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Kiadói nyilatkozat 

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a sorozatú UPS-t. 

Ez az UPS sorozat egy intelligens, három bemeneti fázisú, három kimeneti fázisú, nagy 

frekvenciájú online UPS, amelyet a K + F csapatunk tervezett, ami több évnyi UPS 

tervezési tapasztalattal rendelkezik. 

Az UPS megfelel a világ fejlettségi szintjének, kiváló elektromos teljesítményével, 

tökéletes intelligens felügyeletével és hálózati funkcióval, intelligens megjelenésével és 

az EMC és a biztonsági előírásoknak való megfelelésével. 

A telepítés előtt olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet 

Ez a kézikönyv technikai támogatást nyújt a berendezés üzemeltetőjének. 
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1．Biztonság 

Fontos biztonsági utasítások - Az utasításokat mentse 

Veszélyes feszültség és magas hőmérséklet van a szünetmentes tápegységen belül. A 

telepítés, az üzemeltetés és a karbantartás során tartsa be a helyi biztonsági előírásokat és a 

vonatkozó törvényeket, különben személyi vagy felszerelési sérüléseket okozhat. A jelen 

kézikönyvben található biztonsági utasítások kiegészítik a helyi biztonsági utasításokat. Cégünk 

nem vállal felelősséget a biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyása miatt. 

1.1 Biztonsági megjegyzések 

1. A tápfeszültséghez való csatlakoztatás nélkül 220/230/240 VAC feszültség még mindig 

fennállhat az UPS terminálon! 

2. Az emberi biztonság kedvéért kérjük, földelje a szünetmentes tápegységet, mielőtt elkezdi. 

3．Ne nyissa ki vagy ne károsíthatja az akkumulátort, mert az akkumulátorból kifolyó folyadék 

erősen mérgező és káros a testre! 

4．Kérjük, kerülje az akkumulátor és az anód közötti rövidzárlatot, különben szikrázást vagy 
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tüzet okozhat! 

5．Ne szedje szét az UPS fedelét, vagy áramütést okozhat! 

6．Ellenőrizze, hogy az akkumulátor megérintése előtt magas-e a feszültség 

7．A munkakörnyezet és a tárolás módja befolyásolja a UPS élettartamát és 

megbízhatóságát. Ne használja a szünetmentes tápegységet a következő környezetben 

sokáig: 

◆ Olyan terület, ahol a páratartalom és a hőmérséklet a meghatározott tartományon 

kívül esik (0-40 ° C, relatív páratartalom 5% -95%) 

◆ Közvetlen napfény vagy hőforrás közeli elhelyezés 

◆ Rezgésterület, amely lehetővé teszi a UPS összeomlását.  

◆ Eróziós gázzal, gyúlékony gázzal, túlzott porral stb-vel rendelkező környezet 

8．A szellőztetést tartsa jó körülmények között, ellenkező esetben a szünetmentes tápegység 

belsejében lévő alkatrészek túlmelegednek, ami befolyásolhatja a szünetmentes tápegység 

élettartamát. 

1.2 Az útmutatóban használt szimbólumok 

  FIGYELEM! 

Áramütés veszélye 

  VIGYÁZAT! 

Olvassa el ezt az információt a készülék károsodásának elkerülése 
érdekében 

 

2．Főbb jellemzők 

2.1 Összefoglalás 

Ez a sorozatú UPS egy három bemeneti, három kimeneti fázisú, magas frekvenciájú online 

típusú UPS. 

A szünetmentes tápegység képes megoldani a legtöbb áramellátási problémát, mint pl. 

Áramkimaradás, túlfeszültség, feszültségcsökkenés, hirtelen feszültségcsökkenés, csökkenő 

mértékű oszcilláció, nagyfeszültségű impulzus, feszültség ingadozás, túlfeszültség, befújási 

áram, harmonikus torzítás (THD) zavarás, frekvencia ingadozás stb. 

Ez az UPS alkalmazható különböző alkalmazásokhoz számítógéptől, automata 

berendezésektől és kommunikációs rendszerektől az ipari berendezésekig. 

2.2 Funkciók és jellemzők 
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◆3 bemeneti fázisú/3 kimeneti fázisú UPS 

3 bemeneti fázisú / 3 kimeneti fázisú, nagy sűrűségű UPS rendszer, amelyből a bemenő 

áram egyenletes marad. Nem jelentkezhet egyensúlyhiányos probléma. 

◆Digitális vezérlés 

Ezt a sorozatú UPS-t a digitális jelfeldolgozó (DSP) vezérli; javítja, növeli a megbízhatóságot, 

a teljesítményt, az önvédelmett és az öndiagnosztikát, és így tovább. 

◆Akkumulátor konfigurálható 

10-30 kVA: 16 blokktól 20 blokkig. Ennek a sorozatnak az akkumulátorfeszültsége 16 blokk, 18 

blokk vagy 20 blokk, mely az Ön kényelme szerint konfigurálható. 

40 kVA: 32 blokktól 40 blokkig, ennek a sorozatnak az akkumulátorfeszültsége 32 blokk, 34 
blokk, 36 blokk, 38 blokk vagy 40 blokk, mely az Ön kényelme szerint konfigurálható. 

◆A töltőáram konfigurálható 

A beállító eszközzel a felhasználó beállíthatja az akkumulátorok kapacitását, valamint az 

ésszerű töltési áramot, valamint a maximális töltési áramot. Állandó feszültség üzemmód, állandó 

áram üzemmód vagy lebegő üzemmód automatikusan és simán átkapcsolható.  

◆Intelligens töltési módszer 

A sorozat UPS egy fejlett háromlépcsős töltési módszerrel rendelkezik— 

1. szakasz: magas áram  

   folyamatos áramfelvétel a 90% -os visszaforgatás biztosítására; 

2. szakasz: állandó feszültség 

Annak érdekében, hogy az akkumulátor élénküljön és biztosan teljesen feltöltsön 

az akkumulátor 

3. szakasz: lebegő üzemmód 

Ezzel a 3-szakaszos töltési móddal meghosszabbítja az elemek élettartamát és garantálja a gyors 

töltést. 

◆LCD kijelző  

LCD és LED kijelzőkkel a felhasználó könnyedén megkaphatja az UPS állapotát és működési 

paramétereit, mint például a bemeneti / kimeneti feszültséget, frekvencia és terhelés %,-t 

akkumulátor %-t és környezeti hőmérsékletet, stb. 

◆Intelligens felügyeleti funkció 

Az opcionális SNMP kártya segítségével távolról vezérelheti és felügyelheti a szünetmentes 

tápegységet. 

◆EPO Funkció 

Az UPS sorozat teljesen leállítható, ha az EPO-t megnyomják. REPO funkció (távoli EPO) is 

elérhető ebben a sorozatban az UPS. 
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3．Telepítés 

3.1 Csomagolási ellenőrzés 

1. Ne billentse meg a szünetmentes tápegységet, amikor kiveszi a csomagolásból. 

2. Ellenőrizze a külső megjelenést, hogy a szünetmentes tápegység sérült-e vagy sem a 

szállítás során. Ne kapcsolja be az UPS-t, ha bármilyen sérülést talál. Kérjük, azonnal forduljon a 

forgalmazóhoz. 

3. Ellenőrizze a tartozékokat a csomagolási listának megfelelően, és vegye fel a kapcsolatot a 

márkakereskedővel hiányzó alkatrészek esetén. 

3.2 Szekrény megjelenése 

      

    Elölnézet                           Oldalnézet        
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10-20kVA Hátsó nézet (sorkapocs blokk fedlap nélkül) 

(1) LCD panel (2)  RS485 port 

(3) Száraz kontaktus port (4)  1-es párhuzamos port 

(5) USB port (6)  2-es párhuzamos port 

(7) RS232 (8)  Hálózati kapcsoló 

(9) REPO port (10) I/P kapcsoló 

(11) Sorkapocs (12) 1-es intelligens nyílás (SNMP kártya/ Relé 
kártya) 

(13) karbantartó kapcsoló és 
fedele 

(14) 2-es intelligens nyílás (SNMP kártya/ Relé 
kártya) 

(15) O/P kapcsoló (16) Földelés 
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30-40kVA Hátsó nézet (sorkapocs blokk fedlap nélkül) 

(1) LCD panel (2) 1-es intelligens nyílás (SNMP kártya/ Relé 
kártya)  

(3) 2-es intelligens nyílás (SNMP kártya/ Relé 
kártya)  

(4) Akkumulátor hálózati kapcsoló 

(5) Száraz kontaktus port (6) USB port 

(7) RS485 port (8) REPO port 

(9) RS232 (10)  Párhuzamos port 

(11)  Karbantartási kapcsoló és fedele (12)  I/P kapcsoló 

(13)  O/P kapcsoló 
(14)  A bemenet, a kimenet és az 

akkumulátor sorkapocs blokkja 

(15)  Földelés  

3.3 LCD vezérlőpanel 
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         LCD  vezérlőpanel bemutatása 

（1）LED（felülről lefelé: “riasztás”, “bypass”, “akkumulátor”, “inverter”） （2）LCD 

kijelző（3）görgető gomb （4）kikapcsoló gomb （5）bekapcsoló gomb (akkumulátor 

hidegindító kapcsoló) 

3.4 Telepítési megjegyzések 

Megjegyzés: A szekrény szerelésekor a kényelmes működtetés és a karbantartás  
érdekében legalább 100 cm szabad helyet kell hagyni a szekrény előtt, és legalább 80 
cm szabad helyet kell hagyni a szekrény. 

◆Kérjük, helyezze a szünetmentes tápegységet tiszta, stabil környezetbe, kerülje a vibrációt, 

a port, a páratartalmat, a gyúlékony és korrozív gázokat és folyadékokat. A magas 
szobahőmérséklet elkerülése érdekében javasolt a helyiség elszívó ventilátorok telepítése. 
Opcionális légszűrők állnak rendelkezésre, ha az UPS poros környezetben működik. 

◆A környezeti hőmérsékletet az UPS körül 0°C és 40°C között kell tartani. Ha a környezeti 

hőmérséklet meghaladja a 40 ℃ értéket, a névleges terhelhetőséget 12%-al kell csökkenteni. A 
maximális hőmérséklet nem lehet nagyobb, mint 50°C. 

◆Ha a szünetmentes tápegység alacsony hőmérsékleten kerül szerelésre, kondenzációs 

állapotban lehet. Az UPS nem telepíthető, hacsak a berendezés belső és külső felülete teljesen 
száraz. Ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn. 

◆Az akkumulátort olyan környezetben kell felszerelni, ahol a hőmérséklet a kívánt 

specifikáción belül van. A hőmérséklet az akkumulátor élettartamának és kapacitásának 
meghatározása szempontjából fontos tényező. Normál telepítés esetén az akkumulátor 
hőmérséklete 15°C és 25°C között tartható. Tartsa távol az elemeket a hőforrásoktól vagy a fő 
légszellőztető helyektől stb. 

 

FIGYELEM! 
A jellemző akkumulátor teljesítményadatok 20°C és 25°C közötti üzemi 
hőmérsékletre vonatkoznak. Ha ez a tartomány felett van, csökkenti az 
akkumulátor élettartamát, miközben az ezen a tartományon aluli 
működés csökkenti az akkumulátor kapacitását. 

 

◆Ha a berendezés nem kerül azonnal felszerelésre, akkor azt olyan helyiségben kell tárolni, 

ahol védett a túlzott páratartalomtól és / vagy hőforrásoktól. 

 

VIGYÁZAT! 
 

A fel nem használt akkumulátort fel kell tölteni 6 havonta. Ideiglenesen 
csatlakoztassa a szünetmentes tápegységet egy megfelelő váltakozó 
áramú hálózati tápfeszültséghez, és aktiválja az akkumulátortöltéshez 
szükséges ideig. 

◆A legmagasabb tengerszint feletti magasság, amelyen a UPS normálisan teljes terheléssel 

működik, 1500 méter. A terhelhetőséget csökkenteni kell, ha az UPS olyan helyen van felszerelve, 
ahol a magasság meghaladja az 1500 métert, az alábbi táblázat szerint: 
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(A terhelési együttható egyenlő a maximális magasságon lévő nagy teherbírással, osztva a 

szünetmentes tápegység névleges teljesítményével) 

Tengers
zint 

feletti 
magass

ág(m) 

1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 

Terhelési 
együtthat

ó 

100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 

◆Az UPS hűtése a ventilátortól függ, ezért olyan helyiségben kell tartani, ahol jó a 

szellőztetés. Az elülső és a hátsó részen számos szellőzőnyílás van, ezeket ne blokkolja. 

3.5 Külső védőeszközök 

Biztonsági okokból külső áramkör-megszakítót kell felszerelni az AC bemeneten és az 
akkumulátoron. Ez a fejezet útmutatást nyújt a szakképzett telepítők számára, amelyeknek 
ismerniük kell a telepítéshez szükséges helyi kábelezési gyakorlatokat. 

◆Külső akkumulátor 

           A szünetmentes tápegység és a hozzá tartozó akkumulátorok túlfeszültség hatása ellen 
védettek az akkumulátor közelében található DC-kompatibilis termomágneses megszakító 
(vagy biztosítékok együttese) révén. 

◆UPS kimenet 

           A terheléselosztáshoz használt bármely külső elosztó kártyát olyan védőberendezésekkel kell 
felszerelni, amelyek elkerülhetik az UPS túlterhelésének kockázatát. 

◆Túláram 
A védőberendezést a bejövő főtáplálás elosztópaneljére kell felszerelni. Meg tudja 

határozni a tápkábelek jelenlegi kapacitását, valamint a rendszer túlterhelési kapacitását. 

               VIGYÁZAT! 
Válasszon egy termomágneses megszakítót IEC 60947-2 C (normál) 
leoldási görbével az áram 125% -ára az alábbiak szerint. 

3.6 Tápkábelek 

◆A kábelszerkezetnek meg kell felelnie az ebben a szakaszban megadott feszültségeknek és 

áramoknak. Kérjük, kövesse a helyi kábelezési gyakorlatokat, és vegye figyelembe a környezeti 
feltételeket (hőmérséklet és fizikai támogató média). 

FIGYELEM! 

Indításkor győződjön meg róla, hogy tisztában van a külső 
szenzorok helyével és működésével, amelyek a szünetmentes 
tápegység hálózati elosztópanelének bemeneti / bypass tápjához 
kapcsolódnak. Ellenőrizze, hogy ezek az elemek elektromosan el 
vannak-e szigetelve. Adja meg a szükséges figyelmeztető táblákat, 
hogy megakadályozza a véletlen működést. 

 

◆A jövőbeli bővítési célok érdekében gazdaságos az áramkábelek beszerelése a 

teljes minősítési kapacitás szerint. A kábel átmérője az alábbiakban látható: 
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UPS 
szekrény 

Kábel méretek 

AC 
bemenet 

(mm2) 

AC 
kimenet 
(mm2) 

DC 
bemenet 

(mm2) 

Földelés 

(mm2) 

10KVA 4 4 10 4 

15KVA 6 6 16 6 

20KVA 8 8 20 8 

30kVA 12 12 35 12 

40kVA 16 16 35 16 

 

VIGYÁZAT! 
Védő földkábel: Csatlakoztassa a szekrényeket a fő földelési 
rendszerhez. A földeléshez kövesse a legrövidebb útvonalat. 

FIGYELEM! 
A megfelelő földelési művelet elmulasztása elektromágneses 
interferenciát, vagy áramütést és tüzet okozhat. 
 

3.7 Tápkábel csatlakozás 

Miután a berendezést véglegesenl elhelyezték és rögzítették, csatlakoztassa az elektromos 
kábeleket az alábbi eljárás szerint. 

Ellenőrizze, hogy a szünetmentes tápegység teljesen el van-e szigetelve a külső tápforrásától, 
és a szünetmentes tápegység összes tápegysége nyitva van-e. Ellenőrizze, hogy elektromosan el 
vannak-e szigetelve. Adja meg a szükséges figyelmeztető táblákat, hogy megakadályozza véletlen 
működésüket. 

Távolítsa el a kapcsok fedelét a könnyű kábelezés érdekében. 

10-20kVA: 

 

A terminál sorozata balról jobbra: B bemeneti fázis (L1), B bemenet (L2), C bemenet 
(L3), bemeneti semleges vonal, A kimeneti fázis (L1), B kimeneti fázis (L2), C kimeneti fázis 
L3), kimeneti semleges vonal, akkumulátor pozitív, elem Semleges, akkumulátor negatív. A 
sorkapocs alatt 3 földcsatlakozó található. 

30-40kVA: 
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A terminál sorozata balról jobbra: A bemeneti fázis (L1), B bemenet (L2), C bemenet 
(L3), bemenet Semleges vonal, A kimeneti fázis (L1), B kimeneti fázis (L2), C kimeneti fázis 
L3), kimenet és akkumulátor Semleges vezeték, akkumulátor pozitív, akkumulátor negatív. A 
sorkapocs alatt 3 földcsatlakozó található. 

 

Válasszon megfelelő tápkábelt. (Lásd a fenti táblázatot), és ügyeljen arra, hogy a kábel 
csatlakozási pontjának átmérője nagyobb legyen, vagy egyenlő legyen a csatlakozórudakéval; 

 

FIGYELEM! 

Ha a terhelőberendezés nem áll készen arra, hogy az üzembe 
helyező mérnöke érkezésekor elfogadja a tápellátást, akkor 
győződjön meg róla, hogy a rendszer kimeneti kábelét 
biztonságosan elszigetelik a végeiken 

Csatlakoztassa a biztonsági földelést és a szükséges 
földelőkábelt a tápkábel alatti berendezés padlóján található réz 
földcsavarral. A szünetmentes tápegység valamennyi szekrényét 
megfelelően földelni kell. 

VIGYÁZAT! 

A földelés és a semleges kötési elrendezésnek összhangban kell 
lennie a helyi és nemzeti gyakorlati szabályokkal. 

3.8 Akkumulátor csatlakozás 

10-30kVA: 

Az UPS pozitív és negatív kettős akkumulátoros keretrendszert tartalmaz, összesen 16 db 
(opcionális 18/20) ebben a sorozatban. A 8. (9. / 10.) katódja és a 9. (10. / 11.) elemek anóda között 
a semleges kábelt húzzuk ki. Ezután a semleges kábel, az akkumulátor pozitív és az akkumulátor 
negatívja az UPS-hez csatlakozik. Az akkumulátorelemek az akkumulátor anód és a semleges 
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között pozitív elemnek nevezhetők, a semleges és a katód között pedig negatívak. A felhasználó az 
igényeknek megfelelően választja ki az akkumulátorok kapacitását és számát. 

Külső akkumulátor csatlakozások hosszú távú egységekhez. 

 
40kVA: 

A szünetmentes tápegység pozitív és negatív kettős akkumulátort tartalmaz, összesen 16 db 
(opcionális 18/20) ebben a sorozatban. A 16. (17., 18., 19., 20.) katódja és az elemek 17. (18., 19., 
19., 20., 21.) anóda között egy semleges kábel kerül lekérésre. Ezután a semleges kábel, az 
akkumulátor pozitív és az akkumulátor negatívja az UPS-hez csatlakozik. Az akkumulátorelemek az 
akkumulátor anód és a semleges között pozitív elemek, a semleges és a katód között pedig 
negatívak. A felhasználó az igényeknek megfelelően választja ki az akkumulátorok kapacitását és 
számát. 

Külső akkumulátor csatlakozások hosszú távú egységekhez. 

 

Megjegyzés: 

Az UPS csatlakozó pólusainak BAT + a pozitív akkumulátor anódjához 
kapcsolódik, a BAT-N csatlakozik a pozitív akkumulátor katódjához és a negatív 
akkumulátor anódjához, a BAT- a negatív akkumulátor katódjához csatlakozik. 

 

A hosszú távú egység 10-30 kVA gyári beállítása az akkumulátor mennyisége --- 16 db, 
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akkumulátor kapacitás --- 12V65AH (töltőáram 9.75A). Ha 18/20 elemet csatlakoztat, 

állítsa vissza a kívánt akkumulátor mennyiségét és kapacitását az UPS AC 

üzemmódban történő indítása után. A töltőáram automatikusan beáll a kiválasztott 

akkumulátor kapacitás szerint. Minden kapcsolódó beállítás az LCD panel vagy a 

felügyeleti szoftver segítségével végezhető el 

A hosszútávú egység 40 kVA gyári beállítása az akkumulátor mennyisége --- 32db, 

akkumulátorkapacitás --- 12V65AH (töltőáram 9.75A). A 32/34/36/38/40 elemek 

csatlakoztatása esetén állítsa be az akkumulátort és az akkumulátor kapacitását, 

miután az UPS AC módban indul. A töltőáram automatikusan beáll a kiválasztott 

akkumulátor kapacitás szerint. Minden kapcsolódó beállítás az LCD panel vagy a 

felügyeleti szoftver segítségével végezhető el 

VIGYÁZAT! 
Győződjön meg róla, hogy az akkumulátor soros-kapcsolásának  
polaritása helyes. Azaz. az inter-tier és az inter block kapcsolatok 
a (+) - (-) termináloktól származnak.  
Ne keverje össze az eltérő kapacitású vagy különböző márkájú 
akkumulátorokat, vagy keverje össze az új és a régi elemeket 
sem. 
 

FIGYELEM! 
Ellenőrizze az akkumulátor-áramkör megszakítójának soros-
kapcsolását és az akkumulátor-áramkör megszakítója és az UPS 
terminálokhoz való soros-kapcsolásának megfelelő polaritását, 
értsd: (+) - (+) / (-) - (-), de válasszon le egy vagy több 
akkumulátorkapcsolat-csatlakozót minden egyes szinten. Ne 
csatlakoztassa újra ezeket a csatlakozókat, és ne zárja be az 
akkumulátor megszakítóját, kivéve, ha az üzembe helyező 
mérnöke ezt engedélyezte. 

3.9 UPS párhuzamos telepítés 

Az alábbi szakaszok bemutatják a párhuzamos rendszerre meghatározott telepítési 
eljárásokat. 

3.9.1 Szekrény telepítés 

Csatlakoztassa az összes szükséges UPS készüléket párhuzamos rendszerbe, ahogy az az 
alábbi képen látható. 
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Győződjön meg róla, hogy minden UPS bemeneti megszakító kikapcsolt állapotban van, 

és hogy a csatlakoztatott UPS-készülékek egyikének sincs kimenete. Az akkumulátorcsoportok 
külön-külön vagy párhuzamosan csatlakoztathatóak, ami azt jelenti, hogy a rendszer 
önmagában is különálló akkumulátort és egy közös akkumulátort tud biztosítani. 

FIGYELEM! 

Ellenőrizze, hogy az N, A (L1), a B (L2), a C (L3) vonalak helyesek-
e, és a földelés jól van-e csatlakoztatva. 

3.9.2 Párhuzamos kábel csatlakozás 

A rendelkezésre álló árnyékolt és kettős szigetelésű vezérlőkábeleket az alábbiakban 
ismertetett módon kell összekapcsolni az UPS egységek közötti gyűrűkonfigurációban. A 
gyűrű konfiguráció biztosítja a vezérlés magas megbízhatóságát. 

 

3.9.3 Párhuzamos rendszer követelményei 

A párhuzamos UPS egy csoportja egy nagy UPS rendszerként viselkedik, de előnye a  
nagyobb megbízhatóság. Annak biztosítására, hogy az összes UPS egyformán felhasználható 
legyen, és megfeleljen a vonatkozó vezetékezési szabályoknak, kövesse az alábbi 
követelményeket: 

1) Az összes UPS-nek azonos minősítésűnek kell lennie, és ugyanarra a bypass forrásra kell 
kapcsolódnia. 

2) Az összes UPS kimenetét közös kimeneti buszra kell csatlakoztatni. 

3) A tápkábelek hosszának és specifikációjának meg kell egyeznie a bypass bemeneti kábellel 
és az UPS kimeneti kábellel. Ez megkönnyíti a terhelés megosztását, ha bypass 
üzemmódban van. 

 

 

3.10 Számítógépes hozzáférés 

◆Az USB kábel egyik vége csatlakozik a számítógéphez, a másik vég pedig az UPS USB 
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portjához csatlakozik. 

◆Nyissa meg a Muser4000 programot, kattintson a "Rendszer" (System) gombra. 

 

◆A "Szoftverparaméterek beállítása" (Software Parameter Setting) ablak megjelenik az 

alábbiak szerint: a COM a UPS szerint választja, a 9600-as átviteli sebességet válassza, a protokoll 

válassza a "HIP" opciót, majd mentse el ezt a beállítást. 

 

◆◆ A Muser4000 főoldalán kattintson a "Hozzáadás" (Append) gombra, amely az "Eszköz 

hozzáfűzése" (Append Equipment) ablakához jut. 
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◆Helyezze az UPS nevet a "Berendezés neve" (Equipment Name) és a UPS azonosító címe a 

"Berendezés címe" (Equipment Address) pontra. 

 

◆Kattintson a "Hozzáadás" (Append) gombra, majd a UPS és a számítógép közötti kapcsolat 

megtörténik. 

 

  VIGYÁZAT! 

Az UPS inverterrel működik. Ha a PC-t a kimeneti feszültség és a 

frekvencia beállításához kívánja használni, először le kell állítani az 

invertert. 

 

4．Üzemelés 

 

4.1 Működési módok 

Az UPS egy kétszeres konverziós on-line UPS, amely a következő alternatív módban 

működhet: 

◆Normál üzemmód 



 

17 

 

Az egyenirányító / töltő tápellátása az AC hálózati táplálásból származik, és DC tápellátást 

biztosít az inverternek, miközben lebeg, és növeli az akkumulátor töltését egyidejűleg. Ezután az 

inverter átalakítja az egyenáramot AC-re, és ellátja a terhelést. 

◆Akkumulátor üzemmód (tárolt energia üzemmód) 

Ha az AC tápellátása meghibásodik, az inverter, amely az akkumulátorról áramot kap, biztosítja 

a kritikus AC terhelést. A kritikus terhelés számára nincs áramkimaradás. A szünetmentes tápegység 

automatikusan visszatér a normál üzemmódba, amikor az AC visszaáll. 

◆Bypass üzemmód 

Ha az inverter nincs rendben, vagy ha túlterhelés történik, akkor a statikus átkapcsoló 

aktiválódik, hogy a terhelést az inverter tápfeszültségéből a kritikus terhelés megszakítása nélkül 

áthidalja. Abban az esetben, ha az inverter kimenete nem szinkronizálódik a bypass-áramforrással, 

akkor a statikus kapcsoló a terhelés átvitelét az inverterről a bypass-ra, a tápfeszültség-

megszakítással a kritikus AC terhelésig elvégzi. Ezzel elkerülhető az el nem szinkronizált váltakozó 

áramú források párhuzamosítása. Ez a megszakítás programozható, de jellemzően kisebb, mint egy 

elektromos ciklus, pl. kevesebb mint 15 ms (50 Hz) vagy kevesebb, mint 13,33 ms (60 Hz). 

◆ECO üzemmód 

Ha a szünetmentes tápegység AC módban van, és a terhelés követelménye nem kritikus, a 

szünetmentes tápegység ECO üzemmódra állítható a tápfeszültség hatékonyságának növelése 

érdekében. ECO módban az UPS Line-interaktív üzemmódban működik, így az UPS átadja a 

bypass ellátást. Ha az AC nincs beállítva, az UPS az inverterbe visz át, és tápellátást ad az 

akkumulátorról, majd az LCD a képernyőn megjelenő összes kapcsolódó információt megjeleníti. 

◆Párhuzamos redundancia üzemmód (rendszer bővítés) 

A nagyobb kapacitás elérése és / vagy a megbízhatóság növelése érdekében maximum négy 

UPS kimenete párhuzamosan működtethető, és a beépített párhuzamos vezérlő mindegyik UPS-

ben biztosítja az automatikus terhelésmegosztást. 

◆Karbantartási mód (manuális bypass) 

Egy kézi bypass kapcsoló áll rendelkezésre, amely biztosítja a kritikus terhelés 

tápfeszültségének folyamatosságát, amikor az UPS renden kívül van, vagy javításra kerül, és ez a 

kézi bypass kapcsoló viseli a megfelelő névleges terhelést. 

4.2 Az UPS be- és kikapcsolása 

4.2.1 Újraindítási eljárás 

 

VIGYÁZAT! 

 

  Győződjön meg róla, hogy a földelés megfelelő! 
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◆ A hosszú távú UPS-t állítsa az "ON" állásba. 

◆ Kapcsolja be a szabványos UPS tápkapcsolóját. 

 

 

VIGYÁZAT! 

Ellenőrizze, hogy a terhelés biztonságosan kapcsolódik-e a 
szünetmentes tápegység kimenetéhez. Ha a terhelés nem áll 
készen a tápfeszültségről áramot fogadni a szünetmentes 
tápegységről, győződjön meg róla, hogy biztonságosan el van 
választva az UPS kimeneti csatlakozóitól. 

◆ Kapcsolja be az UPS bemeneti kapcsolót 

 

 

Ha az egyenirányító bemenete a feszültségtartományban van, az egyenirányító 30 

másodpercen belül elindul, majd az inverter elindul.  

◆ Kapcsolja be az UPS kimeneti kapcsolót 

 

Ha az egyenirányító meghibásodik indításkor, a bypass LED világít. Az inverter 

bekapcsolásakor a szünetmentes tápegység bypass üzemmódból inverter üzemmódba 

kerül, majd a bypass LED kialszik, és az inverter LED világít. 

Függetlenül attól, hogy a szünetmentes tápegység normálisan működik-e vagy sem, az 

LCD kijelzőn minden állapot megjelenik. 

4.2.2 Vizsgálati eljárás 

 

VIGYÁZAT! 

Az UPS rendesen működik. 60 másodpercig is eltarthat a rendszer 
felgyorsítása, és az önteszt teljes elvégzése. 
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◆ Kapcsolja ki a MAINS-et a segédprogram meghibásodásának szimulálására, az 

egyenirányító kikapcsol és az akkumulátor táplálja az invertert megszakítás nélkül. Ekkor az 

akkumulátor LED-jeinek be kell kapcsolódniuk. 

◆ Kapcsolja be a MAINS-t a segédprogram helyreállásának szimulására, az egyenirányító 

20 másodperc után automatikusan újraindul, és az inverter a terhelést táplálja. Javasoljuk, 

hogy használjon próbaterhelést a teszteléshez. A szünetmentes tápegység a maximális 

terhelésig terhelhető a terheléses vizsgálat során. 

4.2.3 Karbantartás Bypass 

A terhelés tápfeszültségen keresztüli táplálásához egyszerűen aktiválja a belső 
mechanikus bypass kapcsolót.   

 

VIGYÁZAT! 

A terhelést nem védi az UPS, ha a belső mechanikus bypass rendszer 
aktív, és a tápfeszültség nincs kondicionálva. 

Váltson mechanikus bypass-re. 

 

VIGYÁZAT! 

Ha az UPS rendesen működik, és a kijelzőn keresztül vezérelhető, 
hajtsa végre az 1-5. Lépéseket; ellenkező esetben ugorjon a 4. lépésre. 

◆ Nyissa fel a karbantartási kapcsoló fedelét, az UPS automatikusan átkerül bypass 

üzemmódba. 

◆ Kapcsolja be a KARBANTARTÁS-megszakítót; 

◆ Nyissa ki az AKKUMULÁTOR megszakítót; 

◆ Kapcsolja ki a MAINS megszakítót; 

◆ Kapcsolja ki az OUTPUT megszakítót; 

Ekkor a bypass forrása átadja a terhelést a KARBANTARTÁS megszakítón keresztül.  

Váltás normál működésre (mechanikus bypass-ről) 
 

VIGYÁZAT! 
Soha ne kísérelje meg az UPS visszaállását normál működésbe, 
amíg nem ellenőrizte, hogy nincs-e belső UPS hiba 

 

◆ Kapcsolja be a kimeneti megszakítót. 

◆ Kapcsolja be a bemeneti megszakítót. 

Ha a szünetmentes tápegység a karbantartási bypass helyett a statikus bypass-

ből indul ki, akkor a bypass LED világít. 
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◆ Kapcsolja ki a karbantartási bypass kapcsolót, majd a kimenetet az UPS statikus 

bypass-e biztosítja. 

◆ Helyezze fel a karbantartó kapcsoló fedelét. 

Az egyenirányító 30 másodperc után normálisan működik. Ha az inverter 

normálisan működik, a rendszer átkerül a bypass üzemmódról a normál 

üzemmódra. 

4.2.4 Hidegindítás eljárás 

              VIGYÁZAT! 

              Kövesse ezeket az eljárásokat, ha AC távelérési hiba lép fel, de az 
akkumulátor normálisan működik. 

◆ Állítsa az akkumulátor-megszakítót a "BE" állásba hosszú távú UPS-re. 

◆ Kapcsolja be a szabványos UPS tápkapcsolóját. 

◆ Kapcsolja be a kimeneti kapcsolót. 

◆ Kapcsolja be a tápkapcsolót (a tápellátás a tápegység táplálására kerül). 

 

◆ Indítsa el a hidegindító gombot az alábbi ábra 5. pozíciójának megfelelően. 

 

Ha az akkumulátor normális állapotban van, az egyenirányító 30 másodperc 
múlva elindul, az inverter elindul és működik, és az akkumulátor LED világít. 

              VIGYÁZAT! 

              Nyomja meg a záró gombot 30 másodperc elteltével az 

akkumulátorkapcsoló bezárásáig. 

4.2.5 Leállítási eljárás 

VIGYÁZAT! 

Ezt az eljárást kell követni az UPS és a terhelés teljes 
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kikapcsolásához. Miután minden hálózati kapcsoló, leválasztó és 
megszakító nyitva van, nem lesz kimenet. 

On-line üzemmód: 

◆ Nyomja meg a KI gombot az UPS kikapcsolásához, majd várjon körülbelül 30 

másodpercig. 

◆ Nyissa ki az AKKUMULÁTOR megszakítót a hosszú távú UPS számára. 

Nyissa ki az akkumulátor hálózati kapcsolóját a szabványos UPS-hez. 

◆ Kapcsolja ki a bemeneti megszakítót. 

◆ Nyissa ki a kimeneti megszakítót. Az UPS kikapcsol; 

◆ A szünetmentes tápegység AC hálózati aljzatból teljes elkülönítésének 

érdekében, a segédprogram minden bemeneti kapcsolójának teljesen ki kell 

kapcsolnia. 

◆ Az elsődleges bemeneti elosztó panel gyakran távol van a szünetmentes 

tápegység területétől, ezért fel kell tüntetni egy címkét, hogy tanácsot adjon a 

szervizszakembereknek, hogy az UPS áramkör karbantartás alatt áll. 

Akkumulátor üzemmód: 

◆ Nyomja meg a KI gombot az UPS kikapcsolásához, majd várjon körülbelül 30 

másodpercig. 

◆ Nyissa ki az AKKUMULÁTOR megszakítót a hosszú távú UPS számára. 

Nyissa ki az akkumulátor hálózati kapcsolóját a szabványos UPS-hez. 

◆ Nyissa ki a kimeneti megszakítót. Az UPS kikapcsol. 

FIGYELEM! 
 
Várjon kb. 5 percet, amíg a belső DC busz oszlop 
kondenzátorai teljesen lemerülnek. 

4.2.6 Párhuzamos beállítás 

◆Csatlakoztassa az UPS-t számítógéphez. Kapcsolja be a szünetmentes tápegységet. 

◆Nyissa meg a Muser4000 szoftvert az UPS sikeres csatlakoztatását követően, kattintson a 

"Rendszer" (System) -> "Felhasználó beállítása" (User Set) 
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◆Kattintson a "Beállítás" (Set) gombra a "Felhasználó beállítása" (User Set) ablakban; 

 
 

◆Az "Adatkészlet" (Data Set) ablakában kattintson a "Munka mód"-ra (Work Mode), 

válassza a "Párhuzamos" (Parallel) értéket az értékre, majd kattintson a "Beállítás" (Set) gombra 

az alábbi képen látható módon. Ha a szünetmentes tápegység hangjelzést ad, akkor a beállítás 

helyes. 
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◆Az "Adatkészlet" (Date Set) ablakában kattintson az "UPS Azonosító" (UPS ID) gombra, 

írjon be egy értéket a párhuzamos UPS azonosítóhoz a jobb oldalon, például az "1" -et, majd 

kattintson a "Beállítás" (Set) gombra az alábbi képen látható módon. Ha a szünetmentes 

tápegység hangjelzést ad, akkor a beállítás helyes. 

 
 

VIGYÁZAT! 

A párhuzamos rendszerazonosító módosítása után a Muser4000 és a 
berendezés közötti kapcsolat megszakadhat. Ha ez bekövetkezik, kérjük, 
ismét csatlakoztassa az előzőekben leírt utasítások szerint. 
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VIGYÁZAT! 

A párhuzamos paraméterek beállítása esetén a párhuzamos kábel nem 
csatlakoztatható. 

◆Miután beállította az UPS-t, hogy párhuzamos legyen, kapcsolja ki az összes UPS-t. 

Csatlakoztassa az összes UPS-t a "párhuzamos kábel beszerelése" szerint, majd 

kapcsolja be a szünetmentes tápegységet. 

4.3 Az LCD kijelző 

                                                            

 

 

Az UPS kezelőpaneljének áttekintése 

(1) LED kijelző (2) LCD kijelző (3) Görgető gomb: lépjen be a következő tételbe (4) Ki gomb (5) Be 
gomb 

 

 

 

Bevezetés 

 
 

VIGYÁZAT! 

A kijelző több funkciót tartalmaz, mint a kézikönyvben 

leírtak. 

 
 

Az LCD kijelzőn 17 interfész áll rendelkezésre: 
 

Tétel Interfész leírása Megjelenített tartalom 

01 KÓD Működési állapot és üzemmód 

02 Bemenet A (bemenet L1) Feszültség és frekvencia 

03 Bemenet B (bemenet L2) Feszültség és frekvencia 

04 Bemenet C (bemenet L3) Feszültség és frekvencia 

05 Akku + Feszültség és áram 

06 Akku  - Feszültség és áram 

07 Biztonsági idő Kapacitás és idő 

08 Kimenet A (kimenet L1) Feszültség és frekvencia 

09 Kimenet B (kimenet L2) Feszültség és frekvencia 

10 Kimenet C (kimenet L3) Feszültség és frekvencia 

11 Terhelés A Terhelés 

12 Terhelés B Terhelés 

13 Terhelés C Terhelés 

14 Teljes   terhelés Terhelés 
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15 Hőmérséklet 
az akkumulátor hőmérséklete (akkumulátor 
érzékelő csatlakoztatása szükséges, belső 
hőmérséklet és környezeti hőmérséklet ) 

16 Szoftver verzió és modell 
Az egyenirányító szoftver verziója, az inverteres 

szoftver verziója, modell 

17 KÓD Riasztási kód (figyelmeztető üzenet) 

1) Ha a szünetmentes tápegység a segédprogrammal vagy az akkumulátorral hidegindítási 
módban van csatlakoztatva, akkor az alábbi rajzon látható: 

 

Működési állapot és üzemmód (Ha az UPS egyes üzemmódban van "NOR" vagy "ECO" értéket 

mutat, de ha az UPS párhuzamos üzemmódban, akkor "PAL" -t jeleníti meg.) 

2) Nyomja meg a "görgetés" gombot, a szünetmentes tápegység a következő oldalra lép, az 

alábbiak szerint. 

  

2. A fázis (L1) bemenet / frekvencia             3. B fázis (L2) bemenet / frekvencia 
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 4. C fázis (L3) bemenet / frekvencia                   5. Akku + (pozitív) 

   

  6. Akku - (Negatív)                           7. Biztonsági idő 

   

  8. A fázis (L1) kimeneti feszültsége / frekvenciája    9. B fázis (L2) kimeneti feszültsége / 

frekvenciája 



 

27 

 

  

    10. C fázis (L3) kimeneti feszültsége / frekvenciája       11. A fázis (L1) terhelhetőség 

  

     12. B fázis (L2) terhelhetőség           13. C szakasz (L3) terhelhetőség 

    
14. Teljes terhelhetőség      15. Hőmérséklet (akkumulátor / belső és környezeti hőmérséklet) 
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16. Szoftver verzió és modell                    17. riasztási kód 

Ha van akkumulátortöltés, akkor a fenti 2-13 interfészablakok a töltés állapota is megjelenik 
az alábbiak szerint: 

    
Töltés                                    Úszó 

3) A "görgetés" gomb megnyomásával az összes üzenetet az elsőtől az utolsóig megjeleníthető, 

majd visszatér az elsőhöz és fordítva. 

4) Minden riasztási kód jelen van, ha abnormális viselkedés(ek) következnek(/ik) be 

4.4 Paraméterek beállítása 

A beállító funkciót 3 gomb (, OFF, ON) vezérli: --- a beállítási oldalra és az 

értékbeállításra lép; OFF (KI) --- a kilépéshez; --- különböző oldalak kiválasztásához. 

A szünetmentes tápegység bekapcsolása után 2 másodpercig tartsa nyomva a “” és az “OFF” 
gombokat majd a beállítási felületre lép. 

4.4.1 Üzemmód beállítása 

Töltési 
állapot 



 

29 

 

 
Üzemmód beállítás (Megjegyzés: A törött vonal belsejében a villogó rész.) 

Miután belépett a beállítási menübe, a mód beállítása alapértelmezett, és a mód beállítási sor 

villog, mint a fenti képen. ① A “” gombbal válassza ki a különböző üzemmódokat. A beállításhoz 3 

különböző mód van: ECO, PAL, NOR. ② Nyomja meg az "ON" gombot az üzemmód beállítás 

ablakból kilépéshez, ekkor az üzemmód beállítás értéke mentésre kerül és a kimeneti feszültség 

beállítása ablakhoz kerül. ③ Nyomja meg az "OFF" gombot az üzemmód beállítása ablakból 

kilépéshez és a párhuzamos redundancia mennyiség beállítása ablakhoz kerül. 

4.4.2 Kimeneti feszültség beállítása 

 

Kimeneti feszültség beállítása (Megjegyzés: A törött vonal belsejében a villogó rész.) 

A módbeállítás ablakban nyomja meg az "ON" gombot vagy a frekvencia beállítása ablakban 

nyomja meg aZ "OFF" gombot, Ekkor a kimeneti feszültség beállítása ablakhoz kerül. A kimeneti 

feszültség a fenti kép szerint villog. ① A “” gombbal válassza ki a különböző kimeneti 

feszültségeket. Három különböző feszültség van --- 220, 230, 240. ② Nyomja meg az "ON" gombot 

a kimeneti feszültség beállítása ablakból kilépéséhez, ekkor a kimeneti feszültség beállítása 

mentésre kerül és a frekvencia beállítása ablakhoz kerül. ③ Nyomja meg az "OFF" gombot a 

kimeneti feszültség beállítása ablakból kilépéshez és az üzemmód beállítása ablakhoz kerül. 

VIGYÁZAT! 

Ha az inverter az erőforrás, a feszültség és a frekvencia beállítása 
előtt ki kell kapcsolni az invertert. 
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4.4.3 Frekvencia beállítás 

 

Frekvencia beállítás (Megjegyzés: A törött vonal belsejében a villogó rész.) 

A kimeneti feszültség beállítása ablakban nyomja meg az "ON" gombot vagy az akkumulátor 

kapacitásának beállítása ablakban nyomja meg az "OFF" gombot, ekkor a frekvenciabeállítása 

ablakhoz kerül. A frekvencia villog, mint a fenti képen. ① A “” gombot használja a különböző 

frekvenciák kiválasztásához. 2 különböző frekvencia választható – 50,60Hz. ② Az ”ON” gombbal 

lépjen ki a frekvencia beállítása ablakból, ekkor a frekvencia beállított értéke mentésre kerül, és az 

akkumulátor kapacitás beállítása ablakhoz kerül. ③ Nyomja meg a "OFF" gombot a frekvencia 

beállítása ablakból kilépéshez és a kimeneti feszültség beállítása ablakhoz kerül. 

VIGYÁZAT! 

Ha az inverter az erőforrás, a feszültség és a frekvencia beállítása 
előtt ki kell kapcsolni az invertert. 

4.4.4 Akkumulátor kapacitás beállítása 

 

Akkumulátor kapacitás beállítása (Megjegyzés: A törött vonal belsejében a villogó rész.) 

A frekvenciabeállítás ablakban nyomja meg az "ON" gombot vagy az akkumulátor 

mennyiségének beállítása ablakban nyomja meg az "OFF" gombot, akkor az akkumulátor kapacitás 
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beállítása ablakhoz kerül. Az akkumulátor kapacitásvonala a fenti kép szerint villog. ① A “” 

gombbal válassza ki a különböző akkumulátor kapacitásokat. Az akkumulátor kapacitása 1-999 Ah. 

(Megjegyzés: a “”  hosszú gombnyomással gyorsan beállíthatja az akkumulátor kapacitását.) ② 

Nyomja meg az "ON" gombot az akkumulátor kapacitásának beállítása ablakból kilépéshez, ekkor a 

kapacitás beállítása mentésre kerül, ezután az akkumulátor mennyiségének beállítása ablakhoz 

kerül. ③ Nyomja meg az "OFF" gombot az akkumulátor kapacitásának beállítása ablakban és a 

frekvencia beállítása ablakhoz kerül. 

 

4.4.5 Akkumulátor mennyiségének beállítása 

 

Az akkumulátor mennyiségének beállítása (Megjegyzés: A törött vonal belsejében a villogó rész.) 

Az akkumulátor kapacitásának beállítása ablakban nyomja meg az "ON" gombot vagy a 

bypass feszültség felső határának beállítása ablakban nyomja meg az "OFF" gombot, ekkor az  

akkumulátor mennyiségének beállítása ablakhoz kerül. Az akkumulátorok mennyisége a fenti kép 

szerint villog. ① A “” gombbal válassza ki a különféle akkumulátor mennyiségét. ② Nyomja meg 

az "ON" gombot, hogy kilépjen az akkumulátormennyiség beállítása ablakból, ekkor mentésre kerül 

az akkumulátor mennyiségének beállított érték, ezután a bypass feszültség felső határértékének 

beállítása ablakhoz kerül. ③ Nyomja meg az "OFF" gombot, hogy kilépjen az akkumulátor 

mennyiségének beállítása ablakból, ekkor az akkumulátor kapacitásának beállítása ablakhoz kerül. 

4.4.6 Bypass feszültség felső határ beállítása 
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Bypass feszültség felső határ beállítása (Megjegyzés: A törött vonal belsejében a villogó rész.) 

Az akkumulátorméret-beállítás ablaknál nyomja meg az "ON" gombot, vagy a bypass 

feszültség alacsonyabb érték ablaknál nyomja meg az "OFF" gombot. Ekkor a bypass felső határ 

beállításhoz jut. A bypass felső határa a fenti kép szerint villog. ① A “” gombbal állítsa be a bypass 

feszültség felső határát. A bypass feszültség felső határa 10%, 15%, 20%, 25% (25% csak 220V 

kimenet esetén). ② Nyomja meg a "BE" gombot a bypass feszültség felső határ beállítás ablakból 

kilépéshez, ekkor mentésre kerül a bypass feszültség felső határának beállított érték, és a bypass 

feszültség alsó határérték beállítás ablakhoz kerül. ③ Nyomja meg a "KI" gombot a bypass 

feszültség felső határérték ablakból kilépéshez, ekkor az akkumulátor mennyiségének beállítása 

ablakhoz kerül. 

 
 
 
 
 

4.4.7 A bypass feszültség alsó határértékének beállítása 

 

Bypass feszültség alsó határérték beállítása (Megjegyzés: A törött vonal belsejében a villogó rész.) 

A bypass feszültség felső határ beállítása ablakban nyomja meg az "ON" gombot vagy a 

párhuzamos ID beállítás ablakban nyomja meg az "OFF" gombot, ekkor a bypass alsó határérték 
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beállítása ablakhoz kerül. Az áthidaló alsó határvonal a fenti képen villog. ("-" negatív, a pozitív nem 

rendelkezik szimbólummal..) ① A “” gombbal állítsa be a kisugárzott feszültség alsó határértékét. 

A bypass feszültség alsó határa tartomány 10%, 20%, 30%, 45%. ② Nyomja meg az "ON" gombot a 

bypass feszültség alsó határérték beállítása ablakból kilépéséhez, ekkor mentésre kerül a bypass 

feszültség alsó határértékének értéke, és a berregő némítási beállítása ablakhoz kerül. ③ Nyomja 

meg az "OFF" gombot a bypass feszültség alsó határértéke beállítása ablakból kilépéséhez és a 

bypass felső határértéke beállítása ablakhoz kerül. 

4.4.8 Berregő némítás beállítása 

 

Hangjelző beállítások (megjegyzés: A törött vonal belsejében a villogó rész.) 

A bypass feszültség alsó határértékének beállítása ablakban nyomja meg az "ON" gombot 

vagy az akkumulátor öntesztelésénél nyomja meg az "OFF" gombot, ekkor a hangjelzés beállítása 

ablakba kerül. A beállítási állapot világítása a fenti ábrán látható (Megjegyzés: ON megnyomásával 

MUTE (némítás), az OFF megnyomásával NO MUTE (nincs némítva).) Nyomja meg a " " gombot 

a némítási ciklus beállításainak kiválasztásához, a némítás választása Be és Ki. ② Az "ON" gomb 

megnyomásával kilép a némítási beállításból, ekkor a némítási állapot mentésre kerül, és az 

akkumulátor önteszt beállításai ablakhoz kerül. ③ A "KI" gomb megnyomásával kilép a némítási 

beállításból, és a bypass feszültség alsó határértékének beállítása ablakhoz kerül. 

 

 

 

 

 

4.4.9 Időszakos akkumulátor-önteszt beállítás 
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Periodikus akkumulátor-önteszt beállítás (megjegyzés: a szaggatott dobozban lévő rész villog) 

A hangjelzés beállítása ablakban nyomja meg az "ON" gombot vagy a párhuzamos ID 

beállítása ablakban nyomja meg az "OFF" gombot, ekkor az akkumulátor önteszt beállítás ablakhoz 

kerül. Eközben a beállítási állapot a fenti ábra szerint villog (Megjegyzés: ON 1 - az akkumulátor 

önellenőrzés funkció engedélyezve van, az UPS 30 naponként 10 másodpercig öntesztet végez, 

ON 2 - az akkumulátor önteszt funkciója engedélyezve van, A szünetmentes tápegység 30 

naponként 10 percig öntesztet végez, ON 3-at az akkumulátor önteszt funkció engedélyezett, az 

UPS 30 naponként öntesztet végez, amíg az akkumulátorfeszültség el nem éri az EOD pontot,  

OFF- akkumulátor önteszt funkció le van tiltva.). ① Nyomja meg a “” gombot az időközönkénti 

önteszt beállításának beállításához. Az opciók OFF, ON 1, ON 2 és ON 3. ② Nyomja meg az "ON" 

gombot a periodikusan önteszt beállítása ablakból kilépéshez, ekkor mentésre kerül a beállított érték 

és az akkumulátor hőmérséklet-kompenzáció érzékelő kapcsoló beállítás ablakhoz kerül. ③ Nyomja 

meg az "OFF" gombot az időszakos önteszt beállítása ablakból kilépéshez, ekkor a hangjelzés 

beállítása ablakhoz kerül. 

 

4.4.10 Akkumulátor hőmérséklet-kompenzáció érzékelő kapcsoló beállítása 

   
Akkumulátor hőmérséklet-kompenzáció érzékelő kapcsoló beállítása 

(Megjegyzés: a piros mezőben lévő információk villognak) 

 
Nyomja meg az "ON" gombot az időszakos akkumulátor-önteszt alatt, vagy nyomja meg 

az "OFF" gombot a készülék cím beállítása ablakban, ekkor az akkumulátor hőmérséklet -
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kompenzáció kapcsoló beállítása ablakhoz kerül. A beállítási állapot a fenti ábrán  látható 
módon villog (Megjegyzés: OFF: kikapcsolja az érzékelő kapcsolót, ON azt jelenti, hogy 
bekapcsolja az érzékelő kapcsolót, küldjön másodpercenként 12 lekérdezés parancsot a 11 -

es szentorhoz.) ① A “” gomb megnyomásával állítsa be az elemérzékelőt az OFF & ON 

opcióval. ② Nyomja meg az "ON" gombot az akkumulátorérzékelő beállítása ablakból 

kilépéshez, ekkor mentésre kerül az akkumulátorérzékelő értéke és a készülék címbeállítása 

ablakhoz kerül. ③ Nyomja meg az "OFF" gombot az akkumulátor-érzékelő beállítása ablakból 

kilépéshez és az időszakos akkumulátor-önteszt beállítása ablakhoz kerül. 

 
 

 

4.4.11 Eszközcím beállítása 

 
Eszköz cím beállítása (Megjegyzés: a piros mezőben megjelenő információk villogni fognak) 

 

Nyomja meg az "ON" gombot az akkumulátorhőmérséklet-kompenzáció érzékelő 

kapcsolójának beállítása ablakban, vagy nyomja meg az "OFF" gombot a párhuzamos ID beállítása 

ablakban, ekkor az eszköz cím beállítása ablakhoz kerül. A beállítási állapot a fenti ábrán látható 

módon villog (Megjegyzés: a készülék címe 1 ~ 15, a MODBUS eszköz címe az RS232 és RS485 

kommunikációs portokon.) ① Nyomja meg a “” gombot a cím beállításához, az 1 ~ 15 opciókkal. 

Ha az akkumulátor hőmérséklet érzékelő nyitott, 1 ~ 10 és 13 ~ 15 választható,  párhuzamos 

módban a készülék címe <= párhuzamos mennyiség, eszköz címe = párhuzamos ID ② Nyomja 

meg az "ON" gombot az eszközcím beállítás ablakból kilépéshez, ekkor mentésre kerül az 

eszköz cím beállítási értéke és a párhuzamos azonosítója (Megjegyzés: Egyetlen UPS módban, 

amíg az eszköz címbeállítása nincs mentve és nem lép ki, egyetlen UPS beállításban lesz.) ③ 

Az "OFF" gomb megnyomásával kiléphet az eszköz cím beállítása ablakból és az 

akkumulátorhőmérséklet-kompenzáció érzékelő beállítása ablakhoz kerül. 
 

4.4.12 Párhuzamos azonosító beállítás 
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Párhuzamos azonosító beállítás (Megjegyzés: A törött vonal belsejében lévő rész villog.) 

     Ha az eszköz cím beállítása ablakban nyomja meg az "ON" gombot, vagy a párhuzamos 
mennyiség beállítása ablakban nyomja meg az "OFF" gombot, ekkor a párhuzamos ID beállításra 

vált. A párhuzamos azonosító villog, mint a fenti képen. ① A “” gombbal állítsa be a párhuzamos 

azonosítót. A párhuzamos azonosító tartomány 1 ~ 4. ② Nyomja meg az "ON" gombot a 

párhuzamos ID beállítás ablakból kilépéshez, ekkor mentésre kerül a párhuzamos ID beállítási 

értéke és a párhuzamos mennyiségbeállítás ablakhoz kerül. ③ Nyomja meg az "OFF" gombot a 

párhuzamos ID beállítás ablakból kilépéshez, ekkor az eszköz cím beállítása ablakhoz kerül. 

VIGYÁZAT! 

A párhuzamos paraméterek beállítása esetén a párhuzamos kábel 

nem csatlakoztatható. 

4.4.13 Párhuzamos mennyiség beállítása 

 

Parallel quantity setting (Megjegyzés: A szagatott vonal belsejében a villogó rész.) 

A párhuzamos ID beállítás ablakban nyomja meg az "ON" gombot, vagy a párhuzamos 

redundancia mennyiségi beállítás ablakban nyomja meg az "OFF" gombot, ekkor a párhuzamos 

mennyiség beállítása ablakhoz kerül. A párhuzamos mennyiség a fenti kép szerint villog.① A “” 

gombbal állítsa be a párhuzamos mennyiséget. A párhuzamos mennyiségi tartomány 2 ~ 4.② 
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Nyomja meg az "ON" gombot a párhuzamos mennyiség beállítása ablakból kilépéshez, ekkor 

mentésre kerül a párhuzamos mennyiségbeállítás értéke és a párhuzamos redundancia mennyiségi 

beállítása ablakhoz kerül. ③ Nyomja meg az "OFF" gombot a párhuzamos mennyiség beállítása 

ablakból kilépéshez és a párhuzamos azonosító beállítása ablakhoz kerül. 

4.4.14 Párhuzamos redundancia mennyiség beállítása 

 

Párhuzamos redundancia mennyiség beállítása (Megjegyzés: A szaggatott vonal belsejében a 

villogó rész.) 

A párhuzamos mennyiségi beállítás ablakban nyomja meg az "ON" gombot, ekkor a 
párhuzamos redundancia-mennyiség beállítás ablakhoz kerül. A párhuzamos redundancia 

mennyisége a fenti kép szerint villog. ① A “” gombbal állítsa be a párhuzamos redundancia 

mennyiségét. A párhuzamos redundancia mennyisége 0 ~ 3.. ② Nyomja meg az "ON" gombot a 

párhuzamos redundancia mennyiség beállítása ablakból kilépéshez, ekkor mentésre kerül a 

párhuzamos redundancia mennyisége és az UPS LCD panel beállítása végbemegy.. ③ Nyomja 

meg az "OFF" gombot és a párhuzamos mennyiség beállítása ablakhoz kerül. 

4.5 Párhuzamos rendszer üzembe helyezés 

A párhuzamos rendszert akkor kell üzembe helyezni, amikor az önálló egységek mind érintetlenek. 

Vegyünk például 4 párhuzamos egységet. 

1) Győződjön meg arról, hogy bemeneti / kimeneti vezetékek csatlakozása és a bemeneti 
fázissorrend helyes; kapcsolja ki az akkumulátor-megszakítót, és mérje meg, hogy az összes 
akkumulátorcsoport +/-  feszültsége normális. 

2) Csatlakoztassa a párhuzamos kábelt, alkosson hurokcsatlakozást. 

3) Kapcsolja be az 1. egység bemeneti megszakítóját, és használja az LCD-beállítási felületet a 
munkamód, az azonosító, a párhuzamos szám, a redundáns szám beállításához. A beállítási 
felület az alábbiakban látható, meg kell adni a sorozatszámot és az akkumulátor kapacitását. A 
kimeneti feszültségszint és a bypass védelmi tartomány az alapértelmezett beállítás. 
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4) Kapcsolja ki az 1. egység bemeneti megszakítóját, és győződjön meg róla, hogy a szünetmentes 
tápegység ki van kapcsolva. Kapcsolja be a 2. egység bemeneti megszakítóját, az LCD-beállítás 
interfész segítségével állítsa be a párhuzamos üzemmódot, azonosítót (NO.2), párhuzamos 4 
egységet, redundáns számot. A többi beállítás megegyezik az UPS 1 művelettel. 

    

5) A 3. és a 4. UPS egység esetén a műveleti beállítások megegyeznek az 1. és a 2. egységekkel. 

6) Kapcsolja be az összes párhuzamos UPS bypass / bemeneti / kimeneti megszakítóját, majd 
ellenőrizze, hogy minden beállítás helyes-e. Minden UPS-nek saját azonosítója van. 

7) A párhuzamos rendszerben csak egy mester létezik. Az amelyiknek a párhuzamos üzemmódja 
után egy pont van a mester. Az összes UPS bekapcsolható, miután megerősítette, hogy minden 
beállítás helyes. 

    

8) Kapcsolja be az összes akkumulátort és ellenőrizze, hogy a paraméterek (V / I) normálisak-e. 

9) Csatlakoztassa a terhelést, ellenőrizze, hogy a kimeneti áramok kiegyensúlyozottak-e. 

Kapcsolja be és ki a segédprogramot, hogy tesztelje az összes UPS átalakító rendszert a 
segédprogramról az akkumulátorra, és a visszaállított funkció megfelelően működik. 

4.6 Üzenetek megjelenítése / Hibaelhárítás 

Ez a rész felsorolja azokat az esemény- és riasztási üzeneteket, amelyeket az UPS 

megjeleníthet. Az üzenetek betűrendben vannak felsorolva. Ez a rész felsorolja az egyes riasztási 

üzeneteket, hogy segítsen a problémák elhárításában. 

 

Kijelző üzenetek 

Üzemállapot és üzemmód(ok) 

Kód 

(ST) 
Információ 
jelentése 

LED 

Hiba Bypass Akku Inverter 
1 Inicializálás KIALUDT KIALUDT KIALUDT KIALUDT 
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2 
Készenléti 

állapot 
KIALUDT KIALUDT X KIALUDT 

3 Nincs kimenet KIALUDT KIALUDT X KIALUDT 

4 
Bypass 

üzemmód 
KIALUDT VILÁGÍT X KIALUDT 

5 
Segédprogram 

mód 
KIALUDT KIALUDT X VILÁGÍT 

6 
Akkumulátor 

mód 
KIALUDT KIALUDT VILÁGÍT KIALUDT 

7 
Akkumulátor 

öndiagnosztika 
KIALUDT KIALUDT VILÁGÍT KIALUDT 

8 Inverter indul KIALUDT X X KIALUDT 

9 ECO Mód KIALUDT X X X 

10 EPO Mód VILÁGÍT KIALUDT X KIALUDT 

11 
Karbantartási 
bypass mód 

KIALUDT KIALUDT KIALUDT KIALUDT 

12 Hiba mód VILÁGÍT X X X 

VIGYÁZAT："X" azt jelenti, hogy más körülmények határozzák meg. 

Riasztási információk 

Hiba kód  
(Err) 

UPS riasztási figyelmeztetés Berregő LED 

1 Egyenirányító hiba 
Hangjelzés 
folyamatosan 

Hiba LED világít 

2 
Inverter hiba (beleértve az inverter 
hídját is) 

Hangjelzés 
folyamatosan 

Hiba LED világít 

3 Inverter tirisztor rövid 
Hangjelzés 
folyamatosan 

Hiba LED világít 

4 Inverteres tirisztor törött 
Hangjelzés 
folyamatosan 

Hiba LED világít 

5 Bypass tirisztor rövid 
Hangjelzés 
folyamatosan 

Hiba LED világít 

6 Bypass tirisztor törött 
Hangjelzés 
folyamatosan 

Hiba LED világít 

7 Biztosíték törött 
Hangjelzés 
folyamatosan 

Hiba LED világít 

8 Párhuzamos relé hiba 
Hangjelzés 
folyamatosan 

Hiba LED világít 

9 Ventilátor hiba 
Hangjelzés 
folyamatosan 

Hiba LED világít 

10 Foglalt 
Hangjelzés 
folyamatosan 

Hiba LED világít 

11 Kiegészítő áramkimaradás 
Hangjelzés 
folyamatosan 

Hiba LED világít 

12 Inicializálási hiba 
Hangjelzés 
folyamatosan 

Hiba LED világít 

13 P-akkumulátortöltő hibája 
Hangjelzés 
folyamatosan 

Hiba LED világít 

14 N-akkumulátortöltő hibája 
Hangjelzés 
folyamatosan 

Hiba LED világít 

15 DC busz túlfeszültség 
Hangjelzés 
folyamatosan 

Hiba LED világít 

16 DC busz feszültsége alacsony 
Hangjelzés 
folyamatosan 

Hiba LED világít 

17 DC busz kiegyensúlyozatlansága Hangjelzés Hiba LED világít 
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folyamatosan 

18 Soft start sikertelen 
Hangjelzés 
folyamatosan 

Hiba LED világít 

19 Egyenirányító magas hőmérséklet 
Kétszer 
másodpercenként 

Hiba LED világít 

20 Inverter magas hőmérséklet 
Kétszer 
másodpercenként 

Hiba LED világít 

21 Bemeneti semleges veszteség 
Kétszer 
másodpercenként 

Hiba LED világít 

22 Akkumulátor megfordult 
Kétszer 
másodpercenként 

Hiba LED világít 

23 Kábelkötési hiba 
Kétszer 
másodpercenként 

Hiba LED világít 

24 CAN kommunikációs hiba 
Kétszer 
másodpercenként 

Hiba LED világít 

25 
Párhuzamos terhelésmegosztási 
hiba 

Kétszer 
másodpercenként 

Hiba LED világít 

26 Akkumulátor túlfeszültség Másodpercenként Hiba LED villog 

27 Hálózati telepítési hiba Másodpercenként Hiba LED villog 

28 Bypass helyszíni huzalozás hiba Másodpercenként Hiba LED villog 

29 Kimeneti rövidzárlat Másodpercenként Hiba LED villog 

30 Egyenirányító túláram Másodpercenként Hiba LED villog 

31 Bypass túláram Másodpercenként BPS LED villog 

32 Túlterhelés Másodpercenként 
INV vagy BPS LED 
villog 

33 Nincs akkumulátor Másodpercenként Akku LED villog 

34 Akkumulátor feszültség alacsony Másodpercenként Akku LED villog 

35 
Akkumulátor töltöttsége alacsony 
előfigyelmeztetés 

Másodpercenként Akku LED villog 

36 Belső kommunikációs hiba 2 másodpercenként Hiba LED villog 

37 DC komponens tartományon túl 2 másodpercenként INV LED villog 

38 Párhuzamos túlterhelés 2 másodpercenként INV LED villog 

39 Hálózati feszültség rendellenes 2 másodpercenként Akku LED világít 

40 Hálózati frekvencia abnormális 2 másodpercenként Akku LED világít 

41 Bypass nem áll rendelkezésre   BPS LED villog 

42 Bypass nem nyomon követhető   BPS LED villog 

43 Inverter érvénytelen     

44 Foglalt   

45 Inverter nincs bekapcsolva   

4.7 Opciók 

SNMP kártya: belső SNMP / külső SNMP opcionális 

◆ Lazítsa meg a két nyomatékcsavart (a kártya mindkét oldalán). 

◆ Óvatosan húzza ki a kártyát. Újratelepítéshez fordítsa meg az eljárást. 

Az SNMP nevű rés támogatja a MEGAtec protokollt. A NetAgent II-3 port a szünetmentes 

tápegység-rendszer felügyeletére és kezelésére is alkalmas eszköz 

A NetAgent II-3Ports támogatja a Modem Dial-in (PPP) funkciót, amely lehetővé teszi a 

távirányító interneten történő használatát, ha a hálózat nem érhető el. 

A NetAgent Mini szabványos tulajdonságai mellett a NetAgent II lehetőséget is kínál a 
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NetFeeler Lite hozzáadására, amely a hőmérsékletet, páratartalmat, füstöt és biztonsági 

érzékelőket észleli. Így a NetAgent II egy sokoldalú kezelési eszköz. A NetAgent II több nyelvet 

is támogat, és a webalapú automatikus nyelvi felismeréshez van beállítva. 

 
A UPS hálózati menedzsment tipikus topológiája 

 
 

Relé kártya 

A kártyát a UPS perifériás monitorozásához szükséges interfész biztosításához használják. 

Az érintkezőjelek tükrözhetik az UPS működésének állapotát. A kártya a perifériás megfigyelő 

eszközökhöz csatlakozik a DB9 női anyahasználaton keresztül, hogy megkönnyítse a UPS 

valós idejű állapotának hatékony felügyeletét és átküldje az állapotot egy monitorhoz, ha 

rendellenes helyzet alakul ki (például UPS meghibásodás, hálózati megszakítás, UPS bypass 

stb. .). Az UPS intelligens nyílásába van telepítve. 

A relé kártya 6 kimeneti portot és egy bemeneti portot tartalmaz. Kérjük, részletezze az 

alábbi táblázatot. 

 
 

DB9 interfész: Csatlakoztassa a felső vezérlő terminálhoz. A csapok meghatározását az 

alábbiakban definiáljuk: 
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1. függelék Műszaki adatok 

Modell 10KVA(S/H) 15KVA(S/H) 20KVA(S/H) 

Kapacitás 
10KVA 15KVA 20KVA 

9KW 13.5KW 18KW 

Bemene
t 

Fázis 3 Fázis 4 vezetéke és földelés 

Névleges feszültség 380/400/415Vac  

Feszültség tartomány 208~478Vac  

Frekvenciatartomány 45-55Hz 50Hz/54-66Hz-nél 60Hz-nél (automatikus érzékelés) 

Teljesítménytényező ≥0.99 

Áram THDi ≤3%(100% nem-lineáris terheléssel)  

Bypass feszültség 
tartomány  

Max. feszültség:  220Vac: +25%(opcionálisan 

+10%,+15%,+20% ) 
              230Vac: +20%(opcionálisan +10%,+15% ) 
              240Vac: +15%(opcionálisan +10% ) 

Min. feszültség:  -45% (opcionálisan -10%, -20%, -30%) 

Frekvencia-védelmi tartomány: ±10% 

Generátor bemenet Támogatás 

Kimenet 

Fázis 3 Fázis 4 vezeték és földelés 

Névleges feszültség 380/400/415Vac  

Teljesítménytényező 0.9 

Feszültségszabályozás ±1% 

Frekvencia 

Segédprog
ram mód 

névleges frekvencia (opcionális) ±1%, ±2%, ±4%, ±5%, ±10%  

Akku mód (50/60±0.2%)Hz 

Crest faktor 3:1 

Teljesítmé

nytényező 

0.9 Akkumulátorok száma : 20 db 

0.8 Akkumulátorok száma : 18 db 

0.7 Akkumulátorok száma: 16 db 

THD 
≤2% lineáris terheléssel 

≤5% nem-lineáris terheléssel 

Akkumu
látor 

Feszültség 

Szabvány egység: 
±120Vdc (20pcs 
12V9AH);  
(2x20 db 12V9AH 
opcionálisan)                                                                                                                                                                                                                                                                   
Hosszú távú 
egység: 

Szabvány egység: ±120Vdc (2x20 db 
12V9AH);                                                                                                                                                                                                                                                                    

Hosszú távú egység opcionális 
feszültség: ±96V/±108V/±120Vdc 

(16/18/20 db opcionálisan) 
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±96V/±108V/±120
Vdc (16/18/20 db 
opcionálisan) 

Töltőáram (A) 
(a töltőáram beállítható 
az akkumulátor 
kapacitása szerint) 

Szabvány egység: 
1.35A (2.7A 
opcionális)                                                                                                             
Hosszú távú 
egység: Max. 
áramerősség 10A 

Szabvány egység: 2.7A   
                                                                                                           

Hosszú távú egység: Max. áramerősség 

10A 

Átutalási idő 
Segédprogram az akkumulátorhoz: 0ms; Segédprogram a 

bypass-hoz: 0ms 

Védelem 

Túlterhelés 

AC Mód 
Terhelés≤110%: utolsó 60 perc,≤125%: utolsó 10 perc,≤150%: 

utolsó 1 perc, >150% váltás bypass-re azonnal 

Akku mód 
Terhelés≤110%: utolsó 10 perc, ≤125%: utolsó 1 perc, ≤150%: 

utolsó 5 mp, >150% UPS azonnal lekapcsol 

 

Bypass 
Mód 

Megszakító 20A Megszakító 32A Megszakító 40A 

Rövidzárlat 120A csúcs 140A csúcs 

Túl hőmérséklet 
Vonal mód: Váltás bypass-ra; Biztonsági mód: azonnal 

kapcsolja ki a UPS-t 

Akkumulátor alacsony Riasztás és kikapcsolás 

Öndiagnosztika Bekapcsoláskor és szoftvervezérléskor 

EPO (opcionális) UPS azonnal lekapcsol 

Akkumulátor Fejlett akkumulátorkezelés 

Zajcsökkentés Megfelel az EN62040-2 szabványnak 

Riasztások Hangos és  vizuális 
Vonalhiba, alacsony akkumulátorszint, túlterhelés, 

rendszerhiba 

Kijelző 

Állapot LED & LCD 
Vonalmód, bypass üzemmód, alacsony akkumulátorszint, 

akkumulátor rossz, túlterhelés és UPS hiba 

LCD-ről leolvasható 

Bemeneti feszültség, bemeneti frekvencia, kimeneti 
feszültség, kimeneti frekvencia, terhelési százalék, 

akkumulátorfeszültség és belső hőmérséklet 

 

Kommunikációs interfész 

USB, RS485, párhuzamos (opcionális), csatlakozó száraz 
kontaktus, intelligens kártyahely, SNMP kártya (opcionális), 

relé kártya (opcionális) 

Környezet 

Üzemi hőmérséklet 0℃～40℃ 

Tárolási hőmérséklet -25℃～55℃ 

Páratartalom 0～95% nem-kondenzáló 

Tengerszint feletti 
magasság 

< 1500m. Ha> 1500 m, csökkentse a névleges teljesítményt 

Egyéb 

Méretek 
(Mé×Szé×Ma) 

828x250x868 

Súly (kg) 115/57 170/63 171/64 

Biztonsági megfelelés CE,EN/IEC 62040-2,EN/IEC 62040-1-1 

 

Modell 30KVA(S/H) 40KVA(H) 

Kapacitás 
30KVA 
27KW 

40KVA 
36KW 

Bemene Fázis 3 Fázis 4 vezeték és földelés 
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t Névleges feszültség 380/400/415Vac  

Feszültség tartomány 208~478Vac  

Frekvenciatartomány 45-55Hz-nél 50Hz/54-66Hz-nél 60Hz (automatikus érzékelés) 

Teljesítménytényező ≥0.99 

Áram THDi ≤3%(100% nem-lineáris terheléssel)  

Bypass feszültség 
tartomány 

Max. feszültség:  220Vac: +25%(opcionálisan 

+10%,+15%,+20% ) 
              230Vac: +20%(opcionálisan +10%,+15% ) 
              240Vac: +15%(opcionálisan +10% ) 

Min. feszültség:  -45% (opcionálisan -10%, -20%, -30%) 

Frekvencia-védelmi tartomány: ±10% 

Generátor bemenet Támogatás 

Kimenet 

Fázis 3 fázis 4 vezeték és földelés 

Névleges feszültség 380/400/415Vac  

Teljesítménytényező 0.9 

Feszültségszabályozás ±1% 

Frekvencia 

Segédprog
ram mód 

Névleges feszültség (opcionálisan) ±1%, ±2%, ±4%, ±5%, 
±10%-a 

Akku mód (50/60±0.2%)Hz 

Crest  faktor 3:1 

Teljesítmé

nytényező 

0.9 
Akkumulátorok száma: 20 

db 

Akkumulátorok száma: 

32 /34/36/38/40 db 

0.8 
Akkumulátorok száma: 18 

db 
/ 

0.7 
Akkumulátorok száma: 16 

db 
/ 

THD 
≤2% lineáris terheléssel 

≤5% nem-lineáris terheléssel 

Akkumu
látor 

Feszültség 

Szabvány egység: ±120Vdc 
(3x20 db 12V9AH);                                                                                                                                                                                                                                                                    
Hosszú távú egység 
opcionális feszültség: 
±96V/±108V/±120Vdc 

(16/18/20 db opcionálisan) 

Hosszú távú egység opcionális 
feszültség: 

±192V/±204V/±216V/±228V/±240

VDC 

 (32 /34/36/38/40PCS) 

Töltési áram (A) 
(a töltőáram az 

akkumulátor 
kapacitásának 

megfelelően beállítható) 

Szabvány egység: 4.5A                                                                                                           
Hosszú távú egység: Max. 

áramerősség 10A 

Hosszú távú egység: Max. 

áramerősség 10A 

Átutalási idő 
Segédprogram az akkumulátorhoz: 0ms; Segédprogram a 

bypass-hoz: 0ms 

Védelem 
Túlterhelés  

AC mód 
Terhelés≤110%: utolsó 60 perc, ≤125%: utolsó 10 perc, 
≤150%: utolsó 1 perc, >150% azonnal bypass-re vált 

Akku mód 

Terhelés≤110%: utolsó 10 
perc, ≤125%: utolsó 1 perc, 
≤150%: utolsó 5 mp, >150%  

UPS azonnal lekapcsol 

Terhelés≤110%: utolsó 60 perc, 
≤125%: utolsó 10 perc, ≤150%: 

utolsó 1 perc, >150% UPS 
azonnal lekapcsol 

 

Bypass 
mód 

Megszakító 63A Megszakító 80A 

Rövidzárlat 164A  csúcs 
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Túl hőmérséklet 
Vonal mód: Váltás bypass-re; Biztonsági mód: UPS azonnal 

kikapcsol 

Akkumulátorszint 
alacsony 

Riasztás és kikapcsolás 

Öndiagnosztika Bekapcsoláskor és szoftvervezérléskor 

EPO (opcionális) UPS azonnal kikapcsol 

Akkumulátor Fejlett akkumulátorkezelés 

Zajcsökkentés Megfelel az EN62040-2 szabványnak 

Riasztások Hangos és vizuális 
Vonalhiba, akkumulátorszint alacsony, túlterhelés, 

rendszerhiba 

Kijelző 

Állapot LED & LCD 
Vonal üzemmód, bypass üzemmód, alacsony 

akkumulátorszint, akkumulátor rossz, túlterhelés és UPS hiba 

LCD-ről leolvasható 

Bemeneti feszültség, bemeneti frekvencia, kimeneti 
feszültség, kimeneti frekvencia, terhelési százalék, 

akkumulátorfeszültség és belső hőmérséklet 

Kommunikációs interfész 

USB, RS485, párhuzamos (opcionális), csatlakozó száraz 
kontaktus, intelligens kártyahely, SNMP kártya (opcionális), 

relé kártya (opcionális) 

Környezet 

Üzemi hőmérséklet 0℃～40℃ 

Tárolási hőmérséklet -25℃～55℃ 

Páratartalom 0～95% nem-kondenzáló 

Tengerszint feletti 
magasság 

< 1500m. Ha> 1500 m, csökkentse a névleges teljesítményt 

Egyéb 

Méretek 
(Mé×Szé×Ma) 

828x250x868 

Súly (kg) 223/71 73 

Biztonsági megfelelés  CE,EN/IEC 62040-2,EN/IEC 62040-1-1 

2. függelék Problémák és megoldások 

Abban az esetben, ha a szünetmentes tápegység nem működik megfelelően, hibásan 
telepíthették vagy vezetékes vagy működési hiba keletkezhetett. Kérjük, először ellenőrizze ezeket a 
szempontokat. Ha mindezeket a szempontokat ellenőrizte, és nincs probléma, azonnal forduljon 
helyi ügynökéhez, és adja meg az alábbi információkat. 

（1） A termék modellje és sorozatszáma. 
（2） Próbálja meg részletesebben leírni a hibát, például az LCD kijelző információit, a LED-

ek állapotát stb. 

Olvassa el figyelmesen a felhasználói kézikönyvet, sokat segíthet ennek a szünetmentes tápegység helyes 

használatához. Néhány GYIK (gyakori kérdések) segítségével könnyebben megoldható a probléma. 

No. Probléma Lehetséges ok Megoldás 

 

1 

A segédprogram 
csatlakoztatva van, de a 
szünetmentes 
tápegység nem 
kapcsolható be. 

A bemeneti tápegység 
nincs csatlakoztatva; 
Bemeneti feszültség 
alacsony; 
Az UPS bemeneti 
kapcsolója nincs 
bekapcsolva. 

Mérje meg, ha az UPS bemeneti 
feszültsége / frekvenciája a 
tartományon belül van. 
Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva 
az UPS bemenet 

2 

A segédprogram normál, 
de a segédprogram LED 
nem világít, és az UPS 
akkumulátoros 
üzemmódban működik 

A szünetmentes 
tápegység bemeneti 
megszakítói nincsenek 
bekapcsolva; 
a bemeneti kábel nem 
megfelelő 

Kapcsolja be a bemeneti 
megszakítót; 
Ellenőrizze, hogy a bemeneti kábel 
jól van-e csatlakoztatva. 
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3 

Az UPS nem jelez hibát, 
de a kimenetnek nincs 
feszültsége 

A kimeneti kábel nincs 
megfelelően 
csatlakoztatva; 
A kimeneti megszakító 
nem kapcsol be 

Győződjön meg róla, hogy a kimeneti 
kábel jól van csatlakoztatva; 
Kapcsolja be a kimeneti megszakítót. 

4 
A segédprogram LED 
villog 

A segédfeszültség 
meghaladja az UPS 
bemeneti tartományát. 

Ha a szünetmentes tápegység 
akkumulátoros üzemmódban 
működik, kérjük, vegye figyelembe a 
rendszerhez szükséges hátralévő 
időt. 

5 

Az akkumulátor LED 
villog, de nincs töltési 
feszültség és áram 

Az akkumulátor 
megszakítója nem 
kapcsol be, vagy az 
elemek megsérültek, 
vagy az akkumulátor 
fordítva van. 
Az akkumulátor száma 
és a kapacitása nincs 
megfelelően beállítva. 

Kapcsolja be az akkumulátor 
megszakítóját. Ha az elemek 
megsérültek, cserélje ki a teljes 
akkumulátort, Csatlakoztassa az 
akkumulátorkábelt megfelelően. 
Menjen az akkumulátorszám és a 
kapacitás LCD-beállításához, állítsa 
be a helyes adatokat. 

 

6 

A hangjelző 0,5 
másodpercenként sípoló 
hangot ad, és az LCD 
kijelzőn megjelenik a 
"kimeneti túlterhelés" 

Túlterhelés Távolítson el néhány terhelést 

7 

Berregő hosszú 
hangjelzést ad, LCD 
kijelző "29" hibakód 

Az UPS kimenete 
rövidzárlatos 

Győződjön meg arról, hogy a 
terhelés nem rövidzárlatos, majd 
indítsa újra a szünetmentes 
tápegységet. 

8 
Az UPS csak bypass 
üzemmódban működik 

A szünetmentes 
tápegység ECO módba 
van állítva, vagy az 
átadási idők a bypass 
üzemmódra 
korlátozottak. 

Állítsa az UPS üzemmódot UPS 
típusra (nem párhuzamos), vagy 
állítsa vissza az UPS bypass-ének 
vagy újraindításának átadási idejét 

9 
Hidegindítás (fekete 
indítás) nem lehetséges. 

Az akkumulátor 

kapcsolója nincs 

megfelelően lezárva; 

Az akkumulátor 

biztosítéka nincs nyitva; 

Vagy akkumulátorszint 
alacsony; 
Az akkumulátor 
mennyisége nincs 
rendben; 
A hátsó panel kapcsoló 
áramkimaradója nem 
világít. 

Zárja be az akkumulátor kapcsolóját; 

Cserélje a biztosítékot; 

Töltse fel az akkumulátort; 

Kapcsolja be a tápegységet AC-vel 
az akkumulátor minőségének és 
mennyiségének beállításához;  
Kapcsolja be a tápkapcsolót. 

10 

A hangjelzés 
folyamatosan sípol, és 
az LCD kijelzőn 
megjelenik az 1,3,5,9,15 
stb. hibakód 

UPS nem működik 
Forduljon a helyi ügynökéhez 
javításra 
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3. függelék USB kommunikációs port definíció 

Port meghatározása: 

 

Csatlakoztatás a PC USB port és a UPS USB port között. 

PC USB port UPS USB port Leírás 

Pin 1 Pin 1 
PC : +5V 

Pin 2 Pin 2 PC : DPLUS jel 

Pin 3 Pin 3 PC :DMINUS jel 

Pin 4 Pin 4 Földelés jel 

Az USB elérhető funkciói: 

◆ A szünetmentes tápegység állapotának figyelése. 

◆ UPS riasztási információ megfigyelése 

◆ UPS futási paramétereinek megfigyelése 

◆ Időzítés ki / be beállítás. 

Kommunikációs adatformátum: 

Átviteli sebesség ---------- 9600bps 

Bájt hosszúság ---------- 8bit 

Vég bit ---------- 1bit 

Paritásellenőrzés --------- nincs 

  VIGYÁZAT! 

Az USB, az RS232 és az RS485 interfész nem használható 

egyszerre, csak egyet használhat egy időben. 
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4. függelék RS232 kommunikációs port meghatározása 

A férfi port meghatározása: 

 

Csatlakozás a PC RS232 port és az UPS RS232 port között 

PC RS232 port UPS RS232 port  

Pin 2 Pin 2 UPS küld, PC fogad 

Pin 3 Pin 3 PC küld, UPS fogad 

Pin 5 Pin 5 földelés 

Az RS232 elérhető funkciói: 

◆ A szünetmentes tápegység állapotának figyelése. 

◆ UPS riasztási információ megfigyelése. 

◆ UPS futási paramétereinek megfigyelése. 

◆ Időzítés ki / be beállítás. 

RS-232 kommunikációs adatformátum 

Átviteli sebesség ---------- 9600bps 

Bájt hosszúság ---------- 8bit 

Vég bit ---------- 1bit 

Paritásellenőrzés --------- nincs 

 

  VIGYÁZAT! 

Az USB, az RS232 és az RS485 interfész nem használható 

egyszerre, csak egyet használhat egy időben. 
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5. függelék Az RS485 kommunikációs port meghatározása 

Port meghatározása: 

 

 

Csatlakoztatás az eszköz RS485 portja és az UPS RS485 port között.  

Eszköz (RJ45) UPS (RJ45) Leírás 

Pin 1/5 Pin 1/5 485+ “A”  

Pin 2/4  Pin 2/4 485 - “B” 

Pin7 Pin7 +12Vdc 

Pin8 Pin8 GND 

Az RS485 elérhető funkciói: 

◆ A szünetmentes tápegység állapotának figyelése. 

◆ UPS riasztási információ megfigyelése. 

◆ UPS futási paramétereinek megfigyelése. 

◆ Időzítés ki / be beállítás. 

◆Az akkumulátor környezeti hőmérsékletének ellenőrzése. 

◆Töltési feszültség moduláció az akkumulátor hőmérsékletétől függően 

Kommunikációs adatformátum: 

Átviteli sebesség ---------- 9600bps 

Bájt hosszúság ---------- 8bit 

Vég bit ---------- 1bit 

Paritásellenőrzés --------- nincs 

 

VIGYÁZAT! 

Az USB, az RS232 és az RS485 interfész nem használható 

egyszerre, csak egyet használhat egy időben. 

RS485 port pin7 12Vdc! 
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6. függelék Száraz kontaktus port kommunikációs port 
meghatározása 

Férfi port meghatározása: 

 

Utasítás 

UPS Utasítás 

Pin1 UPS akkumultároszint alacsony 

Pin2 AC áramkimaradás 

Pin3 UPS kikapcsolása 

Pin4 Földelés 

 

Funkció leírás: 

◆ UPS állapot megfigyelése; 

◆ UPS akkumulátor állapotának megfigyelése; 

◆ UPS lekapcsolása. 

7. függelék REPO utasítás 

 

Port meghatározása: 

Csatlakozási diagram: 
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Csatlakozás a gomb és az UPS REPO port között.  

Gomb UPS REPO Leírás 

Pin 1 Pin 1 EPO 

Pin 2 Pin 2 GND 

 

◆Egy távoli vészleállító kapcsoló (száraz érintkezési jel és "normál nyitott" - nincs megadva) távoli 

helyre telepíthető, és egyszerű vezetékeken keresztül csatlakozhat a REPO csatlakozóhoz. 

◆A távvezérlő párhuzamos architektúrában több UPS-hez csatlakoztatható, lehetővé téve a 

felhasználó számára, hogy egyszerre állítsa le az összes egységet. 


