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ÚVOD 
 
 
Blahoželáme k nákupu produktu UPS Sentinel Dual a vitajte v Riello UPS! Ak chcete použiť ponúknutú podpornú službu 
Riello UPS navštívte stránku www.riello-ups.com 

 
 
Naša spoločnosť je špecialista na navrhovanie, vývoj a výrobu neprerušiteľných zdrojov napájania (UPS). 
 
Jednotka UPS opísaná v tejto príručke je vysokokvalitný výrobok, ktorý bol starostlivo navrhnutý a vyrobený tak, aby 
zaručoval najvyššiu úroveň výkonu. 
 
 
Toto zariadenie môže inštalovať ktokoľvek za predpokladu, že si POZORNE  PREČÍTA TÚTO  INŠTALAČNÚ A 
UŽÍVATEĽSKÚ PRÍRUČKU. 
 
UPS a Batériový Modul generujú NEBEZPEČNÉ vnútorné elektrické napätie. Všetky údržbárske práce musia 
vykonávať vhodne kvalifikovaní operátori. 
 

 
Táto príručka obsahuje podrobné pokyny na používanie a inštaláciu UPS a ďalších prídavných batériových modulov 
Pre informácie o tom, ako používať a maximalizovať výkon vášho prístroja, si prosím túto príručku pred uvedením  
do prevádzky starostlivo prečítajte a uschovajte. 
 
 
 

  
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
 
Pri vývoji svojich produktov spoločnosť venuje množstvo zdrojov na analýzu environmentálnych aspektov. 
Všetky naše produkty sledujú ciele definované v systéme environmentálneho manažérstva vyvinutom spoločnosťou v súlade 
s platnými normami. 
 
 
V tomto výrobku sa nepoužívajú nebezpečné materiály ako sú CFC, HCFC alebo azbest. 
 
 
Pri hodnotení obalov bol zvolený materiál, ktorý uprednostňuje recyklovateľné materiály. 
Pre správnu likvidáciu oddeľte a identifikujte typ materiálu, z ktorého sa obal vyrába, podľa nižšie uvedenej tabuľky. 
Zlikvidujte všetok materiál v súlade s platnými normami v krajine, v ktorej sa výrobok používa. 
 
 
 

POPIS MATERIÁL 
Krabica Lepenka 

Baliaci roh Polytén 

Ochranný vak Polytén 

Taška na príslušenstvo Polytén 

 
 
 

LIKVIDÁCIA PRODUKTU 
 
UPS a Batériový Modul obsahujú elektronické PCB a batérie, ktoré sú považované za TOXICKÝ a NEBEZPEČNÝ odpad. 
Keď produkt dosiahne koniec svojej životnosti, zlikvidujte ho v súlade s platnými miestnymi právnymi predpismi. 
Likvidácia produktu správne prispieva k rešpektovaniu životného prostredia a osobného zdravia. 
 
 
 

 
© Reprodukcia akejkoľvek časti tejto príručky, úplne alebo čiastočne, je zakázaná bez predchádzajúceho súhlasu výrobcu 
         S cieľom vylepšenia si výrobca vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia upraviť opísaný výrobok.
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PREDSTAVENIE 

 

SENTINEL DUAL Sentinel Dual je najlepším riešením na napájanie kritických aplikácií a elektro-zdravotníckych zariadení 
vyžadujúcich maximálnu spoľahlivosť napájania. 
Flexibilita inštalácie a používania (digitálny displej, batéria vymeniteľná užívateľom), ako aj množstvo možností komunikácie 
je  Sentinel Dual vhodný pre mnoho rôznych aplikácií od IT až po bezpečnosť. 
 

Až 3 systémy SENTINEL DUAL môžu byť prevádzkované paralelne v každej kapacite alebo N + 1 redundantná konfigurácia 
ponúkajúca zvýšenú spoľahlivosť kritického systému. 
 

SENTINEL DUAL  môže byť inštalovaný ako veža (stojaca podlaha) alebo rack, ideálna pre aplikácie v sieťových a 
serverových stojanoch. 
 

Batérie sú používateľom vymeniteľné bez vypnutia zariadenia a bez prerušenia na záťaž (Hot Swap). 
 

ER series modely sú vybavené modernizovanými nabíjacími batériami pre dlhodobé aplikácie na prevádzku .Pre tieto verzie 

sú batérie umiestnené v samostatných skriniach. 
 

Verzia 10000 VA je k dispozícii aj s dvojitým vstupom DI vybaveným samostatným vstupom pre linku usmerňovača a 

bypass verziu s ER a dvojitým vstupom DI s vysoko napájanou nabíjačkou 6 A. 
 

 

 
Príklad UPS a UPS + BATÉRIOVÝ MODUL inštalovaný v konfigurácii veže 

  
  

 

Príklad UPS a BATÉRIOVÝ MODUL inštalovaný v skrinke 
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UPS POHĽADY 

PREDNÝ POHĽAD 

 

   

Všetky modely 
Model 5 – 6 kVA 

bez predného panela 
Models 8 – 10 kVA 

bez predného panela 

 
 
 

 
Vyberateľńy /otáčateľný display  

 

 
Konektor pre batériový modul 

 
Uvoľňovacie štrbiny 

 
Záchytný panel batérie 

 
Odnímateľńy predný panel 

 
Chladiaci ventilátor 

 
1/0 Vypínač    
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ZADNÝ POHĽAD 

 

   
   

Model 5 – 6 kVA 
Models 5 – 6 kVA 

s distribúciou napájania 
Models 8 – 10 kVA 

 
 
 

 
Rozširujúci konektor batérií 

 

 
Slot pre paralelné karty  

 
Chladiaci ventilátor 

 
IEC zásuvky (16A max) a nadprúdová ochrana 

 
Slot pre komunikačnú kartu 

 
Ochranný box pre IN/OUT prepojenie 

 
Terminál diaľkového ovládania 

 

EnergyShare zásuvky (10A max) a nadprúdová 
ochrana 

 
Komunikačný port USB  

 
IEC zásuvky (10A max) a nadprúdová ochrana 

 
Komunikačný port RS232    
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ZOBRAZENIE DISPLEYA 

 

 
 
 
 

 
“SEL” tlačidlo  

 

 
Indikátor úrovne zataženia 

 
“ON” tlačidlo 

 
Oblasť konfigurácie 

 
“STAND-BY” tlačidlo 

 
Žiadosť o údržbu 

 
Normálna prevádzka 

 
Časovač 

 
Prevádzka zo siete  

 
Oblasť zobrazenia merania 

 
Prevádzka z batérií  

 
Stand-by / alarm 

 
Záťaž napájaná cez bypass  

 
EnergyShare 

 
Inikátor nabíjača batérií    
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BATÉRIOVÝ MODUL  (VOLITEĽNÉ PRE NIEKTORÉ MODELY)  

 
BATÉRIOVÝ MODUL s rovnakými rozmermi a estetickým vzhľadom UPS je doplnkom dodávaným štandardne pre niektoré 
modely UPS a voliteľným pre ostatné 
BATÉRIOVÝ MODUL obsahuje batérie, ktoré umožňujú zvýšenie doby prevádzky neprerušiteľného napájania počas 
predĺžených výpadkov. Počet vložených batérií sa môže líšiť v závislosti od typu UPS, pre ktorý je BATÉRIOVÝ MODUL 
určený. Je preto potrebné dbať na to, aby napätie batérií v BATÉRIOVOM MODULE bolo rovnaké ako napätie povolené v 
UPS. 
Niekoľko Batériových Modulov môže byť zapojených do série, aby sa dosiahla dlhšia predĺžená doba prevádzky. 
 
 

  
  

Predný pohľad Zadný pohľad 

 
 

 
Vyberateľný /otáčateľný štítok batériového modulu 

 
Izolátor batérií 

 
Rozširujúci konektor pre batérie 
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ODDELENÝ VSTUP BYPASSU (IBA PRE “DI” VERZIU) 

 
VERZIA "DI" UPS SERIES PREDSTAVUJE BYPASOVÚ LÍNIU ODDELENÚ OD INPUT LINE. 

 
Séria UPS s oddeleným bypassom umožňuje samostatné spojenie medzi vstupnou líniou a líniou bypassu 
Výstup UPS sa synchronizuje s bypassouvou linkou tak, aby nedošlo k nesprávnemu prepnutiu medzi stlačením tlačidla v 
prípade automatického rušenia bypassu alebo manuálneho obtoku (SWMB). 

 

 

 

 
ĎALŠIE VNÚTORNÉ NABÍJAČKY BATÉRIE   (IBA PRE “ER” VERZIU) 

VERZIA "ER" UPS SA ODLIŠUJE OD ŠTANDARDNEJ VERZIE V TÝCHTO DODATOČNÝCH NABÍJAČKÁCH BATÉRIÍ 
SA POUŽÍVAJÚ NAMIESTO BATÉRIÍ. 

 
Táto séria UPS musí byť použitá spoločne s externým Batériovým modulom a je vhodná pre aplikácie vyžadujúce dlhú dobu 
zálohovania. 
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INŠTALÁCIA 

 

SKONTROLOVAŤ OBSAH 

Po otvorení obalu je najprv potrebné skontrolovať obsah. 
Balíček musí obsahovať: 
 

UPS (a prípadný BATÉRIOVÝ MODUL) 
Bezpečnostná príručka + Príručka rýchleho spustenia + 

Sťahovaciu kartu 

 

 

  

USB kábel Podborné nožičky + rozšírenie  

 
 

  

Držiaky pre inštaláciu do racku Úchopné skrutky 

  

  

Rozširovacia zástrčka batérie 
(iba ER verzia ) 

Pripojovací kábel UPS – Batériový Modul 
(iba pri Batériovom module) 

  
  

Poistky 
(iba pre Batériový Modul) 

Podpora pre rozšírenie nožičiek 
(iba pre Batériový Modul) 
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INŠTALAČNÉ PROSTREDIE 

UPS a Batériový modul musia byť inštalované vo vetraných, čistých prostrediach, ktoré sú chránené pred nepriaznivým 
počasím. 
Relatívna vlhkosť v prostredí nesmie prekročiť maximálne hodnoty uvedené v tabuľke technických údajov. 
Teplota okolia, keď je UPS v prevádzke, musí zostať medzi 0 až 40 ° C a UPS nesmie byť umiestnená na miestach, kďe 
bude vystavená priamemu slnečnému žiareniu alebo horúcemu vzduchu. 
 

 

Odporúčaná prevádzková teplota UPS a batérií je medzi 20 a 25 ° C. Skutočná životnosť batérií je priemerne 5 
rokov pri prevádzkových teplotách 20 ° C. Ak prevádzková teplota dosiahne 30 ° C, životnosť sa zníži na 
polovicu. 

 
 

 

Jedná sa o produkt UPS kategórie C2. V obytnom prostredí môže tento výrobok spôsobiť rádiové rušenie, v 
takom prípade môže byť od užívateľa vyžadované, aby vykonal ďalšie opatrenia. 
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VERZIA TOWER  

Táto kapitola popisuje kroky na prípravu UPS a Batériového modulu pre použitie tower verzie 

 

 

POZOR: 

Pre vašu bezpečnosť a bezpečnosť výrobku musíte dôsledne dodržiavať pokyny uvedené nižšie. 

PRED VYKONÁVANÍM NASLEDUJÚCICH POSTUPOV OPERÁCIÍ SKONTROLUJTE, ČI JE UPS ÚPLNE 
VYPNUTÁ A ČI NIE JE ZAPOJENÁ DO SIEŤOVÉHO NAPÁJANIA ALEBO DO AKEJKOĽVEK ZÁŤAŽE 

 
 
Po vytiahnutí z obalu je UPS už prednastavená na inštaláciu v konfigurácii tower 
Ak chcete dokončiť konfiguráciu, jednoducho pripojte UPS k dvom oporným nožičkám. 
 
 

 Každá noha pozostáva z troch častí, ktoré sa navzájom spájajú na kĺboch. Ak chcete spojiť nohu, postupujte podľa 
obrázka. 

 

 
 
 
 

 Zostavte dve nožičky a zaistite UPS nad nimi, ako je znázornené na obrázku nižšie. 
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VERZIA TOWER S BATÉRIOVÝM MODULOM  

 

PRED VYKONANÍM NASLEDUJÚCICH POSTUPOV OPERÁCIÍ, SA UISTIŤE ŽE: 

 UPS JE KOMPLETNE VYPNUTÁ A  NIE JE PRIPOJENÁ K SIEŤOVÉMU NAPÁJANIU ALEBO K 
AKEJKOĽVEK ZÁŤAŽI. 

 BATÉRIOVÝ MODUL JE ODPOJENÝ Z UPS, Z AKÉHOKOĽVEK INÉHO BATÉRIOVÉHO MODULU A 
S OTVORENÝM BATÉRIOVÝM IZOLÁTOROM 

 
 

 Pri verzii Batériového modulu, sa každá noha skladá zo štyroch častí: dve podpery a predĺženie. Zostavte dve 
nožičky, ako je znázornené na obrázku nižšie  

 

 
 
 
 
 
 

 Posuňte UPS a batériovú skrinku do dvoch držiakov. 
 
 

 

 
 
 
 

 Pre akékoľvek prídavné Batériové moduly opakujte postup uvedený vyššie. 
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VERZIA RACK  

Poradie operácií, ktoré treba dodržiavať, aby ste transformovali UPS alebo Batériový modul do rackovej verzie, sú popísané 
nižšie. 
 

 

PRED VYKONANÍM NASLEDUJÚCICH POSTUPOV OPERÁCIÍ, SA UISTIŤE ŽE: 

 UPS JE KOMPLETNE VYPNUTÁ A  NIE JE PRIPOJENÁ K SIEŤOVÉMU NAPÁJANIU ALEBO K 
AKEJKOĽVEK ZÁŤAŽI. 

 TBATÉRIOVÝ MODUL JE ODPOJENÝ Z UPS, Z AKÉHOKOĽVEK INÉHO BATÉRIOVÉHO MODULU A 
S OTVORENÝM BATÉRIOVÝM IZOLÁTOROM 

 
 
 
 

1. Uchopťe panel za boky a opatrne ho odtiahnite z jeho polohy tak, 
aby ste ho mohli otáčať   
POZOR: Panel sa musí odstrániť.  
NEPOKÚŠAJŤE SA PANEL ODSTRÁNIŤ INÝM SPôSOBOM 

 
 
 
 
 

2. Otočte panel o 90° proti smeru hodinových ručičiek a opatrne ho 
vložte do špeciálneho krytu. 

 
 
 
 
 

3. V tomto bode s UPS alebo Batériového Modulu v horizontálnej 
polohe zaistite držadlá pomocou dodaných skrutiek, ako je 
znázornené na obrázku .   

 
 
 
 
POZNÁMKA: Vzhľadom na vysokú hmotnosť je použitie nosných držiakov povinné pri inštalácii rackov (vodítko s 

podporou v tvare písmena L). Z rovnakého dôvodu sa odporúča, aby bol UPS a batéria umiestnené v 
spodnej časti skrinky. 
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PRIPOJENIE NAPÁJANIA 

 

VŠETKY OPERÁCIE POPISOVANÉ V TEJTO ČASTI MUSIA BYŤ VYKONANÉ IBA KVALIFIKOVANÝM 
PERSONÁLOM. Naša spoločnosť nepreberá žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnymi 
pripojeniami alebo operáciami, ktoré nie sú obsiahnuté v tejto príručke. 
 

 

UPS má v NEBEZPEČNÉ elektrické napätie, aj keď je  vypnuté vstupné a / alebo vypínače batérie.  
Vnútri UPS sú ochránné bezpečnostné panely, ktoré by nemali odstrániť neškolení pracovníci . Všetky inštalácie 
a údržby alebo prevádzky zahŕňajúce prístup do UPS vyžadujú používanie nástrojov a môžu byť vykonávané len 
školenými pracovníkmi. 
 
Pre vykonanie nasledujúcich operácií musí byť UPS odpojená od napájacieho zdroja, vypnutá a so 
všetkými spínačmi a držiakmi poistky otvorenými.. 

 
 
 
 
 

1. Na pripojenie ku konektorom 
INPUT, OUTPUT a BYPASS (ak 
sú k dispozícii) sa odporúča 
používať trojžilové, dvojžilové 
viacžilové káble (Zem-Neutral-
Fáza). 

 

2. Prehľad prierezu nájdete v odseku 
"Podrobnosti o priereze 
pripojovacích káblov". 

 

3. Drôty je potrebné odizolovať a 
zasunúť do svoriek (pre dľžku 
strihania pozri odsek "Podrobnosti 
o priereze pripojovacích káblov"). 
 
POZNÁMKA: Ak chcete odstrániť 

vodič, vložte plochý skrutkovač do 
otvoru na svorkovnicu nad 
prívodom drôtu 

 

4. Upevnite káble káblovými 
priechodkami. 

 

5. Po dokončení inštalácie zatvorte 
kryt zásuvky a zaistite skrutkami. 

 

 

Model 5-6 kVA – Inštalácia krycej svorky 

 

Model 8-10 kVA – Krycia svorka : štandartná inštalácia 

 

Models 8-10 kVA – Krycia svorka: 90° inštalácia 
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VNÚTORNÉ OCHRANNÉ ZARIADENIA V UPS 

Nachádzajú sa v UPS poistky (nie sú prístupné) na ochranu vstupného stupňa usmerňovača, výstupnej fázy meniča a 
batérií.  
Interná bypassová linka v UPS nie je chránená poistkami. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené hodnoty poistiek vnútornej 
ochrany . 
 
 

 Vnútorné ochranné zariadenia 

UPS Mod. Vstupné poistky Batériové poistky Výstupné poistky 

5 kVA 2 x 25A GF (6,3x32)  80A aR 2 x 25A GF (6,3x32)  

6 kVA 2 x 25A GF (6,3x32)  80A aR 2 x 25A GF (6,3x32)  

8 kVA 80A aR 80A aR 63A aR 

10 kVA 80A aR 80A aR 63A aR 

 
 
 
 
 
 

SKRAT 

Ak dôjde k poruche záťaže, UPS sa chráni obmedzením hodnoty a trvaním dodávaného prúdu (skratový prúd). 
Tieto hodnoty závisia aj od stavu prevádzky UPS v čase poruchy, tieto môžu byť buď (v tabuľke "Technické údaje" sú 
opísané ochranné charakteristiky a časovanie): 

 UPS v NORMÁLNEJ PREVÁDZKE: zaťaženie sa okamžite prepne na bypassovú linku: vstupná linka je pripojená k 
výstupu bez akejkoľvek vnútornej ochrany  

 UPS v PREVÁDZKE z BATÉRIÍ: UPS sa chráni tým, že poskytuje vyšší prúd ako nominálny (pozri odsek 
"Technické údaje") a po uplynutí tohto času sa sama vypne. 

 
 
 
BACKFEED 

UPS má vnútornú ochranu proti spätným ovplyvnením siete 
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EXTERNÉ OCHRANNÉ ZARIADENIA  

OCHRANNÁ LINKA : MAGNETOTERMÁLNA alebo POISTKA 

V rámci UPS sú ochranné zariadenia pre výstupné a vnútorné poruchy. 

Musíte chrániť vstupnú linku (a samostatnú bypass linku, ak je prítomná) s príslušnými ochrannými zariadeniami. Tieto 
zariadenia musia spĺňať predpisy krajiny, v ktorej je UPS inštalovaná.  

Na nastavenie elektrického vedenia nainštalujte magnetotermický spínač smerom proti prúdu z UPS s poistkou typu C alebo 
D alebo gR. Prosím postupujte podľa pokynov v nasledujúcej tabuľke: 

 
 

 Automatické externé ochranné zariadenia 

UPS Mod. Sieťový vstup Samostatný vstup bypassu (voliteľný) 

5 kVA 40A / 

6 kVA 40A / 

8 kVA 63A / 

10 kVA 63A 63A 

 
 
BEZPEČNOSTNÉ ZARIADENIA: DIFERENCIÁLNE 

Rozdielový prepínač umiestnený proti prúdu musí mať nasledujúce charakteristiky: 

 Diferenčný prúd upravený na súčet UPS + zaťaženie; odporúčame, aby sa zabránilo nežiadúcej aktivácií. 

 Diferenciálny typ B 

 
 

ÚDAJE PRIEREZU PRIPOJOVACÍCH KÁBLOV 

Odporúčame, aby káble INPUT / OUTPUT a BATTERY prešli pod UPS. 
Na určenie minimálneho prierezu vstupných a výstupných káblov pozri nižšie uvedenú tabuľku: 
 

 

Prierez káblov (mm2)
*
 

VSTUP BYPASS (voľitelné) VÝSTUP 

UPS Mod. PE  L N PE  L N PE  L N 

5 kVA 6 / 6 

6 kVA 6 / 6 

8 kVA 10 (16 max) / 10 (16 max) 

10 kVA 10 (16 max) 10 (16 max) 10 (16 max) 

- Prierezy uvedené v tabuľke sa vzťahujú na maximálnu dĺžku 10 metrov  
 
Iba pre modely 8-10 kVA:  Prierez je určený pre pripojovacie káble (bez výstupkov). 

 
Poznámka: maximálny prierez káblov, ktorý je možné vložiť do svorkovnice, je: 

 
- 15 mm2 pre UPS 5-6 kVA 
- 18 mm2 pre UPS 8-10 kVA 
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PRIPOJENIA 

 

Prvý zapojený vodič je ochranný uzemňovací vodič, ktorý sa má vložiť do svorky označenej PE. Počas 
prevádzky musí byť UPS pripojený k uzemňovaciemu systému 

 
Pripojte vstupné a výstupné káble ku svorkovnici tak, ako je znázornené na obrázku nižšie: 
 
 

Model 5-6 kVA 

 

Model 8-10 kVA 

 

 
 

Model 8-10 kVA s oddeleným bypassom  “DI” 

 

 

 

NEUTRÁLY VSTUP A BYPASS MUSÍA BYŤ VŽDY PRIPOJENÉ  
VSTUPNÉ A BYPASSOVÉ LINKY MUSIA UKAZOVAŤ ROVNAKÉ NEUTRÁLNE NAPÄTIE.   
 
VERZIA "DI" JE VYBAVENÁ PREPÍNAČOM NA INŠTALÁCIU UPS AJ BEZ SAMOSTATNEJ LINKY BYPASSU.
  
PRIPOJTE BYPASSOVÚ LÍNKU ODSTRÁNENÍM PREPOJKY MEDZI TERMINÁLOM "JP" A "L". 
UPOZORNENIE: ŽIADNÉ INÉ KABLE NESMÚ BYŤ VLOŽENÉ V SVORKOVNICI "JP". 

  
 

 
 

POZNÁMKA 

 

1. Ak nie je k dispozícii "externý manuálny bypass", uistite sa, že medzi svorkami 1 - 2 (Prepnúť obtok) je prepojka. 

2. Maximálny prierez káblov, ktorý je možné vložiť do svorkovnice 1, 2, 3 a 4, je: 

- 2,5 mm
2
 pre holé káble 

- 1,5 mm
2
 pre káble s výstupkami. 

 
The stripping length is 8 mm 
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SCHÉMA PRIPOJENIA PRE PRIPOJENIE K ELEKTRICKÉMU SYSTÉMU 

 
UPS bez akejkoľvek zmeny v neutrálnom stave 

 

 
 
 
 

UPS s galvanickým oddelením na vstupe 
 

 
 
 
 

UPS s galvanickým oddelením na výstupe 
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Ak je prítomná samostatná voľba bypassu "DI", najprv odstráňte prepojku medzi JP a L pred pripojením bypassovej linky. 
POZNÁMKA: neutrál hlavného napájacieho vedenia a bypassovej linky sú pripojené v UPS, preto musia byť uvedené na 

rovnaký potenciál. Ak sú oba zdroje napájania odvodené z rôznych zdrojov, na jednom zo vstupov musí byť nainštalovaný 
izolačný transformátor. 
 
 

UPS bez zmeny v neutrálnom stave a s oddeleným vstupom bypassu 
 

 
 

 
 

UPS s galvanickým oddelením a samostatným vstupom bypassu 
 

 
 
 
 

UPS s galvanickým oddelením na výstupe a samostatným vstupom bypassu 
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Samostatný bypass s rôznymi líniami: 
ak je prítomná samostatná voľba bypassu "DI", najprv odstráňte prepojku medzi JP a L pred pripojením bypassovej linky..  
Ochranné zariadenia musia byť prítomné na hlavnom prívodnom vedení a bypassovej linke. 
Poznámka: neutrál hlavného napájacieho vedenia a bypassovej linky sú pripojené v UPS, preto musia mať rovnaký 

potenciál.  
Ak sú oba zdroje napájania odvodené z rôznych zdrojov, na jednom zo vstupov musí byť nainštalovaný izolačný 
transformátor. 
 
 
 

 
UPS bez zmeny v neutrálnom stave a s oddeleným vstupom bypassu 

pripojený k nezávislému napájaciemu vedeniu 
 

 
 
 
 
 
 

UPS s oddeleným vstupom bypassu na nezávislom napájacom vedení 
a s galvanickým oddelením na vstupe 

 

 
 
 
 
 

 
UPS s oddeleným bypassovým vstupom pripojeným k nezávislému napájaciemu vedeniu 

a s galvanickým oddelením pri výstupe 
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INŠTALÁCIA BATÉRIOVÉHO MODULU 

 

POZOR: 
SKONTROLUJTE NA TYPOVOM ŠTÍTKU, ČI NAPÄTIE V BATÉRIOVOM MODULE JE ROVNAKÉ AKO 
POVOLUJE UPS. PRIPOJENIE MEDZI UPS A BATÉRIOVÝM MODULOM MUSÍ BYŤ VYKONANÉ S 
VYPNUTÝMI ZARIADENIAMI A ODPOJENÝMI ZO SIEŤE. 

 
Batériové moduly môžu byť inštalované v sérií kvôli dlhšej dobe zálohovania. Pripojte batériové moduly v sérii, ako je 
znázornené na obrázku nižšie: 
 
 
 

 
 
 
 
 

KONFIGURÁCIA MERANIA KAPACITY BATÉRIE 

Pred inštaláciou jednej alebo viacerých batériových modulov musí byť UPS nakonfigurovaná, aby sa aktualizovala menovitá 
hodnota kapacity (celkový počet interných batérií Ah UPS + externé batérie) pomocou vyhradeného konfiguračného softvéru. 
Batériový modul môže byť nainštalovaný iba vtedy, keď je UPS vypnutá a odpojená od elektrickej siete. 
 

 

POZOR: 

Pripojovacie káble nemôžu byť rozšírené používateľom. 
Maximálna dĺžka pripojovacích káblov medzi UPS (bez vnútorných batérií) a batériovým modulom je 3 metre. 
Po pripojení UPS k batériovému modulu vložte poistky a otočte v batériovom module izolátory batérie 
(SWBATT) do polohy ON. 
Odporúča sa, aby ste nepripojili viac než 5 batériových modulov  v kaskáde do jedného UPS. Ak chcete zvýšiť 
kapacitu, odporúčame inštalovať batériový modul s vyššími  kapacitamy batérií. 
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POUŽITIE 

 

PRIPOJENIE A PRVÉ ZAPNUTIE 

1) Zapniťe UPS. 

2) Stlačte spínač 1/0 umiestnený pod odnímateľným predným panelom. 

3) Po chvíli sa UPS zapne, displej sa rozsvieti, zaznie pípnutie a ikona  začne blikať. UPS je v 

pohotovostnom režime: znamená, že spotrebuje len malé množstvo energie.  Mikroprocesor, ktorý dohliada na 
vlastnú diagnostiku, je napájaný; batérie sa nabíjajú; a všetko je pripravené na aktiváciu UPS . Prevádzka batérie je 
tiež v pohotovostnom režime za predpokladu, že časovač je aktívny. 

4) Pripojte zariadenie k výstupu UPS pomocou káblov nie dlhších ako 10 metrov. 
UPOZORNENIE: Nepripájajte zásuvky IEC 10A a 16A k zariadeniam, ktoré absorbujú viac ako 10A resp. 16A.Pri 
zariadeniach, ktoré prekračujú tieto úrovne, používajte iba príslušné terminály. 

5) Skontrolujte, ktorý režim prevádzky je nastavený na displeji, a ak je to potrebné, pozrite si odsek "Konfigurácia 
prevádzkových režimov" a nastavte požadovaný režim. Pre pokročilé konfigurácie nastavte UPS s príslušným 

konfiguračným softvérom. 

 

ZAPNUTIE ZO SIEŤE 

1) Stlačte tlačidlo "ON" na 1 sekundu. Po stlačení tlačidla sa všetky ikony na displeji rozsvietia na 1 sekundu a UPS 
zapípa. 

2) Zapnite zariadenie pripojené k UPS. 

Pri prvom zapnutí: po 30 sekundách skontrolujte, či UPS pracuje správne: 

1) Simulujte výpadok odpojením napájania z UPS. 

2) Záťaž musí byť naďalej napájaná, na displeji sa musí rozsvietiť ikona  a každé 4 sekundy musí byť pípanie. 

3)  Po opätovnom pripojení sa musí UPS vrátiť späť do prevádzky zo siete. 

 

 
 

ZAPNUTIE Z BATÉRIÍ 

1) Stlačte spínač 1/0 umiestnený pod odnímateľným predným panelom. 

2) Podržte stlačené tlačidlo "ON" aspoň na 5 sekúnd. Všetky ikony na displeji sa rozsvietia na 1 sekundu. 

3) Zapnite zariadenie pripojené k UPS. 

 
 

VYPNUTIE UPS 

Ak chcete UPS vypnúť, držte stlačené tlačidlo "STBY" najmenej na 2 sekundy . UPS sa vráti do pohotovostného režimu a 

ikona  začne blikať: 

1) Ak je sieťový zdroj prítomný, musí sa stlačiť spínač 1/0, aby sa úplne vypol UPS. 

2) Počas prevádzky v režime batérie s nenastaveným časovačom sa UPS po 30 sekundách automaticky vypne.  
Ak je však nastavený časovač, stlačte a podržte stlačené tlačidlo "STBY" najmenej na 5 sekúnd, aby ste vypnuli 
UPS. Pre úplné vypnutie stlačte spínač 1/0. 

 
 

VNÚTORNÉ NASTAVENIE HODÍN 

Počas prvej inštalácie musíte nastaviť interné hodiny UPS cez konfiguračný softvér . Ak zariadenie UPS zostane vypnuté 
alebo deaktivované dlhšie ako 3 dni, bude potrebné znovu nakonfigurovať hodiny, aby nedošlo k poruche žiadnej 
naprogramovanej konfigurácie zapnutia alebo vypnutia. 
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DISPLAY PANEL MESSAGES 

Táto kapitola podrobne opisuje rôzne informácie, ktoré je možné zobraziť na displeji LCD. 
 
 

SPRÁVY STAVU UPS 

IKONA STAV OPIS 

  

 

Svieti Označuje chybu 

Bliká UPS je v pohotovostnom režime 

 

 

Svieti Označuje bežnú prevádzku 

 

 

Svieti UPS pracuje z elektrickej siete 

Bliká 
UPS pracuje zo siete, ale výstupné napätie nie je synchronizované so 
sieťovým napätím 

 

 

Svieti 
UPS pracuje z batérie. V tomto stave UPS vydáva akustický signál 
(pípnutie) v pravidelných 4-sekundových intervaloch. 

Bliká 
Výstraha pred vybitím batérie. Indikuje, že autonómia batérie sa blíži ku 
koncu. V tomto stave UPS vydáva pípnutie v pravidelných 1-
sekundových intervaloch. 

 

 

Svieti Označuje, že záťaže pripojené k UPS sú napájané obtokom 

 

 

Dynamic Indikuje odhadované percentuálne nabitie batérií 

 

 

Dynamic 
Indikuje percento zaťaženia aplikované na UPS v porovnaní s 
nominálnou hodnotou. 

 

 
Bliká Je potrebná údržba. Obráťte sa na centrum podpory. 

 

 

Svieti 
Indikuje, že časovač je aktívny (naprogramované zapnutie a vypnutie). 
Časovač sa môže aktivovať / deaktivovať pomocou konfiguračného 
softvéru. 

Bliká 1 minútu, kým sa UPS nezapne alebo 3 minúty kým sa nevypne 

 

 

Off * Zásuvky EnergyShare nie sú nakonfigurované (vždy pripojené). 

Svieti* 
Zásuvky EnergyShare boli nakonfigurované prostredníctvom 
konfiguračného softvéru. V tomto okamihu sú pripojené zásuvky. 

Bliká * Nastala súvisiaca udalosť. výstupy EnergyShare boli odpojené. 

 
* Ďalšie informácie o konfigurácii zásuviek EnergyShare nájdete v časti "Ďalšie funkcie" 
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OBLASŤ ZOBRAZENIA MERANIA  

The front panel can be used to display important UPS operating information. When the UPS is switched-on, the display 
shows the main voltage value. 
To display a different measurement, press the “SEL” button repeatedly until the desired measurement appears. 
In the event of a fault/alarm (FAULT) or a lock (LOCK), the display will automatically show the type and code of the 
corresponding alarm. 
 
Some examples are shown below: 
 
 

GRAFICKÉ     

ZNÁZORNENIE 
(1)

 
OPIS 

 GRAFICKÉ 

ZNÁZORNENIE 
(1)

 
OPIS 

     

 

Sieťové napätie 

 

 

Percento nabíjania 
batérie 

     

 

Sieťová frekvencia 

 

 

Celkové napätie batérie 

     

 

Výstupné napätie UPS 

 

 

Percento zaťaženia 

     

 

Frekvencia výstupného 
napätia 

 

 

Prúd absorbovaný 
zaťažením 

     

 

Zostatkový čas batérií 

 

 

Vnútorná teplota UPS 

     

 

Porucha / Alarm (2): 
zobrazí sa príslušný kód 

 

 

Uzamknutie (2): zobrazí 
sa príslušný kód 

 

(1)
 Hodnoty zobrazené na obrázkoch v tabuľke sú iba indikátorom. 

(2)
 Kód FAULT / LOCK sa môže zobraziť len vtedy, keď sú aktívne (prítomnosť poruchy / alarmu alebo zámku). 

 



- 29 - 

 

KONFIGURÁCIA REŽIMU PREVÁDZKY 

Oblasť zobrazenia zobrazená na obrázku zobrazuje aktívny prevádzkový 
režim a umožňuje užívateľovi vybrať si iné režimy priamo z panelu 
displeja. 

 
 
AKO POSTUPOVAŤ: 

 Pre prístup do oblasti konfigurácie držte stlačené tlačidlo "SEL" po dobu najmenej 3 sekúnd. 

 Ak chcete zmeniť režim, stlačte tlačidlo "ON". 

 Symbol zodpovedajúci aktuálne nastavenému režimu sa rozsvieti. 

 Ak chcete potvrdiť zvolený režim, podržte stlačené tlačidlo "SEL" po dobu najmenej 3 sekúnd. 

 
 

MOŽNÉ NASTAVENIA 

Jednotka UPS je navrhnutá tak, aby bola konfigurovaná v rôznych prevádzkových režimoch: 

 ON-LINE je režim s najväčšou ochranou proti zaťaženiu a najvyššou kvalitou výstupného priebehu (*) 

 ECO je režim, ktorým UPS spotrebováva najmenšie množstvo energie, a preto je najefektívnejším (**) 

 SMART ACTIVE: v tomto režime sa UPS rozhodne, či bude pracovať v režime ON-LINE alebo ECO podľa štatistiky 

o kvalite sieťového napájania. 

 STAND-BY OFF [Režim 1]: UPS funguje ako núdzový zdroj napájania. Ak je napájanie napájané zo siete, záťaž nie 

je napájaná, avšak ak je sieťové napájanie zlyhané, záťaž je napájaná z UPS.  

 

(*) Efektívna hodnota (rms) výstupnej frekvencie a napätia je kontinuálne riadená mikroprocesorom, nezávisle od tvaru 
vlny sieťového napätia, udržiavajúc výstupnú frekvenciu synchronizovanú s napájaním v konfigurovateľnom rozsahu. 
Mimo tohto dosahu sa výstup UPS de-synchronizuje zo sieťového napájania a prechádza na nominálnu frekvenciu; v 
tomto stave zariadenie UPS nemôže použiť bypass 

 
(**) Aby sa optimalizoval výkon, v režime ECO je zaťaženie normálne poháňané bypassom. Pokiaľ dôjde k výpadku siete z 

povoleného rozsahu tolerancie, prepne sa zariadenie UPS do režimu ON LINE. Ak sa sieť vráti do povoleného 
tolerančného rozsahu najmenej po dobu piatich minút, jednotka UPS sa vráti k napájaniu záťaže z bypassu 

 
 

ĎALŠIE FUNKCIE 

 
MANUÁLNY BYPASS 
 

Pomocou funkcie manuálny bypass môže byť UPS prepnutý na obtok. V tomto stave je zaťaženie napájané priamo vstupnou 
sieťou, akékoľvek narušenie siete priamo ovplyvňuje záťaž. 

 

POZOR 
PRED VYKONANÍM NASLEDUJÚCICH PREVÁDZKOVÝCH POSTUPOV, SA UISTITE, ŽE VSTUPNÉ A 
VÝSTUPNÉ FREKVENCIE SA ZHODUJÚ A UPS NIE JE NAPÁJANÁ Z BATÉRIÍ 

 
Upozornenie: aj keď UPS zapnutá, záťaž sa odpojí v prípade výpadku siete. 

Ak sa vstupná sieť odchyľuje od stanovených tolerancií, UPS sa automaticky prepne do pohotovostného režimu a odpojí 
záťaž. 
Ak chcete prepnúť UPS do manuálneho režimu bypassu, súčasne stlačte a podržte súčasne tlačidlá ON a SEL aspoň na 4 
sekundy. 
Na displeji sa zobrazí kód "C02". 
Ak sa chcete vrátiť do normálneho režimu prevádzky, stlačte znova tlačidlá ON a SEL aspoň na 4 sekundy. 
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PROGRAMOVATEĽNÉ POMOCNÉ ZÁSUVKY (EnergyShare) 
 

Zásuvky EnergyShare sú zásuvky, ktoré umožňujú automatické odpojenie zaťaženia, ktoré sa na ne vzťahuje za určitých 
prevádzkových podmienok. Udalosti, ktoré určujú automatické odpojenie konektorov EnergyShare, môžu byť vyberané 
používateľom prostredníctvom konfiguračného softvéru . Napríklad je možné vybrať odpojenie po určitej dobe prevádzky 
batérie; alebo keď bola dosiahnutá prahová hodnota predbežného poplachu pre vybitie akumulátora alebo keď nastane 
udalosť preťaženia. 
Štandardne nie sú zásuvky Energyshare nakonfigurované a preto fungujú ako iné zásuvky. 
Funkcia EnergyShare je spojená s ikonou na displeji, ktorej význam je vysvetlený v odseku s názvom "Správy panelu 
displeja". 
Prítomnosť a počet týchto zásuviek závisí od typu UPS, tieto zásuvky sú ľahko rozpoznateľné označením EnergyShare 
umiestneným vedľa nich. 
 
 
DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE SVORKOVNICE a R.E.P.O. 
 

Terminál diaľkového ovládania umožňuje implementáciu funkcie REPO (Remote Emergency Power Off) a diaľkové 
zapínanie a vypínanie UPS. 
  
UPS je dodávaný výrobcom so skratovacími svorkami REPO. Pri inštalácii odstráňte skrat a pripojte sa k normálne 
uzatvorenému kontaktu zariadenia    
V prípade núdze, ak sa používa zastavovacie zariadenie, sa otvorí ovládací prvok REPO a UPS prejde do pohotovostného 
režimu a záťaž sa úplne odpojí. 
 
Pozor: pred reštartovaním UPS resetujte zariadenie zastavenia. 
 

Obvody svorkovnice diaľkového ovládania sú samostatne napájané pomocou obvodov SELV. Preto nie je potrebné externé 
napájanie. Keď je kontakt zatvorený, cirkuluje maximálny prúd 15 mA. 
Všetky prepojenia so svorkovnicou diaľkového ovládania sa vykonávajú pomocou kábla, ktorý zaručuje dvojité izolácie. 
 
Logika pripojenia: 
 

 

 
R.E.P.O. 

Táto funkcia sa aktivuje otvorením kontaktu medzi kolíkmi 1 a 2. 

REMOTE ON 
Táto funkcia sa aktivuje zatvorením kontaktu medzi kolíkmi 2 a 3 na 

niekoľko sekúnd. 

 
 
 

 

REDUKČNÝ AUXILIÁRNÝ NAPÁJACÍ ADAPTÉR PRE AUTOMATICKÝ BYPASS 

Jednotka UPS je vybavená redundantným pomocným napájacím adaptérom, ktorý umožňuje prevádzku na automatickom 
bypasse aj v prípade hlavných pomocných porúch napájania . Ak sa vyskytne porucha, keď UPS vypne hlavné pomocné 
napájanie, záťaž je napájaná automatickým bypassovým automatickým obtokom bez akejkoľvek vnútornej ochrany a bez 
akéhokoľvek obmedzenia výkonu dodaného do záťaže. V tomto stave núdze akékoľvek poruchy prítomné na vstupnom 
vedení ovplyvňujú záťaž. Multiprocesorová doska a ovládací panel nie sú v tomto režime napájané; preto sú diódy LED a 
displeje vypnuté. 
 
 

 

EXTERNNÝ SNÍMAČ TEPLOTY 

Tento vstup NIEJE IZOLOVANÝ môže byť použitý na meranie teploty vo vnútri vzdialenej batérie. 

 

 

Je nevyhnutné, aby sa použila len súprava poskytnutá výrobcom. Akékoľvek použitie, ktoré nespĺňa špecifikácie, 
môže spôsobiť poruchy alebo poruchy zariadenia. 

 
Ak ho chcete nainštalovať, zapojte kábel, ktorý je súčasťou špeciálnej súpravy, do prístroja "EXT BATTERY TEMP PROBE". 
Po inštalácii aktivujte funkciu merania vonkajšej teploty pomocou konfiguračného softvéru.  
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VÝMENA BATÉRIOVÉHO SETU (IBA PRR 5 - 6 KVA) 

Jednotka UPS je tiež vybavená vyhradeným batériovým setom, ktorý umožňuje bezpečnú výmenu batérií (hot swap) vďaka 

chránenému systému pripojenia. 
 

 

 KEĎ JE BATÉRIOVÝ SET ODPOJENÝ, ZÁŤAŽ PRIPOJENÁ K UPS NIE JE CHRÁNENÁ V PRÍPADE 
ZLIHANIA HLAVNÉHO NAPÁJANIA 

 BATÉRIOVÝ SET JE VEĽMI ŤAŽKÝ . BUDŤE EXTRÉMNE OPATRNÝ PRI VYBERANÍ. 

 
 

1. Nastavte režim UPS ručne tak, že stlačíte tlačidlá ON-SEL na 4 sekundy (pozri odsek s názvom "Manuálny 
bypass"). Na displeji by sa mala zobraziť hlásenie "C02" POZNÁMKA: V tomto stave je zaťaženie napájané 
bypassom 
 

 
 
 

2. Batériový set je umiestnený za predným panelom UPS . Demontujte predný panel podľa obrázka (A). Odskrutkujte 
skrutky z držiaka akumulátora (B).  Odpojte konektor, ktorý pripája batériu k UPS (C). 
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3. Odstráňte zadržiavací panel batériového setu podľa pokynov na obrázku nižšie. 
 
 

 
 
 
 

4. Vytiahnite batériový set tak, že ho vytiahnete smerom von, ako je znázornené na obrázku nižšie. Buďte opatrní pri 
vyberaní a zdvíhaní batériového setu, pretože je ťažký.  
UPOZORNENIE: nový batériový set musí obsahovať rovnaké číslo a typ batérií (pozri štítok umiestnený na 
batériovom sete v blízkosti konektora). 
 
 

 
 
 
 

5. Vložte nový batériový set do priečinka a zasuňte ho do UPS . Vložte zadržiavací panel batériového setu späť do 
polohy a zaistite ho dvoma skrutkami, ktoré ste predtým vybrali . Pripojte kábel batériového setu k UPS a zatvorte 
predný panel . Nastavte UPS do normálneho prevádzkového režimu stlačením tlačidla ON + SEL po dobu najmenej 
4 sekúnd. 
 
 

6. Uistite sa, že na displeji sa nezobrazuje kód C02. 
 
 

7. Stlačte tlačidlo ON na 5 sekúnd, aby ste spustili postup overenia stavu batérie. 
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SOFTVÉR 

 

UPOZORNENIE: 

Ak sa používa komunikačný port RS232, nie je možné komunikovať s portom USB a naopak. 
Odporúča sa použiť kábel, ktorý je kratší ako 3 metre pre komunikáciu s UPS. 
Ak chcete získať ďalšie komunikačné porty s rôznymi funkciami, nezávisle od štandardných portov USB a 
RS232 na UPS, sú k dispozícii rôzne príslušenstvo, ktoré je možné vložiť do slotu pre komunikačné karty. 

  

 

Ak chcete skontrolovať dostupnosť nových, aktualizovaných verzií softvéru alebo pre viac informácií o 
dostupných príslušenstvách, navštívte webovú stránku www.riello-ups.com. 

 

 
 
 

MONITOROVACÍ A KONTROLNÝ SOFTVÉR 

Softvér PowerShield3 zaručuje efektívne a intuitívne riadenie UPS a zobrazuje všetky najdôležitejšie informácie, ako je 

vstupné napätie, aplikované zaťaženie a kapacita batérie. 
Je tiež schopný vykonávať vypínacie operácie, odosielať e-maily a sieťové správy automaticky, keď sa vyskytnú určité 
udalosti (vybrané používateľom). 
 
INŠTALÁCIA 

1) Pripojte jeden z komunikačných portov UPS k jednému z komunikačných portov počítača pomocou dodaného 
kábla.  

2) Stiahnite si softvér z webovej stránky www.riello-ups.com, v ktorom vyberiete konkrétny operačný system. 

3) Postupujte podľa pokynov inštalačného programu. 

4) Podrobnejšie informácie nájdete v používateľskej príručke, ktorú si môžete stiahnuť z www.riello-ups.com. 

 
 
 

KONFIGURAČNÝ SOFTVÉR 
 

Softvér na konfiguráciu a prispôsobenie umožňuje konfigurovanie a kompletnú vizualizáciu stavu UPS cez port USB alebo 
RS232. 
Zoznam možných konfigurácií dostupných pre používateľa nájdete v odseku "Konfigurácia UPS". 
 
INŠTALÁCIA 

 
Pripojte jeden z komunikačných portov UPS na jeden z komunikačných portov počítača pomocou dodaného kábla. 
 
Postupujte podľa pokynov inštalačného programu. Podrobnejšie informácie o inštalácii a používaní nájdete v 
softvérovej príručke, ktorú si môžete stiahnuť z našej webovej stránky www.riello-ups.com  
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KONFIGURÁCIA UPS 

Nasledujúca tabuľka znázorňuje všetky možné konfigurácie, ktoré sú k dispozícii používateľovi, aby sa UPS najlepšie 
prispôsobila individuálnym požiadavkám . Tieto operácie je možné vykonať pomocou konfiguračného softvéru. 
 
 

FUNKCIA OPIS PREDVOLENÉ 

Operating mode Výber prevádzkových režimov ON LINE 

Output voltage 
Výber menovitého výstupného napätia 

(Fáza - Neutrál) 
230 V 

Output nominal frequency Výber nominálnej výstupnej frekvencie 50 Hz 

Autorestart 
Čas čakania na automatické zapnutie po návrate sieťového 

napätia 
5 s 

Auto power off 
Automatické vypnutie UPS v režime batérie, ak je zaťaženie 

nižšie ako 5% 
neaktívny 

Buzzer Reduced Voľba režimu prevádzky zvukového alarmu Znížený 

EnergyShare off Výber režimu prevádzky zásuviek EnergyShare Vždy pripojené 

Timer Naprogramované zapnutie / vypnutie napájania UPS (denne) neaktívny 

Autonomy limitation Maximálna doba prevádzky batérie neaktívny 

Maximum load Výber limitu preťaženia používateľaom neaktívny 

Bypass Synchronization speed Výber rýchlosti synchronizácie meniča na linku obtoku 1 Hz/s 

External temperature Aktivuje čítanie externej sondy teploty neaktívny 

Bypass mode Slúži na výber spôsobu použitia bypassovej linky 
Aktívny / 

Vysoká citlivosť 
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FUNKCIA OPIS PREDVOLENÉ 

Bypass active in stand-by napájanie záťaže z bypassu s UPS v pohotovostnom režime 
neaktívny (záťaž NIE 

je dodávaná) 

Bypass frequency tolerance 
Výber akceptovaného rozsahu pre vstupnú frekvenciu pre 

prepnutie na bypass a synchronizáciu výstupu 
± 5% 

Bypass min.-max. threshold 
Výber akceptovaného rozsahu napätia pre prepnutie na 

bypass 

Nízka: 180 V 
 

Vysoká: 264 V 

Eco mode sensibility Výber citlivosti zásahu počas prevádzky v režime ECO Normal 

Eco mode  
min.-max. threshold 

Výber akceptovaného rozsahu napätia pre prevádzku v 
režime ECO 

Nízka: 200 V 
 

Vysoká: 253 V 

UPS without battery 
Prevádzkový režim bez batérií (pre konvertory alebo 

stabilizátory napätia) 
Prevádzka s 

batériami 

Battery low time 
 

Odhadovaná zostávajúca doba autonómie pri upozornení 
 " battery low " 

3 min. 

Automatic battery test Časový interval pre automatickú skúšku batérie 40 hodín 

Parallel common battery Bežná batéria pre paralelné systémy UPS neaktívny 

Internal battery capacity Nominálna kapacita batérie pre interné batérie 
Change according 
with UPS model  

External battery capacity Nominálna kapacita batérie pre externé batérie 

9 Ah pre UPS bez 
vnútorných batérií; 
0Ah všetky ostatné 

prípady 

Battery recharging current Nabíjací prúd v porovnaní s nominálnou kapacitou batérie 12% 
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KOMUNIKAČNÉ PORTY 

Na zadnej strane UPS (pozri UPS Views) sú prítomné nasledujúce komunikačné porty: 

 RS232 konektor 

 USB konektor 

 Rozširujúci slot pre ďalšie komunikačné karty 

 
 

RS232 KONEKTOR 

RS232 KONEKTOR 

 

PIN # SIGNAL POZNÁMKY 

1 
Programovateľný VÝSTUP #1 *:   
[predvolené: UPS v zamknutá] 

(*) Optoizolovaný kontakt max. + 30Vdc / 35mA.  
Tieto kontakty môžu byť spojené s inými udalosťami 
pomocou konfiguračného softvéru 

 
 
Ďalšie informácie o prepojení s UPS nájdete v samostatnej 
príručke 

2 TXD 

3 RXD 

5 GND 

6 Zdroj DC (Imax = 20mA) 

8 
Programovateľný VÝSTUP #2 *: 

[predvolené: Predbežný alarm s nízkou 
kapacitou batérie] 

9 
Programovateľný VÝSTUP #3 *: 
[predvolené: prevádzka batérie] 

 
 
 

 
KOMUNIKAČNÝ SLOT 

 
UPS je vybavená rozširujúcim slotom pre voliteľné komunikačné karty 
(viď obrázok vpravo), ktorý umožňuje komunikovať pomocou hlavných 
komunikačných štandardov. 
Niektoré príklady: 

 Sériový duplikátor 

 sieťová karta Ethernet s protokolmi TCP / IP, HTTP, HTTPS a 
SNMP 

 JBUS / MODBUS karta prevodníka protokolu 

 PROFIBUS protocol converter card 

 Karta s izolovanými kontaktmi relé 

 
 
 

 

 
Ak chcete skontrolovať dostupnosť ďalšieho príslušenstva, navštívte webovú stránku www.riello-ups.com. 
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RIEŠENIE PROBLÉMOV 

Nepravidelná prevádzka UPS často nie je spôsobená poruchami, ale jednoduchými problémami, nepríjemnosťami alebo 
rozptýlením.Preto sa odporúča používateľovi prečítať nižšie uvedenú tabuľku, ktorá poskytuje užitočné informácie o riešení 
najbežnejších problémov..  
 

 

VROVANIE: nižšie uvedená tabuľka často odkazuje na použitie údržby BYPASS (SWMB). Ak je zariadenie 
nainštalované, pred obnovením správneho fungovania UPS sa uistite, že je zapnutÉ a nie je v režime STAND-
BY. 

 
POZNÁMKA: Pre presný význam kódov uvedených v tabuľke si prosím prečítajte časť "ALARM CODES". 
 

PROBLÉM MOŽNÁ PRÍČINA RIEŠENIE 

UPS PRIPOJENÁ DO 
SIEŤE, NIE JE 

PREPNUTÝ DO STAND 
BY MÓDU 

(DISPLAY NESVIETI) 

CHÝBA PRIPOJENIE 
VSTUPNÉHO TERMINÁLU 

pripojenie k elektrickej sieti ku konektorom 

podľa pokynov v odseku o inštalácii  

1/0 PREPÍNAČ JE NASTAVENÝ 
NA 0 

Nastavte prepínač na hodnotu 1 

ISOLATOR (SWIN) JE 
OTVORENÝ 

Zatvorťe isolator 

CHÝBA NAPÁJANIE 
(BLACKOUT) 

Skontrolujte, či je napájanie v sieti. V prípade potreby 
vykonajte spustenie batérie, aby ste mohli napájanie 
zaťažiť. 

INTERVENCIA ZARIADENIA 
NA OCHRANU PRVKU 

Obnovte ochranu. Upozornenie: Uistite sa, že na 
výstupe UPS nie je žiadne preťaženie alebo skrat. 

NO POWER REACHES 
THE LOAD 

CHÝBA PRIPOJENIE K 
VÝSTUPNÉMU TERMINÁLU 

Pripojte záťaž k svorkám 

UPS JE V REŽIME STAND-BY Spustite sekvenciu spustenia 

BOL ZVOLENÝ STAND-BY OFF 
MÓD 

Prevádzkový režim sa musí zmeniť. V skutočnosti režim 
STAND-BY OFF (núdzový režim) napája iba zaťaženie 
pri výskyte čierneho výboja. 

PORUCHA UPS A 
AUTOMATICKÝ BYPASS SA 

NEPOUŽÍVA 

Vložte BYPASS údržby (SWMB) a obráťte sa na 
najbližšie servisné stredisko 

UPS PRACUJE Z 
BATÉRIÍ NO HLAVNÝ 

PRÍVOD JE STÁLE 
PRÍTOMNÝ 

INTERVENCIA ZARIADENIA 
NA OCHRANU PRVKU 

Obnovte ochranu. 
UPOZORNENIE: skontrolujte, či nie je na výstupe UPS 
žiadne preťaženie alebo skrat. 

VSTUPNÉ NAPÄTIE JE MIMO 
POVOLENÉ PREVÁDZKOVÉ 
HODNOTY PRE NAPÁJANIE 

ZO SIETE 

Problém spôsobený sieťovým napájaním. Počkajte na 
to, aby sa vstupné sieťové napätie vrátilo do 
tolerančných limitov. UPS sa automaticky vráti do siete. 
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PROBLÉM MOŽNÁ PRÍČINA RIEŠENIE 

DISPLEJ ZOBRAZÍ 
NASLEDOVNÝ KÓD: 

C01 

CHÝBA PREPOJKA NA 
R.E.P.O. KONEKTOR ALEBO 

NIE JE PRIPOJENÝ SPRÁVNE 

Namontujťe prepojku alebo sa uistite , že je vložená 
správne. 

DISPLEJ ZOBRAZÍ 
NASLEDOVNÝ KÓD: 

C05 

IZOLÁTOR BYPASSU PRE 
ÚDRŽBU (SWMB) 

ZATVORENÝ 
Otvorťe izolátor (SWMB). 

CHÝBA PREPOJKA NA 
SVORKÁCH 

 “PREPÍNAČ BYPASSU” 
Vložťe prepojku 

DISPLEJ ZOBRAZÍ 
JEDEN ALEBO VIAC Z 

NASLEDUJÚCICH 
KÓDOV 

A30, A32 
A UPS NENAŠTARTUJE 

OKOLITÁ TEPLOTA < 0°C 
Vyhrejte prostredie, počkajte, kým sa teplota chladiča 
zvýši nad 0 ° C a potom spustite UPS 

PORUCHA V TEPELNEJ 
NÁDRŽI TEPLOTNÝ SNÍMAČ 

Ak je aktivovaný bypass údržby (SWMB), vypnite a 
znovu zapnite UPS a vylúčte bypass údržby. Ak 
problém pretrváva, obráťte sa na najbližšie servisné 
stredisko 

DISPLEJ ZOBRAZÍ 
JEDEN ALEBO VIAC Z 

NASLEDUJÚCICH 
KÓDOV 
F09, F10 

PORUCHA VSTUPU V UPS 

Ak je aktivovaný BYPASS údržby (SWMB), vypnite a 
znovu zapnite UPS a vylúčte bypas údržby. Ak problém 
pretrváva, obráťte sa na najbližšie servisné stredisko 

DISPLEJ ZOBRAZÍ 
JEDEN ALEBO VIAC Z 

NASLEDUJÚCICH 
KÓDOV 

F11, F14, F17, L06, L07, 
L08, L09, L14, L17, L20 

ANOMÁLIE ZAŤAŽENIA 

Odstráňte zaťaženie. Vložte BYPASS údržby (SWMB), 
ak je k dispozícii, vypnite a opäť zapnite UPS. Vylúčte 
bypass údržby. Ak problém pretrváva, obráťte sa na 
najbližšie servisné stredisko 

CHYBA NA VSTUPE ALEBO 
VÝSTUPE V UPS 

Ak je aktivovaný bypass údržby (SWMB), vypnite a 
opäť zapnite UPS. Vylúčte bypass údržby. Ak problém 
pretrváva, obráťte sa na najbližšie servisné stredisko 

DISPLEJ ZOBRAZÍ 
JEDEN ALEBO VIAC Z 

NASLEDUJÚCICH 
KÓDOV 
F03, A08 

VNÚTORNÁ OCHRANA  
S POISTKAMI NA FÁZE ALEBO 

RELÉ NA VSTUPE JE 
POKAZENÉ   

Obráťte sa na najbližšie servisné stredisko 
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PROBLÉM MOŽNÁ PRÍČINA RIEŠENIE 

DISPLEJ ZOBRAZÍ 
NASLEDOVNÝ KÓD: 

A13 

OCHRANNÉ ZARIADENIA 
PROTI SPäTNÉMU PRÚDU Z 

BYPASSU (IBA AK JE BYPASS 
ODDELENÝ 

Obnovte ochranné zariadenie proti prúdu. 
UPOZORNENIE: skontrolujte, či na výstupe UPS nie je 
žiadne preťaženie alebo skrat 

BYPASSOVÝ ISOLÁTOR 
OTVORENÝ (SWBYP IBA AK 

JE BYPASS ODDELENÝ 
Zatvorte izolátor. 

DISPLEJ ZOBRAZÍ 
NASLEDOVNÝ KÓD: 

F19 

CHYBA NABÍJAČA BATÉRIÍ 

Otvorte držiaky poistky batérie (SWBATT) a vložte 
BYPASS údržby (SWMB) ak je prítomný, úplne vypnite 
UPS. UPS znovu zapnite a ak problém pretrváva, 
obráťte sa na najbližšie servisné stredisko 

DISPLEJ ZOBRAZÍ 
NASLEDOVNÝ KÓD: 

A26 

BATÉRIE MAJÚ PREPÁLENÉ 
POISTKY ALEBO DRŽIAK 
POISTIEK JE OTVORENÝ 

Vymeňte poistky alebo zatvorte izolátory (SWBATT). 
UPOZORNENIE: V prípade potreby odporúčame 
vymeniť poistky s inými rovnakým typom. 

DISPLEJ ZOBRAZÍ 
NASLEDOVNÝ KÓD: 

U06 

BATÉRIE SÚ VYBITÉ; UPS 
ČAKÁ NA NAPÄTIE BATÉRIE 

TO EXCEED THE SET 
THRESHOLD 

Počkajte na to, aby sa batérie dobili alebo spustili 
ručne. 

DISPLEJ ZOBRAZÍ 
JEDEN ALEBO VIAC Z 

NASLEDUJÚCICH 
KÓDOV 

L01, L10, L38, L39, L41 

PORUCHA V: 

 SYSTÉM CHLADENIA 
TEPLOTY ALEBO UPS 

 HLAVNÉ AUXILIÁRNE 
NAPÁJANIE 

 SPÍNAČ STATICKÉHO 
BYPASU 

Ak je aktivovaný bypass údržby (SWMB), vypnite a 
znovu zapnite UPS. Vylúčte bypass údržby. Ak problém 
pretrváva, obráťte sa na najbližšie servisné stredisko 

DISPLEJ ZOBRAZÍ 
JEDEN ALEBO VIAC Z 

NASLEDUJÚCICH 
KÓDOV 

A22, F23, L23 

ZÁŤAŽ NA UPS JE PRÍLIŠ 
VYSOKÁ 

Znížte zaťaženie pod hranicu 100% (alebo prah 
užívateľa pre kód A22) 

 DISPLEJ ZOBRAZÍ 
NASLEDOVNÝ KÓD: 

L26 

KRÁTKÝ OBVOD NA VÝSTUP 

Vypnite UPS. 
Odpojte všetky zariadenia. 

Znovu zapnite UPS. 
Opätovne pripojte zariadenia jeden po druhom, kým sa 
nezistí chyba. 
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PROBLÉM MOŽNÁ PRÍČINA RIEŠENIE 

DISPLEJ ZOBRAZÍ 
NASLEDOVNÝ KÓD: 

A39 

BATÉRIE ZLYHALI SKÚŠKOU 
PERIODICKEJ EFEKTÍVNOSTI 

Odporúča sa výmena batérií UPS, pretože už niesú 
schopné sa nabiť na maximum. 
Upozornenie: Výmenu batérií musí vykonávať 
kvalifikovaný personál. 

DISPLEJ ZOBRAZÍ 
JEDEN ALEBO VIAC Z 

NASLEDUJÚCICH 
KÓDOV 
F34, L34 

 TEPLOTA PROSTREDIA 
JE VYŠŠIA AKO 40 ° C 

 ZDROJE TEPLA 
ZATVORENÉ DO UPS 

 VENTILAČNÉ OTVORY SU 
ZABLOKOVANÉ ALEBO 
BLÍZKO PRI STEBE 

Aktivovať bypass pre údržbu (SWMB), ak je prítomný, 
bez vypnutia UPS. Týmto spôsobom budú ventilátori 
chladiť rýchlejšie. Odstráňte príčinu prehriatia a 
počkajte, kým teplota chladiča klesne. Vylúčte bypass 
údržby. 

FAULT IN TEMPERATURE 
PROBE OR UPS COOLING 

SYSTEM 

Insert the maintenance bypass (SWMB) if present, 
without switching off the UPS, so that the fans, while 
keeping running, cool the heat sink more rapidly and 
wait for the temperature of the heat sink to drop. Turn 
the UPS off and back on again. Exclude the 
maintenance bypass and if the problem persists, 
contact the nearest service centre.  

DISPLEJ ZOBRAZÍ 
JEDEN ALEBO VIAC Z 

NASLEDUJÚCICH 
KÓDOV 
F37, L37  

 AMBIENT TEMPERATURE 
HIGHER THAN 40°C 

 HEAT SOURCES CLOSE 
TO THE UPS 

 VENTILATION SLITS 
OBSTRUCTED OR TOO 
CLOSE TO THE WALLS 

 FAULT IN THE  
TEMPERATURE PROBE 
OR IN THE BATTERY 
CHARGER  COOLING 
SYSTEM  

Eliminate the cause of the overtemperature.  
Activate the maintenance bypass (SWMB) if present, 
open the battery fuse holder isolators (SWBATT) and 
wait for the temperature of the battery charger heat sink 
to drop. 
Close the battery fuse holders. If the problem persists, 
contact the nearest service centre. WARNING: never 
open the SWBATT fuse holders during battery 
operation.  

DISPLEJ ZOBRAZÍ 
NASLEDOVNÝ KÓD: 

L11  

STATICKÝ BYPASS ZLYHAL 
ALEBO PRASKOL 

Ak je prítomný, aktivujte BYPASS údržby (SWMB). 
Vypnite a znovu zapnite UPS. Vylúčte údržbový bypass 
a ak problém pretrváva, obráťte sa na najbližšie 
servisné stredisko. 

DISPLAY SA 
NEZOBRAZUJE ALEBO 
UKAZUJE NESPR=AVNE 

INFORMÁCIE 

DISPLEJ MÁ PROBLÉMY 
NAPÁJANIA 

Aktivujte údržbový bypass (SWMB), úplne vypnite UPS 
a počkajte niekoľko sekúnd. Znova zapnite UPS a 
skontrolujte správnu činnosť displeja. Vylúčte bypass 
údržby. Ak problém pretrváva, obráťte sa na najbližšie 
servisné stredisko 

DISPLEJ JE VYPNUTÝ, 
VENTILÁTORY SÚ 

VYPNUTÉ ALE ZÁŤAŽ JE 
POHÁŇANÁ 

CHYBA PRÍDAVNÉHO 
ZARIADENIA 

 NAPÁJACIEHO ZDROJA.  
UPS JE V BYPASSE 

PODPOROVANÁ 
REDUNDANDÝM ZDROJOM 

NAPÁJANIA 

Ak je prítomný, aktivujte BYPASS údržby (SWMB). 
Vypnite UPS, počkajte minútu a znova zapnite UPS. Ak 
sa displej nezapne alebo ak sekvencia zlyhá, obráťte sa 
na najbližšie servisné stredisko, ponechajte UPS v 
móde manuálneho bypassu 

 

 

 

POZOR: 

UPS v prípade trvalého zlyhania nie je schopná dodať záťaž . Ak chcete zabezpečiť úplnú ochranu vášho 
zariadenia, odporúčame vám nainštalovať zariadenie ATS (Automatic Transfer Switch) alebo externý 
automatický bypass. Viac informácií nájdete na stránke www.riello-ups.com 
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STAV/ KÓDY ALARMU 

Použitím sofistikovaného samodiagnostického systému môže  UPS skontrolovať a na paneli displeja zistiť jeho stav ak  
počas prevádzky sa vyskytli chyby alebo poruchy . Vždy, keď nastane problém, zariadenie UPS signalizuje udalosť 
zobrazením kódu a príslušného alarmu na displeji. 
 

 Príkazy : tieto kódy indikujú aktiváciu príkazu. 

KÓD POPIS 

C01 Remote switch-off command 

C02 Remote load on bypass command 

C03 Remote start-up command 

C04 Battery test running 

C05 Manual bypass command 

C06 Emergency switch-off command 

C08 Load on bypass command 

 

 Používateľské správy : tieto správy sa týkajú špecifickej konfigurácie alebo prevádzky UPS. 

KÓD POPIS 

U01 Low battery warning 

U02 Programmed switch-off enabled 

U03 Programmed switch-off imminent 

U04 Bypass disabled 

U05 Synchronisation disabled (UPS in Free running mode) 

U06 Waiting for battery charging 

U07 Service UPS 

U08 Service Batteries 

 
 
 

 Anomálie : ide o "menšie" problémy, ktoré nezastavujú UPS, ale môžu znižovať jeho výkon alebo zabraňovať 

používaniu niektorých jeho funkcií .  

KÓD POPIS 

A03 Inverter not synchronised 

A05 Overvoltage on input line of Phase1 

A08 Undervoltage on input line of Phase1 

A11 Input frequency outside tolerance limits 

A13 Voltage on bypass line of Phase1 out of tolerance limits 

A16 Bypass frequency out of tolerance limits  

A18 Voltage on bypass line out of tolerance limits 

A22 Load on Phase1 > user-defined threshold 

A25 Output isolator open 

A26 Positive branch batteries missing or battery fuses open 

A29 System temperature probe damaged 

A30 System temperature < 0°C 

A31 System temperature too high 

A32 Temperature of heat sink Phase1 < 0°C 

A37 External battery temperature probe damaged 

A38 External battery overtemperature 

A39 Positive branch batteries must be replaced 
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 Chyby: Ide o kritickejšie problémy v porovnaní s "anomáliami", akoby pretrvávali, môžu zastaviť UPS aj vo veľmi 
krátkom čase. 

KÓD POPIS 

F01 Internal communication error 

F03 Phase1 input fuse broken 

F09 Precharge of positive branch condensers failed 

F10 Precharge of negative branch condensers failed 

F11 BOOST stage anomaly 

F14 Inverter Phase1 sine curve distorted  

F17 Inverter stage anomaly 

F19 Positive battery overvoltage 

F23 Output overload 

F26 Phase1 output relay locked (will not open) 

F29 Phase1 output fuse broken or output relay locked (will not close) 

F32 Battery charger stage anomaly 

F33 Battery measures error 

F34 Heat sink overtemperature 

F37 Battery charger overtemperature 

F39 VDC Bus measures error 

F40 Fan failure 

F41 Redundant Bypass failure 
 
 

 

 
 
 

 Zámky : tieto kódy naznačujú, že UPS alebo jedna z jeho častí je uzamknutá . Zvyčajne im predchádza alarmový 

signál . V prípade poruchy a následného zablokovania meniča sa vypne a záťaž bude napájaná cez bypassovú 
linku (tento postup je vylúčený pre zámky spôsobené vážnym a pretrvávajúcim preťažením a pre tie spôsobené 
skratom). 

KÓD POPIS 

L01 Incorrect auxiliary power supply 

L02 One or more internal cables disconnected 

L03 Phase1 input fuse broken  

L06 BOOST stage overvoltage positive 

L07 BOOST stage overvoltage negative 

L08 BOOST stage undervoltage positive 

L09 BOOST stage undervoltage negative 

L10 Static bypass switch fault 

L11 L1 bypass output locked  

L14 Phase1 inverter overvoltage  

L17 Phase1 inverter undervoltage 

L20 Continuous voltage at inverter output or Sine curve of Phase1 inverter distorted 

L23 Phase1 output overload 

L26 Short circuit at Phase1 output 

L34 Phase1 heat sink overtemperature  

L37 Battery charger overtemperature 

L38 Temperature probe 1 damaged 

L39 Temperature probe 2 damaged 

L41 Battery charger temperature probe damaged  

L49 Inverter capacitor damaged 
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TECHNICKÉ ÚDAJE 

UPS MODEL 5 kVA 6 kVA 8 kVA 10 kVA 

VSTUP  

Menovité napätie [Vac] 220 - 230 – 240 (1P+N+PE) 

Maximálne prevádzkové napätie [Vac] 300 

Nominálna frekvencia [Hz] 50 - 60 

Akceptovaná tolerancia pre vstupné napätie 
bez aktivácie batérie  

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

Akceptovaná tolerancia vstupnej frekvencie 
bez aktivácie batérie (pre 50/60Hz)  

20% 
40-72Hz 

Menovitý prúd (1) [A] 25 30 40 50 

BATÉRIE 
 

Čas nabíjania (štandardné verzie) [h] < 4h pre 80% nabitia 

Menovité napätie [Vdc] 180 240 

Maximálny nabíjací prúd  
(iba pre ER verzie) (2) 

[A] 6 6 

VÝSTUP  

Menovité napätie (3) [Vac] Voliteľný: 220 / 230 / 240 

Frekvencia (4) [Hz] Voliteľný: 50 / 60 

Menovitý zdanlivý výstupný výkon [kVA] 5000 6000 8000 10000 

Menovitý výstupný výkon [kW] 5000 6000 8000 10000 

Preťaženie:  100% < zaťaženie < 110% 

Bypass je k dispozíciií: bypass aktivovaný po 10 minútach. 
 Potom pokračuje v práci na bypasse 

Bypass nie je k dispozíciií: zablokované po 10 minútach 

Preťaženie:    110% < zaťaženie < 130% 

Bypass je k dispozíciií: Bypass aktivovaný po 1 min 
zablokované po 1 hodine 

Bypass nie je k dispozíciií: blokované po 1 min 

Preťaženie:   130% < zaťaženie < 150% 

Bypass je k dispozíciií: Bypass aktivovaný po 5 sekundách 
zablokované po 10 minútach   

Bypass nie je k dispozíciií: zablokované po 5 sekundách 

Preťaženie zaťaženia > 150% 

Bypass je k dispozíciií: bypass okamžite aktivovaný 
zablokované po 3 sekundách 

Bypass nie je k dispozíciií: blokuje po 0,5 sekundy 

Skratový prúd  
(Bypassová linka nie je k dispozícii) 

Icc =2,5 In x 200 ms + 1,5 In x 300 ms 

Skratový prúd s dostupným bypassovým vedením bypass bol aktivovaný okamžite 

Špecifikácia obtoku SCR  
(na veľkosť ochrany bypassovej linky) 

I
2
tmax = 4325A

2 
sec I

2
tmax = 11250A

2 
sec 

OSTATNÉ ÚDAJE  

Únikový prúd smerom k zemi [mA] < 1,5 ≤ 1,7 

Izbová teplota (5) [°C] 0 – 40 

vlhkosť < 90% bez kondenzácie 

Ochranné zariadenia 
nadmerný výboj batérie - nadmerný prúd - skrat - prepätie - pod 
napätím - tepelné 

Rozmery  V x D x H [mm] 
131 x 640 x 448 - Tower 

19” x 640 x 3U - Rack 
2 x (131 x 640 x 448) – Tower 

2 x (19” x 640 x 3U) - Rack 

Rozmery  V x D x H 
(iba pre ER verziu) 

[mm] 
131 x 640 x 448 - Tower 

19” x 640 x 3U - Rack 
131 x 640 x 448 - Tower 

19” x 640 x 3U - Rack 

Váha [Kg] 45 46 19 + 62 20 + 62 

Váha (iba pre ER verziu)   20  21 

  



- 44 - 

 
 

BATÉRIOVÝ MODUL KSDV180P----NP- KSDV240P----NP- 

  

Menovité napätie [Vdc] 180 240 

Rozmery  V x D x H [mm] 
131 x 640 x 448 - Tower 

19” x 640 x 3U - Rack 

Váha [Kg] 42 52 

 
 
 
 
Ďalšie podrobnosti týkajúce sa technických údajov nájdete na webovej stránke 
  

(1) 
@ menovité zaťaženie, menovité napätie 220 Vac, nabíjanie batérie. 

(2) 
Nabíjací prúd sa automaticky reguluje podľa kapacity nainštalovanej batérie

 
.Zníženie prúdu dodaného pri zaťažení 

vyššom ako 80%. 

(3) 
Ak chcete udržiavať výstupné napätie v určenom rozsahu presnosti, po dlhšej dobe prevádzky môže byť potrebná 

opätovná kalibrácia. 

(4) 
Ak je sieťová frekvencia v rozmedzí ± 5% zvolenej hodnoty, UPS sa synchronizuje so sieťou

 
.Ak je frekvencia mimo 

rozsah tolerancie alebo v režime batérie, frekvencia je zvolená ± 0,1%. 

(5) 
20 - 25 °C pre maximálnu výdrž batérie. 
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