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Vítáme Váš zájem o naše produkty. 
 
UPS (zdroj nepřerušovaného napájení) popsaný v této příručce je vysoce kvalitní výrobek pečlivě navržený a vyrobený tak, 
aby zaručoval nejlepší výkon. Tato příručka poskytuje podrobné pokyny k používání a instalaci výrobku. 
 
Informace pro používání zařízení UPS slouží k dosažení maximálního využití vlastností a výkonu zařízení. 
 
Tato příručka by měla být uložena v blízkosti UPS a musí být PŘEČTĚNA PŘED PROVÁDĚNÍM JAKÝCHKOLI 
OPERACÍ. 
POZNÁMKA: Některé z obrázků v tomto dokumentu jsou pouze pro orientaci a ilustraci a nemusí přesně znázorňovat 
popisované součásti produktu. 
 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 
 
Před provedením jakýchkoli operací na zdroji nepřerušovaného napájení (UPS) AVARA Sentryum si přečtěte bezpečnostní 
příručku. 
Tuto příručku je třeba číst ve spojení s instalační příručkou, která obsahuje další informace týkající se bezpečné 
konfigurace produktu. 
 
V době záruky může provádět zásahy na zařízení pouze autorizovaný servisní technik schválený dodavatelem 
zařízení. 
Z důvodu bezpečnosti a zachování kvality a životnosti doporučujeme uvedený požadavek dodržet i v pozáruční době. 

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
 
Při vývoji svých produktů věnujeme zvýšenou pozornost analýze všech problémů životního prostředí. Všechny naše 
výrobky se snaží o dosažení cílů definovaných zásadami systému řízení ochrany životního prostředí vytvořených 
společností v souladu s aktuálními právními předpisy. 
V tomto produktu se nepoužívají žádné nebezpečné materiály, jako jsou freony, hydro-chloro-fluoro-uhlovodíky či 
azbest. 
Obal je vyroben z recyklovatelného materiálu. Jednotlivé součásti likvidujte v souladu s aktuálními právními předpisy 
platnými v zemi, kde bude výrobek používán. Ohledně identifikace materiálů si prohlédněte následující tabulku 1: 
 

POPIS MATERIÁL 
 

Paleta 
 

Dřevěná (FOR) 

 

 
 

Balicí krabice 
 
Vlnitá lepenka (PAP) 

 

 
 

Ochranný sáček 
 
Polyethylen s vysokou 
hustotou (PE-HD) 

 

 
 

Nárazové ochrany 
 

Polyethylen s nízkou 
hustotou (PE-LD) 

 

 
Tabulka 1: Seznam obalového materiálu 

ÚVOD 
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LIKVIDACE VÝROBKU 
UPS obsahuje materiály, které jsou (v případě vyřazení z provozu/likvidace) považovány za TOXICKÝ a NEBEZPEČNÝ 
ODPAD, např. desky plošných spojů a baterie. S takovými materiály zacházejte v souladu s aktuálními právními předpisy s 
využitím licencovaných sběrných dvorů. Jejich správná likvidace napomáhá ochraně životního prostředí a lidského zdraví. 
Pokud mají být různé součásti skladovány, až do přijetí na skládku, dbejte na to, aby byly na bezpečném místě a chráněny 
před atmosférickými vlivy, aby nedošlo ke kontaminaci půdy a podzemní vody (zejména olovem a elektrolytem baterií). 
 
Další informace o požadavcích na likvidaci podle předpisů WEEE najdete v příslušné příručce. 
 
 
© Reprodukce jakékoli části této příručky, i částečná, je zakázána, pokud není výrobcem povolena. Výrobce si vyhrazuje právo 
popisovaný produkt kdykoli změnit bez předchozího upozornění za účelem zlepšení. 
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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. V případě prodloužené záruky je nutný servis po každých 6 měsících. 
 
V době záruky může provádět servis i veškeré jiné zásahy na zařízení pouze autorizovaný servisní technik 
schválený dodavatelem zařízení. 
Z důvodu bezpečnosti a zachování kvality a životnosti doporučujeme uvedený požadavek dodržet i v pozáruční době. 
 
Při delším skladování baterií, například ve vypnutém zdroji UPS nebo samostatně uložených bateriích, je nutné baterie 
odpojit a pravidelně a odborně kontrolovat jejich stav. 
 
Četnost kontroly a dobíjení skladovaných 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 a skladovací podmínky 
 

TEPLOTA 

1) v blízkosti baterií:  +18 až +25 °C 
2) v blízkosti UPS (bez baterií):  +5 až +35 °C 

 
VENTILACE 

Dle normy pro ventilaci místnosti s bateriemi, je nutné, pro typ baterií VRLA AGM, 12 Vdc, vyměnit vzduch, jehož objem 
lze vypočítat ze vzorce:  POČET_AKU x KAPACITA / 3330 = (m3/h). 

 
VLHKOST 

Relativní vlhkost vzduchu nesmí překročit hodnotu 90% a nesmí dojít ke stavu rosného bodu (kondenzace na 
chladném povrchu zařízení a jeho částí). 
 
PRAŠNOST 

Zdroj UPS včetně bateriových boxů musí být provozován a skladován v bezprašném prostředí. 
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Zkratka Název Popis 

CPT Model CPT Typ modelu UPS Compact 

ACT Model ACT Typ modelu UPS Active 

XTD Model XTD Typ modelu UPS Xtend 

USS3T Třífázová verze Třífázové výstupní napětí UPS 

USS3M Jednofázová verze Jednofázové výstupní napětí UPS 

ER Prodloužená doba zálohy Verze s větším nabíječem pro velké bateriové 
sady pro dlouhé doby zálohy 

DI Duální vstup Verze s odděleným vstupem pro bypass  

SLOT Datová zdířka/slot Slot/zdířka pro komunikační karty včetně 
reléové binární karty 

COM Komunikační deska 
Zahrnuje R.E.P.O., rozhraní signálů IN / OUT 
(VSTUP / VÝSTUP), komunikační port USB, 
sériový port 

PAR Karta pro paralelní provoz Karta komunikačního rozhraní mezi N x UPS pro 
funkci paralelního provozu 

SWBATT Pojistkový odpínač baterií 
Držáky pojistek interních baterií 
Varování: tyto držáky pojistek odpojují pouze 
baterie umístěné ve skříni UPS 

SWMB Vypínač servisního bypassu Vypínač ručního bypassu/bypass UPS pro servis 
UPS 

SWIN Vypínač sítě Vypínač přívodu sítě do UPS 

SWBYP Vypínač statického bypassu Vypínač obvodu statického bypassu 

SWOUT Vypínač výstupu Vypínač výstupu z UPS 

B+ – Kladný pól připojení baterií 

B- – Záporný pól připojení baterií 

CB Nabíječ baterie Interní nabíječ baterií UPS 

VYSVĚTLENÍ ZKRATEK 
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UPS SCHRACK AVARA SENTRYUM 10/15/20/30/40 kVA 
Zdroje nepřerušovaného napájení AVARA Sentryum jsou určeny k zajištění dokonalého napájecího napětí pro zařízení, 
které je k němu připojeno, a to při napájení ze sítě, tak také bez přítomnosti sítě. Když je zdroj UPS připojen a napájen, 
vytváří střídavé sinusové napětí se stabilní a kvalitní amplitudou napětí a frekvencí, bez ohledu na rázy, kolísání nebo jiné 
poruchy napájecí sítě. 
Zdroje nepřerušovaného napájení AVARA Sentryum, třífázové (USS3T) i jednofázové (USS3M – pouze 10/15/20 kVA), jsou 
k dispozici ve třech různých skříních: Compact CPT (pouze 10/15/20 kVA), Active ACT a Xtend XTD, jejichž hlavní 
vlastnosti budou v této příručce zvýrazněny. 
AVARA Sentryum je náš nejnovější výsledek vývoje navazující na bez-transformátorový zdroj UPS třetí generace, který byl 
původně uveden na trh před více než dvaceti lety. 
Toto nejnovější provedení má nejvyšší výstupní účiník 1 a je definováno, jako technologie dvojité konverze ON LINE v 
souladu s klasifikací VFI-SS-111 (jak je stanoveno v normě IEC EN 62040-3) a poskytuje nejvyšší úrovně výkonu, jako je: 
 

 VYSOKÁ ÚČINNOST: až 96,6 % v režimu dvojité konverze ON LINE. 
 NEJLEPŠÍ TECHNOLOGIE: AVARA Sentryum využívá pokročilé technologie, jako je DSP (Digitální signální 

procesor), dvoujádrový mikroprocesor, tříúrovňové invertorové obvody a rezonanční řízení, které 
poskytuje maximální ochranu pro velmi důležitá zařízení při zachování optimalizovaného využívání 
energie. 

 KOMPAKTNOST A FLEXIBILITA: Zdroj AVARA Sentryum je nabízen ve třech různých velikostech skříní 
(CPT, ACT a XTD), aby vyhovovaly jakémukoli scénáři instalace a uspokojily nejnáročnější požadavky 
na výkon při minimálních požadavcích na prostor. 

 GRAFICKÝ DISPLEJ: AVARA Sentryum nabízí možnost multiplatformní komunikace spolu s barevným 
grafickým dotykovým displejem pro snadné a uživatelsky velmi přívětivé monitorování a správu UPS. 

 
CPT (Compact) 
(10-15-20kVA) 

ACT (Active) 
(10-15-20-30-40kVA) 

XTD (Xtend) 
(10-15-20-30-40kVA) 

PŘEDSTAVENÍ 
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POPIS 
 
Účelem zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) je zajistit dokonalé parametry napájení pro všechna zařízení k němu 
připojená, bez ohledu na to, zda je k dispozici napájení z rozvodné sítě. Když je systém připojen a napájen, vytváří UPS 
střídavé sinusové napětí se stabilní amplitudou napětí a frekvencí, bez ohledu na jakékoliv poruchy napájení z elektrické 
sítě. Když je UPS napájena ze sítě, DSP zajistí, že připojené baterie zůstanou nabité. DSP také sleduje amplitudu a 
frekvenci síťového napětí, amplitudu a frekvenci napětí generovaného střídačem, parametry zátěže, vnitřní teplotu a stav 
připojených baterií. 
 
Bloková schémata níže popisují hlavní části UPS pro verzi s jedním i duálním vstupem. 
 
 

Statické bypass 
 
 
 

  
 Vstup  Měnič PFC  Střídač  Výstup 
   

          
   

 
 Zvýšení výkonu / nabíječ baterie 
 Externí baterie 

 
 
 
 

 Interní baterie 
 
 

Blokové schéma UPS s jedním vstupem (bez odděleného přívodu pro bypass) 
 
 

 
 
Vstup bypass     Statické bypass 

 
 

 
Síťový vstup Měnič PFC Měnič 

Výstup 
 
 
 

Externí baterie  
 Baterie:  zdroj / nabíječ 

 
 
 
 
 

Interní baterie 
 

Blokové schéma UPS s duálním vstupem (s odděleným samostatným přívodem pro bypass)  



11 
 

 

CELKOVÝ POHLED 
 
VERZE COMPACT CPT (10-15-20 kVA) 
 

 
ZEPŘEDU ZEZADU

 
 
1.  Dotykový displej 8. Slot/zdířka pro volitelné datové karty 

2.  Stavová LED signalizace UPS 9. Pojistkový odpojovač interních baterií (SWBATT) 

3.  Tlačítko pro aktivaci startu UPS z baterií (STUDENÝ 
START / COLD START) 

10.  Vypínač přívodu sítě (SWIN) 

4.  Komunikační porty (R.E.P.O., IN/OUT SIGNAL - SIGNÁL 
VSTUP / VÝSTUP) 

11.  Vypínač výstupu (SWOUT) 

5.  Komunikační porty (USB, SÉRIOVÝ / SERIAL) 12.  Vypínač ručního servisního bypassu (SWMB) 

6.  Paralelní karta (volitelné) 13.  Lišta brzdy pojezdových koleček UPS 

7.  Slot/zdířka pro volitelné datové karty a kartu kontaktů 
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10 

VERZE ACTIVE ACT (10-15-20-30-40 kVA) 

 
 

ZEPŘEDU   ZEZADU 

 
 
1. Dotykový displej 9. Pojistkový odpojovač interních baterií (SWBATT) 

2. Stavová LED signalizace UPS 10. Vypínač přívodu sítě (SWIN) 

3. Tlačítko pro aktivaci startu UPS z baterií (STUDENÝ START / 
COLD START) 

11. Vypínač výstupu (SWOUT) 

4. Komunikační porty (R.E.P.O., IN/OUT SIGNAL - SIGNÁL 
VSTUP / VÝSTUP) 

12. Vypínač ručního servisního bypassu (SWMB) 

5. Komunikační porty (USB, SÉRIOVÝ / SERIAL) 13. Šroubová aretace pro zablokování koleček 

6. Paralelní karta (volitelné) 14. Vypínač obvodu statického bypassu (SWBYP) 

7. Slot/zdířka pro volitelné datové karty a kartu kontaktů 15. Krycí panel svorkovnice 

8. Slot/zdířka pro volitelné datové karty  
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VERZE XTEND XTD (10-15-20-30-40 kVA) 
 

 
ZEPŘEDU 

 
ZEZADU 

 
 
1. Dotykový displej 9. Pojistkový odpojovač interních baterií (SWBATT) 
2. Stavová LED signalizace UPS 10. Vypínač přívodu sítě (SWIN) 
3. Tlačítko pro aktivaci startu UPS z baterií (COLD START) 11. Vypínač výstupu (SWOUT) 
4. Komunikační porty (R.E.P.O., SIGNÁLY VSTUP / VÝSTUP) 12. Vypínač ručního servisního bypassu (SWMB) 
5. Komunikační porty (USB, SÉRIOVÝ / SERIAL) 13. Šroubová aretace pro zablokování koleček 
6. Paralelní karta (volitelné) 14. Vypínač obvodu statického bypassu (SWBYP) 
7. Slot/zdířka pro volitelné datové karty a kartu kontaktů 15. Krycí panel svorkovnice 
8. Slot/zdířka pro volitelné datové karty 16. Zásuvka Schuko (10 A max.) 
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R.E.P.O / IN / OUT (R.E.P.O / VSTUP / VÝSTUP): 
jedná se o binární vstupy a výstupy 
bezpotenciálových kontaktů, které má uživatel k 
dispozici pro využití různých signálů. 

 
Vstup R.E.P.O. je rozpínaný kontakt pro dálkové 
bezpečnostní vypnutí od tlačítek CENTRAL/TOTAL 
STOP (je standardně součástí UPS). 

 
Všechny ostatní vstupy a výstupy lze programovat 
pomocí konfiguračního softwaru. 
Další informace týkající se zapojení najdete v 
instalační příručce. 

 
 

5 

 
USB porty / sériové porty RS232: 
Tyto porty umožňují zdroji UPS komunikovat s 
počítačem, což umožňuje monitorování a ovládání 
systému. 
Tyto dva porty nelze používat současně. 
USB port se používá jako alternativa k sériovému 
rozhraní RS232. 
Správná funkce USB portu je zaručena pouze při 
použití kabelu do délky 1,5 m. Pokud je nutný delší 
kabel, doporučuje se použít sériové rozhraní RS232. 

 

 
KOMUNIKACE 
 
KOMUNIKAČNÍ PORTY 
Komunikační porty jsou umístěny v horní části na zadním panelu. Přesné umístění každého portu najdete dle 
následujícího obrázku. 
 
 
 
 
 USB   SÉRIOVÝ PARALELNÍ 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                           
 KOMUNIKAČNÍ SLOT 1 
 KOMUNIKAČNÍ SLOT A KONTAKTOVÝ SLOT 2 
 

 

 
6 

Karta pro paralelní provoz dvou a více UPS: 
Do UPS lze instalovat kartu pro paralelní provoz, 
která umožňuje paralelní připojení až osmi 
třífázových jednotek (USS3T) nebo čtyř 
jednofázových jednotek (USS3M). 

 
Další informace o této funkci najdete v uživatelské 
příručce pro paralelní kit. 

 
 

7 

 
SLOT 2 – Zdířka pro datové a reléové karty: 
Slot / zdířka pro vložení dalších komunikačních 
karet (výchozí konfigurace) nebo karet kontaktů / 
reléových přídavných karet. 
Další informace o přídavných komunikačních 
kartách najdete v uživatelské příručce ke konkrétní 
komunikační kartě. 

 
 

8 

 
SLOT 1 – Zdířka pro datové karty: 
Slot / zdířka pro umístění dalších komunikačních 
karet (bez kontaktových / reléových karet). 
Další informace o komunikačních kartách najdete v 
uživatelské příručce ke konkrétní komunikační kartě. 



15 
 

 
 

PROVOZNÍ REŽIMY 
Jednotku UPS lze konfigurovat pro různé provozní režimy. Lze zvolit provozní režimy uvedené níže. 
 
REŽIM ON LINE 
Během režimu ON LINE (přímé napájení) je systém v hlavním ON-LINE režimu s dvojitou konverzi. Tento režim poskytuje 
maximální ochranu spotřebiče. Během provozu je energie přicházející z elektrické napájecí sítě (AC), převáděna dvojí 
konverzí na čistý a stabilní a nerušený výstup. Napětí přiváděné ke spotřebiči má dokonalý průběh sinusového napětí s 
frekvencí a napětím nezávislým na přiváděném napájení ze sítě (technologie VFI). Během tohoto režimu jsou baterie 
trvale udržovány v nabitém stavu. 
 
REŽIM ECO 
Aby se optimalizovala účinnost, je zátěž v režimu ECO napájena přes bypass (jakékoli poruchy, které se vyskytnou v 
síťovém napájení, mohou zátěž ovlivnit). V případě výpadku síťového napájení nebo pokud napájecí zdroj není v 
přednastavených tolerancích, přepne se UPS plynule automaticky do režimu ON LINE. Přibližně pět minut poté, co se 
napájecí zdroj vrátí do tolerance, se zátěž přepne zpět do režimu bypass. 
 
REŽIM SMART AKTIVNÍ 
Jednotku UPS lze nastavit do režimu SMART ACTIVE, během něhož zařízení UPS samostatně určí nejvhodnější provozní 
režim mezi režimy ON LINE a ECO MODE, podle statistických údajů o kvalitě síťového napájení. 
 
REŽIM FREKVENČNÍ MĚNIČ 
Systém lze v tomto režimu nakonfigurovat tak, aby generoval pevnou výstupní frekvenci odlišnou od vstupní frekvence. 
Tato konfigurace automaticky zakáže vedení bypass. Režim FREQUENCY CONVERTER (FREKVENČNÍ MĚNIČ) lze 
provozovat s připojenými bateriemi i bez nich. 
VAROVÁNÍ: nezapínejte SWMB (vypínač manuálního bypassu), když je UPS v režimu FREQUENCY CONVERTER (měnič 
frekvence). Aby se zabránilo bypass / bypassu, je nutné uzamknout vypínač na rukojeti SWMB. Chcete-li nakonfigurovat 
tento provozní režim, nejprve rozpojte SWOUT (výstupní vypínač). 
 
POHOTOVOSTNÍ REŽIM / STAND-BY 
Jednotka UPS je nastavena tak, aby fungovala pouze v případě nouze / výpadku: Pokud je k dispozici síťové napájení, 
zátěž není napájena a baterie zůstává nabita; v případě výpadku síťového napájení je zátěž napájena střídačem z baterií a 
poté je vypnuta, jakmile se síťové napájení vrátí. Doba aktivace je kratší než 0,5 s. Když se obnoví napájení ze sítě, výstup 
se po určité době (konfigurovatelné) vypne. Ve výchozí konfiguraci, pokud se síťové napájení obnoví, je výstup ihned 
vypnut (výchozí čas 0 s). 

PROVOZNÍ STAV 
U každého výše popsaného provozního režimu může být UPS v různém stavu. Následuje seznam možných provozních 
stavů. 
 
NORMÁLNÍ REŽIM (NORMAL) 
Když UPS pracuje ve zvoleném provozním režimu „normálně“ bez jakéhokoli alarmu. V tomto stavu je vybraný „provozní 
režim“ (Operating Mode) zobrazen světle modře. 
 

PROVOZ UPS 
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POHOTOVOSTNÍ REŽIM STAND-BY, S VYPNUTÝM NABÍJEČEM BATERIE 
Jde o výchozí stav při napájení UPS. Jednotka UPS je napájena, ale systém je v klidovém stavu (nejsou aktivní žádné 
výkonové stupně). 
 
POHOTOVOSTNÍ REŽIM STAND-BY, SE ZAPNUTÝM NABÍJEČEM BATERIE 
Když je jednotka UPS napájena, může uživatel zapnout nabíječ baterií, aniž by zapnul celou jednotku UPS. V tomto stavu 
není zátěž napájena. 
 
FUNKCE NA BATERIE 
UPS napájí výstup z baterií vždy, pokud má hlavní napájecí zdroj parametry mimo přednastavené tolerance, například v 
případě výpadku proudu, poruchy napětí nebo frekvence, systém se automaticky přepne na STAV PROVOZU NA BATERIE 
(BATTERY OPERATING STATUS) a odebírá energii z baterií pro udržení provozu zátěže. 
Jakmile je síťové napájení opět v pořádku a stabilní, systém se automaticky vrátí zpět do přednastaveného provozního 
režimu. 
 
DOČASNÝ BYPASS (TEMPORARY BYPASS) 
Během tohoto provozního stavu je zátěž přímo napájena přiváděným síťovým napájením, takže jakékoli rušení na vstupu 
UPS přímo ovlivní připojenou zátěž. 
 
RUČNÍ BYPASS (MANUAL BYPASS) 
Ruční bypass umožňuje uživateli fyzicky připojit vstup UPS přímo na výstup. Tato možnost je využívána k provádění 
údržby na UPS bez nutnosti odpojovat napájení od chráněné zátěže. 
Při zapnutí vypínače ručního bypassu informuje pomocný kontakt UPS, že zátěž bude převedena do ručního bypassu. Tím 
se aktivuje okamžitý synchronizovaný přechod na vnitřní statické bypass, aby se zajistilo bezpečné připnutí napájecích 
kontaktů ručního bypassu. 
 

VAROVÁNÍ: Servisní zásahy do UPS smí provádět pouze kvalifikovaný autorizovaný technik 
schválený dodavatelem zařízení. UPS může být pod napětím, i když jsou vypnuty vstupní a 
výstupní vypínače a pojistky baterií. Odstranění krytů UPS nekvalifikovaným personálem 

může mít za následek zranění obsluhy a poškození zařízení. 

 
Další pokyny týkající se funkce ručního bypass naleznete v kapitole „Přepnutí systému na ruční bypass“. 
 
 
OSTATNÍ FUNKCE  
 
OCHRANA PROTI ZPĚTNÉMU PROUDU (BACK-FEED PROTECTION) 
UPS má vnitřní ochranu proti zpětnému proudu do sítě (back-feed). Tato ochrana je zajištěna snímacím obvodem, který 
vypne střídač, pokud je zjištěna chyba na statickém vypínači. V takovém případě se UPS přepne do režimu bypass, aby 
nedošlo k přerušení napájení připojené zátěže. 
Pokud není k dispozici bypass, dojde k ukončení napájení zátěže. 
Aby se zabránilo vypnutí střídače, lze nakonfigurovat signál pro řízení odpínače zařízení. Toto zařízení musí být 
instalováno před vstupem pro bypass do UPS. V tomto případě, když dojde k poruše zpětného napájení, systém rozpojí 
externí odpínač zařízení (další informace naleznete v příručce ke konfiguračnímu softwaru). 
 
 

 
Štítek dodávaný s UPS musí být umístěn na všech izolátorech instalovaných v elektrickém systému před UPS. 
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AUTOMATICKÝ STATICKÝ BYPASS (LATCH-ON-BYPASS) 
Jednotka UPS má interní zařízení (redundantní / zdvojené napájení bypassu), které automaticky aktivuje bypass, když 
dojde k poruše, přetížení, nebo jinému problému, což umožní napájení zátěže přemostěním, ale bez jakéhokoliv vlivu UPS 
na napájení zátěže přímo ze sítě. 
VAROVÁNÍ: Za těchto nouzových podmínek budou jakékoli poruchy a rušení ze sítě ovlivňovat zátěž. 
 
POSTUPNÝ NÁBĚH USMĚRŇOVAČE (POWER WALK-IN) 
Funkci Power Walk-In je možné aktivovat prostřednictvím konfiguračního softwaru. Tato funkce umožňuje po připojení k 
síti (po výpadku napájení) progresivní průběh předání energie přívodnímu zdroji, aby se předešlo přetížení generátoru (z 
důvodu zapínací skokové špičky), který může být nainstalován před zařízením UPS, nebo pokud je nainstalován slabý 
předřazený napájecí zdroj nebo slabý jistící prvek přívodu. Trvání režimu Power Walk-in lze nastavit na 1 až 120 sekund. 
Jako výchozí konfigurace je funkce Power Walk-In vypnuta, maximální vstupní proud je však omezen. Během tohoto 
režimu je požadovaný výkon částečně odebírán z baterií a částečně ze zdroje napájení při zachování sinusového průběhu 
napájení. Nabíječ baterií se zapne až po dokončení přechodu. 
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PŘEHLED 
Jednotka UPS je vybavena přehledným a uživatelsky přívětivým 5-ti palcovým barevným dotykovým displejem, pomocí 
kterého je mimo jiné možné: 

 sledovat stav systému; 
 zapnout / vypnout systém, aktivovat test baterie a provést příkazy k bypass; 
 konfigurovat systém, úrovně přístupu a síťové služby. 

 
Stránka „Domov“ zobrazuje přehledný diagram obecného provozního stavu systému. Je možné komunikovat se 
systémem a prohlížet si různé funkce pomocí ikon. 

 

 
 
STAVOVÁ LIŠTA 
Stavová lišta v horní části zobrazuje model UPS, jmenovitý výkon systému a datum a čas systému. 
V případě alarmu se objeví také vykřičník označující počet aktivních alarmů v daném čase. 

 

 
V konfiguraci paralelního zapojení systému zobrazuje stavový řádek „-M“, pokud je jednotka UPS hlavní (Master), nebo „-
S“, pokud je jednotka UPS podřízená (Slave). 
Z horní části stavové lišty má uživatel přístup k protokolu anomálií / alarmů stisknutím ikony „Vykřičník“. Ikona „Vykřičník“ 
bude viditelná, pouze pokud dojde k anomálii, varování, uzamčení nebo příkazu. 

 
Ikona označující přítomnost a počet alarmů, které jsou v té době aktivní. Pokud klepnete na ikonu, zobrazí 
se vyskakovací okno s podrobným zobrazením jednotlivých alarmů. Vyskakovací okno zavřete opětovným 

klepnutím na ikonu „vykřičník“. 

DISPLEJ 
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V seznamu alarmů: 

 Modré zprávy označují varovné (W) alarmy; 
 Oranžové zprávy označují alarmy anomálií (A); 
 Červené zprávy označují alarmy zámku (L) a poruchy (F). 

Seznam kódů alarmů naleznete v kapitole „STAVOVÉ / ALARMOVÉ KÓDY“. 
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IKONY A SYMBOLY 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barva a tvar ikon obecně poskytují okamžité informace o stavu systému. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stav vstupu systému / elektrická síť   Úroveň nabití baterie v % 

Stav výstupu systému / zátěž   Úroveň zatížení fáze 1 v % 
    

Stav bypass   Úroveň zatížení fáze 2 v % 
    

Stav baterie   Úroveň zatížení fáze 3 v % 

Stav systému UPS 
 
 

Vypínač manuálního 
bypassuu sepnut (SWMB) 

Šedá: komunikace ztracena (Com-Lost) Oranžová: anomálie 

 
Světle modrá: normální stav 

 
Blikající červená: alarm 

 
Modrá: stav dočasného bypass 
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NÁVRAT Stisknutím této ikony se vrátíte na předchozí zobrazení. 
 

ULOŽIT Stisknutím této ikony uložíte zvolené změny. 

EXIT WHITOUT 
SAVING (ODEJÍT 
BEZ ULOŽENÍ) 

Stisknutím této ikony opustíte nabídku bez uložení zvolené změny. 

AKTIVNÍ TEXTOVÉ OBLASTI
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

NAVIGACE 
 

 
 

 
 

 

 

 

Ikony tabelátoru pro zobrazení / skrytí nabídky (nabídka se 
automaticky po několika sekundách skryje). Nabídka se liší v 
závislosti na předem nastavené přístupové úrovni. 

 
 
 

  

 
 

 
 

 
 

Stav systému: oblast displeje vyhrazená k popisu stavu systému. Pokud je
UPS v NORMÁLNÍM REŽIMU (NORMAL MODE), bude tato oblast indikovat 
aktuální provozní režim nebo stav jiného operačního systému. NORMÁLNÍ 
REŽIM (NORMAL MODE) znamená, že UPS pracuje v očekávaném provozním 
stavu pro nakonfigurovaný provozní režim (např. když je v režimu ON LINE
očekáván stav „Zátěž na střídači“, když je během REŽIMU ECO očekáván
provozní stav „Zátěž na bypass“) 
 

Síťový vstup: oblast displeje vyhrazená k zobrazení hlavních elektrických
hodnot souvisejících se vstupem systému. 

 
 

Baterie: oblast displeje vyhrazená k zobrazení hlavních elektrických hodnot 
souvisejících s baterií. 

 
 

Vstup pro bypass: oblast displeje vyhrazená k zobrazení hlavních 
elektrických hodnot souvisejících s přívodem pro bypass. 

 
 
 
Výstup: oblast displeje vyhrazená k zobrazení hlavních elektrických hodnot
souvisejících s výstupem systému. 

HOME (DOMŮ) 
Stisknutím této ikony zavřete aktuálně vybranou stránku a vrátíte se na domovskou 
stránku. 
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DOMOVSKÁ STRÁNKA DISPLEJE 
Domovská stránka poskytuje schematické zobrazení celkového provozního stavu systému. Je možné komunikovat se 
systémem a prohlížet si různé funkce pomocí ikon. 
V závislosti na aktuálním stavu systému může tato stránka vypadat odlišně tak, jak je uvedeno v příkladech níže. Uživatel 
se může kdykoli vrátit na domovskou stránku klepnutím na ikonu „Home“ na stavové liště. 
Následuje několik příkladů domovské (Home) stránky při zobrazení různých provozních podmínek: 

Domovská stránka zobrazující UPS v režimu ON LINE (normální provoz, zatížení na střídači). 
1) Verze DUAL INPUT (dva vstupy, oddělený přívod pro bypass) – 

 

Domovská stránka zobrazující UPS v režimu ON LINE (normální provoz, zatížení na střídači). 
2) Verze SINGLE INPUT (jeden vstup) – 

Domovská stránka zobrazující UPS v režimu ECO (normální provoz, napájení přes bypass) verze s dvojím vstupem 
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Domovská stránka zobrazující stav BATTERY WORKING (režim z baterií). 

 

 

 
 

Domovská stránka se zobrazením MANUAL BYPASS SWITCH CLOSED (zapnutý vypínač 
manuálního mechanického by-passu). 

 
 

 
 

Domovská stránka s otevřeným rozevíracím seznamem alarmů. 
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SYSTÉMOVÁ MĚŘENÍ 
Stránky, které zobrazují hlavní elektrické hodnoty systému, jsou přístupné prostřednictvím ikon na domovské stránce: 

 

Stisknutím jedné ze čtyř ikon sekce Input (Vstup) (1), Bypass (2), Battery (Baterie) (3), Output (Výstup) (4) se otevře stránka 
relativních měření. 

 
 

 

Stránka Mains Input (Síťový vstup): zobrazuje stav a parametry související se vstupem systému. 

 
 

Stránka Bypass: zobrazuje stav a parametry bypass systému / bypass. 
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Stránka Battery (Baterie) zobrazuje stav a parametry související s bateriemi. 
 
Vlevo jsou zobrazena napětí kladných (B +) a záporných (B -) sad baterií. Proudy baterie zobrazené vpravo mají kladný 
symbol, pokud zdroj UPS využívá energii z baterií, zatímco záporný symbol znamená nabíjení baterií. 
Úroveň nabití se odhaduje pomocí algoritmu, který vypočítává energii proudící do a z baterií a započítává i úroveň napětí 
baterií. Autonomie je zobrazena ve vztahu k aktuální zátěži a v závislosti na stavu nabití/vybití baterií. 
 
 

Stránka Output (Výstup):  zobrazuje stav a parametry výstupu systému. 

 

STAV SYSTÉMU 
Stisknutím ikony System (Systém) získáte přístup ke kartám stavu vypínače, stavu senzoru nebo interním stavovým 
stránkám. 
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Stránka Switch (Vypínač): zobrazuje stav interních vypínačů UPS a volitelných externích 

vypínačů. 

Pomocné kontakty externího vypínače musí být připojeny k digitálním vstupům a 
naprogramovány pomocí konfiguračního softwaru. 

 

 
 

Stránka Sensor (Senzor): zobrazuje teplotu systému a výkonových chladičů. 

Hodnota Ext-Bat se zobrazí, pokud je nainstalována externí teplotní sonda bateriové skříně a 
nastavena konfiguračním softwarem. 

 

 
 

Stránka Internal (Interní): zobrazuje stav interních kontaktů UPS, stav výkonových stupňů a 
napětí DC sběrnice. 
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POLOŽKY MENU 
Hlavní nabídku lze otevřít pomocí ikon nabídky  zobrazených vpravo. 

 

 
PŘÍKAZOVÝ PANEL 
Chcete-li otevřít příkazový panel, klepněte na ikonu spouštěče příkazů. 
 

 
Na této stránce je možné zadávat příkazy UPS: Příkazy systému a příkazy baterie. 

 
 
PŘÍKAZ SYSTÉM VYPNOUT / ZAPNOUT 
Klepnutím na ikonu „System Off/On“ (Systém vypnout / zapnout) systém zapnete. 

Stránka systémových příkazů 

 
Spouštěč příkazů (Command launcher) 

Výběr úrovně přístupu. 
Ikona se mění v závislosti na přednastavené
úrovni přístupu 

 
Přepínací tlačítko akustická signalizace 

 
Informace o UPS 

 
Nabídky s nastavením 

 
Záznamník událostí (Event Log) 
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U některých příkazů vyžadováno potvrzení činnosti. Stiskněte „OK“ pro potvrzení operace. 

Potvrzení zapnutí systému (System on) 

Po stisknutí tlačítka OK v potvrzovacím okně se na liště zobrazí průběh dokončení příkazu. 

Vývojová lišta během sekvence spouštění systému. 

 
POZNÁMKA: Je-li stav R.E.P.O. (Vzdálené nouzové vypnutí pro vypnutí UPS pomocí vzdáleného nouzového tlačítka), jsou 
v takovém případě operace příkazového panelu blokovány. Chcete-li pokračovat, odstraňte stav R.E.P.O. a vyberte příkaz 
vypnutí systému pro resetování alarmu. 
 
PŘÍKAZ BYPASS 
 
Stisknutím ikony „Bypass command“ (Příkaz bypass) přepnete systém na statické bypass. Je 
vyžadováno potvrzení. 
POZNÁMKA: Tento příkaz je k dispozici, pouze pokud je aktivován systém na příkaz, a pokud je 
povolen, systém bude přepnut na bypass. Pokud je systém v pohotovostním režimu, příkaz je 
deaktivován. 

Příkaz bypass 

 

Stisknutím příkazu „O“ přepněte zátěž zpět na střídač. 
 
VAROVÁNÍ: V tomto stavu bude výpadek napájení vést ke ztrátě napájení připojené zátěže. UPS se bude chovat různými 
způsoby v závislosti na provozním stavu, ve kterém se nachází. 

 Příkaz bypass při provozu v režimu ON LINE: systém je přepnut na bypass a měnič je vypnut. 
POZNÁMKA: není-li bypass k dispozici, tento příkaz se neprovede. 

 Příkaz bypass při chodu v REŽIMU ECO: UPS je normálně v režimu bypass. Pokud je aktivován 
příkaz bypass, výstupní relé je rozepnuto a UPS již není schopno se přepnout do stavu baterie. 
Systém je přepnut na bypass. 

 Příkaz bypass z režimu Stand-by off (pohotovostní stav vypnut): zátěž je napájena z bypass a 
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systém je přepnut na bypass. Tato funkce může být užitečná pro testování světel v systémech 
nouzového osvětlení. 

 Příkaz bypass z režimu měniče kmitočtu: příkaz je deaktivován. Při práci v režimu frekvenčního 
měniče není provoz s bypass možný. 
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PŘÍKAZ TEST BATERIE 

Stránka s příkazy baterie 

UPS AVARA Sentryum jsou vybaveny integrovanou funkcí testování baterie. Tato funkce nutí UPS pracovat z baterie a 
monitoruje napětí baterie při zatížení, aby zkontrolovala, zda je baterie v pořádku. 
 

POZNÁMKA: UPS přepne na baterii jen na krátkou dobu potřebnou k provedení testu baterie a 
pouze v případě, že je k dispozici záložní zdroj, proto není ohrožena úroveň nabití baterie a 
bezpečnost zátěže. 
Test baterie se aktivuje, pouze když je UPS zapnutá, SWOUT je vypnut a úroveň nabití baterie je 
≥ 90%. Jinak nebude test proveden okamžitě, příkaz však zůstane aktivní a test baterie začne, 
jakmile budou tyto podmínky splněny. 

Stisknutím ikony „Battery test“ (Test baterie) proveďte test baterie. Je vyžadováno potvrzení. Vývojová lišta zobrazuje 
vývoj testu baterie. 
 
PŘÍKAZ ZAPNOUT NABÍJEČ BATERIE 
Klepněte na příkaz „Batt. Charger On” (Zapnout nabíječ baterie) povel pro zapnutí nabíječe baterií, když je UPS v 
pohotovostním režimu, pro vstup do režimu STAND-BY WITH BC ON (Pohotovostní režim se zapnutím nabíječe baterie) 
(je vyžadováno potvrzení). Za těchto podmínek není výstup UPS napájen, ale baterie je nabitá. 
 
DOČASNÉ POTLAČENÍ ALARMU 

Pokud akustická signalizace systému pípá kvůli dlouhodobému poruchovému stavu, může uživatel ztišit alarm 
stisknutím přepínacího tlačítka akustická signalizace. 
Další informace viz odstavec „akustická signalizace“ v kapitole „Uživatelské rozhraní“. 

 
GLOBÁLNÍ SYSTÉMOVÉ INFORMACE 

Tato stránka zobrazuje obecné informace o systému. 
 

Rozbalte rozevírací nabídku  na domovské stránce a stiskněte ikonu informací. 
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Identifikace UPS 

 

Tato stránka zobrazuje následující informace: 
 Model: číslo dílu výrobce. 
 Serial number (Výrobní číslo): identifikační číslo UPS. 
 Nominal power (VA) [Jmenovitý výkon (VA)]: jmenovitý zdánlivý výkon UPS ve VA. 
 Nominal power (W) [Jmenovitý výkon (W)]: jmenovitý činný výkon UPS ve W. 
 Logic: verze firmwaru DSP. 
 Display (Displej): verze firmwaru displeje dotykové obrazovky. 
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Všeobecná konfigurace 

 
Tato stránka ukazuje obecnou konfiguraci UPS: 
 

 Výstupní napětí (Output voltage): nastavené efektivní (r.m.s) výstupní napětí UPS za minutu (ve 
voltech). 

 Výstupní frekvence (Output frequency): nastavená výstupní frekvence UPS (v Hz). 
 Režim (Mode): provozní režim nastavený uživatelem. 
 Automatický restart (Auto restart): nastavená časová prodleva mezi detekcí 

přítomnosti vedení (linky) a automatickým zapnutím UPS (v sekundách). 
 Automatické vypnutí (Auto power off): nastavené procento zatížení, při kterém se UPS vypne. 
 Doba nízká kapacita akumulátoru (Battery low time): nastavená zbývající doba 

baterie, po kterou bude akustická signalizace upozorňovat uživatele na bezprostřední 
výpadek výstupního výkonu (v minutách). 

 Vnitřní baterie (Internal battery): kapacita interní baterie (v Ah). 
 Externí baterie (External battery): kapacita externí baterie (v Ah). 

 
Výchozí nastavení naleznete v tabulce 2 v části „Konfigurace UPS z displeje“, v tabulce 3 v části „Výchozí nastavení pro 
ostatní parametry“ a v tabulce 4 v části „Výchozí nastavení pro výstupní signály“. 
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STRÁNKA HLAVNÍ NASTAVENÍ 

Klepnutím na ikonu Hlavní nastavení (Main Setup) získáte přístup k dalším konfiguracím. 

 

 
Stránka hlavní nastavení 

 
 

NASTAVENÍ JAZYKA 
 
Umožňuje konfiguraci jazyka nabídek systému. Kliknutím na národní vlajku vyberte odpovídající jazyk. 

Stránka konfigurace jazyka 
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NASTAVENÍ DISPLEJE 

 
Stránka konfigurace displeje 

 
Uložení libovolného nastavení konfigurace: 
 
Stisknutím ikony Uložit (Save) a potvrzením uložíte všechny nové hodnoty. 
 
Stisknutím tlačítka s návratem se vrátíte na hlavní stránku nastavení. 
 

 

Stránka potvrzení uložení 

 
Po stisknutí ikony uložení potvrďte přepsání nových hodnot do systémové paměti. 



35 

SYSTÉMOVÉ HODINY 

Stránka umožňuje uživateli nakonfigurovat datum, čas a časové pásmo systému. 

 

Stránka konfigurace systémových hodin. 

 
POZNÁMKA: Při prvním zapnutí systému nebo při dlouhodobém vypnutí systému může být nutné opětovné nastavení 
data a času. 
 
 
SPOŘIČ OBRAZOVKY A AKUSTICKÁ SIGNALIZACE 

Tato stránka umožňuje uživateli: 
 Definovat dobu nečinnosti displeje pro vypnutí podsvícení displeje; 
 Zakázat / povolit akustickou signalizaci alarmu. [Výchozí → Buzzer ENABLED (akustická signalizace 

aktivní)] 

 

Stránka konfigurace spořiče obrazovky a akustické signalizace 

 
POZNÁMKA: po vypršení časového limitu se podsvícení obrazovky vypne a úroveň přístupu se nastaví jako vyšší úroveň 
bez ochrany heslem. Zvuk potvrzení tlaku na dotykové obrazovce nelze deaktivovat. 
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ZMĚNA HESLA 

Stránka pro výběr úrovně přístupu. Další informace naleznete v odstavci „Úroveň přístupu 
uživatelů“. 

 
 
 
STRÁNKA PROTOKOLU SYSTÉMU 

 
Klepnutím na ikonu Protokol událostí (Event Log) otevřete systémový protokol. 

 
Na této stránce může uživatel zobrazit historii událostí UPS. 
Nahoru a dolů indikuje, kdy došlo k alarmu souvisejícímu s událostí a kdy byl odstraněn. 
 

 

Stránka protokolu systému 

 
 
Pomocí šipek může uživatel procházet seznamem událostí nahoru a dolů. 
UPS zaznamená posledních 960 nastalých událostí. Starší jsou poté přepsány. 
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ÚROVEŇ „EXPERT“ (ODBORNÍK) 
Je možné vstoupit na úroveň „Expert“, ve které jsou povoleny obecné konfigurace UPS. 
Úroveň „Expert“ je vyhrazena pouze pro vyškolený personál se znalostí konfigurace parametrů UPS. 

 
Chcete-li přejít na úroveň „Expert“, rozbalte rozevírací nabídku na domovské stránce a klepněte na ikonu 
výběru úrovně. Je vyžadováno heslo. Vložte přednastavené heslo expert, abyste se dostali na úroveň 

„Expert“. 
 

 
Stránka pro výběr úrovně “Expert” 

Stránka hesla „Expert“ 
 
POZNÁMKA: 
 

1) Pokud displej přejde do pohotovostního režimu (podsvícení vypnuto), úroveň přístupu se změní na vyšší úroveň
bez ochrany heslem. 

2) Pokud bylo heslo nakonfigurováno dříve, může se lišit od výchozího nastavení (viz odstavec „Změna hesla“). 

3) Chcete-li oprávnění k heslu ukončit, stiskněte ikonu „Odhlásit“ 
(Logout) (domovská stránka časového limitu)  

 

 

v rozevírací nabídce se zobrazí ikona úrovně přístupu „Expert“ 
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VŠEOBECNÁ NASTAVENÍ SYSTÉMU 
Na tuto stránku mají přístup pouze uživatelé na úrovni „Expert“. Úroveň umožňuje další konfiguraci systému. 

 
S povolenou úrovní přístupu „Expert“ klepněte na ikonu Hlavní nastavení (Main Setup). 

Hlavní stránka nastavení v režimu „Expert“ (s další ikonou „Obecné“ (General)) 

 
Stránky obecného nastavení systému 

 
OBECNÁ KONFIGURACE 
Obecná (základní) konfigurace umožňuje aktivace různých možností UPS: 

Stránka Obecné konfigurace 1: Konfigurace provozního režimu 
 

PROVOZNÍ REŽIM 

Uživatel si může zvolit provozní režim (další podrobnosti týkající se těchto režimů naleznete v kapitole „Provozní režimy“). 
 
AUTOMATICKÝ RESTART 

Pokud se během provozu na baterii systém vypne, z důvodu ukončení autonomie, příkazu vzdáleného vypnutí nebo z 
důvodu automatického vypnutí, se systém po obnovení napájení automaticky zapne, pokud je funkce AUTOMATICKÝ 
RESTART (AUTO RESTART) povolena. 
Uživatel může určit, jak dlouho bude UPS čekat (po obnovení síťového napájení) před zapnutím [Výchozí → 5 s]. 
Pokud je ke stejnému přívodu připojen více než jeden zdroj UPS, doporučuje se nastavit na každém zdroji UPS jiný čas 
pro auto-restart, čímž se omezí nežádoucí přechodové jevy způsobené připnutím více než 1 zdroje UPS. 
Pokud je funkce deaktivována, zůstane zdroj UPS po obnovení napájení v pohotovostním režimu. 
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AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ 

Pokud během provozu na baterie klesne procento napájené zátěže pod nastavenou prahovou hodnotu, systém se 
automaticky vypne (AUTO POWER OFF) po 40 sekundách od začátku poklesu, pokud je funkce povolena. 
Pokud je funkce deaktivována [Výchozí → Funkce ZAKÁZÁNA / Default → Function DISABLED], systém nadále funguje 
normálně z baterie. 
 
POVOLENÍ VÝCHOZÍCH VSTUPNÍCH SIGNÁLŮ 

Uživatel může povolit nebo zakázat programovatelné vstupní signály (ENABLE DEFAULT IN SIGNALS). Viz odstavec pro 
tabulku 4.2, „Nastavení vstupních signálů (výchozí nastavení z panelu displeje)“. 
 
NASTAVENÍ VÝSTUPU STŘÍDAČE 
Na této stránce může uživatel nastavit výstupní napětí střídače a výstupní frekvenci. 
VAROVÁNÍ: Tato nastavení musí být správně nakonfigurována a může je provádět pouze autorizovaný servisní technik 
schváleným dodavatelem zařízení. Nesprávné nastavení může vést k vážnému poškození zařízení uživatele připojených k 
UPS. 

Stránka Obecné konfigurace 2: Nastavení výstupního napětí a frekvence 

 
POZNÁMKA: Výběrem nižšího výstupního napětí (200, 208 a 220 V) se následně sníží i využitelný výstupní výkon zdroje 
UPS, dle níže uvedeného grafu. 
 
 
 

Nastavené výstupní napětí (V) 
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NASTAVENÍ NAPĚTÍ 
Chcete-li nastavit požadované výstupní napětí, dotkněte se odpovídajícího políčka pro výběr (VOLTAGE SETTING). První 
výběr lze přizpůsobit zapsáním napětí do textového pole. Pokud je vybráno nízké výstupní napětí, vpravo se zobrazí 
procento snížení výkonu. 
Změnu napětí je nutné dobře zvážit, lze ji provést i v případě, že je systém v režimu ON LINE a mohou tak být ohrožena 
napájená zařízení. 

Stránka Obecné konfigurace 2: Se zobrazením % snížení výkonu při zvoleném nižším výstupním napětí. 

 
NASTAVENÍ FREKVENCE 
Chcete-li nastavit požadovanou výstupní frekvenci, dotkněte se odpovídajícího políčka pro výběr (FREQUENCY SETTING). 
Přednastavené frekvence jsou 50 a 60 Hz. Vlastní výstupní frekvence se nastavují pomocí konfiguračního softwaru služby. 
Pokud je nastavena vlastní výstupní frekvence, lze hodnotu odečíst v textovém poli. 
 
POZNÁMKA: Nastavení frekvence je kritický zásah do nastavení a je k dispozici pouze, když je UPS v 
pohotovostním režimu nebo je rozpojen výstupní vypínač. 
 

Stránka Obecné konfigurace 2: Konfigurace výstupní frekvence. 
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KONFIGURACE BATERIE 
Tato stránka pouze zobrazuje již nastavenou kapacitu baterie a nastavení interní a externí baterie (Ah) není na displeji k 
dispozici. 
K nastavení kapacity interní a externí baterie je nutné použít servisní konfigurační software, který má k dispozici pouze 
autorizovaný servisní technik. 

Stránka konfigurace kapacity baterie 

 
AUTOMATICKÝ TEST BATERIÍ (Automatic battery test) 
UPS AVARA Sentryum jsou vybaveny integrovanou funkcí automatického testování baterií. 
Tato stránka umožňuje uživateli naplánovat automatické testy baterií, aby bylo možné pravidelně sledovat stav baterií. 

Stránka konfigurace testování baterie 

Test baterií je možné naplánovat třemi různými způsoby: 
 Každých „n“ hodin (Every “n” hours): UPS zahájí test baterie v pravidelných intervalech, nemusí to být nutně ve 

stejnou denní dobu. 
 Každých „n“ dní (Every “n” days) (v „n“ dnech, v určitou hodinu): UPS zahájí test v pravidelných 

intervalech ve stejnou hodinu dne. 
 Každý měsíc (Every month) (ve vybraný den / hodinu): UPS zahájí test baterie ve vybraný den v měsíci. 

 
DOBA VÝSTRAHY PŘED VYBITÍM BATERIÍ  (Battery Low Time) 

Nastavte odhadovaný zbývající čas provozu UPS z baterií (vyjádřený v minutách od 1 do 60‘), od kterého vyhlásí systém 
alarm vybití baterií a spustí akustickou signalizaci. 
[Výchozí → 3 min]. 
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PŘÍSTUPOVÁ ÚROVEŇ UŽIVATELŮ 
Jsou k dispozici tři přístupové uživatelské úrovně zabezpečené heslem. 
 

Úroveň „Uživatel“ (“User”) Úroveň „Zkušený uživatel“  Úroveň „Specialista“ (Expert) 
 (“PowerUser”) 

 

Chcete-li nastavit nebo změnit heslo úrovně, rozbalte rozevírací nabídku  na domovské stránce a klepněte 
na ikonu Hlavní nastavení (Main Setup). 
 
Vyberte konfiguraci displeje a nastavení hesla pro každého uživatele. Je vyžadováno potvrzení hesla. 

 

Stránka konfigurace displeje 3: Stránka konfigurace hesla uživatele 

 
Kromě úrovně „Expert“ je možné použít další dvě úrovně: 
 
ÚROVEŇ „POWERUSER“ 

Úroveň „PowerUser“ (Zkušený uživatel) umožňuje výchozí příkazy a nastavení poskytované tovární 
konfigurací. Všechny tyto dostupné příkazy a nastavení jsou popsány výše. 

Nastavení hesla „PowerUser“ znemožňuje neoprávněným uživatelům přístup do nabídky „Spouštěč příkazů“ (Command 
launcher), „Nabídka nastavení“ (Settings menu) a „Protokol událostí“ (Event log). 
 
ÚROVEŇ „USER” 

 
Úroveň „User“ (Uživatel) umožňuje pouze základní akce zobrazení. Nabídka na domovské stránce je omezena 

pouze na tyto ikony: 
 
 

 Výběr úrovně přístupu. 
 Přepínací tlačítko akustická signalizace 
 Informace o UPS 

 
 Nastavení hesla „User“ (Uživatel) znemožňuje přístup do jakéhokoli menu, kromě ikony 
alarmu události. 
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VÝBĚR ÚROVNĚ PŘÍSTUPU 
Tato stránka umožňuje volbu a nastavení úrovně přístupu pro uživatele provozujícího UPS. Pokud je přednastaveno, může 
být požadováno bezpečnostní heslo na základě vybrané úrovně. 

Rozbalte rozbalovací seznam na úvodní stránce a dotkněte se ikony výběru přístupové úrovně. 

Stránka pro výběr úrovně přístupu 

Pokud některá z těchto ikon není viditelná, znamená to, že pro tuto úroveň přístupu není nastavena ochrana heslem. 
POZNÁMKA: 
 Pokud pro danou uživatelskou úroveň není nakonfigurováno žádné heslo, jsou funkce související s touto úrovní 

přístupu k dispozici komukoli. 
 Ochrana heslem musí být konfigurována z vyšší uživatelské úrovně. 
 Konfiguraci systému lze provádět v přístupové úrovni „Expert“. 
 Rozbalovací nabídka na úvodní stránce se může změnit na základě použité přístupové úrovně. 
 Když je aktivována úroveň ochrany heslem, přednastavené heslo zpřístupní dostupné příkazy pro tuto úroveň. 
 Pokud displej přejde do pohotovostního režimu (podsvícení vypnuto), úroveň přístupu se zvýší na vyšší úroveň 

bez ochrany heslem. 

ZMĚNA HESLA 
Dotkněte se jedné ze tří ikon uživatele odpovídající přístupové úrovni, pro kterou máte v úmyslu nastavit nebo změnit 
heslo a zadejte/změňte heslo. Heslo bude muset být zadáno dvakrát, aby byla zajištěna jeho správnost. 
Nevyplněním hesla zakážete heslo pro daného uživatele. 

Stránka konfigurace hesla uživatele 
VAROVÁNÍ: 

Pokud pro danou uživatelskou úroveň není nakonfigurováno žádné heslo, jsou funkce související s touto 
úrovní přístupu k dispozici komukoli. 
Zvolené heslo se doporučuje neprodleně uložit např. do mobilního telefonu atp. Pokud je heslo úrovně 

přístupu zapomenuto, není možné získat přístup ke konkrétním operacím pro tuto úroveň. 
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STAVOVÁ LED 
Výrazná svítící lišta pod dotykovým displejem trvale, jednoznačně a transparentně informuje změnou barvy o stavu UPS.  
Barevná lišta svými čtyřmi barvami informuje o následujících čtyřech základních stavech zdroje UPS: 
 
 

 
Světle modrá (blikající): Běžný provoz 

Nejsou přítomny žádné anomálie a systém pracuje 
v nastaveném režimu. 

Tmavě modrá: Provoz v režimu bypass 
Systém pracuje v režimu dočasného bypass. 

 
 

  
Oranžová: Anomálie 

Systém pracuje na baterie nebo vynucený bypass 
nebo došlo k anomálii nebo varování. Podrobnější 
informace o stavu UPS najdete v části „STAVOVÉ / 
ALARMOVÉ KÓDY“. 

Blikající červená: Poruchový stav 
Došlo k poruše nebo zablokování nebo zátěž není 
napájena z důvodu neočekávaného stavu (např. nouzové 
vypnutí). 
Na stránce alarmu na displeji jsou zobrazeny podrobné 
informace o stavu UPS. 
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AKUSTICKÁ SIGNALIZACE 
Stav UPS a případné anomálie jsou hlášeny akustickou signalizací, která vydává různě modulovaný zvuk podle různých 
stavů zdroje UPS. 
Níže jsou popsány různé typy zvuku: 

Krok 1 s 

 Zvuk A: Tento zvuk je vydáván k potvrzení jakéhokoli příkazu zadaného přes dotykový displej. 

 Zvuk B: Tento zvuk je vydáván, když je UPS v režimu bypass. 

 Zvuk C: Tento zvuk je vydáván, když je UPS v režimu z baterií. 
   (Když je vydán signál konce vybíjení baterie, zvuk akustické signalizace se změní na vzor „D“.) 

 Zvuk D: Tento zvuk je vydáván, když dojde k obecnému alarmu (blokování, porucha, anomálie, varování). 

 Zvuk E: Tento zvuk je vydáván, když dojde k zablokování střídače a/nebo k chybě připojené zátěže. 

 Zvuk F: Tento zvuk je vydáván, pokud dojde k chybě přepětí baterie. 

 Zvuk G: Tento zvuk je vydáván v případě poruchy testu baterie. Akustická signalizace vydá deset pípnutí. 
 
Výstražný signál označuje nutnost výměny baterie nebo provedení servisu na UPS. 
Když je alarm ztišen, všechny alarmy se stejným zvukem jsou ztišeny, akustická signalizace se znovu aktivuje, když se 
objeví alarm s jiným zvukovým vzorem. 
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FUNKCE POPIS VÝCHOZÍ 
HODNOTA 

MOŽNÉ KONFIGURACE 
ÚROVEŇ 

PŘÍSTUPU 

 
 

Language (Jazyk) 

 

Výběr jazyka přehledového panelu 

 
 

Anglicky 

 Anglicky 
 Italsky 

 Německy 

 Francouzsky 

 Španělsky 

 Portugalsky 

 Česky 

 Polsky 

 Rusky 

 
„Zkušený 
uživatel“ 
(PowerUs

er) 

Homepage timeout (Časový 
limit domovské stránky) 

Výběr časového limitu spořiče 
obrazovky 5 min. 1– 240 minut „Zkušený 

uživatel“ 
(PowerUser) 

Buzzer (Akustická 
signalizace) 

Povolení akustické signalizace 
alarmu ZAPNUTO (ON)  VYPNUTO (OFF) 

 ZAPNUTO (ON) 
„Zkušený 
uživatel“ 
(PowerUs

er) 

Date and time (Datum a 
čas) 

Nastavení interních hodin UPS – – „Zkušený 
uživatel“ 

(PowerUser) 
 
 

Operating mode (Provozní 
režim) 

 
Výběr z pěti různých 
provozních režimů 

 
 

ONLINE 

 ONLINE 
 Režim ECO 

 FREQUENCY CONVERTER (FREKVENČNÍ 
MĚNIČ) 

 SMART ACTIVE (AKTIVNÍ INTELIGENTNÍ REŽIM) 

 STAND-BY OFF (POHOTOVOSTNÍ STAV VYPNUT)

 
 

„Speciali
sta“ 

(Expert) 

 
Battery low (Nízké napětí 

baterie) 

Předpokládaná zbývající doba 
autonomie pro generování varování 

„battery low/nízká kapacita 
akumulátoru“ 

 
3 min. 

 
1 – 60 při 1 min. krokování 

 
„Speciali

sta“ 
(Expert) 

Auto Restart (Automatický 
restart) Povolí funkci automatického 

restartu 

 
5 sek. 

 VYPNUTO (OFF) 
 ZAPNUTO (ON) (konfigurovatelné 0 – 240 sekund) 

 
„Speciali

sta“ 
(Expert) 

Auto Power Off 
(Automatické vypnutí) 

Aktivuje a konfiguruje funkci 
automatického vypnutí 

VYPNUTO 
(OFF)  VYPNUTO (OFF) 

 ZAPNUTO (ON) (konfigurovatelné 2 – 10 %) 

„Speciali
sta“ 

(Expert) 

 
Output voltage (Výstupní 

napětí) 

Volba výstupního napětí 
(Fáze – Nulový vodič) 

 
230 V 

 220 – 240 V (na přání) 

 208 V 

 200 V 

 
„Speciali

sta“ 
(Expert) 

Output frequency (Výstupní 
frekvence) 

Volba frekvence měniče 
50 Hz  50 Hz 

 60 Hz 
„Speciali

sta“ 
(Expert) 

Automatic battery test 
(Automatický test baterie) 

Povolí a naplánuje automatický 
test baterie 

 
40 hod.  VYPNUTO (OFF) 

 ZAPNUTO (ON) (programovatelné) 

 
„Speciali

sta“ 
(Expert) 

User password change
(Změna hesla uživatele) 

Nahrazení aktuálního hesla 
novým 

 
– 

Jakákoli kombinace znaků, maximálně 16 „Uživatel
“ (User) 

„PowerUser“ password 
change (Změna hesla 

úrovně „Zkušený uživatel“) 

Nahrazení aktuálního hesla 
novým 

 
– 

Jakákoli kombinace znaků, maximálně 16  
„Zkušený 
uživatel“ 
(PowerUs

er) 

„Expert“ password change 
(Změna hesla úrovně 

„Specialista“) 

Nahrazení aktuálního hesla 
novým 

 
„Specialista“ 

(Expert) 

Jakákoli kombinace znaků, maximálně 16 
 

„Speciali
sta“ 

(Expert) 

 
KONFIGURACE UPS Z DISPLEJE 
Konfigurace, které může uživatel na displeji upravit, jsou uvedeny v tabulce 2 (níže). 

Tabulka 2 - Konfigurace UPS (k dispozici na displeji) 
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VÝCHOZÍ NASTAVENÍ DALŠÍCH PARAMETRŮ 
 

FUNKCE POPIS VÝCHOZÍ 
HODNOTA 

MOŽNÉ 
KONFIGURACE 

Power Walk-In Delay 
(Zpoždění postupného 
náběhu usměrňovače) 

Doba zpoždění předání zátěže 
přívodnímu zdroji (síť, generátor atd.) 

po obnovení napájení 
3 sek. 0 - 120 sekund 

Power Walk-In Duration 
(Trvání postupného náběhu 

usměrňovače) 

Doba postupného předávání zátěže 
přívodnímu zdroji (síť, generátor atd.) 

po obnovení napájení 
vypnuto 1 - 120 sekund 

Stand-by off Delay (Zpoždění 
stavu vypnutí pohotovostního 

režimu) 

Zpoždění mezi návratem napájení z 
elektrické sítě a vypnutím výstupu UPS 

v režimu Stand-by OFF  
(např. pro pomocná svítidla funkční 

pouze při výpadku) 

0 sek. 0 - 3600 sekund 

V tabulce 3 (níže) je uvedeno výchozí nastavení pro další parametry. 
Tabulka 3 - Výchozí nastavení pro další parametry (není k dispozici na displeji) 
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VÝCHOZÍ KONFIGURACE VSTUPNÍCH / VÝSTUPNÍCH SIGNÁLŮ 
 
KONFIGURACE VÝSTUPNÍCH SIGNÁLŮ (VÝCHOZÍ TOVÁRNÍ NASTAVENÍ) 
Tabulka 4 (níže) uvádí výchozí konfiguraci výstupních signálů. 

Tabulka 4 - Výchozí konfigurace pro výstupní signály 

 
KONFIGURACE VSTUPNÍCH SIGNÁLŮ (VÝCHOZÍ TOVÁRNÍ NASTAVENÍ) 
Tabulka 4.1 (níže) uvádí výchozí konfiguraci programovatelných vstupních signálů poskytnutých pro výchozí tovární 
nastavení. 
 

Tabulka 4.1 - Konfigurace vstupního signálu ve výchozím nastavení z výroby 

 
 
 
 

VÝSTUP FUNKCE POPIS 

OUT 1 
(VÝSTUP 1) Režim bypass 

 Režim bypass – propojené kontakty 2 a 4; 
 Nebo propojené kontakty 1 a 4; 

OUT 2 
(VÝSTUP 2) Režim z baterií UPS v režimu z baterií - propojené kontakty 3 a 4; 

OUT 3 
(VÝSTUP 3) 

Battery low (Nízké 
napětí baterie) 

 Nízké napětí baterie - propojené kontakty 8 a 6; 
 Nebo propojené kontakty 8 a 5; 

OUT 4 
(VÝSTUP 4) 

Porucha nebo 
blokování (Fault / F 

+ Lock / L) 
Poruchový nebo blokovací alarm - propojené kontakty 7 a 8. 

VSTUP FUNKCE POPIS 
IN 1 (VSTUP 1) – – 
IN 2 (VSTUP 2) – – 
IN 3 (VSTUP 3) – – 
IN 4 (VSTUP 4) – – 

IN 5 (VSTUP 5) Zapnutí UPS (System ON) 
Externím propojením kontaktů 5 a 6 zapínacím kontaktem, se zdroj 

UPS zapne. 
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KONFIGURACE VSTUPNÍCH SIGNÁLŮ (VÝCHOZÍ KONFIGURACE Z PANELU 
DISPLEJE) 
Tabulka 4.2 (níže) uvádí výchozí konfiguraci programovatelných vstupních signálů, které lze konfigurovat z panelu 
displeje. 

Tabulka 4.2 - Výchozí konfigurace vstupních signálů, které lze konfigurovat z panelu displeje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VSTUP FUNKCE POPIS 

IN 1 (VSTUP 1) Pozice externího SWMB 

Indikace polohy vypínače externího manuálního mechanického bypassu 
pomocného kontaktu (pomocný kontakt vypínače externího ručního 
mechanického bypassu). Propojením kontaktů 1 a 6 pomocí externího 
rozpínacího kontaktu. 
KONTAKT SEPNUT - SWMB ROZEPNUT 
KONTAKT ROZEPNUT - SWMB SEPNUT 
Po rozpojení obvodu signálu externího bypassu přejde zdroj UPS do režimu 
statického elektronického bypassu  

IN 2 (VSTUP 2) Pozice externího 
SWOUT 

Indikace polohy vypínače externího výstupu pomocí pomocného kontaktu 
(pomocný kontakt vypínače externího výstupu UPS). Propojením kontaktů 2 a 
6 externím pomocným spínacím kontaktem. 
KONTACT SEPNUT - SWOUT SEPNUT 
KONTACT ROZEPNUT - SWOUT ROZEPNUT 
UPS reaguje na stav externího vypínače výstupu UPS. 

IN 3 (VSTUP 3) CB OFF (VYPNUTO) 
Propojením kontaktů 3 a 6 pomocným spínacím kontaktem; když je kontakt 
sepnut, je deaktivován nabíječ baterií UPS. 

IN 4 (VSTUP 4) Bypass ON (ZAPNUTO) 
Propojením kontaktů 4 a 6 pomocným spínacím kontaktem; když je kontakt 
sepnut, UPS se přepne do režimu bypass. 

IN 5 (VSTUP 5) Zapnutí systému 
(System ON) 

Propojením kontaktů 5 a 6 pomocným spínacím kontaktem; když je kontakt 
sepnut, UPS se zapne. 
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PŘÍPRAVNÉ OPERACE 
Před zapnutím napájením UPS a zahájením provozních postupů, aby nedošlo k poškození systému, postupujte podle 
následujících pokynů. 
 

 Vizuální kontrola zapojení 
Zkontrolujte, zda jsou všechny odpojovače rozpojeny. 
Zkontrolujte, zda jsou všechna zapojení provedena přesně podle pokynů uvedených v „Instalačním manuálu“. 
 

 Před připojením zátěže k UPS a zahájením provozních postupů, abyste předešli poškození systému, 
zkontrolujte, zda nedošlo k chybám v instalaci za UPS a postupujte podle následujících kroků: 

Zapněte SWMB (Switch for Manual Bypass). 
Zapněte jistící zařízení před zdrojem UPS. 
Ověřte, že v elektroinstalačním systému za UPS není zkrat. Rozepněte ochranná zařízení před UPS. 
Vypněte SWMB. 

 
 Zapněte ochranná zařízení před UPS. 

 
 

Před jakýmkoli pokusem o zapnutí systému je bezpodmínečně nutné zkontrolovat napájení a 
připojení fázových, nulových vodičů a vodičů externí baterie. 
Chcete-li připojit interní baterie, vložte do držáků pojistek baterií příslušné pojistky dodané 
v příbalu s příslušenstvím 

Viz příručka k instalaci. 
 
 

VAROVÁNÍ: Držáky pojistek baterie odpojují pouze interní baterie. Chcete-li izolovat UPS od 
všech stejnosměrných (DC) zdrojů, odpojte také všechny externí bateriové boxy, pokud jsou k 
dispozici. 

 
POZNÁMKA: Když jsou pojistky zapínány, může dojít k malému vytvoření elektrického oblouku v 
důsledku nabitých kondenzátorů přítomných uvnitř UPS. To je normální jev a nezpůsobuje chyby ani 
poškození. 

OBSLUHA ZAŘÍZENÍ 
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PŘÍMÝ PŘÍKAZ ZAPNOUT SYSTÉM 
 

 Zapněte vypínač přívodu sítě do UPS (SWIN), 
vypínač bypassu (SWBYP), pokud je k dispozici, a 
držák pojistky baterie (SWBATT). 

 
 Zkontrolujte, zda se displej zapne a UPS přejde do 

režimu „STAND-BY WITH CB OFF“ (Pohotovostní 
stav s vypnutým nabíječem baterií (Battery 
Charger)). 

 
 Ověřte, zda je na stránce „Měření systému“ (System 

measurements) přítomno vstupní napájecí napětí 
na vstupu síť a bypass. 

 
 Zkontrolujte, zda se neobjevují žádné chybové 

zprávy (kromě „Rozpojen výstupní vypínač / Output 
Switch open“). 

 
 
 

 Stiskněte ikonu „Nabídka“ (Menu)  a vyberte 
ikonu „Spouštěč příkazů“ (Command launcher) . 
 

 Zvolte příkaz „ZAPNOUT SYSTÉM“ (SYSTEM ON) a 
stiskněte OK pro potvrzení. 

 
 Počkejte několik sekund a zkontrolujte, zda se UPS 

zapíná včetně střídače. Akustická signalizace by se 
měla spustit a měl by se zobrazit stav systému: 
ODPOJENO OD ZÁTĚŽE (DISCONNECTED FROM 
THE LOAD). To znamená, že výstupní vypínač 
(SWOUT) není sepnutý a zátěž není napájena. 

 Chcete-li ztišit alarm, vyberte v nabídce  ikonu 
„zvonek“ . 

 
 

 Zapněte výstupní vypínač, aby napájel zátěž, a 
zkontrolujte, zda běží střídač bez potíží a že se 
neobjevuje žádná alarm. 
 

 Na domovské stránce ověřte, zda je operační 
systému zdroje v režimu „ON LINE“. 

 
 Zkontrolujte výstupní parametry na stránce Stav 

výstupu (Output status). 
 

 Zkontrolujte stav baterie (je-li k dispozici) a ověřte 
v naměřených hodnotách. 
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 Nastavte datum a čas. 
 

 Vstupte do nabídky „Obecné a nastavení systému“ 
(General and System setting) . 

 Klepněte na ikonu „Displej“ (Display)  a na 
stránce Datum / čas (Date/Time) nastavte 
požadovanou hodnotu. 
 

 Nové nastavení uložte volbou ikony „Uložit“ (Save). 
 

 Chcete-li se vrátit na hlavní stránku, použijte ikonu 
„HOME“. 
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PŘÍKAZ ZAPNOUT SYSTÉM Z BATERIÍ (STUDENÝ START) 
Umístění tlačítka STUDENÝ START (COLD START) najdete v kapitole „Obecná zobrazení“ (General views). 
Poznámka: Nezapínejte systém z baterie, pokud není znám stav nabití baterie anebo informace o autonomii. 
 

 Zapněte držák pojistek baterií. 
 

 Stiskněte tlačítko „studený start“ (cold start) a držte jej stisknuté alespoň 5 sekund. 
 

 Systém se zapne v režimu „STAND-BY WITH CB OFF“ (rozsvítí se stavová LED dioda a spustí se displej). 
 
POZNÁMKA: Pokud do jedné minuty neprovedete žádnou akci, systém se automaticky vypne, aby nedošlo k 
vybití baterií. 

 
 Ověřte, že na stavovém řádku nejsou žádná varování (kromě informací týkajících se nepřítomnosti přívodního 

napětí sítě pro vstup do UPS a bypass a „Výstupní vypínač rozpojen“ (Output Switch open)). 
 

 Na stránce „Příkazový panel“ (Command Panel) spusťte systém grafickým přepínačem ikony „ZAPNOUT 
systém“ (System ON). 

 
 Potvrďte příkaz „ZAPNOUT systém“ (System ON) výběrem OK. Zdroj UPS se zapne. 

 
 Pokud jsou hodnoty měření baterie v pořádku a nejsou přítomny žádná varování kromě „Rozpojen vypínač 

výstupu“ (Output Switch open) (systém bude ve stavu „ODPOJENO Z ZÁTĚŽE“ (DISCONNECTED FROM 
LOAD)), zapněte vypínač výstupu SWOUT. 

 
 Ověřte výstupní napětí na stránce „Stav výstupu“ (Output status). 

 
 Systém je nyní v režimu FUNKCE NA BATERIE (BATTERY WORKING). 

 
 Chcete-li uvést UPS do režimu On-line, zapněte vypínače vstupu (SWIN) a bypassu (SWBP) za přítomnosti 

napájení ze sítě. Zdroj UPS se přepne do režimu ON-LINE a baterie se začnou nabíjet. 
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PROVOZNÍ TESTY 
Postupujte podle níže uvedených pokynů a ověřte, zda UPS funguje správně v normálním režimu, v režimu z baterií i 
v režimu bypass. Tyto testy zdroje UPS musí být provedeny v režimu ON-LINE. 
 
 
TEST BATERIE 
 
 Stisknutím ikony „Battery test“ (Test baterie) proveďte test baterie. 

Je vyžadováno potvrzení. 
 
 Počkejte, až bude postup dokončen. Pokračujte v kontrole 

FUNKCE NA BATERIE (BATTERY WORKING) pouze, pokud výsledek 
testu baterie nevykazuje žádné anomálie. 

 
 
 
TEST REŽIMU Z BATERIÍ 
 
 Rozpojte vstupní vypínač (SWIN) a počkejte několik sekund. 

 Zkontrolujte stránku výstupu systému a zkontrolujte, zda jednotka 
UPS přejde do provozního stavu funkce na baterie, a zda výstupní 
napětí zůstává přítomno a stabilní. 

 
 Akustická signalizace by měla začít informovat uživatele, že UPS 

běží z baterie.  
 
 
TEST REŽIMU BYPASS 
 
 Stiskněte ikonu „Nabídka“ (Menu)  a vyberte ikonu „Spouštěč 

příkazů“ (Command launcher) . 

 Stisknutím ikony „Bypass command“ (Příkaz bypass) přepnete 
systém na statický bypass. Je vyžadováno potvrzení. 

 Zkontrolujte, zda se stav UPS změní na „LOAD FORCED ON 
BYPASS“ (ZÁTĚŽ NAPÁJENA PŘES BYPASS), a zda je výstupní 
napětí stále přítomno a stabilní, a to kontrolou stránky výstupu 
systému (System Output). 

 
 Akustická signalizace by měla začít informovat uživatele, že UPS 

běží v režimu vynuceného bypassu. 

 Stisknutím ikony „Bypass command“ (Příkaz bypass) přepnete 
systém zpět do režimu ON-LINE. Je vyžadováno potvrzení. 
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PŘEPNUTÍ SYSTÉMU Z REŽIMU ON-LINE NA RUČNÍ BYPASS 
 
Aby bylo možné přepnout zátěž UPS na „Ruční bypass“ (Manual Bypass), je třeba provést následující operace. 
POZNÁMKA: Pokud není přítomno napájení sítě nebo z jiného zdroje na vstupu UPS, způsobí bypass/bypass zdroje UPS 
výpadek napájení důležitých zařízení připojených ke zdroji UPS. 
Při sepnutém SWMB je zátěž napájena přímo z přívodu před zdrojem UPS. 
 
Přepnutí systému na manuální bypass lze provést dvěma způsoby: 
 
Přes STATIC BYPASS (k zajištění nejlepší ochrany zátěže): 
 Ověřte, že na liště Stav systému (System Status) se nezobrazují žádné anomálie. 
 Na stránce „Měření systému“ ověřte, zda jsou správná napětí na přívodu pro bypass a že se nezobrazuje zpráva  

„Bypass not available“ (bypass není k dispozici). 
 Ověřte, zda je střídač synchronizován s přívodem pro bypass (nezobrazuje se zpráva „Inverter asynchronous“ 

(Střídač není synchronizován). 
 Na stránce „Příkazový panel“ (Command Panel) klepnutím na ikonu příkaz „Bapass“ přepněte zdroj UPS do 

režimu statický bypass. 
 Potvrďte příkaz „Bypass zapnout“ (BYPASS ON). 
 Ověřte, že se systém přepne do režimu „ZÁTĚŽ NAPÁJENA PŘES BYPASS“ (LOAD FORCED ON BYPASS). 
 Zapněte manuální mechanický vypínač servisního bypassu SWMB (Switch for the Manual Bypass). 
 Zátěž je nyní napájena přímo z přívodu pro bypass přes ruční manuální vypínač pro bypass. 
 Na stránce „Příkazový panel“ (Command Panel) vypněte systém stisknutím ikony „VYPNOUT systém“ (System 

OFF). 
 
POZNÁMKA: 

1. V případě instalace s externím vypínačem SWMB nejprve ověřte správné připojení příslušného 
pomocného kontaktu. 

2. Pokud je UPS v bateriovém režimu, vypne se aktivací servisního bypassu napájení zátěže. 
3. V tomto stavu, se zátěží napájenou přes servisní bypass, budou jakékoli poruchy a rušení přívodu 

sítě nebo z generátoru atp. přímo ovlivňovat připojenou zátěž (Zátěž je připojena přímo 
k přívodnímu napájení před UPS. Jednotka UPS již není aktivní.). 

 
Níže je uveden seznam operací, které je nutné provádět za účelem provádění servisu zařízení bez vypnutí napájení 
připojené zátěže: 
 

 
VAROVÁNÍ: Údržbářské práce uvnitř UPS smí provádět pouze kvalifikovaný personál. 

 
 Rozpojte vypínače vstupu (SWIN a SWBYP), vypínač výstupu (SWOUT), držák pojistek baterií (SWBATT) a všechny 

vypínače případných externích bateriových skříní. Panel displeje se vypne. Počkejte minimálně 15 minut, aby se 
elektrolytické kondenzátory na základní desce zcela vybily, a poté proveďte údržbu. 

 Po ukončení servisních prací pokračujte restartováním zdroje UPS podle správného postupu uvedeného 
v předchozích kapitolách. 
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POSTUP PRO NOUZOVÝ RUČNÍ BYPASS 
Rychlý postup se nedoporučuje pomocí externího servisního bypassu nebo v případě varování systému v souvislosti 
s bypassem. 

 Ověřte, že na stránce „Měření systému“ (System measurements) jsou správná napětí na přívodu bypassu. 
 Ověřte, zda je střídač synchronizován s přívodem bypassu (nepřítomnost zpráv „Bypass not available“ nebo 

„Synchronisation disabled”). 
 Zapněte vypínač ručního bypassu SWMB: Po zapnutí budou připojená zařízení napájená přímo z přívodu pro 

bypass, bez vlivu systému uvnitř zdroje UPS. 
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OBNOVENÍ ON-LINE REŽIMU PO RUČNÍM BYPASSU 
 
Aby bylo možné přepnout zátěž UPS na ON-LINE z „Ručního bypassu“ (Manual Bypass), je třeba provést 
následující operace. 
 
 Zapněte přívod do UPS (SWIN), přívod pro statický bypass (SWBYP), přívod baterií (SWBATT) a zapněte vypínač 

výstupu (SWOUT). 
 Systém se zapne v režimu „STAND-BY WITH CB OFF“ (pohotovostní stav s vypnutým nabíječem baterií) – rozsvítí 

se stavová LED dioda a spustí se displej. 
 Ověřte, zda je na stránce „Měření systému“ (System measurements) přítomno vstupní napájecí síťové napětí. 
 Ověřte, zda se na stavovém řádku nenacházejí žádné anomálie (kromě [C05] „Manual bypass command“). 
 Na stránce „Příkazový panel“ (Command Panel) spusťte systém ikonou „ZAPNOUT systém“ (System ON). 
 Potvrďte příkaz „ZAPNOUT systém“ (System ON) výběrem OK. Chcete-li zajistit, aby byl systém v režimu 

statického bypass, ověřte, zda je systém v režimu „MANUAL BYPASS ACTIVE“ (ruční bypass aktivní). V tomto 
případě je bypass znázorněn tmavě modrou plnou čarou tak, jak je uvedeno na následujícím obrázku. 

 
Vedení bypassu je znázorněno tmavě modrou plnou 
čarou. Zátěž je napájena přes statický bypass. V tomto 
stavu je možné vypnout vypínač ručního bypassu. 

Vedení bypassu je znázorněno bílým pruhem. V 
tomto stavu není zátěž napájena přes statický bypass 
a při vypnutí ručního bypassu by byla zátěž bez 
napájení. 

 
 Ověřte výstupní napětí na stránce „Měření systému“ a ověřte, zda se na stavovém řádku nevyskytují žádné 

anomálie. 
 Zkontrolujte stav baterií (jsou-li k dispozici) a ověřte měření. 
 Pokud je příkaz „ZAPNOUT SYSTÉM“ (SYSTEM ON) aktivován správně, všechna měření budou v pořádku a 

nebudou se vyskytovat žádné anomálie, vypněte vypínač manuálního bypassu (SWMB). 
 Ověřte, že se stav systému změní na režim „ON LINE“. 
 Nyní je systém on-line. 

 
 
POZNÁMKA: Pokud je vedení bypassu znázorněno bílým pruhem, znamená to, že zátěž není napájena přes 
automatický statický bypass. Pokud se v tomto stavu rozpojí i ruční bypass SWMB, dojde ke ztrátě napájení 
zátěže. 
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STATICKÝ BYPASS PO RUČNÍM BYPASSU 
 
Aby bylo možné přepnout zátěž UPS na vynucený statický bypass (Load forced on bypass) po ručním bypassu 
(Manual Bypass), je třeba provést následující operace. 
 
 Zapněte přívod do UPS (SWIN), přívod pro statický bypass (SWBYP), přívod baterií (SWBATT) a zapněte vypínač 

výstupu UPS (SWOUT). 
 Systém se zapne v režimu „STAND-BY WITH CB OFF“, rozsvítí se stavová LED dioda a spustí se displej. 
 Ověřte síťové napětí a napětí přívodu bypassu na stránce „Měření systému“ (System measurements). 
 Ověřte, zda se na stavovém řádku nenacházejí žádné anomálie (kromě [C05] „Manual bypass command“). 
 Na stránce „Příkazový panel“ (Command Panel) spusťte systém pomocí ikony „ZAPNOUT systém“ (System ON). 
 Potvrďte příkaz „ZAPNOUT systém“ (System ON) grafickým tlačítkem OK. Chcete-li zajistit, aby byl systém v 

režimu statického bypassu, ověřte, zda je systém v režimu „MANUAL BYPASS ACTIVE“ (ruční bypass aktivní). V 
tomto případě je vedení bypassu znázorněno tmavě modrým pruhem tak, jak je uvedeno na následujícím 
obrázku. 

 

 
 Na stránce „Příkazový panel“ (Command Panel) příkazovou ikonou „Bypass“ přepněte systém na statický bypass. 
 Potvrďte příkaz „BYPASS ZAPNOUT“ (BYPASS ON). 
 Ověřte, že se systém přepnul na režim vynucený bypass s informací „ZÁTĚŽ NAPÁJENA PŘES BYPASS“ (LOAD 

FORCED ON BYPASS). 
 Ověřte výstupní napětí na stránce „Měření systému“ a ověřte, zda se na stavovém řádku nevyskytují žádné 

anomálie. 
 Zkontrolujte stav baterií (jsou-li k dispozici) a ověřte je na stránce měření. 
 Pokud jsou všechna měření v pořádku, nejsou přítomny žádné anomálie a je aktivován příkaz bypass, rozpojte 

vypínač manuálního bypassu (SWMB). 
 Ověřte, že je stav přepnut do režimu vynuceného bypassu s informací „ZÁTĚŽ NAPÁJENA PŘES BYPASS“ (LOAD 

FORCED ON BYPASS). 
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VYPNUTÍ SYSTÉMU 
 Na stránce „Příkazový panel“ (Command Panel) vypněte systém ikonou „ZAPNOUT / VYPNOUT systém“ (System 

ON/OFF). 
 Potvrďte příkaz „VYPNOUT systém“ (System OFF) volbou OK. 

 
POZNÁMKA: Během delší doby nečinnosti je dobré vypnout UPS rozpojením vypínačů vstupu a výstupu (po 
vypnutí systému) a nakonec, když je zdroj UPS vypnut, rozpojením pojistkového odpojovače baterií (SWBATT), 
aby se zabránilo zbytečnému vybíjení baterií. 
Po opětovném spuštění UPS je možné, že bude nutné datum a čas obnovit ručně. 
 

VYPNUTÍ UPS BEZ PŘÍSTUPU NA DISPLEJ 
 Vypněte vypínač SWOUT. Akustická signalizace by měla začít informovat uživatele, že vypínač výstupu (SWOUT) 

je vypnut a zátěž tedy není napájena. 
 Vypněte následně SWBATT, SWIN a SWBYP, pokud jsou zapnuty. 
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EXTERNÍ BATERIOVÉ SKŘÍNĚ 
Všechny UPS v rámci řady USS3T – USS3M lze dodat s různými externími bateriovými skříněmi příslušné konfigurace. 
 
 

Před připojením baterií je nutné prostudovat příručku k bateriové skříni. 

Celkové napětí skříně baterie musí splňovat požadavky UPS (viz typový štítek skříně baterie anebo 
uživatelská příručka skříně baterie). 

PROPOJENÍ MEZI UPS A BATERIOVOU SKŘÍNÍ MUSÍ BÝT PROVEDENO PŘI VYPNUTÉM ZDROJI 
UPS A ODPOJENÝCH BATERIÍCH V BATERIOVÉ SKŘÍNI. 

 
 
POSTUP VYPNUTÍ UPS: 
 
 Viz odstavec „Obslužné postupy“, příkaz „Vypnutí systému“ (System off). 
 Vypněte všechny vypínače a odpojovače pojistek v UPS. 
 Odpojte UPS od vstupního síťového napájení vypnutím a/nebo rozpojením všech externích jistících zařízení 

umístěných na vstupním a výstupním vedení. 
 Než začnete pracovat na UPS, počkejte několik minut. 
 Sejměte kryt svorek z UPS. 

 
 
PŘIPOJENÍ BATERIOVÉ SKŘÍNĚ: 
 

UPOZORNĚNÍ: Informace o průřezu připojovacích kabelů naleznete v části „Instalační příručka“,
„INFORMACE O PŘIPOJENÍ NAPÁJENÍ“. Kromě toho musí být tři kabely baterie (+, -, N) umístěny blízko 
sebe, aby se zabránilo vzniku smyček. 

 
Z důvodů EMI (elektromagnetické rušení), pokud je to možné, umístěte UPS a skříň baterie vedle
sebe tak, aby byla délka kabelu co nejkratší (doporučeno maximálně 3 m). Pokud to není možné z
důvodu prostorových omezení, je maximální povolená délka 25 m. Pokud je požadována delší délka, 
obraťte se na servisní středisko. 

 
 
 Zkontrolujte, zda napětí baterie v bateriové skříni odpovídá předepsanému DC napětí zdroje UPS (zkontrolujte 

typový štítek na skříni baterie a příručku k UPS) 
 DŮLEŽITÉ: Ujistěte se, že jsou pojistkové odpojovače UPS i bateriové skříně odpojeny. 
 Sejměte kryt svorek k bateriové skříni. 
 Připojte uzemňovací svorky UPS a bateriové skříně pomocí žlutozeleného vodiče správného průřezu. 
 Připojte vodiče ke svorkám UPS a bateriové skříně: 

- svorky označené symbolem + červeným kabelem (nebo barvou podle místních / národních předpisů) 

MOŽNOSTI 
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- svorky označené symbolem N modrým kabelem (nebo barvou podle místních / národních předpisů) 
- svorky označené symbolem – (mínus) černým kabelem (nebo barvou podle místních / národních 

předpisů) 
Musí být respektovány vyznačené symboly vytištěné na krytu svorek bateriové skříně a UPS. 
Další informace týkající se zapojení najdete v instalační příručce. 

 Instalujte zpět všechny dříve odstraněné kryty svorek. 
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KONTROLA INSTALACE: 
POZNÁMKA: velikost instalovaných pojistek bude záviset na typu instalované bateriové skříně. 

Pokud je bateriový rozvaděč dodáván naší společností, ujistěte se, že máte správnou pojistku pro daný výkon 
UPS (viz příručka k bateriové skříni). 
V případě, že bateriová skříň není dodávána z výroby, zkontrolujte, zda je k dispozici DC vypínač, a zda jsou 
nainstalovány správné pojistky podle tabulky 5. V každém případě si prosím přečtěte veškerou dokumentaci 
poskytnutou dodavatelem a pečlivě zkontrolujte kompatibilitu s UPS (napětí, počet pólů, polarita atd.). Musí být 
připojen nulový vodič. 
Během servisních prací musí být vypínač bateriové skříně vypnut. 

 
 Vložte správné pojistky (viz tabulka 5 níže) do držáků pojistek SWBATT v bateriovém boxu. 

 
UPS (kVA) Jmenovitý proud a doporučené pojistky 

baterií [A] 
10 - 15 - 20 63A 500Vdc gR o gS 

30 - 40 125A 500Vdc gR o gS 

Tabulka 5 – Pojistky pro bateriové skříně 

 
 Zapněte pojistkové odpojovače baterií SWBATT v bateriové skříni i v UPS (VAROVÁNÍ:  věnujte pozornost tomu, 

aby SWBATT odpojoval od UPS pouze baterie obsažené ve skříni UPS). 
 Proveďte postup zapnutí UPS popsaný v UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČCE. 
 Po zapnutí zdroje UPS zkontrolujte, zda UPS funguje správně: simulujte výpadek proudu vypnutím vstupního 

vypínače SWIN na UPS. Zátěž musí být nadále napájena, stavová kontrolka se musí změnit na oranžovou a 
akustická signalizace bude v pravidelných intervalech pípat. Když je vstupní vypínač SWIN opět zapnut, musí se 
UPS během několika sekund vrátit do normálního provozu napájení ze sítě. 

 
VĚTRÁNÍ PROSTORU BATERIE 
Místnost, kde je umístěna bateriová skříň, musí mít dostatečné větrání, aby bylo zabráněno koncentraci 
vyvíjeného vodíku nad bezpečné hodnoty. 
Místnost by měla být přednostně přirozeně větrána; pokud to není možné, může být použito nucené odvětrávání. 
Norma EN 50272-2 týkající se obměny vzduchu stanovuje, že minimální otvor musí splňovat následující rovnici: 
 

A = 28 x Q = 28 x 0,05 x n x Igas x C10 (1 / 10³) [cm²] kde: 
A =   plocha otvoru [cm²] 
Q = požadovaný průtok vzduchu [m³/h] 
n = počet článků baterie; 
C10 = 10-hodinová kapacita baterie [Ah] 
Igas = proud produkující plyn [mA/Ah] 

 
podle normy: 
Igas = 1 při záložním nabíjení pro baterie typu VRLA 
Igas = 8 při rychlém nabíjení pro baterie typu VRLA 

 
NASTAVENÍ JMENOVENÉ KAPACITY BATERIE – KONFIGURACE SOFTWARU 
Po instalaci jednoho nebo více BATERIOVÝCH SKŘÍNÍ musí být zdroj UPS nakonfigurován na hodnotu jmenovité kapacity 
(celkový počet Ah baterií uvnitř UPS + externí baterie). 
K provedení této operace použijte příslušný servisní konfigurační software (vyhrazen pouze pro servisní pracovníky). 
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SNÍMAČ TEPLOTY EXTERNÍ BATERIE 
Doplňková sada teplotních sond UPS AVARA Sentryum poskytuje schopnost sledovat teplotu v samostatné bateriové 
skříni prostřednictvím kontaktů umístěných v oblasti napájecích svorek označených jako „EXT_BATT“ (označené jako 3 a 4, 
viz „Podrobnosti o připojení napájení). 
Tento neizolovaný vstup lze použít také k úpravě napětí baterie podle teploty okolí (teplotní kompenzace); tato funkce 
musí být povolena a konfigurována pomocí konfiguračního softwaru (vyhrazeno pouze pro servisní pracovníky). 
Když je sonda nakonfigurována, hodnota Ext-Bat se zobrazí na stránce „Stav senzoru“ (Sensor status) 
 

Je nezbytné, aby se používala pouze sada dodaná výrobcem. Použití teplotní sondy, která neodpovídá 
specifikacím, může způsobit poruchy nebo poruchu zařízení. Instalaci a aktivaci teplotní sondy smí provádět 
pouze autorizovaný personál. 

Sada umožňuje připojení teplotní sondy pro bateriovou skříň umístěnou vedle UPS nebo do vzdálenosti 10 metrů. Pokud 
tato vzdálenost není dostatečná, je možné ji prodloužit až na 25 metrů. 
 
Chcete-li nainstalovat externí senzor teploty baterie do bateriové skříně, přečtěte si příručku dodanou se sadou. 
 

PRODLOUŽENÁ DOBA ZÁLOHY – VERZE ER 
K dispozici je i verze UPS pro prodlouženou dobu zálohy (ER), kde lze nabíjecí proud zvýšit následujícím způsobem: 
 

UPS (kVA) Standardní nabíjecí proud 
[A] Nabíjecí proud ER [A] 

10 6 12 

15 – 20 6 20 

30 - 40 10 30 

Tabulka 6 - Nabíjecí proud pro prodlouženou dobou zálohy (ER) 

 
Tato možnost je k dispozici pouze jako možnost nainstalovaná již z výroby. Nelze řešit dodatečně po dodání zdroje UPS. 
 

DUÁLNÍ VSTUP 
TATO MOŽNOST JE K DISPOZICI POUZE PRO MODEL ACT. POSKYTUJE SE STANDARDNĚ U MODELU 
XTD A NENÍ K DISPOZICI U MODELU CPT. 
DI (VOLITELNĚ) VERZE ŘADY UPS MÁ VSTUP PRO BYPASS ODDĚLENÝ OD VSTUPU PRO HLAVNÍ PŘÍVOD. 
Řada UPS s DI (Double Input) má dva oddělené vstupy, jeden pro přívod sítě a druhý pro bypass. 
Tato volba je pro verzi ACT Active k dispozici jako volitelná výbava instalovaná ve výrobním závodě nebo po zakoupení 
jako dodatečná sada (kterou může instalovat pouze autorizovaný servisní pracovník). V takovém případě viz další 
podrobnosti v instalační příručce dodávané se sadou. 
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EXTERNÍ SERVISNÍ BYPASS 
V navazujícím rozváděči ke zdroji UPS nebo samostatně vedle UPS lze instalovat externí servisní manuální mechanický 
bypass, například pro umožnění výměny UPS bez přerušení napájení zátěže. V případě zájmu o náš externí servisní 
bypass, prosím kontaktujte našeho obchodního zástupce. 
Při instalaci externího servisního bypassu je nutné respektovat následující souvislosti. 

 
Je nutné připojit svorky „EXT. SERVISNÍ BYPASS“ na UPS (viz odstavec „Instalační příručka“, odstavec 
„Programovatelné signály VSTUP - VÝSTUP“) k rozpínacímu pomocnému kontaktu vypínače externího 

servisního bypassu. Zapnutím vypínače externího servisního bypassu se rozpojí tento pomocný kontakt, který 
informuje UPS, že bylo aktivován externí servisní bypass a UPS se přepne do režimu statický bypass. Pokud toto 
signalizace není k dispozici, může dojít k vypnutí napájení zátěže a poškození UPS. 

 
POZNÁMKA: Používejte kabely s průřezem, který odpovídá údajům uvedeným v části „INFORMACE O PŘIPOJENÍ 
NAPÁJENÍ“ (POWER CONNECTION INFORMATION) v instalačním manuálu. 
Pomocí kabelu s dvojitou izolací o průřezu 1 mm čtvereční připojte svorku „SERVISNÍ BYPASS“ (SERVICE BYPASS) k 
pomocnému kontaktu odpojovacího vypínače dálkového servisní bypass. 
 

V případě, že je zdroj UPS vybaven interním oddělovacím transformátorem, zkontrolujte kompatibilitu mezi 
napěťovou soustavou za transformátorem, externím servisním bypassem a napěťovou soustavou 
v navazujících rozvodech. 

 



 

65 
 

SCHÉMA ZOBRAZENÍ DÁLKOVÉHO SERVISNÍ BYPASS (MODEL USS3T) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rozvaděč externího servisního bypassu 

Zdroj UPS se vstupními a výstupními svorkami silových kabelů (INPUT/OUTPUT) 

Kontakty programovatelných vstupních binárních signálů vedle silových svorek uvnitř zdroje UPS 

Vypínač přívodu sítě do UPS (INPUT) 

Vypínač výstupu z UPS (OUTPUT) vybavený rozpínacím pomocným kontaktem 

Vypínač servisního bypassu vybavený rozpínacím pomocným kontaktem  

HLAVNÍ
PŘÍVOD

ZÁTĚŽ

PŘÍVOD do UPS nebo 
BYPASS PŘÍVOD (DI verze) 

VÝVOD 
z UPS 
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SCHÉMA ZOBRAZENÍ DÁLKOVÉHO SERVISNÍ BYPASS (MODEL USS3M) 
VSTUP (INPUT) nebo 

 HLAVNÍ NAPÁJENÍ  BYPASS VSTUP (BYPASS INPUT) (DI verze) 
 
 
 

  
 
 
  SERVISNÍ BYPASS  
  

 
 VÝSTUP 
 
 

ZÁTĚŽ           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rozvaděč externího servisního bypassu 

Zdroj UPS se vstupními a výstupními svorkami silových kabelů (INPUT/OUTPUT) 

Kontakty programovatelných vstupních binárních signálů vedle silových svorek uvnitř zdroje UPS 

Vypínač přívodu sítě do UPS (INPUT) 

Vypínač výstupu z UPS (OUTPUT) vybavený rozpínacím pomocným kontaktem 

Vypínač servisního bypassu vybavený rozpínacím pomocným kontaktem  
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SADA EXTERNÍ SYNCHRONIZACE 
K synchronizaci výstupu střídače s externím zdrojem je k dispozici 
synchronizační sada. Tato sada obsahuje izolovaný jednofázový 
nízkonapěťový výstupní transformátor (SELV). 
 
EXTERNÍ SYNCHRONIZACE 
Připojte transformátor sekundárně ke svorkovnici „EXT SYNC“ (EXTERNÍ 
SYNCHRONIZACE) (označené jako 1 a 2) v oblasti napájecích přípojek (další 
informace viz odstavec „Podrobnosti o přípojce napájení“ v instalační 
příručce) pomocí kabelu s dvojitou izolací a průřezem 1 mm2. 
Dbejte na správnou polaritu, jak je znázorněno na obrázku. 
Po instalaci povolte ovládání pomocí konfiguračního softwaru. 
V případě problémů s EMI (elektromagnetické rušení) udržujte délku kabelu 
co nejkratší (doporučeno maximálně 25 m). Pokud je požadována delší 
délka, obraťte se na servisní oddělení. 
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INTERNÍ TRANSFORMÁTOR 

VERZE OT, USS3*-OT  VOLITELNÁ VERZE OT SE LIŠÍ OD STANDARDNÍ VERZE TÍM, ŽE OBSAHUJE 
ODDĚLOVACÍ TRANSFORMÁTOR MÍSTO VNITŘNÍ BATERIOVÉ SADY. 
Tato řada UPS (k dispozici pouze ve skříni Xtend XTD), je vybavena oddělovacím izolačním transformátorem připojeným k 
výstupním svorkám UPS. 
POZNÁMKA: U této verze UPS je standardně k dispozici přívod se dvěma oddělenými vstupy. 
Transformátor je připojen k výstupním svorkám UPS, takže zobrazené hodnoty jsou hodnoty měřených veličin 
před transformátorem. 

 
Přítomnost transformátoru uvnitř UPS mění neutrální uspořádání systému. 

Instalace servisního bypassu, který je paralelně zapojen k UPS, není kompatibilní s použitím 
oddělovacího transformátoru. V každém případě, pokud je instalován a zapnut externí servisní 
bypass, je zdroj UPS izolován od systému rozpojením vstupních nebo výstupních vypínačů. 

Verze UPS s interním transformátorem je dodána s nulovým vodičem na sekundárním obvodu,
který NENÍ uzemněný. Zdroj UPS musí být správně připojen k zemnící soustavě objektu v místě
instalace. 

Vektorová skupina transformátorů je YNyn0. 
UPOZORNĚNÍ: 
Vnitřní bypass v UPS neizoluje (neodpojí) transformátor uvnitř UPS, a tak bude i nadále
napájet zátěž; všichni pracovníci pracující uvnitř zdroje UPS by si měli být vědomi toho,
že za těchto podmínek jsou některé části UPS, včetně větve s transformátorem, pod 
napětím s nebezpečím úrazu elektrickým proudem. 

 

 

 
Pro případný paralelní provoz této verze UPS se obraťte na servisní oddělení. 
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VERZE SE SUPER-KAPACITORY 
Tato konfigurace, která je k dispozici na vyžádání při objednání zařízení (nutno upravit při výrobě nového zařízení) ; nelze 
řešit dodatečně), pouze ve skříni XTD, poskytuje UPS se super-kapacitory místo verze s klasickými akumulátorovými 
bateriemi. 
UPOZORNĚNÍ! Verze se super-kapacitory nemůže pracovat společně s klasickými bateriemi. 
Verze UPS se super-kapacitory nezobrazuje čas ve funkci autonomního režimu. Kromě toho není k dispozici příkaz k 
testování baterie ani plánování testu ani funkce studeného startu (cold start). 
Pokud jsou super-kapacitory umístěny v externí skříni, nikoli uvnitř zdroje UPS, je nutné si prostudovat příručku pro 
příslušnou skříň se super-kapacitory pro správnou instalaci, obsluhu a údržbu. 

PARALELNÍ PROVOZ 
 

Všechny UPS řady AVARA Sentryum lze paralelně propojit s dalšími 
jednotkami o stejném výkonu prostřednictvím volitelné karty pro 
paralelní provoz, kterou lze vložit do příslušné zdířky připravené na 
zdroji UPS. 
Je možné zapojit paralelně až čtyři jednofázové jednotky a až osm 
třífázových jednotek. 
Další informace o paralelní funkci najdete v příslušné uživatelské 
příručce k „sadě pro paralelní provoz“. 
 

 

 

 
DÁLKOVÝ SIGNALIZAČNÍ PANEL 
 

Vzdálený panel umožňuje dálkové monitorování UPS a poskytuje podrobný souhrn 
stavu stroje v reálném čase. Zařízení umožňuje sledování elektrických hodnot 
napájení ze sítě, výstupů, baterií atd. a hlídat všechny standardní i varovné stavy 
zařízení. 

 
Další informace týkající se připojení a používání tohoto zařízení najdete v příslušné 
uživatelské příručce. 

 

 

PŘÍDAVNÉ DATOVÉ KARTY 
Jednotka UPS je vybavena dvěma zdířkami (sloty) pro přídavné komunikační karty (interface) pro nejrůznější typy datové 
kounikace. 
Některé příklady: 

 Druhý port RS232 
 Sériový duplikátor 
 Ethernet Agent s protokoly TCP-IP, HTTP a SNMP 
 Port RS232 + RS485 s protokolem JBUS / MODBUS 
 Reléová karta binárních signálů s bezpotenciálovými kontakty 
 Další datové komunikační karty 

Další informace o dostupném příslušenství naleznete v nejnovějším katalogu nebo na webových stránkách. 
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VZDUCHOVÝ FILTR PŘEDNÍCH DVEŘÍ 
U řady XTD UPS je k dispozici speciální ochrana předních dveří v podobě sady se speciálním filtrem prachu. Tato sada je 
určena pro UPS umístěné v prašnějším prostředí. Lze instalovat i dodatečně.  
Přidání filtru, pokud je prováděna pravidelná údržba a servis, nesnižuje výkon UPS (nulové snížení výkonu). 

 
Pravidelně čistěte vzduchový filtr podle podmínek prostředí. 

 

VERZE IP30 
Tato možnost, která je k dispozici na vyžádání (před nákupem UPS) pouze ve skříni XTD, poskytuje zdroji UPS stupeň 
ochrany krytím až do třídy IP30. 
 

SADA IPX1 
Řadu AVARA Sentryum XTD lze vybavit instalační sadou se stříškou, která chrání UPS před svisle padajícími kapkami vody. 
Tato sada je vhodná pro standardní skříň verze Xtend XTD (pro dosažení stupně ochrany krytím třídy IP21) nebo pro verzi 
IP30 (pro dosažení stupně ochrany krytím třídy IP31). 
 
 

 
MONITORING A SOFTWARE 
Monitorovací software UPSMon zabezpečí efektivní a uživatelsky přívětivé zvládání UPS, zobrazování všech 
nejdůležitějších položek z informací jako například vstupní napětí, aktuální zátěž a kapacita baterií. 
Lze také automaticky vykonávat vypínací operace, poslat E-mail, SMS a síťové zprávy když se vyskytnou specificky 
uživatelsky vybrané události. 
Instalace SW: 

 Zapojte RS232 komunikační výstup UPS k COM komunikačnímu výstupu PC přes přiložený sériový kabel nebo 
zapojte USB port UPS k USB portu PC použitím standardního USB kabelu. 

 Stáhněte SW UPSmon pro požadovaný operační systém ze stránek www.ups-tech.com. 
 Dodržujte pokyny dané instalačním programem. 
 Podrobněji informace, jak instalovat a užívat software, Vám poskytne manuál na www.ups-tech.com. 

 
Pro aktualizace verzí softwaru, navštivte webovou stránku: www.ups-tech.com. 
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Zdroj UPS, s využitím svého vysoce sofistikovaného auto-diagnostického systému, trvale kontroluje a na displeji zobrazuje 
stav a případné významné změny stavu nebo odchylky a chyby, které se vyskytnou během provozu. Kdykoli nastane 
významný provozní jev, UPS signalizuje událost zobrazením kódu a odpovídajícího stavu na displeji. 
 
STAVY 
Tyto kódy označují aktuální stav UPS. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabulka 7 - Seznam stavů UPS 

 
 
 

KÓD POPIS 
S06 Pohotovostní režim s vypnutým řídícím systémem UPS 
S07 Uzamknutí pohotovostního režimu a vypnutý řídící systém UPS 
S10 Předběžné nabití 
S11 Předběžné nabití z baterií 
S20 Aktivováno vypnutí napájení 
S21 Pohotovostní režim se zapnutým řídícím systémem UPS 
S30 Čekání na nabití baterií 
S31 Kalibrace 
S32 Spuštění 
S40 Režim ON LINE 
S41 Režim ON LINE / úsporný režim 
S42 Úsporný režim 
S43 Úsporný režim plus 
S44 Aktivní úsporný režim 
S45 Režim měniče frekvence 
S46 Režim měniče frekvence / úsporný režim 
S47 Stand-by / Připraveno pro případ nouze 
S50 Režim z baterií 
S51 Vynucený režim z baterií 
S52 Battery low (Nízké napětí baterie) 
S60 Stav dočasného bypassu 
S61 Zapnutý bypass při zablokování střídače 
S62 Vynucený přechod na bypass 
S63 Bypass vyvolaný signálem externího bypassu 
S64 Ruční bypass aktivován 
S65 Bypassu vyvolaný ukončením provozu z baterií 
S70 Dočasný střídač 
S71 Zapnutí střídače vyvolané zablokováním bypassu 
S72 Vynucené přepnutí na střídač 
S80 Cirkulace energie 
S81 Cirkulace energie na baterii 
S90 Zátěž vypnuta 
S91 Nouzové vypnutí 
S92 Odpojeno od zátěže 

STAVOVÉ / ALARMOVÉ KÓDY 
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PŘÍKAZY 
Tyto kódy označují, že byl aktivován příkaz. 
 

KÓD POPIS 
C01 Vypnutí externím signálem 
C02 Bypass aktivovaný externím signálem  
C03 Zapnutí externím signálem  
C04 Aktivován test baterie 
C05 Příkaz ruční bypass 
C06 Příkaz nouzové vypnutí 
C07 Vypnutí nabíječe baterií externím signálem 
C08 Aktivován příkaz pro bypass 

 
Tabulka 8 - Seznam příkazů UPS 

 
 
 
 
 

VAROVÁNÍ 
Tyto zprávy se vztahují ke konkrétní konfiguraci nebo provozu UPS. 
 
 

KÓD POPIS 
W01 Výstraha vybité baterie 
W02 Vypnutí aktivováno 
W03 Hrozba bezprostředního vypnutí 
W04 Bypass deaktivován 
W05 Synchronizace deaktivována 
W07 Servis UPS 
W08 Servis baterií 

 

Tabulka 9 - Seznam varování UPS 
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ANOMÁLIE 
Drobné problémy, které nezastaví provoz UPS, ale ovlivní jeho výkon nebo znemožní použití některých jeho funkcí nebo 
mohou přejít do stavu F = porucha nebo dokonce L = zablokování funkce UPS, pokud nebudou anomálie včas 
odstraněny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabulka 10 - Seznam alarmů UPS (// = Anomálie paralelně zapojených systémů) 

 
** Tyto anomálie se vyskytují pouze v případě, že jsou vstupní signály nakonfigurovány a naprogramovány. 
 
 
 
 
 
 
 

KÓD POPIS 
A01 Konfigurační data jsou poškozena 
A02 Chyba displeje 
A03 Invertor asynchronní 
A04 Externí synchronizace mimo rozsah 
A05 Síťové přepětí L1 
A06 Síťové přepětí L2 
A07 Síťové přepětí L3 
A08 Síťové podpětí L1 
A09 Síťové podpětí L2 
A10 Síťové podpětí L3 
A11 Abnormální frekvence sítě 
A12** Vypínač výstupu rozpojen 
A13 Abnormální napětí bypass L1 
A14 Abnormální napětí bypass L2 
A15 Abnormální napětí bypass L3 
A16 Abnormální frekvence bypass 
A17** Vypínač bypass rozpojen 
A18 Napětí bypass mimo povolený rozsah 
A22 Zatížení > prahová hodnota uživatele L1 
A23 Zatížení > prahová hodnota uživatele L2 
A24 Zatížení > prahová hodnota uživatele L3 
A25 Vypínač výstupu rozpojen 
A26 (+) baterie není přítomna 
A27 (--) baterie není přítomna 
A29 Porucha snímače teploty systému 
A30 Velmi nízká teplota systému 
A31 Přehřátí systému 
A32 Velmi nízká teplota usměrňovače 
A33 Velmi nízká teplota střídače 
A37 Porucha externí teplotní sondy 
A38 Přehřátí externí části 
A39 Vyměňte (+) baterii 
A40 Vyměňte (--) baterii 
A42 Vypínač baterie rozpojen 
A43** Alarm ze vstupního kontaktu 
A44 Napětí elektrické sítě mimo povolený 

rozsah 
// A47 Odlišná verze firmwaru 
// A48 Anomálie na vzdálené jednotce 

A49 Datum a čas nenastaven 
A50 Chyba kalibračních dat 
A52 Chyba dat desky výstupu 
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KÓD POPIS 

F01 Chyba interní komunikace 
F02 Fáze sítě zaměněny 
F03 Porucha pojistky / kontaktu vstupu L1 
F04 Porucha pojistky / kontaktu vstupu L2 
F05 Porucha pojistky / kontaktu vstupu L3 
F06 Zkrat kontaktu vstupu L1 
F07 Zkrat kontaktu vstupu L2 
F08 Zkrat kontaktu vstupu L3 
F09 Chyba předběžného nabití DC sběrnice B+ 
F10 Chyba předběžného nabití DC sběrnice B- 
F11 Porucha nabíječe 
F12 Fáze bypass přívodu zaměněny 
F13 Chyba napětí nabíječe 
F14 Abnormální sinusová průběh měniče L1 
F15 Abnormální sinusová průběh měniče L2 
F16 Abnormální sinusová průběh měniče L3 
F17 Chyba střídače 
F18 Chyba vyvážení Vdc výstupu 
F19 Přepětí baterie B+ 
F20 Přepětí baterie B- 
F23 Přetížení výstupu 
F24 Bypass není k dispozici 
F25 Zpětný proud na výstupu UPS 
F26 Zkrat kontaktu výstupu L1 
F27 Zkrat kontaktu výstupu L2 
F28 Zkrat kontaktu výstupu L3 
F29 Porucha pojistky / kontaktu výstupu L1 
F30 Porucha pojistky / kontaktu výstupu L2 
F31 Porucha pojistky / kontaktu výstupu L3 
F32 Chyba nabíječe baterie 
F33 Chyba měření baterie 
F34 Přehřátí napájecího modulu 
F39 Chyba hodnoty sběrnice Vdc 
F40 Porucha pojistky baterie 1 B+ 
F41 Porucha pojistky baterie 1 B- 
F42 Porucha pojistky baterie 2 B+ 
F43 Porucha pojistky baterie 2 B- 

// F45 Paralelní komunikace rozpojena 
// F46 Porucha přívodu externího bypassu 
// F47 Porucha přívodu pro paralelní synchronizaci 

F48 Chyba polarity baterie 
F49 Chyba povelu kontaktu baterie 1 
F50 Chyba povelu kontaktu baterie 2 
F51 Zkrat kontaktu baterie 1 
F52 Zkrat kontaktu baterie 2 
F53 Chyba záložního přívodu pro bypass 
F54 Chyba přístupu do paměti 
F56 Chyba kalibrace PFC 
F57 Chyba kalibrace INV 
F58 Chyba kalibrace BATT 
F59 Chyba výstupní komunikační desky 
F60 Chyba vstupní komunikační desky 
F61 Chyba kalibrace BYP (bypass) 

PORUCHY 
Poruchy jsou kritičtější problémy než „Anomálie“ v tom, že pokud budou přetrvávat, mohou zastavit UPS. 

Tabulka 11 - Seznam poruch UPS (// = Anomálie paralelně zapojených systémů) 
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BLOKOVÁNÍ/ZÁMKY 
Zámky (blokování) označují poruchu UPS nebo některé z jejích částí. Blokování obvykle předchází výstražný signál. V 
případě poruchy a následného výpadku střídače se střídač vypne a zátěž bude napájena přes vedení bypass (tento postup 
je vyloučen pro poruchy způsobené velkým a trvalým přetížením a zkraty). 
 

KÓD POPIS 
L01 Porucha pomocného napájení 
L02 Chyba výkonové desky 
L03 Porucha pojistky / kontaktu vstupu L1 
L04 Porucha pojistky / kontaktu vstupu L2 
L05 Porucha pojistky / kontaktu vstupu L3 
L06 Přepětí usměrňovače B+ 
L07 Přepětí usměrňovače B- 
L08 Podpětí usměrňovače B+ 
L09 Podpětí usměrňovače B- 
L10 Bypass se zpětným proudem 
L11 Porucha bypass výstupu L1 
L12 Porucha bypass výstupu L2 
L13 Porucha bypass výstupu L3 
L14 Přepětí invertoru L1 
L15 Přepětí invertoru L2 
L16 Přepětí invertoru L3 
L17 Podpětí invertoru L1 
L18 Podpětí invertoru L2 
L19 Podpětí invertoru L3 
L20 Chyba sinusového průběhu napětí střídače L1 
L21 Chyba sinusového průběhu napětí střídače L2 
L22 Chyba sinusového průběhu napětí střídače L3 
L23 Přetížení výstupu L1 
L24 Přetížení výstupu L2 
L25 Přetížení výstupu L3 
L26 Zkrat výstupu L1 
L27 Zkrat výstupu L2 
L28 Zkrat výstupu L3 
L29 Porucha pojistky / kontaktu výstupu L1 
L30 Porucha pojistky / kontaktu výstupu L2 
L31 Porucha pojistky / kontaktu výstupu L3 

// L32 Chyba paralelní synchronizace 
// L33 Porucha přívodu pro paralelní synchronizaci 

L34 Velmi vysoká teplota usměrňovače 
L35 Velmi vysoká teplota střídače 
L38 Porucha snímače teploty usměrňovače 
L39 Porucha snímače teploty střídače 
L42 Porucha pojistky baterie 
L43 Zkrat kontaktu baterie L1 
L44 Zkrat kontaktu vstupu L1 

// L45 Rozdělení paralelní sběrnice 
// L46 Chyba komunikace paralelního režimu 
// L47 Chyba desky paralelního režimu 

L49 Přehřátí výstupního kondenzátoru 
L51 Zkrat nabíječe baterie 

// L52 Chyba paralelního P napájení L1 
// L53 Chyba paralelního P napájení L2 
// L54 Chyba paralelního P napájení L3 
// L55 Chyba paralelního Q napájení L1 
// L56 Chyba paralelního Q napájení L2 
// L57 Chyba paralelního Q napájení L3 

Tabulka 12 - Seznam blokování UPS (// = Anomálie paralelně zapojených systémů) 
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Závady v zálohovaných rozvodech bývají pouze výjimečně způsobeny poruchou zdroje UPS (statisticky pouze cca 2 % 
z instalovaného počtu zdrojů UPS Schrack), ale mnohem častěji jsou problémy způsobeny špatnou volbou zdroje nebo 
špatnou aplikací nebo nevhodným způsobem zapojení do rozvodů nebo neznalostí obsluhy zařízení nebo nedodržením 
požadavků na instalaci a předepsaný pravidelný servis nebo neodborným zásahem nekompetentní osobou nebo 
nevhodnými provozními podmínkami (teplota, prach, vlhko, kontaminace malířskými a agresívními čistícími prostředky, 
přepětí, blesk atd.). 
Doporučujeme prostudovat níže uvedenou tabulku, která obsahuje některé informace, které mohou pomoci vyřešit 
nejčastější problémy. 
 

VAROVÁNÍ: Tabulka 13 níže často doporučuje použití servisního bypassu. Připomínáme, že před 
opětovným uvedením UPS do provozu se musíte ujistit, že je zdroj UPS zapnut a nikoli v 
pohotovostním režimu (STAND-BY). 
Pokud je zdroj UPS v tomto posledním režimu, zapněte ji přístupem do nabídky „SYSTEM 
OFF/ON“ (Systém vypnout / zapnout) a před odstraněním servisního bypassu počkejte na 
dokončení sekvence zapnutí. 
Další podrobnosti naleznete v postupech popsaných v kapitole servisní bypass (SWMB). 

 
POZNÁMKA: Podrobné vysvětlení kódů uvedených v tabulce 13 najdete v kapitole „STAVOVÉ / ALARMOVÉ KÓDY“. 

PROBLÉM MOŽNÁ 
PŘÍČINA 

ŘEŠENÍ 

ZDROJ 
UPS JE 
ZCELA 

VYPNUTÝ 
 

(DISPLEJ NENÍ 
ZAPNUTÝ) 

NAPĚTÍ ZE SÍTĚ NENÍ K DISPOZICI 
(VÝPADEK) 

Zkontrolujte, zda je přítomno síťové napětí. Je-li to nutné, zapněte 
UPS z baterie, abyste napájeli zátěž. 

ŽÁDNÉ SPOJENÍ SE VSTUPNÍMI 
SVORKAMI 

Připojte napětí ze sítě ke svorkám, jak je uvedeno v instalačním 
manuálu. 

VÝSTUPNÍ VYPÍNAČ (SWIN) JE 
VYPNUTÝ Zapněte výstupní vypínač (SWIN) 

NULOVÝ VODIČ NEPŘIPOJEN 
UPS nemůže fungovat bez nulového vodiče. VAROVÁNÍ: Pokud toto 
zapojení chybí, mohlo by dojít k poškození UPS anebo zátěže. 
Připojte napětí ze sítě ke svorkám, jak je uvedeno v instalačním 
manuálu. 

ROZPOJENO PŘEDŘAZENÉ 
JIŠTĚNÍ 

Uveďte předřazené jištění do zapnutého stavu. Varování: zkontrolujte, 
zda na výstupu UPS není přetížení nebo zkrat. 

ZÁTĚŽ 
NENÍ 

NAPÁJENA 

ŽÁDNÁ ZÁTĚŽ NA VÝSTUPNÍCH 
SVORKÁCH Připojte zátěž k výstupním svorkám 

VÝSTUPNÍ VYPÍNAČ (SWOUT) JE 
ROZPOJEN Zapněte výstupní vypínač (SWOUT) 

UPS SE NACHÁZÍ V 
POHOTOVOSTNÍM REŽIMU Proveďte postup pro zapnutí zdroje UPS 

JE VYPNUTÝ REŽIM 
POHOTOVOSTNÍ STAV 

Nutno změnit provozní režim. Zdroj UPS v režimu POHOTOVOSTNÍ 
STAV VYPNUT – STAND-BY OFF (nouzový) začne napájet zátěž až při 
výpadku sítě. 

PORUCHA UPS A AUTOMATICKÁ 
DEAKTIVACE BYPASS 

Uveďte zdroj UPS do stavu servisní bypass (SWMB) a kontaktujte 
nejbližší servisní středisko 

PŘÍRUČKA ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 
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KOMUNIKACE 
ZTRACENA, 

VENTILÁTORY 
JSOU VYPNUTY, 
ALE ZATÍŽENÍ JE 

NAPÁJENO 

Z DŮVODU PORUCHY 
POMOCNÉHO NAPÁJENÍ JE 

UPS V REŽIMU BYPASS 
POSKYTUJÍCÍHO 

REDUNDANTNÍ NAPÁJENÍM 

Aktivujte servisní bypass (SWMB), zcela vypněte UPS a vyčkejte několik 
sekund. Následně zkuste znovu zapnout. 
Pokud se displej nerozsvítí nebo postup selže, kontaktujte nejbližší 
středisko technické podpory a nechte UPS v režimu manuálního 
bypassu. 

 
UPS PRACUJE 
NA BATERIE, I 
KDYŽ JE V SÍTI 

PŘÍTOMNO 
NAPÁJECÍ 

NAPĚTÍ 

PŘEDŘAZENÉ JIŠTĚNÍ SE 
AKTIVOVALO / SPÁLENÉ 

POJISTKY / SHOZENÝ 
JISTIČ 

Uveďte předřazené jištění do zapnutého stavu. 

VAROVÁNÍ: zkontrolujte, zda není na výstupu UPS přetížení nebo 
zkrat. 

VSTUPNÍ NAPĚTÍ MIMO 
TOLERANCE PRO PROVOZ 

SÍŤOVÉ NAPĚTÍ 

Ověřte hodnoty vstupního napětí na stránce „Síťový vstup“ (Mains 
Input). Pokud je problém způsoben síťovým napájením. Počkejte, UPS 
se automaticky vrátí do provozu na síťové napětí, až se vstupní síťové 
napětí vrátí do mezí tolerance. 
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PROBLÉM MOŽNÁ PŘÍČINA ŘEŠENÍ 

SEZNAM ALARMŮ 
ZOBRAZUJE KÓD S30 

AKUMULÁTORY ZCELA VYBITÉ; UPS 
ČEKÁ, AŽ NAPĚTÍ BATERIE 
PŘEKROČÍ NASTAVENOU 
PRAHOVOU HODNOTU 

Počkejte, až se baterie nabijí nebo lze vynutit napájení z 
příkazového panelu (Command Panel) 

SEZNAM ALARMŮ 
ZOBRAZUJE KÓD C01 

KONTAKTY R.E.P.O. NEJSOU VODIVĚ 
PROPOJENY 

(VIZ PRO R.E.P.O - „KOMUNIKACE“)  

Zkontrolujte propojku (klemu) kontaktů REPO (dálkové 
bezpečnostní vypnutí) a zkontrolujte všechna 
CENTRAL/TOTAL STOP tlačítka a jejich kabely. 

SEZNAM ALARMŮ 
ZOBRAZUJE KÓD C05 

VYPÍNAČ SERVISNÍHO BYPASSU 
(SWMB) SEPNUT 

Ověřte, zda je vypínač servisního bypassu (SWMB) skutečně 
sepnut a proč. Pokud je vypínač servisního bypassu 
rozpojen, obraťte se na servisní středisko. 

SEZNAM ALARMŮ 
ZOBRAZUJE KÓD A01, A50 NESPRÁVNÁ KONFIGURACE DAT 

 
Zkontrolujte nastavení zdroje UPS 

SEZNAM ALARMŮ NIC 
NEZOBRAZUJE, POSKYTUJE 
NESPRÁVNÉ INFORMACE 

NEBO ZOBRAZÍ A02 

DISPLEJ MÁ PROBLÉMY S 
NAPÁJENÍM 

Zapněte vypínač manuálního bypassu (SWMB) a zapněte 
vypínače vstupní (SWIN) a výstupní (SWOUT). 
Vypněte vypínač SWIN a SWBYP, pokud jsou k dispozici a 
počkejte, dokud se UPS zcela nevypne. 
Znovu zapněte vypínače SWIN a SWBYP a ověřte řádný 
provoz displeje. Vypněte servisní bypass. Pokud závada 
přetrvává, obraťte se na nejbližší servisní středisko. 

NA DISPLEJI SE ZOBRAZÍ 
JEDEN NEBO VÍCE 

NÁSLEDUJÍCÍCH KÓDŮ: 
A08, A09, A10 

JEDNA NEBO VÍCE FÁZÍ NENÍ 
PŘIPOJENO Zkontrolujte zapojení vstupních svorek 

NA DISPLEJI SE ZOBRAZÍ 
JEDEN NEBO VÍCE 

NÁSLEDUJÍCÍCH KÓDŮ: 
A13, A14, A15 

PŘEDŘAZENÉ OCHRANNÉ 
ZAŘÍZENÍ U VEDENÍ BYPASS 

ROZPOJENO (POUZE, POKUD JE 
ODDĚLENO BYPASS) 

Resetujte předřazené ochranné zařízení. VAROVÁNÍ: 
zkontrolujte, zda na výstupu UPS není přetížení nebo zkrat. 

VYPÍNAČ BYPASS ROZPOJEN 
(SWBYP POUZE, POKUD JE 

ODDĚLENO BYPASS OD SÍŤOVÉHO 
NAPÁJENÍ) 

Pokud je k dispozici, zapněte bypass (SWBYP) 

NA DISPLEJI SE ZOBRAZÍ 
JEDEN NEBO VÍCE 

NÁSLEDUJÍCÍCH KÓDŮ: 
A26, A27 

NESPRÁVNÉ PŘIPOJENÍ BATERIE 
NEBO POJISTKY BATERIE SHOŘELY 

Zkontrolujte připojení baterie a pokud jsou připojení 
správná, vyměňte pojistky nebo zapněte držáky pojistek 
(SWBATT). 
VAROVÁNÍ: v případě potřeby doporučujeme vyměnit 
pojistky pouze za jiné stejného typu. 

NA DISPLEJI SE ZOBRAZÍ 
JEDEN NEBO VÍCE 

NÁSLEDUJÍCÍCH KÓDŮ: 
A30, A32, A33 A UPS 

NESTARTUJE 

OKOLNÍ TEPLOTA 
< 0°C 

Zvyšte teplotu a počkejte, až teplota uvnitř UPS vzroste nad 
0 °C a poté zapněte UPS. 

PORUCHA SYSTÉMU MĚŘENÍ 
TEPLOTY 

Aktivujte servisní bypass (SWMB), vypněte a znovu zapněte 
UPS a deaktivujte servisní bypass. Pokud problém 
přetrvává, obraťte se na servisní středisko. 

 
NA DISPLEJI SE ZOBRAZÍ 

JEDEN NEBO VÍCE 
NÁSLEDUJÍCÍCH KÓDŮ: 

A39, A40 

BATERIE SELHALY PŘI 
AUTOMATICKÉM PERIODICKÉM 

TESTU ÚČINNOSTI 

Baterie by měly být vyměněny, protože mají nízkou 
kapacitu a nezaručují dostatečnou dobu zálohy. 
VAROVÁNÍ: baterie musí být vyměněny kvalifikovaným 
servisním technikem. 

NA DISPLEJI SE ZOBRAZÍ 
JEDEN NEBO VÍCE 

NÁSLEDUJÍCÍCH KÓDŮ: F09, 
F10 

PORUCHA NA VSTUPNÍ FÁZI UPS 
Aktivujte servisní bypass (SWMB), vypněte a znovu zapněte 
UPS. Pokud problém přetrvává, obraťte se na servisní 
středisko 

JEDNA Z FÁZÍ MÁ NAPĚTÍ ZNAČNĚ 
NIŽŠÍ NEŽ OSTATNÍ DVĚ FÁZE. 

Rozpojte SWIN, zapněte UPS z baterie (viz postup 
studeného startu), počkejte na konec sekvence a zapněte 
SWIN 
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 Tabulka 13 Řešení potíží 

 

PROBLÉM MOŽNÁ ŘÍČINA ŘEŠENÍ 
NA DISPLEJI SE ZOBRAZÍ 

NĚKTERÝ Z 
NÁSLEDUJÍCÍCH  

KÓDŮ: 

POUŽITA VADNÁ ZÁTĚŽ 
Odpojte zátěž. Vložte servisní bypass (SWMB), vypněte a 
znovu zapněte UPS. Vypněte servisní bypass. Pokud problém 
přetrvává, obraťte se na servisní středisko. 

F11, F13, F14, F15, F16, 
F17, L06, L07, L08, L09, 
L14, L15, L16, L17, L18, 

L19, L20, L21, L22 

PORUCHA VE VSTUPNÍ NEBO 
VÝSTUPNÍ ČÁSTI UPS 

Aktivujte servisní bypass (SWMB), vypněte a znovu zapněte 
UPS. Vypněte servisní bypass. Pokud problém přetrvává, 
obraťte se na servisní středisko 

NA DISPLEJI SE ZOBRAZÍ 
JEDEN NEBO VÍCE 

NÁSLEDUJÍCÍCH KÓDŮ: 
F19, F20 

PORUCHA NABÍJEČE BATERIE 

Vypněte pojistkové odpojovače baterií (SWBATT), zapněte 
servisní bypass (SWMB), zcela vypněte UPS a kontaktujte 
servisní středisko. 

NA DISPLEJI SE ZOBRAZÍ 
JEDEN NEBO VÍCE 

NÁSLEDUJÍCÍCH KÓDŮ: 

  

  

ZATÍŽENÍ APLIKOVANÁ NA UPS 
PŘÍLIŠ VYSOKÁ Snižte zatížení. 

F23, L23, L24, L25, A22,   

A23, A24   

NA DISPLEJI SE ZOBRAZÍ 
JEDEN NEBO VÍCE 

NÁSLEDUJÍCÍCH KÓDŮ: 
F26, F27, F28, F29, F30, 

  

VNITŘNÍ OCHRANNÉ  

POJISTKY NA FÁZI NEBO NA 
VSTUPNÍM RELÉ JSOU 

POŠKOZENY 
Kontaktujte nejbližší servisní středisko. 

F31 (L29) L30 L31   

NA DISPLEJI SE ZOBRAZÍ 
JEDEN NEBO VÍCE 

NÁSLEDUJÍCÍCH KÓDŮ: 
F34 (L34) L35 A31 

 TEPLOTA SYSTÉMU NAD 50 °C 
 ZDROJE TEPLA BLÍZKO UPS 
 VĚTRACÍ ŠTĚRBINY JSOU 

UCPANÉ NEBO PŘÍLIŠ BLÍZKO 
KE STĚNÁM 

Aktivujte servisní bypass (SWMB) bez vypnutí UPS; tímto 
způsobem ventilátory chladí chladič rychleji. Odstraňte 
příčinu přehřátí a počkejte, až teplota chladiče poklesne. 
Vypněte servisní bypass. 

ZÁVADA NA TEPLOTNÍ SONDĚ 
NEBO CHLADICÍM SYSTÉMU 

Zapněte servisní bypass (SWMB), aniž byste museli vypínat 
UPS, aby ventilátory při chodu ochladili chladič rychleji a 
počkejte, až teplota chladiče klesne. Vypněte a opět zapněte 
UPS. Vypněte servisní bypass. Pokud problém přetrvává, 
obraťte se na servisní středisko 

NA DISPLEJI SE ZOBRAZÍ 
JEDEN NEBO VÍCE 

NÁSLEDUJÍCÍCH KÓDŮ: 
VNITŘNÍ OCHRANA POJISTKAMI NA

BATERII SHOŘELA NEBO RELÉ 
BATERIE POŠKOZENO 

 

 

Kontaktujte nejbližší servisní středisko. 
 

F40, F41, F42, F43, L42  

SEZNAM ALARMŮ    

ZOBRAZÍ JEDEN NEBO 
VÍCE NÁSLEDUJÍCÍCH 

KÓDŮ: 
PŘÍKAZ RELÉ NEBO RELÉ BATERIE 

ZAMČEN 
Kontaktujte servisní středisko. 

F49, F50, F51, F52, L43   

NA DISPLEJI SE ZOBRAZÍ 
JEDEN NEBO VÍCE 

NÁSLEDUJÍCÍCH KÓDŮ: 
L01, L38, L39 

PORUCHA V: 
 ZÁLOŽNÍ SÍŤOVÉ NAPÁJENÍ 
 TEPLOTNÍ SONDĚ NEBO 

CHLADICÍM SYSTÉMU UPS 

Aktivujte servisní bypass (SWMB), vypněte a znovu zapněte 
UPS. Vypněte servisní bypass. Pokud problém přetrvává, 
obraťte se na servisní středisko 

NA DISPLEJI SE ZOBRAZÍ 
JEDEN NEBO VÍCE 

NÁSLEDUJÍCÍCH KÓDŮ: 

 

Aktivujte servisní bypass (SWMB), vypněte a znovu zapněte 
UPS. Vypněte servisní bypass. Pokud závada přetrvává, 
obraťte se na nejbližší středisko technické podpory. 

SELHÁNÍ NEBO 
POŠKOZENÍ 

STATICKÉHO BYPASS 
L10 (L11) L12 L13  

NA DISPLEJI SE ZOBRAZÍ 
JEDEN NEBO VÍCE 

NÁSLEDUJÍCÍCH KÓDŮ: 

 
Vypněte UPS. Odpojte všechna zařízení připojená k fázi 
dotčené zkratem. Zapněte znovu UPS. Znovu připojujte 
jednotlivá zařízení, dokud není identifikována chyba. 

 

ZKRAT VÝSTUPU 
 

L26, L27, L28  
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Naše zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) jsou navrženy a vyrobeny pro dlouhou životnost i za nejnáročnějších 
provozních podmínek. Nezapomeňte však, že se jedná o multi-technologická elektrická zařízení a jako taková vyžadují 
pravidelné kontroly. Kromě toho mají některé součásti svůj vlastní životní cyklus, a proto je nutné je v pravidelných 
intervalech kontrolovat a některá z nich případně i vyměnit; zejména: baterie, ventilátory, elektrolytické a vrstvové 
kondenzátory. 
Je velmi důležité respektovat požadavky na instalaci a na prostředí, uvedené v „Instalačním manuálu“. 
 
PRAVIDELNÁ PROFYLAKTICKÁ PROHLÍDKA 
Pro spolehlivý provoz a zachování dlouhé životnosti záruky na zařízení, je nutné provádět předepsanou pravidelnou 
odbornou profylaktickou prohlídku UPS nejméně každých 12 měsíců. 
V případech závažných objektů zálohování (nemocnice, letiště atp.) nejméně jednou za 6 měsíců. 
Veškerý servis, opravy a zásahy na zařízení musí provádět autorizovaný pravidelně školený zkušený servisní technik 
schválený dodavatelem zařízení. 
 

Údržbu smí provádět pouze autorizovaný a vyškolený servisní personál. 

 
Naše oddělení technického servisu je vám k dispozici k projednání různých možností preventivní údržby. 
 
KONTAKT NA SERVISNÍ STŘEDISKO SCHRACK TECHNIK 
Mailová adresa:  servis@schrack.cz 
Mobilní telefon:  +420 724 301 256 
 
BATERIE 
Díky pokročilému systému péče o baterie chrání naše UPS zdraví baterií během fáze nabíjení i vybíjení. Například je 
implementován algoritmus, který zabrání hlubokému vybití. Životní podmínky a používání ovlivňují životnost baterie. 
Klíčovými faktory, které ovlivňují životnost baterie, jsou teplota okolí, počet výpadků nebo poruch v dodávce proudu, 
počet hlubokých vybití, četnost nabíjení a vybíjení. Aby se zabránilo neočekávanému chování během výpadku sítě, baterie 
by měly být pravidelně kontrolovány a udržovány autorizovaným servisním personálem. 
 
VENTILÁTORY 
Ventilátory namontované v této jednotce UPS mají řízení rychlosti otáček. Okolní teplota a výstupní výkon UPS ovlivňují 
rychlost otáček. Kromě toho může prašné prostředí situaci ještě zhoršit. Preventivní údržba zajišťuje, že je chladicí systém 
udržován v dokonalém provozním stavu. 
 
KONDENZÁTORY 
Nejkritičtějšími kondenzátory uvnitř UPS jsou elektrolytické kondenzátory instalované mezi sběrnicí DC BUS a AC 
vrstvovými kondenzátory používanými pro vstupní a výstupní vysokofrekvenční filtrování. Pro náš zdroj nepřerušovaného 
napájení (UPS) jsme vybrali ty nejlepší komponenty dostupné na trhu, renomovaných značek a dimenzujeme je pro 
maximální spolehlivost. Očekávaná životnost však závisí na způsobu použití a podmínkách prostředí. Preventivní údržba, 
díky periodické kontrole kondenzátorů i dalších komponent, zajišťuje nejvyšší úroveň spolehlivosti systému. 
 
 
 
 

SERVIS A ÚDRŽBA 
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Tabulka 14 - Tabulka hlavních technických údajů UPS 
1 Bez zásahu do baterie (pro 400 V stř.) 3 Při plném zatížení a zdroji THDv < 1 % 5 Hluk ve vzdálenosti 1 m v režimu SMART ACT. 
2 Bez zásahu do baterie (pro 50/60 Hz) 4 Pro verzi s max. počtem a výkonem baterií 6 Bez obalu 

   

USS3T – USS3M – od 10 do 40 kVA 
VSTUP 

Jmenovité 
napětí [V] 

Třífázové (USS3T/USS3M) 400 (3F + N) 
Jednofázová USS3M – pouze do 20 kVA 230 (FÁZE + N) 

Jmenovitá frekvence [Hz] 50-60 
Přijatelná tolerance vstupního napětí [%] 1 +/- 20 při 100% zatížení; -40 +20 při 50% zatížení 
Přijatelná tolerance pro vstupní frekvenci [Hz] 2 40-72 

Technologie 
Vysokofrekvenční IGBT (Bipolární tranzistor s izolovaným hradlem) s 

ovládáním PFC (Účiník jalové složky), nezávislý režim digitálního 
průměrného proudu na každé vstupní fázi 

Harmonické zkreslení vstupního proudu [%] 3 THDi  3 
Účiník na vstupu ≥ 0,99 
Power Walk-In (Trvání postupného náběhu usměrňovače) Programovatelné od 1 do 120 s v krocích po 1 s 
Zapínací proud Imax < In 
VÝSTUP 

Jmenovité 
napětí [V] 

Třífázové (USS3T) 380-400-415 (3F + N) 
Jednofázová USS3M – pouze do 20 kVA 220-230-240 (FÁZE + N) 

Jmenovitá frekvence [Hz] 50/60 
Jmenovitý zdánlivý výstupní výkon [kVA] 10 / 15 / 20 (USS3M) - 10 / 15 / 20 / 30 /40 (USS3T) 
Jmenovitý činný výstupní výkon [kW] 10 / 15 / 20 (USS3M) - 10 / 15 / 20 / 30 /40 (USS3T) 
Výstupní účiník 1 
Přesnost výstupního napětí (vzhledem k 400 (230) Vac) [%]  1 
Statická stabilita [%]  0.5 
Dynamická stabilita EN62040-3 Třída výkonu 1 
Harmonické zkreslení výstupního napětí s běžnou 
odporovou lineární a nelineární zátěží [%] 

< 1 % s odporovou lineární zátěží 
≤ 1,5% s odporovou nelineární zátěží 

Činitel výkyvu povolený při jmenovitém zatížení 3:1 
Přesnost frekvence v režimu naprázdno [%] 0,01 
Přetížení měniče (Vin > 345 V AC) 103% trvale, 110% 60 minut, 125% 10 minut, 150% 1 minuta 
Přetížení bypass 110% trvale,125% 60 min, 150% 10 min, 200% 1 min, > 200% 20 sek 
Technologie Vysokofrekvenční IGBT s digitálním řízením 
BATERIE 

Jmenovité napětí [Vdc] ±240 
Standardní maximální nabíjecí proud [A] 6 (10 – 15 – 20 kVA modely) – 10 (30 – 40 kVA modely) 
Algoritmus nabíjení akumulátoru Dvouúrovňový s teplotní kompenzací 
Technologie Digitálně řízená regulace PWM (Pulsně šířková modulace) 
Tolerance vstupního napětí pro dobíjení při maximálním 
proudu [V] 365-480 
OSTATNÍ 
Slyšitelný hluk Smart Active [dB(A)] 5 USS3T/USS3M < 40  +/- 2dB(A) 
Barva RAL 7016 
Provozní okolní teplota UPS / baterie VRLA AGM 0 – 40 °C  /  15- 25 °C 
ROZMĚRY A HMOTNOST 
Typ skříně CPT ACT XTD 
Š x H x V [mm] 280 x 840 x 700 380 x 850 x 1025 440 x 840 x 1320 

Hmotnost bez baterií 
[kg] (USS3T / USS3M) 

10kVA 48 72 103 
15kVA 50 74 105 
20KVA 52 76 107 
30kVA – 78 112 
40kVA – 82 116 

Hmotnost s bateriemi [kg] 4 
(USS3T/USS3M) 

10kVA 151 278 412 
15kVA 153 280 414 
20KVA 155 282 416 
30kVA – 284 421 
40kVA – 288 425 

TABULKA TECHNICKÝCH DAT 


