, může to mít za 
následek přerušení napájení důležitých zařízení a poškození UPS.

 
 Použijte spínače a silové kabely vhodné pro proudy UPS. 

 Pomocí kabelu s dvojitou izolací průřezu 1 mm2 připojte svorky „SERVICE BYPASS“ a „AUX SWOUT“ 
k pomocným kontaktům spínače příslušného EXTERNÍHO SERVISNÍHO BYPASSU (3) a VÝSTUPU (2). 

 Zkontrolujte kompatibilitu mezi „Dálkovým bypassem pro údržbu“ a nulovým připojením systému. 
 

 
SCHÉMA DOPORUČENÉHO ŘEŠENÍ PRO EXTERNÍ SERVISNÍ BYPASS 

 

 
 
INPUT or BYPASS INPUT (D.J. version) VSTUP nebo VSTUP BYPASSU (verze D.J.) 
OUTPUT VÝSTUP 
SEVICE BYPASS SERVISNÍ BYPASS 
AUX SWOUT POMOCNÝ VÝSTUP
 

 
Externí bypassový rozváděč 

 
UPS 

 
VSTUPNÍ spínač odpovídá specifikacím uvedeným v „Pokynech pro instalaci“ 

 
VÝSTUPNÍ spínač odpovídá specifikacím uvedeným v „Pokynech pro instalaci“, s pomocným rozpínacím kontaktem  

 
Spínač SERVISNÍHO BYPASSU: odpovídá specifikacím uvedeným v „Pokynech pro instalaci“, s pomocným 
rozpínacím kontaktem 

 
Poznámka: Chcete-li použít UPS se samostatným vstupem bypassu, připojte výstup VSTUPNÍHO spínače (1) přímo k tomuto 
vedení.  



 

PARALELNÍ PŘIPOJENÍ 
Více UPS lze zapojit paralelně za účelem zvýšení spolehlivosti napájení zátěže (redundance) a jejich dodávky energie. 
Paralelně lze zapojit až 8 jednotek. Tímto způsobem lze navzájem spojit pouze zařízení se stejným výkonem. 
Na obrázku je znázorněn příklad paralelního zapojení dvou UPS.  
 
 

 
 
 
 
Při paralelním zapojení jednotek UPS nejsou k dispozici režimy ECO (LINE INTERACTIVE), SMART (SMART ACTIVE) ani 
STBYOFF (STAND-BY OFF). 
K zapojení několika UPS tímto způsobem je potřebná volitelná paralelní připojovací sada pro každou UPS. 
Další informace najdete v příručce pro paralelní zapojení.  
 
 
 
 

HORNÍ KABELOVÝ PŘÍVOD 
Jedná se o volitelné příslušenství tvořené speciální skříní, použitelné spolu s UPS. Umožňuje zavést kabely do zařízení shora. 
 
 
 

ŠROUBY S OKEM 
Jedná se o sadu konzol a upínacích prvků ke zvedání zdroje UPS uchyceného za horní desku.   



 

POUŽITÍ 

 

POPIS 

Účelem UPS je zajistit dokonalé napájení připojených zařízení bez ohledu na to, zda je přítomno síťové napájení, či nikoli. Po 
připojení a zatížení generuje UPS střídavé sinusové napětí se stabilní amplitudou a frekvencí, bez ohledu na náhlé změny nebo 
kolísání napájecí sítě. Dokud UPS odebírá energii ze sítě, jsou baterie udržovány v nabitém stavu pod kontrolou 
multiprocesorové desky. Tato deska trvale monitoruje amplitudu a frekvenci síťového napětí i amplitudu a frekvenci napětí 
generovaného střídačem, aplikovanou zátěž, vnitřní teplotu a stav účinnosti baterií. 
 
Na obrázku níže je blokové schéma UPS s popisem jednotlivých komponent, z nichž je složen. 
 
 

 
 

Blokové schéma UPS 
 
EN CS EN CS 
SWMB Maintance by-pass switch SWMB spínač bypassu pro 

údržbu 
Automatic static by-pass Automatický statický bypass 

SWBYP By-pass switch SWBYP spínač bypassu Contactor Stykač 
Line bypass Vedení bypassu SWOUT Output breaker SWOUT výstupní jistič 
Line in Přívod Line out Výstup 
SWIN Input Breaker SWIN vstupní jistič   
Remove the bars for Dual Input Odstraňte lišty z dvojitého 

vstupu 
SWBATT SWBATT 

PFC CONVERTER PFC NĚNIČ External Battery Box Externí bateriový box 
INVERTER STŘÍDAČ   

 
DŮLEŽITÉ: Naše UPS jsou navrženy a vyrobeny pro dosažení dlouhodobé životnosti i v těch nejnáročnějších provozních 
podmínkách. Mějte však na paměti, že se jedná o výkonná elektrická zařízení, která jako taková vyžadují pravidelné kontroly. 
Kromě toho mají některé komponenty nevyhnutelně svůj vlastní životní cyklus, a proto je třeba je pravidelně kontrolovat a dle 
potřeby vyměnit. To platí zejména o bateriích, ventilátorech a v některých případech i elektrolytických kondenzátorech. 
Z tohoto důvodu je doporučeno zavést program preventivní údržby, jehož prováděním budou pověřeni kvalifikovaní pracovníci 
pověření výrobcem. 
Naše technická podpora je vám k dispozici a navrhne vám různé možnosti preventivní údržby podle vašich specifických potřeb. 
 
 
 
 
  



 

 

PRVNÍ SPUŠTĚNÍ A VÝCHOZÍ NASTAVENÍ 

 

UPOZORNĚNÍ: 
Lze manipulovat pouze s následujícími spínači: SWIN, SWBYP, SWOUT, spínač přívodu externích baterií a 
v případě potřeby SWMB (viz oddíl „Manuální bypass (SWMB)“). 

 
 Vizuální kontrola připojení  

Zkontrolujte, zda všechna připojení odpovídají specifikacím v „Pokynech pro instalaci“. 
Zkontrolujte, zda jsou všechny spínače rozepnuté. 
 

 Sepněte spínač/pojistku vedení externí baterie  
Zkontrolujte polaritu připojení, a poté sepněte spínač/pojistku vedení externí baterie. 

 

 

UPOZORNĚNÍ: Jakékoli připojení, které neodpovídá „Pokynům pro instalaci“, může mít za následek 
poškození pojistek baterií a jiných ochranných prvků; v takovém případě zavolejte podporu, aby nedošlo 
k dalšímu poškození UPS.  

 
 Napájení UPS  

Sepněte ochranné prvky před UPS. 
 

 Sepnutí spínače manuálního bypassu SWMB 
Sepněte spínač manuálního bypassu SWMB a zkontrolujte, zda je přítomno výstupní napětí.  
Spínač SWMB znovu rozepněte. 
 

 Sepnutí vstupních spínačů  
Sepněte vstupní spínače SWIN a SWBYP. 

 
 
 
 
 

 
 
 
  



 

 Po sepnutí SWIN několik sekund vyčkejte. Zkontrolujte, zda se rozsvítí 
displej a zda je UPS nastaven na pohotovostní režim („STAND-BY“). 

 
Zobrazí-li se na displeji hlášení o chybném sledu fází, postupujte dle níže uvedených pokynů: 

 Zkontrolujte, zda chybový kód odpovídá vstupu nebo bypassu. 

 Rozepněte všechny vstupní a výstupní spínače. 

 Počkejte, dokud displej nezhasne. 

 Rozepněte spínače/pojistky přívodu externích baterií UPS. 

 Rozepněte všechny ochranné prvky před UPS. 

 Demontujte přístupový panel vstupů/výstupů na zadní straně UPS. 

 Upravte polohy kabelů vzhledem k označené svorkovnicové desce tak, aby byl nastaven správný sled fází. 

 Zavřete panel vstupů/výstupů. 

 Opakujte přípravné operace popsané na předchozí straně. 
 

 Informace o ovládání řídicího panelu najdete v oddílech „Grafický displej“ a „Menu displeje“. 

 Nastavení jmenovité kapacity baterie 

UPOZORNĚNÍ: UPS musíte nakonfigurovat tak, abyste správně nastavili celkovou jmenovitou kapacitu baterie. Tuto operaci 
je třeba provést pomocí konfiguračního softwaru, který je k dispozici pouze servisním pracovníkům. 

 

 V hlavní nabídce stiskněte , čímž otevřete nabídku spuštění. Po žádosti 
o potvrzení stiskněte „YES“, poté volbu potvrďte stiskem  a vyčkejte 
několik sekund. Ověřte, že je UPS nastaven ve stavu s napájením zátěže 
přes střídač. 

 

 Sepnutí výstupního spínače SWOUT 

 

 Rozepněte vstupní spínač (SWIN) a vyčkejte několik sekund. Zkontrolujte, 
zda je UPS nastaven na provoz z baterie a zátěž je stále řádně napájena. 
Každých 7 sekund byste měli uslyšet pípnutí. 

 
 

 Sepněte vstupní spínač (SWIN) a vyčkejte několik sekund. Ověřte, že UPS 
již není v provozu na baterie a zátěž je řádně napájena přes střídač. 

 
 

 Chcete-li nastavit den a hodinu, otevřete v hlavní nabídce volbu 8.6.7 (viz 
„Menu displeje“). Pomocí tlačítek se šipkami (↑↓) nastavte požadovanou 
hodnotu a stiskem tlačítka pro potvrzení ( ) přejděte do dalšího políčka. 
Chcete-li nová nastavení uložit, vraťte se do předchozí nabídky stiskem 
tlačítka . 








 

 

NAPÁJENÍ ZE SÍTĚ 

 Sepněte vstupní spínače SWIN a SWBYP a nechte spínač manuálního bypassu SWMB rozepnutý.  
Po několika sekundách se UPS zapne a rozbliká se LED „Pohotovostní režim / alarm“: UPS je nyní v pohotovostním režimu. 

 Stiskem  otevřete nabídku spuštění. Po výzvě o potvrzení stiskněte „YES“, poté volbu potvrďte stiskem . Všechny LED 
kolem displeje se přibližně na 1 sekundu rozsvítí a ozve se pípnutí. Spouštěcí sekvence je dokončená, jakmile se UPS 
nastaví do stavu s napájením zátěže přes střídač. 

 
 
 

 

NAPÁJENÍ Z BATERIÍ 

 Zajistěte, aby byly spínače/pojistky externího vedení baterie UPS sepnuté. 

 Stiskněte a přidržte na 5 sekund tlačítko studeného startu („Cold Start“) za dveřmi. UPS se zapne a rozsvítí se displej. 

 Stiskem  otevřete spouštěcí nabídku. Po žádosti o potvrzení stiskněte „YES“, poté volbu potvrďte opětovným stiskem . 
LED v okolí displeje se na 1 sekundu rozsvítí a každých 7 sekund se ozve pípnutí. Spouštěcí sekvence je dokončená, 
jakmile se UPS nastaví na provoz z baterie. 

 
Poznámka: Neproběhne-li výše popsaná sekvence do 1 minuty, UPS se vypne, aby nedocházelo k vybíjení baterie. 
 
 
 

 

ODPOJENÍ 

V hlavní nabídce zvolte položku „SHUTDOWN“ a stiskem  otevřete podnabídku. Poté zvolte možnost „YES – CONFIRM“ a 
stiskněte . UPS přejde do pohotovostního stavu a zátěž již nebude napájena. Chcete-li UPS zcela vypnout, rozepněte 
vstupní spínače SWIN a SWBYP, vyčkejte několik sekund, dokud nezhasne displej, a nakonec rozepněte spínač/pojistky 
přívodu externích baterií. 
 
 
 

 

OVLÁDÁNÍ VENTILÁTORU 

Počet ventilátorů v provozu a jejich otáčky ovládá mikroprocesor v závislosti na úrovni nabití a okolní teplotě. Při nízkých 
úrovních nabití a nízké okolní teplotě nemusí být některé ventilátory v chodu. 
 
 
 
 

 

 






 

 

GRAFICKÝ DISPLEJ 

Uprostřed ovládacího panelu se nachází široký grafický displej, který podává trvalý a podrobný přehled o stavu UPS v reálném 
čase. Na první straně je schematické znázornění provozního stavu UPS: 
 
 

 
 

 
Napájení ze sítě  

 
Nabíjení baterií  

 
Usměrňovač  

 
Napájení z baterií 

 
Střídač  

 
% zátěže 

 
Výstupní napájení ze střídače  

 
% nabití baterií 

 
Automatický statický bypass    

 
 
 
Na schématu jsou vidět stavy tří napájecích logických modulů (usměrňovač, střídač, automatický statický bypass). 
Každý modul se může nacházet v některém z následujících stavů: 
 

 
Modul vypnut 

 
Modul zapnut v normálním provozním režimu 

 
Alarm modulu nebo hodiny 

 
 
 
Následující symboly znázorňují tok elektrické energie do baterií a z nich (nabíjení/vybíjení) a stav na vstupních svorkách a 
svorkách střídače: 
 

 Modul vypnut 

 Modul zapnut v normálním provozním režimu 

  



 

Uživatel může kromě toho zapínat a vypínat UPS přímo na ovládacím panelu, na základě měření sítě, výstupu, baterie apod. (1) 

a provádět zde hlavní nastavení stroje. 
Displej je dále rozdělen na čtyři hlavní oblasti, z nichž každá má svou specifickou úlohu.  
 
 
 

 
 

Příklad obrazovky grafického displeje 
(obrazovka pouze na ukázku; popsané situace se mohou lišit od reality) 

 
 

 
VŠEOBECNÉ INFORMACE 

Část displeje, kde je trvale zobrazeno nastavené datum a čas, v závislosti na 
obrazovce pak také číslo stránky nebo název momentálně aktivní nabídky. 

 
ZOBRAZENÍ ÚDAJŮ / 
NAVIGACE V NABÍDCE 

Hlavní část displeje vyhrazená pro zobrazení naměřených hodnot UPS (neustále 
aktualizovaná v reálném čase), včetně přístupu do nejrůznějších nabídek, které může 
uživatel zvolit pomocí příslušných funkčních tlačítek. Po zvolení požadované nabídky 
se v této části displeje zobrazí jedna nebo více stran obsahujících všechny údaje 
týkající se zvolené nabídky. 

 
STAV UPS / 
CHYBY - ZÁVADY 

Oblast pro zobrazení provozního stavu UPS.  
První řádek je trvale aktivní a je v něm neustále zobrazen stav UPS v reálném čase. 
Druhý řádek se aktivuje pouze při výskytu chyby nebo závady UPS a zobrazuje typ 
detekované chyby/závady.  
Kód, který odpovídá probíhající události, je zobrazen v každém řádku napravo. 

 
FUNKČNÍ TLAČÍTKA 

Tato oblast je rozdělena do čtyř políček, každé je vyhrazeno příslušnému funkčnímu 
tlačítku. V závislosti na nabídce aktivní v daném okamžiku se v příslušném políčku 
displeje zobrazí funkce daného tlačítka. 

 
 
 

Symboly tlačítek 
 

 
Vstup do hlavní nabídky 

 
Návrat do předchozí nabídky nebo zobrazení 

 
Rolování mezi jednotlivými volitelnými položkami uvnitř nabídky nebo pohyb mezi stránkami během 
zobrazení údajů 

 
Potvrzení volby 

 

Dočasné vypnutí bzučáku (přidržte nejméně 0,5 s) 
Zrušení naprogramovaného spuštění/vypnutí (přidržte nejméně 2 s) 

 
(1) Přesnost měření je: 1 % pro měření napětí, 3 % pro měření proudu, 0,1 % pro měření frekvence.  
 Indikace zbývajícího času baterie je pouze ODHAD, který nelze považovat za pomůcku k absolutnímu měření. 
  



 

 

MENU DISPLEJE 

 
 
  



 

 
Legenda 
 

1. SYSTEM ON SYSTÉM ZAPNUT
2. SYST. STAND-BY SYSTÉM V POHOTOVOSTNÍM REŽIMU 
3. TEMPERATURE TEPLOTA 
4. COMMAND PŘÍKAZ 
4.1. LOAD ON BYPASS ZÁTĚŽ NA BYPASSU
4.2. LOAD ON INVERTER ZÁTĚŽ NA STŘÍDAČI
4.3. BATTERY TEST TEST BATERIÍ 
5. HISTORY HISTORIE 
6. WAVEFORM TVAR KŘIVKY 
7. DIAGNOSTIC DIAGNOSTIKA 
8. CONFIGURATION KONFIGURACE
8.1. LANGUAGE JAZYK
8.2. OPERATING MODE PROVOZNÍ REŽIM 
 ON LINE ON-LINE 

 ECO EKO 
SMART ACTIVE CHYTRÝ AKTIVNÍ
STAND-BY OFF VYPNUTO / V POHOTOVOSTNÍM REŽIMU 

8.3. OUTPUT OLTAGE VÝSTUPNÍ NAPĚTÍ
8.4. OUTPUT FREQ. VÝSTUPNÍ FREKVENCE 
8.5. BATT. CAPACITY KAPACITA BATERIE 
8.6. OTHERS JINÉ
 8.6.4. BUZZER HOUKAČKA

 8.6.6. BATTERY LOW SLABÁ BATERIE
8.6.7. DATE & TIME DATUM A ČAS 

8.7. DEFAULT CONFIG. VÝCHOZÍ KONFIGURACE 
8.8. NOMINAL VALUE JMENOVITÁ HODNOTA 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PROVOZNÍ REŽIM 

Režim, který zaručuje nejvyšší ochranu zátěže, je režim ON-LINE, v němž energie pro zátěž prochází dvojí konverzí a je na 
výstupu v dokonale sinusovém průběhu, s frekvencí a napětím nastavenými přesnou digitální regulací DSP nezávisle na vstupu 
(V.F.I.). *  
Kromě tradičního ON-LINE provozního režimu s dvojí konverzí lze zvolit i následující režimy: 

 ECO (LINE INTERACTIVE) 

 SMART (SMART ACTIVE) 

 STBYOFF (STAND-BY OFF) 

Pro optimalizaci výkonu je v režimu ECO zátěž normálně napájena přes bypass (jakékoli rušení přítomné v síti může mít odezvy 
v zátěži). V případě výpadku sítě nebo překročení předpokládaných tolerancí výstupu přepne UPS na normální dvojitou 
konverzaci v ON-LINE provozu. Přibližně po 5 minutách po návratu síťového napájení do daných tolerancí se zátěž přepne zpět 
na bypass. 

V případě, že uživatel není schopen rozhodnout, který provozní režim je nejlepší použít (ON-LINE, nebo ECO), může volbu 
přenechat režimu SMART ACTIVE. Na základě statistiky detekované kvality síťového napájení provede UPS vlastní rozhodnutí 
o nakonfigurovaném režimu. 

V posledním režimu STAND-BY OFF je provoz nakonfigurován pouze jako záložní: 
V přítomnosti sítě není na výstupu UPS napětí a zátěž není napájena, ale při výpadku sítě se aktivuje střídač a na výstupu UPS 
se objeví napětí v režimu z baterií. Po obnovení sítě opět zmizí napětí na výstupu UPS a zátěž je opět vypnuta. Čas reakce na 
změnu napájení ze sítě je kratší než 0,5 s. 
 
 
* Efektivní výstupní napětí je určeno pomocí DSP nezávisle na vstupním napětí, zatímco frekvence výstupního napětí je synchronizována 

(v tolerancích nastavených uživatelem) s frekvencí vstupu použitého bypassu. Mimo tyto tolerance se UPS desynchronizuje a vrátí 
na jmenovitou frekvenci, bez možnosti využití bypassu). 

 

 

UPOZORNĚNÍ: Jsou-li UPS zapojeny paralelně, nejsou režimy ECO (LINE INTERACTIVE), SMART (SMART 
ACTIVE) ani STBYOFF (STAND-BY OFF) k dispozici. 

 
 

 

MANUÁLNÍ BYPASS (SWMB) 

 

UPOZORNĚNÍ: Zjistíte-li jakékoli závady, kontaktujte servisní středisko. 
Údržbu UPS smí provádět pouze kvalifikovaní pracovníci zaškolení výrobcem. 

  

 

UPOZORNĚNÍ: Uvnitř zařízení se může vyskytovat nebezpečné napětí, a to i tehdy, jsou-li spínače vstupu, 
bypassu, výstupu a baterie rozepnuté. 
Demontáž panelů UPS nekvalifikovanými osobami je nebezpečná a může mít za následek zranění obsluhy 
nebo poškození zařízení a připojených přístrojů.

 
 
Operace, které je třeba provést za účelem nastavení UPS do stavu „manuálního bypassu“ bez přerušení napájení zátěže: 

 Upozornění: Je-li UPS v režimu z baterií, může mít manuální zapnutí bypassu za následek vypnutí napájení zátěže.  

 Sepněte spínač manuálního bypassu SWMB dostupný po otevření dveří UPS, čímž propojíte vstup UPS přímo na 
výstup. 

 Vypněte vstupní spínač SWIN, spínač automatického statického bypassu SWBYP a výstupní spínač SWOUT. 
Rozepněte odpojovač/pojistky přívodu externí baterie UPS. Ovládací panel za několik sekund zhasne.  
V tomto provozním režimu bude mít jakákoli porucha nebo výpadek přívodu do UPS dopad na napájená zařízení (UPS 
již nebude aktivní a zátěž bude připojena přímo k síti.). 

 
Operace, které je třeba provést při spuštění UPS ze stavu „Manuálního bypassu“ bez přerušení napájení zátěže (lze provést 
pouze tehdy, nebyly-li detekovány žádné chyby ani závady): 

 Zapněte vstupní spínač SWIN, spínač AS bypassu SWBYP, výstupní spínač SWOUT a spínač vedení externí baterie 
UPS. Ovládací panel se znovu aktivuje. Znovu spusťte UPS z nabídky „SYSTEM ON“. Počkejte na dokončení 
sekvence. 

 Rozepněte spínač manuálního bypassu SWMB: UPS obnoví normální provoz. 
  



 

 

ZÁLOŽNÍ POMOCNÝ NAPÁJECÍ ADAPTÉR PRO AUTOMATICKÝ BYPASS 

UPS je vybaven záložním pomocným napájením, které umožňuje provoz na automatický bypass i v případě závady hlavního 
pomocného napájení. Dojde-li k závadě UPS, která může rovněž způsobit výpadek hlavního pomocného napájení, zůstane 
zátěž napájena přes automatický bypass.  
V případě výpadku hlavního napájení bude záložní napájení nadále napájet logické prvky, displej a komunikační karty. 
 
 

 

UPOZORNĚNÍ: V tomto režimu nejsou podsvícení a standardní porty RS232 a USB aktivní. UPS může 
nicméně komunikovat přes komunikační sloty. 
 

V režimu bypass mají jakékoli závady přívodu ze sítě okamžitý vliv na napájení zátěže. 
 
 
 

 

POZVOLNÉ PŘEDÁVÁNÍ ZÁTĚŽE 

UPS je vybaven režimem pozvolného předávání zátěže, který lze aktivovat a nakonfigurovat přes konfigurační software. Je-li 
tento režim aktivní, začne UPS po obnovení napájení (po určité době autonomie) znovu progresivně absorbovat energii tak, aby 
nebyla ohrožena (v důsledku špičky) žádná skupina generátorů, která může být nainstalována před zařízením. Dobu trvání 
tohoto přechodu lze nastavit v rozsahu 0 až 125 sekund. Výchozí hodnota je 10 sekund (je-li tato funkce aktivní). Během 
přechodného období je požadovaná energie částečně čerpána z baterií a částečně ze sítě, přičemž je udržována sinusová 
charakteristika. Nabíječ baterií je znovu zapnut až po uplynutí tohoto přechodného období 
 
 
 

 

SNÍŽENÍ VÝKONU PRO NAPĚTÍ L-N 220/208/200V 

Je-li výstupní napětí nastaveno na 220, 200 nebo 208 V mezi fází a nulovým vodičem, je maximální výkon, který lze přes UPS 
dodávat relativně nižší než jeho jmenovitá hodnota, jak je vidět na následujícím grafu: 
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KONFIGURACE UPS 

Následující tabulka obsahuje konfigurace, které může uživatel upravovat na ovládacím panelu. 
 

FUNKCE POPIS VÝCHOZÍ MOŽNÉ KONFIGURACE 

Language* 
(Jazyk) 

Volba komunikačního jazyka 
panelu 

English 

 English 
 Italian 
 German 
 French 

 Spanish 
 Polish 
 Russian 
 Chinese 

Output voltage 
(Výstupní napětí) 

Volba výstupního jmenovitého 
napětí 

(fáze – nulový vodič) 
230V 

 220V 
 230V  
 240V

Acoustic alarm 
(Zvukový alarm) 

Volba provozního režimu 
zvukového alarmu 

Reduced 
 Normal (Normální) 
 Reduced (Omezený): nerozezní se 

z důvodu krátkodobé intervence bypassu 

Operating mode** 
(Provozní režim) 

Volba některého z různých 
provozních režimů 

On line 

 On line 
 Eco 
 Smart active 
 Stand-by off

Battery low ** 
(Slabá baterie) 

Odhadovaný zbývající čas 
autonomie při výstraze 

o slabé baterii
3min. 1 - 7 v krocích po 1 min 

Date and time** 
(Datum a čas) 

Nastavení interních hodin 
UPS 

  

 

* Pro automatický reset angličtiny stiskněte nejméně na 2 sekundy současně tlačítka F1 a F4. 
** Úpravu funkce lze zablokovat v konfiguračním softwaru. 
 
 
 
 
Následující tabulka obsahuje konfigurace, které lze upravovat pomocí konfiguračního softwaru dostupného v servisních 
střediscích. 
 

FUNKCE POPIS VÝCHOZÍ 

Operating mode 
(Provozní režim) 

Volba některého z různých provozních režimů ON LINE 

Output voltage 
(Výstupní napětí) 

Volba jmenovitého výstupního napětí 
(fáze – nulový vodič) 

230V 

Output nominal frequency 
(Jmenovitá výstupní frekvence) 

Volba jmenovité výstupní frekvence 50Hz 

Autorestart 
(Automatický restart) 

Doba prodlevy před automatickým zapnutím po obnovení 
napětí v síti 

5 sec. 

Auto power off 
(Automatické vypnutí) 

Automatické vypnutí napájení UPS v provozním režimu na 
baterie, je-li nabití nižší než 5 % 

Disabled 
(Deaktivováno) 

Buzzer Reduced 
(Ztlumení bzučáku) 

Volba provozního režimu zvukového alarmu 
Reduced 

(Ztlumeno) 

EnergyShare off * 
(Sdílení energie vypnuto) 

Volba provozního režimu pomocné zásuvky 
Always connected 
(Vždy připojena) 

Timer 
(Časovač) 

Naprogramované zapnutí/vypnutí napájení UPS (denně) 
Disabled 

(Deaktivováno) 

Autonomy limitation 
(Omezení autonomie) 

Maximální provozní doba na baterie 
Disabled 

(Deaktivováno) 

Maximum load 
(Maximální zátěž) 

Volba uživatelského limitu přetížení 
Disabled 

(Deaktivováno) 



 

FUNKCE POPIS VÝCHOZÍ 

Bypass Synchronization speed 
(Rychlost synchronizace 

bypassu) 
Volba synchronizační rychlosti střídače s přívodem bypassu 1 Hz/sec 

Display Code 
(Kód displeje) 

Zablokování přístupu do menu displeje 
(nabídky s parametry, stavem a alarmy zůstávají aktivní) 

Disabled 
(Deaktivováno) 

External synchronization 
(Externí synchronizace) 

Volba zdroje synchronizace pro výstup střídače 
From bypass line 

(Z vedení bypassu) 

External temperature 
(Externí teplota) 

Aktivace snímání externího teplotního čidla 
Disabled 

(Deaktivováno) 

Bypass mode 
(Režim bypassu) 

Volba režimu použití přívodu bypassu 

Enabled / 
High sensitivity 

(Aktivováno / Vysoká 
citlivost) 

Bypass active in stand-by 
(Aktivní bypass v pohotovosti) 

Napájení zátěže z bypassu, je-li UPS v pohotovosti 
Disabled 

(Deaktivováno – bez 
napájení zátěže)) 

Bypass frequency tolerance 
(Tolerance frekvence bypassu) 

Volba přípustného rozsahu vstupní frekvence pro přepnutí na 
bypass a pro synchronizaci výstupu 

± 5% 

Bypass min.-max. threshold 
(Min.-max. prahová hodnota 

bypassu) 
Volba přípustného rozsahu napětí pro spínání bypassu 

Spodní: 180V 
 

Horní: 264V 

Eco mode sensibility 
(Citlivost režimu Eco) 

Volba intervenční citlivosti během provozu v ECO režimu Normal 

Eco mode  
min.-max. threshold 

(Min.-max. prahová hodnota 
režimu Eco) 

Volba přípustného rozsahu napětí pro provoz v režimu ECO 
Spodní: 200V 

 
Horní: 253V 

UPS without battery 
(UPS bez baterie) 

Provozní režim bez baterií (pro střídače nebo stabilizátory 
napětí) 

Provoz na baterie 

Battery low time 
(Doba slabé baterie) 

Odhadovaná zbývající doba autonomie pro výstrahu „slabé 
baterie“ 

3 min. 

Automatic battery test 
(Automatický test baterie) 

Časový interval pro automatický test baterie 40 hodin 

Parallel common battery 
(Paralelní společná baterie) 

Společná baterie pro paralelní systémy UPS 
Disabled 

(Deaktivováno) 

Internal battery capacity 
(Kapacita interní baterie) 

Jmenovitá kapacita pro interní baterie 
Různá podle modelu 

UPS  

External battery capacity 
(Kapacita externí baterie) 

Jmenovitá kapacita pro externí baterie 

7Ah pro UPS bez 
interních baterií; 

0Ah ve všech 
ostatních případech 

Battery charging algorithm 
(Algoritmus nabíjení baterií) 

Algoritmus a prahová hodnota dobíjení baterií Dvě úrovně 

Battery recharging current 
(Dobíjecí proud baterií) 

Dobíjecí proud vzhledem ke jmenovité kapacitě baterie 12% 

 
 
* V modelech UPS bez pomocné zásuvky není tato funkce podporována. 

 



 

 

KOMUNIKAČNÍ PORTY 

V horní části UPS se za dveřmi nacházejí následující komunikační porty (viz pohledy na UPS): 
 

 Sériový port, včetně konektorů RS232 a USB.  
POZNÁMKA: Použití jednoho konektoru automaticky vylučuje použití druhého. 

 Rozšiřující slot pro další KOMUNIKAČNÍ SLOT na komunikační desce 

 Port AS400 

Je rovněž možné nainstalovat volitelnou kontaktní desku MultiCOM 384 (4 programovatelné kontakty, 250 VAC, 3A) v zadní 
části UPS 
 
 

KONEKTORY RS232 A USB 
 

KONEKTOR RS232   KONEKTOR USB 

 

  

 

PIN Č. NÁZEV TYP SIGNÁLY   PIN Č. SIGNÁLY 

1  VSTUP    1 VBUS 

2 TX VÝSTUP Sériová linka TX   2 D- 

3 RX VSTUP Sériová linka RX   3 D+ 

4      4 GND 

5 GND NAPÁJENÍ      

6  VÝSTUP      

7        

8 +15V NAPÁJENÍ Izolovaný zdroj 
15 V ± 5 %   80 mA max

    

9 WKATX VÝSTUP ATX buzení napájecího adaptéru     
 
 

KOMUNIKAČNÍ SLOT 
UPS je dodáván se dvěma rozšiřujícími sloty pro volitelné komunikační karty, které umožňují komunikaci zařízení pomocí 
hlavních komunikačních standardů (viz „Uživatelské rozhraní“). 
Některé příklady: 
 

 Druhý port RS232 

 Sériový duplikátor 

 Karta ethernetové sítě s protokoly TCP/IP, HTTP a SNMP 

 Porty RS232 + RS485 s protokolem JBUS / MODBUS 

Další informace ohledně dostupného příslušenství najdete na internetových stránkách. 

1 2
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PORT AS400 

PORT AS400 

  

PIN Č. NÁZEV TYP FUNKCE 

1 15V NAPÁJENÍ Oddělené pomocné napájení +15V±5% 80mA max. 

15 GND NAPÁJENÍ 
Uzemnění pro oddělené pomocné napájení (15V) a dálkové 

ovladače (dálkové zapnutí, dálkový bypass, dálkové 
vypnutí) 

2 
DÁLKOVÉ 
ZAPNUTÍ 

VSTUP Č. 1 
Propojte pin 2 s pinem 15 minimálně na 3 sekundy, čímž 

zapnete UPS. 

8 
DÁLKOVÉ 
VYPNUTÍ 

VSTUP Č. 2 Propojte pin 8 s pinem 15 a UPS se ihned vypne. 

7 
DÁLKOVÝ 
BYPASS 

VSTUP Č. 3 

Propojte pin 7 s pinem 15, čímž přejde napájení ze střídače 
na bypass. Dokud je UPS připojen, zůstane bypass 

v provozu i v případě odpojení síťového vstupu. Odstraníte-li 
přeponku za přítomnosti napájení, zahájí UPS provoz přes 
střídač. Odstraníte-li přeponku bez napájení, zahájí UPS 

provoz na baterie 

4.5,12 
NÍZKÉ NAPĚTÍ 

BATERIE 
VÝSTUP Č. 1 Signalizace vybití baterií, jsou-li kontakty 5/12 sepnuté. (1) 

6.13,14 
PROVOZ NA 

BATERIE 
VÝSTUP Č. 2 

Signalizace provozu UPS na baterie, jsou-li kontakty 6/14 
sepnuté. (1) 

9.10 ZABLOKOVÁNÍ VÝSTUP Č. 3 Signalizace zablokování UPS, je-li kontakt sepnut. (1) 

3.11 BYPASS VÝSTUP Č. 4 
Signalizace napájení zátěže přes bypass, je-li kontakt 

sepnut. (1) 

 
POZNÁMKA:  Na obrázku jsou znázorněny kontakty uvnitř UPS, schopné přenášet max. proud 0,5 A při napětí 42 VDC. 

  Poloha znázorněných kontaktů je bez přítomnosti alarmu nebo signálu. 
 
 

(1) Výstup lze naprogramovat pomocí konfiguračního softwaru. 
 Zobrazená funkce je výchozí (výrobní nastavení). 

Dálkové vypnutí 
Dálkový bypass 
Provoz z baterií 
Slabá baterie 
Bypass 
Dálkové zapnutí 
Blokování 



 

 

AKUSTICKÝ SIGNÁL (BZUČÁK)  

Stav a závady UPS jsou signalizovány bzučákem, který vydává modulovaný zvuk v závislosti na různých provozních stavech 
UPS. 
Různé druhy zvuků jsou popsány níže: 
 
 

 
 
 
 
Zvuk A: Tento signál je vydán po zapnutí nebo vypnutí UPS pomocí příslušných tlačítek. Jedno pípnutí potvrdí zapnutí, 

aktivaci testu baterie, zrušení naprogramovaného vypnutí. 
 
Zvuk B: Tento signál je vydán po přepnutí UPS na bypass jako kompenzace přepětí v důsledku velkého zkreslení proudu. 
 
Zvuk C: Tento signál je vydán po přepnutí UPS na provoz z baterie před signalizací stavu „žádná baterie“ (zvuk D). Signály 

lze ztlumit (viz oddíl „Grafický displej“). 
 
Zvuk D: Tento signál je vydán, dosáhne-li provoz z baterie prahového stavu pro alarm „žádná baterie“. Signály lze ztlumit 

(viz oddíl „Grafický displej“). 
 
Zvuk E: Tento signál je vydán po detekci alarmu nebo zablokování. 
 
Zvuk F: Tento signál je vydán po detekci závady přepětí baterie. 
 
Zvuk G: Signál tohoto typu je vydán po selhání testu baterie. Bzučák desetkrát pípne. Při tomto výstražném signálu svítí 

LED pro výměnu baterií. 



 

 

SOFTWARE 

 

 
 
 
 

MONITOROVACÍ A ŘÍDICÍ SOFTWARE 
Software UPSmon je zárukou efektivní a intuitivní správy UPS, se zobrazením všech základních informací, jako jsou vstupní 
napětí, aplikovaná zátěž a kapacita baterií. 
Je rovněž schopen automaticky provádět vypínací operace a odesílat e-maily, textové zprávy a síťové zprávy při výskytu 
určitých událostí zvolených uživatelem. 
 
 
Poznámky pro instalaci: 

 Software UPSmon si můžete stáhnout ze stránky www.ups-technet.com, zvolte přitom požadovaný operační systém. 

 Připojte komunikační port UPS RS232 ke komunikačnímu portu PC COM pomocí dodaného sériového kabelu* nebo 
připojte port UPS USB k portu PC USB pomocí standardního USB kabelu.* 

 Postupujte podle pokynů instalačního programu. 

Další informace pro uživatele, týkající se instalace a používání softwaru, najdete v manuálu, který je k dispozici také na 
stránkách www.ups-technet.com. 
 
 

KONFIGURAČNÍ SOFTWARE 
Parametry UPS lze konfigurovat pomocí speciálního SW pod názvem UPStool (UcomGP). S ohledem na důležitost zařízení a 
nebezpečí přerušení napájení velmi důležitých zařízení a také s ohledem na nebezpečí havárie zařízení, je servisní přístup do 
nastavení UPS zpřístupněn pouze autorizovanému servisnímu technikovi. 
 
Seznam možných konfigurací najdete v oddíle Konfigurace UPS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Doporučujeme použít kabel maximální délky 3 metry.   



 

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD 

Značná část problémů s provozem zdroje UPS je způsobena vně zařízení. Problémy způsobené vně zařízení bývají nejčastěji 
způsobené nerespektováním požadavků návodu na obsluhu, nesprávným zapojením zařízení do rozvodů NN, neodborným 
zásahem nepovolanou osobou, nevhodnými provozními podmínkami atd. 
Nepravidelný provoz UPS s nejvyšší pravděpodobností není známkou závady, ale většinou je příčina v běžných výpadcích, 
mikro-výpadcích nebo poruchách parametrů napětí a/nebo frekvence sítě. 
Z tohoto důvodu doporučujeme přečíst si pozorně níže uvedenou tabulku, která obsahuje přehled užitečných informací pro 
řešení nejběžnějších problémů. 

 
UPOZORNĚNÍ: V tabulce níže je často zmíněno použití MANUÁLNÍHO BYPASSU. Před resetem řádného provozu 
UPS nezapomeňte ověřit, že UPS není v pohotovostním režimu (STAND-BY). 
Je-li tomu tak, zapněte UPS po vstupu do nabídky „SYSTEM ON“ a před zrušením manuálního bypassu počkejte na 
dokončení spouštěcí sekvence. 
Pro další informace si pozorně přečtěte postup popsaný v oddíle „Manuální bypass (SWMB)“. 

 
POZNÁMKA: Přesný význam kódů uvedených v této tabulce najdete v oddíle „KÓDY ALARMŮ“. 
 

PROBLÉM MOŽNÁ PŘÍČINA ŘEŠENÍ 

SÍŤOVÉ NAPÁJENÍ JE 
PŘÍTOMNO, UPS VŠAK 

NEPŘEJDE DO 
POHOTOVOSTNÍHO 

REŽIMU 
(ČERVENÁ LED 
ZABLOKOVÁNÍ / 

POHOTOVOSTNÍHO 
REŽIMU NEBLIKÁ, 

NEOZVE SE PÍPNUTÍ A 
NEROZSVÍTÍ DISPLEJ) 

CHYBÍ PŘIPOJENÍ KE 
VSTUPNÍM SVORKÁM Připojte síť ke svorkám v souladu s oddílem o instalaci. 

CHYBÍ PŘIPOJENÍ 
K NULOVÉMU VODIČI 

UPS nemůže být v provozu bez nulového připojení. 
UPOZORNĚNÍ: Neprovedení tohoto připojení může mít 
za následek poškození UPS nebo zátěže. 
Připojte síť ke svorkám v souladu s oddílem o instalaci. 

SPÍNAČ ZA DVEŘMI (SWIN) JE 
ROZEPNUTÝ Sepněte spínač. 

CHYBÍ SÍŤOVÉ NAPÁJENÍ 
(VÝPADEK) 

Zkontrolujte přítomnost elektrického napětí v síti. Je-li 
třeba, zapněte napájení zátěže přes baterie. 

INTERVENCE OCHRANY 
PŘED ZAŘÍZENÍM 

Resetujte ochranu. Upozornění: Zkontrolujte, zda není 
na výstupu přetížení nebo zkrat. 

ZÁTĚŽ NENÍ NAPÁJENA 

CHYBÍ PŘIPOJENÍ 
K VÝSTUPNÍM SVORKÁM Připojte zátěž ke svorkám. 

SPÍNAČ ZA DVEŘMI (SWOUT) 
JE ROZEPNUTÝ Sepněte spínač. 

UPS JE V POHOTOVOSTNÍM 
REŽIMU Proveďte spouštěcí sekvenci. 

JE ZVOLEN REŽIM 
VYPNUTÍ 

V POHOTOVOSTNÍM 
REŽIMU 

Je třeba změnit režim. Režim STAND-BY OFF 
(nouzového napájení) ve skutečnosti pouze napájí 
zátěže v případě výpadku. 

ZÁVADA UPS A NEFUNGUJE 
AUTOMATICKÝ BYPASS 

Vložte manuální bypass (SWMB) a kontaktujte nejbližší 
servisní středisko 

UPS JE V PROVOZU NA 
BATERII, AČKOLI JE 
PŘÍTOMNO SÍŤOVÉ 

NAPĚTÍ 

INTERVENCE OCHRANY 
PŘED ZAŘÍZENÍM 

Resetujte ochranu. 
UPOZORNĚNÍ: Zkontrolujte, zda není na výstupu UPS 
přetížení nebo zkrat. 

VSTUPNÍ NAPĚTÍ JE MIMO 
PŘÍPUSTNÝ ROZSAH 

TOLERANCÍ PRO PROVOZ ZE 
SÍTĚ 

Problém se sítí. Počkejte, dokud se vstupní síťové 
napětí nevrátí do tolerančních mezí. UPS se 
automaticky vrátí k provozu ze sítě.  

NA DISPLEJI SE 
ZOBRAZÍ C01 

CHYBÍ NEBO NENÍ SPRÁVNĚ 
NAINSTALOVÁNA PŘEPONKA 

KONEKTORU R.E.P.O. (viz 
„UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ“)  

Připojte nebo správně nasaďte přeponku. Je-li použit 
volitelný nouzový kontakt, zkontrolujte, zda odpovídá 
informacím uvedeným v oddíle R.E.P.O. 

   



 

 

PROBLÉM MOŽNÁ PŘÍČINA ŘEŠENÍ 

NA DISPLEJI SE 
ZOBRAZÍ C05 

SPÍNAČ MANUÁLNÍHO 
BYPASSU (SWMB) JE SEPNUT 

Pokud nebyl spínač (SWMB) umístěný za dveřmi 
sepnut úmyslně, rozepněte jej. 

NA SVORKÁCH PRO BYPASS 
DÁLKOVÉ ÚDRŽBY NENÍ 

PŘEPONKA (viz „Přístup ke 
vstupnímu/výstupnímu připojení“).

Vložte přeponku, nebo pokud je použit přídavný 
pomocný kontakt, postupujte dle pokynů uvedených 
v oddíle „Bypass dálkové údržby“. 

NA DISPLEJI SE 
ZOBRAZÍ A01 

NESPRÁVNÁ KONFIGURACE 
ÚDAJŮ 

 NESPRÁVNÉ DATUM A ČAS 

 NESPRÁVNĚ NASTAVENÁ 
MINIMÁLNÍ AUTONOMIE 

 NESPRÁVNĚ NASTAVENÝ 
MAXIMÁLNÍ NABÍJECÍ 
PROUD BATERIE 

Zkontrolujte nastavení. 

NA DISPLEJI SE 
ZOBRAZÍ JEDEN NEBO 
VÍCE Z NÁSLEDUJÍCÍCH 

KÓDŮ: 
A30, A32, A33, A34. 
UPS SE NESPUSTÍ 

OKOLNÍ TEPLOTA < 0°C 
Zvyšte teplotu v místnosti, počkejte, dokud teplota 
chladiče nebude vyšší než 0 °C a zapněte UPS. 

ZÁVADA SNÍMAČE TEPLOTY 
CHLADIČE (TEPLOTA 

CHLADIČE < 0°C) 

Aktivujte manuální bypass (SWMB), vypněte UPS, 
znovu jej spusťte a manuální bypass vyřaďte. Pokud 
problém přetrvává, zavolejte nejbližší servisní středisko. 

NA DISPLEJI SE 
ZOBRAZÍ JEDEN NEBO 
VÍCE Z NÁSLEDUJÍCÍCH 

KÓDŮ: 
F09, F10 

ZÁVADA VSTUPNÍ FÁZE UPS 
Aktivujte manuální bypass (SWMB), vypněte UPS, 
znovu jej spusťte a manuální bypass vyřaďte. Pokud 
problém přetrvává, zavolejte nejbližší servisní středisko 

NAPĚTÍ fáze 1 JE MNOHEM 
NIŽŠÍ NEŽ U DVOU DALŠÍCH 

FÁZÍ. 
(NESYMETRIE NAPĚTÍ) 

Rozepněte SWIN, zapněte baterie, počkejte na 
dokončení sekvence a sepněte SWIN. 

NA DISPLEJI SE 
ZOBRAZÍ JEDEN NEBO 
VÍCE Z NÁSLEDUJÍCÍCH 

KÓDŮ: 
F11, F14, F15, F16, F17, 
L06, L07, L08, L09, L14, 
L15, L16, L17, L18, L19, 

L20, L21, L22 

ZAŘAZENÍ ABNORMÁLNÍCH 
ZÁTĚŽÍ 

Odstraňte zátěž. Zařaďte manuální bypass (SWMB), 
vypněte a znovu zapněte UPS. Vyřaďte manuální 
bypass. Pokud problém přetrvává, zavolejte nejbližší 
servisní středisko. 

ZÁVADA VSTUPNÍ NEBO 
VÝSTUPNÍ FÁZE UPS 

Aktivujte manuální bypass (SWMB), vypněte a znovu 
zapněte UPS. Vyřaďte manuální bypass. Pokud 
problém přetrvává, kontaktujte nejbližší servisní 
středisko 

NA DISPLEJI SE 
ZOBRAZÍ JEDEN NEBO 
VÍCE Z NÁSLEDUJÍCÍCH 

KÓDŮ: 
A08, A09, A10 

JEDNA NEBO VÍCE FÁZÍ NENÍ 
PŘIPOJENA Zkontrolujte zapojení svorek. 

VADNÉ POJISTKY 
V CHRÁNIČÍCH NA 

VSTUPNÍCH FÁZÍCH 
Zavolejte nejbližší servisní středisko 

NA DISPLEJI SE 
ZOBRAZÍ JEDEN NEBO 
VÍCE Z NÁSLEDUJÍCÍCH 

KÓDŮ: 
F42, F43, F44, L42, L43, 

L44 

VADNÉ POJISTKY 
V CHRÁNIČÍCH NA BATERIÍCH Zavolejte nejbližší servisní středisko 

  



 

 

PROBLÉM MOŽNÁ PŘÍČINA ŘEŠENÍ 

NA DISPLEJI SE 
ZOBRAZÍ JEDEN NEBO 
VÍCE Z NÁSLEDUJÍCÍCH 

KÓDŮ: 
A13, A14, A15 

ROZEPNUTÁ OCHRANA 
VEDENÍ BYPASSU (POUZE U 
SAMOSTATNÉHO BYPASSU) 

Resetujte ochranu před zařízením. UPOZORNĚNÍ: 
Zkontrolujte, zda se na výstupu nevyskytlo přetížení 
nebo zkrat.  

ROZEPNUTÝ SPÍNAČ 
BYPASSU (SWBYP) Sepněte spínač za dveřmi. 

NA DISPLEJI SE 
ZOBRAZÍ JEDEN NEBO 
VÍCE Z NÁSLEDUJÍCÍCH 

KÓDŮ: 
F19, F20 

ZÁVADA NABÍJEČE BATERIÍ 

Zařaďte manuální bypass (SWMB), zcela vypněte UPS, 
rozepněte spínač/pojistky na vedení externí baterie 
UPS. Znovu spusťte UPS, a pokud tento problém 
přetrvává, kontaktujte nejbližší servisní středisko. 

NA DISPLEJI SE 
ZOBRAZÍ JEDEN NEBO 
VÍCE Z NÁSLEDUJÍCÍCH 

KÓDŮ: 
A26, A27 

POŠKOZENÉ POJISTKY 
BATERIE NEBO ROZEPNUTÉ 

SPÍNAČE/POJISTKY 

Vyměňte pojistky nebo sepněte spínač/pojistky vedení 
externí baterie UPS. UPOZORNĚNÍ: Je-li třeba, 
vyměňte pojistky za pojistky stejného typu (viz přiložené 
„Pokyny pro instalaci“). 

NA DISPLEJI SE 
ZOBRAZÍ KÓD S07 

BATERIE JSOU VYBITÉ; UPS 
ČEKÁ NA TO, AŽ NAPĚTÍ 

BATERIÍ PŘEKROČÍ 
NASTAVENOU PRAHOVOU 

HODNOTU 

Počkejte na dobití baterií nebo zapněte napájení ručně 
pomocí nabídky zapnutí („ON“). 

NA DISPLEJI SE 
ZOBRAZÍ JEDEN NEBO 
VÍCE Z NÁSLEDUJÍCÍCH 

KÓDŮ: 
F06, F07, F08 

ZKRAT VSTUPNÍHO SPÍNAČE 

Uveďte do provozu manuální bypass (SWMB), vypněte 
UPS, rozepněte SWIN a kontaktujte své místní servisní 
středisko (upozornění: po rozepnutí SWIN jej nelze 
sepnout, dokud servisní středisko nedokončí práci na 
systému). 

NA DISPLEJI SE 
ZOBRAZÍ JEDEN NEBO 
VÍCE Z NÁSLEDUJÍCÍCH 

KÓDŮ: 
L01, L10, L38, L39, L40, 

L41 

ZÁVADA: 

 SNÍMAČE TEPLOTY 
NEBO CHLADICÍHO 
SYSTÉMU UPS 

 HLAVNÍHO 
POMOCNÉHO 
NAPÁJENÍ 

 SPÍNAČE 
STATICKÉHO 
BYPASSU 

Aktivujte manuální bypass (SWMB), vypněte a znovu 
zapněte UPS. Vyřaďte manuální bypass. Pokud 
problém přetrvává, kontaktujte nejbližší servisní 
středisko. 

NA DISPLEJI SE 
ZOBRAZÍ: 

F36 

ZÁVADA CHLADICÍHO 
VENTILÁTORU 

Aktivujte manuální bypass (SWMB), vypněte a znovu 
zapněte UPS. Vyřaďte manuální bypass. Pokud 
problém přetrvává, kontaktujte nejbližší servisní 
středisko. 

NA DISPLEJI SE 
ZOBRAZÍ JEDEN NEBO 
VÍCE Z NÁSLEDUJÍCÍCH 

KÓDŮ: 
A22, A23, A24, F23, L23, 

L24, L25 

NA UPS JE PŘIPOJENA PŘÍLIŠ 
VYSOKÁ ZÁTĚŽ 

Snižte zátěž do mezního rozsahu 100 % (nebo na 
uživatelskou hodnotu v případě kódu A22, A23, A24). 

NA DISPLEJI SE 
ZOBRAZÍ JEDEN NEBO 
VÍCE Z NÁSLEDUJÍCÍCH 

KÓDŮ: 
L26, L27, L28 

ZKRAT NA VÝSTUPU 

Vypněte UPS. 
Odpojte všechny přístroje připojené ke zkratované fázi. 
UPS znovu zapněte. 
Po odhalení závady přístroje znovu připojte. 

  



 

PROBLÉM MOŽNÁ PŘÍČINA ŘEŠENÍ 

NA DISPLEJI SE 
ZOBRAZÍ JEDEN NEBO 
VÍCE Z NÁSLEDUJÍCÍCH 

KÓDŮ: 
A39, A40 

A SVÍTÍ ČERVENÁ LED 
“VÝMĚNA BATERIÍ” 

BATERIE NEVYHOVĚLY 
V PRAVIDELNÉ ZKOUŠCE 

ÚČINNOSTI 

Doporučujeme vyměnit baterie UPS, jelikož již nejsou 
schopny dostatečně dlouhou dobu nezávisle napájet 
zátěž. 
Upozornění: Výměnu baterií musí provést 
kvalifikovaní pracovníci. 

NA DISPLEJI SE 
ZOBRAZÍ JEDEN NEBO 
VÍCE Z NÁSLEDUJÍCÍCH 

KÓDŮ: 
F34, L34, L35, L36 

 OKOLNÍ TEPLOTA JE 
VYŠŠÍ NEŽ 40 °C 

 ZDROJE TEPLA 
V BLÍZKOSTI UPS 

 VĚTRACÍ ŠTĚRBINY JSOU 
ZABLOKOVANÉ NEBO 
PŘÍLIŠ BLÍZKO STĚN 

Aktivujte manuální bypass (SWMB) bez vypnutí UPS. 
Tímto způsobem budou moci ventilátory rychleji 
ochladit chladič. Odstraňte příčinu přehřívání a 
počkejte, než teplota chladiče klesne. Vyřaďte manuální 
bypass. 

ZÁVADA SNÍMAČE TEPLOTY 
NEBO SYSTÉMU CHLAZENÍ 

UPS 

Aktivujte manuální bypass (SWMB) bez vypnutí UPS, 
aby mohly ventilátory rychleji ochladit chladič. Počkejte, 
než teplota chladiče klesne. Vypněte a poté znovu 
zapněte UPS. Vyřaďte manuální bypass. Pokud 
problém přetrvává, kontaktujte nejbližší servisní 
středisko 

NA DISPLEJI SE 
ZOBRAZÍ JEDEN NEBO 
VÍCE Z NÁSLEDUJÍCÍCH 

KÓDŮ: 
F37, L37  

 OKOLNÍ TEPLOTA JE 
VYŠŠÍ NEŽ 40 °C 

 ZDROJE TEPLA 
V BLÍZKOSTI UPS 

 VĚTRACÍ ŠTĚRBINY JSOU 
ZABLOKOVANÉ NEBO 
PŘÍLIŠ BLÍZKO STĚN 

 ZÁVADA SNÍMAČE 
TEPLOTY NEBO 
CHLADICÍHO SYSTÉMU 
NABÍJEČE BATERIE 

Odstraňte příčinu přehřívání. 
Aktivujte manuální bypass (SWMB) bez vypnutí UPS a 
počkejte, dokud teplota nabíječe baterie neklesne. 
Vyřaďte manuální bypass. Pokud problém přetrvává, 
kontaktujte nejbližší servisní středisko. 

NA DISPLEJI SE 
ZOBRAZÍ JEDEN NEBO 
VÍCE Z NÁSLEDUJÍCÍCH 

KÓDŮ: 
L11, L12, L13  

POŠKOZENÍ NEBO ZÁVADA 
STATICKÉHO BYPASSU 

Aktivujte manuální bypass (SWMB). Vypněte UPS, 
počkejte jednu minutu, a poté UPS znovu zapněte. 
Vyřaďte manuální bypass. Pokud problém přetrvává, 
kontaktujte nejbližší servisní středisko. 

NA DISPLEJI NENÍ NIC 
ZOBRAZENO NEBO 
JSOU ZOBRAZENY 

NESPRÁVNÉ 
INFORMACE 

PROBLÉMY S NAPÁJENÍM 
DISPLEJE 

Sepněte manuální bypass (SWMB) a nechte sepnuté 
snímače VSTUPU a VÝSTUPU. 
Rozepněte vstupní spínač (SWIN a SWBYP) a 
počkejte, dokud se UPS zcela nevypne. Spínače SWIN 
a SWBYP znovu zapněte a zkontrolujte, zda displej 
funguje normálně. Vyřaďte bypass pro údržbu. Pokud 
závada přetrvává, kontaktujte nejbližší servisní 
středisko. 

DISPLEJ JE ZAPNUT A 
JE NA NĚM ZOBRAZENO 

L01, BĚŽÍ POUZE 
VENTILÁTORY 

SEKUNDÁRNÍHO 
BYPASSU, ZÁTĚŽ JE 

VŠAK NAPÁJENA 

ZÁVADA POMOCNÉHO 
NAPÁJENÍ. 

UPS JE NA BYPASSU, 
NAPÁJEN PŘES ZÁLOŽNÍ 

NAPÁJECÍ ADAPTÉR 

Aktivujte manuální bypass (SWMB). Vypněte UPS, 
počkejte jednu minutu, a poté UPS znovu zapněte. 
Pokud se displej znovu nerozsvítí nebo neproběhne 
sekvence, kontaktujte nejbližší servisní středisko a 
nechte UPS na manuálním bypassu. 



 

 

STAVOVÉ / VÝSTRAŽNÉ KÓDY  

Pomocí sofistikovaného systému vlastní diagnostiky je UPS schopen kontrolovat a signalizovat svůj vlastní stav i veškeré 
anomálie nebo závady, které se mohou vyskytnout během normálního provozu. V případě problému signalizuje UPS událost 
zobrazením kódu a typu aktivního alarmu na displeji. 
 

 STAV: indikuje aktuální stav UPS. 

KÓD POPIS 

S01 Probíhá předběžné zatížení 

S02 Zátěž není napájena (pohotovostní stav) 

S03 Fáze spouštění 

S04 Zátěž napájena z vedení bypassu 

S05 Zátěž napájena přes střídač 

S06 Provoz na baterie 

S07 Čekání na nabití baterií 

S08 Zapnut hospodárný režim 

S09 Připraveno ke spuštění 

S10 UPS zablokován – zátěž není napájena 

S11 UPS zablokován – zátěž na bypassu 

S12 Fáze BOOST nebo zablokovaný nabíječ baterií – zátěž není napájena 

S13 Frekvenční měnič – zátěž napájena přes měnič 

 

 PŘÍKAZ: indikuje přítomnost aktivního příkazu. 

KÓD POPIS 

C01 Dálkový příkaz k vypnutí 

C02 Dálkový příkaz zátěže na bypass 

C03 Dálkový příkaz k zapnutí napájení 

C04 Probíhá test baterie 

C05 Příkaz manuálního bypassu 

C06 Příkaz k nouzovému vypnutí 

C08 Příkaz zátěže na bypass 

 

 VÝSTRAHA: Tato hlášení se týkají speciální konfigurace nebo provozního režimu UPS. 

KÓD POPIS 

W01 Výstraha o vybité baterii 

W02 Zapnuto naprogramované vypnutí 

W03 Blíží se naprogramované vypnutí 

W04 Bypass deaktivován 

W05 Synchronizace deaktivována (UPS ve volném chodu) 

W07 Uplynul interval pro údržbu UPS 

W08 Uplynul interval pro údržbu baterií   



 

 ANOMÁLIE: Jedná se o „drobné“ problémy, které snižují výkon UPS nebo brání použití některých funkcí. 

KÓD POPIS 

A01 Nesprávná konfigurace údajů 

A03 Střídač není synchronizován 

A05 Přepětí na vstupním vedení fáze 1 

A06 Přepětí na vstupním vedení fáze 2 

A07 Přepětí na vstupním vedení fáze 3 

A08 Podpětí na vstupním vedení fáze 1 

A09 Podpětí na vstupním vedení fáze 2 

A10 Podpětí na vstupním vedení fáze 3 

A11 Vstupní frekvence mimo toleranční rozsah 

A13 Napětí ve vedení bypassu fáze 1 mimo toleranční rozsah 

A14 Napětí ve vedení bypassu fáze 2 mimo toleranční rozsah 

A15 Napětí ve vedení bypassu fáze 3 mimo toleranční rozsah 

A16 Frekvence bypassu mimo toleranční rozsah 

A18 Napětí ve vedení bypassu mimo toleranční rozsah 

A22 Zátěž na fázi 1 > prahová hodnota nastavená uživatelem 

A23 Zátěž na fázi 2 > prahová hodnota nastavená uživatelem 

A24 Zátěž na fázi 3 > prahová hodnota nastavená uživatelem 

A25 Rozepnutý výstupní spínač 

A26 Chybí kladná větev baterie nebo jsou rozepnuté pojistky baterie 

A27 Chybí záporná větev baterie nebo jsou rozepnuté pojistky baterie 

A29 Závada snímače systémové teploty 

A30 Systémová teplota < 0 °C 

A31 Nadměrná systémová teplota 

A32 Teplota chladiče fáze 1 < 0 °C 

A33 Teplota chladiče fáze 2 < 0 °C 

A34 Teplota chladiče fáze 3 < 0 °C 

A36 Nadměrná teplota interní baterie 

A37 Závada snímače teploty externí baterie 

A38 Nadměrná teplota externí baterie 

A39 Kladnou větev baterií je třeba vyměnit 

A40 Zápornou větev baterií je třeba vyměnit 

      //      A47 Odlišná verze firmwaru 

 
// = Paralelní anomálie 

   



 

 ZÁVADA: Jedná se o závažnější problémy, než jsou „anomálie“, jelikož v případě jejich přetrvání může ve velmi krátké 
době dojít k zablokování UPS. 

 

KÓD POPIS 

F01 Chyba vnitřní komunikace 

F02 Nesprávný směr sledu vstupních fází 

F03 Vadná vstupní pojistka fáze 1 nebo zablokovaný vstupní spínač (nesepne) 

F04 Vadná vstupní pojistka fáze 2 nebo zablokovaný vstupní spínač (nesepne) 

F05 Vadná vstupní pojistka fáze 3 nebo zablokovaný vstupní spínač (nesepne) 

F06 Zablokovaný vstupní spínač fáze 1 (nerozepne) 

F07 Zablokovaný vstupní spínač fáze 2 (nerozepne) 

F08 Zablokovaný vstupní spínač fáze 3 (nerozepne) 

F09 Závada předběžného nabití kondenzátoru kladné větve 

F10 Závada předběžného nabití kondenzátoru záporné větve 

F11 Závada fáze BOOST 

F12 Nesprávný směr sledu fází bypassu 

F14 Vadný sinusový střídač fáze 1 

F15 Vadný sinusový střídač fáze 2 

F16 Vadný sinusový střídač fáze 3 

F17 Závada fáze střídače 

F19 Přepětí kladné baterie 

F20 Přepětí záporné baterie 

F23 Přetížení výstupu 

F26 Zablokovaný výstupní spínač fáze 1 (nerozepíná) 

F27 Zablokovaný výstupní spínač fáze 2 (nerozepíná) 

F28 Zablokovaný výstupní spínač fáze 3 (nerozepíná) 

F29 Vadná výstupní pojistka fáze 1 nebo zablokovaný výstupní spínač (nesepne) 

F30 Vadná výstupní pojistka fáze 2 nebo zablokovaný výstupní spínač (nesepne) 

F31 Vadná výstupní pojistka fáze 3 nebo zablokovaný výstupní spínač (nesepne) 

F32 Závada fáze nabíječe baterie 

F33 Nesoulad v měřicím systému napětí baterie 

F34 Nadměrná teplota chladiče 

F36 Závada ventilátoru 

F37 Nadměrná teplota nabíječe baterie 

F39 Nesoulad v měřicím systému DC BUS 

F42 Vadná pojistka baterie BOOST 1 

F43 Vadná pojistka baterie BOOST 2 

F44 Vadná pojistka baterie BOOST 3 

      //      F45 Sběrnice paralelní komunikace rozevřená (1 bod) 

      //      F46 Závada signálu žádosti paralelního bypassu 

      //      F47 Závada signálu paralelní synchronizace 
 
 

 
 

 
 

// = Paralelní závada   



 

 ZABLOKOVÁNÍ: Indikuje omezení provozu UPS nebo komponentu. Zablokování většinou předchází alarm. V případě 
závady střídače a následného zablokování se střídač vypne a zátěž bude napájena přes vedení bypassu (tento postup 
je vyloučen u zablokování způsobených závažným a trvalým přetížením a zablokováním v důsledku zkratu). 

KÓD POPIS 

L01 Nesprávné pomocné napájení 

L02 Odpojení jednoho nebo více vnitřních kabelů 

L03 Vadná vstupní pojistka fáze 1 nebo zablokovaný vstupní spínač (nesepne) 

L04 Vadná vstupní pojistka fáze 2 nebo zablokovaný vstupní spínač (nesepne) 

L05 Vadná vstupní pojistka fáze 3 nebo zablokovaný vstupní spínač (nesepne) 

L06 Přepětí kladné fáze BOOST 

L07 Přepětí záporné fáze BOOST 

L08 Podpětí kladné fáze BOOST 

L09 Podpětí záporné fáze BOOST 

L10 Závada spínače statického bypassu 

L11 Zablokovaný výstup bypassu L1 

L12 Zablokovaný výstup bypassu L2 

L13 Zablokovaný výstup bypassu L3 

L14 Přepětí střídače fáze 1 

L15 Přepětí střídače fáze 2 

L16 Přepětí střídače fáze 3 

L17 Podpětí střídače fáze 1 

L18 Podpětí střídače fáze 2 

L19 Podpětí střídače fáze 3 

L20 Trvalé napětí na výstupu střídače nebo deformovaný sinusový střídač fáze 1 

L21 Trvalé napětí na výstupu střídače nebo deformovaný sinusový střídač fáze 2 

L22 Trvalé napětí na výstupu střídače nebo deformovaný sinusový střídač fáze 3 

L23 Přetížení výstupu fáze 1 

L24 Přetížení výstupu fáze 2 

L25 Přetížení výstupu fáze 3 

L26 Zkrat na výstupu fáze 1 

L27 Zkrat na výstupu fáze 2 

L28 Zkrat na výstupu fáze 3 

      //      L32 Chyba paralelní synchronizace 

      //      L33 Chyba signálu paralelní synchronizace 

L34 Nadměrná teplota chladiče fáze 1 

L35 Nadměrná teplota chladiče fáze 2 

L36 Nadměrná teplota chladiče fáze 3 

L37 Nadměrná teplota nabíječe baterií 

L38 Závada snímače teploty chladiče fáze 1

L39 Závada snímače teploty chladiče fáze 2 

L40 Závada snímače teploty chladiče fáze 3 

L41 Závada snímače teploty nabíječe baterií 

L42 Vadná pojistka baterie BOOST 1 

L43 Vadná pojistka baterie BOOST 2 

L44 Vadná pojistka baterie BOOST 3 

     //       L45 Oddělení paralelní sběrnice 

     //       L46 Chyba paralelní komunikace 

     //       L47 Závada paralelní desky 

LXX Sepnutá de-saturační ochrana IGBT 

// = Paralelní zablokování   



 

TECHNICKÉ ÚDAJE 

Modely UPS USMLT 160 NP USMLT 200 NP 

VSTUPNÍ FÁZE 
 

Jmenovité napětí 380-400-415 VAC, tři fáze s nulovým vodičem (4 vodiče) 

Jmenovitá frekvence 50-60 Hz 

Maximální vstupní proud (1) 316 A 383 A 

Jmenovitý dodávaný proud baterie (2) 360 A 450 A 

Přípustná tolerance vstupního napětí bez 
zásahu baterie (vzhledem k 400 VAC) 

 20 % @ 100 % zátěže 

-40 % +20 % @ 50 % zátěže 

Přípustná tolerance vstupní frekvence bez 
zásahu baterie (vzhledem k 50/60Hz) 

 20 % 

40-72 Hz 

Harmonické zkreslení vstupního proudu THDi = 2,5 % (3) 

Vstupní účiník  0,99 

Režim pozvolného předávání zátěže Naprogramovatelný od 1 do 125 s v krocích po 1 s 

VÝSTUPNÍ FÁZE 
 

Jmenovité napětí (4) 380/400/415 VAC, třífázové s nulovým vodičem (4 vodiče) 

Jmenovitá frekvence (5) 50/60 Hz 

Jmenovitý výstupní proud 232 A 290 A 

Zdánlivý jmenovitý výstupní výkon 160 kVA 200 kVA 

Činný jmenovitý výstupní výkon 160 kW 200 kW 

Výstupní účiník 1 

Zkratový proud Do 2.7 x In  

Přesnost výstupního napětí (vzhledem 
k výstupnímu napětí 400 VAC)  1 % 

Statická stabilita (6)  0,5 % 

Dynamická stabilita  3 % odporové zátěže (7) 

Harmonické zkreslení výstupního napětí 
s lineární zátěží a normalizovaným 
zkreslením 

 0,5 % s lineární zátěží 

 3 % se zkreslenou zátěží 

Přípustný činitel výkyvu se zkreslenou 
zátěží 

3:1 

Přesnost frekvence ve volném režimu 0.01 % 

Přetížení střídače  

(Vin>364 VAC ) 
103 % neomezeně, 110 % po 60 min, 125 % po 10 min, 150 % po 1 min 

Přetížení bypassu 110 % neomezeně,125 % po 60 minut, 150 % po 10 minut 

FÁZE NABÍJENÍ BATERIE   

Jmenovité napětí 240 VDC 

Maximální dobíjecí proud (8) 25 A (volitelně 50 A) 

  



 

Modely UPS USMLT 160 NP USMLT 200 NP 

REŽIM A ÚČINNOST 
 

Provozní režim 

Pravý on-line s dvojitou konverzí 

Režim ECO 

Režim Smart Active 

Pohotovostní stav vypnuto (nouzové napájení) 

Frekvenční měnič 

AC/AC účinnost v režimu Eco Až 99 %   

JINÉ 
 

Úroveň hluku s typickou zátěží ≤ 68 dB(A) ≤ 70 dB(A) 

Stupeň krytí skříně IP20 

Okolní teplota (9) 0 – 40°C  

Barva RAL 7016 

 

 

(1) Maximální vstupní proud za následujících podmínek: jmenovitá zátěž (PF=1), vstupní napětí 345 V a nabíjení baterií proudem 25 A 

(2) Jmenovitý proud baterie za následujících podmínek: jmenovitá zátěž (PF=1), baterie při jmenovitém napětí 

(3)  Při 100% zátěži a THDv ≤ 1 % 

(4) Pro zachování předepsané přesnosti výstupního napětí budete možná muset po delší době provozu překalibrovat zařízení. 
(5) Je-li frekvence sítě v rozsahu ±5 % zvolené hodnoty, synchronizuje se UPS se sítí. Je-li frekvence mimo rozsah tolerancí nebo při provozu 

na baterii, je frekvence zvolená +0.01 % 
(6) Síť/baterie při zátěži 0 % -100 % 
(7) Při síti / baterii / síti při odporové zátěži 0 % / 100 % / 0 % 

(8) Dobíjecí proud se automaticky reguluje podle kapacity nainstalované baterie 
(9)  20 – 25 °C pro prodlouženou životnost baterie 

 

 
 

 
DALŠÍ INFORMACE NAJDETE V PŘILOŽENÝCH „POKYNECH PRO INSTALACI“. 

 
 
 
  



 

 
 
 

SERVIS 

 
 

PRAVIDELNÁ PROFYLAKTICKÁ PROHLÍDKA 

Pro spolehlivý provoz a dlouhou životnost zařízení doporučujeme provádět pravidelnou odbornou profylaktickou prohlídku UPS nejméně 

každých 12 měsíců. 

V případech závažných objektů zálohování (nemocnice, letiště atp.) nejméně jednou za 6 měsíců. 

 

 

 

 

KONTAKT NA SERVISNÍ STŘEDISKO SCHRACK TECHNIK: 

 

Mailová adresa:    servis@schrack.cz 

Telefon pro oblast Čechy:    +420 281 008 232 

Telefon pro oblast Morava:    +420 548 428 805 

 


