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NÁVOD NA INSTALACI A OBSLUHU 

 

 

 

 

PRO MODELY UPS: 
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ÚVOD 

Vítáme Váš zájem o naše produkty. 
Naše společnost se specializuje na návrh řešení, instalaci i servis zdrojů nerušeného napájení (UPS - Uniterruptible Power 
Source). 

 
UPS 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 o používání a pro maximální využití vašeho zařízení musí být tato příručka pečlivě uložena v blízkosti UPS 
a MUSÍ BÝT PŘED PROVOZEM UPS PŘEČTENA. 

 

POZNÁMKA: Některé obrázky obsažené v tomto dokumentu jsou pouze informativní, a proto se nemusí shodovat Se zde 
používanými produkty. 

 
 
 

 
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

Před obsluhou UPS/bateriového boxu si přečtěte konkrétní bezpečnostní příručku. 

 
 
 

 
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Při vývoji svých produktů věnuje naše společnost mnoho úsilí analýze environmentálních aspektů. 
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. 
 
 

Při hodnocení obalů byl vybrán materiál, který je recyklovatelný. 
Pro správnou likvidaci oddělte a identifikujte druh materiálu, z něhož je obal vyroben, podle níže uvedené tabulky. Veškerý 
materiál zlikvidujte v souladu s platnými normami země, ve které je produkt používán. 

 
 

POPIS MATERIÁL 

Krabice Lepenka 

Roh obalu Lepenka 

Ochranný sáček Polyetylén 

Sáček příslušenství Polyetylén 

Paleta Tepelně zpracovaná borovice 

 
 
 
 

 
LIKVIDACE VÝROBKU 

UPS a bateriový box obsahují elektronický interní materiál, jako jsou desky s elektronickými obvody a baterie, který je (v 
případě likvidace) považován za TOXICKÝ a NEBEZPEČNÝ ODPAD. S těmito materiály zachází kvalifikovaný servisní 
personál podle platných zákonů. Jejich správná likvidace napomáhá ochraně životního prostředí a lidského zdraví. 

 
 
 
 

©    Reprodukce jakékoli části této příručky, i částečná, je zakázána, pokud není povolena výrobcem. 
Za účelem zlepšování si výrobce vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění změnit popisovaný produkt. 
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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. Pro speciální podmínky může být požadován i častější servis.   
 
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. 
 
Teploty mimo rozsah +15 až +25 °C zkracují životnost baterií. 
 
 
 
Požadované provozní podmínky 
 

TEPLOTA: 

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

 

VLHKOST: 

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

chladném povrchu zařízení a jeho částí). 
 

PRAŠNOST: 

Zdroj UPS musí být provozován v bezprašném prostředí. 
 
 
 
 
Požadované podmínky pro skladování 
 
 

TEPLOTA: 

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

VLHKOST: 

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

chladném povrchu zařízení a jeho částí). 
 

PRAŠNOST: 

Zdroj UPS musí být skladován v bezprašném prostředí nebo chráněn před prachem.  
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Zdroj UPS USSTW používá technologii dvojité konverze ON-LINE, nejlepší řešení pro napájení kritických aplikací a 
elektrických lékařských zařízení vyžadující maximální spolehlivost napájení. 
Díky flexibilitě instalace a použití (digitální displej, uživatelsky vyměnitelná sada baterií) a mnoha dostupným komunikačním 
možnostem je USSTW vhodný pro mnoho různých aplikací od IT až po bezpečnostní sektor. 

 
Paralelně lze provozovat až 3 USSTW v kapacitní nebo redundantní konfiguraci N + 1, což nabízí zvýšenou spolehlivost 
kritického systému. 

 
USSTW ve verzích 5000 VA a 6000 VA byl vyvinut pro napájení jednofázovým napájením. 

 
USSTW ve verzích 8000VA a 10000VA byl vyvinut pro napájení pomocí třífázového napájení; pokud je správně 
nakonfigurován, může také fungovat s jednofázovým vstupem. Při připojení TŘÍ FÁZÍ bude zátěžový proud rozdělen mezi tři 
vstupní fáze; pokud se režim bypass aktivuje nebo je provoz v režimu bypass, bude veškerá zátěž připojena na přívodní fázi  
„L1“. 

 

Modely řady ER jsou vybaveny výkonnějším nabíječem baterií pro aplikace s dlouhou dobou autonomního provozu. U těchto 
verzí jsou baterie uloženy v samostatných skříních (boxech). 

 
 
 
 

  
 
 
 

Příklad UPS a UPS + BATERIOVÝ BOX 

PŘEDSTAVENÍ 
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POHLED NA UPS 
 

ČELNÍ POHLED 
 

 

   

Všechny modely Modely 5 – 6 kVA 
bez předního panelu 

Modely 8 – 10 kVA 
bez předního panelu 

 
 
 

 

Panel displeje 
 
 

 
Odnímatelný přední panel 

 
 

Chladicí ventilátor 
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POHLED ZEZADU 

 

 

  

 
Modely 5 – 6 kVA Modely 8 – 10 kVA 

 
 
 
 

Konektor pro rozšíření baterií Zásuvky EnergyShare (max. 10 A) a ochrana proti 
nadproudu 

 

Chladicí ventilátor Síťový spínač (SWIN) 
 

 
Paralelní karta (volitelná) Izolátor držáku pojistky interního akumulátoru 
(SWBATT) 

 

Slot pro volitelné komunikační příslušenství 
Karty a kontaktní karty Ruční přepínač přemostění bypass (SWMB) 

 
Komunikační port USB Výstupní spínač (SWOUT) 

 

 
Komunikační port RS232 Krycí panel svorek 

 

 
Svorka dálkového ovladání 
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ZOBRAZENÍ PANELU DISPLEJE 
 
 

 
 
 
 

 

 

Tlačítko „ON“ (ZAPNUTO) Indikátor vstupní fáze 
 
 

Tlačítko „SEL1“ (VÝBĚR 1) Oblast zobrazení měření  
 
 

Tlačítko „SEL2“ (VÝBĚR 2) Časovač 
 
 

Tlačítko „STAND-BY“ (POHOTOVOSTNÍ REŽIM) Indikátor nabíjení baterie 
 
 

Pravidelný provoz Konfigurační oblast 
 
 

Síťový provoz Požadavek na údržbu 
 
 

Provoz na baterii Indikátor úrovně nabití 
 
 

Zátěž napájená režimem přemostění bypass Indikátor paralelního režimu 
 
 

Pohotovostní režim / alarm EnergyShare 
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BATERIOVÝ BOX (VOLITELNÝ) 

BATERIOVÝ BOX se stejnými rozměry a estetickým vzhledem jako UPS je volitelným příslušenstvím. 
BATERIOVÝ BOX obsahuje baterie, které umožňují prodloužit provozní dobu zdrojů nerušeného napájení při prodloužených 
výpadcích proudu. Počet obsažených baterií je může lišit v závislosti na typu UPS, pro který je BATERIOVÝ BOX určen. Je 
proto nutné věnovat velkou pozornost tomu, aby napětí akumulátoru v BATERIOVÉM BOXU bylo stejné jako napětí přijatelné 
zařízením UPS. 
Několik bateriových boxů může být také zapojeno do série, aby bylo dosaženo prodloužené doby provozu. 

 
 

  
 

Pohled zepředu Pohled zezadu 
 
 

 
Izolátor držáku pojistky interních baterií 

 

 
Konektor pro rozšíření baterií 

 
 
 
 
 
 

 

VÝKONNÝ NABÍJEČ VNITŘNÍCH BATERIÍ (POUZE PRO VERZI „ER“) 

VERZE „ER“ SE OD STANDARDNÍ VERZE LÍŠÍ TÍM, ŽE MÁ UVNITŘ VÝKONNÝ NABÍJEČ BATERIÍ MÍSTO VNITŘNÍCH 
BATERIÍ. 

 
Tato řada UPS musí být používána společně s externím bateriovým boxem a je vhodná pro aplikace vyžadující dlouhou dobu 
ZÁLOHY. 
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PRVNÍ KONTROLA OBSAHU 

Po otevření obalu je nutné nejprve zkontrolovat obsah. Balení musí obsahovat: 
 

 

UPS (nebo bateriový box) Bezpečnostní příručka + Stručný průvodce + karta pro stahování 
 

   
 
 
 
 

 
 
 
K
a
b
e
l
  
 
 
 
USB (pouze 
pro UPS) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Propojovací kabel UPS - bateriový 

box (pouze pro bateriový 
box) 

 

  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Konektor pro rozšíření baterií 
(Pouze verze ER) Pojistky 

 

  

INSTALACE 
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DEMONTÁŽ UPS (NEBO BATERIOVÉHO BOXU) Z PALETY 

Tato kapitola popisuje postupy přípravy UPS (nebo Battery Box) k instalaci. 
 

UPOZORNĚNÍ: 
Pro vaši bezpečnost a bezpečnost produktu musíte pečlivě dodržovat níže uvedené pokyny. 

PŘED PROVEDENÍM NÁSLEDUJÍCÍCH SLEDU OPERACÍ SE UJISTĚTE, ŽE JE ZAŘÍZENÍ ZCELA 
VYPNUTO A NENÍ PŘIPOJENO K SÍŤOVÉMU NAPÁJENÍ NEBO K ŽÁDNÉ ZÁTĚŽI. 

 
 
 

  

 
1. Odřízněte pásky a otevřete lepenkovou krabici. 

 
2. Odstraňte obal a krabici s příslušenstvím umístěnou 

nad UPS. 

3. Kartonovou krabici sundejte vysunutím 
nahoru a odeberte rohové podpěry. 

 
4. Sejměte ochranný sáček. 

 

 
5. Demontujte 4 upevňovací držáky UPS (nebo bateriového boxu) na paletě; každý držák je připevněn k paletě dvěma 

šrouby. 

 
 

  
 

ČELNÍ POHLED POHLED ZEZADU 
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6. Přesuňte držáky nahoru a otočte je, abyste je uvolnili z přídržného pouzdra. 
Postupujte podle níže uvedených pokynů a odstraňte upevňovacích držáků, aniž byste uvolnili přední panel UPS (*). 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7. Odmontujte 4 upevňovací šrouby 

předního dřevěného nosníku palety. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Vyjměte dřevěný nosník, při této 
operaci dbejte na to, aby UPS zůstal 
ve stabilní poloze nad paletou. 

 
9. Nasuňte UPS směrem k přední části 

palety; použijte paletu jako skluz. 
 

10. Opatrně sundejte UPS dolů z palety 
směrem k podlaze. 

 
 
 
 
 
 
 

(*) Pokud bude obtížné odstraňování držáků, uvolněte přední panel UPS a vytáhněte jej z krajních částí; čelní panel je 
zavěšen systémem kolíků a pružin, nářadí není potřeba. 
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PODMÍNKY PRO INSTALACI 

UPS a bateriový box musí být nainstalovány ve větraných, čistých a bezprašných prostředích a chráněný před nepřízní 
počasí. Relativní vlhkost prostředí instalace nesmí překročit maximální hodnoty uvedené v tabulce technických údajů. 
Po dobu provozu UPS musí okolní teplota zůstat mezi +5 a +35 °C a zdroj UPS nesmí být umístěn na místech vystavených 
přímému slunečnímu záření nebo horkému vzduchu. 

 
Doporučená provozní teplota pro UPS a baterie činí 20 až 25 °C. Skutečná provozní životnost baterií činí v 
průměru 5 let při provozní teplotě 20 °C. Pokud provozní teplota dosáhne 30 ° C, provozní životnost se sníží 
na polovinu. 

 
Toto je produkt UPS kategorie C2. V obytných objektech může způsobovat rádiové rušení. V takovém případě 
je možné, že uživatel bude muset provést vhodná opatření. 

 

Toto zařízení v rozvodech NN splňuje normu EN/IEC 61000-3-12 za předpokladu, že zkratový proud Ssc je 
větší nebo roven Ssc v tabulce 4 na rozhraní mezi napájením uživatele a veřejnou rozvodnou sítí. 
Odpovědností instalačního technika nebo uživatele je zajistit, aby zařízení bylo připojeno k napájení s 
dostatečným zkratovým výkonem Ssc (v případě potřeby se obraťte na provozovatele distribuční sítě). 
Pokud napájení nesplňuje výše uvedené požadavky, nebo pokud je obtížné dosáhnout výše uvedené 
požadavky, doporučuje se jednofázová instalace. 

 
 

 

UMÍSTĚNÍ UPS (NEBO BATERIOVÉHO BOXU) 

Při instalaci zařízení je třeba vzít v úvahu následující body: 

 

• kolečka se používají výhradně pro finální polohování, tedy pouze na malé vzdálenosti. 

• plastové díly a přední panel se nesmí používat k uchopení nebo tlačení UPS. 

• před zařízením by měl být ponechán dostatečný prostor pro jeho zapnutí / vypnutí a provádění údržby na něm (1,5 
m) 

• zadní část UPS by měla být umístěna nejméně 30 cm od stěny, aby mohl vzduch foukaný ventilačními ventilátory 
řádně proudit 

• na horní povrch UPS by neměly být kladeny žádné předměty. 
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PŘIPOJENÍ K NAPÁJECÍ SÍTI 

VŠECHNY OPERACE POPSANÉ V TÉTO ČÁSTI MUSÍ PROVÁDĚT POUZE KVALIFIKOVANÝ 
AUTORIZOVANÝ TECHNIK. 
Naše společnost nepřebírá žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným připojením nebo 
operacemi, které nejsou obsaženy v této příručce. 

 

UPS obsahuje uvnitř NEBEZPEČNÉ elektrické napětí, i když jsou spínače vstupu anebo akumulátoru 
vypnuty. Nitro UPS je chráněno bezpečnostními panely, které by neměly odstraňovat nekvalifikovaní 
pracovníci. Veškerá instalace a údržba nebo operace zahrnující přístup do nitra UPS vyžadují použití 
nástrojů a smí je provádět POUZE vyškolený personál. 

 
Pro provedení následujících operací musí být UPS odpojena od síťového napájení, vypnuta a musí být 
rozpojeny všechny spínače zařízení a držáky pojistek. 

 
 

POKYNY PRO MODELY kVA 5 – 6 kVA 

Postupujte podle pokynů uvedených níže pro přístup k svorkám UPS a vytvořeným elektrickým zapojením: 
 

1. Sejměte kryt svorek na zadní straně UPS, 

umístěný pod vypínači (viz „POHLED NA UPS 

2. “) 

3. Pomocí štípacích kleští nebo malého kladiva 
odstraňte předvyřezávané sloty (umístěné ve 
spodní části krytu svorek) a na ně naneste 
ochranné plastové hrany (dodáváno standardně). 

4. Doporučujeme použít dvojitě izolované vícežilové 

kabely pro připojení ke svorkám „INPUT“ 
(VSTUP), „OUTPUT“ (VÝSTUP) a „BYPASS“ 
(PREMOSTĚNÍ VSTUP/VÝSTUP)(pokud jsou k 
dispozici). 

5. Průřez a odizolování kabelů najdete v odstavci 

„PODROBNOSTI O PRŮŘEZU PŘIPOJOVACÍCH 

KABELŮ“ 

6. Vodiče by měly být odizolovány a zasunuty do 
svorek (délka odizolování viz odstavec 

“PODROBNOSTI O PRŮŘEZU PŘIPOJOVACÍCH 

KABELŮ”). 
 

POZNÁMKA: Chcete-li vodič odstranit, vložte 
plochý šroubovák do svorky nad vstupem drátu. 

 

7. Kabely připevněte k upínacímu bloku v zadní části 
UPS. 

8. Po dokončení instalace zavřete kryt svorek a 
zajistěte jej šrouby 

 
 
 
 
 

 
Volitelné provedení s kabelovými průchodkami (není součástí dodávky): 
K zajištění kabelů lze použít kabelové průchodky (nejsou součástí 
dodávky). Kabelové průchodky se montují v místě předvyříznutých otvorů 
v krycím panelu svorek. K vyjmutí předvyříznutých disků bude nutné 
použít nástroj, jako jsou štípací kleště nebo malé kladivo. 
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POKYNY PRO MODELY 8 – 10 kVA 

Postupujte podle pokynů uvedených níže pro přístup k svorkám UPS a vytvořeným elektrickým zapojením: 
 

1. Sejměte kryt svorek na zadní straně UPS, 

umístěný pod odpínači (viz „POHLED NA 

UPS“) 

2. Proražte gumové průchodky, aby se daly 
provléct vodiče. 

3. Doporučujeme použít dvojitě izolované více-
žilové kabely pro připojení ke svorkám 

„INPUT“ (VSTUP), „OUTPUT“ (VÝSTUP) a 

„BYPASS“ (PREMOSTĚNÍ 

VSTUP/VÝSTUP)(pokud jsou k dispozici). 

4. Průřez a odizolování kabelů najdete v odstavci 

„PODROBNOSTI O PRŮŘEZU 

PŘIPOJOVACÍCH KABELŮ“ 

5. Vodiče by měly být odizolovány a zasunuty do 
svorek (délka odizolování viz odstavec 

“PODROBNOSTI O PRŮŘEZU 

PŘIPOJOVACÍCH KABELŮ”). 
 

POZNÁMKA: Chcete-li vodič odstranit, vložte 
plochý šroubovák do svorky nad vstupem 
drátu. 

6. Kabely připevněte k upínacímu bloku v zadní 
části UPS. 

7. Po dokončení instalace zavřete kryt svorek a 
zajistěte jej šrouby 

 
 
 

Volitelné provedení s kabelovými průchodkami (není součástí dodávky): 
K zajištění kabelů lze použít kabelové průchodky (nejsou součástí dodávky). Kabelové průchodky budou namontovány na 
místo pryžových izolačních průchodek v krycím panelu svorek (viz obrázek Možnost 1). Případně odstraňte předvyříznuté 
příruby a namontujte kabelové průchodky do otvorů (viz obrázek Možnost 2). 

 

  
 

Možnost 1 Možnost 2 
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VNITŘNÍ OCHRANNÁ ZAŘÍZENÍ UPS 

V rámci UPS jsou umístěny pojistky (nejsou přístupné), které chrání vstupní fázi usměrňovače, výstupní fázi střídače a 
baterií. V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty pojistek vnitřní ochrany. 

 
POZNÁMKA: vnitřní přemosťovací (bypass) vedení UPS není chráněno pojistkami. Doporučujeme nainstalovat externí 
ochranné zařízení, jak je definováno v kapitole „EXTERNÍ OCHRANNÁ ZAŘÍZENÍ“. 

 

  Vnitřní ochranná zařízení  
 

 

UPS rež. 
 

Pojistky vstupu 
 

Pojistky akumulátoru 
 

Pojistky výstupu 

5 kVA 2 x 25A GF (6.3x32) 80A aR 2 x 25A GF (6,3x32) 

6 kVA 2 x 25A GF (6.3x32) 80A aR 2 x 25A GF (6,3x32) 

8 kVA 
80A aR [L1] 

25A GF (6,3x32) [L2/L3] 
80A aR 63A aR 

10 kVA 
80A aR [L1] 

25A GF (6,3x32) [L2/L3] 
80A aR 63A aR 

 
 
 

 

ZKRAT 

Pokud dojde k chybě na zátěži, UPS se chrání tím, že omezuje hodnotu a trvání dodávaného proudu (zkratový proud). Tyto 
hodnoty také závisí na provozním stavu UPS v době poruchy, mohou být následující (v tabulce „TECHNICKÉ ÚDAJE“ jsou 
popsány charakteristiky ochrany a časování): 

▪ UPS v NORMÁLNÍM REŽIMU: zátěž je ihned přepnuta na přemosťovací (bypass) vedení: vstupní vedení je 
připojeno k výstupu bez jakékoliv vnitřní ochrany. 

▪ UPS v PROVOZU Z BATERIÍ: UPS se chrání tím, že poskytuje vyšší proud než jmenovitý (viz odstavec 

„TECHNICKÉ ÚDAJE“) a po uplynutí této doby se vypne. 

 
 
 

OCHRANA VŮČI ZPĚTNÉMU NAPÁJENÍ 

UPS má vnitřní ochranu vůči zpětnému napájení (backfeed). 
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EXTERNÍ OCHRANNÁ ZAŘÍZENÍ 

OCHRANA VEDENÍ: MAGNETOTHERMÁLNÍ NEBO POJISTKA 

V zařízení UPS jsou instalována ochranná zařízení pro výstupní a vnitřní poruchy. 
Musíte chránit vstupní vedení (a samostatné přemosťovací (bypass) vedení, pokud je přítomno existuje) příslušnými 
ochrannými zařízeními. Tato zařízení musí splňovat předpisy země, ve které je UPS nainstalován. 
Za účelem nastavení elektrického vedení nainstalujte před UPS (předřazený) magnetický spínač s intervenční křivkou typu C 
nebo D nebo gR. Postupujte podle pokynů v následující tabulce: 

 
 

  Automatické externí ochranná zařízení  
 

 
 

UPS rež. 

Síťový vstup 

Jednofázový vstup (vodiče L + N) Třífázový vstup (vodiče 3L + N) 

5 kVA 40A / 

6 kVA 40A / 

8 kVA 63A 63A 

10 kVA 63A 63A 

 

 
BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ: DIFERENCIÁLNÍ: 
Diferenční spínač umístěný na výstupu musí mít následující vlastnosti: 

▪ Diferenční proud upravený na součet UPS + zátěž; doporučujeme ponechat vhodnou rezervu, aby nedošlo k 
nežádoucí aktivaci. 

▪ Diferenciální typu B. 
 
 
 
 

PODROBNOSTI O PRŮŘEZU PŘIPOJOVACÍCH KABELŮ 

Pro určení minimálního průřezu vstupních a výstupních vodičů kabelů viz tabulka níže: 

 

 
 

 
 

* Průřezy uvedené v tabulce se vztahují na maximální délku 10 metrů. Vstupy 
L2 a L3 jsou k dispozici pouze u modelů 8-10 kVA. 

Průřezy vodičů kabelů L2 a L3 lze zmenšit na 2,5 mm2. U modelů 8–10 kVA 

se průřez vztahuje na holé kabely (bez kabelových oček). 
 
 

Poznámka: délka odizolování kabelu musí činit: 
 

- 15 mm pro UPS 5-6 kVA 

- 18 mm pro UPS 8-10 kVA 

N N 

6 / 

6 / 

10 (16 max) 2.5 (16 max) 

VSTU
P 

VÝSTUP 

UPS rež. 

   L1 L2 L3    L 

5 kVA 6 

6 kVA 6 

8 kVA 10 (16 max) 

10 kVA 10 (16 max) 2.5 (16 max) 10 (16 max) 

Průřezu vodičů kabelů (mm2) *
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ZAPOJENÍ 

První vodič, který se má zapojit, je ochranný zemnící vodič, a který má být umístěn do svorky 
označené PE. Během provozu musí být UPS připojena k uzemňovacímu systému 

 
Připojte vstupní a výstupní kabely ke svorkovnici podle obrázku níže: 

 

 
TEPL. SONDA EXT. AKUMULÁTORU 
SPÍNAČ PŘEMOSTĚNÍ BYPASS 
SPÍNAČ VÝSTUPU 
VÝSTUP 
VSTUP 
 

 
 

 

POZNÁMKA 
 

1. Pokud není k dispozici „externí ruční přemostění bypass“, ujistěte se, že mezi svorkami 1 - 2 je propojka (přemosťovací 

spínač). 

2. Maximální průřez vodičů kabelů, které mohou být umístěny do svorkovnice 1, 2, 3 a 4, jsou: 

- 2,5 mm2 pro samotné vodiče kabelů 

- 1,5 mm2 vodiče kabelů s 
očky. Délka odizolování je 8 mm 

Modely 8 – 10 kVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRO PŘIPOJENÍ K TŘÍFÁZOVÉMU VEDENÍ POMOCÍ NEUTRÁLNÍHO VODIČE, PŘIPOJTE TŘI FÁZE A 

NEUTRÁLNÍ VSTUP K “L1”, “L2”, “L3” A “N”. UJISTĚTE SE, ŽE JE SPÍNAČ V POLOZE “↑ 3~”. 
 

PRO PŘIPOJENÍ JEDNOFÁZOVÉHO VEDEDNÍ PŘIPOJTE ŽIVÝ VODIČ A NEUTRÁLNÍ VSTUP K “L1” A “N”. 
PŘEPNĚTE SPÍNAČ DO POLOHY “↓ 1~”. SVORKY L2 A L3 MUSÍ ZŮSTAT NEZAPOJENY. 

Modely 5 – 6 kVA 



20  

 

 

SCHÉMA ZAPOJENÍ PRO PŘIPOJENÍ ELEKTRICKÉHO SYSTÉMU 

 
UPS bez změny neutrálního stavu 

 

 Zátěž 

 
 

 
UPS s galvanickou izolací na vstupu 

 

 Zátěž 

 
 

 
UPS s galvanickou izolací na výstupu 

 

 Zátěž 
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INSTALACE BATERIOVÉHO BOXU 

 
UPOZORNĚNÍ: 
NA ŠTÍTKU SE SPECIFIKACÍ OVĚŘTE, ŽE NAPĚTÍ Z BATERIOVÉHO BOXU JE STEJNÉ JAKO 
NAPĚTÍ PŘIJATELNÉ UPS. 
PROPOJENÍ MEZI UPS A AKUMULÁTOROVÝMI BOXY MUSÍ BÝT PROVEDENO S ROZPOJENÝM 
IZOLÁTOREM DRŽÁKU POJISTKY. 
PŘIPOJTE KABEL MEZI UPS A AKUMULÁTOROVÝM BOXEM. IZOLÁTORY DRŽÁKU POJISTEK SPOJTE, 
POUZE POKUD JE ZÁSTRČKA UPS NAPÁJENO NEBO V POHOTOVOSTNÍM STAVU. 

 

Akumulátorové boxy mohou být instalovány v sérii pro delší dobu provozu. Akumulátorové boxy zapojte do série, jak je 
znázorněno na obrázku níže: 

 
 
 

    
 
 

BATERIOVÝ BOX 
 

 

KONFIGURACE JMENOVITÉ KAPACITY AKUMULÁTORU 

Před instalací jednoho nebo více bateriových boxů musí být UPS nakonfigurován za účelem aktualizace hodnoty jmenovité 
kapacity (celkové Ah interních baterií UPS + externího akumulátoru) pomocí vyhrazeného konfiguračního softwaru. 
Bateriový box musí být instalován vždy při vypnutém UPS a odpojeném od síťového napájení. 

 

UPOZORNĚNÍ: 
Uživatel nemůže připojovací kabely prodloužit. 
Maximální délka připojovacích kabelů mezi UPS (bez interních baterií) a akumulátorovými boxy je 3 metry. 
Po připojení UPS k bateriovým boxům vložte pojistky a přepněte izolátory držáků pojistek bateriových boxů 
(SWBATT) do polohy ON (ZAPNUTO). 
Doporučujeme, abyste nepřipojovali více než 5 bateriových boxů v kaskádě k jednomu UPS. Chcete-li zvýšit 
kapacitu, doporučujeme nainstalovat bateriový box s vyšší kapacitou akumulátoru. 
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PRVNÍ ZAPNUTÍ 

1) Zapněte UPS. 

2) Vložte pojistku do izolátoru držáku pojistek akumulátoru (SWBATT) na zadní straně UPS. 

3) Sepněte hlavní vypínač (SWIM) na zadní straně UPS. Uzavřete izolátor držáku pojistky. 
 

4) Po chvíli se UPS zapne, displej se rozsvítí, zazní pípnutí a začne blikat ikona . UPS se nachází v pohotovostním 
režimu: to znamená, že spotřebovává jen malé množství energie. Mikrořadič, který dohlíží na vlastní diagnostiku, je 
napájen; baterie se nabíjejí; a vše je připraveno k aktivaci UPS. Bateriový provoz je také uveden do pohotovostního 
režimu za předpokladu, že je časovač aktivní. 

5) Připojte zařízení k výstupu UPS pomocí kabelů dlouhých nejvýše 10 metrů. 
UPOZORNĚNÍ: Nepřipojujte zásuvky EnergyShare k zařízením, která spotřebovávají více než 10 A. U zařízení, 
která tyto úrovně překračují, použijte pouze příslušné svorky. 

6) Zkontrolujte, který provozní režim je nastaven na displeji, a pokud je to nutné, přečtěte si odstavec „KONFIGURACE 

PROVOZNÍCH REŽIMŮ“, abyste nastavili požadovaný režim. V případě pokročilých konfigurací nastavte UPS 

pomocí vhodného konfiguračního softwaru. 
 
 

ZAPNUTÍ PRO NAPÁJENÍ ZE SÍTĚ 

1) Stiskněte tlačítko „ON“ (ZAPNUTO) na 1 sekundu. Po jeho stisknutí se na 1 sekundu rozsvítí všechny ikony na 

displeji a UPS pípne. 

2) Sepněte výstupní vypínač (SWOUT) na zadní straně UPS. 

3) Zapněte zařízení připojené k UPS. 

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

1) Nasimulujte výpadek proudu odpojením napájení od UPS. 
 

2) Zátěž musí být i nadále napájena, musí se rozsvítit na displeji ikona  a každé 4 sekundy musí být zaznít 
pípnutí. 

3) Po opětovném připojení napájení se musí UPS vrátit do provozu na napětí ze sítě. 
 
 

ZAPNUTÍ PRO NAPÁJENÍ Z AKUMULÁTORU 

1) Podržte stisknuto tlačítko „ON“ (ZAPNUTO) po dobu nejméně 5 sekund. Všechny ikony na displeji se rozsvítí na 1 

sekundu. 

2) Zapněte zařízení připojené k UPS. 
 
 

VYPNUTÍ UPS 

Chcete-li UPS vypnout, podržte stisknuto tlačítko „STBY“ po dobu nejméně 2 sekund. UPS přejde zpět do pohotovostního 

režimu a ikona  začne blikat: 

 

1) Je-li k dispozici síťové napájení, rozepněte odpojovač síťového vypínače (SWIN) a zcela vypněte UPS. 

2) Během provozu na akumulátor s nenastaveným časovačem se UPS po 30 sekundách automaticky vypne. Pokud je 

však časovač nastaven, stisknutím a přidržením tlačítka „STBY“ po dobu nejméně 5 sekund UPS vypněte. Pro 

úplné vypnutí rozpojte hlavní vypínač (SWIN). 
 
 

NASTAVENÍ VNITŘNÍCH HODIN 

Během první instalace musíte nastavit vnitřní hodiny UPS pomocí konfiguračního softwaru. Pokud UPS zůstane vypnutá 
nebo deaktivovaná déle než 3 dny, bude nutné znovu nakonfigurovat hodiny, aby nedošlo k selhání jakékoli naprogramované 
konfigurace zapnutí nebo vypnutí. 

POUŽITÍ 
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ZPRÁVY PANELU DISPLEJE 

Tato kapitola podrobně popisuje různé informace, které lze zobrazit na LCD. 
 
 

ZPRÁVY O STAVU UPS 
 

IKONA STAV POPIS 

 
 

 

Svítí Označuje chybu 

Bliká UPS se nachází v pohotovostním režimu 

 
 

 

 
Svítí 

 
Označuje běžný provoz 

 

 

 
 

Svítí UPS pracuje na napájení ze sítě 

Bliká 
UPS pracuje na napájení ze sítě, ale výstupní napětí není 
synchronizováno se síťovým napětím 

 

 

 

 

 

Svítí 
UPS pracuje na napájení z akumulátoru V tomto stavu UPS vysílá v 
pravidelných 4sekundových intervalech akustický signál (pípnutí). 

 

Bliká 
Předběžná výstraha nízkého nabití akumulátoru Označuje, že se 
akumulátorová autonomie blíží ke konci. V tomto stavu UPS vysílá v 
pravidelných 1sekundových intervalech akustický signál (pípnutí). 

 

 

 

 
Svítí 

 
Označuje, že zátěž připojená k UPS je napájena z přemostění bypass 

 
 

 

 

 
Dynamické 
zobrazení 

 

 
Označuje odhadované procento nabití akumulátoru 

 
 

 

 

Dynamické 
zobrazení 

Označuje procento zatížení aplikovaného na UPS ve srovnání se 
jmenovitou hodnotou. 

 

Bliká 
 

Označuje stav přetížení výstupu. 

 
 

 

 
Bliká 

 
Je nutná údržba. Kontaktujte servisní středisko. 

 

 

 

 

 

Svítí 
Indikuje, že časovač je aktivní (naprogramované zapnutí a vypnutí). 
Časovač lze aktivovat/deaktivovat pomocí konfiguračního softwaru. 

 

Bliká 
 

1 minuta, dokud se UPS nezapne, nebo 3 minuty, dokud se nevypne 

 

 

 

 
 

 

Vypnuto (Off)*. Zásuvky EnergyShare nejsou nakonfigurovány (vždy připojeny). 

Svítí* 
Zásuvky EnergyShare byly konfigurovány pomocí konfiguračního 
softwaru. V tuto chvíli jsou připojeny zásuvky. 

Bliká* 
Došlo k doprovodné události; zásuvky EnergyShare byly odpojeny. 

 

* Další informace o konfiguraci zásuvek EnergyShare viz „DOPLŇUJÍCÍ FUNKCE". 
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OBLAST DISPLEJE MĚŘENÍ 

Na předním panelu lze zobrazit důležité provozní informace UPS. Po 
zapnutí UPS se na displeji zobrazí hodnota napájecího napětí. 
Chcete-li zobrazit jiné měření, stiskněte opakovaně tlačítko „SEL1“, dokud se nezobrazí požadované měření. 
Některá měření mají více stránek, stisknutím tlačítka „SEL2“ je zobrazíte. 

 
Funkční schéma tlačítek „SEL1“ a „SEL2“ je uvedeno níže: 

 
 

 
 
IN (VSTUP) BYP (PŘEMOSTĚNÍ) OUT (VÝSTUP) BATT (BATERIE) LOAD (ZÁTĚŽ) TEMP (TEPLOTA) FAULT/LOCK 
(CHYBA/ZÁMEK) 

 
POZNÁMKA: 

• zobrazení měření síťového napájení (IN), je k dispozici na více stránkách pouze pro UPS s trojfázovým vstupem. 

• zobrazení FAULT/LOCK (CHYBA/ZÁMEK) nejsou zobrazena v případě, že nejsou přítomny závady, poplach nebo 
zámek. 

• V případě chyby/poplachu (FAULT) nebo zámku (LOCK) se na displeji automaticky zobrazí typ a kód 
odpovídajícího alarmu. 

 

MĚŘENÍ POPIS 

 

IN 
 

Zobrazení dat vstupního síťového napájení, například napětí a frekvence. 

 

BYP 
 

Zobrazení dat o přemosťovacím vedení, například napětí a frekvence. 

 

OUT 
 

Zobrazení dat o výstupu UPS, například napětí a frekvence. 

 

BATT 
Zobrazení údajů o akumulátorech, jako je procento nabití, odhad doby autonomie, napětí 

a proud. Zobrazí dobíjecí proud s přítomným napájením ze sítě, jinak zobrazí vybíjecí 
proud, pokud UPS pracuje na akumulátor. 

 
LOAD 

Zobrazí údaje o zatížení UPS, jako je procento zatížení, zdánlivý výkon (kVA) a činný 
výkon (kW). 

 
TEMP 

Zobrazí teplotu: systému (uvnitř UPS), bateriového boxu (s volitelnou sondou), 
napájecího modulu a nabíječe baterií. 

 

FAULT (1) 

 

Zobrazí kód aktivní chyby nebo aktivního alarmu 

 

LOCK (1) 

 

Zobrazí kód aktivního zámku 

 

(1) Kódy FAULT / LOCK lze zobrazit pouze v případě, že jsou aktivní [přítomnost poruchy (chyby) / alarmu (poplachu) nebo 
zámku]. 



25  

 

 

KONFIGURACE PROVOZNÍHO REŽIMU 

 
Oblast zobrazení na obrázku ukazuje aktivní provozní režim a umožňuje 
uživateli zvolit další režimy přímo z panelu displeje. 

 

 
JAK POSTUPOVAT: 

• Pro přístup do konfigurační oblasti podržte stisknuté tlačítko „SEL1“ (VÝBĚR 1) po dobu nejméně 3 sekund. 

• Pro změnu režimu stiskněte tlačítko „ON“ (ZAPNUTO). 

• Rozsvítí se ikona odpovídající aktuálně nastavenému režimu. 

• Zvolený režim potvrdíte přidržením tlačítka „SEL1“ po dobu nejméně 3 sekund. 

 
 

MOŽNÁ NASTAVENÍ 

UPS je navržena pro konfiguraci pro chod v různých provozních režimech: 

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

• ECO je režim, ve kterém UPS spotřebovává nejmenší množství energie, a je proto nejúčinnější (**) 

• SMART AKTIVNÍ: v tomto režimu se UPS rozhodne, zda bude pracovat v režimu ON-LINE nebo ECO podle 
statistik o kvalitě síťového napájení. 

• STAND-BY OFF (POHOTOVOSTNÍ STAV VYPNUT) [Režim 1]: UPS pracuje jako nouzové napájení. Pokud je k 
dispozici síťové napájení, zátěž není napájena, avšak v případě výpadku síťového napájení je zátěž napájena z 
UPS. 

 

Další provozní režimy lze nastavit pomocí konfiguračního softwaru. 
 

(*) Efektivní hodnota (rms) výstupní frekvence a napětí je neustále regulována mikroprocesorem, nezávisle na tvaru vlny 
síťového napětí, udržuje výstupní frekvenci synchronizovanou se síťovým napájením v konfigurovatelném rozsahu. 
Mimo tento rozsah se výstup UPS synchronizuje se síťovým napájením a přechází na jmenovitou frekvenci; v tomto 
stavu nemůže UPS použít obtok. 

 
(**) Za účelem optimalizace výkonu je v režimu ECO zátěž obvyklým způsobem napájena z přemostění bypass. Pokud 

síťové napájení překročí povolený rozsah tolerance, přepne se UPS do režimu ON LINE. Pokud se síťové napájení vrátí 
v rámci povoleného tolerančního rozsahu po dobu nejméně pěti minut, přejde UPS zpět k napájení zátěže z přemostění 
bypass. 

 
 
 

DOPLŇUJÍCÍ FUNKCE 

 
MANUÁLNÍ PŘEMOSTĚNÍ 

 
Pomocí funkce manuální přemostění (Manual Bypass) lze UPS přepnout na přemostění bypass. V tomto stavu je zátěž 
napájena přímo ze vstupního síťového napájení, jakékoli narušení síťového napájení přímo ovlivňuje zátěž. 

 

UPOZORNĚNÍ: 
PŘED PROVEDENÍM NÁSLEDUJÍCÍCH OPERACÍ SE UJISTĚTE, ŽE VSTUPNÍ A VÝSTUPNÍ FREKVENCE 
UPS JE SHODNÁ A UPS NEFUNGUJÍ NA AKUMULÁTOR 

 

Pozor: i když je UPS zapnuto, je zátěž odpojena v případě výpadku sítě. 
Pokud se vstupní síťové napájení odchýlí od stanovených tolerancí, UPS se automaticky přepne do pohotovostního režimu a 
odpojí zátěž. 
Přejete-li přinutit UPS k přechodu do režimu ručního přemostění bypass, stiskněte a přidržte současně tlačítka ON 
(ZAPNUTO) a SEL (VYBRAT) po dobu nejméně 4 sekund. Na displeji se zobrazí kód „C05“. 
Pro návrat do normálního provozního režimu stiskněte znovu tlačítka ON (ZAPNUTO) a SEL (VYBRAT) na alespoň na 4 
sekundy. 
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PROGRAMOVÉ POMOCNÉ ZÁSUVKY (EnergyShare) 
 

Zásuvky EnergyShare jsou zásuvky (sokety), které umožňují automatické odpojení zátěže, která je na ně aplikována za 
určitých provozních podmínek. Události, které určují automatické odpojení soketů EnergyShare, může uživatel zvolit pomocí 
konfiguračního softwaru. Například je možné zvolit odpojení po určité době provozu na akumulátor; nebo když je dosaženo 
prahové hodnoty předběžného poplachu pro vybití akumulátoru nebo když dojde k přetížení. 
Ve výchozím nastavení nejsou zásuvky Energyshare nakonfigurovány, a proto fungují jako ostatní zásuvky. 
Funkce EnergyShare je spojena s ikonou na displeji, jejíž význam je vysvětlen v odstavci „ZPRÁVY PANELU DISPLEJE“. 
Přítomnost a počet těchto zásuvek (soketů) bude záviset na typu UPS, tyto zásuvky jsou snadno rozpoznatelné štítkem 
EnergyShare umístěným vedle nich. 

 
 

SVORKOVÁ DESKA VZDÁLENÝCH PŘÍKAZŮ a R.E.P.O. 
 

Terminál vzdálených příkazů umožňuje implementaci funkce REPO (Remote Emergency Power Off – vzdálené nouzové 
vypnutí) a dálkové zapnutí a vypnutí UPS. 

 
UPS je poskytován výrobcem se zkratovanými svorkami REPO. Při instalaci odstraňte zkrat a připojte ke spínanému 
kontaktu zařízení. 
V případě nouze se při použití zastavovacího zařízení aktivuje řízení REPO a UPS přejde do pohotovostního režimu a zátěž 
se zcela odpojí. 

 

Upozornění: před restartováním UPS resetujte zastavovací zařízení. 

Obvod svorkové desky vzdálených příkazů je napájen obvody SELV. Proto není nutné externí napájení. Při sepnutém 
kontaktu cirkuluje obvodem maximální proud 15 mA. 
Všechna připojení se svorkovou deskou vzdáleného ovládání jsou prováděna kabelem, který zaručuje připojení s dvojitou 
izolací. 

 
Logika připojení: 

 

 

 
 

   
 

 

 
R.E.P.O. 

 
Tato funkce je aktivována rozpojením kontaktu mezi kolíkem 1 a 2. 

 
 

REMOTE ON 
(VZDÁLENÉ 

OVLÁDÁNÍ ZAP.) 

 
Tato funkce je aktivována sepnutím kontaktu mezi kolíkem 2 a 3 na 

několik sekund. 

 
 
 

 
ZÁLOŽNÍ POMOCNÝ NAPÁJECÍ ADAPTÉR PRO AUTOMATICKÉ PŘEMOSTĚNÍ BYPASS 

UPS je vybaven záložním pomocným napájecím adaptérem, který umožňuje automatické přemostění i v případě poruch 
pomocného napájení ze sítě. Dojde-li k poruše při odpojení pomocného napájení ze sítě UPS, zátěž je napájena přes 
automatický bypass ale bez jakékoli vnitřní ochrany a bez jakéhokoli omezení energie dodávané zátěži. V tomto nouzovém 
stavu ovlivňují zátěž případné poruchy na vstupním vedení. Deska s procesory a ovládací panel nejsou v tomto režimu 
napájeni; proto jsou displeje vypnuty. 

 
 
 

 

EXTERNÍ TEPLOTNÍ SONDA 

Tento NEIZOLOVANÝ vstup lze použít k měření teploty uvnitř vzdáleného bateriového boxu. 
 

Je nezbytné, aby se používala pouze sada dodaná výrobcem. Jakékoli použití, které neodpovídá 
specifikacím, může způsobit poruchy nebo závady zařízení. 

 
Při instalaci připojte kabel dodávaný ve speciální sadě k „EXT BATTERY TEMP PROBE / TEPLOTNÍ SONDA EXTERNÍHO 
AKUMULÁTORU“. 
Po instalaci aktivujte funkci měření vnější teploty pomocí konfiguračního softwaru. 
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SOFTWARE 

UPOZORNĚNÍ: 
Pokud je použit komunikační port RS232, není možné komunikovat s portem USB a naopak. Pro komunikaci 
s UPS je vhodné použít kabel kratší než 3 metry. 
Pro získání dalších komunikačních portů s různými funkcemi, nezávislých na standardních USB a RS232 
portech na UPS, je k dispozici různé příslušenství, které lze vložit do slotu komunikační karty. 

 

 
Chcete-li zkontrolovat dostupnost nových, aktualizovaných verzí softwaru nebo získat další informace o 
dostupném příslušenství, navštivte webovou stránku www.ups-technet.com. 

 
 

 

  
 
 

 

MONITOROVACÍ A KONTROLNÍ SOFTWARE 

Software UPSmon zaručuje efektivní a intuitivní správu UPS a zobrazuje všechny nejdůležitější informace, jako je vstupní 
napětí, použité zatížení a kapacita akumulátoru. 
Je také schopen automaticky provádět operace vypínání, odesílat e-maily a síťové zprávy, když se vyskytnou určité události 
(vybrané uživatelem). 

 

INSTALAČNÍ KROKY 

1) Připojte jeden z komunikačních portů UPS k jednomu z komunikačních portů počítače pomocí dodaného kabelu. 

2) Stáhněte si software z webu www.ups-technet.com výběrem konkrétního operačního systému. 

3) Postupujte podle pokynů instalačního programu. 

4) Podrobnější informace naleznete v uživatelské příručce, kterou lze stáhnout z www.ups-technet.com. 
 
 

KONFIGURAČNÍ SOFTWARE 

Software pro konfiguraci a přizpůsobení umožňuje konfiguraci a úplnou vizualizaci stavu UPS přes port USB nebo RS232. 
Seznam možných konfigurací, které má uživatel k dispozici, viz odstavec „KONFIGURACE UPS“. 

 

INSTALAČNÍ KROKY 

1) Připojte jeden z komunikačních portů UPS k jednomu z komunikačních portů počítače pomocí dodaného kabelu. 

2) Postupujte podle pokynů instalačního programu. Podrobnější informace o instalaci a použití najdete v softwarové 
příručce, kterou lze stáhnout z našich webových stránek www.ups-technet.com. 

http://www.ups-technet.com/
http://www.ups-technet.com/
http://www.ups-technet.com/
http://www.ups-technet.com/
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KONFIGURACE UPS 

Níže uvedená tabulka ukazuje všechny možné konfigurace, které má uživatel k dispozici, aby co nejlépe přizpůsobil UPS 
individuálním požadavkům. Tyto operace je možné provádět pomocí konfiguračního softwaru. 

 
 

FUNKCE POPIS VÝCHOZÍ HODNOTA 

 
Operating mode / Provozní režim 

 
Vybírá provozní režimy 

 
ONLINE 

 
Output voltage / Výstupní napětí 

 

Vybere jmenovité výstupní 
napětí (Fáze - 
Neutrální/nulový) 

 
230 V 

 
Output nominal frequency / 

Jmenovitá výstupní frekvence * 

 
Vybere jmenovitou výstupní frekvenci 

 
50 Hz 

 
Autorestart / automatický restart 

 

Čekací doba pro automatické zapnutí po opětovném 
náběhu síťového napětí 

 
5 s 

 
Auto power off / Automatické 

vypnutí 

 

Automatické vypínání UPS v režimu provozu na 
akumulátor, pokud je zatížení menší 
než 5% 

 
Neaktivní 

 
Buzzer Reduced / Akustický tón 

potlačen 

 
Vybere provozní režim zvukové výstrahy 

 
Potlačeno 

 
EnergyShare off/vypnuto 

 
Vybere provozní režim zásuvek (soketů) EnergyShare 

 
Vždy připojeno 

 
Timer/Časovač 

 
Naprogramované napájení UPS ON/OFF (ZAP./VYP. (denně) 

 
Neaktivní 

 
Autonomy limitation/Autonomní 

omezení 

 
Maximální doba provozu na akumulátor 

 
Neaktivní 

 
Maximální zátěž 

 
Vybere uživatelskou mez přetížení 

 
Neaktivní 

 

Bypass Synchronization 
speed/Rychlost 
synchronizace 
přemostění 

 

Vybere rychlost synchronizace měniče vzhledem na 
vedení přemostění 

 
1 Hz/s 

 
External temperature/Vnější 

teplota 

 
Aktivuje odečet z externí sondy teploty 

 
Neaktivní 

 
Separated bypass line/Oddělené 

vedení přemostění 

 

Aktivuje vizualizaci odděleného vedení přemostění na 
displeji (INPUT/VSTUP) 

 
Neaktivní 

 
Bypass mode/Režim přemostění 

bypass* 

 
Vybere způsob použití přemostění bypass 

 

Aktivováno / 
vysoká citlivost 



29  

 

FUNKCE POPIS VÝCHOZÍ HODNOTA 

 

Bypass active in stand-
by/Přemostění bypass je 
aktivní v pohotovostním 

režimu 

 

Napájení zátěže z přemostění pomocí UPS v pohotovostním 
režimu 

 
Deaktivováno 

(zátěž NENÍ 
napájena) 

 

Bypass frequency 
tolerance/Tolerance frekvence 

přemostění bypass 

Vybere přijatelný rozsah pro vstupní frekvenci pro 
přepnutí na přemostění bypass a pro synchronizaci 

výstupu 

 

± 5% 

 

Min.-max. práh přemostění 
bypass 

 
Vybere akceptovaný rozsah napětí pro přepnutí na 

přemostění bypass 

Nízký: 180 V: 
 

Vysoký: 264 V: 

 

Eco mode 
sensibility/Citlivost režimu 
Eco 

 
Vybere citlivost zasahování během provozu v režimu ECO 

 

Normální 

 
Režim Eco: 

min.-max. práh 

 
Vybere akceptovaný rozsah napětí pro provoz v režimu 

ECO 

Nízký: 200 V: 
 

Vysoký: 253 V: 

 

UPS without battery/UPS 
bez akumulátoru 

 
Provozní režim bez baterií (pro převodníky nebo 

stabilizátory napětí) 

 
Provoz s 

baterie 

 

Battery low time/Doba 
nízká kapacita 
akumulátoru 

 
Předpokládaná zbývající doba autonomie pro 

generování varování „battery 

low/nízká kapacita 

akumulátoru“ 

 

3 min. 

 

Automatic battery 
test/Automatický test 
akumulátoru 

 

Časový interval pro automatický test akumulátoru 

 

40 hodin 

 

Parallel common 
battery/Paralelní společný 
akumulátor 

 

Společný akumulátor pro paralelní systémy UPS 

 

Neaktivní 

 

Internal battery 
capacity/Kapacita interního 
akumulátoru 

 

Jmenovitá kapacita akumulátoru pro interní baterie 

 
Měňte podle 
modelu UPS 

 

External battery 
capacity/Kapacita externího 
akumulátoru 

 

Jmenovitá kapacita akumulátoru pro externí baterie 
9 Ah pro UPS bez 
interních baterií; 0 
Ah všechny ostatní 

případy 
 

Dobíjecí proud akumulátoru 

 

Dobíjecí proud ve srovnání s nominální (jmenovitou) kapacitou 
akumulátoru 

 

12% 

 
 

* Na všech zařízeních UPS řady USSTW, s výjimkou verzí DI (10000 VA) a verzí ER DI (10000 VA), pro konfigurace 

režimů „Frekvenční měnič“, nebo pokud je synchronizace pomocí přemostění bypass deaktivována, UPS sníží výstupní 

výkon. 
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KOMUNIKAČNÍ PORTY 

Na zadní straně UPS (viz „POHLED NA UPS“) jsou k dispozici následující komunikační porty: 

• konektor RS232 

• USB konektor 

• Rozšiřující slot pro další komunikační karty 
 
 

KONEKTOR RS232 
 

KONEKTOR RS232 
 

 

KOLÍK 
Č. 

SIGNÁL POZNÁMKY 

1 
Programovatelný VÝSTUP č. 

3 *: [výchozí: UPS 
uzamčeno] 

 
 
 
 

(*) Optcky izolovaný kontakt max. + 30 V DC / 35 mA. 
Tyto kontakty mohou být spojeny s jinými událostmi 
pomocí konfiguračního softwaru 

 
 

Další informace o propojení s UPS najdete v příslušné příručce 

2 TXD 

3 RXD 

5 GND 

6 Napájení stejnosměrné DC (Imax = 20mA) 

8 
Programovatelný VÝSTUP č. 
1 *: [Výchozí: předběžná 
výstraha nízkého nabití 
akumulátoru] 9 
Programovatelný VÝSTUP č. 

2 *: [výchozí: provoz na 
akumulátor]  

 

 

KOMUNIKAČNÍ SLOT 

 
UPS je vybaven rozšiřujícím slotem pro volitelné komunikační karty (viz 
obrázek vpravo), který umožňuje zařízení komunikovat pomocí hlavních 
komunikačních standardů. 
Některé příklady: 

• Sériový duplikátor 

• Síťová karta Ethernet s protokoly TCP / IP, HTTP, HTTPS a 
SNMP 

• Karta převaděče protokolů JBUS / MODBUS 

• Karta převaděče protokolu PROFIBUS 

• Karta s kontakty izolovanými pomocí relé 
 
 
 
 

 
Chcete-li zkontrolovat dostupnost dalšího příslušenství, navštivte webovou stránku www.ups-technet.com. 

http://www.ups-technet.com/
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Nepravidelná činnost UPS často není způsobena poruchami, ale jednoduchými problémy, nepříjemnostmi nebo rozptýlením. 
Uživateli se proto doporučuje nahlédnout do níže uvedené tabulky a získat užitečné informace o tom, jak řešit nejčastější 
problémy. 

 

 
UPOZORNĚNÍ: níže uvedená tabulka se často týká použití údržby přemostění BYPASS (SWMB). Pokud je 
zařízení nainstalováno, pak se před obnovením správného provozu UPS ujistěte, že je zapnuto a nenachází se 
v pohotovostním režimu STAND-BY. 

 

 

POZNÁMKA: Přesný význam kódů uvedených v tabulce naleznete v části „STAVOVÉ/POPLACHOVÉ KÓDY“. 
 

PROBLÉM MOŽNÁ PŘÍČINA ŘEŠENÍ 

 
 
 
 
 
 
 

 
Zařízení UPS připojené k 

síťovému napájení se 
nepřepne do 

pohotovostního režimu 
(displej se nerozsvítí) 

 
Chybí propojení se vstupní 

svorkou 

 
Připojte síťové napájení ke svorkám podle pokynů v 

odstavci“PŘIPOJENÍ KNAPÁJECÍ SÍTI” 

 

 
Chybí připojení nulového 

vodiče 

UPS nemůže fungovat bez nulového vodiče. 
VAROVÁNÍ: absence tohoto vodiče může poškodit UPS 
anebo zátěž. Připojte síťové napájení ke svorkám podle 

pokynů v odstavci“PŘIPOJENÍ KNAPÁJECÍ SÍTI” 

 
Izolátor (swin) je rozpojen 

 

Sepněte izolátor 

 

Chybí síťové napájení 
(výpadek proudu) 

Ujistěte se, že je k dispozici síťové napájení. Pokud je 
to nutné, proveďte spuštění akumulátoru, aby se zátěž 
napájela. 

Zásah předřazeného 
ochranného zařízení 

Obnovte ochranu. Upozornění: ujistěte se, že na 
výstupu UPS není přetížení nebo zkrat. 

 
 
 
 

 
Žádná energie 

nedosáhne na 
vstup zátěže 

Chybí propojení na výstupní 
svorku 

 
Připojte zátěž ke svorkám 

UPS se nachází v 
pohotovostním 
režimu 

 

Spusťte spouštěcí sekvenci 

 

Byl vybrán vypnutý 
pohotovostní režim 

Provozní režim musí být změněn. Ve skutečnosti režim 

VYPNUTÝ POHOTOVOSTNÍ REŽIM – STAND-BY 

OFF (nouzový) pohání zátěž pouze tehdy, když dojde k 
výpadku proudu. Porucha UPS a automatické 

přemostění bypass mimo 
provoz 

Vložte údržbářské přemostění bypass (SWMB) a 
kontaktujte nejbližší servisní středisko 

 
 

UPS pracuje na 
akumulátor, i když je k 

dispozici síťové 
napájení 

 

Zásah předřazeného 
ochranného zařízení 

Obnovte ochranu. 
UPOZORNĚNÍ: ujistěte se, že na výstupu UPS není 
přetížení nebo zkrat. 

Vstupní napětí je mimo 
povolené provozní hodnoty pro 

napájení ze sítě 

Problém způsobený síťovým napájením. Počkejte, až 
se vstupní síťové napětí vrátí do mezí tolerance. UPS 
se automaticky vrátí do provozu na síťové napětí. 

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ 
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PROBLÉM MOŽNÁ PŘÍČINA ŘEŠENÍ 

 

Na displeji se zobrazí 
následující kód: c01 

 

Chybí propojka z r.e.p.o. 
Chybí konektor nebo 

propojka není správně 
zasunuta. 

 

 
Umístěte propojku nebo se ujistěte, že je správně 
zasunuta. 

 

 
 

Na displeji se zobrazí 
následující kód: c05 

 
Spínač údržbářského 

přemostění bypass (swmb) 
sepnut 

 

Rozepněte ruční spínač přemostění bypass (SWMB). 

 

Chybí propojka na svorkách 

“switch bypass” (spínač 

přemostění) 

 

Zasuňte propojku 

 

Na displeji se zobrazí 
jeden nebo více 

následujících kódů: 
a30, a32 

UPS se také 
nespustí 

 

Okolní teplota < 
0 °C 

 
Zahřejte prostředí, počkejte, až teplota chladiče vzroste 
nad 0 °C a poté zapněte UPS 

 

Porucha teplotní sondy 
chladiče 

Aktivujte údržbářské přemostění bypass (SWMB), 
pokud je k dispozici, vypněte a znovu zapněte UPS a 
deaktivujte údržbářské přemostění bypass. Pokud 
problém přetrvává, obraťte se na nejbližší servisní 
středisko. 

 

 
 

Na displeji se zobrazí 
jeden nebo více 

následujících kódů: 
f09, f10 

 
Hodnota napětí fáze 1 není 
dostatečná pro předběžné 

zatížení UPS 

 
Počkejte, až se hodnoty vstupního síťového napětí 
ustálí v rozsahu akceptovaném zařízením UPS. 

 

Porucha ve vstupní fázi 
UPS 

Aktivujte údržbářské přemostění bypass (SWMB), 
pokud je k dispozici, vypněte a znovu zapněte UPS. 
Deaktivujte údržbářské přemostění bypass. Pokud 
problém přetrvává, obraťte se na nejbližší servisní 
středisko. 

 

 

 

 
Na displeji se zobrazí 

jeden nebo více 
následujících kódů: 
f11, f14, f17, l06, l07, 
l08, l09, l14, l17, l20 

 
 

 
Použita neobvyklá zátěž 

 
Odpojte zátěž. Vložte údržbářské přemostění bypass 
(SWMB), pokud je k dispozici, vypněte a znovu zapněte 
UPS. Deaktivujte údržbářské přemostění bypass. Pokud 
problém přetrvává, obraťte se na nejbližší servisní 
středisko. 

 
 
 

Porucha ve vstupní nebo 
výstupní fázi UPS 

 
Aktivujte údržbářské přemostění bypass (SWMB), 
pokud je k dispozici, vypněte a znovu zapněte UPS. 
Deaktivujte údržbářské přemostění bypass. Pokud 
problém přetrvává, obraťte se na nejbližší servisní 
středisko. 

 

 

 

 

 
Na displeji se zobrazí 

jeden nebo více 
následujících kódů: f03, 

f04, f05, a08, a09, a10 

 

Připojení chybí v jedné nebo 
více fázích (pouze u 
třífázových modelů) 

 

U třífázového připojení musí být spínač v poloze „↑ 3 

~“. 
Zkontrolujte zapojení fáze 2 a fáze 3. 

Zkontrolujte polohu spínače 
na zadní straně UPS 

(pouze u třífázových modelů) 

 

U jednofázového připojení musí být spínač v poloze „↑ 
1 ~“. 
Zkontrolujte polohu přepínače. 

 

Vnitřní ochranné pojistky na 
fázi nebo na vstupním relé 

jsou poškozeny 

 

 

Kontaktujte nejbližší servisní středisko. 
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PROBLÉM MOŽNÁ PŘÍČINA ŘEŠENÍ 

 

 
 

Na displeji se zobrazí 
následující kód: 

a13 

Předřazené ochranné zařízení 
u vedení přemostění bypass 
rozpojeno (pouze, pokud je 

oddělené přemostění bypass) 

Obnovte funkci předřazeného ochranného zařízení. 
VAROVÁNÍ: zkontrolujte, zda na výstupu UPS není 
přetížení nebo zkrat 

 
Izolátor přemostění bypass 

rozpojen (swbyp pouze, pokud 
je oddělené přemostění 

bypass) 

 
 

Sepněte izolátor. 

 

 
Na displeji se zobrazí 
následující kód: f19 

 

 
 

Chyba nabíječe akumulátoru 

 

Rozpojte držáky pojistek akumulátoru (SWBATT) a 
vložte údržbářské přemostění (SWMB), pokud je k 
dispozici, zcela vypněte UPS. Znovu zapněte UPS, a 
pokud problém přetrvává, obraťte se na nejbližší 
servisní středisko 

 
 

Na displeji se zobrazí 
následující kód: a26 

 

 
Spálené pojistky akumulátoru 
nebo rozpojen izolátor držáku 

pojistek 

 
Vyměňte pojistky nebo sepněte izolátor držáku pojistek 
akumulátoru (SWBATT). VAROVÁNÍ: v případě potřeby 
doporučujeme vyměnit pojistky za jiné stejného typu. 

 
Na displeji se zobrazí 
následující kód: u06 

 

Akumulátory jsou vybity; 
UPS čeká, až napětí 
akumulátoru překročí 
nastavenou prahovou 

hodnotu 

 

 

Počkejte, až se baterie dobijí, nebo vynuťte ruční 
spuštění. 

  
 

Porucha v: 

 

 ▪ teplotní sondě nebo 
chladicím systému UPS 

 
Na displeji se zobrazí 
jeden nebo více 
následujících kódů: 
l01, l10, l38, l39, l41 

Aktivujte údržbářské přemostění bypass (SWMB), pokud 
je k dispozici, vypněte a znovu zapněte UPS. Deaktivujte 
údržbářské přemostění bypass. Pokud problém 
přetrvává, obraťte se na nejbližší servisní středisko. 

▪ záložní síťové napájení 

 ▪ Statický spínač 
přemostění bypass 

 
  

 

 
Na displeji se zobrazí 
jeden nebo více 
následujících kódů: 

  

Zatížení aplikovaná na 
UPS příliš vysoká 

Snižte zatížení pod 100% prahové hodnoty (nebo 
uživatelskou prahovou hodnotu pro kód A22) 

a22, f23, l23   

   

Vypněte UPS. 
Na displeji se zobrazí 

následující kód: 
l26 

 Odpojte všechna zařízení. 
Zkrat na výstupu Zapněte znovu UPS. 

 Znovu připojujte jednotlivá zařízení, dokud není 
identifikována chyba.   

 
 

Na displeji se zobrazí 
následující kód: a39 

 

 
Akumulátory selhaly v 

testu periodické 
účinnosti 

 

Doporučuje se vyměnit baterie UPS, protože již 
nemohly udržovat nabitý stav pro dostatečnou 
autonomii. 
Upozornění: Výměna baterií musí být provedena 
kvalifikovaným personálem. 
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PROBLÉM MOŽNÁ PŘÍČINA ŘEŠENÍ 

 ▪ Okolní teplota vyšší než 40 
°C 

 
 Aktivujte údržbářské přemostění (SWMB), pokud je k 

dispozici, bez vypnutí UPS. Tímto způsobem ventilátory 
rychleji ochladí chladič. Odstraňte příčinu přehřátí a 
počkejte, až teplota chladiče poklesne. Deaktivujte 
údržbářské přemostění bypass. 

 ▪ Zdroje tepla blízko UPS 

 
 ▪ Větrací štěrbiny jsou ucpané 

nebo příliš blízko ke stěnám Na displeji se zobrazí 
jeden nebo více 

následujících kódů: 
F34, l34 

 

 

Závada na teplotní sondě 
nebo chladicím systému 

Vložte údržbářské přemostění (SWMB), pokud je k 
dispozici, aniž byste museli vypínat UPS, aby 
ventilátory při chodu ochladili chladič rychleji a počkejte, 
až teplota chladiče klesne. Vypněte a opět zapněte 
UPS. Vyjměte údržbářské přemostění, a pokud problém 
přetrvává, obraťte se na nejbližší servisní středisko 

 ▪ Okolní teplota vyšší než 40 
°C 

▪ Zdroje tepla blízko UPS 

▪ Větrací štěrbiny jsou 
ucpané nebo příliš blízko 
ke stěnám 

▪ Porucha teplotní sondy 
nebo chladicího systému 
nabíječe akumulátoru 

 
 

 
 

Na displeji se zobrazí 
jeden nebo více 

následujících kódů: 
f37, l37 

Odstraňte příčinu přehřátí. 
Aktivujte údržbářské přemostění (SWMB), pokud je k 
dispozici, rozpojte izolátory držáku pojistek akumulátoru 
(SWBATT) a počkejte, až teplota chladiče nabíječe 
baterií poklesne. 
Sepněte izolátory držáku pojistek akumulátoru. Pokud 
problém přetrvává, obraťte se na nejbližší servisní 
středisko. VAROVÁNÍ: Nikdy nerozpojujte izolátory 
držáků pojistek SWBATT během provozu na 
akumulátor. 

  
 

 

Na displeji se zobrazí 
následující kód: l11 

 

 
 

Přerušení statického 
přemostění nebo 
porucha 

 
Aktivujte údržbářské přemostění (SWMB), pokud je k 
dispozici. Vypněte a opět zapněte UPS. Vyjměte 
údržbářské přemostění, a pokud problém přetrvává, 
obraťte se na nejbližší servisní středisko 

 

 
Displej nezobrazuje nic 

nebo poskytuje 
nesprávné informace 

 

 

 
 

Displej má problémy se 
napájením 

 
 

Aktivujte údržbářské přemostění bypass (SWMB), zcela 
vypněte UPS a vyčkejte několik sekund. Znovu 
ZAPNĚTE UPS a ověřte řádný chod displeje. 
Deaktivujte údržbářské přemostění bypass. Pokud 
závada přetrvává, obraťte se na nejbližší středisko 
technické podpory. 

 

 

 

Displej je vypnutý, 
ventilátory jsou vypnuté, 

ale zátěž je napájena 

 

 

Porucha v záložních 
zdrojích napájení. 

 

 

Aktivujte údržbářské přemostění (SWMB), pokud je k 
dispozici. Vypněte UPS, počkejte několik minut a znovu 
jej zapněte. Pokud se displej nezapne nebo selže 
sekvence spouštění, obraťte se na nejbližší servisní 
středisko a ponechte UPS v režimu ručního přemostění 
bypass. 

UPS je v přemostění bypass 
podporována redundantním 

zdrojem energie. 

 

 

UPOZORNĚNÍ: 
UPS v případě trvalé poruchy nebude schopno napájet zátěž. Aby byla zajištěna úplná ochrana vašeho 
zařízení, doporučujeme vám nainstalovat ATS zařízení (Automatic Transfer Switch / Automatický přepínač 
zdrojů) nebo externí automatické přemostění bypass. Další informace najdete na adrese www.ups-
technet.com 

http://www.ups-technet.com/
http://www.ups-technet.com/
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STAVOVÉ / ALARMOVÉ KÓDY 

Použitím sofistikovaného autodiagnostického systému může UPS zkontrolovat a na displeji zobrazovat stav a případné chyby 
anebo chyby, které se vyskytly během provozu. Kdykoli nastane problém, UPS signalizuje událost zobrazením kódu a 
odpovídajícího alarmu/poplachu na displeji. 

 

➢ Příkazy (Commons): tyto kódy signalizují, že byl aktivován příkaz: 
 

KÓD POPIS 

C01 Příkaz pro vzdálené vypnutí 

C02 Příkaz pro vzdálené zatížení na přemostění bypass 

C03 Příkaz pro vzdálené spuštění 

C04 Zkušební chod akumulátoru 

C05 Příkaz ručního přemostění bypass 

C06 Příkaz pro nouzové vypnutí 

C08 Příkaz pro zatížení na přemostění bypass 

 

➢ Uživatelské zprávy: tyto zprávy se vztahují ke konkrétní konfiguraci nebo provozu UPS 
 

KÓD POPIS 

U01 Varování v případě slabé baterie 

U02 Naprogramované vypnutí aktivní 

U03 Blíží se naprogramované vypnutí 

U04 Přemostění deaktivováno 

U05 Synchronizace zakázána (UPS ve režimu bez zapojení) 

U06 Čekání na nabití akumulátoru 

U07 Servis UPS 

U08 Servis baterií 

 

➢ Anomálie / nestandardní stavy: jedná se o odchylky od standardního stavu, které nevedou k vypnutí nebo 
omezení provozu UPS, ale mohou snížit jeho výkon nebo bránit používání některých jeho funkcí. 

 

KÓD POPIS 

A03 Střídač není synchronizován 

A05 Přepětí na vstupním vedení fáze 1 

A06 Přepětí na vstupním vedení fáze 2 

A07 Přepětí na vstupním vedení fáze 3 

A08 Podpětí na vstupním vedení fáze 1 

A09 Podpětí na vstupním vedení fáze 2 

A10 Podpětí na vstupním vedení fáze 3 

A11 Vstupní frekvence mimo meze tolerance 

A13 Napětí na vedení přemostění bypass fáze 1 mimo toleranční meze 

A16 Frekvence přemostění bypass je mimo toleranční meze 

A18 Napětí na vedení přemostění bypass mimo toleranční meze 

A22 Zátěž na fázi 1> uživatelem definovaná prahová hodnota 

A25 Výstupní izolátor rozpojen 

A26 Chybí kladná větev akumulátoru nebo rozpojeny pojistky akumulátoru 

A29 Sonda teploty systému je poškozena 

A30 Teplota systému < 0°C 

A31 Teplota systému je příliš vysoká 

A32 Teplota chladiče fáze 1 < 0°C 

A37 Externí teplotní sonda akumulátoru je poškozena 

A38 Přehřátí externího akumulátoru 

A39 Kladná větev akumulátoru musí být vyměněna 
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➢ Závady (Failures): Jedná se o kritičtější problémy ve srovnání s anomáliemi, protože pokud přetrvávají, mohou 
způsobit vypnutí UPS nebo omezit provoz. 

 

KÓD POPIS 

F01 Chyba interní komnikace 

F03 Přepálená vstupní pojistka fáze 1 

F04 Přepálená vstupní pojistka fáze 2 nebo zablokované vstupní relé (nespíná se) 

F05 Přepálená vstupní pojistka fáze 3 nebo zablokované vstupní relé (nespíná se) 

F09 Nepodařilo se dobití kondenzátorů kladné větve 

F10 Nepodařilo se dobití kondenzátorů záporné větve 

F11 Odchylka stavu BOOST 

F14 Sínusová křivka invertoru fáze 1 zkreslena 

F17 Odchylka stavu invertoru (měniče) 

F19 Přepětí kladné větve akumulátoru 

F23 Přetížení výstupu 

F26 Výstupní relé fáze 1 je zablokováno (nebude se rozpínat) 

F29 Poškozená výstupní pojistka fáze 1 nebo zablokované výstupní relé (nespíná se) 

F32 Stav odchylky nabíječe akumulátoru 

F33 Chyba měření akumulátoru 

F34 Nadměrná teplota chladiče 

F37 Nadměrná teplota nabíječe akumulátoru 

F39 Chyba měření VDC sběrnice 

F40 Porucha ventilátoru 

F41 Selhání redundantního přemostění bypass  

 
 
 

➢ Zablokování (Lock): tyto kódy znamenají, že UPS nebo jedna z jejích částí je zablokována. Obvykle jim předchází 
výstražný signál. V případě závad a následného zablokování měniče bude měnič vypnut a zátěž bude napájena 
přes přemosťovací (bypass) vedení (tento postup je vyloučen u zablokování způsobených silným a trvalým 
přetížením a u zablokování způsobených zkratem). 

 

KÓD POPIS 

L01 Nesprávné záložní síťové napájení 

L02 Jeden nebo více interních kabelů bylo odpojeno 

L03 Poškozená vstupní pojistka fáze 1 

L04 Poškozená vstupní pojistka fáze 2 nebo zablokované vstupní relé (nespíná se) 

L05 Poškozená vstupní pojistka fáze 3 nebo zablokované vstupní relé (nespíná se) 

L06 Přepětí fáze BOOST pozitivní 

L07 Přepětí fáze BOOST negativní 

L08 Podpětí fáze BOOST pozitivní 

L09 Podpětí fáze BOOST negativní 

L10 Chyba statického spínače přemostění bypass 

L11 Výstup přemostění L1 je zablokován 

L14 Přepětí měniče fáze 1 

L17 Podpětí měniče fáze 1 

L20 Trvalé napětí na výstupu měniče nebo sinusová křivka střídače fáze 1 je zkreslená 

L23 Přetížení výstupu fáze 1 

L26 Zkrat na výstupu fáze 1 

L34 Nadměrná teplota chladiče fáze 1 

L37 Nadměrná teplota nabíječe akumulátoru 

L38 Teplotní sonda 1 je poškozená 

L39 Teplotní sonda 2 je poškozená 

L41 Teplotní sonda nabíječe akumulátoru je poškozena 

L49 Kondenzátor měniče je poškozen. 
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MODELY UPS: 5 kVA 6 kVA 8 kVA 10 kVA 

JEDNOFÁZOVÝ VSTUP(1~) (1) 

Jmenovité napětí [Vac] 220 – 240 (1P+N+PE) 

Maximální jmenovité napětí [Vac] 300 

Jmenovitá frekvence [Hz] 50 - 60 

Přijatelná tolerance vstupního 
napětí bez aktivace akumulátoru 

20% @ 100% zátěže 
-40% +20% @50% zátěže 

Přijatelná tolerance vstupní frekvence 
bez aktivace baterie (pro 50/60 Hz) 

20% 
40-72Hz 

Jmenovitý proud (2) [A] 25 30 40 50 

TŘÍFÁZOVÝ VSTUP(3~) (1) 

Jmenovité napětí [Vac]  380 - 415 (3W+N+PE) 

Maximální provozní napětí vůči 
Nulovému vodiči (N) [Vac] 

 300 

Jmenovitá frekvence [Hz]  50 - 60 

Přijatelná tolerance vstupního 
napětí bez aktivace akumulátoru 

 20% @ 100% zátěže 
-40% +20% @50% zátěže 

Přijatelná tolerance vstupní frekvence 
bez aktivace baterie (pro 50/60 Hz) 

 20% 
40-72Hz 

Jmenovitý proud (1) [A]  L1, L2, L3 = 14 L1, L2, L3 = 17 

Proud při provozu z přemostění BYPASS (3) [A]  L1 = 40 
L2, L3 = 0 

L1 = 50 
L2, L3 = 0 

AKUMULÁTOR 

Dobíjecí doba (standardní verze) [h] < 4 h na 80% nabití 

Jmenovité napětí [Vdc] 180 240 

Maximální dobíjecí proud 
(pouze pro verze ER) (4) 

[A] 6 6 

VÝSTUP 

Jmenovité napětí (5) [Vac] Volitelné: 220 / 230 / 240 

Frekvence 6) [Hz] Volitelné: 50 / 60 

Jmenovitý zdánlivý výstupní výkon [kVA] 5000 6000 8000 10000 

Jmenovitý činný výstupní výkon [kW] 5000 6000 8000 10000 

 
Přetížení: 100% < zátěž < 110% 

Dostupnost 
přemosťovacího 
(bypass) vedení: 

Přemostění aktivováno po 10 
minutách. 
Poté pokračuje funkce přes 
přemosťovací (bypass) vedení 

Přemosťovací (bypass) 
vedení nedostupné: 

Zablokování po 10 minutách 

 
Přetížení: 110% < zátěž < 130% 

Dostupnost 
přemosťovacího 
(bypass) vedení: 

Přemostění aktivováno po 1 
min. Zablokování po 1 
hodině 

Přemosťovací (bypass) 
vedení nedostupné: 

Zablokování po 1 minutě. 

 
Přetížení: 130% < zátěž < 150% 

Dostupnost 
přemosťovacího 
(bypass) vedení: 

Přemostění aktivováno po 
5 s. Zablokování po 10 
min. 

Přemosťovací (bypass) 
vedení nedostupné: 

Zablokování po 5 
s 

 

 
Přetížení zátěží o > 150% 

Dostupnost 
přemosťovacího 
(bypass) vedení: 

Přemostění ihned aktivováno. 
Zablokování po 3 s 

Přemosťovací (bypass) 
vedení nedostupné: 

Zablokování po 0,5 s 

Zkratový proud 
(přemosťovací (bypass) 
vedení není k dispozici) 

Icc =2.5 In x 200 ms + 1.5 In x 300 ms 

Zkratový proud s dostupným přemosťovacím 
(bypass) vedením 

přemostění bypass aktivováno ihned 

Specifikace přemostění bypass SCR 
(velikost ochrany přemosťovacího bpass vedení) 

I2tmax = 4325 A2 s I2tmax = 11250 A2 s 

TECHNICKÁ DATA 
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DALŠÍ ÚDAJE 

Svodový proud směrem k zemi [mA] <1,5 ≤ 1.7 

Teplota v místnosti instalace (7) [°C] 0 – 40 

Vlhkost < 90% nekondenzující 

Ochranná zařízení 
nadměrné vybití akumulátoru - nadproud - zkrat - přepětí - podpětí 
- tepelná ochrana 

Rozměry Š x H x V [mm] 250x698x500 

Rozměry Š x H x V 
(pouze pro verze ER) [mm] 

250x698x500 

Hmotnost [Kg] 62 63 78 84 

Hmotnost (pouze pro verze ER) 
 

25 
 

28 

 
 
 
 
 

MODEL BATERIOVÉHO BOXU 
KUSSTW180-A---
--- 
KUSSTW180-L---
--- 

KUSSTW180-M---
--- 
KUSSTW180-V---
--- 

KUSSTW240-A---
--- 
KUSSTW240-L---
--- 

KUSSTW240-M---
--- 
KUSSTW240-V---
---  

Jmenovité napětí akumulátoru [Vdc] 180 240 

Rozměry Š x H x V [mm] 250 x 698 x 500 

Hmotnost [Kg] 57 87 67 107 
 

Symbol „-“ nahrazuje alfanumerický kód pro interní použití. 

 
Další podrobnosti týkající se technických údajů naleznete na webových stránkách 

 
 
 

(1) Pro vstupní technické údaje modelů třífázového vstupu nakonfigurovaných jako jednofázový vstup “1~”, viz odstavec 

“JEDNOFÁZOVÝ VSTUP” v tabulce 

(2) @ jmenovité zatížení, jmenovité napětí 220 VAC vůči nulovému vodiči, nabíjení akumulátoru 

(3) V provozním režimu přemostění bypass je veškerý zátěžový proud absorbován vstupním vedením fáze 1 

(4) Nabíjecí proud se reguluje automaticky podle kapacity instalovaného akumulátoru. Snížení dodávaného proudu se zátěží 
větší než 80%. 

(5) Pro udržení výstupního napětí ve specifikovaném rozsahu přesnosti může být po dlouhé době provozu nutná rekalibrace. 

(6) Pokud je síťová frekvence v rozmezí ± 5% od vybrané hodnoty, je UPS synchronizován se síťovým napájením. Pokud je 
frekvence mimo rozsah tolerance nebo při provozu na akumulátor, je zvolená frekvence ± 0,1%. 

(7) 20 - 25 °C pro maximální výdrž akumulátoru. 



 

 


