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1. Wstęp
Ten produkt ATS został zaprojektowany z dwoma niezależnymi wejściami zasilania do zasilania obciążenia z 
podstawowego źródła zasilania. W przypadku awarii głównego źródła zasilania, dodatkowe automatycznie 
utworzy kopię zapasową podłączonego sprzętu bez żadnych przerw. Czas transferu z jednej linii do drugiej jest 
płynny dla podłączonego sprzętu. Po przełączeniu na dodatkowe źródło zasilania SZR może również przełączyć 
zasilanie z powrotem na główne wejście po przywróceniu zasilania podstawowego.
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Zawartość Paczki:
-
-
-

Moduł SZR
Instrukcja obsługi

wsporniki montażowe

2. Przegląd produktów
Przedni widok:

-Przełącznik zasilania źródła wejściowego A

- Włącznik zasilania źródła wejściowego B

-Wyłącznik dla wyjścia 2

-Wyłącznik dla wyjścia 3
-Port komunikacyjny USB
-Port komunikacyjny RS-232

-Gniazdo komunikacyjne

-Wskaźniki działania (szczegóły w sekcji 4)

Widok z tyłu

-Port kontaktowy (szczegóły w sekcji 7)
- Gniazda wyjściowe „Wyjście 3” (IEC 10A)

-Gniazda wyjściowe „Wyjście 2” (IEC 10A)

-Gniazdo wyjściowe „Wyjście 1” (IEC 16A)

-Złącze wejściowe źródła A
-Złącze B źródła wejściowego



3. Ważne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Przed użyciem urządzenia należy przeczytać wszystkie instrukcje i oznaczenia ostrzegawcze na urządzeniu, w 

niniejszej instrukcji i bateriach.
PL

OSTRZEŻENIE!!Podczas użytkowania SZR musi być podłączony do uziemienia.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami należy używać wyłącznie kabli dostarczonych z maszyną. 
Gniazdo zasilania musi być łatwo dostępne dla operatora.
OSTRZEŻENIE!!ATS został zaprojektowany wyłącznie do pracy w pomieszczeniach. Zaleca się instalowanie go w 

miejscach, w których nie były przechowywane łatwopalne ciecze lub gazy lub inne szkodliwe lub szkodliwe substancje.

UWAGA!!Do czyszczenia zewnętrznej części urządzenia można użyć miękkiej, wilgotnej szmatki (zawsze 
przy odłączonym systemie od sieci i użytkowników).

Nie używaj żadnego rozpuszczalnika, ponieważ może to uszkodzić zewnętrzne wykończenie maszyny.

UWAGA!!ATS został zaprojektowany wyłącznie do użytku profesjonalnego.
NOTATKA:Te instrukcje mogą być modyfikowane przez przepisy dotyczące okablowania obowiązujące w kraju, w 

którym zakupiono SZR.

4. Wskaźniki działania i status

-Selektor preferencji źródła

- Diody LED ustawienia priorytetu

-Diody LED stanu źródła zasilania

-Diody LED źródła wyjściowego

-Wskaźnik Błędu
-Przycisk wyciszania alarmu



Wskazanie

rodzaj
Opis diody LED Stan diody Stan Alarm
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Źródło A (-) NA 

Źródło A jest priorytetem WYŁĄCZONY

Priorytet

ustawienie diod LED

Źródło B (-) WYŁĄCZONY

Źródło A (-) WYŁĄCZONY

Źródło B jest priorytetem WYŁĄCZONY

Źródło B (-) NA 

WYŁĄCZONY Wlot A nie ma wejścia zasilania WYŁĄCZONY

Wlot A ma wejście zasilania, a moc jest
OKStatus źródła A

(-)
NA WYŁĄCZONY

Wlot A ma wejście zasilania, ale moc jest
poza specyfikacją

Źródło prądu
status

Błyskowy WYŁĄCZONY

WYŁĄCZONY Wlot B nie ma wejścia zasilania WYŁĄCZONY

Status źródła B
(-)

NA Wlot B ma zasilanie, a moc jest w porządku WYŁĄCZONY

Wlot B ma wejście zasilania, ale moc jest
poza specyfikacją

Błyskowy WYŁĄCZONY

Wyjście z
źródło A (-) NA 

Moc A jest wyprowadzana WYŁĄCZONY

Wyjście z
źródło B (-) WYŁĄCZONY

Wyjście z
źródło A (-) WYŁĄCZONY

Stan wyjścia Moc B jest wyprowadzana WYŁĄCZONY

Wyjście z
źródło B (-) NA 

Wyjście z
źródło A (-) WYŁĄCZONY

BRAK WYJŚCIA WYŁĄCZONY

Wyjście z
źródło B (-) WYŁĄCZONY

WYŁĄCZONY Brak alarmu WYŁĄCZONY

Alarm Wada (-)
NA Obecny alarm Bez przerwy



5. Instalacja
NOTATKA:Przed instalacją należy sprawdzić urządzenie. Upewnij się, że nic w 
opakowaniu nie jest uszkodzone.
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Montaż jednostki
Urządzenie można zamontować w standardowej szafie 19". Przymocuj wsporniki montażowe do urządzenia za pomocą 

dostarczonych śrub. Po solidnym zamocowaniu wsporników użytkownicy mogą zamontować urządzenie w standardowej szafie 

19", jak pokazano poniżej.

NOTATKA:Jeśli temperatura wokół urządzenia wzrośnie powyżej 40 °C, wymagana jest wentylacja

Podłączanie urządzenia

Aby podłączyć SZR, podłącz „złącze źródła wejściowego A” i „złącze źródła wejściowego B” do dwóch 
niezależnych źródeł zasilania lub zasilaczy UPS w zależności od dostarczonych kabli SCHUCKO-IEC lub IEC-IEC 
16A.
Podłącz obciążenie użytkownika do gniazd wyjściowych 10A („Wyjście 1 i 2”) lub 16A („Wyjście 3”) w zależności od 

wymagań użytkownika.



6. Operacja
Zasilanie włącz / wyłącz

Ustaw przełącznik zasilania wejściowego w pozycji „ON”. Wyjście będzie wtedy dostarczane przez wybrane 
źródło.PL

Ustawianie priorytetu źródła zasilania

Możliwe jest ustawienie preferencji źródła zasilania do zasilania wyjścia poprzez naciśnięcie przycisku „wyboru 
preferencji źródła”. Domyślnym źródłem zasilania jest „Źródło A”.

Funkcjonować Opis Domyślna Możliwa konfiguracja

Preferencja źródła
selektor

Wybór wejścia, które normalnie
dostarcza ładunek

-
-

Źródło A
Źródło B

Źródło A

7. Port komunikacyjny
SZR jest dostarczany z następującymi portami komunikacyjnymi:

- Port szeregowy jest dostępny z RS232 com. port i USB com. port na panelu przednim. 
UWAGA: użycie jednego portu automatycznie wyklucza drugi.
Port styków na tylnym panelu.-

Porty szeregowe: złącza RS-232 i USB

Złącze RS-232 Złącze USB

SZPILKA # NAZWA RODZAJ SYGNAŁ SZPILKA # SYGNAŁ

1 1 VBUS
2 TX NA ZEWNĄTRZ Linia szeregowa TX 2 D-
3 RX W Linia szeregowa RX 3 D+
4 4 GND
5 GND MOC
6 +12V MOC
7
8
9

NOTATKA: Wykorzystanie portu komunikacyjnego jest opcjonalne i nie jest konieczne do prawidłowego 
funkcjonowania ATS.



Kontakt z portami

Port styków składa się z sześciu (6) pinów ponumerowanych od lewej do prawej (patrz rys. 1), które 
można podłączyć do zewnętrznego systemu monitorowania (takiego jak BMS) w celu monitorowania 
stanu pracy ATS.
Sprzęt zewnętrzny musi respektować charakterystykę napięciową i prądową portu styków.
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Rys. 1: Skup się na porcie styków.

Port kontaktów udostępnia następujące styki:
-
-

Pin 1: wspólny kontakt.
Pin 2: Aktywny styk „Źródła B” (jeśli styk między „pin 1” i „pin 2” jest zamknięty, wyjście jest zasilane 
przez „Źródło B”).
Pin 3: Aktywny styk „Źródła A” (jeśli styk między „pin 3” i „pin 1” jest zamknięty, wyjście jest zasilane 
przez „Źródło A”).
Pin 4: Status „Źródła A” OK styk (jeśli styk między „pin 4” i „pin 1” jest zamknięty, „Źródło 
A” jest obecne i normalne).
Pin 5: „Źródło B” status styku OK (jeśli styk między „pin 5” i „pin 1” jest zamknięty, „Źródło B” 
jest obecne i prawidłowe).
Pin 6: Styk Status OK (jeśli styk pomiędzy “pin 6” i “pin 1” jest zamknięty, status funkcjonowania ATS 
jest normalny).

-

-

-

-

Poniższy schemat przedstawia działanie portu styków.

Rys. 2: Podstawowy schemat portu styków.

UWAGA :Piny portu stykowego są w stanie przenosić maksymalny prąd 8A i maksymalne 
napięcie 250Vac.



8. Rozwiązywanie problemów
Skorzystaj z poniższej tabeli, aby rozwiązać drobne problemy.

Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie
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Brak połączenia z

wtyczki wejściowe

Podłącz zasilanie do wtyczek wejściowych, jak 
wskazano w części dotyczącej instalacji.

ATS z
napięcie sieciowe

obecny, nie?
włączyć.

(Diody LED nie migają i 

nie ma alarmu)

Dźwięki.)

Przełącznik wejściowy w pozycji „OFF”

pozycja
Ustaw przełączniki wejściowe w pozycji „ON”.

Sprawdź, czy napięcie sieciowe jest obecne 
lub sprawdź, czy UPS zasilający SZR jest 
włączony.

Awaria zasilania wejściowego

Zresetuj urządzenie zabezpieczające. 
Ostrzeżenie: sprawdź, czy nie ma 
przeciążenia lub zwarcia na wyjściu UPS.

Urządzenie ochronne

Aktywacja upstream

Brak połączenia z
gniazda wyjściowe

Podłącz obciążenie do gniazd wyjściowych

Zabezpieczenie termiczne zadziała w 
przypadku zwarcia lub przeciążenia jednego z 
gniazd wyjściowych 10A. Zabezpieczenie 
termiczne można zresetować, naciskając 
przycisk, co spowoduje ponowne podłączenie 
zasilania do obciążenia. Dlatego przed próbą 
zresetowania zabezpieczenia termicznego 
należy sprawdzić podłączone obciążenia i/lub 
określić, czy występują jakiekolwiek problemy. 
Następnie, po zresetowaniu, podłącz ponownie 
każde obciążenie pojedynczo, aby upewnić się, 
że nie występują żadne problemy.

Obciążenie nie jest

napędzany. Interwencja 10A
ochrona termiczna

Wyłącz całkowicie ATS i odczekaj kilka 
sekund.
Ponownie włącz ATS, jeśli problem będzie się 

powtarzał, skontaktuj się z najbliższym centrum 

pomocy technicznej.

Wyświetlacz pokazuje

nic lub zapewnia
błędny

Informacja.

Jest zasilanie
problem na wyświetlaczu.

Wyświetlacz jest wyłączony, 

ale obciążenie jest zasilane.

Jest zasilanie
problem na wyświetlaczu.

Skontaktuj się z najbliższym centrum pomocy 

technicznej.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek nietypowe sytuacje, których nie wymieniono powyżej, prosimy o natychmiastowy kontakt z 

serwisantem w celu profesjonalnego zbadania.



9. Specyfikacje
MODEL ATS
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WEJŚCIE

Napięcie wejściowe 220/230/240 V AC

Dopuszczalny zakres napięcia wejściowego 180 - 258 V AC

Częstotliwość wejściowa 50 Hz/60 Hz

Maksymalny prąd wejściowy 16 lat

WYJŚCIE

Napięcie wyjściowe 220/230/240 V AC

10 A dla gniazd IEC-C13 16 
A dla gniazd IEC-C19

Maksymalny prąd wyjściowy

POŁĄCZENIE

Wejście 2 x wloty IEC-C20

8 x IEC-C13
1 x IEC-C19

Wyjście

Komunikacja USB/RS-232

CZAS TRANSFERU 9-12 ms (typowy)

FIZYCZNY

Wymiar, DXWXH (mm) 330 X 483 X 44

Waga netto (kg) 5.0

ŚRODOWISKO

temperatura robocza 0-95% RH @ -5°C- 45°C (bez kondensacji)



10. Dodatek:
Progi napięcia wejściowego i częstotliwości

DOMYŚLNA

USTAWIENIEPL FUNKCJONOWAĆ OPIS

Źródło A będzie źródłem zasilania w tym 
zakresie. Gdy napięcie wejściowe źródła A 
przekroczy ten zakres, SZR automatycznie

przełącz na zasilanie ze Źródła B.

Dopuszczalne napięcie wejściowe

zakres dla Źródła A
180V – 258V

Gdy napięcie wejściowe Źródła A wróci do 
normy, SZR przełączy się z powrotem na Źródło

A. (Ustawienie Źródła A jako priorytetowego 

źródła zasilania i Źródła B jest zasilane)

Punkt napięcia powrotnego dla

Źródło A
Niski punkt: 190 V

Najwyższy punkt: 248 V

Źródło B będzie źródłem zasilania w tym 
zakresie. Gdy napięcie wejściowe źródła B 
przekroczy ten zakres, SZR automatycznie

przełącz na zasilanie ze Źródła A.

Dopuszczalne napięcie wejściowe

zakres dla Źródła B
180V – 258V

Gdy napięcie wejściowe Źródła B powróci do 

normy, SZR przełączy się z powrotem na Źródło

B. (Ustawienie Źródła B jako priorytetowego źródła 

zasilania i Źródła A jest zasilane)

Punkt napięcia powrotnego dla

Źródło A
Niski punkt: 190 V

Najwyższy punkt: 248 V

Źródło A będzie źródłem zasilania w tym zakresie. 

Gdy częstotliwość wejściowa źródła A wynosi

poza tym zakresem ATS automatycznie
przełącz na zasilanie ze Źródła B.

Dopuszczalne dane wejściowe

częstotliwość dla Źródła A
45Hz – 55Hz

Źródło B będzie źródłem zasilania w tym zakresie. 

Gdy częstotliwość wejściowa źródła B wynosi

poza tym zakresem ATS automatycznie
przełącz na zasilanie ze Źródła A.

Dopuszczalne dane wejściowe

częstotliwość dla Źródła B
45Hz – 55Hz


