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ÚVOD 

 

Děkujeme vám, že jste si zvolili náš produkt. 
 
Výrobci jsou vysoce specializováni ve vývoji a výrobě nepřerušitelných napájecích systémů (UPS). UPS této 
série jsou vysoce kvalitními produkty, které byly navrženy a vyrobeny pro zajištění optimální výkonnosti. 
 
Toto zařízení může používat kdokoliv za předpokladu, že si PŘEDTÍM PEČLIVĚ A DŮKLADNĚ 
PŘEČTE TENTO NÁVOD. 
 
Tento návod obsahuje podrobné pokyny pro použití a instalaci UPS.  
Pro informace o použití a za účelem dosažení maximální efektivity tohoto zařízení je nutné tento 
návod uchovávat v blízkosti UPS a vždy do něj NAHLÉDNOUT PŘED PROVÁDĚNÍM JAKÉKOLIV 
ČINNOSTI NA UPS. 
 
 
 

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
Během vývoje těchto produktů vynaložila společnost mnoho prostředků pro splnění požadavků na ochranu 
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. 
Pro správnou likvidaci oddělte a označte jednotlivé materiály, které tvoří obal produktu. Tyto materiály jsou 
uvedeny v následující tabulce. Proveďte likvidaci všech materiálů v souladu s normami, které jsou platné 
v zemi, kde je produkt používán. 
 
 

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 za TOXICKÝ a NEBEZPEČNÝ ODPAD, jedná se 
například o elektronické desky a baterie. Na konci životnosti proveďte likvidaci tohoto vybavení v souladu 
s platnými zákony. Správná likvidace těchto materiálů přispívá k ochraně životního prostředí a lidského 
zdraví. 
 
 
 
 
© Kopírování jakékoliv části tohoto návodu, jako celku nebo části, 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 

 

Řada UPS SPW-SPT byla navržena použitím nejmodernějších technologií, aby byla zaručena maximální 
výkonnost. Použití multiprocesorů spolu s technologií vysokofrekvenční IGBT garantuje optimální výkon 
z hlediska ochrany a účinnosti. 
Díky modernímu provedení, použití širokého grafického displeje a všestranným možnostem nastavení 
představuje řada SPW-SPT špičku ve světě UPS tři fáze/jedna fáze a jedna fáze/jedna fáze. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 SPW 5000 NP SPW 6000 NP SPT 6500 NP SPT 8000 NP SPT 10000 NP 

Jmenovitý výkon [VA] 5000 6000 6500 8000 10000 
Jmenovité napětí [Vac] 220/230/240 
Rozměry V x D x H [mm] [615 x 282 x 785] (1) 
Hmotnost [Kg] 89 90 91 94 95 

 
(1)  Rozměry jsou uvedeny včetně zadního modulu 



 

 

PŘEDSTAVENÍ 

 

ZOBRAZENÍ UPS 

Spínač manuálního 
bypassu 

Hlavní 
vypínač 

Pohled zezadu 

Chladicí ventilátor 
 

Komunikační port RS232 

Komunikační port USB 

Chladicí ventilátor 

Zásuvky pro sdílení 
proudu IEC 10 A 

Vyjímatelný zadní panel 

Pojistka 

Rozšiřující slot pro 
KOMUNIKACI 

Dálkové nouzové vypnutí 
napájení (R.E.P.O.) 

Displej 

Pohled zepředu 

Pojistka baterie 

Spínače vstupu 
a výstupu 



 

 

PŘEDSTAVENÍ 

 

ZOBRAZENÍ PANELU DISPLEJE 

 
 

 

1  Normální provoz 

 

7  Oblast konfigurace 

2  Provoz z elektrické sítě 8  Žádost údržby 

3  Provoz z baterie 9  Časovač 

4  Zátěž je napájená přes bypass 10  Oblast zobrazení naměřených dat 

5  Ukazatel záložní doby baterií 11  Pohotovost/alarm 

6  Ukazatel hladiny zatížení   

Tlačítko „ON“ 
Tlačítko „SEL / SET“ 

Tlačítko „STBY“



 

 

INSTALACE 

OTEVŘENÍ ZÁSILKY A KONTROLA JEJÍHO OBSAHU 
Poté, co otevřete balík, nejprve zkontrolujte jeho obsah. 
Balík by měl obsahovat následující: 
 

UPS Sériový kabel RS232 

 

 

 

Návod k použití + CD-ROM se softwarem 2 pojistky pro baterie -  14x51 mm, 50A, 400V 

 

 

Deska na sjíždění Propojka (pouze u verzí 3 fáze – 1 fáze) 

 

 

User's
manual



 

 

INSTALACE 

 

VAROVÁNÍ: tento produkt splňuje platné předpisy elektromagnetické kompatibility (EMC) (třída C2). 
V domácích prostředích může tento produkt způsobit rádiové rušení. V takovém případě musí uživatel učinit 
další opatření. 
 
Výrobci odmítají jakoukoliv odpovědnost za škody způsobené nesprávným připojením nebo činnostmi, které 
neodpovídají pokynům uvedeným v tomto návodu. 

 
 

POSTUPY INSTALACE 
Před připojením UPS do skříně baterií zkontrolujte, zda jsou splněny následující body: 

 Nainstalujte UPS a skříň baterií na rovný, stabilní povrch. 

 Vyvarujte se umístění UPS a skříně baterií na místa s přímým slunečním zářením nebo prouděním 
horkého vzduchu. 

 Udržujte pokojovou teplotu mezi 0°C a 40°C.   
Pozn.: UPS může pracovat při teplotě okolního prostředí mezi 0°C a 40°C. Optimální provozní 
teplota pro baterie uvnitř UPS je mezi 20°C a 25°C. Jestliže je provozní životnost baterií v průměru 
4 roky při teplotě okolního prostředí 20°C, dojde k jejímu zkrácení na polovinu při zvýšení teploty 
na 30°C. 

 Vlhkost okolního vzduchu nesmí překročit 90%. 

 Vyvarujte se použití produktu v prašných prostředích. 

 Ujistěte se, že jsou UPS a skříň baterií umístěny přední a zadní stranou nejméně 10 cm od zdí. 
Nepokládejte žádné předměty na ventilační otvory, aby byla umožněna dostatečná ventilace. 



 

 

POUŽITÍ 

PŘIPOJENÍ 
INSTALACE MUSÍ BÝT PROVEDENA VÝHRADNĚ KVALIFIKOVANÝM PERSONÁLEM. 

PRVNÍ PŘIPOJENÍ, KTERÉ JE NUTNÉ PROVÉST, JE PŘIPOJENÍ OCHRANNÉHO VODIČE (UZEMŇOVACÍHO 

VODIČE) DO SVORKY OZNAČENÉ SYMBOLEM . 

UPS NESMÍ PRACOVAT, POKUD NENÍ PŘIPOJEN DO ZEMNÍCÍHO SYSTÉMU. 

 

Varování: pokud jsou dodrženy pokyny týkající se neutrálního vodiče (N) a fázových vodičů (F) pro přípojky 
a zásuvky, UPS nezmění existující neutrální uspořádání při vložení do systému. Odpor na neutrálním 
připojení musí být menší než 0,1 ohm. 
Diferenciální vypínač umístěný před UPS bude aktivován i v případě výskytu poruchy za UPS. Citlivost 
tohoto vypínače musí počítat se svodovým proudem jednotky (přibližně 2 mA) a zátěžového zařízení, které 
jsou přičteny na uzemňovacím vodiči UPS. 
 

Vstup UPS Diferenciální vypínač 
Jedna fáze Typ B nebo Typ A 

Tři fáze Typ B 
 
Neutrální uspořádání bude změněno pouze tehdy, když je připojen izolační transformátor nebo když UPS 
pracuje s izolovaným neutrálním vedením před UPS. 
Vyvarujte se připojení výstupního neutrálního vodiče do zásuvky pro vstupní neutrální vodič nebo 
uzemňovací vodič, protože by to mohlo způsobit poškození UPS. 
 
Pro připojení do elektrické sítě nebo zátěžového zařízení postupujte podle následujících pokynů: 

1. Nainstalujte magneticko-termální vypínač 63 A s vypínací křivkou B nebo C (4 póly pro třífázovou 
verzi, 2 póly pro jednofázovou verzi) před zařízení. 

 

 

 

2. Svorky, které slouží pro připojení vedení vstupu a výstupu, se 
nacházejí uvnitř zadního panelu. Odšroubujte šrouby, které připevňují 
zadní panel (dva na každé straně), v horní části a na stranách zadního 
panelu (prohlédněte si vedlejší obrázek). 

 
 
 

 
 
 
3. Odklopte zadní panel (prohlédněte 

si vedlejší obrázek). VAROVÁNÍ: 
zadní panel je připojen k UPS 
pomocí zemnícího kabelu, který 
zabraňuje jeho kompletnímu 
odstranění. Nepokoušejte se oddělit 
zadní panel od UPS.  



 

 

POUŽITÍ 

 

JEDNOFÁZOVÁ VERZE 
1. (JEDNOFÁZOVÉ PŘIPOJENÍ 5-6kVA): Použijte tři kabely s průřezem 6 mm2 (UZEMNĚNÍ, N a 

L) na vstupu a tři kabely s průřezem 6 mm2 (UZEMNĚNÍ, N a L) pro výstup. 
 
2. Připojte vodiče do správných svorek při striktním dodržování pokynů uvedených níže: 

Vedení vstupu 

a - Ujistěte se, že je magneticko-termální vypínač otevřený. 

b - Připojte vodič uzemnění do svorky B. 

c - Připojte neutrální vodič do svorky 4. 

d - Připojte fázový vodič do svorky 3.  

Vedení výstupu 

a - Připojte vodič uzemnění do svorky C. 

b - Připojte neutrální vodič do svorky 6. 

c - Připojte fázový vodič do svorky 5. 

Vedení bypassu 

a - Ujistěte se, že je propojka připojena mezi svorkami 7 a 8, aby byla zaručena správná činnost UPS. 

 

L N

OUTIN
REMOTE
BYPASS

NL+ -

BATT.
EXP.

1 2 3 4 5 6 7 8
A B C

 
 

3. Řádně dotáhněte svorky, uzavřete zadní panel a zajistěte ho pomocí šroubů, které jste prve odšroubovali. 
 



 

 

POUŽITÍ 

TŘÍFÁZOVÁ VERZE 
Jednofázové připojení 

 

1. (JEDNOFÁZOVÉ PŘIPOJENÍ 8-10kVA): Použijte tři kabely s průřezem 10 mm2 (UZEMNĚNÍ, N a 
L) na vstupu a tři kabely s průřezem 10 mm2 (UZEMNĚNÍ, N a L) pro výstup. 

(JEDNOFÁZOVÉ PŘIPOJENÍ 6.5kVA): Použijte tři kabely s průřezem 6 mm2 (UZEMNĚNÍ, N a 
L) na vstupu a tři kabely s průřezem 6 mm2 (UZEMNĚNÍ, N a L) pro výstup.  

 
2. Zkratujte vstupní svorky (3, 4 a 5) pomocí propojky, která je součástí sady příslušenství. Připojte vodiče do 

správných svorek při striktním dodržování pokynů uvedených níže: 

Vedení vstupu  

a - Ujistěte se, že je magneticko-termální vypínač otevřený. 

b - Připojte vodič uzemnění do svorky B. 

c - Připojte neutrální vodič do svorky 6. 

d - Připojte fázový vodič do svorky 4.  

Vedení výstupu 

a - Připojte vodič uzemnění do svorky C. 

b - Připojte neutrální vodič do svorky 8. 

c - Připojte fázový vodič do svorky 7. 

Vedení bypassu 

a - Ujistěte se, že je propojka připojena mezi svorkami 9 a 10, aby byla zaručena správná činnost UPS. 

 
3. Řádně dotáhněte svorky, uzavřete zadní panel a zajistěte ho pomocí šroubů, které jste prve 

odšroubovali. 

4. Proveďte konfiguraci jednofázové verze pomocí softwaru (přečtěte si odstavec Konfigurační 
software). 

L N N

OUTIN
VZDÁLENÝ
BYPASS 

L1

BATT.
EXP.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A B C

PROPOJKA 



 

 

POUŽITÍ 

Třífázové připojení 
 

1. (TŘÍFÁZOVÉ PŘIPOJENÍ 8-10kVA): Použijte tři kabely s průřezem 6 mm2 (UZEMNĚNÍ, L2 a 
L3) a dva kabely s průřezem 10 mm2 (N, L1) na vstupu (POZN.: L1 a N mají větší průřez, protože 
při činnosti přes bypass přenáší veškerý přívodní proud). Pro výstup použijte tři kabely s průřezem 
10 mm2 (UZEMNĚNÍ, N a L).  
(TŘÍFÁZOVÉ PŘIPOJENÍ 6.5kVA): Použijte tři kabely s průřezem 4 mm2 (UZEMNĚNÍ, L2 a L3) 
a dva kabely s průřezem 6 mm2 (N, L1) na vstupu (POZN.: L1 a N mají větší průřez, protože při 
činnosti přes bypass přenáší veškerý přívodní proud). Pro výstup použijte tři kabely s průřezem 6 
mm2 (UZEMNĚNÍ, N a L).  

 

2. Připojte vodiče do správných svorek při striktním dodržování pokynů uvedených níže: 

Vedení vstupu  

a - Ujistěte se, že je magneticko-termální vypínač otevřený. 

b - Připojte vodič uzemnění do svorky B. 

c - Připojte neutrální vodič do svorky 6. 

d - Připojte fázové vodiče do svorek 3, 4 a 5 (pro L1 použijte červený vodič). 

Vedení výstupu 

a - Připojte vodič uzemnění do svorky C. 

b - Připojte neutrální vodič do svorky 8. 

c - Připojte fázový vodič do svorky 7. 

Vedení bypassu 

a - Ujistěte se, že je propojka připojena mezi svorkami 9 a 10, aby byla zaručena správná činnost UPS. 

 

L NL3 N

OUTIN
REMOTE
BYPASS

L2L1+ -

BATT.
EXP.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A B C

 
 

3. Řádně dotáhněte svorky, uzavřete zadní panel a zajistěte ho pomocí šroubů, které jste prve odšroubovali. 



 

 

POUŽITÍ 

Verze s dálkovým ovládáním externího bypassu 

Pokud je požadováno provedení dálkového údržbového ovládání externího bypassu, postupujte podle bodů 
1, 2 a 3 popsaných výše. Poté pokračujte podle následujících pokynů: 
 
 
1. Dodržujte pokyny popsané na předchozích stranách pro 

připojení, počet a průřez kabelů použitých pro připojení 
napájení. Pro připojení svorek vzdáleného bypassu 
použijte 2 kabely s průřezem 0.75 mm2. 

 

 

2. Připojte vodiče do správných svorek při striktním dodržování 
pokynů uvedených na předchozích stranách. Vedení bypassu 
je možné připojit do UPS v jednofázovém nebo třífázovém 
připojení. Připojte vodiče vedení bypassu následujícím 
způsobem: 

 
 

Vedení bypassu 
Připojte dva vodiče kabelu do svorek 12 a 13 pro správné 
vzdálené ovládání bypassu. 

 

 

 

 

 

 

3. Řádně dotáhněte svorky, uzavřete zadní panel a zajistěte ho pomocí šroubů, které jste prve odšroubovali. 

 

 
 
 
KE VŠEM ROZPOJOVAČŮM ELEKTRICKÉHO PROUDU, KTERÉ JSOU NAINSTALOVÁNY MIMO OBLAST UPS, JE 
NUTNÉ PŘIPEVNIT VÝSTRAŽNÝ ŠTÍTEK PRO UPOZORNĚNÍ SERVISNÍHO PERSONÁLU, ŽE JE OBVOD PŘIPOJEN DO 
UPS. NA ŠTÍTKU SE MUSÍ NACHÁZET NÁSLEDUJÍCÍ INFORMACE: 
 

PŘED PRACÍ NA TOMTO OBVODU 
IZOLUJTE UPS 

 
 

REMOTE
BYPASS

11 12 13

VZDÁLENÝ 
BYPASS 



 

 

POUŽITÍ 

PRVNÍ SPUŠTĚNÍ 
1) Ujistěte se, že byly všechny činnosti popsané v předchozím odstavci „Připojení“ správně provedeny. 

2) Sepněte magneticko-termální vypínače umístěné před UPS. 

3) Sepněte spínače vstupu a výstupu a vložte pojistky baterie do zadního panelu UPS. Stiskněte hlavní 
vypínač umístěný v zadní části. 

4) UPS se po uplynutí několika sekund spustí; displej se rozsvítí, ozve se pípnutí a ikona začne 
blikat. 

5) UPS se nyní nachází v pohotovostním stavu: to znamená ve stavu minimální spotřeby. Mikro-
ovladač je zapnutý a provádí činnosti monitorování a automatické diagnostiky; baterie se dobíjejí, 
vše je připraveno pro aktivaci UPS. Během činnosti z baterií dochází k přechodu do pohotovostního 
režimu v případě aktivace časovače. 

6) Zkontrolujte nastavení zobrazené na displeji (prohlédněte si odstavec: Oblast konfigurace). 
 

SPUŠTĚNÍ PŘI PROVOZU Z ELEKTRICKÉ SÍTĚ 
1) Stiskněte tlačítko ON. Když je toto tlačítko stisknuté, na displeji se na dobu jedné sekundy rozsvítí 

všechny ikony a z UPS se ozve pípnutí. 

2) Zapněte vybavení připojené k UPS. 

Pouze pro první spuštění: po uplynutí přibližně 30-ti sekund zkontrolujte, zda UPS pracuje správně: 

1. Proveďte simulaci výpadku proudu otevřením vypínače připojeného před UPS. 

2. Zátěžové zařízení musí být stále napájeno, na displeji by se měla objevit ikona a každé 4 
sekundy by se mělo ozvat pípnutí. 

3. Pokud je vypínač před UPS znovu sepnutý, musí se UPS vrátit k provozu z elektrické sítě. 
 

SPUŠTĚNÍ PŘI PROVOZU Z BATERIE 
1) Stiskněte hlavní vypínač umístěný na předním panelu. 

2) Stiskněte tlačítko ON a držte ho stisknuté po dobu pěti sekund. Na displeji se na dobu jedné sekundy 
rozsvítí všechny ikony a z UPS se ozve pípnutí. 

3) Zapněte vybavení připojené k UPS. 
 

VYPNUTÍ UPS 
Pro vypnutí UPS stiskněte tlačítko „STBY“ a držte ho stisknuté po dobu 1,5 sekundy. UPS se vrátí do 

pohotovostního stavu a ikona začne blikat: 

a. Pokud je UPS připojena do elektrické sítě je pro kompletní vypnutí UPS nutné stisknout hlavní 
vypínač pro jeho návrat do původní pozice “0”. 

b. Pokud činnost UPS provádí baterie a nebyl nastaven časovač, UPS se automaticky kompletně vypne 
po uplynutí pěti sekund. Pokud byl nastaven časovač, je nutné pro vypnutí UPS stisknout tlačítko 
„STBY“ a držte ho stisknuté po dobu pěti sekund. Pokud je požadováno, aby UPS zůstal kompletně 
vypnutý po obnovení připojení elektrické sítě, je nutné stisknout hlavní vypínač (prohlédněte si bod 
a.). 

VAROVÁNÍ: UPS je vybaven nouzovým záložním zdrojem energie, který se aktivuje v případě poruchy 
UPS a zabrání vypnutí zátěže provedením přepnutí na bypass. 

Pokud vypnete UPS jednoduše stisknutím hlavního vypínače (aniž je předtím uveden do pohotovostního 
stavu, jak je to uvedeno v návodu), bude zátěž stále napájena přes bypass. 



 

 

POUŽITÍ 

ÚDAJE NA PANELU DISPLEJE 
Tato kapitola podrobně popisuje všechny informace, které se mohou zobrazit na displeji LCD. 
Pro lepší přehled jsou všechny zobrazené informace rozděleny do tří hlavních skupin: 

 Ukazatele stavu UPS 

 Oblast zobrazení naměřených hodnot 

 Oblast konfigurace 

Ukazatele stavu UPS 

IKONA STAV POPIS 

  

 

Svítí Signalizuje poruchu. 

Bliká UPS se nachází v pohotovostním stavu.  
 

 

Svítí Signalizuje správnou činnost. 

 

 

Svítí UPS pracuje z elektrické sítě. 

Bliká 
UPS pracuje z elektrické sítě, avšak výstupní napětí není 

synchronizováno s napětím elektrické sítě. 
 

 

Svítí 
UPS pracuje z baterie. Když se UPS nachází v tomto stavu, ozývá 

se v pravidelných intervalech každé 4 sekundy akustický signál 
(pípnutí). 

Bliká 
Signalizace konce dobíjení. Signalizuje, že doba nabíjení baterie 

je u konce. Za tohoto stavu se z UPS ozývá pípnutí 
v pravidelných intervalech každou sekundu. 

 

 

Svítí Signalizuje, že zátěže připojené do UPS jsou napájeny z bypassu.

 

 

Dynamické 
zobrazení Uvádí odhadovanou procentní hodnotu doby nabíjení. 

 

 

Dynamické 
zobrazení 

Uvádí procentní hodnotu zatížení UPS vzhledem ke jmenovité 
hodnotě.  

 

 

Bliká Je požadována činnost údržby. 

 

 

Svítí 
Signalizuje, že je aktivován časovač (naprogramované spuštění 

nebo vypnutí). Časovač může být aktivován/ deaktivován pomocí 
dodaného softwaru. 

Bliká 1 minuta do zapnutí UPS nebo 3 minuty do vypnutí UPS. 



 

 

POUŽITÍ 

Oblast zobrazení naměřených dat 

Nejdůležitější hodnoty týkající se UPS mohou být po pořadí zobrazeny na displeji. 
Když je UPS spuštěn, displej zobrazuje hodnotu napětí elektrické sítě. 
Pro přechod na zobrazení dalších hodnot opakovaně stiskněte tlačítko „SEL/SET“, dokud nebude zobrazena 
požadovaná hodnota. 
Pokud dojde k chybě/alarmu (FAULT) nebo zablokování (LOCK), je na displeji automaticky zobrazen typ a 
odpovídající kód alarmu. 
 

Jednofázové připojení 
Níže jsou uvedeny některé příklady: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
(1) Hodnoty zobrazené na obrázcích v tabulce jsou pouze informativní. 
(2) Kódy PORUCHY / ZABLOKOVÁNÍ mohou být zobrazeny pouze tehdy, když jsou aktivní (výskyt 

poruchy/alarmu nebo zablokování).

PŘÍKLAD ZOBRAZENÍ(1) POPIS 

  

 

Napětí 
elektrické sítě 

 

 

Frekvence 
elektrické sítě 

 

 

Napětí výstupu z UPS 

 

 

Frekvence výstupního 
napětí 

 

 

Zbývající doba činnosti na 
baterii   

 

 

Nabití baterie v 
procentech   

 

PŘÍKLAD ZOBRAZENÍ (1) POPIS 

  

Celkové napětí baterie 

 

Aplikované zatížení v 
procentech   

 

Proud absorbovaný 
zátěží 

 

Teplota chladicího 
systému pro elektroniku 

uvnitř UPS   

 

Porucha/alarm (2): Jsou 
zobrazeny spolu 

s odpovídajícím kódem 

 

 

Zámek (2): Je zobrazen 
spolu s odpovídajícím 

kódem 

 



 

 

POUŽITÍ 

 

Třífázové připojení 
Níže jsou uvedeny některé příklady: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
(1) Hodnoty zobrazené na obrázcích v tabulce jsou pouze informativní. 

(2) Alternativní zobrazení Č. fáze/napětí. 
(3) Kódy PORUCHY / ZABLOKOVÁNÍ mohou být zobrazeny pouze tehdy, když jsou aktivní (výskyt 

poruchy/alarmu nebo zablokování). 
 

PŘÍKLAD ZOBRAZENÍ(1) POPIS 

  

 
Napětí fáze 1 (2) 

 
 

 
Napětí fáze 2 (2) 

 

 

 
Napětí fáze 3 (2) 

 

 

 

Frekvence výstupního 
napětí 

 

 

Zbývající doba činnosti na 
baterii   

 

PŘÍKLAD ZOBRAZENÍ (1) POPIS 

  
Nabití baterie v 

procentech   

  

Celkové napětí baterie 

 

Aplikované zatížení v 
procentech   

 

Proud absorbovaný zátěží

 
Teplota chladicího 

systému pro elektroniku 
uvnitř UPS  

 
Porucha/alarm (3): Jsou 

zobrazeny spolu 
s odpovídajícím kódem 

 
Zámek (3): Je zobrazen 
spolu s odpovídajícím 

kódem 
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Oblast konfigurace 

Tato oblast konfigurace seskupuje hlavní provozní parametry UPS a zobrazuje jejich aktuální stav. 
Parametry obsažené v této oblasti mohou být změněny přímo pomocí panelu displeje. 
 
 
NASTAVITELNÉ PARAMETRY: 
 
 

 Frekvence: frekvence výstupního napětí 

 Napětí: výstupní napětí 

 Režim: provozní režim UPS 

 
Vedlejší obrázek znázorňuje oblast zobrazení nastavení 
(oblast konfigurace) se třemi nastavitelnými parametry. 
 
 
 
Postup pro změnu nastavení: 

 Pro vstup do oblasti konfigurace stiskněte tlačítko „SEL/SET“ a držte ho stisknuté po dobu 
nejméně 2 sekund. 

 Rozsvítí se „SET“ a na levé straně se vedle hodnoty frekvence objeví šipka (). 

 Šipka značí zvolené nastavení. Pro volbu jiného parametru stiskněte tlačítko „SEL/SET“. 

 Pro změnu zvoleného parametru stiskněte tlačítko „ON“. 

 Pro odchod z oblasti konfigurace stiskněte tlačítko „SEL/SET“ a držte ho stisknuté po dobu 
nejméně 2 sekund. 

 
 
MOŽNÁ NASTAVENÍ  

 
Frekvence: □ 50 Hz □ 60 Hz □ Off  (automatické detekování frekvence) 
 
Napětí:  □ 220 V □ 230 V □ 240 V 
 
Režim:  □ ON LINE □ ECO  □ SMART □ STBYOFF 
 
 
POZNÁMKA: Změny v konfiguraci výstupní frekvence budou efektivní pouze tehdy, když je provedeno 
kompletní vypnutí a opětovné spuštění UPS (pomocí hlavního vypínače). 
 

 
PARAMETRY VÝSTUPNÍ FREKVENCE A NAPĚTÍ MUSÍ BÝT 

KOMPATIBILNÍ S PARAMETRY ZÁTĚŽE 
NAPÁJENÉ Z UPS 

 

Frekvence 

Napětí 

Režim 



 

 

POUŽITÍ 

PROVOZNÍ REŽIMY 
Režim, který zajišťuje maximální ochranu zátěže, je režim ON LINE (standardní režim), kde energie pro 
zařízení podstupuje dvojitou přeměnu a je přetransformována do kompletní sinusoidy na výstupu s frekvencí 
a napětím nastaveným pomocí přesného digitálního mikroprocesorového ovládání nezávisle na vstupu 
(V.F.I.). * 
Kromě konvenčního provozního režimu dvojité přeměny ON LINE je možné nastavit následující režimy: 
 
 ECO (INTERAKTIVNÍ VEDENÍ) 

 SMART (AKTIVNÍ DETEKCE) 

 STBYOFF (VYPNUTÁ POHOTOVOST) 
 
V režimu ECO je zátěž normálně napájena z bypassu pro optimalizaci výkonu. Pokud se napájení 
z elektrické sítě odchýlí mimo požadované hodnoty, UPS se přepne do normální činnosti režimu dvojité 
přeměny ON LINE. Přibližně 5 minut poté, co se napájení z elektrické sítě vrátí do požadovaných hodnot, je 
zátěžové zařízení znovu přepnuto na napájení z bypassu. 
 
Pokud uživatel nedokáže rozhodnout, který provozní režim je nejvhodnější (ONLINE nebo ECO), může toto 
rozhodnutí přenechat režimu SMART ACTIVE. V tomto režimu UPS samostatně rozhoduje, který režim má 
být nastaven na základě získaných statistik kvality napájení z elektrické sítě. 
 
Režim STAND-BY OFF slouží pro použití UPS jako záložní jednotky: 
Když je přítomné napájení z elektrické sítě, zátěž není napájena, zatímco když dojde k výpadku proudu, je 
zátěž napájena z frekvenčního měniče přes baterie. 
 
 

R.E.P.O. 
Tento izolovaný vstup slouží pro dálkové vypnutí UPS v případě nouze. Všechny vypínače „dálkového 
nouzového vypnutí (R.E.P.O.), které jsou normálně sepnuty, musí být připojeny do konektoru, který se 
nachází na zadní straně UPS. 
UPS je dodáván ze závodu se zkratovanými svorkami R.E.P.O.: odstraňte zkratování, pokud je tento kontakt 
připojen do dálkového nouzového vypínače. 
 
Obvod R.E.P.O. má vlastní zdroj energie díky obvodům typu SELV. Z toho důvodu není vyžadováno žádné 
externí elektrické napájení. Když je vypínač sepnutý (normální stav), vykazuje proud maximálně 10 mA. 
 
 

PROGRAMOVATELNÁ POMOCNÁ ZÁSUVKA (POWER SHARE) 
UPS disponuje výstupní zásuvkou, která umožňuje automatické odpojení připojené zátěže za určitých 
provozních podmínek. Události, které určí automatické odpojení zásuvky pro sdílení proudu, mohou být 
zvoleny uživatelem pomocí konfiguračního softwaru (prohlédněte si odstavec Konfigurační software a 
Konfigurace UPS). 
Je možné například zvolit odpojení po určité době činnosti z baterií nebo dosažení hraniční hodnoty vybití 
baterií nebo v případě přetížení.  
 
 
* Hodnota rms výstupního napájení je pevně daná přesným mikroprocesorovým ovládáním nezávisle na vstupním 
napětí, zatímco frekvence výstupního napětí je synchronizovaná (v uživatelem zvoleném rozsahu) s frekvencí vstupního 
napětí pro možnost použití bypassu. Mimo tento rozsah provede UPS desynchronizaci, dojde k návratu na jmenovitou 
frekvenci a bypass nelze dále používat (režim volného provozu). 



 

 

POUŽITÍ 

 

KONFIGURACE UPS 
Následující tabulka uvádí všechny možné konfigurace, které jsou k dispozici pro přizpůsobení UPS 
potřebám uživatele. 

KLÁVESA: 
 
Uvádí, že konfigurace může být změněna pomocí panelu displeje stejně jako 
prostřednictvím konfiguračního softwaru. 
 
 
Uvádí, že konfigurace může být změněna pouze pomocí konfiguračního softwaru. 
 

 
FUNKCE POPIS NASTAVENO MOŽNÉ KONFIGURACE REŽIM 

     

Výstupní 
frekvence 

Volba jmenovité 
výstupní frekvence  

Auto 

 50 Hz 
 60 Hz 
 Auto: automatická detekce ze vstupní 

frekvence 
     

Výstupní 
napětí 

Volba jmenovitého 
výstupního napětí  

230V 

 220V 
 230V 
 240V 
 220 ÷ 240 v krocích 1 V 
 (pouze přes software) 

     

Provozní režim 
Volba jednoho ze čtyř 
různých provozních 

režimů 
ON LINE 

 ON LINE 
 ECO 
 SMART ACTIVE 
 STAND-BY OFF 

     

Prodleva 
spuštění 

Prodleva před 
automatickým 

restartem po obnovení 
napájení ze sítě 

5 sekund 
 Deaktivováno 
 1 ÷ 255 sekund v krocích po 1 sekundě 

 

     

Vypnutí kvůli 
minimálnímu 

zatížení 

Automatické vypnutí 
UPS při činnosti 

z baterie, je-li zatížení 
menší než 5%. 

Deaktivováno
 Aktivováno 
 Deaktivováno 

 

     

Časový limit 
záložní činnosti 

Maximální doba 
činnosti z baterie 

Deaktivováno
 Deaktivováno (plné nabití baterie) 
 1 ÷ 65000 sekund v krocích po 1 

sekundě 
     

Upozornění konce 
vybití 

Odhadovaná zbývající 
doba zálohy pro 

upozornění konce 
vybití 

3 min. 1 ÷ 255 minut v krocích po 1 minutě 
 

     

Test baterií 
Časový interval pro 

automatický test 
baterií 

40 hodin 
 Deaktivováno 
 1 ÷ 1000 hodin v krocích po 1 hodině 

=

= 
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FUNKCE POPIS NASTAVENO MOŽNÉ KONFIGURACE REŽIM 

     
Hraniční hodnota 

poplachu pro 
maximální zátěž 

Volba uživatele pro 
hraniční hodnotu 

přetížení 
Deaktivováno 

 Deaktivováno 
 1 ÷ 103 v krocích po 1 % 

     

Jas displeje 
Volba úrovně jasu 

displeje LCD 
Maximum 

Minimum ÷ Maximum ve 20-ti 
krocích 

     

Akustický 
poplach 

Volba provozního 
režimu akustického 

poplachu  
Nízký 

 Normální 
 Nízký: nespouští se při krátkodobém 

zásahu bypassu  
     

Pomocná zásuvka 
(sdílení proudu) 

Volba provozního 
režimu pomocné 

zásuvky 
Vždy připojeno

 Vždy připojeno 
 Odpojení po n sekundách provozu z 

baterie 
 Odpojení po n sekundách od 

signalizace konce vybití 
 ... (přečtěte si návod pro konfigurační 

software) 

 

POKROČILÉ NASTAVENÍ 

Tolerance vstupní 
frekvence   

Volba rozsahu vstupní 
frekvence pro přechod 

na bypass a 
synchronizaci výstupu 

± 5% 

 ± 0.25% 
 ± 0.5% 
 ± 0.75% 
 ± 1 ÷ ± 10 v krocích po 1% 

 

     

Hraniční 
hodnoty napětí 

bypassu 

Volba povoleného 
rozsahu napětí pro 
přechod na bypass 

Nízké: 180V 
Vysoké: 264V 

Nízké: 180 ÷ 200 v krocích po 1 V 
Vysoké:250 ÷ 264 v krocích po 1 V 

     

Hraniční hodnoty 
napětí bypassu 

pro ECO 

Volba povoleného 
rozsahu napětí pro 

provoz v režimu ECO 

Nízké: 200V 
Vysoké: 253V 

Nízké: 180 ÷ 220 v krocích po 1 V 
Vysoké:240 ÷ 264 v krocích po 1 V 

     

Citlivost 
zásahu pro ECO 

Volba citlivosti zásahu 
během činnosti 
v režimu ECO 

Normální 
 Nízká 
 Normální 
 Vysoká 

     

Napájení zátěže 
v režimu 

pohotovosti 

Napájení zátěže přes 
bypass při vypnutém 

UPS (pohotovost) 

Deaktivováno 
(zátěž NENÍ 

napájena) 

 Deaktivováno (zátěž není napájena) 
 Aktivováno (zátěž je napájena) 

 

     

Činnost 
bypassu 

Volba režimu použití 
vedení bypassu  

Aktivováno / 
Vysoká 
citlivost 

 Aktivováno / Vysoká citlivost 
 Aktivováno / Nízká citlivost 
 Deaktivováno se synchronizací 

vstupu/výstupu 
 Deaktivováno bez synchronizace 

vstupu/výstupu 
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KOMUNIKAČNÍ PORTY 
Na zadní straně UPS se nacházejí následující komunikační porty (prohlédněte si Zobrazení UPS): 
 
 Sériový port dostupný pomocí konektoru RS232 a konektoru USB  

POZNÁMKA: použití jednoho konektoru automaticky vylučuje použití druhého. 
 Rozšiřující sloty pro další KOMUNIKAČNÍ KARTY. 

 
 
Konektory RS232 a USB 

 KONEKTOR RS232 

 

KONEKTOR USB 

 

1 2

34

 

PIN Č. SIGNÁL PIN Č. SIGNÁL 
1 Sepnutý kontakt: Zablokování UPS * 1 VBUS 
2 TXD 2 D- 

3 RXD 3 D+ 

4  4 GND 

5 GND 

 

6  
7 Vstup napájení rozhraní +12Vdc 

8 Sepnutý kontakt: signál konce vybití * 

9 Sepnutý kontakt: činnost z baterie * 
 

* Optoizolovaný kontakt max. +30Vdc/10mA 
 
Slot pro komunikační karty 

UPS disponuje rozšiřujícím slotem pro volitelné komunikační 
karty (prohlédněte si vedlejší obrázek) které umožňují komunikaci 
zařízení použitím hlavních komunikačních standardů.  

Níže jsou uvedeny některé příklady: 

 Druhý port RS232 

 Sériový duplikátor 

 Ethernetová karta s protokoly TCP/IP, HTTP a SNMP 

 RS232 port + RS485 s protokolem JBUS/MODBUS 

 Signalizační reléová karta 

Pro více informací o dostupném příslušenství si prohlédněte 
internetové stránky výrobce.  
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SOFTWARE 

 
 
Monitorovací a řídicí software 

Software UPSmon zajišťuje efektivní a intuitivní správu UPS zobrazením nejdůležitějších informací, jako je 
vstupní napětí, aplikované zatížení nebo 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.ups-technet.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.ups-technet.com. 

 
Konfigurační software 

Software UPSTools umožňuje konfiguraci a kompletní zobrazení stavu UPS přes port USB nebo RS232. 
Seznam možných konfigurací, které má uživatel k dispozici, naleznete v odstavci „Konfigurace UPS“.  
 
POSTUP INSTALACE 

1) Připojte jeden komunikační port UPS do jednoho komunikačního portu počítače použitím kabelu, 
který je součástí dodávky. 

2) Postupujte podle pokynů pro instalaci, které se nachází v návodu k softwaru nebo v adresáři 
programu UPSTools. Návod k softwaru si můžete stáhnout na stránkách www.ups-technet.com. 

 
UPOZORNĚNÍ: 
Pokud používáte komunikační port RS232, není možné zároveň provádět komunikaci přes port USB a 
obráceně. Pro komunikaci s UPS je doporučeno používat kabel, který je kratší než 3 metry. 
Pro další komunikační porty s různými funkcemi, které budou nezávislé na standardních portech USB a 
RS232 na UPS, jsou k dispozici různá příslušenství, která je možné vložit do slotu pro komunikační karty. 
 
Pro kontrolu, zda jsou k dispozici nové aktuální verze softwaru, nebo pro informace o dostupném 
příslušenství navštivte naše internetové stránky www.ups-technet.com. 
 
 
 
*  Je doporučeno použít kabel s maximální délkou 3 metry. 



 

 

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

Nesprávná funkce UPS není nejčastěji známkou poruchy, ale pouze výsledek triviálních problémů, menších 
potíží nebo nedbalosti. 
Z toho důvodu vám doporučujeme, abyste si prostudovali níže uvedenou tabulku, ve které je uveden souhrn 
užitečných informací pro vyřešení nejčastějších problémů. 
 
 

PROBLÉM MOŽNÁ PŘÍČINA ŘEŠENÍ 

 

DISPLEJ SE NESPOUŠTÍ 

HLAVNÍ VYPÍNAČ NENÍ 
STISKNUTÝ 

Ujistěte se, že se hlavní vypínač na zadním panelu 
nachází v poloze “I”. 

ODPOJOVACÍ SPÍNAČE 
DRŽÁKU POJISTKY 

BATERIE JSOU 
ROZPOJENÉ 

Zkontrolujte pojistky baterie a sepněte odpojovací 
spínače. 

NENÍ PROVEDENO 
PŘIPOJENÍ DO 

ELEKTRICKÉ SÍTĚ 
Zkontrolujte připojení do elektrické sítě. 

VÝPADEK NAPĚTÍ 
ELEKTRICKÉ SÍTĚ 

Zkontrolujte napětí elektrické sítě. 

AKTIVACE OCHRANY 
PŘED UPS 

Resetujte ochranné zařízení. 
VAROVÁNÍ: Zkontrolujte, že na výstupu do UPS 
nedochází k přetížení. 

 

DISPLEJ JE 
ZAPNUTÝ, ALE ZÁTĚŽ 

NENÍ NAPÁJENA 

UPS SE NACHÁZÍ 
V POHOTOVOSTNÍM 

REŽIMU 

Stiskněte klávesu „ON“ umístěnou na předním panelu 
pro aktivaci napájení zátěží. 

BYL ZVOLEN REŽIM 
STAND-BY OFF 

Je nutné změnit režim. 
Režim STAND-BY OFF (zálohování) ve skutečnosti 
napájí zátěže pouze v případě výpadku proudu. 

ZÁTĚŽ NENÍ PŘIPOJENA Zkontrolujte připojení zátěže a sepněte spínač výstupu. 

 

UPS PRACUJE Z BATERIE, 
PŘESTOŽE JE NAPÁJEN 

Z ELEKTRICKÉ SÍTĚ 

AKTIVACE OCHRANY 
PŘED UPS 

Resetujte ochranné zařízení. 
VAROVÁNÍ: Zkontrolujte, že na výstupu do UPS 
nedochází k přetížení. 

PŘÍVODNÍ NAPĚTÍ 
PŘEKRAČUJE 

POVOLENOU ODCHYLKU 
PRO PROVOZ UPS 

Z ELEKTRICKÉ SÍTĚ 

Problém závisí na elektrické síti. Počkejte, než se 
přívodní napětí vrátí do povoleného rozsahu. UPS 
automaticky přejde zpět na činnost z elektrické sítě.  

 

UPS SE NESPOUŠTÍ A NA 
DISPLEJI JE ZOBRAZEN 

KÓD: A06, A08 

TEPLOTA UPS JE MENŠÍ 
NEŽ 0°C 

Zkontrolujte teplotu okolního prostředí UPS. 
Pokud je teplota příliš nízká, zajistěte, aby došlo 
k jejímu zvýšení nad minimální hranici (0°C). 

 

NA DISPLEJI JE 
ZOBRAZEN KÓD: A11 

VSTUPNÍ RELÉ JE 
ZABLOKOVÁNO 

Tato chyba nezpůsobuje žádnou poruchu. Pokud tento 
problém vyvstane znovu při následujícím spuštění, 
kontaktujte servisní středisko. 

 



 

 

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

PROBLÉM MOŽNÁ PŘÍČINA ŘEŠENÍ 

 
JE SLYŠET NEPŘETRŽITÝ 
ZVUKOVÝ SIGNÁL A NA 
DISPLEJI JE ZOBRAZEN 

JEDEN Z NÁSLEDUJÍCÍCH 
KÓDŮ: A54, F50, F51, F52, 

F55, L50, L51, L52 

ZATÍŽENÍ UPS JE PŘÍLIŠ 
VYSOKÉ 

Snižte zatížení UPS tak, aby se nacházelo v rozsahu 
100% (nebo v uživatelem nastaveném rozsahu v případě 
kódu A54). 

 

NA DISPLEJI JE 
ZOBRAZEN KÓD: A61 

JE NUTNÁ VÝMĚNA 
BATERIE 

Vyměňte baterie nebo bateriovou skříň. 

 

NA DISPLEJI JE 
ZOBRAZEN KÓD: A62 

BATERIE CHYBÍ NEBO 
NENÍ PŘIPOJENA 

Zkontrolujte, zda je bateriová skříň správně 
nainstalována a připojena. 

 

NA DISPLEJI JE 
ZOBRAZEN KÓD: A63 

BATERIE JSOU VYBITÉ. 
UPS ČEKÁ, AŽ NAPĚTÍ 
Z BATERIÍ PŘEKROČÍ 

NASTAVENOU HRANIČNÍ 
HODNOTU 

Počkejte, než se baterie nabijí, nebo proveďte spuštění 
manuálně stisknutím tlačítka “ON” minimálně na 2 
sekundy. 

 

JE SLYŠET NEPŘETRŽITÝ 
ZVUKOVÝ SIGNÁL A NA 
DISPLEJI JE ZOBRAZEN 

JEDEN Z NÁSLEDUJÍCÍCH 
KÓDŮ: F03, F05, F07, F10, 

F13, F21, F40, F41, F42, F43 

DOŠLO K PORUŠE UPS; 
BRZY PRAVDĚPODOBNĚ 
DOJDE K ZABLOKOVÁNÍ 

Pokud je to možné, odpojte přívod proudu do zátěže, 
vypněte UPS a poté ho znovu zapněte. Pokud se 
problém objeví znovu, kontaktujte servisní středisko. 

 

JE SLYŠET NEPŘETRŽITÝ 
ZVUKOVÝ SIGNÁL A NA 
DISPLEJI JE ZOBRAZEN 

JEDEN Z NÁSLEDUJÍCÍCH 
KÓDŮ: F04, L04 

TEPLOTA UVNITŘ UPS JE 
PŘÍLIŠ VYSOKÁ 

Zkontrolujte, zda teplota okolního prostředí UPS 
nepřekračuje 40°C. 

 

JE SLYŠET NEPŘETRŽITÝ 
ZVUKOVÝ SIGNÁL A NA 
DISPLEJI JE ZOBRAZEN 

JEDEN Z NÁSLEDUJÍCÍCH 
KÓDŮ: F53, L53 

DOŠLO K PORUŠE 
JEDNOHO NEBO VÍCE 

ZAŘÍZENÍ NAPÁJENÝCH 
PŘES UPS 

Odpojte všechna zařízení a připojujte je jedno po 
druhém, abyste zjistili, které zařízení je porouchané. 

 

JE SLYŠET NEPŘETRŽITÝ 
ZVUKOVÝ SIGNÁL A NA 
DISPLEJI JE ZOBRAZEN 

JEDEN Z NÁSLEDUJÍCÍCH 
KÓDŮ: F60, L03, L05, L07, 

L10, L13, L20, L21, L40, 
L41, L42, L43 

DOŠLO K PORUŠE UPS 
Pokud je to možné, odpojte přívod proudu do zátěže, 
vypněte UPS a poté ho znovu zapněte. Pokud se 
problém objeví znovu, kontaktujte servisní středisko. 

 

NA DISPLEJI JE 
ZOBRAZEN JEDEN 

Z NÁSLEDUJÍCÍCH KÓDŮ: 
C01, C02, C03 

VZDÁLENÝ PŘÍKAZ JE 
AKTIVNÍ 

Pokud toto ovládání není požadováno, zkontrolujte 
pozici manuálního vypínače bypassu nebo stav řídicích 
vstupů všech volitelných kontaktních karet. 
Zkontrolujte, zda je kontakt R.E.P.O. na zadní straně 
UPS sepnutý. 

 



 

 

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 

KÓDY ALARMU 
Použitím sofistikovaného systému automatické diagnostiky je UPS schopen zkontrolovat svůj vlastní stav a 
jakékoliv anomálie a/nebo poruchy, ke kterým může dojít během provozu. Pokud dojde k výskytu problému, 
UPS na displeji signalizuje danou událost zobrazením kódu a typu aktivovaného alarmu (FAULT (porucha) 
a/nebo LOCK (zablokování)). 
 
PORUCHA 

Poruchy je možné rozdělit do tří kategorií. 
 

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

 
KÓD POPIS 

A06  Teplotní senzor1 hlásí hodnotu pod 0°C 

A08 Teplotní senzor2 hlásí hodnotu pod 0°C 

A11 Vstupní relé je zablokováno (nerozpojuje se) 

A54 Zatížení je větší než uživatelem nastavená hraniční hodnota 

A61 Baterie je nutné vyměnit 

A62 Skříň baterií není nainstalována nebo připojena 

A63 UPS čeká na dobití baterií 

 
 

2. Alarmy: jedná se o závažnější problémy, než jsou chyby, protože pokud přetrvávají, i po velmi 
krátkou dobu, mohou způsobit vypnutí UPS. 

 
KÓD POPIS 

F03 Pomocný zdroj energie není správný 

F04 Nadměrná teplota rozvaděčů 

F05 Porucha teplotního senzoru 1 

F07 Porucha teplotního senzoru 2 

F10 Porucha vstupní pojistky nebo zablokování vstupního relé (nespíná) 

F13 Selhání přípravného nabití kondenzátoru 

F21 Přepětí kondenzátoru 

F40 Přepětí frekvenčního měniče 

F41 Přímé napětí na výstupu 

F42 Napětí frekvenčního měniče není správné 

F43 Podpětí frekvenčního měniče 

F50 Přetížení: zátěž > 103% 

F51 Přetížení: zátěž > 125% 

F52 Přetížení: zátěž > 150% 

F53 Zkrat 

F55 Čekání na snížení zatížení pro návrat na frekvenční měnič 

F60 Přepětí baterií 



 

 

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

3. Aktivní příkazy: Signalizuje použití aktivního vzdáleného příkazu. 
 

KÓD POPIS 

C01 Dálkové ovládání vypnutí 

C02 Dálkové ovládání zátěže na bypassu 

C03 Dálkové ovládání spuštění 

C04 Provádění testování baterií 

 
 
 
ZABLOKOVÁNÍ 

Signály ZABLOKOVÁNÍ obvykle kvůli jejich důležitosti předchází výstražný signál, protože dojde 
k vypnutí frekvenčního měniče a zátěž je napájena přes vedení bypassu (tento proces nezahrnuje zablokování 
způsobená velkým a dlouhodobě trvajícím přetížením nebo zablokování způsobená zkraty). 
 
 

KÓD POPIS 

L03 Pomocný zdroj energie není správný 

L04 Nadměrná teplota rozvaděčů  

L05 Porucha teplotního senzoru 1 

L06 Porucha teplotního senzoru 3 

L07 Porucha teplotního senzoru 2 

L10 Porucha vstupní pojistky nebo zablokování vstupního relé (nespíná) 

L13 Selhání přípravného nabití kondenzátoru 

L20 Podpětí kondenzátoru 

L21 Přepětí kondenzátoru 

L31 Chyba bypassu 

L40 Přepětí frekvenčního měniče 

L41 Přímé napětí na výstupu 

L42 Napětí frekvenčního měniče není správné 

L43 Podpětí frekvenčního měniče 

L50 Přetížení: zátěž > 103% 

L51 Přetížení: zátěž > 125% 

L52 Přetížení: zátěž > 150% 

L53 Zkrat 

 



 

 

TABULKA TECHNICKÝCH DAT 

TABULKA TECHNICKÝCH DAT UPS 
MODELY 
SPW 5000 NP 
SPW 6000 NP 

 
VSTUP (1 Ø + N napětí při konfiguraci zapojení do hvězdy) 
 

 
Jmenovité napětí 
220 – 230 – 240 Vac jedna fáze  

 
Rozsah napětí 
0 - 280 Vac 

 
Rozsah napětí pro nečinnost baterií 
Maximální napětí 276Vac  

Maximální napětí: 
 od 184 do 138Vac od 100% do 50% 

lineárního zatížení 
návrat na provoz z elektrické sítě při 

190Vac 
Jmenovitá frekvence 
50 - 60 Hz ±5 Hz 

 
Maximální proud (1) 
30A 
36A 

 
Jmenovitý proud (2) 
24A 
28,5A 

 
Účiník 
 0.95 

 
Zkreslení proudu @ maximální zatížení 
 6% 

 
BYPASS (na L1) 
 

 
Rozsah napětí povolený pro přepnutí 
180 - 264 Vac 

 
Rozsah frekvence povolený pro přepnutí 
Zvolená frekvence ±5% 

 
Doba přepnutí 
0.1ms 

 
BATERIE 
 

 
Doba nabíjení (8) 
6-8 h 

 



 

VÝSTUP 
 

Jmenovité napětí 
 220 / 230 / 240 Vac volitelné ±1.5% 

 
Statické kolísání (3) 
1.5% (7) 

 
Dynamické kolísání (4) 
 5% v 20 ms 

 
Tvar vlny 
Sinusoida 

 
Zkreslení napětí @ lineární zatížení 
 3% 

 
Zkreslení napětí @ zkreslující zatížení 
 6% 

 
Frekvence (5) 
50 nebo 60 Hz volitelná 

 
Činitel výkyvu 
 3 : 1 

 
Jmenovitý výkon v VA 
5000 
6000 

 
Jmenovitý výkon v W 
4000 
4800 

 
Zkratový proud 
1.5 x In per t=0.5sec 

 
RŮZNÉ 
 

 
Svodový proud do uzemnění 
 10mA 

 
Účinnost AC/AC 
92 % 

 
Teplota okolního prostředí (6) 
0 – 40 °C 

 
Relativní vlhkost 
< 90 %  bez kondenzace 

 
Ochrana 
Nadměrné vybití baterie – nadměrný proud – zkrat – přepětí – podpětí – tepelná ochrana 

 
Překlenovací doba 
 40msec 

 
Hladina hlučnosti 
< 45 dB(A) at 1 m 

 



 

Rozměry V x D x H (mm) 
615mm x 282mm x 785mm 

 
Hmotnost v kg (odhadovaná) 
89 Kg 
90 Kg 

 
 



 

 

TABULKA TECHNICKÝCH DAT 

MODELY 
SPT 6500 NP SPT 8000 NP SPT 10000 NP 

VSTUP (3 Ø + N napětí při konfiguraci zapojení do hvězdy) 
 

 
Jmenovité napětí 
220 – 230 – 240 Vac jedna fáze / 380 – 400 – 415 Vac tři fáze s nulovým vodičem 

 
Rozsah napětí  
0 - 280 Vac 

 
Rozsah napětí pro nečinnost baterií 
Maximální napětí 276Vac  

Maximální napětí: 
 od 184 do 138Vac od 100% do 50% 

lineárního zatížení 
návrat na provoz z elektrické sítě při 

190Vac 
Jmenovitá frekvence 
50 - 60 Hz ±5Hz 

 
Maximální proud (1) 
12 
14 
17 

 
Jmenovitý proud (2) 
8 
10 
12 

 
Účiník 
 0.95 

 
Zkreslení proudu @ maximální zatížení 
 6% jedna fáze /  26% tři fáze 

 
BYPASS (na L1) 
 

 
Rozsah napětí povolený pro přepnutí 
180 - 264 Vac 

 
Rozsah frekvence povolený pro přepnutí 
Zvolená frekvence ±5% 

 
Doba přepnutí 
0.1ms 

 
BATERIE 
 

 
Doba nabíjení (8) 
6-8 h 

 
VÝSTUP 
 



 

 
Jmenovité napětí 
 220/230/240 Vac volitelné ±1.5% 

 
Statické kolísání (3) 
1.5% (7) 

 
Dynamické kolísání (4) 
 5% in 20ms 

 
Tvar vlny 
Sinusoida 

 
Zkreslení napětí @ lineární zatížení 
 3% 

 
Zkreslení napětí @ zkreslující zatížení 
 6% 

 
Frekvence (5) 
50 o 60 Hz volitelná 

 
Činitel výkyvu 
 3 : 1 

 
Jmenovitý výkon (VA) 
6500 
8000 
10000 

 
Jmenovitý výkon (W) 
5200 
6400 
8000 

 
Zkratový proud 
1.5 x In pro t= 0.5sec 

 
RŮZNÉ 
 

 
Svodový proud do uzemnění 
 10mA 

 
Účinnost AC/AC 
92% 

 
Teplota okolního prostředí (6) 
0 – 40 °C 

 
Relativní vlhkost 
< 90%  bez kondenzace 

 
Ochrana 
Nadměrné vybití baterie – nadměrný proud – zkrat – přepětí – podpětí – tepelná ochrana 

 
Překlenovací doba 
 40msec 

 
Hladina hlučnosti 
< 45 dB(A) at 1mt. 



 

 
Rozměry V x D x H (mm) 
615mm x 282mm x 785mm   

 
Hmotnost v kg (odhadovaná) 
91 Kg  
94 Kg  
95 Kg  

 
 

(1)  @ jmenovité zatížení, minimální napětí 180 Vac, nabíjení baterie 
(2)  @ jmenovité zatížení, minimální napětí 230 Vac, nabíjení baterie 
(3)  Elektrická síť/Baterie @ zatížení 0% -100% 
(4)  @ Elektrická síť/Baterie/Elektrická síť @ činné zatížení 0%/100%/0% 
(5)  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%. 
(6)  20 - 25 °C pro delší životnost baterií 
(7)  Pro udržení napětí výstupu v uvedeném rozsahu může být nutné po dlouhodobé činnosti provést opětovnou kalibraci. 
(8)  Doba potřebná pro dosažení 90% nabití (po úplném vybití při zatížení ≥80%) 



 

 

TABULKA TECHNICKÝCH DAT 

 

TABULKA DOB PŘETÍŽENÍ 
 

DOBY PŘETÍŽENÍ 
PROVOZ Z 

BYPASSU MĚNIČE 

 

100% < zatížení  125% 
Aktivace bypassu po uplynutí 2 

sekund 
Vypnutí po uplynutí 120 sekund 

Vypnutí po uplynutí 60 sekund 

125% < zatížení  150% 
Aktivace bypassu po uplynutí 2 

sekund 
Vypnutí po uplynutí 4 sekund 

Vypnutí po uplynutí 4 sekund 

zatížení > 150% 
Okamžitá aktivace bypassu 

Vypnutí po uplynutí 1 sekundy 
Vypnutí po uplynutí 0,5 sekund 

 


