
Instalacja

podręcznik

Model Shortcurt Model Shortcurt

TS1-LI-0k5-MC-1x7 Wieża S 0k5VA RTS-LI-1k0-2U-LCD-2x7 SRT 1kVA

TS1-LI-1k0-MC-2x7 Wieża S 1kVA RTS-LI-1k5-3U-LCD-2x9 SRT 1k5VA

TS1-LI-2k0-MC-3x9 Wieża S 2kVA RTS-LI-2k0-3U-LCD-3x9 SRT 2kVA

TS1-LI-3k0-MC-4x9 Wieża S 3kVA RTS-LI-3k0-3U-LCD-4x9 SRT 3kVA

TS1-LI-1k0-MC-BC24 Wieża H 1kVA

TS1-LI-2k0-MC-BC48 Wieża H 2kVA

TS1-LI-3k0-MC-BC48 Wieża H 3kVA
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1 Informacje dotyczące bezpieczeństwa

• Przed użyciem należy ładować produkt przez ponad 8 godzin.

Gdy akumulator został rozładowany lub okres przechowywania przekroczył 3 miesiące, akumulator należy ładować 

dłużej niż 8 godzin w celu zapewnienia pełnego naładowania i uniknięcia uszkodzenia.

Ten produkt jest specjalnie zaprojektowany dla komputerów grupowych. Nie należy łączyć go z obciążeniami indukcyjnymi 

(np. Silnik, lodówka itp.). Nie jest zalecany do systemów podtrzymywania życia i innych specjalnych głównych urządzeń;

Podczas instalacji produktu należy zachować odległość co najmniej 50 cm od wyświetlacza. To normalne, że temperatura 

powierzchni obudowy może wzrosnąć do 50 ° C ℃ podczas użytkowania produktu.

Nie przeciążaj produktu.

Nie otwieraj obudowy UPS ze względu na ryzyko porażenia prądem. Skontaktuj się z lokalnym centrum serwisowym, jeśli konieczna 

jest konserwacja lub naprawa.

Wewnętrzne zwarcie zasilacza UPS spowoduje porażenie prądem lub zagrożenie pożarem. Nie stawiaj na UPS żadnych naczyń z płynami.

Jeśli UPS działa nieprawidłowo, szybko odłącz zasilanie i skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą. Nie przechowuj ani 

nie używaj produktu w następujących warunkach.

Brak dobrej cyrkulacji powietrza

Miejsce z łatwopalnym gazem lub materiałem korozyjnym lub dużą ilością kurzu Miejsce w wyjątkowo wysokiej lub niskiej 

temperaturze (powyżej 40 ° C) ℃ lub poniżej 0 ℃), lub wysoka wilgotność (powyżej 90%)

Miejsce narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub w pobliżu urządzenia grzewczego Miejsce, 

w którym występują gwałtowne wibracje

Na wolnym powietrzu

Nie używaj gaśnicy w płynie w przypadku pożaru, zaleca się używanie gaśnicy proszkowej.

Zasilacz UPS należy umieścić w pobliżu źródła zasilania, aby w razie niebezpieczeństwa mógł bezzwłocznie odciąć zasilanie.

Kiedy UPS ma zostać przeniesiony lub ponownie podłączony, upewnij się, że zasilanie wejściowe AC jest odcięte, a UPS jest 

całkowicie wyłączony, w przeciwnym razie koniec wyjściowy może zostać pod napięciem i spowodować porażenie prądem.

Żywotność baterii skraca się wraz ze wzrostem temperatury otoczenia. Okresowa wymiana baterii może zapewnić 

prawidłowe działanie UPS i wystarczający czas podtrzymania.

Konserwacja akumulatora może być wykonywana wyłącznie przez wykwalifikowany personel

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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znajomość baterii.

Baterie mogą powodować porażenie prądem elektrycznym i mieć wysoki prąd zwarciowy, przed instalacją lub wymianą baterii 

należy przestrzegać poniższych wymagań:

Zdejmij zegarki na rękę, pierścionki, biżuterię i inne przewodzące materiały Używaj wyłącznie narzędzi z 

izolowanymi uchwytami i uchwytami

Noś gumowe buty i rękawice

Nie kłaść metalowych narzędzi ani paSRT na bateriach

Przed odłączeniem końcówek od akumulatorów, najpierw odłącz wszystkie obciążenia akumulatorów

Nie zwieraj dodatnich i ujemnych biegunów baterii, w przeciwnym razie może to spowodować porażenie prądem lub 

pożar.

Jeśli zajdzie potrzeba wydłużenia czasu podtrzymania standardowego modelu UPS (bateria zewnętrzna), pojemność obciążenia powinna zostać 

zmniejszona do 50%.

•

•

•

•

•

•

•

•

Ostrzeżenie

• Sprzęt musi być uziemiony. Po podłączeniu zasilania sieciowego system musi być niezawodnie uziemiony.

Niewłaściwa obsługa spowoduje ogromne straty. Należy upewnić się, że produkt jest obsługiwany zgodnie z 

wymaganiami instrukcji obsługi.

UPS powinien być używany na wysokości poniżej 1000 m. Jeśli używasz go na wysokości większej niż

1000 m, wymagana jest redukcja mocy, jak pokazano w poniższej tabeli:

Obciążalność na dużej wysokości nad poziomem morza = moc znamionowa * współczynnik obniżający (odpowiadający 

wysokości).

•

•

•

Wysokość (m)

Derating

współczynnik

1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000

100% 95% 91% 86% 82% 78% 74% 70% 67%
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2 Opis produktu

2.1 Specyfikacje

500VA

(H)

1000VA

(S / H / SRT)

1500VA

(S / SRT)

2000VA

(S / H / SRT)

3000VA

(S / H / SRT)
Model

Wejście DC

36V

(Poziom: 48 V)

S: 30-45 V.

H: 40-60 V.

Napięcie znamionowe 12V 24V 48V

Wejście DC

zakres (domyślny)

Wejście AC

10-15

V

20-30V 40-60V

0 - 121V / 132V / 138V / 144Vac dla 100Vac / 110Vac / 115Vac / 120Vac ± 10Vac; 0 - 242V / 

264V / 276V / 288 Vac dla 200Vac / 220Vac / 230Vac / 240Vac ± 10Vac,

100V: 70 - 130 Vac, 110V: 80 - 140Vac, 115V: 85 - 145Vac, 120V: 90 - 

150Vac, 200V: 145 - 260Vac, 220V: 165 - 280V, 230V: 175 - 290Vac, 240V: 

185 - 300Vac;

50 Hz / 60 Hz (automatyczne wykrywanie), 50 Hz / 60 Hz ± 5% - 15%

Zakres wejściowy AC

(tryb obejścia)

Zakres wejściowy AC

(tryb użytkowy)

Częstotliwość

zakres wejściowy

Generator

połączenie

Wynik

Wyjście falownika

zasięg

Wyjście AC

zasięg (obejście

tryb)

Wyjście AC

zasięg (narzędzie

tryb)

Wynik

częstotliwość

Waveform

Moc

Współczynnik mocy

Falownik

wydajność

Oszczędzanie energii

tryb

Bez obciążenia

zamknąć

Czas transferu

THDV

Tak (można ustawić moc wejściową generatora)

200Vac / 220Vac / 230 Vac / 240 Vac ± 5% (ustawialne) ；

100 Vac / 110 Vac / 115Vac / 120 Vac ± 5% (ustawialne)

0-121V / 132V / 138V / 144Vac dla 100Vac / 110Vac / 115Vac / 120Vac ± 10Vac; 0 - 242V / 

264V / 276V / 288Vac dla 200Vac / 220Vac / 230Vac / 240 Vac ± 10Vac,

100V: 90 - 110Vac, 110V: 99 - 121Vac, 115V: 103 - 126Vac, 120V: 108 132Vac, 200V: 166 - 

226Vac, 220V: 188 - 245Vac,

230V: 199 - 254Vac, 240V: 210 - 264Vac

50 Hz / 60 Hz ± 0,3 Hz (ustawialne)

Czysta fala sinusoidalna

300W 800W

0.6

Maks.

75%

Ustawialne (<3% obciążenia), wprowadź za 80 s

1200W 1600W 2400W

0.8

Maks. 80% Maks. 85%

Możliwość ustawienia (<3% obciążenia), wyłączenie w 80 s

≤ 10 ms

≤ 5%
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(obciążenie rezystancyjne)

Obciążenie indukcyjne

Pojemnościowy

Załaduj

Obciążenie rezystancyjne

tak

tak

tak

Przeciążenie, zwarcie (falownik), niskie napięcie akumulatora, przeładowanie akumulatora, przegrzanie

Ochrona

Czas przeciążenia

(tryb użytkowy)

Czas przeciążenia

(falownik

tryb)

Niemy

Baterie

Bateria

pojemność (H:

zewnętrzny

ekspansja)

110% 120 s; 125% 60 s; 150% 10 s (przejście do trybu obejścia)

110% 60 s; 125% 10 s; 150% 5 s (wyłącz bezpośrednio)

Automatyczne wyciszanie w 60 sekund lub ręcznie

12V / 9AH * 3

（ H: 12 V * 4 ）

12 V * 1 12V / 7AH * 2 12V / 9AH * 2 12V / 9AH * 4

Model standardowy (S): 1 A (domyślnie)

Długi model rezerwowy (H): 10 A (domyślnie), <10 A, ustawiony krok = 1 A, ≥ 10 A, ustawiony krok = 5 A

H:

Maks.

10 A

Ładowanie

obecny

H: maks. 15 A - - - - H: maks. 20 A H: maks. 25 A

Wyrównawczy

napięcie ładowania

Ruchomy

napięcie ładowania

Niskiego napięcia

punkt alarmowy

Niskiego napięcia

zamknąć

punkt

Alarmy

Pojedyncza bateria 14,1 V DC (domyślnie), 13,6 - 15 V DC regulowane

Pojedyncza bateria 13,5 V DC (domyślnie), 13,2 - 14,6 V DC regulowane

Pojedyncza bateria 10,8 V DC (domyślnie), 9,6 - 13 V DC regulowane

Pojedyncza bateria 10,2 V DC (domyślnie), regulacja 9,6 - 11,5 V DC

Zasilanie włącz / wyłącz

zmiana stanu

Ciągły sygnał dźwiękowy przez 0,5 s (jeden sygnał)

Niski poziom baterii

Napięcie

Przeciążać

Moc użyteczna

niepowodzenie

Sygnał dźwiękowy ciągły przez 0,16 s, w odstępie 0,16 s (szybko)

Sygnał dźwiękowy ciągły przez 2 s, z przerwą 0,5 s (długi sygnał)

Sygnał dźwiękowy ciągły przez 0,32 s, z przerwą 0,5 s (wolno)
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Inni

Berło

Operacyjny

temperatura

Operacyjny

wilgotność

LCD i brzęczyk

5 ℃ - 40 ℃

Wilgotność względna ≤ 93%

Tryb chłodzenia Wentylator

UPS w obudowie typu tower

144 × 410 × 215

(S)

144 × 345 × 215

(H)

236 × 492 × 316

(S)

236 × 427 × 316

(H)

18,5 (S)

17,8 (H)

19,8 (S)

18,8 (H)

Wymiary

(Szer. × głęb. × wys.)

(mm)

Pakowane

wymiary

(Szer. × głęb. × wys.)

(mm)

190 × 467 × 335,5

(S / H)

144 × 345 × 215 (S / H)

320 × 592 × 462

(S / H)

236 × 427 × 316 (S / H)

12,2 (S)

11,6 (H)

13,2 (S)

12,6 (H)

28,1 (S)

28,0 (H)

30,2 (S)

30,0 (H)

Waga netto (kg) 7,0 (H) 14,2 (S)

Waga brutto

(Kg)

UPS SRT

Wymiary

(Szer. × głęb. × wys.) (Mm)

Pakowane

wymiary

(Szer. × głęb. × wys.) (Mm)

8,0 (H) 15,2 (S)

440 × 338 × 88

(S)

- - 440 × 410 × 132 (rozmiar S)

611 × 448 × 208

(S)

- - 545x545x245 (S)

Waga netto (kg) - - 14,6 (S) 17,2 (S) 21,3 (S) 26,7 (S)

Waga brutto

(Kg)

- - 16,8 (S) 20,4 (S) 24,5 (S) 30,5 (S)

Uwaga:

• „S” oznacza model standardowy, „H” oznacza długi model zapasowy, „SRT” oznacza standardowy model do montażu w 

stojaku.

Powyższe produkty są normalnymi produktami firmy. Specjalny model dostosowany do rzeczywistego 

produktu.

Czas rozładowania jest powiązany ze skonfigurowaną pojemnością baterii i charakterystyką obciążenia, w 

zależności od konfiguracji rzeczywistego produktu.

UPS może normalnie pracować dopiero po podłączeniu do akumulatora.

•

•

•
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2.2 Funkcje panelu przedniego

2.2.1 Panel wieży

Rys. 2.2.1 panel „Smart” (lewy) panel „A” (prawy)

2.2.2 Panel SRT

Rys. 2.2.2 Panel SRT

2.3 Funkcje panelu tylnego

2.3.1 Tylny panel wieży

Rys. 2.3.1 Tylny panel 500VA - 2KVA Panel tylny 3 kVA
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Rys. 2.3.1 Panel tylny 3KVA 100V - 120V

2.3.2 Tylny panel SRT

Ryc. 2.3. 2 2KVA 2U SRT tylny panel

Ryc. 2.3. 2 1,5 kVA - 3 kVA 3U SRT tylny panel

Opis panelu tylnego:
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⑤ Interfejs komunikacyjny

(standardowa konfiguracja: USB + RJ45)

⑥ Gniazdo karty SNMP

⑦ Złącze baterii zewnętrznej

⑧ Listwa zaciskowa wejścia / wyjścia

① Wentylator i osłona wentylatora

② Gniazdo wyjściowe

③ Zabezpieczenie nadprądowe AC

④ Gniazdo wejściowe IEC

3 Instalacja
3.1 Kontrola po rozpakowaniu

• Otwórz paczkę UPS i sprawdź zawartość po otrzymaniu. Akcesoria dołączone do zasilacza UPS obejmują przewód 

zasilający, instrukcję obsługi, kabel komunikacyjny, płytę CD-ROM, kabel do podłączenia akumulatora (niedostępny 

w przypadku standardowego modelu UPS); 2 pary wsporników stabilizujących (tylko dla zasilaczy SRT, niedostępne 

dla zasilaczy typu tower), wsporniki do montażu naściennego (tylko dla zasilaczy SRT, niedostępne dla zasilaczy 

typu tower), Inne zgodnie z wymaganiami umowy.

Sprawdź, czy urządzenie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. Nie włączaj zasilania i powiadom przewoźnika i sprzedawcę w 

przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub braku paSRT.

Sprawdź, czy to urządzenie to model, który chcesz kupić. Sprawdź nazwę modelu widoczną na pokrywie.

Uwaga:

Zachowaj opakowanie i materiały opakowaniowe do wykorzystania w przyszłości podczas transportu. Sprzęt jest 

ciężki. Zawsze postępuj ostrożnie.

•

•

3.2 Informacje dotyczące instalacji

3.2.1 Środki ostrożności

• Środowisko instalacji UPS musi mieć dobrą wentylację. Należy zachować minimalny odstęp 150 mm po 

bokach i na górze. I trzymać z dala od wody, łatwopalnych gazów i substancji korozyjnych.
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• Wyłącz urządzenia, które wymagają zasilania UPS (np. Komputer hosta), odłącz przewód zasilający z 

gniazda sieciowego i podłącz go do gniazda wyjściowego UPS; podłącz urządzenia, które nie muszą być 

podłączone do zasilacza UPS, do wspólnego gniazdka sieciowego.

Wejście UPS jest podłączone do gniazdka sieciowego (upewnij się, że przewód neutralny (N) i przewód pod napięciem (L) są 

prawidłowe, a przewód uziemienia (E) jest dobry).

Temperatura otoczenia UPS powinna być utrzymywana pomiędzy 0 ℃ i 40 ℃;

Przed użyciem zaleca się ładowanie baterii przez 8 godzin. UPS będzie ładował akumulator 

automatycznie, o ile zasilanie sieciowe jest podłączone do hosta.

W przypadku długiego modelu zasilacza awaryjnego UPS nie należy podłączać zasilania sieciowego, dopóki nie zostanie sprawdzone, czy 

połączenie akumulatorów zostało wykonane.

•

•

•

•

Ostrzeżenie:

Aby uniknąć uszkodzenia sprzętu lub personelu, urządzenie powinno być instalowane przez 

wykwalifikowany personel.

3.2.2 Instalacja wieżowa

Załaduj

Wejście sieciowe

Rys. 3.2.2 Schemat połączeń wejścia / wyjścia Tower 500VA - 2KVA
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Zasilanie sieciowe

Załaduj

Rys. 3.2.2 Schemat podłączenia wejścia / wyjścia wieży 3KVA

3.2.3 Instalacja długiego modelu zapasowego UPS

W pierwszej kolejności podłącz baterię z dołączonymi przewodami akumulatorów (uwaga: czerwony 

przewód należy podłączyć do anody, a czarny przewód do katody).

Sprawdź połączenie banku akumulatorów za pomocą multimetru. Po zakończeniu 

instalacji sprawdź, czy instalacja jest prawidłowa.

•

•

•

Załaduj

Zasilanie sieciowe

Czerwony

czarny

Rys. 3.2.3 Schemat podłączenia wejścia / wyjścia 24 V wieży DC
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Czerwony

czarny

Zasilanie sieciowe

Załaduj

Rys. 3.2.3 Schemat podłączenia wejścia / wyjścia wieży DC 48V

3.2.4 Instalacja SRT

3.2.4.1 Okablowanie

Zasilanie sieciowe

Załaduj

Rys. 3.2.4.1 Schemat podłączenia wejścia / wyjścia SRT DC 24V

19.12.2019 www.ips-ups.eu TS1-RTS-LI-manual-ENG-R1

13



Zasilanie sieciowe

Załaduj

Rys. 3.2.4.1 Schemat podłączenia wejścia / wyjścia SRT DC 48V

3.2.4.2 Instalacja pionowa

• Połączyć przedłużkę przyłącza i stopę RT na dwóch wspornikach zgodnie z poniższym rysunkiem. Dopasuj 

wsporniki w odpowiedniej odległości i umieść je na płaszczyźnie równolegle.

Część przedłużająca połączenia

Stopa RT

Wyrównaj równolegle

Rys. 3.2.4.2 Schemat montażu stopek

• Ustaw UPS na dwóch wspornikach. Nie odwracaj UPS do góry nogami.

Rys. 3.2.4.2 Umieszczenie pionowe
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3.2.4.3 Instalacja w szafie

• Za pomocą śrub przymocuj wsporniki do montażu w stojaku po obu stronach szafy (jak pokazano na poniższym 

rysunku)

Śruby

Wsporniki do montażu w stojaku

Rys. 3.2.4.3 Montaż wsporników do montażu w stojaku

• Po zainstalowaniu wsporników do montażu w szafie należy zamocować zasilacz UPS na stelażu (jak pokazano na poniższym rysunku)

Rys. 3.2.4.3 Montaż w szafie
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4 Obsługa

4.1 Obsługa przycisków

Przyciski panelu SRT Przyciski panelu wieży

Funkcjonować

Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie dwa przyciski przez ponad 3 sekundy, UPS zostanie 

włączony.

Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie dwa przyciski przez ponad 3 sekundy, UPS zostanie 

wyłączony.

W trybie bateryjnym naciśnij przycisk przez 0,5 sekundy, UPS wyciszy się (nie będzie już 

wywoływał alarmu)

W stanie zasilania sieciowego nacisnąć jednocześnie dwa przyciski przez 0,5 sekundy, 

sprawdzić rozładowanie akumulatora przez 15 sekund.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 5 sekund, aby wejść do interfejsu ustawień.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, aby wyjść z interfejsu ustawień i nie 

zapisywać danych.

W interfejsie ustawień naciśnij przycisk przez 0,5 sekundy, potwierdź, aby obrócić stronę 

(wyświetl następne ustawienie)

W interfejsie ustawień, obróć stronę, aby zapisać / opuścić interfejs, wybierz „Tak” i naciśnij 

przycisk przez 0,5 sekundy, zapisz dane i wyjdź z trybu ustawień. Jeśli wybierzesz „NIE” i 

naciśniesz przycisk przez 0,5 sekundy, kontynuuj potwierdzanie, aby przewrócić stronę 

(wyświetl następne ustawienie)

W trybie bez ustawień naciśnij i przytrzymaj przycisk (0,5 sekundy) dwa razy, zawartość 

wyświetlacza LCD obraca się.

W trybie bez ustawień ， nacisnąć przycisk przez 0,5 sekundy ， wyświetl przewracanie stron (strona 

w górę)

W trybie ustawień ， nacisnąć przycisk przez 0,5 sekundy, parametry zmniejszają się i 

cyklicznie.

W trybie bez ustawień naciśnij przycisk przez 0,5 sekundy ， wyświetl przewracanie stron (strona w dół). 

Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy, aby przejść do stanu automatycznego przerzucania, naciśnij 

i przytrzymaj przycisk ponownie przez 2 sekundy, aby wyjść ze stanu automatycznego przerzucania.

W trybie ustawień naciśnij przycisk przez 0,5 sekundy, parametry zwiększają się i 

cyklicznie.

www.ips-ups.eu

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Przycisk Posługiwać się

Zasilanie włączone

przycisk

Wyłącz zasilanie

przycisk

Niemy przycisk

Test przycisk

Potwierdzenie

przycisk

Malejący

wybór

przycisk

Wzrastający

wybór

przycisk
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4.2 Wskaźnik LED

Wskaźnik pracy Kontrolka alarmu

Kontrolka baterii Kontrolka obejścia

Ikona Posługiwać się Opis

Wskaźnik pracy

lekki

Zapalenie się zielonego światła oznacza, że   UPS pracuje w trybie 

sieciowym lub inwerterowym.

Zapalenie się czerwonej lampki oznacza, że   UPS pracuje w trybie 

inwertera.

Kontrolka baterii

Zapalenie się żółtego światła oznacza, że   UPS pracuje w trybie 

obejścia lub w trybie ustawień.Kontrolka obejścia

miganie czerwonej diody sygnalizuje awarię UPS (awaria baterii, 

awaria sieci)

Kontrolka alarmu

4.3 Interfejs wyświetlacza LCD

Informacje o alarmie

Bateria elektryczna

pokaz

Wyświetlacz obciążenia

Parametry operacyjne

i ustawienie funkcji

wyświetlanie parametrów

Wyświetlacz trybu pracy
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Alarm

Informacja

Wyświetlacz obciążenia

Bateria elektryczna

wyświetlacz mocy

Dane bieżące, ustawienia

wyświetlanie parametrów

Wyświetlacz trybu pracy

Opis funkcji ikon na wyświetlaczu LCD

Ikona Posługiwać się Opis

Przeciążać

wskazanie

Ikona obciążenia miga, gdy UPS jest przeciążony.

Sygnalizacja alarmu

Ikona miga, gdy system emituje alarm dźwiękowy

Wyświetla stan pracy wentylatorów. Ikona wentylatora obraca się, gdy wentylator 

działa, ikona wentylatora świeci się, gdy wentylator przestaje działać.

Wentylator

Wyświetlanie alarmu

Ikona miga, gdy system działa nieprawidłowo, emitując alarm dźwiękowy.

Wskaźnik baterii

Ikona miga w przypadku awarii baterii.

Obszar wyświetlania trybu pracy

Obszar wyświetlania pokazuje głównie tryb pracy zasilacza UPS, taki jak STDBY (tryb czuwania - wyświetlacz SRTLCD), 

LINE (tryb sieciowy), BATT (tryb bateryjny), BYPASS (tryb obejścia)

- wieżowy wyświetlacz LCD).
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Tryb pracy Wyświetl tekst Opis

W trybie sieciowym dostarczaj stabilną moc do obciążenia poprzez 

regulator napięcia, w międzyczasie falownik ładuje akumulator.

Tryb sieciowy

linia

Zasilacz UPS przełączy się na tryb bateryjny z trybu sieciowego, gdy 

zasilanie sieciowe jest nieprawidłowe i kontynuuje dostarczanie 

stabilnej mocy do obciążenia.

Tryb baterii

bat

• W normalnych warunkach zasilania sieciowego należy wyłączyć UPS 

ręcznie, wyjście jest zgodne z wejściem w zakresie obejścia, a nie 

poprzez obwód regulacji napięcia.

Uruchom funkcję autostartu DC w ustawieniach, akumulator jest 

nadmiernie rozładowany, falownik jest wyłączony, system wyświetla stan 

czuwania.

•

Tryb czuwania

Pow dn

System przechodzi do trybu awarii, jeśli wykryje usterkę, w 

międzyczasie wyświetla informacje o usterce.

Tryb awaryjny WINA

4.4 Włączanie / wyłączanie UPS

4.4.1 Włącz UPS

• Uruchomienie przy zasilaniu z sieci

Po podłączeniu do zasilania sieciowego UPS uruchomi się i automatycznie rozpocznie autotest (wyjście obejściowe) i przejdzie 

do normalnego stanu pracy po 15 sekundach. Gdy wskaźnik pracy UPS (zielone światło) świeci się i wskaźnik obejścia zgaśnie, 

użytkownik może uruchomić komputer i inne obciążenia.

• Uruchomienie z akumulatorem

W przypadku zasilania z akumulatora (bez zasilania sieciowego): Naciśnij przycisk włączania zasilania (

na panelu przednim przez 3 sekundy, UPS powinien uruchomić falownik w celu uzyskania normalnego wyjścia zasilania, w tym 

momencie świeci się wskaźnik pracy UPS (zielone światło), wskaźnik falownika jest podświetlony, a wskaźnik awarii miga.

) włączony
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4.4.2 Wyłącz UPS

• Wyłączanie z zasilaniem z sieci

Naciśnij przycisk wyłączania zasilania (

tryb czuwania (SRT) lub tryb obejścia (wieża). Wskaźnik obejścia (żółte światło) świeci się i odcina zasilanie sieciowe, UPS 

jest wyłączony.

Wyłączanie z akumulatorem

) na panelu przednim przez 3 sekundy, UPS powinien wejść

Naciśnij przycisk wyłączania zasilania ( ) na panelu przednim przez 3 sekundy, UPS jest wyłączony.

Uwaga:

• Po włączeniu UPS, najpierw uruchom UPS, a następnie komputer i inne obciążenia; kiedy wyłączasz UPS, najpierw wyłącz 

komputer i inne obciążenia, a następnie wyłącz UPS. W przypadku zaniku zasilania sieciowego UPS przełącza się na 

zasilanie bateryjne. Prosimy o zapisanie danych na PC i wykonanie natychmiastowego leczenia dla innych obciążeń.

Jeśli UPS nie jest używany przez ponad 7 dni, należy zapoznać się z krokami dotyczącymi wyłączania za pomocą zasilania sieciowego, aby wyłączyć UPS.

Jeśli zasilacz UPS nie był używany przez ponad 3 miesiące, należy zapoznać się z procedurą uruchamiania przy zasilaniu z sieci, ładować zasilacz UPS 

przez ponad 12 godzin, aby utrzymać akumulator w pełni naładowany i przedłużyć żywotność akumulatora.

•

•

•

4.5 Obsługa zapytania o parametry

• Naciśnij kolejno przycisk 

zapytania o informacje.

lub do sprawdzania mocy wyjściowej, obciążenia, temperatury, wejścia i akumulatora

• W trybie bez ustawień naciśnij przycisk

w górę / w dół i ponownie naciśnij przycisk przez 2 sekundy, aby wyjść z trybu automatycznego przewijania strony w górę / w dół.

Wyjście: wyświetla napięcie wyjściowe UPS i częstotliwość wyjściową, jak pokazano poniżej (

lewy rysunek przedstawia interfejs wyświetlacza zasilacza UPS SRT, a prawy rysunek przedstawia interfejs wyświetlacza zasilacza 

UPS typu tower):

przez 2 sekundy, aby przejść do stanu automatycznej strony

•
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• Obciążenie: Wyświetla wartości WATT i VA podłączonego obciążenia, w zależności od rodzaju obciążenia i nośności, jak 

pokazano poniżej (lewy rysunek przedstawia interfejs wyświetlacza zasilacza SRT, a prawy rysunek przedstawia interfejs 

wyświetlacza zasilacza typu tower):

• Temperatura: Wyświetl temperaturę wewnątrz szafy, jak pokazano poniżej (lewy rysunek przedstawia interfejs wyświetlacza 

zasilacza UPS SRT, a prawy wykres przedstawia interfejs wyświetlacza zasilacza UPS w obudowie typu tower):

• Wejście: Wyświetl napięcie wejściowe i częstotliwość wejściową, jak pokazano poniżej (lewy rysunek przedstawia interfejs wyświetlacza 

zasilacza UPS SRT, a prawy rysunek przedstawia interfejs wyświetlacza zasilacza UPS w obudowie typu tower):

• Bateria: Wyświetl napięcie i pojemność baterii, jak pokazano poniżej:
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5 Ustawienia UPS

Aby uzyskać informacje na temat metod ustawiania, patrz 4.1 Obsługa przycisków.

Wyświetlacz LCD

Nie. Ustawienia funkcji

SRTRT Wieża

OUT: ustawienie znamionowego napięcia wyjściowego

100 V / 110 V / 115 V / 120 V, domyślnie 110 V 200 V / 220 

V / 230 V / 240 V, domyślnie 220 V

1

InP / Inpowe: Ustawienie dopasowania mocy wejściowej 

generatora (10% ~ 150%), domyślnie 150%. Gdy moc generatora 

≤ moc znamionowa zasilacza UPS, wymagane jest ustawienie;

Wartość ustawienia = moc generatora / moc UPS / 1,1 

(współczynnik bezpieczeństwa) * 100%

2

FrE / FREq: Można ustawić znamionową częstotliwość 

wyjściową 50 Hz / 60 Hz, domyślnie 60 Hz

3

Ran / RAnG: ustawienie zakresu częstotliwości wejściowej ± 5% ~ ± 

15% można ustawić, domyślnie ± 5%

4

Boo / boost: wyrównujące ustawienie napięcia ładowania

13,6 V ~ 15,0 V jest ustawialne, domyślnie 14,1 V.

5

flo / FLOAT: Pływające ustawienie napięcia ładowania

13,2 V ~ 14,6 V jest regulowane, domyślnie 13,5 V.

6
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ALA / ALARM: Ustawienie punktu alarmowego niskiego napięcia akumulatora 

(9,6 V ~ 13,0 V), domyślnie 10,8 V.

7

EOD: Ustawienie końca napięcia rozładowania

(9,6 V ~ 11,5 V), domyślnie 10,2 V.

8

CHA / CHARGE: ustawienie prądu ładowania Model standardowy: 

można ustawić 1 ~ 3A, domyślnie 1A Model z długim zasilaniem: 

można ustawić 1 ~ 25A, domyślnie 10A

9

ECO / IECO: wybór trybu oszczędzania energii

（ ON / OFF ）, domyślnie WYŁ .; Jeśli wybierzesz „WŁ.”, Kiedy

Zasilanie i obciążenie DC ≤ 3%, system przechodzi w tryb 

uśpienia, zmniejszając zużycie energii o 90%. Przy 

zwiększeniu obciążenia> 3% system automatycznie wybudzi 

się ze snu. (podczas jednoczesnego uruchamiania trybu 

oszczędzania energii UPS i funkcji automatycznego 

wyłączania, domyślnym priorytetem systemu jest tryb 

oszczędzania energii

10

NLS / INLS: Wybór funkcji automatycznego wyłączania

（ ON / OFF ）, domyślnie WYŁ .; Jeśli wybierzesz „ON”, sprawdź

że „NLS” (współczynnik obciążenia wyłączania zasilacza UPS) mieści 

się w zakresie ustawień, system wyłączy się po skonfigurowanym 

czasie (INLS). Skonfigurowana szybkość obciążenia powinna spełniać 

rzeczywiste wymagania, zmodyfikuj, jeśli nie spełnia. (Należy 

traktować jako ważne tylko w przypadku zasilania prądem stałym)

11
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NLS / INLS: Ustawienie obciążenia automatycznego wyłączania 

UPS (3% ~ 50%), domyślnie 3%; Podczas aplikacji przeważa 

stopień obciążenia wymaganego wyłączenia na miejscu zdarzenia. 

(Należy traktować jako ważne tylko w przypadku zasilania prądem 

stałym)

12

NLS / INLS: Ustawienie czasu opóźnienia automatycznego 

wyłączania UPS (1 ~ 99 min), domyślnie 1 min; Gdy obciążenie 

≤ wartość ustawienia, system wyłączy się po skonfigurowanym 

czasie. (Należy traktować jako ważne tylko w trybie baterii)

13

ACA / ACAUTO:

wybór (ON / OFF), domyślnie „ON”; Jeśli wybierzesz 

„WYŁ.”, Gdy zasilanie sieciowe zostanie przywrócone po 

nadmiernym rozładowaniu i zamknięciu systemu, system nie 

uruchomi się automatycznie.

AC automatyczny start funkcjonować

14

DCA / DCAUTO:

wybór (ON / OFF)

Jeśli wybierzesz „ON”, system będzie w stanie gotowości po 

nadmiernym rozładowaniu i zamknięciu systemu. Gdy czas 

czuwania ≥ czas opóźnienia automatycznego restartu DC, a 

zewnętrzna pojemność ładowania ≥ 50% pojemności 

znamionowej systemu, system uruchomi się automatycznie (ta 

funkcja jest używana dla połączonego systemu słonecznego 

lub systemu z zewnętrznym urządzeniem ładującym)

DC automatyczny start funkcjonować

15
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DCA / DCAUTO: ustawienie opóźnienia automatycznego restartu DC 

(0,5 H ~ 8,0 H)

Jest to minimalny czas, w którym zewnętrzna ładowarka ładuje 

akumulatory po całkowitym rozładowaniu i wyłączeniu systemu. 

(ta funkcja jest używana dla kombinowanego układu 

słonecznego lub systemu z zewnętrznym urządzeniem 

ładującym)

16

ITR / I TRAN: Ustawienie wyświetlania napięcia wejściowego (200

- UPS 240 V: OFF / 100/110/115/120; 100

- UPS 120 V: OFF / 200/220/230/240), domyślnie „OFF”, 

wyświetla aktualne napięcie znamionowe systemu; Jeśli 

wybierzesz „100 /… / 240”, napięcie wejściowe wyświetli 

„100V /… / 240V”, zmienną transformatora jest 

skonfigurowana wartość napięcia: wartość napięcia 

znamionowego.

17

OTR / O TRAN: Ustawienie wyświetlania napięcia wyjściowego 

(200 - 240V UPS: OFF / 100/110/115/120; 100 - 120V UPS: 

OFF / 200/220/230/240), domyślnie "OFF", wyświetla prąd 

znamionowy napięcie systemu; Jeśli wybierzesz „100 /… / 240”, 

napięcie wyjściowe wyświetli „100 V /… / 240 V”, zmienną 

transformatora jest skonfigurowana wartość napięcia: wartość 

napięcia znamionowego.

18

ZAPISZ: Zapisz i zrezygnuj z wyboru (TAK / NIE), domyślnie NIE; Jeśli 

wybierzesz „TAK”, zapisz zmodyfikowane informacje; jeśli wybierzesz 

„NIE”, zrezygnuj z modyfikacji i kontynuuj przewracanie strony.

19
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6 Rozwiązywanie problemów

6.1 Komunikaty o błędach

LCD

Pokaz

KRÓTKI

OUT H.

OUT L

ZAŁADUJ

PRZEKAŹNIK

Nie. Wina Działania naprawcze

1

2

3

4

5

Zwarcie wyjścia

Wysokie napięcie wyjściowe

Niskie napięcie wyjściowe

Przeciążenie wyjścia

Awaria przekaźnika wejściowego

Sprawdź, czy nie ma zwarcia na obciążeniu. Falownik jest 

nieprawidłowy, skontaktuj się z dostawcą. Falownik jest 

nieprawidłowy, skontaktuj się z dostawcą. Sprawdź obciążenie. 

Zmniejsz obciążenie systemu.

Falownik działa nieprawidłowo, skontaktuj się z dostawcą.

Sprawdź, czy obciążenie nie jest przeciążone lub zwarte. Skontaktuj 

się z dostawcą, jeśli nie ma nienormalnej sytuacji.

6

Przetężenie MOS fet

MOSC

MOS fet

powyżej temperatury

MOS fet

sonda temperatury

jest odłączony

Transformator się skończył

temperatura

Wysokie napięcie falownika

Niskie napięcie falownika

Zmniejsz obciążenie. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z dostawcą.

7

WIĘKSZOŚĆ

8

CZUJNIK

Falownik działa nieprawidłowo, skontaktuj się z dostawcą.

Zmniejsz obciążenie. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z dostawcą.

Falownik działa nieprawidłowo, skontaktuj się z dostawcą. Falownik 

działa nieprawidłowo, skontaktuj się z dostawcą.

9

TRANT

10

11

INV H.

INV L.

Sprawdź, czy połączenie kablowe między transformatorem a płytą 

zasilającą jest prawidłowe. Skontaktuj się z dostawcą, jeśli nie ma 

nienormalnej sytuacji.

Miękki start falownika

wina

12

MIĘKKI

Wysokie napięcie na magistrali

(napięcie akumulatora jest 

przeładowane, gdy

ładowanie

baterie)

13

BUS H.

Falownik działa nieprawidłowo, skontaktuj się z dostawcą.

Ładowanie

nadprądowe

Przepięcie baterii

14

CHARGE Falownik działa nieprawidłowo, skontaktuj się z dostawcą.

15

KĄPIEL

Sprawdź, czy napięcie akumulatora nie jest zbyt wysokie.

Akumulator niskonapięciowy

odciąć

Sprawdź, czy baterie nie rozładowały się całkowicie lub czy nie są 

uszkodzone. Skontaktuj się z dostawcą, jeśli nie ma nienormalnej 

sytuacji.

16

EOD
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6.2 Typowe błędy i przetwarzanie

W przypadku nieprawidłowych warunków należy przeprowadzić samokontrolę zgodnie z następującymi metodami. Jeśli problem nadal 

występuje, skontaktuj się ze sprzedawcą lub dostawcą.

Problem Rozwiązanie

• Sprawdź, czy przewód zasilający jest luźny, czy nie.

• Sprawdź, czy zabezpieczenie nadprądowe jest wyłączone, czy 

nie.

Zasilanie sieciowe jest normalne, a UPS nie może się z nim 

połączyć

Zasilanie sieciowe jest normalne, podczas gdy UPS • Sprawdź, czy przewód akumulatora nie uruchamia się normalnie. 

Wskaźnik awarii to

podłączony czy nie.

normalnie włączony, „! ”Ikona jest normalnie włączona i • Sprawdź, czy bateria jest uszkodzona lub obszar wyświetlacza funkcji LCD 

jest wyłączony 

nie.

W

bez przerwy, "

UPS po chwili działa w trybie obejścia; falownik

tryb, the brzęczyk sygnały dźwiękowe

bez przerwy, " Ikona ”miga, a ikona

UPS wyłącza się automatycznie po chwili

użyteczność tryb, the

Ikona ”miga, a ikona

brzęczyk sygnały dźwiękowe

Przeciążenie wyjścia; sprawdź, czy stan przeciążenia 

występuje na wyświetlaczu obciążenia UPS, czy nie. 

Zmniejsz obciążenie.

• Przycisk „ON” jest wciśnięty zbyt krótko. Naciśnij przycisk 

„ON” i przytrzymaj przez ponad 3 sekundy, aby 

uruchomić UPS. Sprawdź, czy bateria jest podłączona. 

UPS ma awarię wewnętrzną. Prosimy o kontakt z 

dostawcą.

•

•

UPS nie może zostać włączony po wciśnięciu przycisku 

„ON”

• Akumulator nie został w pełni naładowany. Utrzymuj UPS 

stale podłączony do zasilania przez ponad 8 godzin, aby 

ponownie naładować baterię.

UPS jest przeciążony. Sprawdź nośność i zmniejsz 

obciążenie.

Akumulator jest stary i jego pojemność spada. Wymień 

baterię. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać baterię i 

komponenty do wymiany.

•

•

Czas rozładowania akumulatora jest za krótki
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7 Konserwacja

7.1 Konserwacja zapobiegawcza

Konserwacja zapobiegawcza systemu UPS może zapewnić niezawodność UPS i długoterminową obsługę. Co miesiąc można 

przeprowadzić następujące przeglądy:

Zamknij UPS (patrz w szczególności kroki operacyjne); Sprawdź otwór 

odpowietrzający, aby upewnić się, że nie jest zablokowany;

Sprawdź, czy pokrywa nie zebrała zbyt dużo kurzu;

Sprawdź, czy kable wejściowe, wyjściowe i akumulatorowe są mocne, czy nie oraz czy izolacja kabli jest dobra, czy nie;

Upewnij się, że UPS jest dobrze chroniony przed wilgocią; Uruchom UPS 

(patrz w szczególności podczas uruchamiania);

Rozładuj UPS zasilany z baterii i innych nieistotnych obciążeń, aż włączy się alarm niskiego napięcia baterii. W tym okresie nie 

będzie innego alarmu. W przypadku wyzwolenia jakiegokolwiek innego alarmu należy skontaktować się z lokalnym centrum 

serwisowym.

•

•

•

•

•

•

•

7.2 Konserwacja akumulatora

W tym UPS zastosowano szczelną baterię kwasowo-ołowiową. Żywotność baterii zależy od warunków przechowywania i 

obsługi oraz częstotliwości rozładowywania baterii. Wzrost temperatury szybko skróci żywotność baterii. Nawet jeśli bateria 

nie jest używana, jej wydajność będzie się stopniowo zmniejszać. Zaleca się przeprowadzanie testu rozładowania raz na 

trzy miesiące w przypadku nieprzerwanego zasilania.

Metody sprawdzania baterii zostaną wprowadzone jak poniżej (wydajność baterii będzie gwałtownie spadać wraz ze 

zbliżaniem się daty ważności, dlatego należy pamiętać o następujących metodach sprawdzania i konserwacji):

Podłącz kabel zasilający, uruchom UPS i ładuj baterię przez ponad 8 godzin. Zwróć uwagę na stan pracy obciążeń 

podłączonych do UPS.

Utrzymuj stan obciążenia i zapisz całkowitą moc. Odłącz wtyczkę wejściową UPS (aby zasymulować przerwę w zasilaniu 

z sieci). UPS przechodzi w tryb rozładowania baterii, aż do automatycznego wyłączenia. I zanotuj czas rozładowania. 

Zachowaj rejestr początkowego czasu rozładowania do wykorzystania w przyszłości.

Całkowitą obciążalność (pobór mocy) oblicza się w watach (W).

Jeśli tabliczka znamionowa podaje tylko wartość woltoampera (VA), należy ją pomnożyć przez współczynnik mocy (0,8, jeśli nie 

podano) i zamienić na waty (W).

•

•

•

•
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• Jeśli podana jest tylko wartość prądu (A), pomnóż ją przez napięcie znamionowe (V), a następnie przez współczynnik mocy i 

zamień na waty (W).

Żywotność baterii wynosi około 1-2 lat w normalnych warunkach użytkowania. Przy dość wysokiej temperaturze i 

częstym rozładowywaniu żywotność baterii może wynosić od 0,5 do 1 roku.

Wydajność baterii zmniejsza się stopniowo (zaznacza się czasem rozładowania) wraz z wydłużaniem się okresu 

użytkowania. Gdy czas rozładowania spadnie do 80% wartości początkowej, jego zmniejszenie wydajności zostanie 

przyspieszone. W związku z tym czas sprawdzania baterii należy zmienić na raz w miesiącu od raz na pół roku.

Konserwacja akumulatorowa modelu wydłużonego czasu pracy (bardzo ważne jest prowadzenie odpowiedniej 

konserwacji akumulatora, aby zapobiec uszkodzeniu sprzętu precyzyjnego w przypadku zaniku zasilania):

Oczyść akumulator z kurzu i brudu.

Sprawdź kabel wewnętrzny wszystkich akumulatorów pod kątem luzów lub korozji. W razie potrzeby przeprowadź 

wymianę i napraw.

Upewnij się, że bateria i zaciski baterii są dobrze zamocowane. Wymiana baterii w 

zasilaczu Tower UPS

Wyłącz UPS, wyjmij przegrodę baterii ze spodu UPS, odłącz przewód połączeniowy akumulatora, wyjmij akumulator (w 

tym momencie proszę zaznaczyć metodę podłączenia przewodu połączeniowego akumulatora w celu odniesienia się do 

instalacji następnym razem). Sposób usunięcia pokazano poniżej:

•

•

•

•

•

•

•

Usunięcie tych 4 śrub s

1000VA 、 1500VA
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Usunięcie tych 6 śrub

2000VA
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