
2. Przegląd produktów

PDU i konserwacja

Moduł przełącznika obejściowego

- Gniazdo wyjścia głównego (do 

podłączenia komputera)

Gniazda wyjściowe Slave (do 

podłączenia urządzeń peryferyjnych)

Gniazdo do wyjścia UPS 

Gniazdo do wejścia UPS

- Przełącznik obejścia

- Wejście AC

Wyłącznik obwodu

Przełącznik funkcji Master/Slave

δDioda zasilania

εDioda LED w trybie Slave

Szybka porada
V. 2,0

1. Wstęp
Produkt jest używany jako zewnętrzna jednostka dystrybucji zasilania w połączeniu z systemami UPS lub 

dużymi regulatorami napięcia. Umożliwia ręczne przełączenie podłączonego sprzętu do zasilania sieciowego 

za pomocą przełącznika obejściowego, umożliwiając zaplanowaną konserwację lub wymianę UPS bez przerw 

w zasilaniu. Połączenie funkcji dystrybucji zasilania i konstrukcji sterowanej przez urządzenie główne 

zapewnia funkcję obejścia serwisowego i oszczędność energii w ramach mechanizmu szafy.

3. Instalacja i obsługa
Kontrola
Wyjmij urządzenie z opakowania transportowego i sprawdź, czy nie ma uszkodzeń, które mogą 

wystąpić podczas transportu. Powiadom przewoźnika i miejsce zakupu w przypadku stwierdzenia 

jakichkolwiek uszkodzeń.Pakiet wysyłkowy zawiera:

- Moduł przełącznika bypassu serwisowego x 1

- Szybki przewodnik x 1

- Przewód zasilający x 1
- Śruby i uszy montażowe

Montaż w szafie/montaż ścienny urządzenia

Moduł można zamontować do obudowy 19” lub ściany. Proszę postępować zgodnie z poniższą tabelą dotyczącą instalacji w szafie/

montażu na ścianie.

Podłącz do gniazdka ściennego

Podłącz przewód zasilający urządzenia do gniazdka ściennego. Dioda zasilania zaświeci się, gdy sieć 

będzie w normie. Dioda zasilania zgaśnie podczas awarii zasilania.

Ściana

Wykres 1: Montaż w stojaku Wykres 2: Montaż ścienny
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Podłącz UPS
Podłącz przewód zasilający z wejścia UPS do gniazda wejściowego UPS w urządzeniu. Użyj jednego przewodu zasilającego do 

podłączenia wyjścia UPS do gniazda wyjściowego UPS na urządzeniu.

4. Operacja
Przenieś do obejścia serwisowego
Przed przejściem do obejścia serwisowego upewnij się, że świeci się dioda LED zasilania.
obrotowy przełącznik bypassu z „Normal” na „Bypass”. W tej chwili wszystkie podłączone 
urządzenia są zasilane bezpośrednio z sieci. Możesz wyłączyć UPS i odłączyć dwa kable łączące z 
UPS. Następnie możesz teraz serwisować UPS.

Przenosić

UPS online

Przenieś do ochrony UPS
Po wykonaniu czynności konserwacyjnych upewnij się, że UPS działa normalnie. Następnie ponownie podłącz UPS do 

jednostki, postępując zgodnie z sekcją Instalacja. Sprawdź, czy świeci się dioda LED zasilania. Następnie przestaw 

przełącznik obrotowy bypassu z „Bypass” na „Normalny”. Teraz wszystkie podłączone urządzenia są chronione przez 

UPS.
16A/16A lub

16A/10A
Działanie funkcji Master/Slave
Po podłączeniu wszystkich urządzeń do jednostki, naciśnij „Przełącznik Master/Slave”, aby włączyć status ( Dioda 

Slave On zaświeci się, gdy podłączone obciążenie na wyjściu głównym jest powyżej 20W. „Przełącznik Master/

Slave”, aby wyłączyć status ( ), funkcja jest wyłączony, a dioda Slave On będzie się świecić.

) .
NaciskaćPodłącz sprzęt

Istnieją dwa typy gniazd wyjściowych: Master i Slave.
Aby zmniejszyć zużycie energii, urządzenie jest wyposażone w gniazda wyjściowe Master i Slave. 

Gniazdo wyjściowe Master wykryje, czy urządzenie główne (komputer) jest włączone. Jeśli urządzenie 

główne nie pobiera już prądu, automatycznie wyłączy zasilanie urządzenia Slave pojemniki wyjściowe. 

Proszę odnieść się do poniższych wykresów dla de ogonowe połączenie sprzętu.

Tabela stanu i wskaźników
Status Wskaźnik

1. Użyteczność jest normalna.

2. Sieć nie działa, ale UPS dostarcza energię.Podłącz komputer do głównego gniazda wyjściowego Dioda zasilania (zielona) włączona

Narzędzie nie działa Dioda zasilania (zielona) wyłączona

Funkcja Master/Slave jest włączona, a obciążenie 
na wyjściu głównym przekracza 20 W.

Dioda LED Slave (żółta) włączona

Funkcja Master/Slave jest włączona, a obciążenie 
na wyjściu głównym wynosi poniżej 20 W.

Dioda LED Slave (żółta) wyłączona

Komputer Funkcja Master/Slave jest wyłączona. Slave na LED (żółty) włączony

Podłącz urządzenia peryferyjne do gniazda wyjściowego Slave
5. Ważne ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa (ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE)

Aby bezpiecznie obsługiwać to urządzenie, należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i postępować zgodnie z nimi. Przed 

przystąpieniem do rozpakowywania, instalacji lub obsługi należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją. Możesz zachować 

ten krótki przewodnik w celu uzyskania dalszych informacji.

OSTROŻNOŚĆ:Produkt może być używany wyłącznie w pomieszczeniach.

OSTROŻNOŚĆ:Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu cieczy lub w nadmiernie wilgotnym środowisku. 

OSTROŻNOŚĆ:Nie umieszczaj produktu bezpośrednio na słońcu ani w pobliżu gorącego źródła. OSTROŻNOŚĆ:

Nie dopuścić do przedostania się płynów lub ciał obcych do produktu. OSTROŻNOŚĆ:Uziemić produkt za 

pomocą gniazd 2P + uziemienie.

OSTROŻNOŚĆ:Podczas instalacji produktu upewnij się, że suma prądów upływowych produktu i 
zasilanych przez niego urządzeń nie przekracza 3,5 mA.

Monitor Drukarka

Przełącznik

NOTATKA:Gdy komputer jest wyłączony, główne gniazdo wyjściowe odłącza zasilanie od podrzędnych 

gniazd wyjściowych. Jednak gdy komputer przechodzi w „tryb uśpienia” lub pobór mocy urządzenia 

podłączonego do gniazda wyjściowego Master jest niższy niż 20 W, gniazdo wyjściowe Master może nie 

rozpoznawać prawidłowo obniżonego poziomu mocy.


