
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.

PowerWalker

MBS/PDU IEC

1-3kVA

2. Przegląd produktów

Szybka porada

-Gniazdo wyjściowe
- Gniazdo do wyjścia UPS

-Gniazdo do wejścia UPS

-Przełącznik obejścia

-Wejście AC

-Wyłącznik obwodu-
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3. Instalacja i obsługa 4. Operacja
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.

-
-
-

Przenieś do obejścia serwisowego
Przed przejściem do obejścia serwisowego upewnij się, że sieć działa normalnie.
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.

Przenieś

Pakiet wysyłkowy zawiera:
Moduł przełącznika obejścia serwisowego x 1 

Skrócona instrukcja x 1

Przewód zasilający x 1
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. Następnie przestaw przełącznik obrotowy bypassu z „Bypass” na 

„Normalny”. Teraz wszystkie podłączone urządzenia są chronione przez UPS.Podłącz do gniazdka ściennego

Podłącz przewód zasilający urządzenia do gniazdka 

ściennego. 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.

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.

UPS online

6. Specyfikacje

Aktualna ocena 16A max. dla 208/220/230/240 VAC 
20A max. dla 110/115/120/127 VAC16A/16A lub

16A/10A
Ocena napięcia 208/220/230/240 V AC

Podłącz sprzęt
Podłącz wszystkie urządzenia do wyjścia urządzenia. Proszę zapoznać się z poniższą tabelą, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat 

podłączenia sprzętu.

Fizyczny
Wymiar
(GxSxW mm)

IEC 180 x 160 x 50
Schuko 180 x 200 x 50
Wielka Brytania 180 x 200 x 50
NEMA 180 x 160 x 50

Waga netto (kg) 1,3


