
 
 

komplexné riešenia ochrany napájania   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inštalačná a užívateľská príručka 
 
 
 

SENTINEL DUAL 
 

SDL 8000-10000 
SDL 6500 TM-8000 TM-10000TM 
 

 

 

 

 

Inštalačná a užívateľská príručk 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
 



 

BEZPEČNOSŤ 

 

Táto časť príručky obsahuje opatrenia, ktoré musia byť striktne dodržané, nakoľko sú 

určené pre BEZPEČNOSŤ. 
 

 

a) UPS NESMIE PRACOVAŤ BEZ PRIPOJENIA NA OCHRANNÚ SVORKU. Prvý musí byť 

pripojený ochranný vodič, ktorý musí byť pripojený ku svorke označenej . 

b) Zabráňte pripojeniu výstupného neutrálu ku vstupnému neutrálu alebo k uzemneniu, pretože to môže 

spôsobiť zlyhanie funkcionality. 

c) Vo vnútri UPS sú NEBEZPEČNÉ NAPÄTIA. Všetky inštalačné a servisné práce môžu vykonávať 

VÝHRADNE autorizované osoby s prislúchajúcou kvalifikáciou. 

d) UPS obsahuje vlastný zdroj energie: batérie. Svorkovnice a výstupné zásuvky môžu byť napájané aj 

keď je UPS odpojený od elektrickej siete. 

e) Celkové napätie batérie môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom. Vymenené batérie musia byť 

zhodnotené ako TOXICKÝ ODPAD a rovnako spracované. Nehádžte batériové moduly do ohňa: môžu 

explodovať. Nepokúšajte sa otvárať batériové moduly: nepotrebujú žiadnu údržbu. Naviac je elektrolyt 

nebezpečný, ak sa dostane do kontaktu s pokožkou alebo so očí a môže byť toxický.  

f) Nezapínajte UPS ak z neho uniká akákoľvek tekutina, alebo ak spozorujete zvyšky bieleho prášku. 

g) Nedovoľte vniknutiu do UPS vode, akýmkoľvek tekutinám a/alebo iným predmetom. 

h) V prípade núdze vypnite UPS pomocou vypínača umiestneného na prednom paneli a vypnite istič na 

vstupe UPS. Odpojte batérie ich vybratím zo spodnej časti predného panela UPS a odpojte konektory 

dvoch batériových modulov. 

UPS generuje unikajúci prúd menší ako 2 mA. 

Upozornenie: unikajúci prúd záťaže sa pripočítava k unikajúcemu prúdu UPS na ochrannom 

uzemňovacom vodiči. 

i) Pre rozšírenie batérií používajte výhradne konektory autorizovanými výrobcami. 

j) Zdroje UPS tejto série boli vyvinuté pre profesionálne použitie a preto nie sú vhodné pre používanie 

v domácom prostredí. 
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ÚVOD 

Ďakujeme Vám za voľbu nášho produktu radu Sentinel Dual. 

 

Riello UPS je renomovaný špecialista vo vývoji a výrobe zdrojov nepretržitého napájania (UPS). Zdroje UPS 

tohto radu sú produktmi vysokej kvality, vyvinuté a postavené so starostlivosťou s ohľadom na dodanie 

najlepšej výkonnosti. 

 

Toto zariadenie môže byť inštalované kýmkoľvek za podmienky, že POZORNE A DÔKLADNE 

PREČÍTAL TÚTO PRÍRUČKU. 

 

Táto príručka obsahuje detailné inštrukcie pre používanie a inštaláciu produktu. 

Pre informácie o používaní a získaní maximálnej miery informácií o vašom zariadení, musí byť tento 

manuál uskladnený vo vnútri UPS a PRED POUŽITÍM PREČÍTANÝ. 
 

 

 

 

OCHRANA PROSTREDIA 

Počas vývoja tohto produktu využíva výrobca rozsiahle zdroje so zreteľom na všetky aspekty prostredia. 

 

Všetky naše výrobky sledujú ciele definované v systéme environmentálneho riadenia systému navrhnutého 

spoločnosťou v zhode s platnými štandardmi. 

 

Tento produkt neobsahuje žiadne nebezpečné materiály, ako sú CFC, HCFC alebo azbest.  

 

Pri návrhu obalu boli zvolené recyklovateľné materiály. 

Pre správne zlikvidovanie separujte a identifikujte typ materiálu , z ktorého balenie pozostáva podľa tabuľky 

nižšie. Zlikvidujte všetky materiály podľa platných štandardov v krajine, v ktorej je produkt použitý. 

 

 
Popis Materiál 
Paleta Tepelne spracovaná borovica  

Rám balenia Stratocell/Lepenka 

Box Lepenka 

Adhézne nožičky Stratocell 

Ochranný obal HD polyetylén 

 

 

 

LIKVIDÁCIA PRODUKTU 

UPS obsahuje interné materiály, ktoré (v prípade likvidácie) sú označené ako TOXICKÉ a NEBEZPEČNÝ 

ODPAD, ako elektronické dosky a batérie. Narábajte s týmito materiálmi v súlade s platnými predpismi 

odvolávajúc sa na kvalifikované servisné osoby. Ich správne zlikvidovanie prispieva k rešpektovaniu prostredia 

a zdravia civilizácie. 
 

 

 

 

© Reprodukcia akejkoľvek časti tejto príručky celej, alebo jej časti  je zakázaná bez predošlého súhlasu výrobcu.  

Pre zlepšenie si výrobca vyhradzuje právo zmeniť popísaný produkt kedykoľvek a bez upozornenia.   
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PREDSTAVENIE 

Nový rad UPS rodiny Sentinel Dual bol vyvinutý so zvláštnym zreteľom na prispôsobiteľnosť. Tieto zdroje 

UPS môžu byť podľa požiadaviek inštalované v prevedení Tower alebo Rack. Dve rôzne verzie produktu sú 

uvedené nižšie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SDL 6500 TM 

SDL 8000 

SDL 8000 TM 

SDL 10000 

SDL 10000 TM 

Menovitý výkon [VA] 6500 8000 10000 

Menovité napätie  [Vac] 220/230/240 

Rozmery v x š x h [mm] 2 x [455 x 175 x 660] 
(1)

 

Hmotnosť [Kg] cca 28 + 63  cca 29 + 65  cca 30 + 65  

 

 

 
(1)

 Rozmer v - výška je rôzna pri v prevedení rack s nainštalovanými rúčkami:  483mm x 175mm x 660mm (v x š x h) 
 

 Poznámka: 175mm = 4U 

   483mm = 19”   

Tower Rack 
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PREDSTAVENIE 

POHĽADY NA UPS 

  

Vypínač 

Manual 

bypass 

(bez predného panela) (s predným panelom) 

Pohľad spredu 

Uvoľňovac

ie sloty 

Otočná maska 

displeja 

Hlavný 

vypínač 

Odnímateľný predný 

panel 

Pohľad zozadu 

Konektor batériového rozšírenia 

Chladiaci 

ventilátor 

RS232 

Komunikačný port USB omunikačnýport 

Chladiaci 

ventilátor 

Zásuvky IEC 10 

A  Power share  

V / V pripojenia 

Istenie zásuviek Power share  

Komunikačný slot (rozširujúci) 

Vzdialené núdzové 

vypnutie (R.E.P.O.) 
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PREDSTAVENIE 

POHĽADY NA BATÉRIOVÝ BOX 

 

 
 

 

P

R

E

D

S

T

A

V

E

N

I

E 

  Griglia di aerazione 

Sezionatori 

portafusibili 

Pohľad zozadu 

Uvoľňovacie sloty 

Otočná maska 

Odnímateľný predný 

panel 

Vetracia mriežka 

Poistkové 

odpínače  

Konektory pre batériové 

rozšírenie 

Pohľad spredu 
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PREDSTAVENIE 

POHĽAD NA MASKU DISPLEJA 

 

 

 

 
1  Bežná prevádzka 

2  Prevádzka zo siete 

3  Prevádzka z batérie 

4  Záťaž napájaná cez obtok 

5  Signalizácia doby zálohovania 

6  Signalizácia úrovne zaťaženia 

7  Konfiguračná časť 

8  Požadovaná údržba 

9  Časovač 

10  Oblasť meraní 

11  Stand-by/poplach 

  

LCD 

Displej 

 tlačidlo “ON”  

tlačidlo “SEL / SET”  

tlačidlo “STBY”  
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INŠTALÁCIA 

OTVORENIE BALENIA A KONTROLA OBSAHU 

Po otvorení balenia najskôr skontrolujte obsah. 

Balenie musí obsahovať: 

UPS Batériový  box 

  

 

1 záslepka + 2 káblové priechodky 
6 plastikových krytov (horné panely UPS a 

Batériového boxu) 

 
 

 

Káblové dutinky – pripojenie do svorkovníc 2 plastické kľúče na uvoľnenie displeja 

 
 

 

2 súpravy rúčiek RS232 sériový kábel 
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INŠTALÁCIA 

Prepojovací káble UPS - Batériový box  

 

 

 

2 poistky pre Batériový box  -  14x51 mm, 50A, 400V 

 

 

 

Užívateľská príručka + CD-ROM softvér 

 
 

User's
manual
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INŠTALÁCIA 

UPOZORNENIE: Tento produkt UPS vyhovuje aktuálnym predpisom elektromagnetickej kompatibility 

(EMC trieda C2). V domácom prostredí môže spôsobovať rádiové rušenie. Užívateľ musí podniknúť dodatočné 

merania. 

 

VERZIA TOWER 

Táto kapitola popisuje postupy potrebné na pripravenie UPS a Batériového boxu pre používanie vo verzii 

tower. 

UPOZORNENIE: pre vašu bezpečnosť a pre bezpečnosť vášho produktu, informácie uvedené nižšie by sme 

mali pozorne dodržať. 

 

 

PRED VYKONANÍM NASLEDOVNÉHO POSTUPU SA UISTITE, ŽE JE UPS 

ÚPLNE VYPNUTÝ A NIE JE PRIPOJENÝ K SIETI ALEBO K ZÁŤAŽI 

 

 

 

 

Po vybalení z obalu je zdroj UPS a Batériový box pripravený na inštaláciu v konfigurácii tower. 

Stačí ukončiť túto konfiguráciu namontovaním dodaných troch plastických krytov dodaných krytov na hornú 

časť UPS a ďalších troch krytov na hornú časť Batériového boxu podľa obrázka nižšie: 

 

 

 

 

 

 

 

Tieto tri kryty majú zámkový systém: 

Nastavte kryt montážnymi otvormi nad hornú časť 

UPS a Batériového boxu a veľmi opatrne ich osaďte 

použitím malého tlaku (viď obrázok vpravo). 
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INŠTALÁCIA 

VERZIA RACK 

Táto kapitola popisuje postupy potrebné na pripravenie UPS a Batériového boxu pre používanie vo verzii rack. 

UPOZORNENIE: pre vašu bezpečnosť a pre bezpečnosť vášho produktu je nevyhnutné dodržať presne 

pokyny uvedené nižšie. 

 

  

PRED VYKONANÍM NASLEDOVNÉHO POSTUPU SA UISTITE, ŽE JE UPS 

ÚPLNE VYPNUTÝ A NIE JE PRIPOJENÝ K SIETI ALEBO K ZÁŤAŽI 

 

 
 

1 - Najskôr odstráňte 4 nožičky na spodku UPS 

a Batériového boxu. Uložte UPS 

a Batériový box do horizontálnej polohy, 

s maximálnou opatrnosťou a pomocou 

malého, plochého skrutkovača vysuňte 

kolík umiestnený v strede nožičky. Potom 

vyberte nožičku z tela UPS a Batériového 

boxu. Opakujte tento postup pre ostatné 

zostávajúce nožičky. Presný postup je 

nakreslený na obrázku vpravo: 

 

 

 

2 - Po odňatí všetkých nožičiek, teraz treba otočiť 

masku displeja. Nasaďte dodané kľúče do 

uvoľňovacích slotov, umiestnených na stranách 

masky displeja a vyviňte malý tlak, postačujúci 

práve na uvoľnenie masky od zdroja UPS tak, 

ako je uvedené na obrázku vpravo. Opakujte 

rovnaký postup pre uvoľnenie masky 

z Batériového boxu. 

 
 

 

3 - UPOZORNENIE: Maska displeja je pripojená do UPS pomocou zvláštneho kábla. Znamená to, že 

musíte masku vybrať s maximálnou opatrnosťou a vyhnúť sa násilnému trhaniu alebo iným prudkým 

pohybom, aby ste zamedzili možnosti poškodenia displeja a/alebo UPS.  V ŽIADNOM PRÍPADE SA 

NEPOKÚŠAJTE  ODDELIŤ MASKU OD UPS. 

 

4 - Otočte masku o 90° proti smeru hodinových ručičiek a uchyťte ju opäť k UPS, jemným zasunutím do 

tela UPS pokiaľ nezačujete kliknutie a maska neostane v polohe. Rovnakým spôsobom otočte masku 

Batériového boxu 

 

POZNÁMKA: tlak musí byť vyvinutý v blízkosti spojovacích slotov. 

 

5 - Otočte UPS a Batériový box s maximálnou opatrnosťou o 90° v smere hodinových ručičiek. 

  

1 2
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INŠTALÁCIA 

 

6 - V tomto kroku, pri UPS a Batériovom boxe v horizontálnej polohe, pripevnite rúčky na bok UPS 

a Batériového boxu pomocou správnych skrutiek podľa obrázkov nižšie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POZNÁMKA: UPS a Batériový box je kompatibilný pre montáž v štandardnej 19“ skrini hĺbky 600mm x 

800mm alebo väčšej. Pri inštaláciách v rack, s prihliadnutím na hmotnosť UPS a Batériového boxu, je 

použitie podporných  konzol nevyhnutné (nosníky v tvare L). Z rovnakých dôvodov, je odporúčané 

inštalovať UPS nad Batériovým boxom a v spodnej časti skrine rack. 

 

Výrobcovia nemôžu niesť zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym zapojením alebo inými postupmi, 

než je popísané v tomto návode. 

 

 

POSTUPY INŠTALÁCIE 

Pred pripojením UPS k Batériovému boxu, uistite sa, že sú v zhode nasledovné body: 

 Inštalujte UPS a Batériový box na rovný a stabilný povrch. 

 Vyvarujte sa inštalácii v umiestneniach vystavených priamemu slnečnému svitu alebo horúcemu 

vzduchu 

 Udržiavajte teplotu v miestnosti medzi  0°C a 40°C   

Poznámka: UPS môže pracovať pri teplote okolia medzi 0°C a 40°C. Optimálna prevádzková teplota 

pre batérie vo vnútri Batériového boxu je medzi 20 a 25°C. Ak je prevádzková životnosť batérií v 

priemere 4 roky pre teplote okolia 20°C, potom bude skrátená na polovicu ak teplota stúpne na 30°C. 

 Vlhkosť okolia nesmie prekročiť 90%. 

 Vyhýbajte sa prašným prostrediam. 

 Uistite sa, že UPS a Batériový box sú umiestnené prednou a zadnou stranou aspoň 10 cm od steny. 

Neklaďte žiadne predmety na hornú časť vetracích otvorov, aby bolo zabezpečené dostatočné vetranie. 

 Kábel prepojujúci UPS a Batériový box nesmie byť predĺžený užívateľom. V prípade potreby 

kontaktujte dodávateľa. 
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INŠTALÁCIA 

PRIPOJENIE UPS DO BATÉRIOVÉHO BOXU 

 Pripojte UPS do Batériového boxu pomocou dodaného batériového kábla (viď. Obr. nižšie) 

 Vložte dve dodané poistky po poistkových odpínačov na zadnej strane Batériového boxu. Zavrite 

poistkové odpínače. 

 Kábel môže byť zapojený do niektorého z dvoch konektorov umiestnených na zadnej strane 

Batériového boxu. 

 Zostávajúci nepoužitý rozširujúci konektor na zadnej strane Batériového boxu môže byť použitý na 

kaskádne zapojenie ďalších batériových boxov na predĺženie autonómie UPS. 

 

 

 

 
 

 

 

 

UPOZORNENIE: 

Ku každému batériovému boxu  alebo viac kaskádovo zapojeným Batériovým boxom môže byť pripojený len 

jeden UPS. 
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POUŽÍVANIE 

PRIPOJENIA 

 

INŠTALÁCIA MUSÍ BYŤ VYKONANÁ VÝHRADNE KVALIFIKOVANOU OSOBOU. 

NAJPRV MUSÍ BYŤ PRIPOJENÝ OCHRANNÝ VODIČ (UZEMŇOVACÍ KÁBEL), DO SVORKY OZNAČENEJ . 

UPS NESMIE PRACOVAŤ BEZ PRIPOJENIA NA OCHRANNÚ SVORKU. 

 

Upozornenie: ak sú dostupné predpisy pre neutrál (N) a fázu (L) pre vidlice a zásuvky, UPS po začlenení do 

systému nezmení existujúcu napäťovú sústavu. Odpor pripojenia neutrálu je menší ako 0,1 ohm. 

Vypnutie prúdového chrániča na vstupe bude spôsobené aj poruchou, ktorá nastala na výstupe UPS. Citlivosť 

tohto chrániča musí brať na zreteľ unikajúci prúd jednotky UPS (približne. 2 mA) a záťaže, ktorá je pripojená 

spolu s UPS k ochrannej svorke. 

 

Vstup UPS  Prúdový chránič 

Jedna fáza Typ B alebo typ A 

Tri fázy Typ B 

 

Napäťová sústava sa zmení len v prípade pripojenia oddeľovacieho transformátora, alebo ak UPS pracuje 

izolovaným neutrálom na vstupe. 

Zabráňte pripojeniu výstupného neutrálu do vstupného neutrálu, alebo k ochrannej svorke, nakoľko 

uzemnenie môže spôsobiť poškodenie UPS . 

 

Pre pripojenie siete a záťaže postupujte podľa pokynov uvedených nižšie: 

1. Na vstupe zariadenia nainštalujte 63A istič s tepelnou a magnetickou spúšťou a s krivkou charakteristiky B 

alebo C  (4 póly pre trojfázové verzie, 2 póly pre jednofázové verzie). 

 

 

 

 

 

2. Svorkovnice pre pripojenie vstupu alebo výstupu sú umiestnené  

vo V/V zásuvke. Odskrutkujte skrutku umiestnenú na pravej strane  

zásuvky, zabezpečujúcu pripojovaciu zásuvku  

(viď. Obrázok vpravo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Vysuňte zásuvku tak veľmi, ako potrebujete pre jednoduchý prístup  

ku svorkám  (viď. obrázok vpravo). UPOZORNENIE: zásuvka má  

blokovací systém, aby ste ju nevytiahli zo zdroja úplne von.  

Nepokúšajte sa úplne vytiahnuť zásuvku z UPS. 
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POUŽÍVANIE 

8-10kVA jednofázová verzia  

 

Použite 3 káble s prierezom 10 mm
2
 (PE, N a L) na vstupe a 3 

káble s prierezom 10 mm
2
 pre výstup (PE, N a L). Referenciou pre 

pripojenie je obrázok vpravo: 

- Prevlečte kábel z 63A ističa cez priechodku P2 (prívod). 

- Prevlečte kábel zo záťaže cez priechodku P1 (vývod). 

- Odblankujte káble podľa uvedených mier. 

- Zasuňte odblankovaný koniec do svoriek. 

 

 

 

 

 

Žily pripojte pevne do svorkovníc podľa inštrukcií 

uvedených nižšie: 

Prívod 

a - Uistite sa, že je istič na vstupe vypnutý. 

b - Pripojte ochranný vodič do svorky 3. 

c - Pripojte vodič neutrálu do svorky 1. 

d - Pripojte fázový vodič do svorky 2. 

Vývod 

a - Pripojte ochranný vodič do svorky 6. 

b - Pripojte vodič neutrálu do svorky 7. 

c - Pripojte fázový vodič do svorky 8. 

Bypass 

Uistite sa, že je prepoj medzi svorkami 9 a 10 

zapojený; tento prepoj je potrebný pre správnu 

prevádzku UPS. 

 

 

 

Uchyťte priechodky ku krytu zásuvky, zavrite zásuvku a uchyťte ju pomocou pôvodne odňatej skrutky. 
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Trojfázová verzia 
 

(8-10kVA TROJFÁZOVÁ VERZIA): Použite 3 žily s prierezom 6 mm
2
 

(PE, L2 a L3) a 2 s prierezom 10 mm
2
 (N, L1) na vstupe (Poznámka: L1 

a N majú väčší prierez pretože pri prevádzke cez bypass musia preniesť 

celý vstupný prúd). Pre výstup použite 3 žily s prierezom 10 mm
2
 (PE, 

N a L). Referenciou pre pripojenie je obrázok vpravo:  

- Prevlečte káble zo 63A ističa cez priechodku P2 (prívod). 

- Prevlečte káble zo záťaže cez priechodku P1 (vývod). 

- Odblankujte káble podľa uvedených mier. 

-  Zasuňte odblankovaný koniec do svoriek. 
 

 

 

(6,5kVA TROJFÁZOVÁ VERZIA): Použite 3 žily s prierezom 4 

mm
2
 (PE, L2 a L3) a 2 s prierezom 6 mm

2
 (N, L1) na vstupe 

(Poznámka: L1 a N majú väčší prierez pretože pri prevádzke 

cez bypass musia preniesť celý vstupný prúd). Pre výstup 

použite 3 žily s prierezom 6 mm
2
 (PE, N a L). Referenciou pre 

pripojenie je obrázok vpravo:  

- Prevlečte káble zo 63A ističa cez priechodku P2 (prívod). 

- Prevlečte káble zo záťaže cez priechodku P1 (vývod). 

- Odblankujte káble podľa uvedených mier. 

-  Zasuňte odblankovaný koniec do svoriek. 
 

 

 

 

1. Žily pripojte pevne do svorkovníc podľa inštrukcií 

uvedených nižšie: 

Prívod 

a - Uistite sa, že je istič na vstupe vypnutý. 

b - Pripojte ochranný vodič do svorky 5. 

c - Pripojte vodič neutrálu do svorky 1. 

d - Pripojte fázové vodiče do svoriek 2, 3 a 4 (pre L1 

použite červenú žilu L1). 

Vývod 

a - Pripojte ochranný vodič do svorky 6. 

b - Pripojte vodič neutrálu do svorky 7. 

c - Pripojte fázový vodič do svorky 8. 

Bypass 

a - Uistite sa, že je prepoj medzi svorkami 9 a 10 

zapojený; tento prepoj je potrebný pre správnu 

prevádzku UPS. 

 

 

 

2. Uchyťte priechodky ku krytu zásuvky, zavrite zásuvku a uchyťte ju pomocou pôvodne odňatej skrutky. 
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Verzia so vzdialeným ovládaním externého Bypass  

 

Ak je požadované externé ovládanie zo servisného vzdialeného Bypass, postupujte podľa bodov 1, 2 a 3 

uvedených vyššie. Potom pokračujte podľa postupu uvedeného nižšie: 

 

 

 
Odstráňte záslepku z prvej diery v hornej časti odnímateľného zásuvky a 

namontujte priechodku kábla. 

 

 

 

 
Postupujte podľa inštrukcií popísaných vyššie pre pripojenie, počet a 

prierez káblov, ktoré je treba použiť, prevlečte cez priechodky P1 a 

P2. Pre pripojenie do svoriek externého manuálneho Bypass použite 

kábel 2x0.75 mm
2
. Referenciou pre pripojenie je obrázok vpravo: 

- Prevlečte kábel externého riadenia Bypass cez 

priechodku P3. 

- Odblankujte žily podľa uvedených mier. 

- Zasuňte odblankované konce do svoriek. 

 

 

 

 

 

Pripojte žily pevne do prislúchajúcich svoriek podľa pokynov 

uvedených vyššie. Bypass môže byť pripojený do UPS s 

jednofázovým aj trojfázovým pripojením. Zapojte žily Bypass 

nasledovne: 

 

 

 

 

Bypass 

a - Zapojte dve žily kábla do svoriek 9 a 10 

pre externé riadenie vzdialeným bypass.. 
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Uchyťte priechodky ku krytu zásuvky, zavrite zásuvku a uchyťte ju pomocou pôvodne odňatej skrutky. 

 

 

 

PRI VŠETKÝCH ISTIČOCH, INŠTALOVANÝCH VO VSTUPNEJ INŠTALÁCII UPS MUSIA BYŤ UMIESTNENÉ VÝSTRAŽNÉ 

ŠTÍTKY, ABY UPOZORNILI OSOBY ÚDRŽBY, ŽE JE OBVOD PRIPOJENÝ K UPS. ŠTÍTOK MUSÍ OBSAHOVAŤ 

NASLEDOVNÚ SPRÁVU: 

 

PRED PRÁCOU NA TOMTO OBVODE ODPOJTE 

ZDROJ NEPRETRŽITÉHO NAPÁJANIA (UPS) 
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PRVÉ ZAPNUTIE 

Uistite sa, že všetky kroky uvedené v predošlých odstavcoch, “Pripojenia”, boli vykonané správne. 

1) Zapnite istič inštalovaný na vstupe UPS. 

2) Zatlačte hlavný vypínač umiestnený na prednom paneli. 

UPS sa zapne po niekoľkých sekundách; displej sa rozsvieti, UPS pípne a rozbliká sa ikona . 

UPS je teraz v režime stand-by (v pohotovosti): to znamená, že UPS je v stave minimálnej spotreby. 

Mikroprocesor je napájaný a vykonáva úlohy monitorovania a auto diagnostiky; batérie sa nabíjajú; všetko je 

pripravené na zapnutie UPS. Rovnako je aj pohotovostný režim počas prevádzky z batérie, po aktivácii 

časovača. 

3) Skontrolujte nastavenia na displeji (viď oddiel: Časť konfigurácie) 
 

 
 

ZAPNUTIE ZO SIETE 

Zatlačte tlačidlo “ON”. Po zatlačení sa rozsvietia všetky ikony displeja na dobu jednej sekundy a UPS pípne. 

1) Zapnite zariadenia pripojené k UPS. 

Len pri prvom zapnutí: po približne 30 sekundách overte, či UPS pracuje správne: 

1. Simulujte výpadok siete vypnutím ističa zapojeného na vstupe UPS. 

2. Záťaž musí ostať napájaná, na displeji sa rozsvieti ikona  a pípanie počuť každé 4 sekundy. 

3. Ak vstupný istič zapnete, UPS musí prejsť opäť do prevádzky zo siete. 
 

 
 

ZAPNUTIE Z BATÉRIE 

Zatlačte hlavný vypínač, umiestnený na prednom paneli. 

1) Zatlačte a podržte tlačidlo “ON” na dobu najmenej 5 sekúnd. Všetky ikony na displeji sa rozsvietia na 

jednu sekundu a UPS pípne. 

2) Zapnite zariadenia pripojené k UPS. 
 

 

 

VYPNUTIE UPS 

Pre vypnutie UPS, zatlačte tlačidlo “STBY” na dobu aspoň 1,5 sekundy. UPS sa vráti do pohotovostného 

režimu a ikona  začne blikať: 

a. Ak je elektrická sieť prítomná, musíte zatlačiť hlavný vypínač, aby sa vrátil do pôvodnej polohy 

(uvoľnená poloha), čím dosiahnete úplne vypnutie UPS. 

b. Ak UPS pracuje z batérie a nebol dosiahnutý časovač, potom sa UPS automaticky po 5 sekundách 

vypne. Ak už bol časovač dosiahnutý, treba zatlačiť tlačidlo “STBY” na dobu minimálne 5 sekúnd, čím 

dosiahnete úplne vypnutie UPS. Ak je požadované, aby ostal UPS vypnutý aj po obnovení elektrickej 

siete, musí byť naviac vypnutý hlavný vypínač (viď bod a.). 

 

 

UPOZORNENIE: UPS je vybavený núdzovým výkonovým napájaním, ktoré v prípade poruchy UPS 

zabezpečí prepnutia zdroja do obtoku, aby nebolo napájanie záťaže prerušené. 

Ak jednoducho UPS vypnete zatlačením hlavného vypínača (bez predošlého prepnutia do pohotovostného 

režimu, vysvetleného v príručke), záťaž bude naďalej napájaná cez obtok. 
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SIGNALIZÁCIA PANELA DISPLEJA 

Táto kapitola popisuje do hĺbky všetky informácie, ktoré môžu byť na LCD displeji uvedené. 

Pre jednoduchšie pochopenie môžeme rozdeliť zobrazené informácie do troch hlavných skupín: 

 Indikátory stavu UPS  

 Oblasť meraní  

 Konfiguračná oblasť 

Indikátory stavu UPS 

IKONA STAV POPIS 

  

 

Svieti Signalizuje prítomnosť problému 

Bliká UPS je v pohotovostnom režime 

 

 

Svieti Signalizuje normálnu prevádzku UPS 

 

 

Svieti UPS pracuje z elektrickej siete 

Bliká 
UPS pracuje z elektrickej siete, ale výstupné napätie nie je 

synchronizované s napätím siete 
 

 

Svieti 
UPS pracuje z batérie. V tomto stave UPS pípa v pravidelných 4 

sekundových intervaloch. 

Bliká 

Upozornenie na blízky koniec vybíjania. Signalizuje, že zálohovanie 

z batérie končí. V tomto stave, UPS pípa v pravidelných 1 sekundových 

intervaloch. 

 

 

Svieti Signalizuje, že záťaže pripojené k UPS sú napájané cez obtok. 

 

 
Dynamický Signalizuje predpokladanú percentuálnu dobu zálohovania  

 

 

Dynamický Signalizuje % zaťaženie zdroja UPS v porovnaní s menovitou hodnotou 

 

 

Bliká Je požadovaná údržba 

 

 

Svieti 

Signalizuje, že je časovač aktivovaný (naprogramované zapnutie alebo 

vypnutie). Časovač môže byť aktivovaný/deaktivovaný pomocou 

dodávaného softvéru 

Bliká 
1 minúta ostáva do opätovného zapnutia UPS alebo 

3 minúty do vypnutia 
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Oblasť meraní displeja 

Na obrazovke displeja môžu byť zobrazené najdôležitejšie merania vzťahujúce sa k UPS. 

Ak je UPS zapnutý, potom displej zobrazuje hodnotu napätia elektrickej siete. 

Pre zobrazenie iného merania, opakovane stláčajte tlačidlo “SEL / SET” dovtedy, pokiaľ sa nezobrazia 

požadované hodnoty merania. 

Ak nastane porucha/poplach (FAULT) alebo ak sa zariadenie vypne (LOCK), displej automaticky zobrazí typ 

problému a prislúchajúci kód poplachu. 

 

Jednofázová verzia  

 

Niekoľko príkladov uvádzame nižšie: 

 

 

 

 
(1) 

Hodnoty uvedené na obrázkoch sú len ilustračné. 

(2) 
Kódy FAULT / LOCK sa zobrazia len ak sú v danom 

čase aktívne (pri prítomnosti poruchy/poplachu alebo 

vypnutí zariadenia). 
 

 

 

 

 
 

PRÍKLAD GRAFIKY 
(1)

 POPIS 

  

 

Celkové napätie batérie  

 

 

Percentuálne zaťaženie 

 

 

Prúd odoberaný záťažou 

 

 

Teplota chladiaceho 

systému UPS – interná 

elektronika 

 

 

Porucha / Poplach
 (2)

: 

zobrazený prislúchajúci 

kód 

 

 

Zámok 
(2)

: je zobrazený 

prislúchajúci kód 

 

PRÍKLAD GRAFIKY 
(1)

 POPIS 

  

 

Napätie siete 

 

 

Frekvencia siete 

 

 

Výstupné napätie UPS 

 

 

Výstupná frekvencia 

napätia 

 

 

Ostávajúca doba 

zálohovania 

 

 

Percentuálna úroveň 

nabitia batérie 
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Trojfázová verzia 

 

Niekoľko príkladov uvádzame nižšie:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(1) 

Hodnoty uvedené na obrázkoch sú len ilustračné.
 

(2) 
Alternatívne zobrazenie Fáza číslo/napätie. 

(3) 
Kódy FAULT / LOCK sa zobrazia len ak sú v danom čase aktívne (pri prítomnosti poruchy/poplachu alebo vypnutí 

zariadenia). 

  

PRÍKLAD GRAFIKY 
(1)

 POPIS 

  

 
Napätie fázy 1 

(2)
 

 

 

 
Napätie fázy 2 

(2)
 

 

 

 
Napätie fázy 3 

(2)
 

 

 

 

Výstupná frekvencia 

napätia 

 

 

Zostávajúca doba 

zálohovania  

 

 

PRÍKLAD GRAFIKY 
(1)

 POPIS 

  

 

Percentuálne nabitie 

batérie  

  

 

Celkové napätie batérie 

 

 

Percentuálne zaťaženie 

 

 

Prúd odoberaný záťažou 

 

 

Teplota chladiaceho 

systému UPS – interná 

elektronika 

 

 

Porucha / Poplach
 (3)

: 

zobrazený prislúchajúci 

kód 

 

 

Zámok 
(3)

: je zobrazený 

prislúchajúci kód 
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Časť konfigurácie 

Časť konfigurácie displeja obsahuje hlavné prevádzkové parametre  UPS a zobrazuje ich hlavný stav. 

Parametre uvedené v tejto časti môžu byť zmenené vykonaním akcie priamo z ovládacieho panela. 

 

 

NASTAVITEĽNÉ PARAMETRE: 

 

 

 Frekvencia: výstupná frekvencia napätia 

 Napätie: Výstupné napätie 

 Mód: Prevádzkový režim UPS  

 

Obrázok vpravo zobrazuje časť displeja vyhradenú pre 

nastavenia, s uvedenými tromi nastaviteľnými parametrami. 

 

 

 

Ako nastaviť: 

Pre vstup do konfiguračnej časti podržte tlačidlo “SEL / SET” počas minimálne 2 sekúnd. 

 Text “SET” sa rozsvieti a zjaví sa šípka ( ► ) vľavo od Frequency. 

 Šípka signalizuje vybraté nastavenie. Pre zmenu voľby meneného parametra zatlačte tlačidlo “SEL / 

SET”. 

 Pre zmenu zvolenej položky zatlačte tlačidlo “ON”. 

 Pre výstup z konfiguračnej časti, podržte tlačidlo “SEL / SET” počas minimálne 2 sekúnd. 

 

 

MOŽNÉ NASTAVENIA 

 
Frequency (Frekvencia):  □ 50 Hz □ 60 Hz □ Off (frekvencia nastavená automaticky) 

 

Voltage (Napätie):  □ 220 V □ 230 V □ 240 V 

 

Mode (Režim):   □ ON LINE □ ECO □ SMART □ STBYOFF 

 

 

POZNÁMKA: Aby zariadenie zmenilo prestavenú výstupnú frekvenciu, UPS musí byť úplne vypnutý a opäť 

zapnutý (pomocou hlavného vypínača). 

 

 

PARAMETRE VOLTAGE A OUTPUT FREQUENCY MUSIA BYŤ V ZHODE 

S HODNOTAMI ZÁŤAŽÍ NAPÁJANÝCH ZDROJOM UPS 
  

Frequency 

Voltage 

Mode 
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REŽIMY PREVÁDZKY 

Režim, ktorý dáva záťaži maximálnu ochranu je režim ON LINE (prednastavený), kedy energia pre záťaž 

prechádza dvomi konverziami a je zrekonštruovaná na výstupe v ideálne sínusovom tvare s presnou 

frekvenciou a napätím riadenou presným digitálnym riadením pomocou mikroprocesora, nezávislými od 

vstupných hodnôt (V.F.I.). * 

Popri bežnom režime dvojitej konverzie (ON LINE), je možné nastaviť nasledujúce režimy: 

 

 ECO (LINE INTERACTIVE) 

 SMART (SMART ACTIVE) 

 STBYOFF (STAND-BY OFF) 

 

Pre optimalizovanú účinnosť, v režime ECO, je záťaž napájaná bežne cez obtok. Ak sieť vybočí zo 

špecifikovaných tolerancií, UPS sa prepne do prevádzkového režimu dvojitej konverzie ON LINE. Po piatich 

minútach od návratu siete do tolerancií sa záťaž opäť prepne na obtok. 

 

Ak užívateľ nie je schopný rozhodnúť medzi najvhodnejšími prevádzkovými režimami (ON LINE alebo ECO), 

môže nechať voľbu na režim SMART ACTIVE, v ktorom, v závislosti od štatistík kvality elektrickej siete sa 

UPS sám rozhodne, ktorý režim nastaví on sám. 

 

Napokon v režime STAND-BY OFF, je prevádzka ako záložný zdroj: 

Pri prítomnej elektrickej sieti záťaž nie je napájaná, ak nastane výpadok siete, záťaž je napájaná zo striedača  

cez batérie. 

 

 

R.E.P.O. 

Tento izolovaný vstup sa používa na vzdialené vypnutie UPS v prípade núdze. Akýkoľvek vypínač “Remote 

Emergency Power Off” (R.E.P.O.), ktorý je rozpínací, musí byť pripojený do konektora umiestneného na 

zadnej strane UPS. 

UPS je dodávaný s preskratovanými svorkami R.E.P.O.: odstráňte tento prepoj, ak je tento kontakt pripojený do 

pomocného kontaktu vypínača vzdialeného núdzového vypnutia. 

 

Obvod R.E.P.O. má vlastné napájanie typu obvodov SELV. Žiadne externé napájanie nie je potrebné. Keď je 

zapnutý (normálny stav) potom tečie obvodom prúd max. 10mA. 

 

 

PROGRAMOVATEĽNÁ POMOCNÁ ZÁSUVKA (POWER SHARE) 

UPS je vybavený výstupnou zásuvkou, ktorá umožňuje automatické odpojenie záťaže, pripojenej do nej za 

určitých prevádzkových podmienok. Udalosti, ktoré určujú automatické vypnutie zásuvky Power share môžu 

byť nastavené užívateľom pomocou konfiguračného softvéru (viď oddiel Konfiguračný softvér 

a Konfigurácia UPS). 

Napríklad je možné zvoliť vypnutie po určitom čase prevádzky z batérie, alebo pri dosiahnutí prahu poplachu 

batérií takmer vybitých, alebo v prípade preťaženia.  

 

 

 

 

* efektívna hodnota (rms) výstupného napätia je stabilizovaná presným mikroprocesorovým riadením, nezávislá od 

vstupného napätia, pričom frekvencia výstupného napätia je synchronizovaná (v užívateľsky prednastavených 

toleranciách) so vstupným napätím pre umožnenie použitia obtoku. UPS sa od synchronizuje mimo túto toleranciu 

s návratom na menovitú frekvenciu a obtok nebude môcť byť použitý (režim voľnej frekvencie).   



DTW, s.r.o., Krupinská 4, 851 01 Bratislava  - 31 - 0MNSDL6K5RU5LUC/SK 

POUŽÍVANIE 

KONFIGURÁCIA UPS 

Nasledovná tabuľka zobrazuje všetky možné konfigurácie, ktoré môžu užívatelia použiť a prispôsobiť UPS ich 

potrebám. 

 

LEGENDA: 

 

Znamená, že konfigurácia môže byť zmenená buď dodaným konfiguračným 

softvérom alebo pomocou ovládacieho panela displeja. 

 

 

Znamená, že konfigurácia môže byť zmenená len pomocou dodaného 

konfiguračného softvéru. 

 

FUNKCIA POPIS PREDVOLENÉ MOŽNÉ KONFIGURÁCIE REŽIM 

     

Output frequency 
Voľba menovitej 

výstupnej frekvencie 
Auto 

 50 Hz 

 60 Hz 

 Auto: automatické nastavenie podľa 

vstupnej frekvencie  

     

Output voltage 
Voľba menovitého 

výstupného napätia 
230V 

 220V 

 230V 

 240V 

 220 ÷ 240  v krokoch 1V 

 (len pomocou softvéru) 
 

     

Operating mode 

Voľba jedného zo 4 

rôznych režimov 

prevádzky 

ON LINE 

 ON LINE 

 ECO 

 SMART ACTIVE 

 STAND-BY OFF  

     

Switch-on delay 

Oneskorenie pre 

automatické zapnutie 

po návrate elektrickej 

siete 

5 s. 
 Disabled/ Zakázané 

 1 ÷ 255  v krokoch 1 sekundy. 
 

     

Switch-off due to 

minimum load 

Automatické vypnutie 

UPS pri prevádzke 

z batérie, ak je záťaž 

menšia ako 5% 

Disabled/ 

Zakázané 

 Enabled/dovolené 

 Disabled/ zakázané 
 

     

Back-up 

limitation 

Maximálna doba 

prevádzky z batérie  

Disabled/ 

Zakázané 

 Disabled/ zakázané (úplne vybitie 

batérie) 

 1 ÷ 65000  v krokoch 1 sekundy.  
     

End of discharge 

early warning 

Predpokladaná doba 

zálohovania pre 

varovanie konca 

vybíjania 

3 min. 1 ÷ 255  v krokoch 1 minúty. 

 

     

Battery test 

Časový interval pre 

automatický test 

batérie 

40 hodín 
 Disabled/ zakázané 

 1 ÷ 1000  v krokoch 1 hodiny 
   

= 

= 
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POUŽÍVANIE 

FUNKCIA POPIS PREDVOLENÉ MOŽNÉ KONFIGURÁCIE REŽIM 

     

Alarm threshold 

for maximum 

load 

Voľba užívateľského 

limitu preťaženia 

Disabled/ 

Zakázané 

 Disabled/ Zakázané 

 0 ÷ 103  v krokoch 1% 
 

     

Display 

brightness 
Voľba jasu LCD Maximum Minimum ÷ Maximum  v 20 krokoch 

 
     

Sound alarm 

Voľba režimu 

prevádzky akustického 

poplachu 

Reduced/ 

Znížený 

 Normal 

 Reduced: neznie pre krátkodobé 

prepnutie na obtok  

     

Auxiliary socket 

(power share) 

Voľba režimu 

prevádzky pomocnej 

zásuvky 

Always 

connected/ 

Vždy zapnutá 

 Always connected/Vždy zapnutá 

 Vypnúť po n sekundách prevádzky z 

batérie 

 Vypnúť po n sekundách od poplachu 

konca vybíjania 

 ... (viď. Manuál konfiguračného 

softvéru) 

 

 

POKROČILÉ FUNKCIE 
 

Input frequency 

tolerance 

Voľba dovoleného 

rozsahu vstupnej 

frekvencie pre 

prepnutie na obtok 

a synchronizáciu 

výstupu  

± 5% 

 ± 0.25% 

 ± 0.5% 

 ± 0.75% 

 ± 1 ÷ ± v krokoch 1% 
 

     

Bypass voltage 

thresholds 

Voľba dovoleného 

rozsahu napätia pre 

prepnutie na obtok 

Low: 180V 

High: 264V 

Low : 180 ÷ 200  v krokoch 1V 

High: 250 ÷ 264  v krokoch 1V 
 

     

Bypass voltage 

thresholds for 

ECO 

Voľba dovoleného 

rozsahu napätia pre 

prevádzku v režime 

ECO 

Low: 200V 

High: 253V 

Low: 180 ÷ 220  v krokoch 1V 

High: 240 ÷ 264  v krokoch 1V 
 

     

Sensitivity of 

intervention for 

ECO mode 

Voľba citlivosti 

zásahu počas 

prevádzky v režime 

ECO 

Normal 

 Low/ nízka 

 Normal/ normálna 

 High/ vysoká  

     

Load power 

supply in stand-

by 

Napájanie záťaže cez 

obtok pri vypnutom 

UPS (pohotovostný 

režim) 

Disabled 

(load NOT 

powered) 

 Disabled (nenapájaná)/zakázané 

 Enabled (napájaná)/dovolené 
 

     

Bypass operation 
Voľba režimu pre 

použitie obtoku 
Normal 

 Normal 

 Zakázaná so synchronizáciou 

input/output 

 Zakázaná bez synchronizácie 

input/output 
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POUŽÍVANIE 

KOMUNIKAČNÉ PORTY 

Nasledovné komunikačné porty sú umiestnené na zadnom paneli UPS (viď Pohľady na UPS): 

 

 Sériový port, dostupný s konektorom RS232 a USB konektorom. 

POZNÁMKA: použitie jedného konektora automaticky zakáže použitie druhého. 

 Rozširujúci komunikačný slot pre komunikačné karty. 

 

 

Konektory RS232 a USB 

RS232 KONEKTOR 

 

USB KONEKTOR 

 

1 2

34

 

PIN # SIGNAL PIN # SIGNAL 

1 Kontakt zapnutý: UPS vypnutý * 1 VBUS 

2 TXD 2 D- 

3 RXD 3 D+ 

4  4 GND 

5 GND 

 

6  

7 +12V= výkonové napájanie rozhrania  

8 
Kontakt zapnutý: varovanie koniec doby 

zálohovania * 

9 Kontakt zapnutý: prevádzka z batérie * 
 

* Opticky izolovaný kontakt max. +30V= / 10mA 

 

 

Komunikačný slot 

UPS je vybavený rozširujúcim slotom pre voliteľné 

komunikačné karty (viď obrázok vpravo) ktorý umožňuje 

zariadeniu vykonávať dialóg pomocou hlavných komunikačných 

štandardov. 

Niektoré príklady: 

 Druhý RS232 port 

 Duplexer sériového portu 

 Ethernet sieťový agent s TCP/IP, HTTP a protokolom 

SNMP 

 RS232 + RS485 port s protokolom JBUS / MODBUS 

 Signalizačná reléová karta 

Viac informácií o dostupnom príslušenstve nájdete na stránke výrobcu.   
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POUŽÍVANIE 

SOFTVÉR 

 

 

 

 

Monitorovací a ovládací softvér 

Softvér PowerShield
3
 poskytuje efektívnu a intuitívnu správu UPS, zobrazujúc najdôležitejšie informácie, ako 

sú vstupné napätie, aplikovaná záťaž a kapacita batérie. 

Dokáže aj automaticky spustiť akcie, ako je shutdown, posielanie e-mailov, SMS a sieťové správy pri vzniknutí 

určitých udalostí, ktoré môžu byť zvolené užívateľom. 

 

Postup inštalácie: 

 Pripojte RS232 komunikačný port zdroja UPS do COM komunikačného portu PC pomocou dodaného 

sériového kábla* alebo pripojte USB port na UPS do USB portu  na PC pomocou štandardného USB 

kábla*. 

 Stiahnite softvér z  www.riello-ups.com, zvoľte si príslušný operačný systém. 

 Postupujte podľa inštrukcií programu. 

 Detailnejšie informácie o inštalácii a používaní nájdete v príručke softvéru, ktorý môžete stiahnuť 

z webovej stránky www.riello-ups.com. 

 

 

 

Konfiguračný softvér 

Pomocou zvláštneho softvéru je možné konfigurovať najdôležitejšie parametre UPS.  

Zoznam  možných konfigurácií nájdete v kapitole Konfigurácia UPS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Odporúčame vám použiť kábel maximálnej dĺžky 3 metre.   

UPS
PC

RS232
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RIEŠENIE PROBLÉMOV 

Nesprávna funkcionalita UPS veľmi často nie je spôsobená poruchou, ale je jednoducho spôsobovaná 

jednoduchými problémami alebo rozptylmi. 

Preto vám odporúčame prečítať si tabuľku nižšie, ktorá poskytuje niektoré informácie, ktoré vám pomôžu 

vyriešiť najbežnejšie problémy. 

 

PROBLÉM MOŽNÁ PRÍČINA RIEŠENIE 

 

DISPLEJ SA NEROZSVIETI 

HLAVNÝ VYPÍNAČ NIE JE 

ZATLAČENÝ 
Zatlačte hlavný vypínač, umiestnený na prednom paneli. 

KONEKTOR BATÉRIOVÉHO 

MOEDLU JE ODPOJENÝ 

Zapojte konektor batériového modulu  podľa popisu 

v kapitole “VÝMENA BATÉRIOVÉHO MODULU ”. 

NIE JE PRIPOJENÁ 

ELEKTRICKÁ SIEŤ 
Skontrolujte pripojenie k elektrickej sieti. 

VÝPADOK ELEKTRICKEJ 

SIETE (BLACK-OUT) 
Skontrolujte prítomnosť napätia na prívode UPS. 

VYPNUTÝ ISTIČ NA VSTUPE 

Zapnite istič. 

UPOROZNENIE: Uistite sa, že nie je na výstupe UPS 

preťaženie. 

 

DISPLEJ SVIETI, ALE 

ZÁŤAŽ NIE JE NAPÁJANÁ  

UPS JE V POHOTOVOSTNOM 

REŽIME 

Pre napájanie záťaží zatlačte tlačidlo “ON”, umiestnené 

na prednom paneli. 

BOL ZVOLENÝ 

POHOTOVOSTNÝ REŽIM 

Režim musí byť zmenený. 

Režim STAND-BY OFF (záložný) napája záťaž len pri 

výpadku elektrickej siete. 

ZÁŤAŽ NIE JE PRIPOJENÁ Skontrolujte pripojenie záťaže. 

 

UPS PRACUJE Z BATÉRIE 

AJ KEĎ JE SIEŤ PRÍTOMNÁ 

VYPNUTÝ ISTIČ NA VSTUPE 

Zapnite istič. 

UPOROZNENIE: Uistite sa, že nie je na výstupe UPS 

preťaženie. 

VSTUPNÉ NAPÄTIE JE MIMO 

DOVOLENEJ TOLERANCIE 

PRE PREVÁDZKU ZO SIETE 

Problém závislý od siete. Počkajte na návrat siete do 

tolerancie. UPS prejde automaticky na prevádzku zo 

siete.  

 

UPS SA NEZAPNE 

A DISPLEJ ZOBRAZUJE 

JEDEN Z KÓDOV: A06, A08 

TEPLOTA UPS JE NIŽŠIA 

AKO 0°C 

Skontrolujte teplotu prostredia, kde je UPS 

nainštalovaný; ak je príliš nízka, zvýšte ju nad 

minimálnu prahovú hodnotu (0°C). 

 

DISPLEJ ZOBRAZUJE KÓD: 

A11 

VSTUPNÉ RELÉ JE 

ZABLOKOVANÉ 

Porucha nespôsobuje žiadne čiastočné zlyhania. Ak 

problém nastane opäť pri sekvenčnom štarte, 

kontaktujte oddelenie podpory. 
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RIEŠENIE PROBLÉMOV 

PROBLÉM MOŽNÁ PRÍČINA RIEŠENIE 

 

BZUČIAK ZNIE 

NEPRERUŠOVANE A 

DISPLEJ ZOBRAZUJE 

JEDEN Z KÓDOV: A54, F50, 

F51, F52, F55, L50, L51, L52 

PRIPOJENÁ ZÁŤAŽ JE PRÍLIŠ 

VEĽKÁ 

Znížte záťaž do prahu 100% (alebo prah je v prípade 

kódu A54). 

 

DISPLEJ ZOBRAZUJE KÓD: 

A61 

MATÉRIE MUSIA BYŤ 

VYMENENÉ 

Vymeňte batériové moduly (podľa postupu 

v BATÉRIOVÝ MODUL). 

 

DISPLEJ ZOBRAZUJE KÓD: 

A62 

BATÉRIOVÉ MODULY NIE 

SÚ PRÍTOMNÉ ALEBO 

PRIPOJENÉ 

Skontrolujte, či sú batériové moduly zasunuté 

a zapojené správne (viď oddiel BATÉRIOVÝ MODUL). 

 

DISPLEJ ZOBRAZUJE KÓD: 

A63 

BATÉRIE SÚ VYBITÉ; UPS 

ČAKÁ NA PREKROČENIE 

PRAHOVEJ HODNOTY 

NAPÄTIA BATÉRIÍ  

Počkajte na nabitie batérie, alebo prinúťte manuálne 

zapnutie UPS pomocou zatlačenia tlačidla “ON” na 

prinajmenšom 2 sekundy. 

 

BZUČIAK ZNIE 

NEPRERUŠOVANE A 

DISPLEJ ZOBRAZUJE 

JEDEN Z KÓDOV: F03, F05, 

F07, F10, F13, F21, F40, F41, 

F42, F43 

BOLO POTVRDENÉ 

ZLYHANIE UPS; 

PRAVDEPODOBNE 

ZASTAVENIE 

Ak môže byť záťaž vypnutá, vypnite a opäť zapnite 

UPS; ak problém nastane znova, volajte oddelenie 

podpory. 

 

BZUČIAK ZNIE 

NEPRERUŠOVANE A 

DISPLEJ ZOBRAZUJE 

JEDEN Z KÓDOV: F04, L04 

TEPLOTA CHLADIČA VO 

VNÚTRI UPS JE PRÍLIŠ 

VYSOKÁ 

Skontrolujte teplotu prostredia, kde je UPS 

nainštalovaný, či nepresahuje 40°C. 

 

BZUČIAK ZNIE 

NEPRERUŠOVANE A 

DISPLEJ ZOBRAZUJE 

JEDEN Z KÓDOV: F53, L53 

BOLA DETEKOVANÁ 

PORUCHA NA JEDNEJ 

ALEBO VIAC APLIKÁCIÁCH 

NAPÁJANÝCH Z UPS 

Odpojte všetky aplikácie a pripojte ich jednu za druhou, 

identifikujúc tak aplikáciu s poruchou. 

 

BZUČIAK ZNIE 

NEPRERUŠOVANE A 

DISPLEJ ZOBRAZUJE 

JEDEN Z KÓDOV: F60, L03, 

L05, L07, L10, L13, L20, 

L21, L40, L41, L42, L43 

BOLO POTVRDENÉ 

ZLYHANIE UPS 

Ak môže byť záťaž vypnutá, vypnite a opäť zapnite 

UPS; ak problém nastane znova, volajte oddelenie 

podpory.. 

 

DISPLEJ ZOBRAZUJE 

JEDEN Z KÓDOV: C01, C02, 

C03 

BOLO AKTIVOVANÉ 

VZDIALENÉ OVLÁDANIE 

Ak toto nie je požadované, skontrolujte polohu vypínača 

ručného obtoku, alebo stav ovládacích vstupov 

ktorejkoľvek voliteľnej karty s kontaktmi. 

Skontrolujte zopnutie kontaktu R.E.P.O. na zadnej 

strane.   
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RIEŠENIE PROBLÉMOV 

KÓDY POPLACHOV 

Pomocou sofistikovaného samo diagnostického systému dokáže UPS skontrolovať a zobraziť na paneli displeja 

jeho stav a akékoľvek chyby a/alebo poruchy, ktoré môžu počas prevádzky nastať. Ak problém nastane, UPS 

signalizuje na displeji udalosť so zobrazením kódu a príslušným typom poplachu (FAULT a/alebo LOCK). 

 

FAULT/ Porucha 

Reporty typu FAULT môžu byť rozdelené do troch kategórií. 

 

 Failures/Poruchy: toto sú minoritné problémy, ktorých výsledkom nie je vypnutie UPS, ale 

obmedzujú jeho výkonnosť, alebo bránia použitiu určitých vlastností. 

 

KÓD POPIS 

A06 Snímač teploty 1 menej ako 0°C 

A08 Snímač teploty 2 menej ako 0°C 

A11 Zablokované vstupné relé (neotvorí sa) 

A54 Záťaž > prah nastavený užívateľom 

A61 Batérie potrebujú výmenu 

A62 Batériový modul chýba alebo nie je pripojený 

A63 Čakanie na nabitie batérie 

 

 

 Alarms/ Poplachy: tieto problémy sú kritickejšie ako poruchy, pretože– ak pretrvávajú – tak môžu 

spôsobiť vypnutie UPS aj vo veľmi krátkom čase. 

 

KÓD POPIS 

F03 Chyba pomocného napájania 

F04 Vysoká teplota chladiča 

F05 Snímač teploty 1 poškodený 

F07 Snímač teploty 2 poškodený 

F10 Vybavená vstupná poistka alebo zablokované vstupné relé (neotvorí sa) 

F13 Chyba prednabitia kondenzátora 

F21 Prepätie banky kondenzátorov 

F40 Napätie striedača 

F41 D-C napätie na výstupe 

F42 Napätie striedača nie je správne 

F43 Podpätie striedača 

F50 Preťaženie:  záťaž > 103%  

F51 Preťaženie:  záťaž > 110% 

F52 Preťaženie:  záťaž > 150% 

F53 Skrat 

F55 Čakanie na zníženie záťaže pre prepnutie na striedač 

F60 Prepätie batérie 
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RIEŠENIE PROBLÉMOV 

 Commands in progress/Vykonávané príkazy : signalizuje vykonávanie vzdialeného príkazu. 

 

KÓD POPIS 

C01 Vzdialený príkaz vypnutia 

C02 Vzdialený príkaz prepnutia na obtok 

C03 Vzdialený príkaz zapnutia 

C04 Prebieha test batérie 

 

 

 

LOCK/Blokovanie 

Správy typu LOCK (blok) sú obyčajne predchádzané poplachom a kvôli  ich dôležitosti je výsledkom vypnutie 

striedača a napájanie záťaže cez obtok (postup je vyňatý v prípade blokovaní z dôvodu veľkých 

a dlhotrvajúcich preťažení  a blokovania po skrate). 

 

 

KÓD POPIS 

L03 Chyba pomocného napájania 

L04 Vysoká teplota chladiča 

L05 Snímač teploty 1 poškodený 

L07 Snímač teploty 2 poškodený 

L10 Vybavená vstupná poistka alebo zablokované vstupné relé (neotvorí sa) 

L13 Chyba prednabitia kondenzátora 

L20 Podpätie banky kondenzátorov 

L21 Prepätie banky kondenzátorov 

L40 Prepätie striedača 

L41 D-C napätie na výstupe 

L42 Napätie striedača nie je správne 

L43 Podpätie striedača 

L50 Preťaženie:  záťaž > 103%  

L51 Preťaženie:  záťaž > 110% 

L52 Preťaženie:  záťaž > 150% 

L53 Skrat 
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TECHNICKÉ ÚDAJE 

TECHNICKÉ ÚDAJE UPS JEDNA FÁZA/JEDNA FÁZA 

MODELY SDL 8000 SDL 10000 

VSTUP  

Menovité napätie [V] 220 - 230 - 240 

Akceptovaný rozsah [V] 0 ÷ 276 

Rozsah napätia a frekvencie bez použitia 

batérie 

 Maximálne: 276 V 

Minimálne napätie: 

164 ÷ 84 (od 100% do 50% zaťaženia v lineárnom režime) 

Návrat na prevádzku zo siete: 190V 

Menovitá frekvencia  50 – 60 Hz ±5Hz 

Maximálny prúd 
(1)

 [A] 44 54 

Menovitý prúd 
(2)

 [A] 34 43 

Faktor výkonu  0.98 

Skreslenie prúdu pri maximálnom zaťažení   6% 

OBTOK 
 

Akceptovaný rozsah napätia pre prepnutie [V] 180 ÷ 264 

Akceptovaný rozsah frekvencie pre prepnutie Frekvencia zvolená ±5 % 

Doba prepnutia [ms] 0,1 

BATÉRIA 
 

Doba nabitia 
(8)

 [h] 4 ÷ 6 

VÝSTUP 
 

Menovité napätie [V] 220 / 230 / 240 nastaviteľné ±1.5% 

Statická zmena 
(3)

 1.5% (7)  

Dynamická zmena 
(4)

  5% do 20 ms 

Tvar vlny Sínus 

Skreslenie napätia pri lineárnej záťaži  3% 

Skreslenie napätia pri nelineárnej záťaži  5% 

Frekvencia 
(5)

 voliteľné 50 alebo 60 Hz 

Faktor výkyvu  3 : 1 

Menovitý výkon [VA] 8000 10000 

Menovitý výkon [W] 7200 9000 

Skratový prúd  1,5 x In počas t=0,5 s 

RÔZNE 
 

Unikajúci prúd [mA]  10 

Účinnosť AC/AC 92% 

Teplota okolia 
(6)

 [°C] 0 – 40 

Vlhkosť < 90% nekondenzujúce 

Ochrany Hlboké vybíjanie batérie – Nadprúd – Skrat – Prepätie – 

Podpätie – Tepelná ochrana 

Oneskorenie [ms]  30 

Úroveň hluku < 45 dB(A) vo vzdialenosti 1 m. 

Rozmery v x š x h [mm] 2 x 455 (19“) x 175 (4U) x 660 (26“) 

Hmotnosť [kg] Približne 29 + 65 kg Približne 30 + 65 kg 
(1)

  Pri menovitej záťaži, minimálne napätie je 180 V, nabíjanie batérie 
(2) 

Pri menovitej záťaži, menovité napätie 230 V, nabíjanie batérie 
(3) 

Sieť/batéria pri  zaťažení 0% -100% 
(4) 

Pri Sieť/batéria/sieť pri odporovej záťaži 0% / 100% / 0% 
(5) 

Ak je frekvencia v rozsahu ± 5% zvolenej hodnoty, UPS je synchronizovaný na sieť. Ak je frekvencia mimo tolerancií 

alebo je v prevádzke z batérie, frekvencia je zvolená frekvencia +0.1% 
(6) 

20 - 25 °C pre dlhšiu životnosť batérie 
(7) 

Pre udržanie výstupného napätia v uvedenom rozsahu, po dlhej dobe prevádzky môže byť potrebná kalibrácia 
(8) 

Doba potrebná na dosiahnutie 90% nabitia (po úplnom vybití pri záťaži ≥80%) 
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TECHNICKÉ ÚDAJE 

TECHNICKÉ ÚDAJE UPS TRI FÁZY/JEDNA FÁZA 

MODELY SDL 6500 TM SDL 8000 TM SDL 10000 TM 

VSTUP   

Menovité napätie [V] 220 - 230 - 240 

Akceptovaný rozsah [V] 0 ÷ 280 

Rozsah napätia a frekvencie bez 

použitia batérie 

 Maximálne: 276 V 

Minimálne napätie: 

184 ÷ 138 V (od 100% do 50% zaťaženia v lineárnom režime) 

Návrat na prevádzku zo siete: 190V 

Menovitá frekvencia  50 – 60 Hz ±5Hz 

Maximálny prúd 
(1)

 [A] 13A 15A 19A 

Menovitý prúd 
(2)

 [A] 9A 11A 14A 

Faktor výkonu  0,95 

Skreslenie prúdu pri maximálnom zaťažení   26% 

OBTOK 
  

Akceptovaný rozsah napätia pre 

prepnutie 

[V] 180 ÷ 264 

Akceptovaný rozsah frekvencie pre prepnutie Frekvencia zvolená ±5 % 

Doba prepnutia [ms] 0,1 

BATÉRIA 
  

Doba nabitia 
(8)

 [h] 6 ÷ 8 

VÝSTUP 
  

Menovité napätie [V] 220 / 230 / 240 nastaviteľné ±1.5% 

Statická zmena 
(3)

 1.5% (7)  

Dynamická zmena 
(4)

  5% do 20 ms 

Tvar vlny Sínus 

Skreslenie napätia pri lineárnej záťaži  3% 

Skreslenie napätia pri nelineárnej záťaži  6% 

Frekvencia 
(5)

 voliteľné 50 alebo 60 Hz 

Faktor výkyvu  3 : 1 

Menovitý výkon [VA] 6500 8000 10000 

Menovitý výkon [W] 5850 7200 9000 

Skratový prúd  1,5 x In počas t=0,5 s 

RÔZNE 
  

Unikajúci prúd [mA]  10 

Účinnosť AC/AC 92% 

Teplota okolia 
(6)

 [°C] 0 – 40 

Vlhkosť < 90% nekondenzujúce 

Ochrany Hlboké vybíjanie batérie – Nadprúd – Skrat – Prepätie – Podpätie – Tepelná 

ochrana 

Oneskorenie [ms]  40 

Úroveň hluku < 45 dB(A) vo vzdialenosti 1 m. 

Rozmery v x š x h [mm] 2 x 455 (19“) x 175 (4U) x 660 (26“) 

Hmotnosť [kg] Približne 28 + 63 kg Približne 29 + 65 kg Približne 30 + 65 kg 
(1)

  Pri menovitej záťaži, minimálne napätie je 180 V, nabíjanie batérie 
(2) 

Pri menovitej záťaži, menovité napätie 230 V, nabíjanie batérie 
(3) 

Sieť/batéria pri  zaťažení 0% -100% 
(4) 

Pri Sieť/batéria/sieť pri odporovej záťaži 0% / 100% / 0% 
(5) 

Ak je frekvencia v rozsahu ± 5% zvolenej hodnoty, UPS je synchronizovaný na sieť. Ak je frekvencia mimo tolerancií 

alebo je v prevádzke z batérie, frekvencia je zvolená frekvencia +0.1% 
(6) 

20 - 25 °C pre dlhšiu životnosť batérie 
(7) 

Pre udržanie výstupného napätia v uvedenom rozsahu, po dlhej dobe prevádzky môže byť potrebná kalibrácia 
(8) 

Doba potrebná na dosiahnutie 90% nabitia (po úplnom vybití pri záťaži ≥80%)  
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TECHNICKÉ ÚDAJE 

TECHNICKÉ ÚDAJE BATÉRIOVÉHO BOXU  

 

ZÁKLADNÉ MODELY  BBX SDL 240V BB NP A3 BBX SDL 240V BB NP A5 

BATÉRIA  

Menovité napätie [Vdc] 240 

Koncové vybíjacie napätie [Vdc] 273 

Počet batérií  /V 20 / 12  

INÉ  

Teplota okolia (1) [°C] 0 – 40 

Vlhkosť  < 90% nekondenzujúce 

Ochrany  Nadprúd – skrat 

Rozmery  v x š x h  [mm] 455 x 175 x 660 

Hmotnosť [kg] 63 65 

 
(1)  20-25°C pre dlhšiu životnosť batérie 

 

 

TABUĽKA DÔB PREŤAŽENIA 

 

DOBY PREŤAŽENIA 
ZÁŤAŽ NAPÁJANÁ CEZ 

OBTOK STRIEDAČ 

 

100% < Záťaž  125% 
Aktivuje obtok po 2 sekundách 

Vypnutie po 120 sekundách 
Vypnutie po 60 sekundách 

125% < Záťaž  150% 
Aktivuje obtok po 2 sekundách 

Vypnutie po 4 sekundách 
Vypnutie po 4 sekundách 

Záťaž > 150% 
Aktivuje obtok okamžite 

Vypnutie po 1 sekunde 
Vypnutie po 0,5 sekunde 
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