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Technické parametre 

 Protection 
Center 420 

Protection 
Center 500 

Protection 
Center 675 

◗ Výkon UPS 420 VA / 250 W 500 VA / 300 W 675 VA / 400 W 
◗ Menovité vstupné napätie 230 V (nastaviteľný rozsah 184 V až 264 V) 
◗ Vstupná frekvencia 50/60 Hz (prevádzkový rozsah 46 - 70 Hz) 
◗ Napätie/frekvencia zálohovaných výstupov  9 pri 

prevádzke z batérie 
230 V ± 7% (50/60 Hz ± 1 Hz) s vlnou pseudo sínus 

◗ Celkový výstupný prúd pre výstupy 8 10 A max 
◗ Výstupný prúd výstupov 9 pri prevádzke z batérie 1,8 A max 2,2 A max 2,9 A max 
◗ Unikajúci prúd 0,06 mA 
◗ Ochrana na vstupe Istič 10 A 
◗ Doba prepnutia Typicky 5 ms 
◗ Telefónna prepäťová ochrana Tel, ISDN, ADSL, Ethernet 
◗ Olovená bezúdržbová batéria 12 V, 7 Ah 12 V, 7 Ah 12 V, 9 Ah 
◗ Automatický test batérie Raz za týždeň 
◗ Stredná životnosť batérie Typicky 4 roky, závisí od počtu vybíjacích cyklov a teploty 
◗ Prevádzková teplota 0 až35°C 
◗ Teplota skladovania -25°C až +55°C 
◗ Prevádzková relatívna vlhkosť 0 až 85% 
◗ Prevádzková nadmorská výška 0 až 3000 m 
◗ Štandardy pre bezpečnosť IEC 60950-1, IEC 62040-1-1, CE certifikovaný 
◗ Štandardy elektormagnetickej kompatibility IEC 62040-2 
◗ Záruka 2 roky 
 

Prepäťová ochrana  
◗ Uoc 5 kV (Protection Center 420/500) / 6 kV (Protection Center 675) 
◗ Up 1,7 kV (Protection Center 420/500) / 1,1 kV (Protection Center 675) 
◗ In 2,5 kA 
◗ Imax 8 kA 
Dielektrické oddelenie  
◗ Sieť / ukostrenie 2500 V~, 50 Hz 
◗ Sieť / TEL 3000 V~, 50 Hz 
◗ Sieť + ukostrenie / skrutka 4000 V~, 50 Hz 
◗ Tel / ukostrenie 1000 V~, 50 Hz 
Dočasné prepätie (TOV)  
◗ Uc 250 V~ 
◗ Ut 400 V~ 
◗ TOV 1450 V~ 
Kapacita výdrže prepätia na strane záťaže  
◗ Uoc 6,6 kV 
◗ Up 1,5 kV 
◗ In 2,5 kA 
◗ Útlm energie 525 Joulov 
 

Výkonnosti testované podľa štandardu IEC 61643-1 (trieda 3) pre vlnu impulzu 8/20 µs 
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Podmienky prevádzky 
 Tento produkt je zdrojom 

nepretržitého napájania (UPS) pre 
počítače a ich periférie. Nesmie byť 
použitý na napájanie iných elektrických 
zariadení (osvetlenie, vykurovanie, 
domáce spotrebiče, atď.). 
 Záťaže, ako sú televízne zostavy, 

stereo systémy a videorekordéry môžu 
byť pripojené len do filtrovaných 
výstupov 8. 
 
Pripojenie UPS 
 Pomocou dodanej šnúry 2 pripojte 

UPS 1 do zásuvky v stene vybavenej 
ochrannou svorkou (podľa obrázku A). 
 Do výstupov poskytujúcich záložný 

výkon z batérie a prepäťovú ochranu 9 
pripojte kritické záťaže (počítač, 
monitor, modem, atď.) 9 (podľa 
obrázku B). Berte na zreteľ aby ste 
neprekročili menovitý prúd uvedený v 
ampéroch. 
 Iné zariadenia (tlačiareň, skener, fax, 

atď.) Môžu byť pripojené do 
filtrovaných výstupov 8, ktoré poskytujú 
ochranu pred prepätiami (podľa 
obrázku B). Filtrované výstupy nie sú pri 
výpadku elektrickej siete zálohované z 
batérie. 
 Nepovinné pripojenie fax/modem: 

Dátová linka pre telefón, fax, modem 
alebo Ethernet môže byť chránená pred 
prepätiami jej pripojením do telefónnej 
zásuvky cez UPS. Pôvodný kábel od 
zariadenia použite medzi telefónnu 
zásuvku v stene a UPS a kábel 3 
dodávaný  s UPS použite medzi UPS a 
zariadenie podľa obrázku  C. 
 Nepovinné pripojenie COM: 

500 a 675 VA modely môžu byť 
pripojené k počítaču za pomoci 
dodávaného USB kábla  6 . Softvér 
dostupný na CDROM 7 (alebo stiahnete 
zo stránok mgeups.com) môže byť 
konfigurovaný na monitorovanie UPS a 
napájanie počítača (obrázky D a F). 
 Nasledujte uvedený postup. 
 Zároveň si zaregistrujte záruku na  

stránkach www.mgeups.com (obrázok 
G). 
 
Prevádzka 
8 : Štyri výstupy vybavené filtrom. 
9 : Štyri výstupy napájané z batérie. 
10 : LED signalizujúci, že je prepäťová 

ochrana aktívna na všetkých 8 
výstupoch. 

11 : LED signalizujúci poruchu UPS 
12 : LED signalizujúci preťaženie 

výstupov napájaných z batérie. 
13 : Vypínač pre výstupy napájané z 

batérie. 
14 : Ochranný istič. 

 Nabíjanie batérie: UPS nabíja batériu 
ihneď po jeho pripojení do elektrickej 
siete, bez ohľadu na zatlačenie tlačidla  
13. Pri prvom použití UPS je pred 
pripojením chránenej záťaže 
odporúčané čakať 8 hodín na plné 
nabitie batérie. 
 UPS môže zostať pre trvalú prevádzku 

vždy pripojený. 
 Filtrované výstupy 8 bez zálohovania 

z batérie: Záťaž pripojená do týchto 
výstupov je napájaná ihneď po zasunutí 
šnúry 2 do zásuvky. Sú nezávislé od 
polohy tlačidla 13 . 
 Výstupy zálohované z batérie 9 : 

Záťaž pripojená do týchto výstupov je 
napájaná po zatlačení tlačidla 13 a jeho 
rozsvietení (obrázok E). Tieto výstupy 
môžu byť zapnuté aj keď nie je UPS 
pripojený do elektrickej siete (tlačidlo 
13 bliká). 
 Porucha elektrickej siete: Ak  je 

elektrická sieť rušená alebo vypadne, 
UPS zostáva v prevádzke z batérie. 
Tlačidlo  13 bliká na zeleno. V bežnom 
režime znie akustická signalizácia 
každých 10 sekúnd, potom pri batérii 
takmer vybitej každé 3 sekundy. V 
tichom režime (sekcia nastavení), 
akustický poplach jednoducho pípne 
raz pri prepnutí UPS na batériu. 
 Ak výpadok siete trvá dlhšie ako doba 

zálohovania, UPS sa vypne a po návrate 
siete sa automaticky zapne. Po úplnom 
vybití je potrebných niekoľko hodín na 
nabitie batérie, aby mala plnú dobu 
zálohovania. 
 Aby ste ušetrili energiu batérie, 

môžete zatlačiť tlačidlo 13, čím vypnete 
záťaž napájanú z výstupov napájaných 
z batérie. 

 Prepäťová ochrana: Všetky výstupy 
zálohované z batérie alebo filtrované 
obsahujú prepäťovú ochranu, bez 
ohľadu na polohu tlačidla 13 . 
 Vypnutie výstupov napájaných z 

batérie 9 : Zatlačte tlačidlo 13 na dobu 
dlhšiu ako dve sekundy.  
 
Likvidácia batérie a 
bezpečnosť 
 Upozornenie. Prevádzková životnosť 

batérie sa skracuje o 50% pre každých 
desať stupňov nad 25°C. 
 Batéria môže byť vymenená len 

osobou s elektrotechnickou 
kvalifikáciou (riziko smrti spôsobené 
elektrinou) za novú batériu, schválenú 
MGE UPS SYSTEMS na zaistenie správnej 
prevádzky UPS. 
 Batéria musí byť zlikvidovaná v 

zmysle platných predpisov. Ak chcete 
vybrať batériu, vypnite UPS (tlačidlo 13 
vypnuté), vytiahnite napájaciu šnúru 2 a 
postupujte podľa obrázkov uvedených 
nižšie. 

13

1410 11 128 9
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Riešenie problémov (Ďalšie informácie nájdete na mgeups.com alebo kontaktujte servisné stredisko.) 

 Problém Diagnostika Riešenie 
1 ◗ Výstupy zálohované z batérie 9 nie 

sú napájané. 
◗ Tlačidlo 13 nie je zatlačené. ◗ Zatlačte tlačidlo 13 a skontrolujte, či 

sa rozsvietilo na zeleno. 
2 ◗ Ak vypadne elektrická sieť, pripojené 

zariadenia nie sú napájané. 
◗ Záťaže nie sú pripojené do výstupov 

napájaných z batérie 9. 
◗ Pripojte záťaž do výstupov 

napájaných z batérie 9. 
3 ◗ Elektrická sieť je prítomná, ale UPS 

pracuje z batérie. 
◗ Istič 14 , umiestnený pod UPS bol 

vyhodený preťažením výstupu UPS. 
◗ Odpojte prevyšujúce záťaže 

a zatlačte istič 14. 
4 ◗ Filtrované výstupy 8 nie sú napájané. ◗ Zásuvka v stene nie je napájaná. 

 
◗ Istič 14 , umiestnený pod UPS bol 

vyhodený preťažením výstupu UPS. 

◗ Pripojte napájanie zásuvky v stene. 
◗ Odpojte prevyšujúce záťaže 

a zatlačte istič 14. 

5 ◗ Zelené tlačidlo 13 často bliká 
a akustický poplach pípa. 

◗ Pretože je kvalita elektrickej siete 
nízka, UPS často pracuje z batérie. 

◗ Nechajte skontrolovať elektrickú 
profesionálom alebo použite inú 
zásuvku. 

6 ◗ Svieti červený LED 12 a akustický 
poplach pípa každých 30 sekúnd. 

◗ Výstupy UPS napájané z batérie 9 sú 
preťažené. 

◗ Odpojte prevyšujúce záťaže a  
pripojte záťaž do výstupov 
napájaných z batérie. 

7 ◗ Svieti červený LED 11 a akustický 
poplach pípa každých 30 sekúnd. 

◗ Na UPS nastala porucha. Výstupy UPS 
napájané z batérie 9 nie sú napájané. 

◗ Volajte po predajnú podporu. 

8 ◗ Nesvieti zelený LED 10 a filtrované 
výstupy 8 sú napájané. 

◗ Prepäťová ochrana už nie je 
poskytovaná. 

◗ Volajte po predajnú podporu. 

9 ◗ Telefónna linka je rušená alebo nie je 
možný prístup cez modem. 

◗ Prepäťová ochrana telefónu už nie je 
poskytovaná. 

◗ Odpojte telefónnu linku z tel. 
zásuvky v stene. 

◗ Volajte po predajnú podporu. 
10 ◗ Bliká červený LED 11. ◗ Batéria ukončila svoju prevádzkovú 

životnosť. 
◗ Vymeňte batérie. 

 

Nastavenia umožnené pomocou tlačidla 13 : 

11 12

13

Programovanie systému: vypnite UPS, 
zatlačte a držte tlačidlo 13 

uvoľnite 
tlačidlo13 

uvoľnite 
tlačidlo13 

uvoľnite 
tlačidlo13 

uvoľnite 
tlačidlo13 

Bez odozvy 

UPS sa zapne 

Prístup do nastavení vstupného 
napätia, zobrazenie troch 
možných napäťových rozsahov: 

Prístup do nastavení akustického 
poplachu, dva možné režimy: 

Bežný režim: 
opakované pípanie 
počas prevádzky z 
batérie. 
Tichý režim: jedno 
pípnutie pri 
prepnutí UPS 
na batériu. 

Pre zmenu 
režimov zatlačte 
tlačidlo 13. 
Voľba je uložená 
ak tlačidlo 13 
nezatlačíte počas 
10 sekúnd. 

Pre zmenu 
režimov zatlačte 
tlačidlo 13. 
Voľba je uložená 
ak tlačidlo 13 
nezatlačíte počas 
10 sekúnd. 

184V-264V 

160V-264V 

160V-284V 

1 sekunda - pípa akustická signalizácia 

6 sekúnd - LED 11 , 12 a 13 sa rozsvietia 

11 sekúnd - znie akustický poplach 



 

6 - 3400745300/AC 

18
9 

m
m

107 mm

Montáž na stenu 

Headquarters
140, avenue Jean-Kuntzmann
ZIRST - Montbonnot Saint-Martin
38334 Saint-Ismier Cedex - France
Te l.: +33 (0)4 76 18 30 00


