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ÚVOD 
 
Děkujeme Vám, že jste si vybrali náš produkt. 
 
Naše společnost se specializuje na navrhování, vývoj a výrobu zdrojů nepřerušitelného napájení (UPS). 
 
UPS popsaný v tomto návodu je vysoce kvalitní produkt, který byl pečlivě navržen a vyroben pro zaručení nejvyšší úrovně 
výkonnosti. 
 
Tento návod obsahuje podrobné pokyny pro použití a instalaci produktu. 
Tento návod je nutné uchovávat v blízkosti UPS, aby do něj bylo možné PŘED PRÁCÍ S VYBAVENÍM 
NAHLÉDNOUT v případě potřeby informací o použití a pro dosažení maximální efektivity vybavení. 
 
POZNÁMKA: některé obrázky uvedené v tomto návodu slouží pouze pro informační účely, a proto se nemusí přesně 
shodovat s používaným produktem. 
 
 
 
 

 
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
 
Během vývoje těchto produktů vynaložila společnost četné zdroje v souvislosti se všemi aspekty životního prostředí. 
Všechny naše produkty sledují cíl určený systémem řízení životního prostředí vyvinutým naší společností v souladu 
s platnými normami. 
 
 
V tomto produktu nejsou použity žádné nebezpečné materiály, jako je CFC, HCFC nebo asbest.  
 
 
Při výběru balicího materiálu byly upřednostněny RECYKLOVATELNÉ MATERIÁLY. 
Proveďte likvidaci všech materiálů v souladu s normami, které jsou platné v zemi, kde je produkt používán. 
Tyto materiály jsou uvedeny v následující tabulce. 
 
 
 

POPIS MATERIÁL 
Paleta Tepelně zpracované borovicové dřevo  
Ochranný roh Stratocel/Kartón 
Krabice Kartón 
Lepicí podložka Stratocel 
Ochranný vak HD Polyetylen 

 
 
 
 

 
LIKVIDACE PRODUKTU 
 
UPS obsahuje materiály, které jsou považovány (v případě likvidace) za TOXICKÝ a NEBEZPEČNÝ ODPAD, jedná se 
například o elektronické desky a baterie. Zacházejte s těmito materiály v souladu s platnými zákony a při jejich likvidaci se 
obraťte na kvalifikovaná střediska. Správná likvidace těchto materiálů přispívá k ochraně životního prostředí a lidského 
zdraví. 
 
 
 
 
 
 

 
© Kopírování jakékoliv části tohoto návodu je bez předchozího schválení výrobce zakázáno. Z důvodů neustálého zlepšování si 

výrobce vyhrazuje právo kdykoliv provádět úpravy popsaného produktu bez povinnosti upozornění.  
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PŘEDSTAVENÍ 

 
MULTI SENTRY 

Řada UPS Multi Sentry 10 – 12 – 15 – 20 kVA (typ VFI-SS-111) byla navržena použitím nejmodernější technologie pro 
zajištění maximální výkonnosti. Použití nových řídicích desek založených na mikroprocesorové struktuře (DSP + μP) spolu 
s technologií vysokofrekvenční IGBT nabízí vynikající výkon jak na vstupu (harmonické zkreslení absorbovaného proudu 
≤ 3%), tak na výstupu (zkreslení výstupního napětí ≤ 1%). 
Díky těmto i mnoha dalším vlastnostem a provedení pro jednoduché použití představuje řada Multi Sentry špičku ve 
třífázových UPS. 
 
Uživatel v závislosti na svých požadavcích může zvolit jednu ze dvou rozdílných verzí:  
 

MCT 

Verze Multi Sentry MCT version vyniká svým 
kompaktním a moderním provedením. Díky těmto 
vlastnostem je vhodná do jakéhokoliv prostředí. 

 MST 

Verze Multi Sentry MST nabízí delší autonomní 
provoz než verze MCT díky možnosti zdvojnásobení 
počtu baterií uvnitř skříně. 
 

 

 

 
 
 

 10 kVA 12 kVA 15 kVA 20 kVA 

Jmenovitý výkon 
10000 VA  
9000 W 

12000 VA 
10800 W 

15000 VA 
13500 W 

20000 VA 
18000 W 

Výstupní účiník 0.9 0.9 0.9 0.9 

Hmotnost (s 
bateriemi) 

MCT 185 Kg 187 Kg 195 Kg 200 Kg 

MST 315 Kg 320 Kg 325 Kg 330 Kg 

Rozměry Š x H x V 
MCT 320 x 840 x 930 mm 

MST 440 x 850 x 1320 mm 
 

Příslušenství Bateriové skříně – Komunikační karty – Dálkový ovládací panel 



 

 
POHLED NA MCT 

 

 

 
Tlačítko pro spuštění baterie (STUDENÝ START) 

 

 
Brzda 

 
Spínač manuálního bypassu 

 
Sloty pro přídavné komunikační karty 

 
Spínač pojistkového držáku baterie 

 
Komunikační porty (AS400, USB, RS232) 

 
Spínač výstupu 

 
Zásuvky EnergyShare (max. 10A celkem na 
dvou zásuvkách) a odpovídající ochrana 

 
Spínač odděleného bypassu (volitelné)  

 
Chladicí ventilátory 

 
Spínač vstupu  

 
Deska pro paralelní připojení (volitelné) 

 
Kryt svorkovnice    



 

 
POHLED NA MST 

  

 
Tlačítko pro spuštění baterie (STUDENÝ START) 

 

 
Sloty pro přídavné komunikační karty 

 
Spínač manuálního bypassu 

 
Komunikační porty (AS400, USB, RS232) 

 
Spínač pojistkového držáku baterie 

 
Zásuvky EnergyShare/pomocné výstupní zásuvky 
(max.10A) a odpovídající ochrana (volitelné) 

 
Spínač výstupu 

 
Chladicí ventilátory 

 
Spínač odděleného bypassu (volitelné)  

 
Deska pro paralelní připojení (volitelné) 

 
Spínač vstupu  

 
Vzdálené nouzové vypnutí (R.E.P.O.) 

 
Kryt svorkovnice  

 
Slot pro desku výkonového relé 

 
Brzda    



 

 

POHLED NA PŘÍPOJKY MCT 

 
 

 
 
 
 
 

 
Přípojka pro příkaz R.E.P.O (vzdálené nouzové vypnutí) 

 
Slot pro desku výkonového relé 

 
Přípojka pro příkaz vzdáleného bypassu pro provedení údržby 

 
Přípojka pro teplotní čidlo externí bateriové skříně 

 
Přípojka pro signál externí synchronizace 

 
Přípojky napájení: BATERIE, VSTUP, ODDĚLENÝ BYPASS (volitelné), VÝSTUP 

  



 

 

POHLED NA PŘÍPOJKY MST 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Přípojka pro příkaz vzdáleného bypassu pro provedení údržby 

 
Přípojka pro teplotní čidlo externí bateriové skříně 

 
Přípojka pro signál externí synchronizace 

 
Přípojky napájení: BATERIE, VSTUP, ODDĚLENÝ BYPASS (volitelné), VÝSTUP 

  



 

 
POHLED NA OVLÁDACÍ PANEL 

 
 

 

 Kontrolka LED provozu ze sítě 

 Svítí: provoz ze sítě, vedení bypassu je v pořádku a měnič je synchronizovaný 

 Bliká: provoz ze sítě, vedení bypassu nebí v pořádku nebo je vypnuté a/nebo měnič není synchronizovaný 

 Bliká pohotovostním režimu: naprogramovaná funkce restartu je aktivní a je k dispozici napájení ze sítě 
  

 

 Kontrolka LED provozu z baterie 

 Svítí: provoz z baterie 

 Bliká: provoz z baterie s varováním vybití baterie nebo jejího okamžitého vypnutí 

 Bliká pohotovostním režimu: naprogramovaná funkce restartu je aktivní a není k dispozici napájení ze sítě
  

 
 Kontrolka LED napájení zátěž přes bypass 

 Svítí: zátěž je napájena z vedení bypassu 
  

 

 Kontrolka LED pohotovosti / alarmu 

 Svítí: vyměňte baterie 

 Bliká: Alarm přetížení baterií 
  

 

 Kontrolka LED výměny baterií 

 Svítí: vyměňte baterie 

 Bliká: Alarm přetížení baterií 
  

 
 Kontrolka LED režimu ECO 

 Svítí: Konfigurace režimu ECO je aktivní 
  

 
Grafický displej 

 

F1, F2, F3, F4 = FUNKČNÍ KLÁVESY. Funkce každé klávesy je zobrazena ve spodní části displeje a mění se 
podle jednotlivých menu.  



 

 
BATERIOVÁ SKŘÍŇ (VOLITELNÉ) 

BATERIOVÁ SKŘÍŇ JE VOLITELNÝM PŘÍSLUŠENSTVÍM. 
 
Bateriová skříň obsahuje baterie, které zvyšují provozní dobu UP během dlouhodobých výpadků proudu. Počet baterií 
uvnitř skříně se mění v závislosti na typu UPS, ke kterému je bateriová skříň nainstalována. Velmi pozorně zkontrolujte, 
zda napětí baterií v bateriové skříni odpovídá napětí UPS. 
 
 
 

 
 
 
 
Je možné propojit více bateriových skříní pro vytvoření řetězce, pomocí kterého může být dosažena požadovaná doba 
autonomního provozu během výpadku proudu. 
Tato verze bateriových skříní obsahuje dvě řady baterií, jednu s kladným napětím a jednu se záporným napětím vzhledem 
k neutrální svorce (N). 
Níže je uvedeno základní schéma bateriové skříně. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
BBX 1320 480V

BB NP T4 3F 
BBX 1320 480V

BB NP T2 3F 
BBX 1320 480V

BB NP T5 3F 

Jmenovité napětí 240 + 240 Vdc 240 + 240 Vdc 240 + 240 Vdc 

Hmotnost 300 Kg 390 Kg 400 Kg 

Rozměry Š x H x V 400 x 815 x 1320 mm 



 

 
VSTUP ODDĚLENÉHO BYPASSU (VOLITELNÉ) 

VERZE DI (VOLITELNÁ) UPS DISPONUJE VEDENÍM BYPASSU ODDĚLENÝM OD VEDENÍ VSTUPU.  
 
Řada UPS s odděleným bypassem umožňuje oddělené připojení mezi vedením vstupu a vedením bypassu. 
Výstup UPS bude synchronizován s vedením bypassu takovým způsobem, že nebude docházet k žádným nesprávným 
změnám napětí v případě zásahu automatického bypasu nebo uzavření manuálního bypassu (SWMB). 
 
 
 
 
 
 

 
PŘÍDAVNÉ INTERNÍ NABÍJEČKY BATERIE 

VERZE ER (VOLITELNÁ) UPS SE OD STANDARDNÍ VERZE LIŠÍ TÍM, ŽE NAMÍSTO NĚKTERÝCH BATERIÍ JSOU 
POUŽITY PŘÍDAVNÉ NABÍJEČKY BATERIÍ. 
 
Tato řada UPS musí být používaná spolu s externí bateriovou skříní a je vhodná pro aplikace, které vyžadují dlouhé záložní 
doby. 
POZNÁMKA: Součástí této verze UPS je oddělené vedení bypassu. 
 
Přídavné interní nabíječky baterie jsou napájeny přímo z elektrické sítě a mají pseudo-sinusový tvar vlny. 
 

 

Pokud je spínač vstupu sepnutý, ale spínač V/V rozpojený (UPS je vypnutý) nabíječky baterií pokračují 
v samostatném provozu. Rozpojte spínač vstupu (SWIN) pro kompletní vypnutí UPS a přídavných nabíječek 
baterií. 

 

Verze ER 10 kVA 12 kVA 15 kVA 20 kVA 

Jmenovité napětí 240 + 240 Vdc 

Proud 6A@240Vdc 

  



 

 
INTERNÍ TRANSFORMÁTOR (VOLITELNÉ) 

VERZE OT (VOLITELNÉ) UPS SE OD STANDARDNÍ VERZE LIŠÍ TÍM, ŽE NAMÍSTO BATERIÍ POUŽÍVÁ IZOLAČNÍ 
TRANSFORMÁTOR. 
 
Tato řada UPS používá izolační transformátor připojený do výstupních svorek UPS. 
POZNÁMKA: Součástí této verze UPS je oddělené vedení bypassu. 
 
Transformátor je připojen do výstupních svorek UPS, což znamená, že zobrazené hodnoty jsou data naměřená 
před transformátorem. 
 

 

Výskyt transformátoru uvnitř UPS upravuje neutrální uspořádání systému. 

Instalace vzdáleného bypassu pro údržbu paralelně k UPS je nekompatibilní s použitím transformátoru. 
V případě použití vzdáleného bypassu pro údržbu se v každém případě ujistěte, že když je spínač 
vzdáleného bypassu sepnutý, je UPS izolován od systému rozpojením spínačů vstupu a/nebo výstupu. 

UPS verze s interním transformátorem je dodávána s tím, že neutrální vedení na sekundárním obvodu není 
připojeno do uzemnění. Neutrální vedení musí být připojeno k uzemnění v závislosti na neutrálním 
uspořádání systému v místě instalace. 

 

 

UPOZORNĚNÍ: 
Činnost manuálního přepnutí na bypass nezajistí izolaci interního transformátoru, který bude 
pokračovat v napájení zátěže; personál provádějící servis uvnitř UPS musí dávat pozor, protože za 
těchto podmínek může některými komponenty procházet nebezpečné napětí. 

 
 

 
 
 
 



 

 
VERZE 208 V (VOLITELNÉ) 

VERZE 208 V (VOLITELNÉ) UPS SE OD STANDARDNÍ VERZE LIŠÍ TÍM, ŽE MÁ JINÉ HODNOTY VSTUPNÍHO A 
VÝSTUPNÍHO NAPĚTÍ. 
TO MÁ ZA NÁSLEDEK, ŽE SE URČITÉ PARAMETRY LIŠÍ OD STANDARDNÍ VERZE, PŘEČTĚTE SI INFORMACE 
UVEDENÉ NÍŽE. 
 

 
UPOZORNĚNÍ: Údaje uvedené v tomto odstavci se vztahují pouze k verzi 208 V. 

 
 

EXTERNÍ OCHRANNÁ ZAŘÍZENÍ 
 
MAGNETOTERMÁLNÍ SPÍNAČ 

Jak již bylo zmíněno, UPS disponuje ochrannými zařízeními pro poruchy výstupu i pro interní poruchy. 
Pro přizpůsobení napájecího vedení nainstalujte magnetotermální spínač před UPS s aktivační křivkou B nebo C. 
Dodržujte údaje uvedené v následující tabulce: 
 

 Automatická externí ochranná zařízení 

Model UPS Vstup z elektrické sítě 

10 kVA 80A 

12 kVA 80A 

15 kVA 125A 

20 kVA 125A 

 

 
Pokud ochranné zařízení před UPS přeruší neutrální vodič, musí zároveň přerušit také všechny fázové 
vodiče (čtyř-pólový spínač). 

 
 

Ochranná zařízení výstupu (doporučené hodnoty) 

Normální pojistky (GI) Vstup (jmenovitý proud)/7 

Normální spínače (křivka C) Vstup (jmenovitý proud)/7 

Ultra rychlé pojistky (GF) Vstup (jmenovitý proud)/2 

 
 
 
DIFERENCIÁLNÍ SPÍNAČ 

NEUTRÁLNÍ VODIČ VSTUPU UPS JE PŘIPOJEN K NEUTRÁLNÍMU VODIČI VÝSTUPU UPS 
NA ELEKTRICKÝ ROZVODNÝ SYSTÉM, KTERÝ NAPÁJÍ UPS, NEMÁ UPS ŽÁDNÝ DOPAD 

 

Uspořádání neutrálního vodiče je změněno pouze tehdy, když je používán izolační transformátor nebo když 
UPS pracuje s neutrálním vodičem izolovaným před UPS. 
Ujistěte se, že je vybavení správně připojeno ke vstupnímu neutrálnímu vedení, protože v opačném 
případě hrozí poškození UPS. 

 
Během provozu z elektrické sítě se diferenciální spínač (RCD) na vstupu UPS aktivuje, pokud dojde k poruše na výstupu, 
protože výstupní obvod není izolovaný od vstupního obvodu. 
Na výstupu mohou být nainstalovány další diferenciální spínače, avšak je potřeba je zkoordinovat s diferenciálními spínači 
nainstalovanými na vstupu. 
Diferenciální spínač umístěný před UPS musí mít následující vlastnosti: 

 Rozdílový proud nastavený na hodnotu součtu UPS + zátěž; doporučujeme vám počítat dostatečnou rezervu, 
abyste zabránili nechtěným aktivacím (100mA min.  - 300mA doporučená hodnota) 

 Typ B 

 Prodleva minimálně 0.1s 
  



 

PRŮŘEZ KABELŮ 
Doporučujeme, aby kabely VSTUPU/VÝSTUPU a BATERIE procházely pod UPS. 
Pro určení minimální hodnoty průřezu vstupních a výstupních kabelů si prohlédněte následující tabulku: 
 

 

Průřez kabelů (mm2)* 

VSTUP 
Elektrická síť /  

Oddělený bypass (volitelné) 
VÝSTUP BATERIE** (volitelné) 

kVA PE L1/L2/L3 N PE L1/L2/L3 N PE +/- N 

10 10 6 10 10 6 10 4 4 4 

12 10 6 10 10 6 10 6 6 6 

15 16 10 16 16 10 16 6 6 6 

20 25 16 25 25 16 25 10 10 10 

* Hodnoty průřezu kabelu uvedené v tabulce se vztahují k maximální délce kabelu 10 metrů. 

** Maximální délka kabelů pro připojení bateriové skříně (volitelné) je 3 metry. 
 
Poznámka: maximální průřez kabelů, aby mohly být vloženy do svorkovnice, je následující: 

 25 mm2 pro vlečné kabely 

 35 mm2 pro neohebné kabely 
 
 
 
 

PŘIPOJENÍ 

 

Prvním vodičem, který je nutné připojit, je ochranný zemnicí vodič, který se připojuje do svorky 
označené písmeny PE. Během provozu musí být UPS připojená do systému uzemnění. 

 

 
VSTUPNÍ NEUTRÁLNÍ VODIČ MUSÍ BÝT VŽDY PŘIPOJEN 

 
Poznámka 1: Připojení ochranného vodiče (zemnicí kabel) musí být provedeno pomocí šroubu s okem M6. 
 
Poznámka 2: připojení vodičů do BATERIOVÉHO modulu smí být provedeno v případě použití bateriové skříně (volitelné). 
 
 

ZNÁZORNĚNÍ INTERNÍCH TRANSFORMÁTORŮ 

  



 

TECHNICKÁ DATA 
 

Modely UPS 10 kVA 12 kVA 15 kVA 20 kVA 

Vstup 

Jmenovité napětí 208-220-228 Vac tři fáze s neutrálním vodičem (4 vodiče) 

Jmenovitá frekvence 50-60Hz 

Povolená odchylka vstupního napětí bez 
činnosti baterie (pro 220Vac) 

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

Povolená odchylka vstupní frekvence bez 
činnosti baterie (pro 50/60Hz) 

20% 
40-72Hz 

Technologie 
IGBT vysoká frekvence s řízením PFC, nezávislý režim digitálního průměrného 

proudu na každé vstupní fázi 

Harmonické zkreslení vstupního proudu THDi  3 % (7) 

Vstupní účiník  0.99% 

Power Walk-in Programovatelný od 1 do 125 v krocích po 1 sekundě 

Nárazový proud < 10 In 

Výstup 

Jmenovité napětí (1) 208/220/228 Vac tři fáze s neutrálním vodičem (4 vodiče) 

Jmenovitá frekvence (2) 50/60Hz 

Jmenovitý zdánlivý výstupní výkon  10kVA 12kVA 15kVA 20kVA 

Jmenovitý činný výstupní výkon 9kW 10.8kW 13.5kW 18kW 

Výstupní účiník 0,9 

Zkratový proud 1,5x In pro t>500ms 

Přesnost výstupního napětí (vzhledem 
k výstupnímu napětí 220Vac)  1% 

Statická stabilita (3)  2% 

Dynamická stabilita  3% činné zatížení (4) 

Činitel výkyvu povolený při jmenovitém zatížení 3:1 

Přesnost frekvence v režimu normálního 
provozu 

0.01% 

Přetížení měniče (Vin>190V AC ) 103% bez omezení, 110% 10 min, 125% 1 min 

Přetížení bypassu 110% bez omezení, 125% 60 minut, 150% 10 minut 

Technologie IGBT vysoká frekvence s mikroprocesorovým digitálním řízením (DSP+P), 
napětí/proud na základě metody zpracování signálu 

Nabíječka baterie 

Jmenovité napětí 240Vdc 

Maximální nabíjecí proud (5) 6A 

Algoritmus nabíječky baterie Dvě úrovně s kompenzací teploty 

Technologie Režim analogového spínacího proudu řízený pomocí P 
(PWM regulace nabíjecího napětí a proudu) 

Povolená odchylka vstupního napětí pro 
nabíjení maximálním proudem 

190-264Vac 

  



 

Modely UPS 10 kVA 12 kVA 15 kVA 20 kVA 

Rozměry a hmotnost 

Rozměry Š x H x V 440 x 850 x 1320 mm 

Hmotnost 205 Kg 210 Kg 247 Kg 252 Kg 

Různé 

Hlučnost ≤48dB(A) ≤52dB(A) 

Barva RAL 7016 

Okolní teplota (6) 0 – 40 °C 
 

(1) Pro udržení napětí výstupu v uvedeném rozsahu může být nutné po dlouhodobé činnosti provést opětovnou kalibraci 

(2) Je-li frekvence elektrické sítě v rozsahu 5% (definovatelné uživatelem) zvolené hodnoty, je UPS synchronizován s elektrickou sítí. 
Pokud je frekvence mimo povolený rozsah nebo je prováděna činnost z baterie, je frekvence zvolená hodnota +0,1%. 

(3) Elektrická síť/Baterie @ zatížení 0% -100% 

(4) @ Elektrická síť/Baterie/Elektrická síť @ činné zatížení 0% / 100% / 0% 

(5) Nabíjecí proud je automaticky regulován podle kapacity nainstalované baterie 

(6)  20 - 25 °C pro maximální životnost baterií 

(7)  @ 100% zatížení & THDv ≤ 1% 
 
 
 

Bateriová skříň 
BBX 1320 480V 

BB NP T4 3F 
BBX 1320 480V 

BB NP T2 3F 
BBX 1320 480V 

BB NP T5 3F 

Baterie 

Jmenovité napětí větve 240 Vdc 

Žádné baterie / V / Ah 80 / 12 / 9 120 / 12 / 7 120 / 12 / 9 

Různé 

Okolní teplota (1) 0 – 40 °C 

Vlhkost <95% bez kondenzace 

Ochranná zařízení Nadproud – Zkrat 

Rozměry Š x H x V 400 x 815 x 1320 mm 

Hmotnost 300 Kg 390 Kg 400 Kg 
 

(1)  20 - 25 °C pro maximální životnost baterií 

 
 
 
SNÍŽENÍ ZATÍŽENÍ (NA 115V A 110V) 
Pokud je výstupní napětí nastaveno na 115V a 110V (přečtěte si odstavec “Konfigurace UPS”), je maximální výstupní 
výkon UPS snížen oproti jmenovité hodnotě. 
 

 228 (Fáze-Fáze) ; 132 (Fáze-N) = ŽÁDNÉ snížení výstupního výkonu 

 220 (Fáze-Fáze) ; 127 (Fáze-N) = ŽÁDNÉ snížení výstupního výkonu 

 208 (Fáze-Fáze) ; 120 (Fáze-N) = ŽÁDNÉ snížení výstupního výkonu 

 199 (Fáze-Fáze) ; 115 (Fáze-N) = 5% snížení výstupního výkonu 

 190 (Fáze-Fáze) ; 110 (Fáze-N) = 10% snížení výstupního výkonu   



 

PŘIPOJENÍ 
 

 

Prvním vodičem, který je nutné připojit, je ochranný zemnicí vodič. 
Během provozu musí být UPS připojená do systému uzemnění. 

 

 
VSTUPNÍ NEUTRÁLNÍ VODIČ MUSÍ BÝT VŽDY PŘIPOJEN 

 
 
Připojte kabely vstupu a výstupu do svorkovnice podle následujícího obrázku: 
 
 

 
 
 
 
Poznámka: připojení vodičů do BATERIOVÉHO modulu smí být provedeno v případě použití bateriové skříně (volitelné). 
  



 

 

INSTALACE 

 

 

VŠECHNY ČINNOSTI POPSANÉ V TÉTO KAPITOLE MUSÍ BÝT PROVEDENY KVALIFIKOVANÝM 
PERSONÁLEM. 
 

Naše společnost nepřijímá žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným připojením nebo 
provedením činností, které nejsou popsány v tomto návodu. 

 

USKLADNĚNÍ UPS A BATERIOVÉ SKŘÍNĚ 
Místo pro uskladnění UPS musí splňovat následující podmínky: 
 

Teplota: 0°÷40°C (32°÷104°F) 

Relativní vlhkost: max. 95% 

 
 

 

PŘÍPRAVA PRO INSTALACI 

INFORMACE PRO INSTALACI 

Modely UPS 10 kVA 12 kVA 15 kVA 20 kVA 

Jmenovitý výkon 10000 VA 12000 VA 15000 VA 20000 VA 

Provozní teplota 0 ÷ 40 °C 

Maximální relativní vlhkost při provozu 90 % (bez kondenzace) 

Maximální výška instalace 
1000 m při jmenovitém výkonu 

(-1% výkonu pro každých 100 m nad 1000m) 
Max. 4000 m 

W x D x H 
MCT 320 x 840 x 930 mm 

MST 440 x 850 x 1320 mm 

Hmotnost 
(s bateriemi) 

MCT 185 Kg 187 Kg 195 Kg 200 Kg 

MST 315 Kg 320 Kg 325 Kg 330 Kg 

Ztráta proudu při jmenovitém činném 
zatížení (pf=0.9) a s nabitou baterií * 

0.63 kW 
540 kcal/h 

2150 B.T.U./h 

0.75 kW 
645 kcal/h 

2560 B.T.U./h 

0.86 kW 
740 kcal/h 

2940 B.T.U./h 

1.15 kW 
990 kcal/h 

3930 B.T.U./h 

Ztráta proudu při jmenovitém 
zkreslujícím zatížení (pf=0.7) a 
s nabitou baterií * 

0.49 kW 
420 kcal/h 

1670 B.T.U./h 

0.58 kW 
500 kcal/h 

1980 B.T.U./h 

0.67 kW 
580 kcal/h 

2290 B.T.U./h 

0.90 kW 
775 kcal/h 

3070 B.T.U./h 

Rychlost proudění vzduchu ventilátoru 
pro odvádění tepla v místě instalace ** 

340 mc/h 400 mc/h 460 mc/h 615 mc/h 

Proud rozptýlený do země *** < 5 mA 

Krytí IP20 

Otvor pro kabel Ve spodní / zadní části 

* 3.97 B.T.U./h = 1 kcal/h 

** Pro výpočet rychlosti proudění vzduchu je možné použít vzorec: Q [m3/h] = 3.1 x Pdiss [Kcal/h] / (ta - te) [°C] 

Pdiss je rozptýlený výkon vyjádřený v kcal/h všech nainstalovaných vybavení v místě instalace. 

ta= teplota okolního prostředí, te= externí teplota. Pokud chcete brát v úvahu unikání teploty, je nutné zvýšit výslednou hodnotu o 
10%. 
Tabulka uvádí příklad rychlosti proudění vzduchu, kde (ta - te)=5°C a jmenovité činné zatížení (pf=0.9). 

(POZN. Tento vzorec je možné použít, pokud ta>te, V opačném případě instalace vyžaduje použití klimatizačního zařízení). 

*** Svodový proud zátěže je přičten ke svodovému proudu UPS na zemnicím vodiči. 



 

ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA 
UPS splňuje normy platné pro elektromagnetickou kompatibilitu (třídy C2). V domácích prostředích může tento produkt 
způsobit rádiové rušení. V takovém případě musí uživatel učinit další opatření. 
Tento produkt je navržen pro profesionální použití v průmyslových i komerčních prostředích. Připojení do konektorů USB 
a RS232 musí být provedeno pomocí kabelů, které jsou součástí dodávky, nebo stíněnými kabely, které nejsou delší než 
3 metry.   
 
 
 

PROSTŘEDÍ INSTALACE 
Při provádění výběru místa instalace UPS a bateriové skříně zvažte následující body: 

 Vyvarujte se prašných prostředí 

 Zkontrolujte, zda je podlaha rovná a disponuje dostatečnou nosností pro UPS a bateriovou skříň 

 Vyvarujte se prostředí, která jsou příliš omezená a mohla by zabraňovat provádění běžné údržby 

 Relativní vlhkost prostředí nesmí překročit hodnotu 90%, bez kondenzace 

 Zkontrolujte, zda se okolní teplota při provozu UPS nachází v rozsahu 0°až 40°C. 

 

UPS je schopná pracovat při okolní teplotě mezi 0° a 40°C. Doporučená provozní teplota pro UPS a 
baterie je mezi 20 až 25°C. Životnost baterie je průměrně 5 let při provozní teplotě 20°C. Pokud se 
provozní teplota pohybuje okolo 30°C, životnost baterií se snižuje na polovinu. 

 

 Vyvarujte se instalace v místech, které jsou vystaveny přímému slunečnímu záření nebo horkému vzduchu 
 
Abyste zajistili, že se teplota v místě instalace bude nacházet ve výše uvedeném rozsahu, je nutné nainstalovat systém 
pro rozptylování tepla (hodnota rozptýleného výkonu UPS kW / kcal/h / BTU/h* je uvedena v tabulce na předchozí straně). 
Je možné použít následující metody: 

 Přirozená ventilace 

 Umělá ventilace doporučená v případě, kdy je externí teplota nižší (např. 20°C) než provozní teplota UPS nebo 
bateriové skříně (např. 25°C) 

 Klimatizační systém doporučený v případě, kdy je externí teplota vyšší (např. 30°C) než provozní teplota UPS 
nebo bateriové skříně (např. 25°C). 

 
 

  



 

INTERNÍ BATERIE 

 

UPOZORNĚNÍ: Pokud je UPS vybaven INTERNÍMI BATERIEMI, postupujte podle POKYNŮ A 
BEZPEČNOSTNÍCH PŘEDPISŮ uvedených níže.  

 
 Uvnitř UPS se nachází NEBEZPEČNÉ elektrické napětí, i když je spínač vstupu a/nebo baterie vypnutý. Vnitřek 

UPS je chráněný bezpečnostními kryty, které nesmí odstraňovat nekvalifikovaný personál. Veškeré instalace, 
údržba nebo činnosti uvnitř UPS vyžadují použití odpovídajícího nářadí a smí být provedeny POUZE vyškoleným 
personálem. 

 
 Interní zdroj energie UPS: baterie. Všechny svorky a zásuvky mohou být pod proudem, i když UPS není připojen 

k elektrické síti. 
 

 Celkové napětí baterie může být potenciálně nebezpečné: může způsobit elektrický šok. Přihrádka na baterii je 
chráněna bezpečnostními kryty, které nesmí odstraňovat nekvalifikovaný personál. Veškeré instalace, údržba 
nebo činnosti uvnitř UPS vyžadují použití odpovídajícího nářadí a smí být provedeny POUZE vyškoleným 
personálem. 
 

 Použité baterie jsou považovány za TOXICKÝ ODPAD a podle toho s nimi musí být zacházeno. Nevhazuje 
baterie do ohně: mohly by explodovat. Nepokoušejte se otevírat baterie, protože se jedná o bezúdržbové baterie. 
Kromě toho elektrolyt může způsobit poranění vaší pokožky nebo očí a může být toxický. 

 
 Nespouštějte UPS, pokud z něj uniká kapalina nebo pokud je na něm vidět bílý prášek. 

 
 Zabraňte vniknutí vody, kapalin obecně a/nebo cizích předmětů dovnitř UPS. 

 
 Neotevírejte držák pojistky baterie, když UPS napájí zátěž v režimu provozu z baterie. Přerušení stejnosměrného 

proudu baterie může způsobit elektrický oblouk, který může mít za následek poškození vybavení a/nebo vznik 
požáru. Navíc, pokud není k dispozici proud z elektrické sítě a napájení zátěže je zajišťováno bateriemi, dojde při 
otevření krytů baterií k vypnutí zátěže. 

 
 Při práci na bateriích dodržujte následující pokyny: 

 
 Sundejte si náramkové hodinky, prsteny a ostatní kovové předměty 
 Používejte nářadí s izolovanými madly 
 Používejte gumové boty a rukavice 
 Nepokládejte nářadí nebo kovové předměty na baterie 
 Před připojením nebo odpojením svorek baterie odpojte nabíjecí zdroj 
 Zkontrolujte, zda baterie není neúmyslně uzemněna, a pokud ano, odpojte zdroj od uzemnění. Kontakt 

s jakoukoliv částí uzemněné baterie může způsobit elektrický šok. Toto riziko je možné eliminovat 
přerušením připojení uzemnění během instalace a údržby (platí pro vzdálené napájení baterií a vybavení 
bez uzemněných obvodů). 

 
 V případě nahrazení použité baterie nesprávným typem hrozí nebezpečí výbuchu. V následující tabulce naleznete 

správný počet a model baterií:  
 

Typ baterie 
12V 

Ventilem řízená utěsněná 
olověná nabíjecí baterie 

Maximální počet baterií v kladné 
větvi 

20+20 

Maximální počet baterií v záporné 
větvi 

20+20 

Celkové jmenovité napětí baterie 
v kladné větvi 

240 VDC 

Celkové jmenovité napětí baterie 
v záporné větvi 

240 VDC 

 
Pro správné propojení baterií si prohlédněte schéma zapojení, které má k dispozici servisní personál, nebo návod 
k instalaci soupravy baterie. 

 
  



 

ODSTRANĚNÍ UPS A BATERIOVÉ SKŘÍNĚ Z PALETY 
VERZE MCT 

 Přeřízněte pásku a odstraňte 
ji z kartonové krabice 

 Vyjměte krabici 
s příslušenstvím a boční 
výplně.  
POZNÁMKA: Krabice 
s příslušenstvím se může 
nacházet buď za dvířky, nebo 
na UPS. 

 

 
POHLED ZEPŘEDU POHLED ZEZADU 

 Otevřete dvířka a vyjměte 
ližiny. 
POZNÁMKA 2: Ližiny jsou 
k paletě připevněny pomocí 
šroubu (bod C na obrázku). 

 Odstraňte 4 držáky 
připevňující UPS k paletě 
(šrouby jsou na obrázku 
označeny písmeny A a B). 

  

 Pomocí 4 odšroubovaných 
šroubů (typ A) připevněte 
ližiny k paletě (jak je to 
znázorněno na obrázku). 
Opatrně zatlačte UPS ze 
zadní strany a posuňte ji dolů 
z palety. Před prováděním 
této činnosti se ujistěte, že 
jsou dvířka zavřená. 

 

 
POZN.: Je doporučeno uchovat si obalový materiál pro budoucí potřebu. 
 

  

A

A A
A

B

BC B
B

A A
AA



 

VERZE MST 

 

VAROVÁNÍ: POSTUPUJTE PODLE NÍŽE UVEDENÝCH POKYNŮ PRO ZABRÁNĚNÍ PORANĚNÍ 
PERSONÁLU A/NEBO POŠKOZENÍ VYBAVENÍ. 

 

NĚKTERÉ Z NÁSLEDUJÍCÍCH ČINNOSTÍ VYŽADUJÍ SPOLUPRÁCI DVOU OSOB. 

 

 

 
 Přeřízněte pásku a odstraňte ji z kartonové 

krabice. Odstraňte obalový materiál. 
 Vyjměte krabici s příslušenstvím.  

POZNÁMKA: Krabice s příslušenstvím se 
může nacházet uvnitř obalu nebo za dvířky 
UPS.  

  Odstraňte dva držáky připevňující UPS k paletě tak, že 
odšroubujete šrouby A a B. 

 
 Odšroubované držáky je možné použít jako ližiny. Připevněte držáky k paletě pomocí šroubů typu A. Dejte pozor, 

aby se držáky nacházely v pozici koleček.  

 
 Vyšroubujte nožky tak, aby došlo k maximálnímu zvětšení vzdálenosti mezi jednotkou a paletou.  
 Ujistěte se, že jsou dvířka kompletně uzavřena. 
 VAROVÁNÍ: Je doporučeno sjíždět s UPS tak, že ji tlačíte zezadu. Při pohybu UPS dolů si počínejte velmi 

opatrně a doprovázejte UPS. Vzhledem ke hmotnosti vybavení je nutné, aby tuto činnost prováděly dvě 
osoby. 

 
POZN.: Je doporučeno uchovat si obalový materiál pro budoucí potřebu.  



 

KONTROLA OBSAHU 
Po otevření obalu je nutné nejdříve zkontrolovat jeho obsah. 
 

UPS  BATERIOVÁ SKŘÍŇ (volitelné) 

Kovové ližiny, záruční list, návod k obsluze, sériový 
propojovací kabel, 4 pojistky baterie (které se vkládají 
do držáků pojistek "SWBATT"), klíč od zámku 
předních dvířek (pouze u verze MST) 

 Kovové ližiny, záruční list, 4 pojistky baterie (které se 
vkládají do držáků pojistek "SWBATT"), klíč od zámku 
předních dvířek (pouze u verze MST) 

 
 
 
 

INSTALACE UPS A BATERIOVÉ SKŘÍNĚ 
Při provádění instalace vybavení je nutné brát v úvahu následující: 

 Kolečka smí být použita pouze pro přesné umístění UPS a pro jeho přemisťování na krátkou vzdálenost. 

 Umělohmotné části a dvířka nejsou vhodné jako body pro tlačení nebo manipulaci s UPS. 

 Před vybavením musí být zajištěno dostatečné množství volného prostoru, aby bylo možné provádět jeho 
zapnutí/vypnutí a údržbu (≥ 1, 5 m). 

 Zadní část UPS se musí nacházet minimálně 30 cm od zdi, aby bylo zajištěno správné proudění vzduchu 
z ventilátorů 

 Na horní část UPS nesmí být pokládány žádné předměty. 
 
Po provedení umístění zajistěte zařízení pomocí brzdy (prohlédněte si odstavec „Pohled na UPS zepředu“ bod 8), která 
se nachází pod připojovacími svorkami. 
 
(Pouze verze MST): V oblastech, kde dochází k zemětřesení, nebo na pohyblivých systémech je možné použít držáky 
upevňující UPS k paletě (ližiny) pro ukotvení UPS k podlaze (prohlédněte si následující obrázek). Tyto držáky nejsou za 
normálních podmínek potřeba. 
 

 
 

KROKY PRO PŘÍSTUP KE SVORKÁM UPS / BATERIOVÉ SKŘÍNĚ 

 

Následující činnosti musí být prováděny pouze tehdy, když je UPS odpojený od zdroje elektrické 
energie a vypnutý a veškeré spínače a pojistkové držáky vybavení jsou rozpojené. 

 
Pro otevření UPS postupujte podle následujících pokynů: 

 Otevřete dvířka 

 Odstraňte kryt svorek a spínačů (prohlédněte si odstavec „Pohled na UPS“ bod 7) 
 
Po dokončení instalace uvnitř vybavení vraťte zpět kryt svorek a uzavřete dvířka. 
 



 

 

ELEKTRICKÁ PŘIPOJENÍ 

 
VAROVÁNÍ: Je nezbytné použít 4-žílový třífázový rozvodný systém.  
Standardní verze UPS musí být připojeny do napájecího vedení (TT, TN nebo IT) se 3 fázemi + neutrál + PE 
(uzemnění). Z toho důvodu je nutné respektovat pořadí fází. Pro předělání rozvodného systému ze 3-
žílového na 4-žílový jsou k dispozici TRANSFORMÁTOROVÉ SKŘÍNĚ (volitelné vybavení). 

 
 

SCHÉMATA PŘIPOJENÍ ELEKTRICKÉHO SYSTÉMU 
 

UPS bez změny uspořádání neutrálního bodu 
 

 
 
 
 

UPS s galvanickou izolací vstupu 
 

 
 
 
 

UPS s galvanickou izolací výstupu 
 

 
 

 
  



 

 
 

UPS bez změny uspořádání neutrálního bodu a se vstupem odděleného bypassu 
 

 
 

 
 
 

UPS s galvanickou izolací vstupu a se vstupem odděleného bypassu 
 

 
 
 
 
 

UPS s galvanickou izolací výstupu a se vstupem odděleného bypassu 
 

 
 

 
  



 

Oddělený bypass: 
Pokud je k dispozici možnost odděleného bypassu, budou všechna ochranná zařízení umístěna na vedení zdroje elektrické 
energie i na vedení bypassu.  
Poznámka: neutrální vodič vedení vstupu a neutrální vodič bypassu jsou propojeny uvnitř vybavení, a proto musí být 
připojeny do stejného potenciálu. Pokud jsou použity dva rozdílné zdroje proudu, je nutné použít izolační transformátor na 
jednom ze vstupů. 
 
 
 

UPS bez změny uspořádání neutrálního bodu a se vstupem odděleného bypassu připojeným do 
samostatného napájecího vedení 

 

 
 
 
 
 
UPS se vstupem odděleného bypassu připojeným do samostatného napájecího vedení a s galvanickou izolací 

vstupu 
 

 
 
 
 
 
UPS se vstupem odděleného bypassu připojeným do samostatného napájecího vedení a s galvanickou izolací 

výstupu 
 

 
   



 

INTERNÍ OCHRANNÁ ZAŘÍZENÍ UPS 
Následující tabulka obsahuje hodnoty spínačů UPS a hodnoty pojistek baterie (SWBATT): přístup k těmto zařízením je 
možný z přední strany UPS. 
Rovněž jsou zde uvedeny informace o interních pojistkách (nejsou přístupné), které chrání vstupní a výstupní vedení, a 
maximálním vstupním proudu a jmenovitém výstupním proudu. Pro instalaci UPS si prohlédněte blokové schéma v kapitole 
„POUŽITÍ“, odstavec „Popis“. 
Při výměně pojistek je nutné, aby měly nové pojistky stejnou velikost a vlastnosti podle informací uvedených v následující 
tabulce. 
 
 

 Spínače a interní ochranná zařízení 

Model 
UPS 

Ne-automatické spínače Pojistky  

[kVA] 
Vstup UPS / 

Oddělený bypass 
Výstup UPS / 

Údržba 

Pojistka 
vstupu 

usměrňovače 

Pojistka 
baterie 

Pojistka 
výstupu 

Vstupní 
proud 
[A] ** 

Výstupní 
proud 
 [A] 

 
SWIN / SWBYP 

(volitelné) 
SWOUT / SWMB  SWBATT  Max * Jmenov. 

10 40A(4P) 40A(4P) 
25A FF 500V 

(6.3x32) 
32A gG 400V 

(10x38) 
25A FF 500V 

(6.3x32) 
20A 15A 

12 40A(4P) 40A(4P) 
25A FF 500V 

(6.3x32) 
32A gG 400V 

(10x38) 
25A FF 500V 

(6.3x32) 
24A 17A 

15 63A(4P) 63A(4P) 
2 x 20A FF 

500V (6.3x32) 
50A gG 400V 

(14x51) 
2 x 20A FF 

500V (6.3x32) 
29A 22A 

20 63A(4P) 63A(4P) 
2 x 20A FF 

500V (6.3x32) 
50A gG 400V 

(14x51) 
2 x 20A FF 

500V (6.3x32) 
38A 29A 

* Maximální vstupní proud se vztahuje ke jmenovitému zatížení (PF = 0.9), vstupnímu napětí 346V a nabíjení nabíječkou 
baterií proudem 4A. 

** U verzí s přídavnými interními nabíječkami baterií (volitelné) musí být maximální vstupní proud na vodičích L2 a L3 
zvýšen o 7A. 

 
 

ZKRAT 

Pokud dojde k výskytu poruchy na zátěži, omezuje UPS z důvodů své ochrany hodnotu proudu a délku trvání jeho 
dodávání (zkratový proud). Tyto hodnoty jsou rovněž funkcemi provozního stavu jednotky v době poruchy. Můžeme 
rozlišovat dva různé případy: 

 UPS v NORMÁLNÍM PROVOZNÍM REŽIMU: napájené vybavení je ihned přepnuto do vedení bypassu 
(I2t=11250A2s): vedení vstupu je připojeno do výstupu bez jakékoliv interní ochrany (zablokováno po t>0.5s) 

 UPS v REŽIMU PROVOZU Z BATERIE: PS se chrání dodáváním výstupního proudu, který je 1,5 krát vyšší než 
jmenovitý proud pro dobu 0,5 s, a po uplynutí této doby se vypne. 

 
ZPĚTNÁ VAZBA 

UPS je vybaven interním ochranným zařízením proti zpětné vazbě použitím vnitřních nekovových zařízení. 
Na reléové desce se nachází výstup (volitelné) pro aktivaci vypínače nainstalovaného před UPS. 
 

 

UPS disponuje interním zařízením (záložní napájení bypassu), které v případě výskytu poruchy na stroji 
automaticky aktivuje bypass pro zaručení nepřetržitého napájení zátěže bez aktivace interních ochranných 
zařízení a bez omezení proudu dodávaného do zátěže. 
Při těchto nouzových podmínkách bude mít jakákoliv porucha na vstupním vedení dopad na zátěž. 
Přečtěte si také kapitolu „POUŽITÍ“, odstavec “Záložní pomocné napájení pro automatický bypass”. 

 



 

EXTERNÍ OCHRANNÁ ZAŘÍZENÍ 
 
MAGNETOTERMÁLNÍ SPÍNAČ 

Jak již bylo zmíněno, UPS disponuje ochrannými zařízeními pro poruchy výstupu i pro interní poruchy. 
Pro přizpůsobení napájecího vedení nainstalujte magnetotermální spínač před UPS s aktivační křivkou B nebo C. 
Dodržujte údaje uvedené v následující tabulce: 
 

 Automatická externí ochranná zařízení 

Model UPS Vstup z elektrické sítě Vstup odděleného bypassu (volitelné) 

10 kVA 40A 40A 

12 kVA 40A 40A 

15 kVA 63A 63A 

20 kVA 63A 63A 

 

 
Pokud ochranné zařízení před UPS přeruší neutrální vodič, musí zároveň přerušit také všechny fázové 
vodiče (čtyř-pólový spínač). 

 
 

Ochranná zařízení výstupu (doporučené hodnoty) 

Normální pojistky (GI) Vstup (jmenovitý proud)/7 Vstup (jmenovitý proud)/7 

Normální spínače (křivka C) Vstup (jmenovitý proud)/7 Vstup (jmenovitý proud)/7 

Ultra rychlé pojistky (GF) Vstup (jmenovitý proud)/2 Vstup (jmenovitý proud)/2 

 
 
 
DIFERENCIÁLNÍ SPÍNAČ 

U verzí, bez oddělovacího transformátoru na vstupu, je neutrální vodič vedoucí ze zdroje proudu připojen do neutrálního 
vedení výstupu UPS. Uspořádání neutrálního bodu systému není změněno: 

NEUTRÁLNÍ VODIČ VSTUPU UPS JE PŘIPOJEN K NEUTRÁLNÍMU VODIČI VÝSTUPU UPS 
NA ELEKTRICKÝ ROZVODNÝ SYSTÉM, KTERÝ NAPÁJÍ UPS, NEMÁ UPS ŽÁDNÝ DOPAD 

 

Uspořádání neutrálního vodiče je změněno pouze tehdy, když je používán izolační transformátor nebo když 
UPS pracuje s neutrálním vodičem izolovaným před UPS. 
Ujistěte se, že je vybavení správně připojeno ke vstupnímu neutrálnímu uvedení, protože v opačném 
případě hrozí poškození UPS. 

 
Během provozu z elektrické sítě se diferenciální spínač (RCD) na vstupu UPS aktivuje, pokud dojde k poruše na výstupu, 
protože výstupní obvod není izolovaný od vstupního obvodu. 
Na výstupu mohou být nainstalovány další diferenciální spínače, avšak je potřeba je zkoordinovat s diferenciálními spínači 
nainstalovanými na vstupu. 
Diferenciální spínač umístěný před UPS musí mít následující vlastnosti: 

 Rozdílový proud nastavený na hodnotu součtu UPS + zátěž; doporučujeme vám počítat dostatečnou rezervu, 
abyste zabránili nechtěným aktivacím (100mA min.  - 300mA doporučená hodnota) 

 Typ B 

 Prodleva minimálně 0.1s 

 



 

PRŮŘEZ KABELŮ 
Doporučujeme, aby kabely VSTUPU/VÝSTUPU a BATERIE procházely pod UPS. 
Pro určení minimální hodnoty průřezu vstupních a výstupních kabelů si prohlédněte následující tabulku: 
 

 
Průřez kabelů (mm2)* 

VSTUP 
Elektrická síť/Oddělený bypass (volitelné) 

VÝSTUP BATERIE** (volitelné) 

kVA PE L1/L2/L3 N PE L1/L2/L3 N PE +/- N 

10 4 2.5 4 4 2.5 4 4 4 4 

12 6 4 6 6 4 6 6 6 6 

15 6 4 6 6 4 6 6 6 6 

20 10 6 10 10 6 10 10 10 10 

* Hodnoty průřezu kabelu uvedené v tabulce se vztahují k maximální délce kabelu 10 metrů 

** Maximální délka kabelů pro připojení bateriové skříně (volitelné) je 3 metry 
 
Poznámka: maximální průřez kabelů, aby mohly být vloženy do svorkovnice, je následující: 

 10mm2 pro kabely s oky 

 16mm2 pro holé kabely 
 
 
 

PŘIPOJENÍ 

 

Prvním vodičem, který je nutné připojit, je ochranný zemnicí vodič, který se připojuje do svorky 
označené písmeny PE. Během provozu musí být UPS připojená do systému uzemnění.  

 
Připojte vstupní a výstupní kabely do svorkovnice podle následujícího obrázku: 
 

 
VSTUPNÍ NEUTRÁLNÍ VODIČ MUSÍ BÝT VŽDY PŘIPOJEN 

 
MCT

 

MST

 

 
Poznámka: připojení vodičů do BATERIOVÉHO modulu smí být provedeno v případě použití bateriové skříně (volitelné).



 

PŘIPOJENÍ MODELU S ODDĚLENÝM BYPASSEM 

 

Prvním vodičem, který je nutné připojit, je ochranný zemnicí vodič, který se připojuje do svorky 
označené písmeny PE. Během provozu musí být UPS připojená do systému uzemnění.  

 
Připojte vstupní a výstupní kabely do svorkovnice podle následujícího obrázku: 
 

 

NEUTRÁLNÍ VODIČ VSTUPU A BYPASSU MUSÍ BÝT VŽDY PŘIPOJEN. 
VEDENÍ VSTUPU A BYPASSU MUSÍ VYKAZOVAT STEJNÝ POTENCIÁL NEUTRÁLNÍHO VODIČE. 

 
 

MCT

 

MST

 

 
 
Poznámka: připojení vodičů do BATERIOVÉHO modulu smí být provedeno v případě použití bateriové skříně (volitelné). 
 
  



 

 

R.E.P.O. 

Izolovaný vstup slouží pro vypnutí UPS ze vzdáleného místa v případě výskytu nouzové situace. 
Izolovaný vstup slouží pro vypnutí UPS ze vzdáleného místa v případě výskytu nouzové situace. 
UPS je standardně dodáván se svorkami zkratovanými pomocí spojky „Vzdáleného nouzového vypnutí“ (R.E.P.O.) 
(prohlédněte si odstavec „Pohled na přípojky UPS”, bod 15). Pro ovládání nouzového vypnutí odstraňte spojku a zvolte 
připojení do běžně uzavřeného kontaktu ochranného zařízení použitím kabelu s dvojitou izolací. 
V případě nouze dojde použitím ochranného zařízení k otevření R.E.P.O., UPS přejde do pohotovostního stavu (přečtěte 
si kapitolu „POUŽITÍ”) a napájení zátěže je kompletně vypnuto. 
 
Obvod R.E.P.O. je samo-napájecí pomocí obvodů typu SELV. Z toho důvodu není vyžadováno žádné napětí z externího 
zdroje elektrické energie. Když je obvod uzavřený (normální stav), proudí v něm max. 15 mA. 
 
 
 

 

EXTERNÍ SYNCHRONIZACE 

Tento neizolovaný vstup je možné použít pro synchronizaci výstupu měniče s vhodným signálem pocházejícím z externího 
zdroje.  
Pokud je potřeba provést instalaci, postupujte podle následujících pokynů:  

 Použijte oddělovací transformátor s izolovaným jednofázovým výstupem (SELV) v rozsahu 12-24 V AC 
s výkonem ≥ 0,5 VA. 

 Připojte sekundární obvod transformátoru do svorek "EXTERNAL SYNC" (prohlédněte si odstavec „Pohled na 
přípojky UPS“) použitím kabelu s dvojitou izolací a průřezem 1 mm2. Dodržujte polaritu znázorněnou na 
následujícím obrázku.  

 

 

 

Po provedení instalace aktivujte ovládání použitím konfiguračního softwaru. 

EXTERNÍ
SYNCHRONIZACE 



 

 

PŘIPOJENÍ VZDÁLENÉHO BYPASSU ÚDRŽBY 

Je možné nainstalovat další bypass údržby (manuální bypass) na elektrický panel periferních zařízení, který umožňuje 
například vyměnit UPS bez přerušení napájení do zátěže. 
 

 

Je nezbytné připojit svorku „SERVICE BYPASS“ (prohlédněte si kapitolu „Pohled na přípojky UPS“, 
bod 17) do pomocného kontaktu spínače BYPASSU PRO ÚDRŽBU. Sepnutím spínače BYPASSU PRO 
ÚDRŽBU (4) dojde k otevření pomocného kontaktu, který informuje UPS, že je bypass údržby 
aktivován. Absence tohoto připojení může způsobit přerušení napájení zátěže a poškození UPS. 

 
POZN.:  Použijte kabely s průřezem, který odpovídá údajům uvedeným v odstavci „Průřez kabelů“. 
 Použijte kabel o průřezu 1 mm2 a dvojitou izolací pro připojení svorky „SERVICE BYPASS“ k pomocnému 

kontaktu spínače vzdáleného bypassu pro údržbu. 

 Když je UPS vybaven interním izolačním transformátorem, zkontrolujte kompatibilitu mezi „vzdáleným 
bypassem pro údržbu“ a neutrálním bodem systému. 

 
 

SCHÉMA INSTALACE VZDÁLENÉHO BYPASSU ÚDRŽBY NA MODELU TŘI FÁZE – TŘI FÁZE 
 

 
 

 
Elektrický panel periferních zařízení 

 
Připojení uvnitř UPS 

 
Spínač ELEKTRICKÉHO ZDROJE: automatický jistič, který musí splňovat pokyny uvedené v odstavci „Externí 
ochranná zařízení“. 

 
Spínač VSTUPU: Spínač, který musí splňovat pokyny uvedené v odstavci „Interní ochranná zařízení UPS“. 

 
Spínač VÝSTUPU: Spínač, který musí splňovat pokyny uvedené v odstavci „Interní ochranná zařízení UPS“. 

 
Spínač BYPASSU ÚDRŽBY: Spínač, který musí splňovat pokyny uvedené v odstavci „Interní ochranná zařízení 
UPS“ vybavený běžně sepnutým pomocným kontaktem. 



 

SCHÉMA INSTALACE VZDÁLENÉHO BYPASSU ÚDRŽBY NA MODELU TŘI FÁZE – TŘI FÁZE S ODDĚLENÝM 
BYPASSEM 
 
 

 
 
 
 

 
Elektrický panel periferních zařízení 

 
Připojení uvnitř UPS 

 
Spínač ELEKTRICKÉHO ZDROJE: automatický jistič, který musí splňovat pokyny uvedené v odstavci „Externí 
ochranná zařízení“. 

 
Spínač VSTUPU: Spínač, který musí splňovat pokyny uvedené v odstavci „Interní ochranná zařízení UPS“. 

 
Spínač VÝSTUPU: Spínač, který musí splňovat pokyny uvedené v odstavci „Interní ochranná zařízení UPS“. 

 
Spínač BYPASSU ÚDRŽBY: Spínač, který musí splňovat pokyny uvedené v odstavci „Interní ochranná zařízení 
UPS“ vybavený běžně sepnutým pomocným kontaktem. 

 
Spínač vedení BYPASSU: automatický jistič, který musí splňovat pokyny uvedené v odstavci „Externí ochranná 
zařízení“. 

 
Spínač VSTUPU BYPASSU: Spínač, který musí splňovat pokyny uvedené v odstavci „Interní ochranná zařízení 
UPS“. 

 



 

 

PŘIPOJENÍ BATERIOVÉ SKŘÍNĚ K UPS 

 

PŘIPOJENÍ MEZI UPS A BATERIOVOU SKŘÍNÍ MUSÍ BÝT PROVÁDĚNO TEHDY, KDYŽ JSOU OBĚ 
ZAŘÍZENÍ VYPNUTÁ A ODPOJENÁ Z ELEKTRICKÉ SÍTĚ. 

 
POSTUP VYPNUTÍ UPS: 

 Vypněte všechna zařízení připojená do UPS nebo použijte možnost vzdáleného bypassu (pokud je k dispozici). 

 Vypněte UPS provedením procesu vypnutí (přečtěte si kapitolu „POUŽITÍ“, odstavec „Vypnutí UPS”). 

 Rozpojte všechny spínače a pojistkové držáky v UPS. 

 Kompletně izolujte UPS z elektrické sítě rozpojením všech externích ochranných zařízení nainstalovaných na 
vstupním a výstupním vedení. 

 Počkejte několik minut, než budete pokračovat v práci na UPS. 

 Odstraňte kryt svorek UPS (přečtěte si odstavec „Kroky pro přístup ke svorkám UPS/bateriové skříně). 
 
PŘIPOJENÍ BATERIOVÉ SKŘÍNĚ: 

 Zkontrolujte, zda napětí bateriové skříně odpovídá napětí UPS (zkontrolujte typový štítek na bateriové skříni a 
návod k obsluze UPS). 

 DŮLEŽITÉ: ujistěte se, že jsou pojistkové držáky UPS a bateriové skříně rozpojené. 

 Odstraňte kryt svorek bateriové skříně (přečtěte si odstavec „Kroky pro přístup ke svorkám UPS/bateriové skříně). 

 Připojte zemnicí svorky UPS a bateriové skříně pomocí žluto/zeleného vodiče. 

 Připojte svorky UPS a bateriové skříně: 
- svorky označené symbolem + pomocí červeného vodiče 
- svorky označené symbolem N pomocí modrého vodiče 
- svorky označené symbolem – pomocí černého vodiče 

Zajistěte, aby bylo provedeno správné připojení podle symbolů vytisknuté na krytech svorek bateriové skříně. 

 Umístěte zpět kryty svorek, které jste prve odstranili. 
 
 
 
KONTROLA INSTALACE: 

 Vložte pojistky do držáků pojistek SWBATT bateriové skříně. 

 Sepněte držáky pojistek SWBATT bateriové skříně a UPS. 

 Proveďte proces spuštění UPS podle pokynů popsaných v tomto návodu. 

 Po uplynutí přibližně 30 sekund zkontrolujte, zda UPS pracuje správně: proveďte simulaci výpadku proudu 
rozpojením spínače SWIN na vstupu UPS. Zátěž musí být nadále napájena a na ovládacím panelu UPS musí 
svítit kontrolky „Napájení z baterie“ a musí být slyšet pípání v pravidelných intervalech. Když znovu sepnete 
spínač SWIN na vstupu UPS, musí se UPS vrátit do provozu z elektrické sítě. 



 

VÍCENÁSOBNÉ ROZŠÍŘENÍ 
Pro zajištění delší doby autonomní činnosti je možné kaskádově propojit několik bateriových skříní. Připojení je nutné 
provést podle následujícího obrázku: 
 
 

 
 
 
VAROVÁNÍ (pouze v případě UPS): K bateriové skříni nesmí být připojeno více než jedna jednotka UPS. Při 
kaskádovém propojené bateriových skříní nesmí být jednotka UPS připojena k více než jedné bateriové skříni. 
 
 
 
 
 

NASTAVENÍ JMENOVITÉ KAPACITY BATERIE – KONFIGURACE POMOCÍ SOFTWARU 
V případě instalace jedné nebo více BATERIOVÝCH SKŘÍNÍ je nutné nastavit UPS na aktuální jmenovitou kapacitu 
(Celková hodnota Ah baterií uvnitř UPS a externích baterií). 
Pro provedení této činnosti použijte konfigurační software. 
 
 
  

BATERIOVÁ 
SKŘÍŇ 

BATERIOVÁ 
SKŘÍŇ 



 

 

SENZOR TEPLOTY EXTERNÍ BATERIE 

Tento NEIZOLOVANÝ vstup je možné použít pro měření teploty uvnitř bateriové skříně. 
 

 

Je nutné použít speciální sadu dodanou výrobcem: jakékoliv použití, které neodpovídá specifikacím, může 
způsobit poruchu nebo poškození zařízení. 

 
Pro instalaci připojte kabel obsažený ve speciální sadě ke konektoru senzoru "EXT BATTERY TEMP PROBE" 
(prohlédněte si odstavec „Pohled na přípojky UPS“, bod 3). 
Po provedení instalace aktivujte funkci měření teploty pomocí konfiguračního softwaru. 
 
 
 
 
 

 

VZDÁLENÝ PANEL (VOLITELNÉ) 

Vzdálený panel umožňuje monitorovat UPS ze vzdáleného místa. Uživatel má díky tomu podrobný přehled o stavu zařízení 
v reálném čase. Použitím tohoto zařízení je možné kontrolovat hodnoty zdroje elektrické energie, výstupu a baterie atd. a 
případné alarmy. 
 
 

 
 
 
 
Pro podrobnosti o použití a připojení tohoto zařízení si prohlédněte příslušný návod. 
   



 

POUŽITÍ 

 

 

POPIS 

Účelem UPS je zaručit dokonalé elektrické napájení vybavení, které je k němu připojeno, ať už je UPS připojena do 
elektrické sítě, či nikoliv. Jakmile je jednotka UPS připojena a napájena, zaručuje sinusové střídavé napětí se stabilním 
rozsahem napětí a frekvencí, které není ovlivněno náhlými změnami a/nebo kolísáním, ke kterým dochází ve zdroji 
elektrické energie. Když UPS odebírá energii ze zdroje elektrické energie, jsou baterie udržovány v nabitém stavu pod 
kontrolou mikroprocesorové desky. Tato deska rovněž neustále ovládá rozsah napětí a frekvenci napětí zdroje elektrické 
energie, rozsah napětí a frekvenci napětí vytvářeného měničem, aplikované zatížení, vnitřní teplotu a stav účinnosti baterií. 
 
Níže uvedené blokové schéma znázorňuje částí, ze kterých se UPS skládá. 
 
 
 
 

 
 
 

Blokové schéma UPS 
 

 
 
 
 
 
 
DŮLEŽITÉ: Naše zdroje nepřerušitelného napájení jsou navrženy a vyrobeny pro dlouhou životnost i při nejtěžších 
provozních podmínkách. Je však velice důležité pamatovat, že se jedná o elektrické napájecí vybavení, a jako takové 
vyžaduje pravidelnou kontrolu. Kromě toho některé komponenty mají svůj vlastní životní cyklus a je nutné provádět jejich 
pravidelnou kontrolu a popřípadě výměnu, pokud to jejich stav vyžaduje. Jedná se obzvláště o baterii, ventilátory a 
v některých případech elektrolytické kondenzátory. 
Z toho důvodu je doporučeno vytvořit program preventivní údržby, který musí být svěřen kvalifikovanému personálu, který 
byl oprávněn výrobcem. 
Náš zákaznický servis vám rád vysvětlí různé činnosti související s preventivní údržbou. 
 

Spínač bypassu údržby SWMB
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PŘÍPRAVA 

 Vizuální kontrola připojení  
Zkontrolujte, zda byla všechna připojení provedena podle pokynů uvedených v odstavci „Připojení“. 
Zkontrolujte, zda se tlačítko "1/0" nachází v poloze "0" (prohlédněte si odstavec „Pohled na UPS zepředu“ bod 
5).  
Zkontrolujte, zda jsou všechny spínače rozpojené. 

 
 Sepnutí pojistkových držáků baterie  

Sepněte 4 pojistkové držáky baterie (SWBATT), prohlédněte si následující obrázek. 
 
 

 
 
 

 

VAROVÁNÍ: Pokud je bateriová skříň nesprávně nainstalovaná (nebyly dodrženy pokyny uvedené 
v odstavci „Připojení bateriové skříně k UPS“), může dojít k poškození pojistek baterie. V takovém 
případě ihned kontaktujte oddělení zákaznického servisu, abyste zabránili poškození UPS. 
Poznámka: - Když jsou pojistky sepnuté, může přeskočit malý oblouk kvůli nabití kondenzátorů 
uvnitř UPS. Tento jev je normální a nemůže způsobit poruchu nebo poškození. 

 
 

 Zapněte UPS  
Sepněte ochranná zařízení před UPS. 

 
 Sepněte spínače vstupu a výstupu  

Sepněte všechny spínače vstupu (SWIN) a výstupu (SWOUT) kromě spínače údržby (SWMB), který musí zůstat 
rozpojený.  
Poznámka: pokud je k dispozici možnost odděleného bypassu, sepněte také spínač bypassu (SWBYP). 

 
 

   
 



 

 

PRVNÍ SPUŠTĚNÍ 

 Pokud je k dispozici vypínač “1/0”, přepněte ho do polohy “1” a počkejte 
několik sekund. Zkontrolujte, zda dojde k zapnutí displeje a zda je 
jednotka UPS uvedena do pohotovostního režimu. 

 
 
Zkontrolujte, zda na displeji není zobrazeno žádné chybové hlášení ohledně nesprávného připojení fází vstupního 
kabelu. V případě zobrazení tohoto hlášení postupujte podle následujících pokynů: 

 Vypněte UPS přepnutím vypínače “I/0” do polohy “0” (je-li k dispozici) a rozpojením všech vstupních a výstupních 
spínačů. 

 Počkejte, než dojde k vypnutí displeje. 

 Rozpojte pojistkové držáky baterie. 

 Rozpojte ochranná zařízení na vedení před UPS. 

 Odstraňte kryt svorkovnice vstupu. 

 Změňte umístění vstupních vodičů, aby bylo připojení fází správné.  
Pokud je k dispozici možnost odděleného bypassu: zkontrolujte, ke které svorkovnici (vstup a/nebo bypass) se 
vztahuje chybové hlášení zobrazené na displeji (přečtěte si odstavec “Chybové kódy”); opravte pozici připojení 
vodičů do svorkovnice, aby bylo připojení fází správné. 

 Vraťte zpět kryt svorkovnice. 

 Opakujte postup pro zapnutí UPS včetně pokynů uvedených v odstavci „Příprava“. 
 
 

 Stiskněte klávesu   pro vstup do spouštěcího menu. Pokud je 
požadováno potvrzení, stiskněte „YES“, poté stiskněte   pro potvrzení 
a počkejte několik sekund. Zkontrolujte, zda je UPS nastaven tak, že 
je zátěž napájena měničem. 

 
 

 Rozpojte spínač vstupu (SWIN) a počkejte několik sekund. 
Zkontrolujte, zda se UPS přepne do režimu provozu z baterie a zda je 
zátěž stále napájena. Přibližně každých 7 sekund musí být slyšet 
pípnutí. 

 
 

 Sepněte spínač vstupu (SWIN) a počkejte několik sekund. 
Zkontrolujte, zda se UPS nenachází v režimu provozu z baterie a zda 
je zátěž správně napájena měničem. 

 
 

 Pro nastavení data a času vstupte do menu 8.6.7. (prohlédněte si 
„Menu na displeji“) a pomocí šipkových kláves () nastavte 
požadovanou hodnotu a poté ji potvrďte stisknutím klávesy ( ) pro 
přechod na další pole. Pro uložení nového nastavení se vraťte na 

předchozí menu stisknutím klávesy . 



 

 

ZAPNUTÍ PŘI ČINNOSTI Z ELEKTRICKÉ SÍTĚ 

 Zapněte UPS sepnutím spínače vstupu SWIN. Nechte spínač údržby SWMB rozpojený; Pokud je k dispozici hlavní 
vypínač “1/0”, přepněte ho do polohy “1”.  
Po uplynutí několika sekund dojde ke spuštění UPS a nabití kondenzátorů. Na ovládacím panelu bude blikat kontrolka 
„Zablokování / pohotovostní režim": UPS se nachází v pohotovostním režimu. 

 Stiskněte klávesu   pro vstup do spouštěcího menu. Pokud je požadováno potvrzení, stiskněte „YES“, poté stiskněte 
  pro potvrzení. Všechny kontrolky LED okolo displeje se rozsvítí na 1 sekundu a ozve se pípnutí. Cyklus spouštění 
je dokončen tehdy, když je do vybavení napájeného z UPS dodávána energie pomocí měniče. 

 
 
 

 

ZAPNUTÍ PŘI ČINNOSTI Z BATERIE 

 Pokud je k dispozici hlavní vypínač “1/0”, přepněte ho do polohy “1”.  

 Stiskněte a držte klávesu „Cold start“ po dobu přibližně 5 sekund. UPS se spustí a displej se rozsvítí. 

 Stiskněte klávesu   pro vstup do spouštěcího menu. Pokud je požadováno potvrzení, stiskněte „YES“, poté stiskněte 
  pro potvrzení. Všechny kontrolky LED okolo displeje se rozsvítí na 1 sekundu a každých 7 sekund se bude ozývat 
pípnutí. 

 
Poznámka: Pokud výše popsaný cyklus není proveden během 1 minuty, UPS se automaticky vypne, aby se baterie 
zbytečně nevybíjely. 
 
 
 

 

VYPNUTÍ UPS 

V hlavním menu zvolte položku “OFF” a stiskněte klávesu   pro přechod do pod-menu. Poté zvolte možnost „YES – 
CONFIRM“ a stiskněte klávesu  . Pro kompletní vypnutí UPS je nutné umístěte vypínač “1/0” do polohy “0” a rozpojte 
spínač vstupu SWIN. 
 

 

Poznámka: během dlouhodobé nečinnosti je doporučeno vypnout UPS pomocí vypínače “1/0” (je-li 
k dispozici), rozpojit spínače vstupu a výstupu a nakonec při vypnutém UPS rozpojit držáky pojistek 
baterie. 

 



 

 

GRAFICKÝ DISPLEJ 

Široký grafický displej se nachází ve středu ovládacího panelu a poskytuje uživateli detailní přehled o stavu UPS v reálném 
čase. Níže je uvedeno schéma provozního stavu UPS: 
 
 

 
 

 
Vstupní vedení  

 
Vedení nabíječky baterie 

 
Měnič PFC  

 
Vedení baterie 

 
Měnič  

 
Zatížení % 

 
Výstupní vedení měniče  

 
Nabití baterie % 

 
Automatický statický bypass    

 
 
 
Schéma uvádí stav tří napájecích modulů (měnič PFC, měnič, automatický statický bypass). 
Každý modul může být v jednom z následujících tří stavů: 
 

 
Modul je vypnutý 

 
Modul je zapnutý v normálním provozním režimu 

 
Alarm nebo zablokování modulu 

 
 
 
Následující symboly znázorňují proudění proudu do a z baterií (vybíjení/nabíjení) a stav kontaktů vstupu a měniče: 
 

 Modul je vypnutý 

 Modul je zapnutý v normálním provozním režimu 

 
  



 

Uživatel muže zapnout a vypnout UPS, prohlížet si hodnoty zdroje elektrické energie, výstupu, baterie atd. (1) a provádět 
nastavení vybavení přímo z ovládacího panelu. 
Displej je rozdělen na čtyři hlavní oblasti, které mají každá svou vlastní roli.  
 
 

 
 

Jednoduché znázornění grafického displeje 
(znázornění displeje slouží pouze pro informační účely – zobrazený stav nemusí odpovídat skutečnosti) 

 
 

 
OBECNÉ INFORMACE 

Oblast displeje, kde je neustále zobrazeno nastavené datum a čas a podle 
aktuální obrazovky číslo stránky nebo název menu, které je v dané době aktivní. 

 
ZOBRAZENÍ HODNOTY / 
NAVIGACE V MENU 

Hlavní oblast displeje určená pro zobrazování hodnot UPS (které jsou neustále 
aktualizovány v reálném čase) a různých menu, které uživatel může zvolit pomocí 
příslušných funkčních kláves. Jakmile je požadované menu zvoleno, zobrazí se 
v této oblasti displeje jedna nebo více stránek, které obsahují všechna data 
související se zvoleným menu. 

 
STAV UPS / 
CHYBY - PORUCHY 

Oblast displeje, kde je zobrazen provozní stav UPS.  
První řádek je vždy aktivní a neustále zobrazuje stav UPS v daném okamžiku. 
Druhý řádek je aktivní pouze v případě výskytu chyby a / nebo poruchy UPS a 
zobrazuje typ zjištěné chyby/poruchy. Napravo od každého řádku je zobrazen 
kód související s probíhající událostí. 

 
FUNKCE KLÁVES 

Tato oblast je rozdělená do čtyř polí, z nichž každé souvisí s funkční klávesou, 
která se nachází pod ním. Podle menu, které je aktivní v danou chvíli, se na 
displeji zobrazí funkce pro odpovídající klávesu v daném poli. 

 
 
 

Symboly kláves 
 

 
Slouží pro vstup do hlavního menu. 

 
Slouží pro návrat zpět na předchozí menu nebo obrazovku. 

 
Slouží pro přepínání různých možností, které mohou být zvoleny v menu, nebo pro přechod 
z jedné stránky na druhou při zobrazení dat. 

 
Slouží pro potvrzení volby. 

 

Slouží pro dočasné ztišení bzučáku (držte déle než 0,5 sekund). 
Slouží pro zrušení naplánovaného zapnutí/vypnutí (držte déle než 2 sekundy). 

 
(1) Přesnost měření je následující: 1% pro měření napětí, 3% pro měření proudu, 0,1% pro měření frekvence. 

Údaj zbývající doby provozu baterie je pouze ODHAD, a proto nemůže být považován za přesně naměřenou hodnotu. 



 

 

MENU DISPLEJE 

 

(Spuštění systému) 

(Pohotovost systému) 

(Teplota) 

(Příkaz) 

(Zatížení 
na bypass)

(Zatížení 
na měnič) 

(Test 
baterie)

(Historie) 

(Tvar vlny) 

(Diagnostika) 

(Konfigurace) 

(Jazyk - Angličtina) 

(Provozní režim) 

(Výstupní napětí) 

(Výstupní frekvence) 

(Kapacita baterie) 

(Ostatní) 

(Standardní konfigurace) 

(Jmenovitá hodnota) 



 

 

PROVOZNÍ REŽIMY 

Režim, který zaručuje maximální ochranu zátěže, je režim ON LINE, při kterém energie dodávaná do zátěže podléhá 
dvojité konverzi a je obnovena na výstupu v dokonalé sinusoidě, kde je frekvence a napětí pevně určena pomocí přesného 
digitálního ovládání DSP nezávisle na vstupu (V.F.I).* 
Kromě provozního režimu ON-LINE s tradiční dvojitou konverzí je možné zvolit následující režimy: 
 

 ECO (LINE INTERACTIVE) 

 SMART (SMART ACTIVE) 

 STBYOFF (STAND-BY OFF) 
 
Pro optimalizaci výkonu v režimu ECO je zátěž běžně napájena pomocí bypassu. V případě, že jsou hodnoty zdroje 
elektrické energie mimo povolené úrovně, UPS se přepne do normálního provozního režimu ON LINE s dvojitou konverzí. 
Po uplynutí přibližně pěti minut od okamžiku, kdy se hodnoty zdroje elektrické energie vrátí mezi povolené úrovně, je zátěž 
znovu přepnuta zpět na bypass. 

Pokud uživatel není schopen určit, který provozní režim je vhodnější (ON LINE nebo ECO), může režim zvolit pomocí 
režimu SMART ACTIVE, ve kterém UPS na základě statisticky naměřené kvality elektrické sítě rozhodne, který režim bude 
používán. 

Nakonec v režimu STAND-BY OFF je UPS nastaven pro provoz pouze v nouzovém stavu: 
Při napájení z elektrické sítě není zátěž napájena, zatímco v případě výpadku proudu je zátěž napájena měničem pomocí 
baterií. Napájení je poté deaktivováno, jakmile je přívod proudu z elektrické sítě obnoven. Doba zásahu je menší než 0,5 
sekundy. 
 
 
 

 

BYPASS ÚDRŽBY (SWMB) 

 

VAROVÁNÍ: Údržba UPS musí být prováděna výhradně kvalifikovaným personálem. Uvnitř UPS se 
může nacházet vysoké napětí i v případě, že jsou spínače vstupu, bypassu, výstupu a baterie 
rozpojené. Provádění odstranění krytů UPS nekvalifikovaným personálem může způsobit poranění 
pracovníka obsluhy a/nebo poškození vybavení. 

 
Níže jsou uvedeny činnosti, které jsou nezbytné pro provedení údržby bez přerušení napájení zátěže: 

 Když je dodáván proud z elektrické sítě, musí UPS napájet zátěž přes automatický bypass nebo měnič.
 POZN.: Když se UPS nachází v režimu provozu z baterie, dojde při aktivaci bypassu údržby k vypnutí napájení 
zátěže. 

 Sepněte spínač bypassu pro údržbu (SWMB), který se nachází za dvířky: Tímto způsobem je vstup zkratovaný 
s výstupem. 

 Rozpojte spínače vstupu (SWIN), výstupu (SWOUT) a držáků pojistek baterie (SWBATT), které se nachází za 
dvířky: Ovládací panel je vypnutý. Počkejte, než dojde k vybití elektrolytických kondenzátorů na desce (přibližně 
15 minut) a poté pokračujte v provádění údržby.  
POZN.: Během této fáze, když je zátěž napájena přes bypass údržby, bude mít jakákoliv porucha na napájecím 
vedení UPS dopad na zátěž (zátěž je připojená přímo k elektrické síti. UPS není aktivní). 

 
Po dokončení údržby obnovte provoz normální UPS podle následujících pokynů: 

 Sepněte spínače vstupu a výstupu a držáky pojistek baterie. Ovládací pane se znovu spustí. Znovu zapněte UPS 
pomocí menu “SYSTEM ON”. Počkejte, než dojde k dokončení cyklu. 

 Rozpojte spínač bypassu pro údržbu: UPS se vrátí do normálního provozu. 
 
 
 
 
 
 
 
* Hodnota napětí na výstupu je nastavena přesným ovládáním DSP nezávisle na napětí na vstupu, zatímco frekvence na výstupu je 

synchronizována (v rozsahu povolené odchylky, který může uživatel nastavit) s frekvencí na vstupu pro umožnění použití bypassu. 
Mimo tento rozsah povolené odchylky je UPS desynchronizována, přejde na jmenovitou frekvenci a bypass není možné použít (režim 
chodu naprázdno). 



 

 

ZÁLOŽNÍ POMOCNÝ ZDROJ PROUDU PRO AUTOMATICKÝ BYPASS 

UPS je vybaven záložním pomocným zdrojem proudu, který umožňuje činnost automatického bypassu v případě poruchy 
hlavního pomocného zdroje proudu. V případě poruchy UPS, která rovněž vede k přerušení hlavního pomocného zdroje 
proudu, bude zátěž napájena díky automatickému bypassu. Procesorová deska a ovládací panel nebudou napájeny a 
kontrolky LED a displej budou zhasnuté. 
 
 
 

 

POMOCNÉ ZÁSUVKY (VOLITELNÉ) 

ENERGYSHARE 
Programovatelná výstupní zásuvka (volitelná), která za určitých provozních podmínek umožňuje automatické odpojení 
zátěže, která je do ní připojená. Události, které způsobí automatické odpojení zásuvky, může uživatel nastavit pomocí 
konfiguračního softwaru. Je například možné zvolit odpojení po uplynutí určité doby provozu na baterii nebo při aktivaci 
alarmu vybití baterie nebo v případě přetížení.  
 

 

Poznámky týkající se bezpečnosti: když je spínač výstupu (SWOUT) rozpojený a UPS je spuštěný, 
budou obě zásuvky zůstávat pod proudem. 

Pokud je spínač manuálního bypassu (SWMB) sepnutý, spínač výstupu (SWOUT) je rozpojený a UPS 
je vypnutý a obě zásuvky nebudou nadále napájeny. 

 
 
 

POMOCNÝ VÝSTUP 
Výstupní zásuvka (volitelná) připojená přímo k výstupu UPS zajišťuje pomocný zdroj proudu (230V / max. 10A) 
 
 

 
 
 
 
 

 

POWER WALK-IN 

UPS standardně disponuje režimem Power Walk-in který je možné aktivovat a konfigurovat pomocí konfiguračního 
softwaru. Když je tento režim aktivní a napájení z elektrické sítě je znovu obnoveno po nějaké době provozu na baterii, 
UPS postupně přejde na odebírání proudu, aniž by bylo nutné používat generátor nainstalovaný před UPS (kvůli špičkám). 
Délka trvání přechodného období může být nastavena od 0 do 125 sekund. Standardní hodnota je 10 sekund (pokud je 
tato funkce aktivní). Během přechodné doby je potřebný proud částečně odebírán z baterií a částečně z elektrické sítě, 
přičemž je zachována sinusoidní absorpce. Nabíječka baterie je znovu zapnuta po uplynutí přechodné doby. 
 
 
  



 

 

SNÍŽENÍ ZATÍŽENÍ (NA 200V A 208V) 

V případě, že je napětí na výstupu nastaveno na 200V a 208V (přečtěte si odstavec „Konfigurace UPS“), maximální proud, 
který může být dodáván z UPS, je snížen v porovnání se jmenovitým proudem, jak je to znázorněno na následujícím grafu: 
 

 
 
 
 
 

 

KONFIGURACE UPS 

Následující tabulka uvádí konfigurace, které může uživatel upravit pomocí ovládacího panelu. 

 
FUNKCE POPIS STANDARD MOŽNÉ KONFIGURACE 

Jazyk * 
Slouží pro volbu jazyka na 

displeji 
Angličtina 

 Angličtina 
 Italština 
 Němčina 
 Francouzština 

 Španělština 
 Polština 
 Ruština 
 Čínština 

Výstupní napětí 
Volba jmenovitého 

výstupního napětí (fáze / 
neutrál) 

230V 
 220V 
 230V  
 240V 

Zvukový alarm 
Volba provozního režimu 

zvukového alarmu 
Redukovaný 

 Normální 
 Redukovaný: nezní kvůli krátkodobému 

zásahu bypassu 

Provozní režim ** 
Volba jednoho z pěti 

různých provozních režimů 
ON LINE 

 ON LINE 
 ECO 
 SMART ACTIVE 
 STAND-BY OFF 

Vybití baterie ** 
Nastavení odhadované 

doby pro aktivaci varování 
“vybitá baterie“ 

3 min.  1 ÷ 7 @ v krocích po 1 minutě 

Datum a čas ** 
Nastavení interních hodin 

UPS 
 

 
*   Stisknutím klávesy F1 a F4 zároveň po dobu delší než 2 s dojde k automatickému vrácení jazyka na angličtinu. 
** Upravení funkce je možné zablokovat pomocí konfiguračního softwaru.  
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Následující tabulka uvádí konfigurace, které mohou být upraveny pomocí konfiguračního softwaru v servisních 
střediscích. 
 

FUNKCE POPIS STANDARD 

Provozní režim Volba jednoho z pěti různých provozních režimů ON LINE 

Výstupní napětí Volba jmenovitého výstupního napětí (fáze / neutrál) 230V 

Jmenovitá výstupní 
frekvence 

Volba jmenovité výstupní frekvence 50Hz 

Automatický restart 
Doba čekání na automatický restart po obnovení 

napájení z elektrické sítě 
5 sekund 

Automatické vypnutí 
Automatické vypnutí UPS při provozu na baterii, je-li 

hodnota nabití menší než 5% 
Deaktivováno 

Ztišení bzučáku Provozní režim zvukového alarmu Redukovaný 

Vypnutí zásuvky 
EnergyShare 

Volba provozního režimu pomocné zásuvky Vždy připojena 

Časovač Naprogramované zapnutí/vypnutí UPS (denní) Deaktivován 

Omezení autonomního 
provozu 

Maximální doba provozu na baterii Deaktivováno 

Maximální zatížení Volba hranice pro přetížení Deaktivováno 

Rychlost synchronizace 
bypassu 

Volba rychlosti synchronizace mezi měničem a vedením 
bypassu 

1 Hz/s 

Externí synchronizace Volba zdroje synchronizace pro výstup měniče Z vedení bypassu 

Externí teplota Aktivace činnosti senzoru externí teploty  Deaktivováno 

Režim bypassu Volba režimu použití vedení bypassu 
Aktivováno / 

vysoká citlivost 



 

FUNKCE POPIS STANDARD 

Bypass aktivní 
v pohotovostním stavu 

V pohotovostním režimu UPS je zátěž napájena z 
bypassu 

Deaktivováno 
(zátěž není 
napájena) 

Povolená odchylka frekvence 
bypassu 

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

± 5% 

Min. – max. hranice napětí 
bypassu 

Volba povoleného rozsahu napětí pro přepnutí na bypass 
Spodní: 180V 

 
Horní: 264V 

Citlivost režimu ECO 
Volba citlivosti zásahu během provozu v režimu ECO 

Volba 
Normální 

Min. – max. hranice režimu 
ECO 

Volba povoleného rozsahu napětí pro provoz v režimu 
ECO 

Spodní: 200V 
 

Horní: 253V 

UPS bez baterie 
Provozní režim bez baterií (pro měniče nebo stabilizátory 

napětí) 
Provoz s bateriemi 

Zbývající doba provozu 
vybité baterie 

Zbývající doba autonomního provozu v případě hlášení 
“vybitá baterie” 

3 minuty 

Automatický test batrie Časový interval pro automatický test baterie 40 hodin 

Paralelní společná baterie Společná baterie pro paralelní systémy UPS Deaktivováno 

Kapacita interní baterie Jmenovitá kapacita interních baterií 
Různá v závislosti 
na modelu UPS 

Kapacita externí baterie Jmenovitá kapacita externích baterií 

7Ah pro UPS bez 
interních baterií, 

0Ah ve všech 
ostatních případech 

Algoritmus nabíjení baterie Algoritmus a hranice nabíjení baterie Dvě úrovně 

Nabíjecí proud baterie 
Procentní hodnota nabíjecího proud ve srovnání se 

jmenovitou kapacitou baterie 
12% 



 

 

KOMUNIKAČNÍ PORTY 

UPS disponuje následujícími komunikačními porty (prohlédněte si odstavec „Pohled na UPS“): 
 

 Sériový port k dispozici s konektorem RS232 a USB.  
POZN.: použití jednoho konektoru automaticky vylučuje použití druhého konektoru. 

 Port AS400 

 Rozšiřující slot pro další komunikační karty (KOMUNIKAČNÍ SLOT) 
 
Na přední straně pod krytem svorkovnice se nachází další rozšiřující slot pro připojení reléové desky (4 programovatelné 
kontakty, 250Vac, 3A) 
 
 
 

KONEKTORY RS232 A USB 

KONEKTOR RS232   KONEKTOR USB 

 

  

 

PIN NÁZEV TYP SIGNÁL   PIN SIGNÁL 

1  IN    1 VBUS 

2 TX OUT Sériové vedení TX   2 D- 

3 RX IN Sériové vedení RX   3 D+ 

4      4 GND 

5 GND POWER      

6  OUT      

7        

8 +15V POWER 
Izolovaný přívod proudu 

15V±5%   80mA max 
    

9 WKATX OUT Buzení přívodu proudu ATX     
 
 
 

KOMUNIKAČNÍ SLOTY 
UPS je vybaven dvěma rozšiřujícími sloty pro další komunikační 
karty, které umožňují komunikaci zařízení použitím hlavních 
komunikačních standardů. 
Níže jsou uvedeny některé příklady: 

 Druhý sériový port RS232 

 Sériový duplikátor 

 Síťové zařízení s protokolem TCP/IP, HTTP a SNMP 

 Port RS232 + RS485 s protokolem JBUS / MODBUS 

 
Další informace o dostupných příslušenstvích naleznete na 
našich internetových stránkách. 
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PORT AS400 

PORT AS400 
 

 
 

PIN Č. NÁZEV TYP FUNKCE 

1 15V PROUD Izolovaný pomocný přívod proudu +15V ± 5% 80 mA max 

15 Uzemnění PROUD 
Uzemnění týkající se izolovaného pomocného přívodu 

proudu (15V) a vzdálených ovladačů (vzdálená aktivace, 
vzdálený bypass, vzdálená deaktivace). 

2 
Vzdálená 
aktivace 

VSTUP #1 
Když je pin 2 nejméně na 3 sekundy spojen s pinem 15, 

dojde k zapnutí UPS 

8 
Vzdálená 

deaktivace 
VSTUP #2 

Když je pin 8 spojen s pinem 15, dojde k okamžitému 
vypnutí UPS 

7 
Vzdálený 
bypass 

VSTUP #3 

Když je pin 7 spojen s pinem 15, dojde k přepnutí dodávání 
proudu do zátěže z měniče na bypass. Po dobu tohoto 

připojení UPS pokračuje v provozu z bypassu, i když dojde 
k výpadku přívodu proudu na vstupu z elektrické sítě. Pokud 

je propojka odstraněna během napájení z elektrické sítě, 
UPS obnoví provoz z měniče. Pokud je propojka odstraněna 
v době, kdy není prováděno napájení z elektrické sítě, bude 

UPS znovu pracovat z baterie. 

4,5,12 Vybití baterie VÝSTUP #1 
Signalizuje, že je baterie v provozu, když je kontakt 5/12 

sepnutý (1) 

6,13,14 Provoz na baterii VÝSTUP #2 
Signalizuje, že UPS pracuje z baterie, když je kontakt 6/14 

sepnutý (1) 

9,10 Zablokování VÝSTUP #3 
 Signalizuje, že se UPS nachází v režimu zamknutí, když je 

kontakt sepnutý (1) 

3,11 Bypass VÝSTUP #4 
Signalizuje, že je zátěž napájena přes bypass, když je 

kontakt sepnutý(1) 

 
POZN.: Obrázek znázorňuje kontakty uvnitř UPS, kterými může procházet maximální proud 0,5A a 42Vdc. 

Pozice kontaktů zobrazených na obrázku je uvedena bez alarmů a signálů. 
 
 
(1) Výstup je možné naprogramovat použitím speciálního konfiguračního softwaru.  
 Uvedená funkce je standardní funkcí (tovární konfigurace) 

Zablokování 
Uzemnění

V
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V
zdálený B

ypass 

P
rovoz baterie

V
ybití baterie

B
ypass
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ZVUKOVÉ SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ (BZUČÁK) 

Stav a anomálie UPS jsou signalizovány pomocí bzučáku, který vydává různý zvuk v závislosti na provozních stavech 
UPS. 
Níže jsou popsány různé typy zvuku: 
 
 

 
 
 
 
Zvuk A: Tento zvuk je vydáván tehdy, když je provedeno zapnutí nebo vypnutí UPS použitím příslušných tlačítek. 

Jedno pípnutí potvrzuje zapnutí, aktivaci testu baterie, zrušení naprogramovaného vypnutí. Když držíte 
tlačítko pro vypnutí stisknuté, bzučák čtyřikrát pípne a poté dojde k vypnutí, což je signalizováno pátým 
pípnutím. 

 
Zvuk B: Tento zvuk je vydáván tehdy, když se UPS přepne na provoz z bypassu pro kompenzaci nárazového proudu 

kvůli zkreslujícímu zatížení. 
 
Zvuk C: Tento zvuk je vydáván tehdy, když se UPS přepne na provoz z baterie před aktivací signálu vybití baterie 

(zvuk D). Je možné ztišit tento signál (prohlédněte si odstavec „Grafický displej“). 
 
Zvuk D: Tento zvuk je vydáván tehdy, když je během provozu na baterii dosažena hranice alarmu vybití baterie. Je 

možné ztišit tento signál (prohlédněte si odstavec „Grafický displej“). 
 
Zvuk E: Tento zvuk je vydáván v případě výskytu alarmu nebo zablokování. 
 
Zvuk F: Tento zvuk je vydáván v případě výskytu poruchy přepětí baterie. 
 
Zvuk G: Tento typ signálu je vydáván tehdy, když dojde k selhání testu baterie. Bzučák desetkrát pípne. Signál alarmu 

bude znít dál a kontrolka LED „Výměna baterie“ se rozsvítí. 

Kroky po 1 sekundě 

Zvuk G 

Zvuk F 

Zvuk E 

Zvuk D 

Zvuk C 

Zvuk B 

Zvuk A 



 

 

SOFTWARE 

 
 
 
 

MONITOROVACÍ A ŘÍDICÍ SOFTWARE 
Software PowerShield3 zaručuje efektivní, intuitivní správu UPS, protože zobrazuje veškeré důležité informace, jako je 
vstupní napětí, aplikované zatížení a kapacita baterie. 
Software může rovněž automaticky provádět naprogramované činnosti vypnutí a odesílat e-maily, SMS a síťová hlášení, 
když nastanou určité uživatelem definované události. 
 
Postup instalace: 

 Připojte komunikační port RS232 na UPS do komunikačního portu COM na počítači použitím sériového kabelu, 
který je součástí dodávky * nebo připojte port USB na UPS do portu USB na počítači použitím standardního 
kabelu USB *. 

 Stáhněte si software na stránkách www.riello-ups.com. Je nutné zvolit správnou verzi operačního systému. 

 Postupujte podle pokynů instalačního programu. 

 Podrobnější informace o instalaci a použití softwaru naleznete v návodu k použití softwaru, který si můžete 
stáhnout na našich internetových stránkách www.riello-ups.com. 

 
 
 

KONFIGURAČNÍ SOFTWARE 
Použitím speciálního softwaru je možné provést konfiguraci nejdůležitějších parametrů UPS. 
Seznam možných konfigurací naleznete v odstavci Konfigurace UPS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Je doporučeno použít kabel o maximální délce 3 metry.   



 

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

Nesprávná činnost UPS není nejčastěji známkou poruchy, ale pouze výsledek malých problémů nebo chyb. 
Z toho důvodu je doporučeno si pečlivě přečíst následující tabulku, která obsahuje informace užitečné pro vyřešení 
nejčastějších problémů. 
 

 

VAROVÁNÍ: Následující tabulka často doporučuje použitím BYPASSU pro údržbu. Pamatujte, že před 
opětovným obnovením správného provozu UPS je nutné zkontrolovat, zda je UPS zapnutý a nenachází se 
v režimu pohotovosti. 
Pokud je UPS v režimu pohotovosti, zapněte UPS pomocí menu „SYSTEM ON“ a před odstraněním bypassu 
pro údržbu počkejte, než bude cyklus spouštění dokončen. Pro více podrobností si pečlivě prostudujte 
odstavec „BYPASS pro údržbu (SWMB)“. 

 
POZNÁMKA: Pro pochopení přesného významu kódů použitých v tabulce si prohlédněte odstavec „STAVOVÉ/CHYBOVÉ 
KÓDY“. 
 

PROBLÉM MOŽNÁ PŘÍČINA ŘEŠENÍ 

KDYŽ JE PŘIPOJEN 
PŘÍVOD PROUDU 

Z ELEKTRICKÉ SÍTĚ, 
UPS SE NEPŘEPNE DO 

POHOTOVOSTNÍHO 
REŽIMU (ČERVENÉ 

KONTROLY LED 
ZABLOKOVÁNÍ/ 
POHOTOVOSTI 

NEBLIKAJÍ, NEOZÝVÁ SE 
ŽÁDNÝ ZVUKOVÝ 
SIGNÁL A DISPLEJ 

NESVÍTÍ. 

VSTUPNÍ SVORKY NEJSOU 
PŘIPOJENY 

Připojte napájecí vedení do svorek, jak je to znázorněno 
v odstavci instalace. 

NEUTRÁLNÍ VODIČ NENÍ 
PŘIPOJEN 

UPS nemůže pracovat bez připojení neutrálního vodiče. 
VAROVÁNÍ: absence tohoto připojení může způsobit 
poškození UPS a/nebo zátěže. 
Připojte napájecí vedení do svorek, jak je to znázorněno 
v odstavci instalace. 

VYPÍNAČ 1/0 ZA DVEŘMI JE 
NASTAVEN DO POLOHY 0 Umístěte vypínač do polohy 1 (pokud je součástí). 

SPÍNAČ ZA DVÍŘKY (SWIN) JE 
ROZPOJENÝ Sepněte spínač. 

NENÍ PŘIVÁDĚN PROUD 
Z ELEKTRICKÉ SÍTĚ 

(VÝPADEK). 

Zkontrolujte, zda je z elektrické sítě přiváděn proud. 
V případě potřeby napájejte zátěž z baterie. 

DOŠLO K AKTIVACI 
OCHRANNÉHO ZAŘÍZENÍ 

PŘED UPS. 

Restartujte ochranné zařízení. 
VAROVÁNÍ: zkontrolujte, zda na výstupu UPS 
nedochází k přepětí nebo zkratu. 

ZÁTĚŽ NENÍ NAPÁJENA 

VÝSTUPNÍ SVORKY NEJSOU 
PŘIPOJENY Připojte zátěž do svorek. 

SPÍNAČ ZA DVÍŘKY (SWOUT) ) 
JE ROZPOJENÝ Sepněte spínač 

UPS SE NACHÁZÍ V REŽIMU 
POHOTOVOSTI. Proveďte cyklus spuštění UPS. 

JE ZVOLEN REŽIM STAND-BY 
OFF. 

Je nutné změnit režim. Režim STAND-BY OFF (nouzové 
napájení) ve skutečnosti slouží pro napájení vybavení 
pouze v případě výpadku proudu. 

DOŠLO K PORUŠE UPS A 
AUTOMATICKÝ BYPASS JE 

MIMO PROVOZ. 

Aktivujte bypass pro údržbu (SWMB) a kontaktujte 
nejbližší zákaznický servis. 

UPS PRACUJE 
Z BATERIE, PŘESTOŽE 

JE NAPÁJEN 
Z ELEKTRICKÉ SÍTĚ 

DOŠLO K AKTIVACI 
OCHRANNÉHO ZAŘÍZENÍ 

PŘED UPS. 

Restartujte ochranné zařízení. 
VAROVÁNÍ: zkontrolujte, zda na výstupu UPS 
nedochází k přepětí nebo zkratu. 

VSTUPNÍ NAPĚTÍ JE MIMO 
POVOLENÝ ROZSAH PRO 

PROVOZ Z ELEKTRICKÉ SÍTĚ. 

Došlo k problému s elektrickou sítí. Počkejte, než se 
napětí z elektrické sítě na vstupu vrátí do povoleného 
rozsahu. UPS se automaticky vrátí na provoz z elektrické 
sítě. 

  



 

 

PROBLÉM MOŽNÁ PŘÍČINA ŘEŠENÍ 

NA DISPLEJI JE 
ZOBRAZEN KÓD C01. 

NA KONEKTORU R.E.P.O. 
CHYBÍ PROPOJKA (VIZ 

„POHLED NA PŘÍPOJKY UPS“, 
BOD 15, J13) NEBO 

PROPOJKA NENÍ SPRÁVNĚ 
PŘIPOJENA 

Nainstalujte propojku nebo zkontrolujte, zda je správně 
připojena. 

NA DISPLEJI JE 
ZOBRAZEN KÓD C02. 

SPÍNAČ BYPASSU ÚDRŽBY 
(SWMB) JE SEPNUTÝ Rozpojte spínač (SWMB), který se nachází za dvířky. 

NA SVORCE VZDÁLENÉHO 
BYPASSU ÚDRŽBY CHYBÍ 

PROPOJKA (VIZ „POHLED NA 
PŘÍPOJKY UPS“, BOD 17, J10) 

Nainstalujte propojku. 

NA DISPLEJI JE 
ZOBRAZEN JEDEN 

NEBO VÍCE 
NÁSLEDUJÍCÍCH KÓDŮ: 

A30, A32, A33, A34 A 
UPS NELZE SPUSTIT. 

OKOLNÍ TEPLOTA JE MENŠÍ 
NEŽ 0°C. 

Vytopte okolní prostředí. Počkejte, až senzor teploty 
bude ukazovat teplotu větší než 0°C, a poté spusťte 
UPS. 

DOŠLO K PORUŠE SENZORU 
TEPLOTY ZAŘÍZENÍ PRO 

ODVOD TEPLA. 

Aktivujte bypass pro údržbu (SWMB), vypněte UPS a 
poté ho znovu zapněte a nakonec deaktivujte bypass pro 
údržbu. Pokud problém přetrvává, kontaktujte nejbližší 
zákaznický servis. 

NA DISPLEJI JE 
ZOBRAZEN JEDEN 

NEBO VÍCE 
NÁSLEDUJÍCÍCH KÓDŮ: 

F09, F10. 

DOŠLO K PORUŠE NA 
VSTUPU UPS. 

Aktivujte bypass pro údržbu (SWMB), vypněte UPS a 
poté ho znovu zapněte a nakonec deaktivujte bypass pro 
údržbu. Pokud problém přetrvává, kontaktujte nejbližší 
zákaznický servis. 

FÁZE 1 MÁ MNOHEM MENŠÍ 
NAPĚTÍ NEŽ OSTATNÍ DVĚ 

FÁZE. 

Rozpojte spínač SWIN, aktivujte provoz UPS z baterie, 
počkejte, než dojde k ukončení cyklu, a poté sepněte 
spínač SWIN 

NA DISPLEJI JE 
ZOBRAZEN JEDEN 

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

L20, L21, L22. 

JE PŘIPOJENA POROUCHANÁ 
ZÁTĚŽ 

Odpojte zátěž. Aktivujte bypass pro údržbu (SWMB), 
vypněte UPS a poté ho znovu zapněte a nakonec 
deaktivujte bypass pro údržbu. Pokud problém 
přetrvává, kontaktujte nejbližší zákaznický servis. 

Došlo k poruše na vstupu 
nebo výstupu UPS 

Aktivujte bypass pro údržbu (SWMB), vypněte UPS a 
poté ho znovu zapněte a nakonec deaktivujte bypass pro 
údržbu. Pokud problém přetrvává, kontaktujte nejbližší 
zákaznický servis. 

NA DISPLEJI JE 
ZOBRAZEN JEDEN 

NEBO VÍCE 
NÁSLEDUJÍCÍCH KÓDŮ: 
F03, F04, F05, A08, A09, 

A10. 

JEDNA NEBO VÍCE FÁZÍ 
NEJSOU PŘIPOJENY. Zkontrolujte připojení svorek. 

DOŠLO KE SPÁLENÍ 
VNITŘNÍCH OCHRANNÝCH 

POJISTEK NA FÁZÍCH NEBO 
PORUŠE RELÉ NA VSTUPU 

Kontaktujte nejbližší zákaznický servis. 

NA DISPLEJI JE 
ZOBRAZEN JEDEN 

NEBO VÍCE 
NÁSLEDUJÍCÍCH KÓDŮ: 
F42, F43, F44, L42, L43, 

L44. 

DOŠLO KE SPÁLENÍ 
VNITŘNÍCH OCHRANNÝCH 
POJISTEK NA BATERIÍCH 

Kontaktujte nejbližší zákaznický servis. 

  



 

 

PROBLÉM MOŽNÁ PŘÍČINA ŘEŠENÍ 

NA DISPLEJI JE 
ZOBRAZEN JEDEN 

NEBO VÍCE 
NÁSLEDUJÍCÍCH KÓDŮ: 

A13, A14, A15. 

DOŠLO K AKTIVACI 
OCHRANNÉHO ZAŘÍZENÍ 

PŘED VEDENÍM BYPASSU 
(POUZE V PŘÍPADĚ 

PŘIPOJENÍ S ODDĚLENÝM 
BYPASSEM). 

Restartujte ochranné zařízení. 
VAROVÁNÍ: zkontrolujte, zda na výstupu UPS 
nedochází k přepětí nebo zkratu. 

SPÍNAČ BYPASSU JE 
ROZPOJENÝ (SWBYP POUZE 

V PŘÍPADĚ ODDĚLENÉHO 
BYPASSU) 

Sepněte spínač, který se nachází za dvířky. 

NA DISPLEJI JE 
ZOBRAZEN JEDEN 

NEBO VÍCE 
NÁSLEDUJÍCÍCH KÓDŮ: 

F19, F20. 

PORUCHA NABÍJEČKY 
BATERIE 

Rozpojte držáky pojistek baterie (SWBATT), Aktivujte 
bypass pro údržbu (SWMB), vypněte UPS. Znovu 
zapněte UPS, a pokud problém přetrvává, kontaktujte 
nejbližší zákaznický servis. 

NA DISPLEJI JE 
ZOBRAZEN JEDEN 

NEBO VÍCE 
NÁSLEDUJÍCÍCH KÓDŮ: 

A26, A27. 

POJISTKY BATERIE JSOU 
SPÁLENÉ NEBO JSOU 

SPÍNAČE DRŽÁKŮ POJISTEK 
ROZPOJENÉ 

Vyměňte pojistky nebo sepněte spínače (SWBATT). 
VAROVÁNÍ: V případě potřeby výměny pojistek je 
doporučeno použít stejný typ (prohlédněte si odstavec 
Interní ochranná zařízení UPS) 

NA DISPLEJI JE 
ZOBRAZEN KÓD S07. 

Baterie jsou vybité. UPS 
čeká, než napětí baterií 

překročí nastavenou 
hranici. 

Počkejte, než dojde k nabití baterií, nebo proveďte 
manuální zapnutí UPS v menu „SYSTEM ON“. 

NA DISPLEJI JE 
ZOBRAZEN JEDEN 

NEBO VÍCE 
NÁSLEDUJÍCÍCH KÓDŮ: 

F06, F07, F08. 

ZABLOKOVÁNÍ VSTUPNÍHO 
RELÉ 

Aktivujte bypass pro údržbu (SWMB), vypněte UPS, 
rozpojte spínač SWIN a kontaktujte nejbližší zákaznický 
servis. 

NA DISPLEJI JE 
ZOBRAZEN JEDEN 

NEBO VÍCE 
NÁSLEDUJÍCÍCH KÓDŮ: 
L01, L10, L38, L39, L40, 

L41. 

PORUCHA: 
 SENZORU TEPLOTY NEBO 

CHLADICÍHO SYSTÉMU 
UPS 

 HLAVNÍHO NOUZOVÉHO 
PŘÍVODU PROUDU 

 STATICKÉHO VYPÍNAČE 
BYPASSU 

Aktivujte bypass pro údržbu (SWMB), vypněte UPS a 
poté ho znovu zapněte a nakonec deaktivujte bypass pro 
údržbu. Pokud problém přetrvává, kontaktujte nejbližší 
zákaznický servis. 

NA DISPLEJI JE 
ZOBRAZEN JEDEN 

NEBO VÍCE 
NÁSLEDUJÍCÍCH KÓDŮ: 
A22, A23, A24, F23, L23, 

L24, L25. 

ZATÍŽENÍ UPS JE PŘÍLIŠ 
VYSOKÉ. 

Snižte zatížení do povoleného rozsahu 100% (nebo 
rozsahu nastaveného uživatelem v případě kódů A22, 
A23, A24). 

NA DISPLEJI JE 
ZOBRAZEN JEDEN 

NEBO VÍCE 
NÁSLEDUJÍCÍCH KÓDŮ: 

L26, L27, L28. 

DOŠLO KE ZKRATU 
VÝSTUPU. 

Vypněte UPS. 
Odpojte všechna zařízení připojená k fázi, kde došlo ke 
zkratu. 
Znovu zapněte UPS. 
Připojte zařízení jedno po druhém pro zjištění příčiny 
poruchy. 

 
  



 

PROBLÉM MOŽNÁ PŘÍČINA ŘEŠENÍ 

NA DISPLEJI JE 
ZOBRAZEN JEDEN 

NEBO VÍCE 
NÁSLEDUJÍCÍCH KÓDŮ: 

A39, A40 A SVÍTÍ 
ČERVENÁ KONTROLKA 

LED „VYMĚŇTE 
BATERIE“. 

BATERIE NEPROŠLY PŘI 
PRAVIDELNÉ KONTROLE 

ÚČINNOSTI. 

Je doporučeno vyměnit baterie UPS, protože nejsou 
nadále schopny zůstat nabité po dostatečně dlouhou 
dobu autonomní činnosti. 
Varování: výměna baterií smí být provedena pouze 
kvalifikovaným personálem. 

NA DISPLEJI JE 
ZOBRAZEN JEDEN 

NEBO VÍCE 
NÁSLEDUJÍCÍCH KÓDŮ: 
F34, F35, F36, L34, L35, 

L36. 

 TEPLOTA OKOLNÍHO 
PROSTŘEDÍ JE VYŠŠÍ NEŽ 
40°C. 

 V BLÍZKOSTI UPS SE 
NACHÁZÍ ZDROJE TEPLA. 

 VENTILAČNÍ OTVORY 
JSOU ZABLOKOVÁNY 
NEBO SE NACHÁZÍ PŘÍLIŠ 
BLÍZKO U STĚNY. 

Aktivujte bypass pro údržbu (SWMB), ale nevypínejte 
UPS; Tímto způsobem ventilátory zchladí zařízení pro 
odvod tepla rychleji. Odstraňte příčinu přehřátí a 
počkejte, než dojde ke snížení teploty zařízení pro 
odvod tepla. Deaktivujte bypass pro údržbu. 

DOŠLO K PORUŠE SENZORU 
TEPLOTY NEBO CHLADICÍHO 

SYSTÉMU UPS. 

Aktivujte bypass pro údržbu (SWMB), ale nevypínejte 
UPS; Tímto způsobem ventilátory zchladí zařízení pro 
odvod tepla rychleji. Odstraňte příčinu přehřátí a 
počkejte, než dojde ke snížení teploty zařízení pro 
odvod tepla. Vypněte UPS a poté ho znovu zapněte. 
Deaktivujte bypass pro údržbu. Pokud problém 
přetrvává, kontaktujte nejbližší zákaznický servis. 

NA DISPLEJI JE 
ZOBRAZEN JEDEN 

NEBO VÍCE 
NÁSLEDUJÍCÍCH KÓDŮ: 

F37, L37. 

 TEPLOTA OKOLNÍHO 
PROSTŘEDÍ JE VYŠŠÍ NEŽ 
40°C. 

 V BLÍZKOSTI UPS SE 
NACHÁZÍ ZDROJE TEPLA. 

 VENTILAČNÍ OTVORY 
JSOU ZABLOKOVÁNY 
NEBO SE NACHÁZÍ PŘÍLIŠ 
BLÍZKO U STĚNY. 

 DOŠLO K PORUŠE 
SENZORU TEPLOTY NEBO 
CHLADICÍHO SYSTÉMU 
NABÍJEČKY BATERIE. 

Odstraňte příčinu přehřátí.  
Rozpojte spínače držáků pojistek baterie (SWBATT) a 
počkejte, než dojde ke snížení teploty zařízení pro odvod 
tepla z nabíječky baterie. 
Sepněte spínače držáků pojistek baterie. Pokud problém 
přetrvává, kontaktujte nejbližší zákaznický servis. 
VAROVÁNÍ: nikdy nerozpojujte držáky pojistek SWBATT 
během provozu z baterie. 

NA DISPLEJI JE 
ZOBRAZEN JEDEN 

NEBO VÍCE 
NÁSLEDUJÍCÍCH KÓDŮ: 

L11, L12, L13. 

PORUCHA STATICKÉHO 
BYPASSU. 

Aktivujte bypass pro údržbu (SWMB), vypněte UPS a 
poté ho znovu zapněte a nakonec deaktivujte bypass pro 
údržbu. Pokud problém přetrvává, kontaktujte nejbližší 
zákaznický servis. 

DISPLEJ JE PRÁZDNÝ 
NEBO ZOBRAZUJE 

NESPRÁVNÉ 
INFORMACE. 

DOŠLO K PROBLÉMU S 
NAPÁJENÍM DISPLEJE 

ELEKTRICKOU ENERGIÍ. 

Sepněte spínač manuálního bypassu (SWMB) a rovněž 
nechte sepnuté spínače VSTUPU a VÝSTUPU. 
Rozpojte spínače vstupu (SWIN a SWBYP) a počkejte, 
než se UPS kompletně vypne. 
Znovu sepněte spínače SWIN a SWBYP a zkontrolujte, 
zda displej pracuje správně. Deaktivujte bypass pro 
údržbu. Pokud problém přetrvává, kontaktujte nejbližší 
zákaznický servis. 

DISPLEJ A 
VENTILÁTORY JSOU 

VYPNUTÉ, AVŠAK 
ZÁTĚŽ JE NAPÁJENA. 

KVŮLI PORUŠE ZDROJE 
ELEKTRICKÉ ENERGIE SE 
UPS NACHÁZÍ V REŽIMU 

BYPASSU A JE NAPÁJEN ZE 
ZÁLOŽNÍHO ZDROJE 

ENERGIE. 

Aktivujte bypass pro údržbu (SWMB), vypněte UPS a 
počkejte několik sekund. Poté zkuste UPS znovu 
zapnout.  
Pokud se displej nerozsvítí nebo není proveden cyklus 
spuštění, kontaktujte nejbližší zákaznický servis a 
nechte UPS v režimu manuálního bypassu. 

 



 

 

STAVOVÉ / CHYBOVÉ KÓDY 

Použitím sofistikovaného systému automatické diagnostiky je UPS schopen zkontrolovat svůj vlastní stav a jakékoliv 
anomálie a/nebo poruchy, ke kterým může dojít během provozu, a zobrazit výsledek na displeji. Pokud dojde k výskytu 
problému, UPS na displeji signalizuje danou událost zobrazením kódu a typu aktivovaného alarmu. 
 

 Stav: Uvádí aktuální stav UPS. 

KÓD POPIS 

S01 Probíhá proces před-nabíjení 

S02 Zátěž není napájena (pohotovostní stav) 

S03 Fáze spouštění 

S04 Zátěž je napájena přes vedení bypassu 

S05 Zátěž je napájena přes měnič 

S06 Provoz z baterie 

S07 Čekání na nabití baterií 

S08 Je aktivní režim Economy 

S09 UPS je připraven na spuštění 

S10 UPS je zablokován - Zátěž není napájena 

S11 UPS je zablokován - Zátěž je napájena přes bypass 

S12 Zablokování fáze zesilovače nebo nabíječky baterií - Zátěž není napájena 

S13 Frekvenční měnič - Zátěž je napájena přes měnič 

 

 Příkaz: Signalizuje použití aktivního příkazu. 

KÓD POPIS 

C01 Příkaz vzdáleného vypnutí 

C02 Příkaz vzdáleného napájení zátěže bypassem 

C03 Příkaz vzdáleného zapnutí 

C04 Probíhá test baterie 

C05 Příkaz manuálního bypassu 

C06 Příkaz nouzového vypnutí 

C07 Příkaz vzdáleného vypnutí nabíječky baterie 

C08 Příkaz napájení zátěže bypassem 

 

 Varování: Hlášení týkající se konkrétní konfigurace nebo činnosti UPS. 

KÓD POPIS 

W01 Varování vybití baterie 

W02 Aktivní naprogramované vypnutí 

W03 Okamžité naprogramované vypnutí 

W04 Deaktivován bypass 

W05 Deaktivována synchronizace (UPS v režimu chodu naprázdno) 

 
  



 

 Anomálie: „malé“ problémy, které nezablokují UPS, ale sníží úroveň výkonnosti nebo zabrání použití některých 
funkcí. 

KÓD POPIS 

A03 Není provedena synchronizace měniče 

A04 Došlo k selhání externí synchronizace 

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 je mimo povolený rozsah 

A13 Napětí na vedení bypassu fáze 1 je mimo povolený rozsah 

A14 Napětí na vedení bypassu fáze 2 je mimo povolený rozsah 

A15 Napětí na vedení bypassu fáze 3 je mimo povolený rozsah 

A16 Frekvence bypassu je mimo povolený rozsah 

A18 Napětí na vedení bypassu je mimo povolený rozsah 

A19 Vysoký rázový proud na výstupu fáze 1 

A20 Vysoký rázový proud na výstupu fáze 2 

A21 Vysoký rázový proud na výstupu fáze 3 

A22 Zatížení na fázi 1 je větší než uživatelem nastavená hraniční hodnota 

A23 Zatížení na fázi 2 je větší než uživatelem nastavená hraniční hodnota 

A24 Zatížení na fázi 3 je větší než uživatelem nastavená hraniční hodnota 

A25 Spínač výstupu je rozpojený 

A26 Chybějící kladná větev baterií nebo otevřené pojistky baterií 

A27 Chybějící záporná větev baterií nebo otevřené pojistky baterií 

A29 Porucha senzoru teploty systému 

A30 Teplota systému < 0°C 

A31 Přehřátí systému 

A32 Teplota zařízení pro odvod teploty na fázi 1 < 0°C 

A33 Teplota zařízení pro odvod teploty na fázi 2 < 0°C 

A34 Teplota zařízení pro odvod teploty na fázi 3 < 0°C 

A35 Porucha senzoru teploty interní baterie 

A36 Přehřátí interní baterie 

A37 Porucha senzoru teploty externí baterie 

A38 Přehřátí externí baterie 

A39 Vyměňte kladnou větev baterií 

A40 Vyměňte zápornou větev baterií 
   



 

 Porucha: závažnější problémy než „anomálie“, protože jejich výskyt může vést k zablokování UPS. 

KÓD POPIS 

F01 Interní komunikační chyba 

F02 směr fází vstupu není správný 

F03 Spálení pojistky na vstupu fáze 1 nebo zablokování relé na vstupu (nespíná se)  

F04 Spálení pojistky na vstupu fáze 2 nebo zablokování relé na vstupu (nespíná se) 

F05 Spálení pojistky na vstupu fáze 3 nebo zablokování relé na vstupu (nespíná se) 

F06 zablokování relé na vstupu fáze 1 (nerozpojuje se) 

F07 zablokování relé na vstupu fáze 2 (nerozpojuje se) 

F08 zablokování relé na vstupu fáze 3 (nerozpojuje se) 

F09 Kladná větev kondenzátoru nabíjení vykazuje poruchu 

F10 Záporná větev kondenzátoru nabíjení vykazuje poruchu 

F11 Anomálie fáze zesilovače 

F12 Směr fází bypassu není správný 

F14 Sinusoida fáze 1 měniče je deformovaná 

F15 Sinusoida fáze 2 měniče je deformovaná 

F16 Sinusoida fáze 3 měniče je deformovaná 

F17 Porucha fáze měniče 

F19 Přepětí na kladném pólu baterie 

F20 Přepětí na záporném pólu baterie 

F21 Podpětí na kladném pólu baterie 

F22 Podpětí na záporném pólu baterie 

F23 Přetížení na výstupu 

F26 Relé výstupu fáze 1 je zablokované  

F27 Relé výstupu fáze 2 je zablokované 

F28 Relé výstupu fáze 3 je zablokované 

F29 Spálení pojistky výstupu fáze 1 

F30 Spálení pojistky výstupu fáze 2 

F31 Spálení pojistky výstupu fáze 3 

F32 Porucha fáze nabíječky baterie 

F33 Došlo ke spálení pojistky na výstupu nabíječky baterie 

F34 Přehřátí zařízení pro odvod tepla 

F37 Přehřátí nabíječky baterie 

F42 Došlo ke spálení pojistky zesilovače baterie 1  

F43 Došlo ke spálení pojistky zesilovače baterie 2 

F44 Došlo ke spálení pojistky zesilovače baterie 3 
 
   



 

 Zablokování: signalizuje, že UPS nebo jeho komponenty byly zablokovány, a běžně předchází výstražným 
signálem. V případě poruchy s následným zablokováním měniče, dojde k jeho vypnutí a zátěž bude napájena 
vedením bypassu (tento proces je vyloučen u vážných, přetrvávajících přetížení a zkratů). 

 
KÓD POPIS 

L01 Nesprávný pomocný přívod proudu 

L02 Odpojení jednoho nebo více vnitřních kabelů 

L03 Došlo ke spálení pojistky na vstupu fáze 1 nebo zablokování relé na vstupu (nespíná) 

L04 Došlo ke spálení pojistky na vstupu fáze 2 nebo zablokování relé na vstupu (nespíná) 

L05 Došlo ke spálení pojistky na vstupu fáze 3 nebo zablokování relé na vstupu (nespíná) 

L06 Přepětí na kladném pólu zesilovače 

L07 Přepětí na záporném pólu zesilovače 

L08 Podpětí na kladném pólu zesilovače 

L09 Podpětí na záporném pólu zesilovače 

L10 Došlo k poruše statického vypínače bypassu 

L11 Došlo k zablokování výstupu bypassu L1 

L12 Došlo k zablokování výstupu bypassu L2 

L13 Došlo k zablokování výstupu bypassu L3 

L14 Přepětí na fázi 1 měniče 

L15 Přepětí na fázi 2 měniče 

L16 Přepětí na fázi 3 měniče 

L17 Podpětí na fázi 1 měniče 

L18 Podpětí na fázi 2 měniče 

L19 Podpětí na fázi 3 měniče 

L20 Nepřetržité napětí na výstupu měniče nebo zdeformovaná sinusoida fáze 1 měniče 

L21 Nepřetržité napětí na výstupu měniče nebo zdeformovaná sinusoida fáze 2 měniče 

L22 Nepřetržité napětí na výstupu měniče nebo zdeformovaná sinusoida fáze 3 měniče 

L23 Přetížení na fázi 1 výstupu 

L24 Přetížení na fázi 2 výstupu 

L25 Přetížení na fázi 3 výstupu 

L26 Zkrat na fázi 1 výstupu 

L27 Zkrat na fázi 2 výstupu 

L28 Zkrat na fázi 3 výstupu 

L29 Došlo ke spálení pojistky na výstupu fáze 1 nebo zablokování relé na výstupu (nespíná) 

L30 Došlo ke spálení pojistky na výstupu fáze 2 nebo zablokování relé na výstupu (nespíná) 

L31 Došlo ke spálení pojistky na výstupu fáze 3 nebo zablokování relé na výstupu (nespíná) 

L34 Přehřátí na fázi 1 zařízení pro odvod tepla 

L35 Přehřátí na fázi 2 zařízení pro odvod tepla 

L36 Přehřátí na fázi 3 zařízení pro odvod tepla 

L37 Přehřátí nabíječky baterie 

L38 Porucha senzoru teploty na fázi 1 zařízení pro odvod tepla 

L39 Porucha senzoru teploty na fázi 2 zařízení pro odvod tepla 

L40 Porucha senzoru teploty na fázi 3 zařízení pro odvod tepla 

L41 Porucha senzoru teploty nabíječky baterie 

L42 Došlo ke spálení pojistky zesilovače baterie 1 

L43 Došlo ke spálení pojistky zesilovače baterie 2 

L44 Došlo ke spálení pojistky zesilovače baterie 3   



 

TECHNICKÁ DATA 

Modely UPS 10 kVA 12 kVA 15 kVA 20 kVA 

Vstup 

Jmenovité napětí 380-400-415 Vac tři fáze s neutrálním vodičem (4 vodiče) 

Jmenovitá frekvence 50-60Hz 

Povolená odchylka vstupního napětí bez 
činnosti baterie (pro 400Vac) 

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

Povolená odchylka vstupní frekvence bez 
činnosti baterie (pro 50/60Hz) 

20% 
40-72Hz 

Technologie 
IGBT vysoká frekvence s řízením PFC, nezávislý režim digitálního průměrného 

proudu na každé vstupní fázi 

Harmonické zkreslení vstupního proudu THDi  3 % (7) 

Vstupní účiník ≥0.99 

Power Walk-in Programovatelný od 1 do 125 v krocích po 1 sekundě 

Výstup 

Jmenovité napětí (1) 380/400/415 Vac tři fáze s neutrálním vodičem (4 vodiče) 

Jmenovitá frekvence (2) 50/60Hz 

Jmenovitý zdánlivý výstupní výkon  10kVA 12kVA 15kVA 20kVA 

Jmenovitý činný výstupní výkon 9kW 10.8kW 13.5kW 18kW 

Výstupní účiník 0,9 

Zkratový proud 1,5x In pro t>500ms 

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

Statická stabilita (3)  0.5% 

Dynamická stabilita  3% činného zatížení (4) 

Harmonické zkreslení výstupního napětí 
s lineárním zatížením a standardizovaným 
zkreslením 

≤1% s lineárním zatížením 
≤3% se zkresleným zatížením 

Činitel výkyvu povolený při jmenovitém zatížení 3:1 

Přesnost frekvence v režimu normálního 
provozu 

0.01% 

Přetížení měniče (Vin>345V AC ) 103% bez omezení, 110% 10 min, 125% 1 min 

Přetížení bypassu 110% bez omezení, 125% 60 minut, 150% 10 minut 

Technologie IGBT vysoká frekvence s mikroprocesorovým digitálním řízením (DSP+P), 
napětí/proud na základě metody zpracování signálu 

Nabíječka baterie 

Jmenovité napětí 240Vdc 

Maximální nabíjecí proud (5) 6A 

Algoritmus nabíječky baterie Dvě úrovně s kompenzací teploty 

Technologie Režim analogového spínacího proudu řízený pomocí P 
(PWM regulace nabíjecího napětí a proudu) 

Povolená odchylka vstupního napětí pro 
nabíjení maximálním proudem 

345-480Vac 

  



 

Modely UPS 10 kVA 12 kVA 15 kVA 20 kVA 

Rozměry a hmotnost 

Rozměry Š x H x V 
MCT 320 x 840 x 930 mm 

MST 440 x 850 x 1320 mm 

Hmotnost bez baterií 
MCT 80 Kg 82 Kg 90 Kg 95 Kg 

MST 105 Kg 110 Kg 115 Kg 120 Kg 

Hmotnost s bateriemi 
MCT 185 Kg 187 Kg 195 Kg 200 Kg 

MST 315 Kg 320 Kg 325 Kg 330 Kg 

Režimy a hodnoty účinnosti 

Provozní režimy 

Dvojitá konverze on line 
Režim ECO 

Režim Smart Active 
Režim Stand-by Off (nouzový stav) 

Režim frekvenčního měniče 

AC/AC účinnost v režimu on line 93.5% 94% 

AC/AC účinnost v režimu Eco 98% 

DC/AC účinnost v režimu autonomního provozu ≥92.5% ≥93.5% 

Různé 

Hlučnost ≤48dB(A) ≤52dB(A) 

Barva RAL 7016 

Okolní teplota (6) 0 – 40 °C 

 

(1) Pro udržení napětí výstupu v uvedeném rozsahu může být nutné po dlouhodobé činnosti provést opětovnou kalibraci 

(2) Je-li frekvence elektrické sítě v rozsahu 5% (definovatelné uživatelem) zvolené hodnoty, je UPS synchronizován s elektrickou sítí. 
Pokud je frekvence mimo povolený rozsah nebo je prováděna činnost z baterie, je frekvence zvolená hodnota +0,1%. 

(3) Elektrická síť/Baterie @ zatížení 0% -100% 

(4) @ Elektrická síť/Baterie/Elektrická síť @ činné zatížení 0% / 100% / 0% 

(5) Nabíjecí proud je automaticky regulován podle kapacity nainstalované baterie 

(6)  20 - 25 °C pro maximální životnost baterií 

(7)  @ 100% zatížení & THDv ≤ 1% 
 
 
 
 

Bateriová skříň 
BBX 1320 480V 

BB NP T4 3F 
BBX 1320 480V 

BB NP T2 3F 
BBX 1320 480V 

BB NP T5 3F 

Baterie 

Jmenovité napětí větve 240 Vdc 

Žádné baterie / V / Ah 80 / 12 / 9 120 / 12 / 7 120 / 12 / 9 

Různé 

Okolní teplota (1) 0 – 40 °C 

Vlhkost <95% bez kondenzace 

Ochranná zařízení Nadproud – Zkrat 

Rozměry Š x H x V 400 x 815 x 1320 mm 

Hmotnost 300 Kg 390 Kg 400 Kg 

 
 

 (1)  20 – 25 °C pro maximální životnost baterií 

 
 


