
 

  

 

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV 

 

MID  

1000 VAC, 1400 VAC, 2000VAC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szünetmentes tápegység 
 

 



 

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 

 

ŐRIZZE MEG AZ UTASÍTÁSOKAT – Ez a 

felhasználói kézikönyv fontos utasításokat 

tartalmaz, melyeket a MID 1000/1400/2000 

VAC UPS modellek és akkumulátorainak 

üzembe helyezése és karbantartása során be 

kell tartani. 

 

Biztonság – VIGYÁZAT! 

 
 Ez az UPS olyan feszültségeket használ fel, melyek kockázatosak 

lehetnek. Ne kísérelje meg az egység szétszerelését. Az egység nem 

tartalmaz felhasználó által szervizelhető alkatrészeket. Kizárólag a 
gyártó szerviz személyzete hajthat végre javításokat. 

 A belső akkumulátor feszültség 12Vdc. Zárt, ólom-sav, 6 cellás 
akkumulátor. 

 Bármilyen nem kétpólusú, hármas földelésű dugaljhoz történő 
csatlakoztatás áramütés kockázatát eredményezheti, mindemellett 
megsértheti a helyi villamos törvényeket. 

 Vészhelyzet esetén kapcsolja át az ON/OFF kapcsolót “off” pozícióba, 
s csatlakoztassa le a tápkábelt a hálózati áramforrásról az UPS teljes 
üzemen kívül helyezése érdekében. 

 Ne hagyja, hogy folyadék vagy bármely egyéb idegen tárgy hatoljon 
az UPS-be. Ne helyezzen italokat vagy bármilyen egyéb folyadékot 
tároló edényt az UPS közelébe. 

 Ez az egység irányított környezetben történő telepítésre szánt 
(szabályozható hőmérséklet, belső terület szabad bármilyen 
vezetőképes szennyeződéstől). Az UPS elhelyezése során kerülje 
azokat a területeket, ahol folyó vagy álló víznek, illetve magas 
páratartalomnak lehet kitéve. 

 Ne csatlakoztassa az UPS bemenetét saját kimenetéhez. 
 Ne helyezze az UPS-t hosszabbítóra vagy elosztóra. 

 Ne csatlakoztasson nem-informatikai egységeket, úgy mint orvosi, 
életfenntartó berendezéseket, mikrosütőt vagy porszívót az UPS-re. 



 

 Az UPS túlhevülési kockázatának mérséklése érdekében ne fedje le az 
UPS szellőző nyílásait, ne tegye ki az egységet közvetlen napfény 
hatásának, illetve ne helyezze az egységet közvetlenül hőkibocsátó 
berendezések, úgy mint fűtőtestek és kazánok közelébe. 

 Válassza le az UPS-t a tisztító munkálatok megkezdése előtt, s ne 

használjon folyékony és spray-állagú tisztítószereket. 
 Ne dobja tűzbe az akkumulátorokat, mert felrobbanhatnak. 
 Ne nyissa vagy sértse fel az akkumulátorokat. A kiengedett 

elektrolitok károsak a bőrre és a szemre. Emellett mérgezőek is 
lehetnek. 

 Az akkumulátor áramütés kockázatát és magasfeszültségű rövidzárlat 
kockázatát jelentheti. Legyen tekintettel a következő 
óvintézkedésekre az akkumulátorokkal végzett munka során: 
1) Távolítsa el a karóráját, valamennyi gyűrűt és egyéb fémtárgyat 

a kezéről. 

2) Elektromosan szigetelt szerszámokat használjon. 
3) Viseljen műanyag kesztyűt és csizmát. 
4) Ne helyezzen szerszámokat és fém alkatrészeket az 

akkumulátorok tetejére. 
5) Válassza le az akkumulátorokat az áramforrásról mielőtt a 

terminálhoz csatlakoztatná, vagy a terminálról leválasztaná az 
akkumulátorokat. 

 Az akkumulátorok szervizelése kizárólag az akkumulátorok 
kezelésében és a kezelésre vonatkozó óvintézkedések terén jártas 
személyzet végezheti el, illetve felügyelheti. Ne engedjen 
felhatalmazással nem rendelkező személyzetet az akkumulátorok 
közelébe. 

 Az akkumulátorok cseréjekor mindig ügyeljen a cellák és 
akkumulátorok számára. 

 Ez az A típusú csatlakozóval rendelkező berendezés, amely már eleve 
akkumulátorral felszerelt, a gépkezelő által is üzembe helyezhető, 
továbbá laikus által is kezelhető. 

 A berendezés üzembe helyezésekor ügyelni kell arra, hogy az UPS-re 
csatlakoztatott berendezések összesített áramvesztesége nem 
haladhatja meg a 3.5mA-t. 

 Az UPS-t ellátó központi konnektornak az UPS közelében kell lennie, 
ügyelve annak a könnyű hozzáférhetőségére. 



 

Rendszerleírás 

 
Elülső panel—

1. Háttérvilágított LCD 

2. “ON/OFF” kapcsoló 

 

 

 

 

 

Hátsó panel— 

 

1000VA 1400VA / 2000VA 

1. Kommunikációs port (opcionális) 

2. Hűtőventillátor 

3. Modem/Telefon vonal túlfeszültség szupresszor 

4. Megszakító 

5. AC Kimenet 

6. AC Bemenet 

 



 

Üzembe helyezés és működtetés 
 

Az UPS üzembe helyezése könnyen végrehajtható az alábbi lépések 
követésével. Ügyeljen arra, hogy az ON/OFF kapcsolónak ON 
pozícióban kell állnia, máskülönben az UPS nincs üzemben, s így a 
csatlakoztatott berendezéseket nem védi áramkimaradás esetén. 

 
1. Vizsgálat 

Vegye ki az UPS-t annak csomagolásából, s vizsgálja meg, nem érte-e 
sérülés a szállítás során. Amennyiben sérülést fedezne fel, csomagolja 
vissza az egységet, s küldje vissza oda, ahonnan vásárolta. 

 
2. Elhelyezés 

Az UPS egység bármilyen védett környezetben elhelyezhető, ami 
rendelkezik megfelelő szellőztetéssel az egység környékén, mentes a 
túlzott portól, korrozív kipárolgásoktól és vezető szennyeződéstől. Ne 
üzemeltesse az UPS-t magas hőmérsékletű és páratartalmú 
környezetben. Emellett az UPS-t helyezze legalább 20 cm távolságra a 
képernyőtől, hogy elkerülje az esetleges interferenciát. 
 

3. Töltés 
Ez az egység már eleve feltöltött belső akkumulátorral érkezik a 
gyártótól. Azonban némi energia elveszhetett a szállítás során, éppen 
ezért használat előtt érdemes feltölteni. Az UPS-t csatlakoztassa 
megfelelő áramforráshoz, s hagyja töltődni azt körülbelül 10 óráig. 

 

 
 

 



 

4. Számítógép csatlakoztatása 
Csatlakoztassa az informatikai berendezést valamely UPS hátulján 
található, kimondottan e célt szolgáló csatlakozóhoz (legfeljebb 3 
készülék). 

 
 

 
5. Modem/Telefonvonal csatlakoztatása 

Csatkakoztassa a bemenő internet vonalat az “In” dugaljba az UPS 
hátulján. Egy másik internet kábelt csatlakoztasson az UPS hátulján 
található “Out” dugaljba. A kábel másik végét pedig csatlakoztassa a 
modem bemeneti dugaljába (lásd ábra). 

 

 

 
 
 
 
 

 
 



 

6. Ki- és bekapcsolás 
Az UPS egység bekapcsolásához, röviden nyomja meg a kapcsolót. A 
lekapcsoláshoz nyomja meg újra a kapcsolót (amikor a bekapcsolt 
állapotban van, s a LED világít). 

 
 
 

7. LCD Kijelző Részletek 

A LED az UPS működésekor minden esetben bekapcsol, még lekapcsolt 
töltési és hiba üzemmódban is. 
 
Az LCD működésének indulásakor az valamennyi információt kijelez 3 
másodpercig.

 
 
1).Normál üzemmódban a következő látható.  

 



 

2).AVR módban a következő látható. A  jel minden másodpercben 
felvillan. 

 

3).Akkumulátor üzemmódban a következő látható. A  jel minden 

másodpercben felvillan. 

 

Figyelem: Ha I/P-V<40V，A bemeneti feszültség (input voltage) “000-t” 

jelez. 
 
4).Lekapcsolt töltési üzemmódban a következő látható. 

 

Figyelem: a kimeneti feszültség mindig “000-t” jelez lekapcsolt töltési 
üzemmódban. 
 
5). Hiba üzemmódban a következő látható. “FAULT” karakter illetve 
csakis a hiba oka.  

 

Figyelem: a hibakód a hiba üzemmód során kerül kijelzésre. 



 

6).Terhelési szintek meghatározása: 

Terhelési szint Jelentés 

 0%~25% 

 25%~50% 

 50%~75% 

 75%~100% 

 
7).Akkumulátor-kapacitás meghatározása: 

Akkumulátor szint Jelentés 

 Akk.feszültség≤11V 

 11V≤Akk.feszültség≤11.5V 

 11.5V≤Akk.feszültség≤12.5V 

 Akk.feszültség≥12.5V 

 

8).Túlterhelés esetén a  jel minden másodpercben felvillan. 

9).Alacsony akkumulátor-töltöttség esetén a  jel minden 
másodpercben felvillan. 
 

 



 

Szoftvertelepítés 

-- WinPower -- 
 

WinPower egy vadonatúj UPS nyomonkövető szoftver, amely 

felhasználóbarát kezelőfelületet biztosít az UPS megfigyeléséhez és 
irányításához. Ez az egyedi alkalmazás biztonságos automata leállítást 
biztosít több számítógépből álló rendszerek számára áramkimaradás 
esetére. A szoftver segítségével a felhasználó távolságtól függetlenül 
megfigyelhet és irányíthat akármennyi UPS-t ugyanazon LAN hálózaton 
belül.  

 

Telepítési folyamat: 

1. Keresse fel a következő honlapot: 

http://www.ups-software-download.com/winpower.htm 
 
2. Válassza ki a megfelelő operációs rendszert, majd kövesse a honlap 

utasításait a szoftver letöltéséhez. 
 
3. Mikor letöltötte valamennyi szükséges fájlt az internetről, üsse be a 

következő termékkulcsot a szoftver telepítéséhez 
511C1-01220-0100-478DF2A. 

 
 

 

http://www.ups-software-download.com/winpower.htm


 

Amikor a számítógépe újraindult, a WinPower megjelenik a tálcán, az óra 
mellett egy zöld csatlakozó formájában. 

 



 

Hibaelhárítás 

Használja a következő táblázatot az UPS telepítésével és 

üzemeltetésével kapcsolatos kisebb hibák elhárításához. 

Amennyiben egyéb, lent nem listázott rendellenes helyzetek 

állnak elő, azonnal keressen fel szerviz munkatársakat. 

Tünet Lehetséges ok Megoldás 

LED nem világít az 

elülső panelen. 

1.Akkumulátor hiányzik. 1. Töltse az akkumulátort 10 

órán keresztül. 

2.Akkumulátor 
meghibásodás. 

2. Cseréljen új, ugyanazon 
típusú akkumulátorra. 

3.A bemeneti kábelen 
nem érkezik 
feszültség, illetve a 
bekapcsoló gomb nem 
lett benyomva. 

3. Helyezze áram alá a 
bemenetet, illetve nyomja be 
még egyszer a bekapcsoló 
gombot. 

Folyamatos 
vészjelzés, 
miközben az AC 
ellátás normális. 

UPS túlterhelt. A leírásban megfelelően állítsa 
be a fogyasztói terhelést. 

Áramkimaradás 
esetén a 

támogatási idő 
túlzottan rövid. 

1. UPS túlterhelt. 1. Válassza le a nem 
létszükségű fogyasztókat. 

2. Akkumulátor 
feszültség alacsony. 

2. Töltse az akkumulátort 10 
órán keresztül vagy még 
tovább. 

3. Akkumulátor 
meghibásodás magas 
hőmérsékletű 
környezetnek, illetve 
egyéb, az akkumulátor 
üzemelése 
szempontjából nem 
megfelelő tényezőnek. 

3. Cseréljen új, ugyanazon 
típusú akkumulátorra. 

Elveszett a 
kommunikáció UPS 
és számítógép 
között. 

1. Nem megfelelően 
történt a 
szoftvertelepítés. 

1. Ellenőrizze a 
szoftverbeállításokat. 

2. Kábel nem 

megfelelően 
csatlakozik. 

2. Ellenőrizze az USP kábel 

megfelelő csatlakozását a 
számítógép 



 

COM1/COM2-jához és 
ellenőrizze újra a 
beállításokat. 

Táp normális, de 
az LCD 
akkumulátor 
üzemmódot jelez. 

1. Megszakító hibás. 1. Indítsa újra a megszakítót. 

2. Tápkábel nem 
megfelelően csatlakozik. 

2. Csatlakoztassa újra a 
tápkábelt. 

 



 

Műszaki adatok 

MODELL   
MID 

1000VAC 1400VAC 2000VAC 

KAPACITÁS VA/W 1000VA/600W 1400VA/840W 2000VA/1200W 

BEMENET Feszültség 120/220,230,240VAC 220, 230, 240VAC 

 Tartomány 162-290VAC 166-280VAC 

KIMENET Feszültség 120/220,230,240VAC 220, 230, 240VAC 

 

Feszültség 

Reguláció (Akk. 
üzemmód) 

±10% 

 Frekvencia 50Hz or 60Hz 

 
Frekvencia 
Reguláció (Akk. 
üzemmód) 

+/-1 Hz 

 
Kimeneti 
hullámforma 

Módosított szinuszhullám (négyszögjel) 

AKKUMULÁTOR Típus és szám 12V/7AH x 2 db 12V/9AH x 2 db 

 
Áthidadás (PC 
15" monitorral) 

40 perc 45 perc 

 Töltési idő 10 óra 90%-ra 6 óra 90%-ra 

ÁTVITELI 

SEBESSÉG 
Tipikus 4-6ms 4-8ms 

KIJELZŐ 
LCD Kijelző 
modellek 

Mindig bekapcsol, kikapcsolt töltési és hiba üzemmódban is. 

FIGYELMEZTE- 

TŐ 
HANGJELZÉS 

Akk. ü.m. 10 mp-ként 

Alacsony akk. Másodpercenként 

Túlterhelés 0.5 mp-ként 

Akk.csere 2 mp-ként 

Hiba Folyamatos 

VÉDELEM Teljes Kisülés, túltöltés, rövidzárlat, túlterhelés 

FIZIKAI 

Méret DxWxH 

(mm) 
205X399X145 

Tömeg (kgs) 9.6Kg 9.7Kg 9.8Kg 

KÖRNYEZETI 

Üzemelési 
környezet 

0- 40°C, 0-90 % relatív páratartalom (nem-vezető) 

Zajszint Kevesebb mint 45dB Kevesebb mint 50dB 

* A műszaki leírásban foglalt adatok terén történő változások jogát fenntartjuk.  

 


