
2. Przegląd produktów

Konserwacja
Moduł przełącznika obejściowego

Schemat 1: Widok tylnego panelu Schemat 2: Przegląd terminali

-Terminal wejścia/wyjścia

(Szczegóły na schemacie 2)
- Wyłącznik wejściowy UPS

-Przełącznik obejścia serwisowego

-Gniazdo sygnału wyjściowego sterowania

-Terminal wyjściowy

-Zacisk wyjściowy UPS
-Terminal wejściowy UPS

-Terminal wejściowy narzędzia

-Zacisk uziemiający
Szybka porada -

3. Instalacja i obsługa
V. 1.1

Kontrola
Rozpakuj paczkę i sprawdź zawartość paczki. Pakiet wysyłkowy zawiera:
-
-
-

1. Wstęp Moduł przełącznika obejścia serwisowego x 1 

Skrócona instrukcja x 1

Kabel sygnału sterującego x 1
Moduł jest używany jako zewnętrzny przełącznik obejścia serwisowego, aby zapewnić ciągłe zasilanie 

bez wyłączania podłączonych odbiorników podczas zaplanowanej konserwacji UPS lub wymiany baterii. 

Idealnie nadaje się do użytku w połączeniu z zasilaczami UPS 6K/10K VA.
NOTATKA:Przed instalacją należy sprawdzić urządzenie. Upewnij się, że nic wewnątrz opakowania 

nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. Nie włączaj urządzenia i natychmiast powiadom 

przewoźnika i sprzedawcę w przypadku uszkodzenia lub braku niektórych części. Zachowaj 

oryginalne opakowanie w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.

Zamontuj urządzenie w stojaku

Moduł można zamontować do obudowy 19”. Proszę postępować zgodnie z poniższą tabelą 

w celu montażu w szafie rack.

Początkowe ustawienia

Instalacja i okablowanie muszą być wykonane zgodnie z lokalnymi przepisami/przepisami 

elektrycznymi i wykonać następujące instrukcje przez profesjonalny personel.

1) Upewnij się, że przewód zasilający i wyłączniki w budynku są wystarczające dla 

znamionowej mocy UPS, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem lub pożaru.

NOTATKA:Nie używaj gniazdka ściennego jako źródła zasilania UPS, ponieważ jego prąd znamionowy jest 

mniejszy niż maksymalny prąd wejściowy UPS. W przeciwnym razie pojemnik może ulec spaleniu i 

zniszczeniu.

2) Przed instalacją wyłączyć wyłącznik główny w budynku.
3) Wyłącz i zamknij podłączony UPS.
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4) Przygotuj przewody na podstawie poniższej tabeli: 4. Operacja
Model UPS Specyfikacja przewodu (AWG) Przenieś do obejścia serwisowego

Aby przejść do bypassu serwisowego z UPS, wykonaj następujące kroki: Krok 
1: Naciśnij przycisk „OFF” na jednostce UPS, aby przejść w tryb bypassu.
Krok 2: Otwórz pokrywę przełącznika serwisowego. Jeśli krok 1 nie zostanie wykonany jako pierwszy, zasilacz UPS 

przejdzie automatycznie w tryb bypassu z podłączeniem wyjściowego sygnału sterującego po otwarciu pokrywy 

wyłącznika serwisowego.

Krok 3: Przestaw przełącznik obrotowy do pozycji „BPS” i wyłącz wyłącznik wejściowy UPS na 
module. Wtedy wszystkie urządzenia są zasilane bezpośrednio z sieci i nie ma prądu przez UPS. 
Wyjście i wejście UPS są odizolowane od systemu. Możesz teraz serwisować lub konserwować UPS 
poprzez wyłączenie baterii UPS.

6K/6KL 10
10K/10KL 8

NOTATKA 1:Kabel do 6K/6KL powinien wytrzymać prąd powyżej 40A. Dla 
bezpieczeństwa i wydajności zaleca się użycie drutu 10AWG lub grubszego.
UWAGA 2:Kabel dla 10K/10KL powinien wytrzymać prąd powyżej 63A. Zaleca się 
stosowanie drutu 8AWG lub grubszego dla bezpieczeństwa i wydajności.
UWAGA 3:Wybór koloru przewodów powinien być zgodny z lokalnymi przepisami i regulacjami 

elektrycznymi.

Przenieś do ochrony UPS
Po wykonaniu usługi konserwacyjnej wykonaj poniższe czynności, aby powrócić do pracy UPS.5) Zdejmij osłonę listwy zaciskowej na tylnym panelu modułu. Następnie podłącz przewody 

zgodnie z poniższymi schematami łączówek:
Krok 1: Włącz wyłącznik wejściowy modułu i ponownie podłącz wyłącznik wejściowy akumulatora UPS. 
Następnie UPS przejdzie w tryb obejścia.
Krok 2: Przestaw przełącznik obrotowy w pozycję „UPS”. Następnie wszystkie urządzenia są zasilane z sieci 

w trybie obejścia UPS.

Krok 3: Zamknij tylną pokrywę wyłącznika serwisowego i naciśnij przycisk „ON” na zasilaczu UPS. Wówczas wszystkie 

urządzenia są chronione przez UPS.

Podłącz UPS i zewnętrzny moduł przełącznika bypassu serwisowego
Zdejmij osłonę listwy zaciskowej na tylnym panelu modułu. Następnie podłącz zaciski wyjściowe UPS do zacisków 

wyjściowych modułu przełączników. Podłącz zaciski wejściowe zasilania UPS do zacisków wejściowych UPS 

modułu przełącznika. Połącz gniazda sygnałowe zasilacza UPS i modułu przełącznika za pomocą kabla sygnału 

sterującego dołączonego do opakowania.

Zapoznaj się z następującymi schematami bloków zacisków: NOTATKA:Jeśli konserwacja będzie wykonywana w innym miejscu, przed wyjęciem zasilacza UPS i modułu należy 

postępować zgodnie z krokami „Przejście do obejścia serwisowego”, a następnie odłączyć wszystkie przewody między 

zasilaczem UPS a modułem w celu całkowitego odizolowania.

UPS
5. Specyfikacja komponentów krytycznych

Grunt Parametr Maks.

Wyłącznik wejściowy Aktualny 63 A
Napięcie 250 V

Przełącznik obejścia Aktualny 63 A

Konserwacja
Przełącznik obejściowy

Moduł

Napięcie 690 V
Terminal wejścia/wyjścia Aktualny 60 A

Napięcie 600 V

Grunt
Linia wyjściowa

Wyjście neutralne

Grunt
Wejście neutralne

Linia wejściowa

NOTATKA :Upewnij się, że przewody są ściśle połączone z zaciskami.

Załóż pokrywę bloku zacisków z powrotem na tylny panel.


