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ÚVOD 
 
Blahopřejeme vám k zakoupení výrobku UPS Genio Maxi Green a vítáme vás mezi zákazníky Schrack Technik! 
Chcete-li využít servisní podpory, kterou společnost Schrack Technik nabízí, navštivte stránku www.schrack.cz  
 
Společnost se vysoce specializuje na vývoj a výrobu záložních zdrojů elektrické energie (UPS). 
UPS této série jsou vysoce kvalitní výrobky, pečlivě navržené a vyrobené tak, aby zajistily nejvyšší úroveň výkonu. 
 
 
Instalaci tohoto zařízení může provést kdokoli pod podmínkou, že si POZORNĚ PŘEČTE UŽIVATELSKOU A 
BEZPEČNOSTNÍ PŘÍRUČKU. 
 
Uvnitř UPS a bateriového boxu vzniká NEBEZPEČNÉ elektrické napětí. Veškerou údržbu smějí provádět 
VÝLUČNĚ kvalifikovaní pracovníci. 
 
Tato příručka obsahuje podrobné pokyny pro používání UPS a bateriového boxu. 
Abyste získali informace, jak používat zařízení a maximalizovat jeho výkon, uschovejte si pečlivě tuto příručku a 
před uvedením zařízení do provozu si ji pozorně přečtěte. 
 
 

 
Důležité upozornění: 
Záruční podmínky jsou porušeny a ke ztrátě záruky dochází především 
v následujících případech: 

• při nedodržení požadavků návodu na obsluhu; 
• při nedodržení požadovaných provozních podmínek; 
• při jakémkoliv neodborném zásahu uživatelem; 
• při zásahu na zařízení subjektem neschváleným dodavatelem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

© Bez předchozího souhlasu výrobce a dodavatele není dovoleno rozmnožovat kteroukoli část této příručky, vcelku ani částečně. 
Z důvodu vylepšování si výrobce vyhrazuje právo provádět kdykoli a bez předchozího upozornění úpravy popsaného výrobku. 

 
 



 

 

SERVIS UPS A PRAVIDELNÁ KONTROLA BATERIÍ: 

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

• při skladovací teplotě  0 až +15 °C, minimálně 1x za 3 měsíce, 
• při skladovací teplotě +15 až +25 °C,  minimálně 1x za 6 měsíců 
• a při skladovací teplotě +25 až +40 °C,  minimálně 1x za 3 měsíce. 

 
 
 
 
 

POŽADOVANÉ PROVOZNÍ PODMÍNKY: 

TEPLOTA: 

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

 
VLHKOST: 

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

 
 
 
 

POŽADOVANÉ PODMÍNKY PRO SKLADOVÁNÍ: 

TEPLOTA: 

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

VLHKOST: 

Relativní vlhkost vzduchu nesmí překročit hodnotu 95% a nesmí dojít ke stavu 
rosného bodu (kondenzace na chladném povrchu zařízení a jeho částí). 

 
 
 



OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
 
Při vývoji svých výrobků věnuje naše společnost velké prostředky na analýzu environmentálních hledisek. 
Všechny naše výrobky splňují cíle stanovené v systému environmentálního řízení, který společnost vypracovala 
v souladu s příslušnými normami. 
 
 
Tento výrobek neobsahuje žádné nebezpečné materiály jako CFC, HCFC nebo azbest. 
 
 
Při volbě obalů byla dána přednost recyklovatelným materiálům. 
Pro správnou likvidaci obalové materiály roztřiďte a určete jejich druhy podle níže uvedené tabulky. Všechny materiály 
likvidujte v souladu s příslušnými normami platnými v zemi, kde je výrobek používán. 
 
 

POPIS MATERIÁL 
Krabice Karton 

Výplň rohů Pěnový polystyren 

Ochranný sáček  Polyetylén 

Sáček s příslušenstvím Polyetylén 

Paleta Dřevo + pěnový polystyren 

Skluz Dřevo 

 
 

LIKVIDACE VÝROBKU 
 
UPS a bateriový box obsahují elektronické karty a baterie, které jsou považovány za TOXICKÝ a NEBEZPEČNÝ odpad. 
Na konci provozní životnosti zlikvidujte výrobek v souladu s příslušnými místními právními předpisy. 
Správnou likvidací výrobku přispějete k ochraně životního prostředí i zdraví osob. 
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ÚVODNÍ INFORMACE 

 

GENIO MAXI GREEN používá ON-LINE technologii s dvojitou konverzí, čímž je zaručena nejvyšší spolehlivost a 
maximální ochrana při kritických zatíženích, např. u serverů, IT aplikací a hlasových/datových zařízení. 
 

 
 
 
Pouze u verzí USSPM 6, USSPH 8 - 10 a 10 ER je vedle UPS možné použít jedno nebo více rozšiřujících zařízení 
známých jako BATERIOVÉ BOXY (volitelné příslušenství) stejných rozměrů a estetického provedení. 
 

 
 
 
UPS modelu ER vybavené vylepšenými nabíječkami baterií jsou řešením pro aplikace s nepřetržitým provozem, které 
vyžadují dlouhé provozní doby s napájením z baterií. U těchto verzí jsou baterie umístěny v oddělených boxech, které 
jsou navrženy pro velké baterie s vysokou kapacitou. 



 

POHLEDY NA UPS 

ČELNÍ POHLED (VŠECHNY MODELY) 
 

  
 

 

 
Displej 

 
Víceúčelová tlačítka 

 
Kolečka (přední otočná a zablokovatelná, zadní pevná) 

 



POHLED ZEZADU (USSPM 6) 
 

Se zadním krytem Bez zadního krytu 

  
 

 
Komunikační port USB 

 

 
Vstupní spínač 

 
Komunikační port RS232 a kontakty 

 
Ruční bypass pro údržbu 

 
Inteligentní zdířka 

 
Výstupní spínač 

 
Chladicí ventilátory 

 
Kryt svorkovnice 

 
Paralelní port (volitelný)  

 
Aretační svorka 

 
Konektor pro přídavné baterie  

 
Zemnicí šrouby 

 
Zásuvka pro sdílení energie  

 
Svorky pro připojení vstupních/výstupních kabelů 
(viz příslušný oddíl) 

 
Pojistka sdílení energie    

 
  



POHLED ZEZADU (USSPH 8 - 10 - 10 ER) 
 

Se zadním krytem Bez zadního krytu 

  
 

 
Komunikační port USB 

 

 
Vstupní spínač 

 
Komunikační port RS232 a kontakty 

 
Ruční bypass pro údržbu 

 
Inteligentní zdířka 

 
Výstupní spínač 

 
Chladicí ventilátory 

 
Kryt svorkovnice 

 
Paralelní port (volitelný)  

 
Aretační svorka 

 
Konektor pro přídavné baterie  

 
Zemnicí šrouby 

 
Zásuvka pro sdílení energie  

 
Svorky pro připojení vstupních/výstupních kabelů 
(viz příslušný oddíl) 

 
Pojistka sdílení energie    

 
  



POHLED ZEZADU (USSPH 15 - 20 - 20 ER) 
 

Se zadním krytem Bez zadního krytu 

  
 

 
Komunikační port RS232 a kontakty 

 

 
Ruční bypass pro údržbu 

 
Komunikační port USB 

 
Výstupní spínač 

 
Inteligentní zdířka 

 
Pojistky pro přídavné baterie 

 
Paralelní port (volitelný) 

 
Kryt svorkovnice 

 
Chladicí ventilátory  

 
Aretační svorka 

 
Zásuvka pro sdílení energie  

 
Svorky pro přídavné baterie (viz příslušný oddíl) 

 
Pojistka sdílení energie  

 
Zemnicí šrouby 

 
Vstupní spínač  

 
Svorky pro připojení vstupních/výstupních kabelů 
(viz příslušný oddíl) 

 
 



 

ZOBRAZOVACÍ PANEL 

 

 
 
 
 

 
Tlačítko “SEL” (Volba) 

 

 
Ukazatel nabití baterie 

 
Tlačítko „ON“ (Zapnout) 

 
Úroveň připojené zátěže 

 
Tlačítko „STAND-BY“ (Pohotovost) 

 
Konfigurační oblast 

 
Normální provoz 

 
Servisní výzva 

 
Napájení ze sítě  

 
Časovač 

 
Napájení z baterií  

 
Oblast měřených veličin 

 
Zátěž napájena přes bypass  

 
Pohotovost  / alarm 

  



 

BATERIOVÝ BOX (VOLITELNÝ) 

BATERIOVÝ BOX je volitelným příslušenstvím této řady UPS (stejné rozměry a estetické vlastnosti). 
BATERIOVÝ BOX obsahuje baterie, které umožňují prodloužení provozní doby záložního zdroje energie při delších 
výpadcích napájení. Počet použitých baterií se může lišit v závislosti na typu UPS, pro který má být BATERIOVÝ BOX 
použit. Je proto nutné dávat velký pozor, aby napětí baterií v BATERIOVÉM BOXU odpovídalo přípustnému napětí pro 
danou UPS. 
Je možné připojit další BATERIOVÉ BOXY a vytvořit tak řetěz, kterým lze dosáhnout jakéhokoli nezávislého času bez 
napájení ze sítě. 
 
 
 

POHLED ZEZADU 

 

 
 

 
Konektor pro přídavné baterie 

 
Zemnicí šroub 

 
Kolečka (přední otočná a zablokovatelná, zadní pevná) 

 
   



INSTALACE 

 

SUNDÁNÍ UPS NEBO BATERIOVÉHO BOXU Z PALETY 

� Přeřízněte popruhy a lepenkovou krabici 
opatrně vytáhněte směrem nahoru. 

� Vyjměte krabici s příslušenstvím, dřevěný 
skluz a polystyrenové výplně rohů. 

 

 

� Odstraňte spodní polystyrenové výplně rohů, 
otáčejte je přitom, jak je vidět na obrázku. 

� Otevřete ochranný sáček a celý jej stáhněte 
dolů. 

 

 

� Dříve odstraněný skluz umístěte na zadní 
stranu palety (viz obrázek). Zkontrolujte, zda 
skluz spočívá pevně na paletě, aby nemohl 
během vykládky spadnout. Zatlačte na UPS 
z přední strany, při jeho spouštění z palety si 
počínejte mimořádně opatrně. 

 

 

 
POZNÁMKA: Všechny obalové materiály uschovejte pro budoucí použití. 
  



 

VÝCHOZÍ KONTROLA OBSAHU 

Po otevření obalu musíte nejprve zkontrolovat jeho obsah. 
Balení musí obsahovat: 
 

UPS USB kabel Kabel RS232 

 

 

 

 
 
 
 

Skluz Uživatelská  + bezpečnostní příručka 

  



 
PROSTŘEDÍ PRO INSTALACI 

UPS a bateriový box je třeba nainstalovat do větraného, čistého prostředí, chráněného před nepřízní počasí. 
Relativní vlhkost v tomto prostředí nesmí překročit maximální hodnoty uvedené v tabulce s technickými údaji. 
Je-li UPS v provozu, musí být provozní teplota v rozmezí 0 až 40 °C a zařízení nesmí být umístěno na místech 
vystavených přímému slunečnímu záření nebo horkému vzduchu. 
 

 

Doporučená provozní teplota pro UPS i baterie je 20 až 25 °C. Při provozní teplotě 20 °C je reálná provozní 
životnost baterií v průměru 5 let. Dosáhne-li provozní teplota 30 °C, provozní životnost je poloviční. 

 

 
 
 

 

INSTALACE BATERIOVÉHO BOXU 

 

UPOZORNĚNÍ: 
ZKONTROLUJTE, ZDA NAPĚTÍ BATERIOVÉHO BOXU ODPOVÍDÁ PŘÍPUSTNÉMU NAPĚTÍ UPS. 
HODNOTU NAJDETE V ZADNÍ ČÁSTI ZAŘÍZENÍ. 

 
 
 

VERZE USSPM 6, USSPH 8 -10 - 10 ER 
Je možné připojit více než jeden bateriový box a tím dosáhnout jakékoli úrovně nezávislosti při výpadku síťového 
napájení. Všechny bateriové boxy zapojte za sebou, jak je vidět na obrázku níže: 
 
 

 
 
 
 
  



VERZE USSPH 15 - 20 - 20 ER 

Svorky pro připojení externích baterií jsou umístěny pod zadním krytem. 
Demontujte dva boční šrouby (každý na jedné straně, viz obrázek), 
kterými je zajištěna spodní část krytu. 

 
 

Zadní kryt zvedněte a vyjměte (viz vedlejší obrázek). 

 
 
 
1. PŘIPOJENÍ: Použijte 3 kabely průřezu 25 mm2 (+, N a -) 

 
2. Připojte vodiče k příslušným svorkám, dodržte přitom přesně níže uvedené pokyny: 

 

a - Zkontrolujte, zda je odpojovač externího bateriového boxu rozpojený. 
b - Kladný vodič připojte ke svorce 11. 
c - Nulový vodič připojte ke svorce 12. 
d - Záporný vodič připojte ke svorce 13. 

 

 
  



NASTAVENÍ JMENOVITÉ KAPACITY BATERIE 
Před připojením jednoho či více bateriových boxů nakonfigurujte UPS tak, aby odpovídal aktuální jmenovité hodnotě 
kapacity (celkový počet Ah baterií v UPS + externích baterií). Pro tuto operaci použijte vyhrazený konfigurační software 
UPSTools, který je k dispozici zdarma na www.ups-technet.com. Při montáži bateriového boxu musí být UPS vypnut a 
odpojen od sítě. 
 
 

 

UPOZORNĚNÍ: 
Uživatel nesmí prodlužovat připojovací kabely (pouze pro verze USSPM 6, USSPH 8 - 10 - 10 ER). 
Po připojení UPS k bateriovým boxům vložte na místo pojistky a přepněte spínače bateriových boxů do 
polohy ON (zapnuto) (pouze pro verze USSPH 15 - 20 - 20 ER). 
K jednomu bateriovému boxu ani k několika bateriovým boxům zapojeným do série  není možné připojit 
více než jeden UPS. 

  

 
 
  



 
PŘIPOJENÍ 

INSTALACI MŮŽE PROVÁDĚT POUZE OSOBA S PŘÍSLUŠNOU KVALIFIKACÍ. 

NEJPRVE JE NUTNO PŘIPOJIT OCHRANNÝ VODIČ (ZEMNICÍ KABEL), A TO KE ŠROUBU OZNAČENÉMU  

UPS NESMÍ BÝT NIKDY UVEDEN DO PROVOZU, NENÍ-LI PŘIPOJEN K ZEMNICÍMU SYSTÉMU. 
 

Upozornění: Pokud je UPS správně připojen k nulovému (N) a fázovému (F) vodiči dle značek na zástrčkách a 
zásuvkách, po instalaci nijak nezmění stávající uspořádání nulového vodiče. Odpor na nulové přípojce musí být nižší než 
0,1 Ohm. 
Diferenciální spínač umístěný před zařízením sepne rovněž v případě poruchy, která se vyskytne za UPS. Při výpočtu 
reaktivity tohoto spínače je třeba vzít do úvahy svodový proud UPS (přibližně 2 mA) a zatěžovací proud, které se oba 
dostávají na zemnicí vodič UPS. 
 

Přívod UPS Diferenciální spínač 

Jednofázový Typ B nebo Typ A 

Třífázový Typ B 

 
Uspořádání nulového vedení se změní pouze tehdy, je-li použit také oddělovací transformátor nebo pokud UPS pracuje 
s nulovým vedením odpojovaným před zařízením. 
V žádném případě nepřipojujte výstupní nulové vedení ke vstupnímu nulovému vedení ani k uzemnění, jelikož 
by to mohlo UPS poškodit. 
 
Při připojování síťového napájení a zátěže postupujte podle následujících pokynů: 

1. Před zařízení nainstalujte magneticko-tepelný spínač (63 A pro verze USSPM 6, USSPH 8 - 10 - 10 ER; 125 A pro 
verze USSPH 15 - 20 - 20 ER) s intervenční křivkou B nebo C (4pólový pro třífázové verze, 2pólový pro jednofázové 
verze). 

 

2. Svorky pro připojení vstupních a výstupních vedení se nacházejí 
pod zadním krytem. Demontujte dva boční šrouby (každý na jedné 
straně, viz obrázek), které přidržují kryt ve spodní části. 

 
 

3. Zadní kryt zvedněte a sundejte (viz vedlejší obrázek). 

 
 
  



JEDNOFÁZOVÁ VERZE 

 
4. (JEDNOFÁZOVÉ PŘIPOJENÍ USSPM 6): použijte 3 kabely průřezu 6 mm2 (UZEMNĚNÍ, N a L) pro vstup a 

3 kabely průřezu 6 mm2 pro výstup (UZEMNĚNÍ, N a L). 
 

5. Připojte vodiče k příslušným svorkám, dodržte přitom přesně níže uvedené pokyny: 

Vstupní vedení 

a - Zkontrolujte, zda je předřazený magneticko-tepelný spínač rozpojený. 

b - Připojte zemnicí vodič ke šroubu A. 

c - Připojte nulový vodič ke svorce 2. 

d - Připojte fázový vodič ke svorce 1.  

Výstupní vedení 

a - Připojte zemnicí vodič ke šroubu B. 

b - Připojte nulový vodič ke svorce 3. 

c - Připojte fázový vodič ke svorce 4. 

Dálkový by-pass 

a - Zkontrolujte, zda je mezi svorkami 5 a 6 přeponka potřebná pro správnou funkci UPS. 

R.E.P.O. 

a - Zkontrolujte, zda je mezi svorkami 7 a 8 přeponka potřebná pro správnou funkci UPS. 

 

 
 

6. Svorky řádně dotáhněte, zavřete zadní kryt a zajistěte jej dříve demontovanými šrouby. 

 
   



 
KOMBINOVANÁ VERZE 

JEDNOFÁZOVÉ PŘIPOJENÍ 

 
4. (JEDNOFÁZOVÉ PŘIPOJENÍ USSPH 8 - 10 - 10 ER): použijte 3 kabely průřezu 10 mm2 (UZEMNĚNÍ, N a L) pro 

vstup a 3 kabely průřezu 10 mm2 pro výstup (UZEMNĚNÍ, N a L). 

(JEDNOFÁZOVÉ PŘIPOJENÍ USSPH 15): použijte 3 kabely průřezu 16 mm2 (UZEMNĚNÍ, N a L) pro vstup a 
3 kabely průřezu 16 mm2 pro výstup (UZEMNĚNÍ, N a L). 

(JEDNOFÁZOVÉ PŘIPOJENÍ USSPH 20 - 20 ER): použijte 3 kabely průřezu 25 mm2 (UZEMNĚNÍ, N a L) pro 
vstup a 3 kabely průřezu 25 mm2 pro výstup (UZEMNĚNÍ, N a L). 

 

5. Propojte nakrátko vstupní svorky (1, 2 a 3) pomocí přeponky dodané v sadě příslušenství. Vodiče připojte 
k příslušným svorkám, dodržujte přitom přesně níže uvedené pokyny: 

Vstupní vedení  

a - Zkontrolujte, zda je předřazený magneticko-tepelný spínač rozpojený. 

b - Připojte zemnicí vodič ke šroubu A. 

c - Připojte nulový vodič ke svorce 4. 

d - Připojte fázový vodič ke svorce 1. 

Výstupní vedení 

a - Připojte zemnicí vodič ke šroubu B. 

b - Připojte nulový vodič ke svorce 5. 

c - Připojte fázový vodič ke svorce 6. 

Dálkový by-pass 

a - Zkontrolujte, zda je mezi svorkami 7 a 8 přeponka potřebná pro správnou funkci UPS. 

R.E.P.O. 

a - Zkontrolujte, zda je mezi svorkami 9 a 10 přeponka potřebná pro správnou funkci UPS. 

 

 
 
6. Svorky řádně dotáhněte, zavřete zadní kryt a zajistěte jej dříve demontovanými šrouby. 

 

7. Proveďte jednofázovou konfiguraci pomocí konfiguračního softwaru (viz oddíl Konfigurační softwaru). 
 
  

PŘEPONKA 



TŘÍFÁZOVÉ PŘIPOJENÍ 
 

1. (TŘÍFÁZOVÉ PŘIPOJENÍ USSPH 8 - 10 - 10 ER): použijte 2 kabely průřezu 4 mm2 (L2 a L3) a 3 kabely průřezu 
10 mm2 (UZEMNĚNÍ, N, L1) pro vstup (pozn.: L1 a N mají větší průřez, protože při provozu za by-passu musejí 
přenést veškerý vstupní proud). Pro výstup použijte 3 kabely průřezu 10 mm2 (UZEMNĚNÍ, N a L).  

(TŘÍFÁZOVÉ PŘIPOJENÍ USSPH 15): použijte 2 kabely průřezu 4 mm2 (L2 a L3) a 3 kabely průřezu 16 mm2 
(UZEMNĚNÍ, N, L1) pro vstup (pozn.: L1 a N mají větší průřez, protože při provozu za by-passu musejí přenést 
veškerý vstupní proud). Pro výstup použijte 3 kabely průřezu 16 mm2 (UZEMNĚNÍ, N a L). 

(TŘÍFÁZOVÉ PŘIPOJENÍ USSPH 20): použijte 2 kabely průřezu 6 mm2 (L2 a L3) a 3 kabely průřezu 25 mm2 
(UZEMNĚNÍ, N, L1) pro vstup (pozn.: L1 a N mají větší průřez, protože při provozu za by-passu musejí přenést 
veškerý vstupní proud). Pro výstup použijte 3 kabely průřezu 25 mm2 (UZEMNĚNÍ, N a L).  

 

2. Připojte vodiče k příslušným svorkám, dodržte přitom přesně níže uvedené pokyny: 

Vstupní vedení  

a - Zkontrolujte, zda je předřazený magneticko-tepelný spínač rozpojený. 

b - Připojte zemnicí vodič ke šroubu A. 

c - Připojte nulový vodič ke svorce 4. 

d - Připojte fázové vodiče ke svorkám 1, 2 a 3 (pro L1 použijte červený vodič). 

Výstupní vedení 

a - Připojte zemnicí vodič ke šroubu B. 

b - Připojte nulový vodič ke svorce 5. 

c - Připojte fázový vodič ke svorce 6. 

Dálkový by-pass 

a - Zkontrolujte, zda je mezi svorkami 7 a 8 přeponka potřebná pro správnou funkci UPS. 

R.E.P.O. 

a - Zkontrolujte, zda je mezi svorkami 9 a 10 přeponka potřebná pro správnou funkci UPS. 

 

 
 

3. Svorky řádně dotáhněte, zavřete zadní kryt a zajistěte jej dříve demontovanými šrouby. 
 

NA VŠECHNY SÍŤOVÉ ODPOJOVACÍ SPÍNAČE NAINSTALOVANÉ MIMO OBLAST UPS JE NUTNO UMÍSTIT 
VÝSTRAŽNÝ ŠTÍTEK S UPOZORNĚNÍM PRO VŠECHNY SERVISNÍ PRACOVNÍKY, ŽE JE K OBVODU PŘIPOJEN 
UPS. NA ŠTÍTKU MUSÍ BÝT NÁSLEDUJÍCÍ NÁPIS: 
 

PŘED PRACÍ NA TOMTO OBVODU 
ODPOJTE UPS   



 
SVORKOVNICE PRO DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ 

DÁLKOVÝ BY-PASS PRO ÚDRŽBU 
 
Abyste byli schopni externě dálkově ovládat by-pass údržby, řiďte se výše uvedenými body 1, 2 a 3. Poté postupujte 
následovně: 

 
1. Připojte svorky dálkového by-passu pomocí kabelu průřezu 2 x 0,75 mm2. 
 
2. Obě kabelová vedení připojte ke svorkám 5 a 6 (pro verzi USSPM 6), 7 a 8 (pro verzi USSPH 8 - 10 - 10 ER - 15 -20 

- 20 ER), abyste mohli dálkový by-pass náležitě externě ovládat. 

 

USSPM 6 USSPH 8 - 10 - 10 ER - 15 - 20 - 20 ER 
  

  
 

 

3. Svorky řádně dotáhněte, zavřete zadní kryt a zajistěte jej dříve demontovanými šrouby. 

 

Poznámka: Funkci dálkového by-passu lze s UPS použít jak u jednofázové, tak u třífázové konfigurace. 

  



R.E.P.O. 
 
Svorkovnice na zadní straně UPS obsahuje rovněž funkci R.E.P.O. (Remote Emergency Power Off), kterou lze použít 
k dálkovému vypnutí UPS v případě nebezpečí. 
 
Výrobce dodává UPS se svorkami REPO propojenými nakrátko. Při instalaci toto krátké spojení odstraňte a připojte 
k normálně sepnutému kontaktu zařízení. 
V případě nebezpečí, pokud je použito zařízení k zastavení, ovládání REPO se rozpojí, UPS přejde do pohotovostního 
režimu a zátěž se kompletně odpojí.  
 
Pozor: před restartem UPS resetujte zastavovací zařízení. 
 

Rozvody na desce svorkovnice dálkového ovládání mají vlastní napájení pomocí obvodů SELV. Nepotřebují proto 
externí napájení. Je-li kontakt sepnutý, protéká maximální proud 15 mA. 
Veškerá připojení pomocí svorkovnice dálkového ovládání jsou provedena kabelem, který zaručuje spojení s dvojitou 
izolací. 
 
Chcete-li vyvést ovládání R.E.P.O., demontujte oba šrouby zajišťující spodní část zadního krytu a kryt sejměte (jak je 
uvedeno v oddíle „Připojení“). Poté postupujte následovně: 
 
1. K připojení svorek  R.E.P.O. použijte kabel průřezu 2 x 0,75 mm2. 

 
2. Oba vodiče kabelu připojte ke svorkám 7 a 8 (pro verzi USSPM 6), 9 a 10 (pro verze USSPH 8 - 10 - 10 ER - 15 - 20 

- 20 ER), aby bylo možné UPS externě vypnout. 
 
 

USSPM 6 USSPH 8 - 10 - 10 ER - 15 - 20 - 20 ER 
  

  
 
 
3. Svorky řádně dotáhněte, zavřete zadní kryt a zajistěte jej dříve demontovanými šrouby. 
 
  



POUŽITÍ 

 

PŘIPOJENÍ A PRVNÍ ZAPNUTÍ 

1) Zkontrolujte, zda je v systému před UPS zapojeno zařízení k ochraně proti nadproudům a zkratům. Doporučená 
ochranná hodnota je 63 A (pro verze USSPM 6, USSPH 8 - 10 - 10 ER) nebo 125 A (pro verze USSPH 15 - 20 
- 20 ER) se spínací křivkou B nebo C. 

2) Sepněte magneticko-tepelný spínač umístěný před UPS. 

3) Stiskem sepněte vstupní a výstupní spínače a vložte pojistky baterií (jsou-li použity) umístěné pod krytem 
v zadní části UPS. 

4) Po krátké době se UPS zapne, rozsvítí se displej, ozve se pípnutí a rozbliká ikona . UPS je v pohotovostním 
režimu: což znamená, že spotřebovává pouze malé množství energie. Mikrořadič, který sleduje diagnostiku je 
pod napětím; baterie se nabíjejí; vše je připraveno k aktivaci UPS. Také provoz baterií je v pohotovostním 
režimu, pokud je časovač aktivní. 

5) Zkontrolujte, který provozní režim je nastaven na displeji; je-li třeba, nastavte požadovaný režim podle odstavce 
„Konfigurace provozních režimů”. Pro pokročilou konfiguraci UPS použijte software UPSTools, který lze 
stáhnout na internetové stránce www.schrack.cz. 

 
 

ZAPNUTÍ PŘI NAPÁJENÍ ZE SÍTĚ 
1) Stiskněte na 1 sekundu tlačítko „ON“. Poté se na 1 sekundu rozsvítí všechny ikony na displeji a UPS pípne. 

1) Zapněte zařízení připojené k UPS. 

Pouze při prvním zapnutí: po 30 sekundách zkontrolujte, zda UPS pracuje správně: 

1) Simulujte výpadek napájení odpojením napájení UPS. 

2) Zátěž musí zůstat pod napětím, musí se rozsvítit ikona  a každé 4 sekundy se musí ozvat pípnutí. 

3) Po obnovení napájení se musí UPS vrátit k provozu ze sítě. 

 
 

ZAPNUTÍ PŘI NAPÁJENÍ Z BATERIÍ 
1) Přidržte tlačítko „ON“ stlačené nejméně na 5 sekund. Všechny ikony na displeji se na 1 sekundu rozsvítí. 

2) Zapněte zařízení připojené k UPS. 

 
 

VYPNUTÍ UPS 
Chcete-li UPS vypnout, podržte nejméně na 2 sekundy stlačené tlačítko „STBY“. UPS se vrátí do pohotovostního režimu 

a rozbliká se ikona : 

1) Pokud je přítomno napětí v síti a vy chcete UPS zcela vypnout, rozpojte vstupní odpojovač a UPS se po 
14 sekundách vypne. 

2) Během provozu v bateriovém režimu, kdy není nastaven časovač, UPS automaticky vypne po 30 sekundách. 
Pokud je naopak časovač nastaven, vypněte UPS tak, že stisknete a přidržíte nejméně na 5 sekund tlačítko 
„STBY“. Pro úplné vypnutí vypněte vstupní spínač. 

  



 
ZPRÁVY ZOBRAZOVANÉ NA DISPLEJI 

Tato kapitola podrobně popisuje různé informace, které se mohou zobrazit na displeji LCD. 

 

STAVOVÁ HLÁŠENÍ UPS 

IKONA STAV POPIS 

  

 

Trvale Indikuje poruchu. 

Přerušovaně UPS je v pohotovostním režimu. 

 

 
Trvale Indikuje běžný provoz. 

 

 

Trvale UPS je napájen ze sítě. 

Přerušovaně 
UPS je napájen ze sítě, ale výstupní napětí není synchronizováno 
s napětím sítě. 

 

 

Trvale 
UPS je napájen z baterie. V tomto stavu vydává UPS v pravidelných 
4sekundových intervalech zvukový signál (pípnutí). 

Přerušovaně 
Výstraha před vybitím baterie. Indikuje, že nezávislost baterie se blíží ke 
konci. V tomto stavu UPS pravidelně pípá v sekundových intervalech. 

 

 
Trvale Indikuje napájení zátěží připojených k UPS přes by-pass. 

 

 
Dynamicky Udává přibližné nabití baterie v procentech. 

 

 
Dynamicky 

Udává zatížení v procentech aplikované na UPS ve srovnání se 
jmenovitou hodnotou.. 

 

 
Přerušovaně Je potřebná údržba. Kontaktujte středisko podpory.  

 

 

Trvale Indikuje, že je časovač aktivní (naprogramováno zapnutí a vypnutí). 
Časovač lze aktivovat/deaktivovat pomocí dodaného softwaru. 

Přerušovaně Zbývá 1 minuta, než UPS přepne zpět nebo 3 minuty do jeho vypnutí. 



OBLAST ZOBRAZENÍ MĚŘENÝCH VELIČIN 
Na displeji lze postupně zobrazit nejdůležitější měřené veličiny týkající se UPS. 
Je-li UPS zapnut, je na displeji zobrazena hodnota síťového napětí. 
Chcete-li zobrazit jinou naměřenou hodnotu, tiskněte opakovaně tlačítko „SEL“, dokud se požadovaná hodnota neobjeví. 
V případě závady/alarmu (FAULT) nebo zablokování (LOCK) se na displeji automaticky zobrazí typ a kód příslušného 
alarmu. 
 
 
 
JEDNOFÁZOVÉ PŘIPOJENÍ 
 
Některé příklady jsou zobrazeny níže: 
 
 
 

PŘÍKLAD ZOBRAZENÍ
 (1) POPIS  PŘÍKLAD ZOBRAZENÍ

 (1) POPIS 

     

 

Napětí sítě 

 

 

Stav nabití baterií 
v procentech 

     

 

Frekvence sítě 

 

 

Celkové napětí baterií 

     

 

Napětí na výstupu UPS 

 

 

Úroveň zátěže 
v procentech 

     

 

Frekvence výstupního 
napětí 

 

 

Proud odebíraný zátěží 

     

 

Zbývající doba zálohy 

 

 

Teplota chladícího 
systému elektroniky 

uvnitř UPS 

     

 

Porucha / Alarm (2): je 
zobrazen příslušný kód 

 

 

Zablokování (Lock) (2): je 
zobrazen příslušný kód 

 
(1) Hodnoty na obrázcích v tabulce jsou pouze ukázkové. 
(2) Kódy PORUCH / ZABLOKOVÁNÍ se mohou zobrazit pouze tehdy, jsou-li aktivní (skutečně se vyskytuje 

porucha/alarm nebo zablokování). 

 
  



TŘÍFÁZOVÉ PŘIPOJENÍ 
 
 
Některé příklady jsou zobrazeny níže: 
 
 
 

PŘÍKLAD ZOBRAZENÍ
 (1) POPIS  PŘÍKLAD ZOBRAZENÍ

 (1) POPIS 

     

 
Napětí fáze 1(2) 

 

 

Stav nabití baterií 
v procentech 

 
     

 
Napětí fáze 2(2) 

 

 
Napětí baterií (4) 

  

     

 
Napětí fáze 3(2) 

 

 
Napětí baterií (4) 

  

     

 

Napětí na výstupu UPS 

 

 

Úroveň zátěže 
v procentech 

     

 

Frekvence výstupního 
napětí 

 

 

Proud odebíraný zátěží 

     

 

Zbývající doba zálohy 
baterií 

 

 

Teplota chladícího 
systému elektroniky 

uvnitř UPS 

     

 

Porucha / Alarm (2): je 
zobrazen příslušný kód 

 

 

Zablokování (Lock)(3): je 
zobrazen příslušný kód 

 
(1) Hodnoty na obrázcích v tabulce jsou pouze ukázkové. 

(2) Střídavé zobrazení č. fáze / napětí. 
(3) Kódy PORUCH / ZABLOKOVÁNÍ se mohou zobrazit pouze tehdy, jsou-li aktivní (skutečně se vyskytuje 

porucha/alarm nebo zablokování). 
(4) Střídavé zobrazení č. bateriového obvodu / napětí (pro verze USSPH 15 - 20 - 20 ER) 
 Trvalé zobrazení celkového napětí baterií (pro verze USSPM 6, USSPH 8 - 10 - 10 ER) 
 



 
KONFIGURACE PROVOZNÍHO REŽIMU 

Oblast displeje zobrazená na obrázku ukazuje aktivní provozní režim a 
umožňuje uživateli volbu jiných režimů přímo na panelu displeje. 

 
 
JAK POSTUPOVAT: 

• Pro vstup do konfigurační oblasti stiskněte a přidržte nejméně 3 sekundy tlačítko „SEL“. 

• Rozsvítí se ikona „SEL“ v pravé horní části displeje. 

• Chcete-li režim změnit, stiskněte tlačítko „OK“. 

• Pro potvrzení zvoleného režimu stiskněte nejméně na 3 sekundy tlačítko „SEL“. 

 
 

MOŽNÁ NASTAVENÍ 
UPS je navržen tak, aby jej bylo možné konfigurovat v různých provozních režimech: 

• ON-LINE je režim s nejvyšší ochranou zátěže a nejlepší kvalitou výstupního vlnění (*) 

• ECO je režim, v němž UPS spotřebovává nejméně energie, a je tudíž nejúčinnější (**) 

• SMART ACTIVE: v tomto režimu UPS rozhodne, zda pracovat v režimu  ON-LINE, nebo ECO podle statistiky 
o kvalitě síťového napájení. 

• STAND-BY OFF [režim 1]: UPS pracuje jako nouzový zdroj energie. Je-li přítomno síťové napájení, není zátěž 
pod napětím, dojde-li však k výpadku síťového napájení, je zátěž napájena z UPS. 

 
(*) Efektivní hodnota (rms) výstupní frekvence a napětí je trvale kontrolována mikroprocesorem, který nezávisle na 

vlnění síťového napětí udržuje výstupní frekvenci synchronizovanou se sítí v konfigurovatelném rozsahu.  
Mimo tento rozsah není výstup UPS synchronizován se síťovým napájením a přejde na jmenovitou frekvenci. Za 
těchto podmínek nelze na UPS používat by-pass. 

 
(**) Za účelem optimalizace výkonu je zátěž v ECO režimu normálně napájena přes by-pass. Dostane-li se síť mimo 

přípustný rozsah tolerancí, přepne UPS na provoz ON-LINE. Vrátí-li se síť alespoň na pět minut do přípustného 
rozsahu, vrátí se UPS k napájení zátěže přes by-pass. 

 
 

DOPLŇKOVÉ FUNKCE 
 
RUČNÍ BYPASS 
 
Pomocí funkce ručního by-passu lze UPS přepnout na by-pass. Za těchto podmínek je zátěž napájena přímo ze 
síťového vstupu, jakýkoli výpadek sítě má na zátěž přímý dopad. 
 

 

UPOZORNĚNÍ: 
PŘED PROVÁDĚNÍM NÁSLEDUJÍCÍCH OPERACÍ ZKONTROLUJTE, ZDA JSOU VSTUPNÍ A VÝSTUPNÍ  
FREKVENCE UPS SHODNÉ A ZDA NENÍ UPS NAPÁJEN Z BATERIÍ. 

 
Pozor: i když je UPS zapnut, zátěž je v případě výpadku síťového napájení odpojena. 
Pokud se vstupní napájení dostane mimo dané tolerance, UPS automaticky přejde do pohotovostního režimu a odpojí 
zátěž. 
Chcete-li přepnout UPS do režimu ručního by-passu, stiskněte současně tlačítka ON a SEL na dobu minimálně 
5 sekund, nebo sepněte ruční odpojovač by-passu v zadní části UPS. 
Na displeji se zobrazí kód „C05“. 
Pro návrat do normálního provozního režimu stiskněte znovu minimálně na 4 sekundy tlačítka ON a SEL. 
  



PROGRAMOVATELNÁ PŘÍDAVNÁ ZÁSUVKA (EnergyShare) 
 
Zásuvky EnergyShare jsou výstupy, které umožňují automatické odpojení připojené zátěže za určitých provozních 
podmínek. Události, při nichž má dojít k automatickému odpojení zásuvek EnergyShare může uživatel zvolit pomocí 
konfiguračního softwaru UPSTools. Lze například zvolit odpojení po určité době provozu na baterie nebo při dosažení 
hodnoty alarmu před vybitím baterie či v případě přetížení. 
Ve výchozím stavu nejsou zásuvky EnergyShare nakonfigurovány a fungují tudíž jako běžné zásuvky.  
S funkcí EnergyShare souvisí ikona na displeji, jejíž význam je vysvětlen v oddíle nadepsaném „Zprávy zobrazované 
na displeji“. 
 
Poznámka: Maximální výstupní proud zásuvek EnergyShare je 10 A. 
 
 
 
REŽIM PARALELNÍHO PROVOZU (VOLITELNÝ) 
 
Díky rozsahu GENIO MAXI GREEN je možné zapojit paralelně 2 jednotky UPS (každou s vlastní baterií), čímž je 
připravena záloha pro případ poruchy jedné z obou UPS jednotek, popř. lze zdvojnásobit energii dodávanou systémem 
UPS. 
Tuto funkci umožňuje vyhrazená sada, která je k dispozici jako doplňkové příslušenství. 
 
Paralelní sada obsahuje 2 karty, které lze vložit do určených zdířek (paralelní port, viz oddíl „Úvodní informace“) a připojit 
k jejich portům 2 paralelní vodiče. 
 
Další informace o této funkci můžete najít v příručce pro paralelní sadu nebo na internetových stránkách 
www.schrack.cz. 
 
  



 

SOFTWARE 

 
 
 

MONITOROVACÍ A OVLÁDACÍ SOFTWARE 
Software PowerShield3 zaručuje efektivní a intuitivní obsluhu UPS se zobrazením všech nejdůležitějších informací , jako 
je vstupní napětí, aplikovaná zátěž a kapacita baterií. 
Je rovněž schopen provádět vypínací operace a automaticky odesílat e-maily i textové a síťové zprávy v případě 
některých událostí zvolených uživatelem. 
 
POSTUP INSTALACE 

1) Pomocí dodaného kabelu propojte jeden z komunikačních portů UPS s jedním z komunikačních portů na PC. 

2) Stáhněte si software z internetové stránky www.schrack.cz, zvolte přitom konkrétní operační systém. 

3) Řiďte se pokyny instalačního programu. 

4) Podrobnější informace najdete v uživatelské příručce, kterou si můžete stáhnout na www.schrack.cz. 

 
 

KONFIGURAČNÍ SOFTWARE 
 

Software UPSTools umožňuje konfiguraci a plné zobrazení stavu UPS přes USB nebo RS232. 
Přehled možných konfigurací dostupných uživateli najdete v oddíle Konfigurace UPS. 
 
POSTUP INSTALACE 

1) Pomocí dodaného kabelu propojte jeden z komunikačních portů UPS s jedním z komunikačních portů na PC. 

2) Řiďte se pokyny uvedenými v softwarové příručce, kterou najdete v adresáři UPSTools nebo si ji můžete 
stáhnout na internetové stránce www.schrack.cz. 

 

 

UPOZORNĚNÍ: 
Použijete-li komunikační port RS232, není možné komunikovat s portem USB, ani naopak. 
Pro komunikaci s UPS doporučujeme použít kabel kratší než 3 metry. 
Potřebujete-li na UPS dodatečné komunikační porty s odlišnými funkcemi nezávisle na standardních 
portech USB a RS232, je k dispozici rozmanité příslušenství, které lze zasunout do zdířky komunikační 
karty. 

  

 

Zkontrolovat, zda nejsou k dispozici nové, aktualizované verze softwaru, a získat více informací o 
dostupném příslušenství můžete na internetové stránce  www.schrack.cz. 



 
KONFIGURACE UPS 

Následující tabulka ukazuje veškeré možné konfigurace dostupné uživateli, aby mohl UPS co nejlépe přizpůsobit 
individuálním požadavkům. Tyto operace lze provádět pomocí softwaru UPSTools. 
 

FUNKCE POPIS VÝCHOZÍ MOŽNÉ KONFIGURACE 

    

Output frequency 
Výstupní frekvence 

Volba jmenovité výstupní 
frekvence Auto 

• 50 Hz 
• 60 Hz 
• Auto: automatické zjištění vstupní frekvence 

    

Output voltage 
Výstupní napětí 

Volba jmenovitého 
výstupního napětí 230V 220 – 240 V v krocích po 1 V 

    

Operating mode 
Provozní režim 

Volba jednoho ze 4 různých 
provozních režimů 

ON LINE 

• ON LINE 
• ECO 
• SMART ACTIVE 
• STAND-BY OFF (REŽIM 1) 

    

Bypass operation 
Provoz s by-passem 

Volba režimu použití vedení 
by-passu Normal 

• Normal (Normální) 
• Disabled with input/output synchronisation 

(Deaktivováno se vstupní/výstupní 
synchronizací) 

• Disabled without input/output synchronisation 
(Deaktivováno bez vstupní/výstupní 
synchronizace) 

    

Power-off due to 
minimum charge 

Vypnutí při 
minimálním nabití 

Automatické vypnutí UPS 
při napájení z baterie, 
klesne-li nabití pod 5 % 

Disabled 
(Deaktivováno) 

• Enabled (Aktivováno) 
• Disabled (Deaktivováno) 

    

Autonomy limit 
Omezení autonomie 

Maximální doba provozu na 
baterie 

Disabled 
(Deaktivováno) 

• Disabled (úplné vybití baterie) 
• (1 - 65000) s v krocích po 1 sekundě 

    

Battery low 
warning 

Výstraha před vybitím 
baterie 

Odhadovaná zbývající doba 
provozu na baterii 

3 min. (1 - 255) min v krocích po 1 min 

    

Battery test 
Test baterií 

Časový interval mezi 
automatickými testy baterií 

40 hod • Disabled (Deaktivováno) 
• (1 - 1000) h v krocích po 1 hod 

    

Maximum charge 
alarm threshold 
Mezní hodnota pro 

výstrahu maximálního 
nabití 

Volba mezní hodnoty nabití 
uživatelem 

Disabled 
(Deaktivováno) 

• Disabled (Deaktivováno) 
• (0 - 103) %  v krocích po 1 % 

    

Rozsah tolerancí 
vstupní frekvence 

Volba přípustného rozsahu 
vstupní frekvence pro 
přepínání na by-pass a pro 
synchronizaci výstupu.  

± 5% (±3 - ±10) %  v krocích po 1 % 

* Pro konfigurace výstupní frekvence = 50, 60Hz nebo není-li aktivní synchronizace se vstupem, sníží UPS výstupní 
výkon. 



FUNKCE POPIS VÝCHOZÍ MOŽNÉ KONFIGURACE 

    

EnergyShare Volba provozního režimu 
přídavné zásuvky 

Always 
connected 

(Vždy 
zapojeno) 

• Always connected (Vždy zapojeno) 
• Disconnection after no. seconds of battery 

operation 
(Odpojení po N sekundách provozu na baterie) 

• Disconnection after no. seconds of the battery 
discharge pre-alarm signal 
(Odpojení po N sekundách od předvýstrahy o 
vybití baterie) 

• ... (viz příručku UPStools) 
    

Bypass voltage 
thresholds 

Limity napětí pro by-
pass 

Volba přípustného rozsahu 
napětí pro přepnutí na by-
pass 

Low: 180V 
High: 264V 

• Low (Dolní):  180 - 200 v krocích po 1 V 
• High (Horní):  250 - 264 v krocích po 1 V 

    

Bypass voltage 
threshold for ECO 
Limity napětí pro by-
pass v ECO režimu 

Volba přípustného rozsahu 
napětí pro provoz na by-
pass v ECO režimu 

Low: 200V 
High: 253V 

• Low (Dolní):  180 - 220 v krocích po 1 V 
• High (Horní):  240 - 264 v krocích po 1 V 

    
Intervention 

sensitivity for  
ECO 

Citlivost pro zásah 
v ECO režimu 

Volba citlivosti pro přechod 
z ECO režimu Normal 

• Low (Nízká) 
• Normal (Normální) 
• High (Vysoká) 

    

Power-on delay 
Prodleva zapnutí 

Doba prodlevy před 
automatickým zpětným 
přepnutím po obnovení 
síťového napájení 

5 sec. 
• Disabled (Deaktivováno) 
• (1 - 255) s v krocích po 1 s 

    

Funkce 
dálkového 

zapnutí/vypnutí 

Volba funkce přiřazené 
konektoru RS232. 

Disabled 
(Deaktivováno) 

• Disabled /Deaktivováno) 
• Remote ON (Dálkové zapnutí) 
• Remote OFF /Dálkové vypnutí) 
• Remote ON/OFF (Dálkové zapnutí/vypnutí) 

    
Konfigurace 

vstupu 
třífázový / 

jednofázový** 

Volba typu vstupní sítě 
Three-phase 
(Třífázový) 

• Three-phase (Třífázový) 
• Single-phase (Jednofázový) 

 
** Pouze pro verze USSPH 8 - 10 - 10 ER - 15 - 20 - 20 ER. Další informace o síťovém připojení najdete v kapitole 

„Připojení“. 



 
KOMUNIKAČNÍ PORTY 

Na zadní straně UPS (viz Pohledy na UPS) se nacházejí následující komunikační porty: 

• konektor RS232 

• konektor USB 

• rozšiřující zdířka pro přídavné komunikační karty 

 
 

KONEKTOR RS232 
KONEKTOR RS232 

 

PIN č. SIGNÁL POZNÁMKY 

1 Programovatelný výstup *:   
[výchozí: UPS zablokován] 

(*) Kontakt opto-elektrického členu, max. +30 VDC / 35 mA.  
Pomocí dodaného softwaru lze tyto kontakty přiřadit jiným 
událostem. 

 
(**) Opto-elektrický příkaz +5 – 15 VDC.    

Pomocí dodaného softwaru lze tyto kontakty přiřadit jiným 
událostem. 

 
Další informace o rozhraní UPS najdete v dodané příručce. 

2 TXD 

3 RXD 

4 
Programovatelný vstup **: 

[výchozí: deaktivováno] 
5 GND 

6 Stejnosměrné napájení (Imax = 20 mA) 

7 
Programovatelný vstup **: 

[výchozí: deaktivováno] 

8 
Programovatelný výstup *: 

[výchozí: varování před vybitím baterií] 

9 
Programovatelný výstup *: 
[výchozí: provoz z baterií] 

 
 
 

KOMUNIKAČNÍ ZDÍŘKA 
UPS je vybaven rozšiřující zdířkou pro volitelné komunikační karty (viz 
obrázek vpravo), která umožňuje komunikaci zařízení podle hlavních 
komunikačních standardů. 
Některé příklady:  

• Druhý port RS232 a USB 

• Zdvojovač sériového portu 

• Ethernetová síťová karta pro protokoly TCP/IP, HTTP a SNMP 

• Převodníková karta pro protokol JBUS / MODBUS 

• Převodníková karta pro protokol PROFIBUS 

• Karta relé s izolovanými kontakty  
 
 

 

Chcete-li zjistit, zda je k dispozici další příslušenství, navštivte internetové stránky: www.schrack.cz. 

 
  



ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD 

Nepravidelný provoz UPS není s největší pravděpodobností příznakem závady, nýbrž jednoduchých problémů nebo 
chyb. 
Doporučujeme proto pozorně si projít následující tabulku, která shrnuje informace užitečné pro řešení nejběžnějších 
problémů. 
 
 

PROBLÉM MOŽNÁ PŘÍČINA ŘEŠENÍ 

 

DISPLEJ SE NEROZSVÍTÍ 

VSTUPNÍ SPÍNAČ NENÍ 
SEPNUT Sepněte vstupní spínač umístěný na zadní straně UPS. 

CHYBÍ SÍŤOVÝ 
PŘIPOJOVACÍ KABEL 

Zkontrolujte, zda je napájecí kabel správně zapojen. 

V SÍTI NENÍ NAPĚTÍ 
(VÝPADEK) 

Zkontrolujte, zda je napětí v zásuvce, k níž je UPS 
připojen (například pomocí stolní lampy). 

SEPNUTÁ TEPELNÁ 
OCHRANA PŘED 

ZAŘÍZENÍM 

Resetujte tepelnou ochranu. 
UPOZORNĚNÍ: Zkontrolujte, zda není výstup UPS 
přetížen. 

 

DISPLEJ JE ZAPNUT, ALE 
ZÁTĚŽ NENÍ NAPÁJENA 

UPS JE V REŽIMU STAND-BY 
Zapněte napájení zátěže stiskem tlačítka „ON“ na 
předním panelu. 

JE ZADÁN REŽIM „STAND-
BY OFF“ 

Je nutné změnit režim. 
V režimu STAND-BY OFF (nouzové napájení) je zátěž 
napájena pouze v případě výpadku.  

ZÁTĚŽ NENÍ PŘIPOJENA Zkontrolujte připojení zátěže. 

 

UPS PRACUJE Z BATERIÍ, 
AČKOLI JE PŘÍTOMNO 

NAPĚTÍ V SÍTI. 

VSTUPNÍ NAPĚTÍ JE MIMO 
PŘÍPUSTNÉ TOLERANCE PRO 

PROVOZ ZE SÍTĚ 

Problém se sítí. Počkejte, dokud se vstupní napětí sítě 
nevrátí do předepsaných mezí. UPS automaticky obnoví 
provoz ze sítě.  

SEPNUTÁ TEPELNÁ 
OCHRANA PŘED 

ZAŘÍZENÍM 

Resetujte tepelnou ochranu. 
UPOZORNĚNÍ: Zkontrolujte, zda není výstup UPS 
přetížen. 

 

NA DISPLEJI JE ZOBRAZEN 
NÁSLEDUJÍCÍ KÓD: F10 

VADNÁ VSTUPNÍ POJISTKA 
UPS vypněte a odpojte od napájení. Kontaktujte centrum 
podpory. 

 
 
 
  



PROBLÉM MOŽNÁ PŘÍČINA ŘEŠENÍ 

 

HOUKAČKA TRVALE ZNÍ A 
NA DISPLEJI JE ZOBRAZEN 
JEDEN Z NÁSLEDUJÍCÍCH 

KÓDŮ: A54, F50, F51, F52, 
F53, L50, L51, L52, L53 

UPS JE PŘETÍŽEN 

Snižte zátěž v rozsahu do 100% (nebo uživatelského 
rozsahu v případě kódu A54).   
Zobrazí-li se na displeji zámek:  
Odstraňte zátěž a UPS vypněte a znovu zapněte. 

 

NA DISPLEJI JE ZOBRAZEN 
NÁSLEDUJÍCÍ KÓD: A62 

CHYBÍ BATERIE NEBO 
BATERIOVÝ BOX, POPŘ. 

NEJSOU PŘIPOJENY 

U verzí s přídavnou nabíječkou baterií místo baterií 
zkontrolujte, zda je vložen bateriový box a zda je 
správně připojen k UPS. 

 

HOUKAČKA TRVALE ZNÍ A 
NA DISPLEJI JE ZOBRAZEN 
JEDEN Z NÁSLEDUJÍCÍCH 

KÓDŮ: F20, F21, F22, F40, 
F43, F96 

ZÁVADA UPS. 
PRAVDĚPODOBNĚ SE 

BRZY ZABLOKUJE. 

Je-li to možné, odpojte napájení zátěže a vypněte a 
znovu zapněte UPS; pokud problém přetrvává, spojte se 
s centrem podpory. 

 

HOUKAČKA TRVALE ZNÍ A 
NA DISPLEJI JE ZOBRAZEN 
JEDEN Z NÁSLEDUJÍCÍCH 

KÓDŮ: F04, L04 

TEPLOTA ŘÍDICÍCH 
PROCESORŮ UVNITŘ UPS 

JE PŘÍLIŠ VYSOKÁ 

Zajistěte, aby teplota prostředí, v němž je UPS umístěn, 
nepřekročila 40 °C.   

 

HOUKAČKA TRVALE ZNÍ A 
NA DISPLEJI JE ZOBRAZEN 
JEDEN Z NÁSLEDUJÍCÍCH 

KÓDŮ: F53, L53 

NA JEDNOM ČI VÍCE 
ZAŘÍZENÍCH NAPÁJENÝCH 

Z UPS SE VYSKYTLA 
CHYBA 

Odpojte všechna zařízení, UPS vypněte a znovu 
zapněte, zařízení znovu po jednom připojte, abyste 
mohli identifikovat, které z nich je vadné. 

 

HOUKAČKA TRVALE ZNÍ A 
NA DISPLEJI JE ZOBRAZEN 
JEDEN Z NÁSLEDUJÍCÍCH 

KÓDŮ: F31, F33, F60, L20, 
L21, L22, L23, L24, L40, 

L41, L42, L43, L96 

ZÁVADA UPS 
Je-li to možné, odpojte napájení zátěže a vypněte a 
znovu zapněte UPS; pokud problém přetrvává, spojte se 
s centrem podpory. 

 

NA DISPLEJI JE ZOBRAZEN 
JEDEN Z NÁSLEDUJÍCÍCH 

KÓDŮ: C01, C02, C03, C05, 
C05 

JE AKTIVOVÁN DÁLKOVÝ 
PŘÍKAZ 

Pokud je tento stav nežádoucí, zkontrolujte stav vstupů 
příkazů na všech volitelných kartách s kontakty. 

 

NA DISPLEJI JE 
ZOBRAZEN KÓD: C02 

JE AKTIVOVÁNA FUNKCE 
RUČNÍHO BY-PASSU 

Chcete-li na UPS zrušit funkci ručního by-passu, 
stiskněte současně nejméně na 4 sekundy tlačítka ON a 
SEL nebo rozpojte odpojovač ručního by-passu na zadní 
straně UPS. 

 
 

 

POZOR: 
V případě trvalé závady nebude UPS schopen napájet zátěž. Za účelem zajištění úplné ochrany vašeho 
zařízení vám doporučujeme nainstalovat zařízení ATS (automatický přepínač) nebo automatický externí by-
pass. 
Více informací najdete na www.schrack.cz. 



 
VÝSTRAŽNÉ KÓDY 

Pomocí vyspělého autodiagnostického systému může UPS kontrolovat svůj vlastní stav a jakékoli anomálie a/nebo 
závady, ke kterým může dojít během normálního provozu, a zobrazit je na displeji. V případě problému signalizuje UPS 
událost zobrazením kódu a typu aktivního alarmu na displeji (PORUCHA a/nebo ZABLOKOVÁNÍ). 
 
 
 

PORUCHA 
PORUCHOVÉ signály lze rozdělit do tří kategorií: 
 
 

� Anomálie: jedná se o „menší“ problémy, které nezpůsobí zablokování UPS, nýbrž pouze sníží výkon nebo 
zabrání použití některých funkcí. 

 

KÓD POPIS 

A04 Zablokované ventilátory 

A12 Závada připojení kabelu 

A14 Není nulový vodič (třífázový vstup) 

A15 Nevyvážená vstupní napětí (třífázový vstup) 

A30 Aktivní E.P.O ovládání 

A50 Přetížení: zátěž > 105 % 

A54 Zátěž v procentech je vyšší než mezní hodnota zadaná uživatelem 

A62 Chybí baterie nebo bateriový box, popř. nejsou zapojeny 

A64 Málo nabitá baterie 

A90 Stav baterií různých UPS (paralelní konfigurace UPS) 

A91 Stav vstupů různých UPS (paralelní konfigurace UPS) 

A93 Provozní režimy různých UPS (paralelní konfigurace UPS) 

A94 Rozměry různých UPS (paralelní konfigurace UPS) 

A95 Provozní režim UPS není nastaven na Online nebo CVCF (paralelní konfigurace UPS) 

 
 
 



� Alarmy: jedná se o závažnější problémy než v případě anomálií, protože při jejich přetrvávání může dojít velmi 
rychle k zablokování UPS. 

 

KÓD POPIS 

F04 Přehřátí procesoru 

F07 Nadměrná okolní teplota 

F10 Vadná vstupní pojistka 

F20 Podpětí baterie kondenzátorů 

F21 Přepětí baterie kondenzátorů 

F22 Nevyvážená baterie kondenzátorů 

F31 Zablokované výstupní relé (sepnuté) 

F32 Chybně nastavený PIN 

F33 Aktivní alarm záložního napájení 

F40 Přepětí střídače 

F41 Zkrat 

F43 Podpětí střídače 

F50 Přetížení:  zátěž > 105% 

F51 Přetížení:  zátěž > 110% 

F52 Přetížení:  zátěž > 130% 

F53 Přetížení:  zátěž > 150% 

F60 Přepětí baterie 

F65 Závada nabíjení baterie 

F92 Stavy by-passu různých UPS (přítomen / nepřítomen) (paralelní konfigurace UPS) 

F96 Negativní výstupní výkon 

F97 Zástrčkový paralelní kabel není připojen 

F98 Zásuvkový paralelní kabel není připojen 

 
 
 

� Aktivní příkazy: indikují přítomnost aktivního dálkového příkazu. 
 

KÓD POPIS 

C01 Dálkové ovládání 1 (Zapnutí/vypnutí) 

C02 Dálkové ovládání 2 (zátěž na by-pass nebo příkaz pro ruční by-pass) 

C03 Dálkové ovládání 3 (Zapnutí/vypnutí) 

C04 Probíhá test baterií 

C05 Dálkové ovládání 4 (Ruční by-pass) 

 
 
 

  



ZABLOKOVÁNÍ 
Výstrahám o ZABLOKOVÁNÍ (LOCK) obvykle předchází výstražný signál; obvykle mají za následek vypnutí střídače a 
napájení zátěže přes rozvod by-passu (tento postup se netýká zablokování z důvodu závažných, trvalých přetížení nebo 
zkratů). 
 
 

KÓD POPIS 

L04 Přehřátí procesoru 

L07 Nadměrná okolní teplota 

L20 Podpětí baterie kondenzátorů 

L21 Přepětí baterie kondenzátorů 

L22 Nevyvážená baterie kondenzátorů 

L23 Zkrat baterie kondenzátorů 

L24 Chyba při pozvolném rozběhu baterie kondenzátorů 

L40 Přepětí střídače 

L41 Zkrat 

L42 Chyba při pozvolném rozběhu střídače 

L43 Podpětí střídače 

L50 Přetížení: zátěž > 105 % 

L51 Přetížení: zátěž > 110 % 

L52 Přetížení: zátěž > 130 % 

L53 Přetížení: zátěž > 150 % 

L96 Negativní výstupní výkon 

L97 Není připojen zástrčkový paralelní kabel 

L98 Není připojen zásuvkový paralelní kabel 

 
 
  



 

TECHNICKÉ ÚDAJE 

MODELY UPS USSPM 6 USSPH 8 USSPH 10 
USSPH 10 ER USSPH 15 USSPH 20 

USSPH 20 ER 

VSTUP  

Jmenovité napětí [VAC] 220 - 230 - 240 220 - 230 – 240 / 380 – 400 - 415 

Maximální provozní napětí [VAC] 300 300 / 520 

Jmenovitá frekvence [Hz] 50 - 60 

Jmenovitý proud (1) [A] 27 36 / 13 
45 / 15 

(46 / 19 ER) 67 / 23 
89 / 30 

(90 / 30,5 ER) 

BATERIE 
 

Doba dobíjení (standardní verze) [h] < 4 h pro 80% zátěž 
Rozšiřitelnost a jmenovité 
napětí bateriového boxu 

 180 VDC 240 VDC 240 VDC 240 + 240 
VDC 

240 + 240 
VDC 

Nabíjecí proud 
(pouze pro verze  ER)  Nelze aplikovat 8 A Nelze aplikovat 8 A 8 A 

VÝSTUP  

Jmenovité napětí (4) [VAC] 
Voltelné:  220 / 

230 / 240 Volitelné: 220 / 230 / 240 – 380 / 400 / 415 

Frekvence (2) [Hz] Volitelná: 50, 60 nebo automatická detekce 

Jmenovitý výkon [VA] 6000 8000 10000 15000 20000 

Jmenovitý výkon [W] 5400 6400 9000 13500 18000 

Přetížení: 100 % < zátěž < 110 % 
Vedení by-passu k dispozici: aktivace by-passu po 2 sekundách 
    zablokování po 120 sekundách 
Vedení by-passu není k dispozici: zablokování po 60 sekundách 

Přetížení: 110 % < zátěž < 150 % 
Vedení by-passu k dispozici: aktivace by-passu po 2 sekundách  

zablokování po 4 sekundách 
Vedení by-passu není k dispozici: zablokování po 4 sekundách 

Zátěž při přetížení > 150% 
Vedení by-passu k dispozici:  okamžitá aktivace by-passu  

zablokování po 1 sekundě 
Vedení by-passu není k dispozici:  zablokování po 0,5 sekundy 

DALŠÍ  

Svodový proud na kostru [mA] < 1,5 mA < 2 mA 

Okolní teplota (3) [°C] 0 – 40 

Vlhkost < 90 % bez kondenzace 

Ochranná zařízení téměř vybité baterie - nadproud - zkrat - přepětí - podpětí - jistič 

Rozměry Š x H x V [mm] 262 x 557 x 708 
350 x 653 x 

818 

Hmotnost [kg] 62,4 77,7 84,1 (28,1 ER) 146 157 (48 ER) 

Hmotnost (pouze pro verze ER) [kg] Nelze aplikovat Nelze 
aplikovat 

18 Nelze 
aplikovat 

25 

Paralelní  Max. 2 zařízení v paralelní konfiguraci s volitelnou sadou 
 
Podrobnější informace najdete na internetové stránce. 
 
(1) při jmenovité zátěži, jmenovité napětí 230 VAC, nabíjení baterií 
(2) Jestliže je frekvence sítě v rozmezí ±5 % zvolené hodnoty, synchronizuje se UPS se sítí. Je-li frekvence mimo tento 

toleranční rozsah nebo při provozu z baterií, je výstupní frekvence v toleranci ±0,1 % 
(3) 20 - 25 °C pro delší životnost baterií 
(4) Z důvodu udržení výstupního napětí v uvedeném rozsahu přesnosti může být po delší době provozu potřebná re-

kalibrace.  



 

BATERIOVÝ BOX 
180VDC 7Ah/ 
180VDC 9Ah 

180VDC 7+7Ah/ 
180VDC 9+9Ah 

240VDC 7Ah/ 
240VDC 9Ah 

240VDC 7+7Ah/ 
240VDC 9+9Ah 

Jmenovité napětí baterie [VDC] 180 VDC 240 VDC 

Rozměry Š x H x V [mm] 262 x 557 x 708 262 x 557 x 708 

Hmotnost [kg] 63 / 64,5 99 / 102 75 / 77 123 / 127 

 
 



 


