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1. Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i kompatybilności elektromagnetycznej

Prosimy o ścisłe przestrzeganie wszystkich ostrzeżeń i instrukcji obsługi zawartych w niniejszej instrukcji. Zachowaj tę instrukcję prawidłowo i przeczytaj uważnie poniższe 

instrukcje przed zainstalowaniem urządzenia. Nie używaj tego urządzenia przed uważnym przeczytaniem wszystkich informacji dotyczących bezpieczeństwa i instrukcji 

obsługi.

1-1. Przewożenie i przechowywanie

• Proszę transportować UPS tylko w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wstrząsami i uderzeniami.

• UPS należy przechowywać w pomieszczeniu, w którym jest wentylowany i suchy.

1-2. Przygotowanie

• Kondensacja może wystąpić, jeśli system UPS zostanie przeniesiony bezpośrednio z zimnego do ciepłego otoczenia. UPS

system musi być całkowicie suchy przed instalacją. Należy odczekać co najmniej dwie godziny, aż system UPS zaaklimatyzuje 

środowisko.

• Nie należy instalować systemu UPS w pobliżu wody lub w wilgotnym środowisku.

• Nie instaluj systemu UPS w miejscu, w którym byłby narażony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub pobliskiego grzejnika.

• Nie blokuj otworów wentylacyjnych w obudowie UPS.

• Nie używaj urządzenia w zapylonym środowisku.

1-3. Instalacja

• Nie podłączaj urządzeń lub urządzeń, które mogą przeciążyć UPS (np. Sprzęt typu duży silnik)).

• Kable należy układać w taki sposób, aby nikt nie mógł na nie nadepnąć ani się o nie potknąć.

• Nie blokuj otworów wentylacyjnych w obudowie UPS. UPS musi być zainstalowany w dobrym miejscu

wentylacja. Zapewnij wystarczającą przestrzeń z każdej strony do wentylacji.

• UPS dostarczył uziemiony zacisk, w końcowej konfiguracji zainstalowanego systemu, uziemienie ekwipotencjalne

łączenie z zewnętrznymi szafami bateryjnymi UPS.

• UPS może być zainstalowany tylko przez wykwalifikowany personel konserwacyjny.

• W budynku należy przewidzieć odpowiednie urządzenie odłączające jako zabezpieczenie przeciwzwarciowe

instalacja okablowania.

• Zintegrowane pojedyncze awaryjne urządzenie przełączające, które zapobiega dalszemu zasilaniu obciążenia przez UPS w

W instalacji elektrycznej budynku należy przewidzieć dowolny tryb pracy.

• Podłączyć uziemienie przed podłączeniem do zacisku okablowania budynku.

• Instalacja i okablowanie muszą być wykonane zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami dotyczącymi elektryczności.

1-4. Ostrzeżenia dotyczące połączeń
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• Wewnątrz nie ma standardowego zabezpieczenia przed prądem wstecznym, przed przystąpieniem do pracy zgodnie z tym obwodem należy zaizolować UPS. 

Urządzenie izolujące musi być w stanie przewodzić prąd wejściowy UPS.

Ten UPS powinien być połączony z TN system uziemienia.

Parametry wejściowego źródła zasilania muszą być zgodne ze sprzętem (tj. 3-fazowe lub jednofazowe). Musi być również odpowiednio 

uziemione.

Nie zaleca się używania tego sprzętu w zastosowaniach związanych z podtrzymywaniem życia, w których można racjonalnie oczekiwać, że awaria tego sprzętu 

spowoduje awarię sprzętu podtrzymującego życie lub znacząco wpłynie na jego bezpieczeństwo lub skuteczność. Nie należy używać tego sprzętu w obecności 

łatwopalnej mieszanki środka znieczulającego z powietrzem, tlenem lub podtlenkiem azotu.

Podłącz zacisk uziemiający modułu zasilania UPS do przewodnika elektrody uziemiającej.

UPS jest podłączony do źródła energii DC (baterii). Zaciski wyjściowe mogą być pod napięciem, gdy UPS nie jest podłączony do źródła prądu przemiennego.

•

•

•

•

•

Przed rozpoczęciem pracy nad tym obwodem

• Izolacja bezprzerwowego systemu zasilania (UPS)

• Następnie sprawdź niebezpieczne napięcie między wszystkimi 

zaciskami, w tym uziemieniem ochronnym.

Ryzyko powrotu napięcia

1-5. Operacja

• W żadnym momencie nie wolno odłączać przewodu uziemiającego na zasilaczu UPS ani na zaciskach okablowania budynku

ponieważ spowodowałoby to zerwanie uziemienia ochronnego systemu UPS i wszystkich podłączonych obciążeń.

• Jeśli podłączona jest zewnętrzna szafa bateryjna, wyjście Andersona na wyjściu UPS może znajdować się pod napięciem elektrycznym

nawet jeśli system UPS nie jest podłączony do gniazdka elektrycznego w budynku.

• Aby całkowicie odłączyć system UPS, należy najpierw nacisnąć przycisk „OFF”, a następnie odłączyć zasilanie sieciowe.

• Upewnij się, że do systemu UPS nie dostaną się żadne płyny ani inne ciała obce.

• UPS może być obsługiwany przez każdą osobę bez wcześniejszego doświadczenia.

1-6. Normy

* Bezpieczeństwo

IEC / EN 62040-1

* EMI

Emisja przewodzona ...............................: IEC / EN 62040-2 Emisja 

promieniowana ........ ..........................: IEC / EN 62040-2

Kategoria C3

Kategoria C3

* EMS

ESD ................................................. ........: IEC / EN 61000-4-2 RS 

................................ ........................ ...: IEC / EN 61000-4-3 EFT ............. 

............................................: IEC / EN 61000- 4-4 SURGE 

.............................................. .....: IEC / EN 61000-4-5 CS ................................... 

........................: IEC / EN 61000-4-6 Pole magnetyczne o częstotliwości sieciowej 

............ ..: IEC / EN 61000-4-8 Sygnały niskiej częstotliwości ............................: IEC / 

EN 61000-2- 2

Ostrzeżenie: Jest to produkt do zastosowań komercyjnych i przemysłowych w drugim środowisku - mogą być 

potrzebne ograniczenia instalacyjne lub dodatkowe środki zapobiegające zakłóceniom.

Poziom 4

Poziom 3

Poziom 4

Poziom 4

Poziom 3

Poziom 4
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2. Instalacja

W tej serii występują dwa rodzaje modeli:

Model

VFI 10K CPH 3/3 3-fazowe wejście / 3-fazowe wyjście UPS 400 V online

VFI 10K CPH 3/1

Rodzaj

3-fazowe wejście / jednofazowe wyjście UPS online

Seria VFI CPH może być używana jako wolnostojąca jednostka rack (pasuje do szafy 19 ”), jest następnie podłączana do wejścia i wyjścia terminala z tyłu jednostki. 

Może być również używany jako system równoległy z możliwością wymiany podczas pracy do 100kW (10 modułów / jednostek). Niniejsza instrukcja obejmuje tylko 

rodzaje instalacji.

2-1. Rozpakowanie i sprawdzenie

Zawartość opakowania UPS:

UPS podręcznik Kabel USB Kabel RS-232 Mocowanie uszu

Slajdy

Kabel równoległy

and Current

udostępnianie kabla

Wieża stoi

w tym nóżki i 10 sztuk dla 2-2 6K;

krótkie przedłużenia

13 sztuk dla 3-1 10K

Szyny równoległe

12 sztuk dla 3-3 10 K;

Nakrętka mocująca X 8, śruba M6 X 10, 

śruba M6 X 2, śruba M4 X 4, śruba M3 X 2

Zawartość pudełka z akumulatorem:

Paczka baterii podręcznik Mocowanie uszu

Slajdy 4 długie przedłużki Szyny równoległe

Szeregowa płytka PCB akumulatora, mosiężna nakrętka mocująca X 8, śruba M6 X 10, 

podkładka dystansowa, Papier izolacyjny, kołek M6 X 2, śruba M4 X 4, długie 

szyny 

Śruba M3 X 2

(Nie dotyczy modelu z 

akumulatorem BP 192 V. )

UWAGA: Przed instalacją sprawdź 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.
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2-2. Widok panelu tylnego

Schemat 1: panel tylny

Schemat 2: Panel tylny zestawu akumulatorów

1. Złącze EPO (Emergency Power Off)

2. Port komunikacyjny USB

3. Inteligentna karta

4. Port równoległy (dla funkcji równoległej)

5. Bieżący port współdzielony (dla funkcji równoległej)

6. Zacisk akumulatora

1. BAT + (biegunowość dodatnia)

2. BAT N (biegunowość neutralna - środek łańcucha DC)

3. BAT - (biegunowość ujemna)

4. R - obejście (tylko dla VFI 10K CPH 3 / 1 wersja)

7. Zacisk wejścia / wyjścia

Model

3-3 10K

3-1 10K

Terminal wejścia / wyjścia

7-4 7-5 7-6

I / PT PE OP-L1

I / PT PE OP-L

7-1

I / PR

I / PR

7-2

I / PN

I / PN

7-3

I / PS

I / PS

7-7

OP-L2

OP-L

7-8

OP-L3 OP-N

OP-N OP-N

7-9

2-3. Instalacja w szafie / wieży

2-3-1. Instalacja wieżowa (pionowa)

Moduł UPS jest dostarczany z dwoma zestawami nóżek i 2 krótkimi przedłużeniami, których można użyć do zainstalowania UPS w pozycji pionowej. Zestaw akumulatorów jest 

dostarczany z 4 długimi przedłużeniami, których można użyć do zainstalowania modułu UPS i jednego zestawu akumulatorów.
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Instalowanie modułu UPS
Krok 1 Krok 2

Zmontuj dwie nóżki i jedną krótką przedłużkę jako jeden stojak wieżowy 

pokazany w kroku 1. Ustaw dwie podstawy w odległości około 35 cm od 

siebie w kroku 2. Następnie umieść moduł UPS na stojakach, jak 

pokazano w kroku 3.

UWAGA: Upewnij się, że skrzynka połączeniowa jest mocno przymocowana do 

tylnego panelu UPS za pomocą śrub.

Krok 3

Instalacja modułu UPS i jednego zestawu akumulatorów lub dwóch 

zestawów akumulatorów

Krok 1 Krok 2

Zmontuj dwie nóżki i dwie długie przedłużki jako jeden stojak wieżowy 

pokazany w kroku 1. Ustaw dwie podstawy w odległości około 35 cm od 

siebie w kroku 2. Następnie umieść moduł UPS i zestaw akumulatorów 

na stojakach, jak pokazano w kroku 3.

Jeśli razem z zasilaczem UPS są instalowane dwa zestawy akumulatorów, 

należy użyć trzech długich przedłużaczy dla każdego stojaka wieżowego. 

Następnie umieść moduł UPS i dwa zestawy akumulatorów na stojakach, jak 

pokazano w kroku 4.

Krok 3 Krok 4
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2-3-2. Instalacja w stojaku

Wykonaj poniższe czynności, aby zamontować zasilacz UPS / zestaw akumulatorów w szafie typu Rack 19 ”lub w szafie typu Rack.

Krok 1: Włóż 8 sztuk nakrętek mocujących w następujące miejsca, aby zamocować prowadnice szyn i UPS.

Krok 2: Użyj 4 śrub M6, aby zamontować suwaki szyny z przodu obudowy.

Krok 3: Wyreguluj odległość suwaków szyn, pociągając za drugi koniec. Powinna mieć taką samą głębokość obudowy szafy. Dla

Na przykład, jeśli głębokość stelaża wynosi 900 mm, przeciągnij suwaki szyn na 900 mm. Następnie użyj 2 sztuk śrub M6 i 

2 sztuk kołków M6 do suwaków szyn montażowych z tyłu obudowy.

Krok 4: Mocowanie kości ślizgowej w środku dwóch suwaków za pomocą 4 sztuk śrub M4. Zobacz tabelę poniżej.

Śruby M4

Kość ślizgowa

Krok 5: Zdemontuj skrzynkę połączeniową z UPS, odkręcając 4 śruby.

Krok 6: Mocowanie skrzynki przyłączeniowej za pomocą kości ślizgowej za pomocą 2 śrub M3. Zobacz tabelę poniżej.
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Skrzynka złącza

Krok 7: Przymocuj uszy montażowe do bocznych otworów montażowych modułu UPS za pomocą dostarczonych śrub i

uszy powinny być skierowane do przodu, jak pokazano na poniższym rysunku.

Krok 8: Umieść moduł UPS na suwakach i popchnij go w kierunku skrzynki połączeniowej. Upewnij się, że można ją wymieniać na gorąco

złącza na skrzynce połączeniowej są solidnie podłączone do modułu UPS. Przymocuj moduł UPS do obudowy za pomocą śrub na 

uchach montażowych.

Krok 9: Zainstaluj zestaw akumulatorów zgodnie z tą samą procedurą, co moduł UPS.

2-4. Pojedyncza instalacja UPS

Instalację i okablowanie należy wykonać zgodnie z lokalnymi przepisami / przepisami dotyczącymi elektryczności i wykonać poniższe instrukcje przez 

profesjonalny personel.

1) Upewnij się, że przewód sieciowy i wyłączniki w budynku są wystarczające dla znamionowej mocy UPS, aby uniknąć niebezpieczeństwa porażenia prądem lub 

pożaru.

UWAGA: Nie używaj gniazdka ściennego jako źródła zasilania zasilacza UPS, ponieważ jego prąd znamionowy jest mniejszy niż
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Maksymalny prąd wejściowy UPS. W przeciwnym razie pojemnik może ulec spaleniu i zniszczeniu.

2) Przed przystąpieniem do montażu wyłączyć główny wyłącznik w budynku.

3) Wyłącz wszystkie podłączone urządzenia przed podłączeniem do UPS.

4) Przygotuj przewody na podstawie poniższej tabeli:

Wejście Wynik Bateria

12 AWG 12 AWG 12 AWG

NOTATKA 1: Kabel do 10K powinien wytrzymać prąd ponad 30A. Dla bezpieczeństwa i wydajności zaleca się stosowanie drutu 12AWG 

lub grubszego.

UWAGA 2: Wybór koloru przewodów powinien być zgodny z lokalnymi przepisami i regulacjami dotyczącymi elektryczności.

Ziemia

12 AWG

Ostrzeżenie:

● W przypadku zewnętrznego zestawu akumulatorów upewnij się, że jest zainstalowany rozłącznik DC lub inne urządzenie zabezpieczające między UPS a zewnętrznym 

zestawem akumulatorów. Jeśli nie, zainstaluj go ostrożnie. Wyłącz rozłącznik baterii przed instalacją.

UWAGA: Ustaw wyłącznik akumulatora w pozycji „OFF”, a następnie zainstaluj akumulator.

● Zwróć szczególną uwagę na znamionowe napięcie akumulatora oznaczone na panelu tylnym. Jeśli chcesz zmienić numery 

akumulatorów, pamiętaj, aby jednocześnie zmienić ustawienie. Podłączenie z niewłaściwym napięciem baterii może spowodować trwałe 

uszkodzenie UPS. Upewnij się, że napięcie akumulatora jest prawidłowe.

● Zwróć szczególną uwagę na oznaczenie biegunowości na złączu baterii zewnętrznej i upewnij się, że podłączona jest właściwa biegunowość baterii. 

Nieprawidłowe podłączenie może spowodować trwałe uszkodzenie UPS.

● Upewnij się, że okablowanie uziemienia ochronnego jest prawidłowe. Należy dokładnie sprawdzić specyfikację prądu, kolor, położenie, 

połączenie i przewodność przewodu.

● Upewnij się, że okablowanie wejścia i wyjścia mediów jest prawidłowe. Należy dokładnie sprawdzić specyfikację prądu, kolor, położenie, 

połączenie i przewodność przewodu. Upewnij się, że miejsce L / N jest poprawne, nie odwracaj i nie zwieraj.

2-5. Równoległa instalacja UPS

W przypadku równoległej instalacji systemu UPS należy postępować zgodnie z rozdziałem 2-3-2 Instalacja w szafie, aby najpierw zainstalować wymagane moduły UPS w szafie 

19 ”lub w szafie. Następnie podłącz równoległe szyny zbiorcze (z czarną tuleją), kabel równoległy i kabel współdzielenia prądu w skrzynce połączeniowej dwóch górnych 

zasilaczy UPS, jak pokazano poniżej. Zastosuj ten sam sposób połączenia, jeśli potrzeba więcej modułów równoległych.

Kabel równoległy

Aktualny kabel do udostępniania

Szyny równoległe

Port równoległy

Aktualny port udostępniania
Terminal wejścia / wyjścia

Zacisk akumulatora

UWAGA: Szczegółowe informacje na temat połączeń równoległych szyn zbiorczych w każdym zacisku można znaleźć w konfiguracjach zacisków na 2-2.

2-6. Instalacja zestawu baterii

Istnieją trzy rodzaje akumulatorów. Proszę zapoznać się z poniższą konfiguracją dla każdego modelu UPS.
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Model

BP H240R-20x9Ah

BP H240R-32x5Ah

* montowane parami - dodatni i ujemny półciąg

Napięcie baterii

120V

± 192 V.

Bateria

Ilość

20

32

Odpowiednia bateria

Pojemność

7Ah / 9Ah / 10Ah

5Ah

Minimalna wymagana ilość

na moduł UPS

2 *

1

2-6-1 Połączenie pojedynczego zestawu baterii

Połączyć zaciski akumulatorów zestawu akumulatorów i modułu UPS równoległymi szynami zbiorczymi, jak pokazano poniżej.

UPS

Zacisk akumulatora

Paczka baterii

2-6-2 Połączenie szeregowe dla zestawów akumulatorów

Przed podłączeniem okablowania należy postępować zgodnie z rozdziałem 2-3-2 Instalacja w szafie, aby zainstalować wymagane zestawy baterii w szafie 19 ”lub w szafie typu rack. 

Aby uzyskać połączenie szeregowe dla wielu zestawów akumulatorów, wykonaj poniższe czynności.

Krok 1: Przymocuj seryjną płytkę PCB baterii do tylnej płytki PCB pakietów baterii za pomocą 6 śrub.

Śruba M6
Tylna płytka drukowana

Szeregowa płytka PCB akumulatora

Krok 2: Usuń 3 części oryginalnych śrub na zaciskach akumulatorów UPS i zamiast tego zamocuj mosiężną przekładkę. Włóż papier izolacyjny do każdego zacisku 

akumulatora. Następnie przykręć jeden koniec długich szyn zbiorczych do mosiężnej przekładki na module UPS, a drugi koniec do zacisku szeregowej płytki drukowanej 

zestawu akumulatorów, jak pokazano poniżej.
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UPS

Tylna płytka drukowana

Dystans mosiężny

Papier izolacyjny
Paczka baterii

Tylna płytka drukowana

Paczka baterii

Szeregowa płytka PCB akumulatora

Tylna płytka drukowana

Długie szyny zbiorcze

Podłączenie okablowania dla równoległego systemu UPS z szeregowym połączeniem zestawów akumulatorów pokazano poniżej.

UPS

Tylna płytka drukowana

UPS

Tylna płytka drukowana

Dystans mosiężny

Papier izolacyjny
Paczka baterii

Tylna płytka drukowana

Paczka baterii

Szeregowa płytka PCB akumulatora

Tylna płytka drukowana

Długie szyny zbiorcze

UWAGA: Szczegółowe informacje na temat połączeń równoległych szyn zbiorczych w każdym zacisku można znaleźć w konfiguracjach zacisków na 2-2.
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3. Operacje

3-1. Tryb pracy

Ten modułowy zasilacz UPS jest zasilaczem on-line, podwójnej konwersji i odwrotnego transferu, który umożliwia pracę w następujących trybach:

Tryb włączenia

Tryb czuwania

Tryb obejściowy

Tryb liniowy

Tryb baterii

Tryb testu baterii

Tryb błędu

Tryb CVCF

Tryb ekologiczny

Tryb wyłączenia

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

3-1-1. Tryb włączenia

Po podłączeniu do zasilania sieciowego lub zimnego startu UPS, UPS jest w trybie Power On. W tym trybie obciążenie nie jest zasilane.

Schemat trybu włączenia

3-1-2. Tryb czuwania

Po podłączeniu do zasilania sieciowego, UPS znajduje się w trybie gotowości przed włączeniem UPS (jeśli ustawienie BYPASS jest wyłączone), a 

funkcja ładowarki będzie aktywna, gdy obecny jest akumulator. W tym trybie obciążenie nie jest zasilane.

Schemat trybu czuwania
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3-1-3. Tryb obejściowy

Po podłączeniu do zasilania sieciowego, UPS jest w trybie Bypass przed włączeniem UPS (jeśli opcja BYPASS jest włączona), a funkcja 

ładowarki będzie aktywna, gdy bateria jest obecna.

Po włączeniu UPS, jeśli UPS napotka nietypowe sytuacje (przegrzanie, przeciążenie…, itp.), UPS wykona obciążenie od falownika do 

źródła bypassu bez przerwy. Jeśli przeniesienie jest spowodowane przez możliwą do naprawienia przyczynę, zasilacz UPS powróci do 

trybu sieciowego po usunięciu nieprawidłowej sytuacji.

Schemat trybu obejścia

3-1-4. Tryb liniowy

W trybie liniowym prostownik pobiera energię z sieci, dostarcza prąd stały do   falownika, a ładowarka ładuje akumulator. Falownik filtruje 

prąd stały i przekształca go w czystą i stabilną moc prądu przemiennego do obciążenia.

Diagram trybu liniowego

3-1-5. Tryb baterii

Zasilacz UPS automatycznie przełącza się w tryb akumulatorowy w przypadku awarii zasilania sieciowego. W przypadku awarii nie ma przerwy w zasilaniu obciążenia krytycznego.

W trybie akumulatorowym prostownik pobiera energię z akumulatora i dostarcza prąd stały do   falownika. Falownik filtruje prąd stały i przekształca go w 

czystą i stabilną moc prądu przemiennego do obciążenia.
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Schemat trybu baterii

3-1-6. Tryb testu baterii

Użytkownicy mogą ręcznie przestawić UPS w tryb testu baterii. Nie ma przerwy w zasilaniu obciążenia. Jeśli test zostanie zakończony lub akumulator nie 

powiedzie się, UPS powróci do trybu liniowego lub CVCF (jeśli tryb CVCF jest włączony).

W trybie testu baterii prostownik pobiera energię z baterii i dostarcza prąd stały do   falownika. Falownik filtruje prąd stały i przekształca go w 

czystą i stabilną moc prądu przemiennego do obciążenia.

Diagram trybu testu baterii

3-1-7. Tryb błędu

UPS przechodzi do trybu awaryjnego, jeśli UPS ulegnie awarii.

W trybie błędu funkcja ładowarki będzie wyłączona, a obciążenie nie będzie zasilane w tym trybie.

Diagram trybu błędu
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3-1-8. Tryb CVCF

Tryb CVCF włącza się w menu ustawień LCD. Częstotliwość wyjściowa zostanie ustalona na 50 Hz lub 60 Hz zgodnie z ustawieniem 

„Freq”. W trybie CVCF prostownik pobiera energię z sieci, dostarcza prąd stały do   falownika, a ładowarka ładuje akumulator. Falownik 

filtruje prąd stały i przekształca go w czystą i stabilną moc prądu przemiennego do obciążenia.

Diagram trybu CVCF

3-1-9. Tryb ekologiczny

Tryb ECO włącza się za pomocą menu ustawień LCD. W trybie ECO obciążenie jest zasilane z obejścia, gdy napięcie i częstotliwość obejścia 

mieszczą się w dopuszczalnych zakresach. Jeśli napięcie lub częstotliwość bypassu jest poza zakresem, UPS przeniesie źródło zasilania 

obciążenia z bypassu do falownika. Aby skrócić czas przełączania, prostownik i falownik pracują, gdy UPS jest w trybie ECO.

Diagram trybu ECOM

3-1-10. Tryb wyłączenia

Gdy UPS jest w stanie wyłączenia i nie ma źródła zasilania sieciowego, UPS przejdzie w tryb wyłączenia.

Kiedy UPS przejdzie w ten tryb, wyłączy zasilanie kontrolne UPS. Prostownik, ładowarka i falownik są wyłączone.
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Diagram trybu wyłączenia

3-2. Wprowadzenie do modułu UPS

3-2-1. Moduł UPS

Moc każdego modułu UPS wynosi 10 kVA / 10 kW. Wszystkie modele zawierają prostownik korygujący współczynnik mocy, ładowarkę akumulatorów, falownik, 

obwód obejściowy i obwód sterujący.

Nie.

1

2

3

4

5

Pozycja Opis

Moduł UPS wykorzystuje wymuszone chłodzenie konwekcyjne przez te wentylatory. Powietrze chłodzące wpada 

do modułu przez kratki wentylacyjne, a wyloty wydechowe przez kratki umieszczone z tyłu modułu. Proszę nie 

blokować obszaru wentylacji.

Gdy nie ma wejścia AC, użyj tego przycisku, aby rozpocząć zasilanie bateryjne dla UPS.

Na module UPS znajduje się wyświetlacz LCD. Może wyświetlać informacje o zasilaczu UPS i informacje o zasilaczu 

podrzędnym podczas pracy równoległej.

W module UPS znajdują się cztery klawisze funkcyjne. Mogą sterować i monitorować pojedynczy moduł UPS. Szczegółowe 

informacje można znaleźć w tabeli klawiszy funkcyjnych.

Istnieją cztery wskaźniki LED pokazujące stan pracy UPS. Szczegółowe informacje można znaleźć w tabeli 

wskaźników LED.

Wentylator

Przycisk uruchamiania akumulatora

wyświetlacz LCD

Klawisze funkcyjne

Wskaźniki LED
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3-2-2. Działanie przycisku

Wyświetlacz LCD Wskaźniki LED

OFF / ESC

OBJAZD

W GÓRĘ

LINIA

NA DÓŁ

BATERIA

ON / ENTER

ALARM

Klawisze funkcyjne

Na przednim panelu znajdują się cztery przyciski.

Klawisz Control

ON / ENTER

Opis

Naciśnij ten przycisk, aby włączyć UPS.

Lub naciśnij go, aby potwierdzić wybór w menu. Naciśnij ten 

przycisk, aby wyłączyć UPS.

Lub naciśnij go, aby powrócić do ostatniego menu.

Naciśnij ten przycisk, aby wybrać poprzednią pozycję w menu. Lub naciśnij ten 

przycisk, aby przejść do poprzedniej strony na ekranie. Lub naciśnij ten przycisk, aby 

zwiększyć liczbę w ustawieniu. Naciśnij ten przycisk, aby wybrać następną pozycję w 

menu. Lub naciśnij ten przycisk, aby przejść do następnej strony na ekranie.

Lub naciśnij ten przycisk, aby zmniejszyć liczbę w ustawieniu.

Aby umożliwić wyświetlaczowi LCD automatyczny obrót o 90 stopni, należy nacisnąć te dwa przyciski jednocześnie. Ta 

operacja służy do konfigurowania zasilacza UPS na wyświetlaczu szafowym lub wieżowym.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

OFF / ESC

W GÓRĘ

NA DÓŁ

W GÓRĘ + W DÓŁ

3-2-3. Wskaźniki LED

Na panelu przednim znajdują się 4 diody LED, które pokazują stan pracy UPS:

DOPROWADZIŁO

OBJAZD LINIA

● ●

○ ○

● ○

○ ●

○ ○

○ ○

○ ●

● ●

BATERIA

●

○

○

○

●

○

●

○

ALARM

●

○

○

○

○

●

○

○

Tryb

UPS Power On

Tryb czuwania

Tryb obejścia

Tryb liniowy / tryb CVCF Tryb 

bateryjny

Tryb błędu

Tryb testu baterii

Tryb ekologiczny

Uwaga: ● oznacza, że   dioda LED się świeci, a ○ oznacza, że   dioda LED jest wygaszona.
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3-2-4. Słyszalny alarm

Stan UPS Stan brzęczyka Wyciszony

Tryb obejścia

Bateria / tryb testu baterii (normalne napięcie baterii) Bateria / tryb 

testu baterii (niskie napięcie baterii) Usterka

Ostrzeżenia (z wyjątkiem przeciążenia)

Przeciążać

Sygnał dźwiękowy raz na 2 minuty Sygnał 

dźwiękowy raz na 4 sekundy Sygnał 

dźwiękowy raz na sekundę Sygnał ciągły

Sygnał dźwiękowy raz na sekundę

Piszczenie dwa razy na sekundę

tak

tak

tak

tak

Nie

Nie

3-3. Praca z pojedynczym zasilaczem UPS

3-3-1. Włącz UPS z zasilaniem z sieci (do trybu liniowego)

1) Upewnij się, że wejście sieciowe i akumulator są dobrze podłączone, a wyłącznik zestawu akumulatorów jest w pozycji „ON”; Ustaw 

zewnętrzny wyłącznik zasilania sieciowego w pozycji „ON”, wtedy wentylator będzie działał, a UPS będzie zasilał obciążenia przez obejście; 

(UPS działa w trybie obejścia).

UWAGA: Gdy UPS jest w trybie Bypass, napięcie wyjściowe pochodzi bezpośrednio z sieci, więc obciążenie nie jest chronione przez UPS. Aby 

chronić cenne obciążenie, UPS powinien być włączony w tryb liniowy.

Gdy wyświetlacz LCD jest na stronie głównej, naciśnij przycisk „ON / ENTER”, na wyświetlaczu LCD pojawi się strona z pytaniem „Włącz”; Przesuń strzałkę do 

„Tak” za pomocą przycisku w górę lub w dół, a następnie naciśnij „ON / ENTER”, UPS uruchomi się z jednym sygnałem dźwiękowym. Można również wejść do 

„menu sterowania”, aby wybrać instrukcję „Włącz” w celu uruchomienia UPS. Zapoznaj się z sekcją „Obsługa wyświetlacza LCD”.

Kilka sekund później UPS przejdzie w tryb Line; Na wyświetlaczu LCD zostanie wyświetlony komunikat „Tryb liniowy”. (W trybie sieciowym, jeśli zasilanie 

sieciowe jest nieprawidłowe, UPS przejdzie do trybu akumulatorowego bez przerwy).

2)

3)

3-3-2. Włącz UPS bez zasilania sieciowego (do trybu bateryjnego)

1)

2)

Upewnij się, że akumulator jest dobrze podłączony, a wyłącznik akumulatora jest w pozycji „ON”;

Naciśnij przycisk „ON / ENTER”, aby uruchomić wewnętrzne zasilanie, UPS przejdzie w tryb obejścia bez wyjścia;

Gdy wyświetlacz LCD jest na stronie głównej, naciśnij przycisk „ON / ENTER”, na wyświetlaczu LCD pojawi się strona z pytaniem „Włącz”; Przesuń strzałkę do 

„Tak” za pomocą przycisku w górę lub w dół, a następnie naciśnij „ON / ENTER”, UPS uruchomi się z jednym sygnałem dźwiękowym. Można również wejść do 

„menu sterowania”, aby wybrać instrukcję „Włącz” w celu uruchomienia UPS. Zapoznaj się z sekcją „Obsługa wyświetlacza LCD”.

Kilka sekund później UPS przejdzie w tryb baterii; Na wyświetlaczu LCD zostanie wyświetlony komunikat „Tryb baterii” (w trybie baterii urządzenie wyłączy się 

automatycznie po wyczerpaniu baterii. Po przywróceniu zasilania sieciowego nastąpi automatyczne ponowne uruchomienie w trybie Linemode.)

3)

4)

3-3-3. Podłącz urządzenia do UPS

Po włączeniu zasilacza UPS można podłączyć urządzenia (obciążenie) do zasilacza UPS.

1) Najpierw włącz UPS, a następnie włączaj kolejno urządzenia, panel LCD wyświetli całkowity poziom obciążenia;

Jeśli konieczne było podłączenie obciążeń indukcyjnych, takich jak drukarka, należy dokładnie obliczyć prąd rozruchowy, aby sprawdzić, czy 

wydajność UPS może pokryć ze względu na ogromny pobór mocy rozruchowej tego rodzaju obciążenia;

Jeśli UPS jest przeciążony, brzęczyk będzie emitował dwa sygnały dźwiękowe co sekundę;

Gdy UPS jest przeciążony, natychmiast usuń część obciążeń. W celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu zaleca się, aby łączne obciążenia 

podłączone do zasilacza UPS były mniejsze niż 80% nominalnej mocy obliczeniowej;

2)

3)

4)
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5) Jeśli czas przeciążenia przekroczy czas określony w specyfikacji trybu liniowego, zasilacz UPS automatycznie przejdzie w tryb obejścia. Po usunięciu 

przeciążenia powróci do trybu liniowego. Jeśli czas przeciążenia przekroczy czas określony w specyfikacji trybu akumulatorowego, zasilacz UPS 

przejdzie w stan błędu. W tym momencie, jeśli bypass jest włączony, UPS będzie zasilał obciążenie przez bypass. Jeśli funkcja bypassu jest 

wyłączona lub moc wejściowa nie mieści się w dopuszczalnym zakresie bypassu, odetnie wyjście bezpośrednio.

3-3-4. Naładuj akumulatory

1) Po podłączeniu zasilacza UPS do zasilania sieciowego ładowarka będzie ładować akumulatory automatycznie, z wyjątkiem trybu akumulatorowego lub podczas testu 

akumulatorów;

Zaproponuj ładowanie baterii co najmniej 10 godzin przed użyciem. W przeciwnym razie czas tworzenia kopii zapasowej może być krótszy niż oczekiwano;

Upewnij się, że ustawienie numerów baterii na panelu LCD (zapoznaj się z rozdziałem poświęconym zmianie ilości baterii) jest zgodne z 

rzeczywistym połączeniem.

2)

3)

3-3-5. Praca na baterii

1) Gdy UPS jest w trybie akumulatorowym, brzęczyk będzie emitował sygnał dźwiękowy w zależności od pojemności akumulatora. Zwykle brzęczyk będzie wydawał 

sygnał dźwiękowy co 4 sekundy w trybie akumulatorowym, ale gdy napięcie akumulatora spadnie do poziomu alarmowego, brzęczyk będzie wydawał dźwięk raz 

na sekundę, a zasilacz UPS wkrótce wyłączy się automatycznie. Użytkownicy mogą wyłączyć niektóre niekrytyczne obciążenia, aby wyłączyć alarm wyłączenia i 

wydłużyć czas podtrzymania. Jeśli w tym czasie nie ma już obciążenia do usunięcia, należy jak najszybciej wyłączyć wszystkie obciążenia, aby chronić 

urządzenia lub zapisać dane. W przeciwnym razie istnieje ryzyko utraty danych lub niepowodzenia ładowania.

W trybie baterii, jeśli brzęczyk brzmi irytująco, możesz wpisać „Control-> Mute” na wyświetlaczu LCD, aby go wyciszyć. Zapoznaj się z sekcją 

„Obsługa wyświetlacza LCD”.

Czas podtrzymania długoterminowego modelu zależy od pojemności baterii zewnętrznej.

Czas podtrzymania może się zmieniać w zależności od temperatury otoczenia i typu obciążenia.

Maksymalny czas podtrzymania jest domyślnie ograniczony 16,5 godziny (po rozładowaniu 16,5 godziny UPS wyłączy się automatycznie 

w celu ochrony baterii). Czas można modyfikować za pomocą panelu LCD lub portu komunikacyjnego.

2)

3)

4)

5)

3-3-6. Sprawdź baterie

1) Jeśli chcesz sprawdzić stan lub wydajność baterii, gdy UPS pracuje w trybie Line / Converter (CVCF) / ECO, możesz wejść w 

„Control-> Bat Test”, aby zlecić UPS wykonanie testu baterii. Zapoznaj się z sekcją „Obsługa wyświetlacza LCD”;

Użytkownicy mogą również ustawić test baterii za pomocą oprogramowania monitorującego;

Jeśli zasilacz UPS jest w trakcie testu baterii, na wyświetlaczu LCD zostanie wyświetlony komunikat „Tryb testu baterii”, wskazanie brzęczyka będzie takie samo, jak w 

trybie baterii, ale będą świecić zarówno dioda linii, jak i dioda baterii.

2)

3)

3-3-7. Wyłącz UPS przy zasilaniu z sieci w trybie liniowym

1) Gdy wyświetlacz LCD jest na stronie głównej, naciśnij przycisk „OFF / ESC”, na wyświetlaczu LCD pojawi się strona „Wyłącz”; Przesuń strzałkę do „Tak” 

za pomocą przycisku w górę lub w dół, a następnie naciśnij „ON / ENTER”, UPS wyłączy się do trybu obejścia z jednym sygnałem dźwiękowym. Można 

również wejść do „menu sterowania”, aby wybrać instrukcję „Wyłącz”, aby wyłączyć UPS. Zapoznaj się z sekcją „Obsługa wyświetlacza LCD”;

UWAGA: Tutaj „Wyłącz” oznacza, że   UPS nie działa w trybie sieci / konwertera / ECO / baterii / testu baterii. Więc nawet jeśli UPS jest 

wyłączony, jeśli napięcie wejściowe lub bypass jest normalne, wewnętrzny zasilacz będzie nadal działał; a jeśli status bypassu został 

ustawiony na „włączony”, napięcie wyjściowe UPS będzie nadal obecne;

2) Jeśli chcesz całkowicie odciąć wyjście, wyłącz zewnętrzny wyłącznik wejściowy. Kilka sekund później na panelu nie pojawia się żaden 

wyświetlacz i UPS jest całkowicie wyłączony.
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3-3-8. Wyłącz UPS bez zasilania sieciowego w trybie bateryjnym

1) Gdy wyświetlacz LCD jest na stronie głównej, naciśnij przycisk „OFF / ESC”, na wyświetlaczu LCD pojawi się strona „Wyłącz”; Przesuń strzałkę do „Tak” 

za pomocą przycisku w górę lub w dół, a następnie naciśnij „ON / ENTER”, UPS wyłączy się do trybu obejścia z jednym sygnałem dźwiękowym. Można 

również wejść do „menu sterowania”, aby wybrać instrukcję „Wyłącz”, aby wyłączyć UPS. Zapoznaj się z sekcją „Obsługa wyświetlacza LCD”;

Jeśli nie ma napięcia wejściowego bypassu, UPS odetnie całe zasilanie i na panelu nie pojawi się żaden wyświetlacz.2)

3-3-9. Operacja zmiany ilości baterii (liczba)

Domyślna liczba akumulatorów (12 V) tego systemu UPS to 16 (dla jednej serii), ale 17, 18, 19, 20 również może być

stosowane w tym systemie. Zmieniając ustawienie ilości baterii można ustawić z panelu LCD UPS.

UWAGA: Ta operacja powinna być wykonana przez profesjonalnych techników, prosimy o kontakt ze sprzedawcą w celu uzyskania pomocy

3-4. Obsługa LCD na module UPS

3-4-1. Struktura wyświetlacza LCD

Cała struktura wyświetlacza LCD została przedstawiona na schemacie poniżej.
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Włączyć

Batt Test

Włącz obejście

SR On / Off

Ładowarka wyłączona / włączona

naciśnij przycisk „ Wchodzić ”

naciśnij przycisk „ wyjście ”

Kontrola

naciśnij przycisk „ Wchodzić ”

naciśnij przycisk „ wyjście ”

Lokalny

System

Mistrz

Slave1

Pomiary

Slave9

Wejście

Wynik

Objazd

Załaduj

Nietoperz

naciśnij przycisk „ Wchodzić ”

naciśnij przycisk „ wyjście ”

Naciśnij dowolny przycisk „ W GÓRĘ ” lub „ NA DÓŁ ”

naciśnij przycisk „ wyjście ”

Główny interfejs

Objazd

ECO

Wynik

Czas systemu

Inni

Nietoperz

naciśnij przycisk „ Wchodzić ”

naciśnij przycisk „ wyjście ”

Oprawa

Identyfikacja

System

Nietoperz

naciśnij przycisk „ Wchodzić ”

naciśnij przycisk „ wyjście ”

Informacja

naciśnij przycisk „ Wchodzić ”

naciśnij przycisk „ wyjście ”

Obecne wydarzenia

Wydarzenia historyczne

Resetuj wydarzenia

Wydarzenia

Struktura wyświetlacza LCD
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3-4-2. Główny interfejs (Strona główna)

Po inicjalizacji ekran główny wyświetli się jak na poniższym wykresie.

(1)

Tryb liniowy

IP1: 230,0 V / 50,0 Hz

IP2: 230,0 V / 50,0 Hz

IP3: 230,0 V / 50,0 Hz

OP1: 230,0 V / 50,0 Hz

OP2: 230,0 V / 50,0 Hz

OP3: 230,0 V / 50,0 Hz

Bat: 192,0 V / 192,0 V.

Obciążenie: 100/100/100%

Ostrzeżenie ： 00

M

(2) (1)

Tryb nietoperza

IP1: 0,0 V / 0,0 Hz

IP2: 0,0 V / 0,0 Hz

IP3: 0,0 V / 0,0 Hz

OP1: 230,0 V / 50,0 Hz

OP2: 230,0 V / 50,0 Hz

OP3: 230,0 V / 50,0 Hz

Bat: 192,0 V / 192,0 V.

Obciążenie: 100/100/100%

Czas podtrzymania: 10 godz

S1

(2)

(3) (3)

(4) (4)

Ekran główny (strona główna)

1) Tryb UPS: Bieżący tryb pracy.

2) Wyświetli tryb pracy zasilacza UPS i informacje dotyczące połączenia równoległego, zgodnie z poniższą tabelą.

krótki opis Opis

N Nowy moduł dodający do systemu równoległego.

M Mistrz

S <n> Slave, <n> oznacza liczbę modułów podrzędnych.

3) Informacje wejściowe i wyjściowe.

4) Pojemność baterii, poziom obciążenia i czas podtrzymania / ostrzeżenia lub kody błędów. Gdy wystąpią alarmy, zostaną wyświetlone ostrzeżenia lub informacje 

o błędzie. Gdy UPS pracuje w trybie baterii lub w trybie testu baterii, wyświetlany jest czas podtrzymania.

Jeżeli panel przedni nie będzie używany przez 2 minuty, strona wyświetlacza powróci do strony głównej. Naciśnij przycisk „UP” lub „DOWN”, aby 

wejść do menu operacyjnego (patrz 4.2.3).

Gdy wyświetli się strona główna na wyświetlaczu LCD, jeśli UPS jest w trybie obejścia lub czuwania, możesz nacisnąć przycisk „ON / ENTER”, aby przełączyć UPS w tryb 

liniowy / CVCF / ECO / bateryjny zgodnie z ustawieniami i stanem wejścia.

Tryb obejścia M

IP1: 230,0 V / 50,0 Hz

IP2: 230,0 V / 50,0 Hz

IP3: 230,0 V / 50,0 Hz

OP1: 230,0 V / 50,0 Hz

OP2: 230,0 V / 50,0 Hz

OP3: 230,0 V / 50,0 Hz

Bat: 192,0 V / 192,0 V.

Obciążenie: 0/0/0%

Tryb liniowy

IP1: 230,0 V / 50,0 Hz

IP2: 230,0 V / 50,0 Hz

IP3: 230,0 V / 50,0 Hz

OP1: 230,0 V / 50,0 Hz

OP2: 230,0 V / 50,0 Hz

OP3: 230,0 V / 50,0 Hz

Bat: 192,0 V / 192,0 V.

Obciążenie: 0/0/0%

M

Włączyć ?

tak

Nie

→ →

Gdy UPS jest włączony, możesz nacisnąć przycisk „OFF / ESC”, aby pozwolić UPS na przejście w tryb obejścia lub czuwania.

22



Tryb liniowy

IP1: 230,0 V / 50,0 Hz

IP2: 230,0 V / 50,0 Hz

IP3: 230,0 V / 50,0 Hz

OP1: 230,0 V / 50,0 Hz

OP2: 230,0 V / 50,0 Hz

OP3: 230,0 V / 50,0 Hz

Bat: 192,0 V / 192,0 V.

Obciążenie: 0/0/0%

M

Tryb obejścia M

IP1: 230,0 V / 50,0 Hz

IP2: 230,0 V / 50,0 Hz

IP3: 230,0 V / 50,0 Hz

OP1: 230,0 V / 50,0 Hz

OP2: 230,0 V / 50,0 Hz

OP3: 230,0 V / 50,0 Hz

Bat: 192,0 V / 192,0 V.

Obciążenie: 0/0/0%

Wyłączyć ?

tak

Nie

→ →

3-4-3. Menu operacyjne

3-4-3-1. Menu główne

Tryb liniowy M

IP1: 230,0 V / 50,0 Hz

IP2: 230,0 V / 50,0 Hz

IP3: 230,0 V / 50,0 Hz

OP1: 230,0 V / 50,0 Hz

OP2: 230,0 V / 50,0 Hz

OP3: 230,0 V / 50,0 Hz

Bat: 192,0 V / 192,0 V.

Obciążenie: 0/0/0%

Kontrola

Pomiary

Oprawa

Informacja

Wydarzenia

→

Ekran główny (strona główna) •

1) Po naciśnięciu przycisku „W GÓRĘ” lub „W DÓŁ” na ekranie głównym (strona główna) wyświetli pięć pozycji w menu operacyjnym: 

Sterowanie / Pomiar / Ustawienia / Informacje / Zdarzenia.

2) Naciśnij przycisk „UP” lub „DOWN”, aby wybrać element.

3) Naciśnij przycisk „ON / ENTER”, aby potwierdzić wybór.

4) Naciśnij przycisk „OFF / ESC”, aby powrócić do głównego widoku (Strona główna).

Menu główne

3-4-3-2. Kontrola

Kontrola:

Włączyć

Bat Test

Przejdź do Bps

SR Off

Ładowarka wyłączona

Na ekranie „Sterowanie” jest to polecenie dla UPS w czasie rzeczywistym.

Jeśli UPS nie jest włączony, zostanie wyświetlony komunikat „Włącz”. Jeśli UPS jest włączony, zostanie wyświetlony komunikat „Wyłącz”.

Jeśli UPS nie jest w trybie testu baterii, zostanie wyświetlony komunikat „Bat Test”. Komunikat „Anuluj test” zostanie wyświetlony, jeśli UPS jest w trybie testu baterii.

Komunikat „Turn to Bps” będzie wyświetlany przez cały czas, bez względu na stan UPS. Ale to działanie jest skuteczne tylko wtedy, gdy dostępna jest moc 

wejściowa.

•

•

•
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• Jeśli UPS nie jest włączony, zostanie wyświetlony komunikat „SR Off”. Jeśli UPS jest włączony, zostanie wyświetlony komunikat „SR On”.

• Jeśli ładowarka działa, zostanie wyświetlony komunikat „Ładowarka wyłączona”. Jeśli ładowarka jest wyłączona, zostanie wyświetlony komunikat „Ładowarka wł.”. 

Ogólnie rzecz biorąc, na ekranie zostanie wyświetlony tylko jeden wybór, który zależy od stanu UPS.

1) Włącz / wyłącz

Ta pozycja służy do włączania / wyłączania UPS.

a) W trybie Bypass lub Standby, w menu sterowania wyświetli się „Turn On”. Jeśli zostanie wybrana i potwierdzona, zasilacz UPS przejdzie w 

tryb sieciowy, tryb CVCF, tryb ECO lub tryb akumulatorowy, zgodnie z ustawieniem i stanem wejścia.

Kontrola:

Włączyć

Bat Test

Przejdź do Bps

SR Off

Ładowarka wyłączona

Tryb liniowy M

IP1: 230,0 V / 50,0 Hz

IP2: 230,0 V / 50,0 Hz

IP3: 230,0 V / 50,0 Hz

OP1: 230,0 V / 50,0 Hz

OP2: 230,0 V / 50,0 Hz

OP3: 230,0 V / 50,0 Hz

Bat: 192,0 V / 192,0 V.

Obciążenie: 0/0/0%

Włączyć ?

tak

Nie

→

UWAGA: Możesz po prostu włączyć UPS, naciskając przycisk „ON / ENTER” na głównym ekranie (Strona główna). Nie trzeba wchodzić do menu 

sterowania, aby włączyć UPS.

→

b) Tryb online, tryb CVCF, tryb ECO lub tryb bateryjny, w menu sterowania wyświetli się „Wyłącz”. Jeśli zostanie wybrana i potwierdzona, 

zasilacz UPS przejdzie w tryb obejścia lub tryb gotowości.

Kontrola:

Wyłączyć

Bat Test

Przejdź do Bps

SR Off

Ładowarka wyłączona

Tryb obejścia M

IP1: 230,0 V / 50,0 Hz

IP2: 230,0 V / 50,0 Hz

IP3: 230,0 V / 50,0 Hz

OP1: 230,0 V / 50,0 Hz

OP2: 230,0 V / 50,0 Hz

OP3: 230,0 V / 50,0 Hz

Bat: 192,0 V / 192,0 V.

Obciążenie: 0/0/0%

Wyłączyć ?

tak

Nie

→ →

UWAGA: Możesz po prostu wyłączyć UPS, naciskając przycisk „OFF / ESC” na głównym ekranie (Strona główna). Nie ma potrzeby wchodzenia do menu 

sterowania, aby wyłączyć UPS.

2) Test baterii / Anuluj test

a) Należy sprawdzić, czy UPS może dobrze pracować w trybie bateryjnym i przetestować wydajność baterii. Za wyjątkiem UPS w trybie testu baterii, 

opcja „Test baterii” będzie wyświetlana we wszystkich trybach pracy.

→ → →
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Tryb Bat Test M

IP1: 230,0 V / 50,0 Hz

IP2: 230,0 V / 50,0 Hz

IP3: 230,0 V / 50,0 Hz

OP1: 230,0 V / 50,0 Hz

OP2: 230,0 V / 50,0 Hz

OP3: 230,0 V / 50,0 Hz

Bat: 192,0 V / 192,0 V.

Obciążenie: 0/0/0%

Czas podtrzymania: 10 godz

Może jednak wykonać ten test w trybie Linia / Konwerter, a na ekranie pojawi się przypomnienie. Po wybraniu „Tak”, ekran powróci do strony 

głównej z „Tryb testu baterii” wyświetlonym na górze. Jeśli test zostanie zakończony, wyświetlany stan zmieni się z powrotem na bieżący tryb 

UPS. Do wyboru są cztery typy testów baterii. Zapoznaj się z poniższą tabelą.

Stół: Typ testu baterii

Element ustawień Pozycja podrzędna

Krótki czas

Wyjaśnienie

Czas testu 10 sekund.

Gdy czas testowania jest dłuższy niż 1 minuta, wybierz „Długi czas” i czas 

trwania można ustawić.

(1 ~ 99 min)

• 10 min (domyślnie)

Testuj, aż bateria będzie miała niskie napięcie.

Typ testu baterii Długi czas

Aż do Bat Low

b) Tryb testu baterii, wyświetli „Anuluj test” w menu sterowania. Po wybraniu „Anuluj test”, ekran powróci do bieżącego trybu UPS.

Kontrola:

Wyłączyć

Anuluj test

Przejdź do Bps

SR Off

Ładowarka wyłączona

Tryb liniowy M

IP1: 230,0 V / 50,0 Hz

IP2: 230,0 V / 50,0 Hz

IP3: 230,0 V / 50,0 Hz

OP1: 230,0 V / 50,0 Hz

OP2: 230,0 V / 50,0 Hz

OP3: 230,0 V / 50,0 Hz

Bat: 192,0 V / 192,0 V.

Obciążenie: 0/0/0%

Anulować test?

tak

Nie

→ →

3) Włącz Bypass

Jeśli zostanie wybrana i potwierdzona, zasilacz UPS przejdzie z trybu liniowego do trybu obejściowego.

Kontrola:

Wyłączyć

Bat Test

Przejdź do Bps

SR Off

Ładowarka wyłączona

Tryb obejścia M

IP1: 230,0 V / 50,0 Hz

IP2: 230,0 V / 50,0 Hz

IP3: 230,0 V / 50,0 Hz

OP1: 230,0 V / 50,0 Hz

OP2: 230,0 V / 50,0 Hz

OP3: 230,0 V / 50,0 Hz

Bat: 192,0 V / 192,0 V.

Obciążenie: 0/0/0%

Przejdź do Bps?

tak

Nie

→ →
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4) SR On / SR Off

za) On Line / Battery / Battery Test / CVCF / ECOmode, wyświetli „SR On” w menu sterowania. Jeśli zostanie wybrana i potwierdzona, można 

ustawić czas wyłączenia i przywrócenia. Czas wyłączania i przywracania można znaleźć w tabeli zakresów ustawień.

Po zakończeniu odliczania „Czas wyłączenia” UPS wyłączy się. Następnie zacznie się odliczanie „Czas przywracania”. Po zakończeniu 

odliczania UPS zostanie włączony i powróci do bieżącego trybu.

→ → →

Tryb obejścia M

IP1: 230,0 V / 50,0 Hz

IP2: 230,0 V / 50,0 Hz

IP3: 230,0 V / 50,0 Hz

OP1: 230,0 V / 50,0 Hz

OP2: 230,0 V / 50,0 Hz

OP3: 230,0 V / 50,0 Hz

Bat: 192,0 V / 192,0 V.

Obciążenie: 0/0/0%

Tryb liniowy M

IP1: 230,0 V / 50,0 Hz

IP2: 230,0 V / 50,0 Hz

IP3: 230,0 V / 50,0 Hz

OP1: 230,0 V / 50,0 Hz

OP2: 230,0 V / 50,0 Hz

OP3: 230,0 V / 50,0 Hz

Bat: 192,0 V / 192,0 V.

Obciążenie: 0/0/0%

→

Stół: Zakres ustawień elementu ustawień czasu wyłączenia i przywrócenia 

Pozycja podrzędna Wyjaśnienie

Czas wyłączenia 

Ustaw czas wyłączenia systemu (0,2 ~ 99 min)

• 0,2 min (domyślnie)

Czas przywracania 

Ustaw czas przywracania systemu (0 ~ 9999 min)

• 1 min (domyślnie)

SR Wł / SR Wył

b) W trybie gotowości / obejścia / błędu, w menu sterowania wyświetli się „SR Off”. Jeśli zostanie wybrana i potwierdzona, ekran powróci 

do strony głównej, a system powróci do bieżącego trybu.

Jeśli wybrano i potwierdzono „SR On”, gdy UPS pracuje w trybie Line / Battery / Battery Test / CVCF / ECO, wyświetli się „SR Off” 

w menu sterowania. Jeśli zostanie wybrana i potwierdzona, ekran powróci do strony głównej, a system anuluje tę funkcję.

Kontrola:

Wyłączyć

Bat Test

Przejdź do Bps

SR Off

Ładowarka wyłączona

Tryb obejścia M

IP1: 230,0 V / 50,0 Hz

IP2: 230,0 V / 50,0 Hz

IP3: 230,0 V / 50,0 Hz

OP1: 230,0 V / 50,0 Hz

OP2: 230,0 V / 50,0 Hz

OP3: 230,0 V / 50,0 Hz

Bat: 192,0 V / 192,0 V.

Obciążenie: 0/0/0%

SR wyłączone?

tak

Nie

→ →
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5) Ładowarka wyłączona / ładowarka włączona

a) Ten wybór będzie wyświetlany we wszystkich trybach UPS, gdy ładowarka działa. Jeśli zostanie wybrana i potwierdzona, 

ekran powróci do strony głównej. Ładowarka przestanie ładować baterię.

→

b) Ten wybór będzie wyświetlany we wszystkich trybach UPS, gdy ładowarka jest wyłączona. Jeśli zostanie wybrana i potwierdzona, ekran 

powróci do strony głównej. A ładowarka będzie ładować akumulator.

→

3-4-3-3. Pomiary

Pomiar wyświetla wartość pomiaru parametrów, takich jak napięcie / prąd / częstotliwość / moc /

pojemność / czas itp. Każdy UPS może wyświetlać zmierzoną wartość całego systemu. Naciśnij " ”Lub„ ”

do przeglądania stron.

Pomiary:

Lokalny

System

Mistrz

Slave1

Slave2

Slave3

Slave4

>>>

Pomiary:

Slave5

Slave6

Slave7

Slave8

Slave9

<<<

Kontrola

Pomiary

Oprawa

Informacja

Wydarzenia

→

„Lokalny” oznacza aktualny moduł UPS. „System” oznacza wszystkie moduły UPS. „Master” i „Slave <n>” oznaczają inny moduł UPS w tym systemie 

równoległym.

→
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Pomiary:

Wejście

Wynik

Objazd

Załaduj

Nietoperz

Wejście:

Volt1:

Volt2:

Volt3:

Częst .:

Faza:

Wynik:

Volt1:

Volt2:

Volt3:

Inv1:

Inv2:

Inv3:

Częst .:

>>>

Wynik:

Curr1:

Curr2:

Curr3:

<<<

230,0 V.

230,0 V.

230,0 V.

50,0 Hz

120

230,0 V.

230,0 V.

230,0 V.

230,0 V.

230,0 V.

230,0 V.

50,0 Hz

15,0A

15,0A

15,0A

→ → → →

Objazd:

Volt1:

Volt2:

Volt3:

Częst .:

Faza:

Załaduj:

Sout1:

Sout2:

Sout3:

Pout1:

Pout2:

Pout3:

>>>

Załaduj:

Załaduj1:

Załaduj2:

Załaduj3:

<<<

230,0 V.

230,0 V.

230,0 V.

50,0 Hz

120

3300VA

3300VA

3300VA

3300W

3300W

3300W

100%

100%

100%

→ →

3-4-3-4. Oprawa

Ta strona służy do konfigurowania ustawień parametrów. Aby wejść do podmenu, należy wprowadzić hasło. Domyślny hasło to 0729. W ramach 

tego ustawienia znajdują się podmenu, w tym Bypass, ECO, Output, System Time, Others i Battery, jak pokazano poniżej.

→

UWAGA: Niektóre ustawienia będą dostępne tylko w niektórych trybach pracy. Jeśli ustawienie nie jest dostępne w bieżącym trybie, na wyświetlaczu LCD 

pojawi się komunikat „Nie można ustawić pozycji w tym trybie”. Naciśnij dowolny przycisk lub poczekaj kilka sekund, aż komunikat zniknie.

→
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1) Ustawienie obejścia ( dostępne lub skuteczne tylko w trybie obejścia i czuwania) Interfejs 

Opis

1. Stan

1.1 Otwórz / Zabroń:

Otwarty: Bypass dozwolone. Po wybraniu UPS będzie działał w trybie obejścia w zależności od ustawienia 

włączonego / wyłączonego obejścia.

Zakazać: Bypass niedozwolony. Gdy ta opcja jest zaznaczona, w żadnych sytuacjach nie może 

działać w trybie obejścia.

Ustawienie domyślne to Otwarty.

Ta opcja pojawia się tylko wtedy, gdy status Bypass jest ustawiony na „Open”.

Włączyć: Bypass włączony. Po wybraniu aktywowany jest tryb Bypass.

Wyłączyć: Bypass wyłączony. Po wybraniu tej opcji dopuszczalne jest automatyczne obejście, ale 

„obejście ręczne” nie jest dostępne. „Ręczne obejście” oznacza, że   użytkownicy ręcznie przełączają 

zasilacz UPS w tryb obejściowy (na przykład w trybie AC, wyłączając zasilacz UPS w tryb obejścia). 

Następnie UPS przejdzie w tryb obejścia, ale bez wyjścia, jeśli zostanie wyłączony w trybie AC. Ustawienie 

domyślne to Włączyć.

UWAGA: Następujące pozycje są dostępne tylko w trybie obejścia.

2. HighLoss V: Ustaw dopuszczalne wysokie napięcie dla bypassu. Zakres ustawień to

od (znamionowe napięcie wyjściowe + 11 V) do 276 V, a wartość domyślna to 264 V.

3. LowLoss V: Ustaw dopuszczalne niskie napięcie dla bypassu. Zakres ustawień to

od 110 V do (znamionowe napięcie wyjściowe - 11 V), a wartość domyślna to 110 V.

4. HighLoss F: Ustaw dopuszczalną wysoką częstotliwość dla bypassu.

System 50 Hz: Zakres ustawień wynosi od 51 Hz do 54 Hz. System 60 Hz: 

Zakres ustawień wynosi od 61 Hz do 64 Hz. Wartość domyślna to 54,0 Hz 

/ 64,0 Hz.

5. LowLoss F: Ustaw dopuszczalną niską częstotliwość dla bypassu.

System 50 Hz: zakres ustawień wynosi od 46,0 Hz do 49,0 Hz. System 60 Hz: 

zakres ustawień wynosi od 56,0 Hz do 59,0 Hz. Wartość domyślna to 46 Hz / 

56 Hz.

2) ustawienie ECO ( dostępne lub skuteczne tylko w trybie obejścia, trybie czuwania, trybie liniowym i trybie ECO) Interfejs 

Opis

Włączyć: Włączona funkcja ECO

Wyłączyć: Funkcja ECO wyłączona

Jeśli funkcja ECO jest wyłączona, nadal można ustawić zakres napięcia i zakres częstotliwości 

dla trybu ECO, ale nie ma to znaczenia, chyba że funkcja ECO jest włączona. Ustawienie 

domyślne to Wyłączyć.

2. HighLoss V: Punkt wysokiego napięcia w trybie ECO. Zakres ustawień wynosi od

(Znamionowe napięcie wyjściowe + 11 V) do (Znamionowe napięcie wyjściowe + 24 V), a ustawienie domyślne 

to (Znamionowe napięcie wyjściowe + 11 V).

3. LowLoss V: Punkt niskiego napięcia w trybie ECO. Zakres ustawień wynosi od

(Znamionowe napięcie wyjściowe -24 V) do (Znamionowe napięcie wyjściowe -11 V), a ustawienie domyślne 

to (Znamionowe napięcie wyjściowe -11 V).

4. HighLoss F: Ustaw punkt wysokiej częstotliwości dla trybu ECO.

System 50 Hz: zakres ustawień wynosi od 52 Hz do 54 Hz. System 60 

Hz: zakres ustawień wynosi od 62 Hz do 64 Hz. Wartość domyślna to 52 

Hz / 62 Hz.

5. LowLoss F: Ustaw punkt niskiej częstotliwości dla trybu ECO.

System 50 Hz: Zakres ustawień wynosi od 46 Hz do 48 Hz. System 60 

Hz: zakres ustawień wynosi od 56 Hz do 58 Hz. Wartość domyślna to 48 

Hz / 58 Hz.

1.2 Włącz / Wyłącz

Objazd:

Status: otwarty

Wyłączyć

HighLoss V: 240 V.

LowLoss V: 110 V.

HighLoss F: 54 Hz

LowLoss F: 46 Hz

1. Stan

EKO:

Status:

HighLoss V: 240 V.

LowLoss V: 218 V.

HighLoss F: 52 Hz

LowLoss F: 48 Hz

Wyłączyć

3) Ustawienie wyjścia ( dostępne lub skuteczne tylko w trybie obejścia i czuwania) Interfejs 

Opis
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1. V:

208: Przedstawienie znamionowego napięcia wyjściowego przy 208Vac

220: Przedstawienie znamionowego napięcia wyjściowego przy 220Vac

230: Przedstawienie znamionowego napięcia wyjściowego przy 230Vac

240: Przedstawianie znamionowego napięcia wyjściowego przy 240 VAC Wartość 

domyślna to 230Vac.

50 Hz: Częstotliwość wyjściowa jest ustawiona na 50 Hz.

60 Hz: Częstotliwość wyjściowa jest ustawiona na 60 Hz.

UWAGA: Aby zmodyfikować ten element, najpierw należy włączyć kod CVCF.

Jeśli CVCF jest wyłączone, częstotliwość wyjściowa zostanie ustalona zgodnie z ostatnią normalną częstotliwością 

użytkową. Jeśli mieści się w zakresie od 46 Hz do 54 Hz, częstotliwość wyjściowa będzie wynosić 50,0 Hz. Jeśli 

mieści się w zakresie od 56 Hz do 64 Hz, częstotliwość wyjściowa będzie wynosić 60,0 Hz.

Włącz lub wyłącz tryb CVCF (konwerter).

Włączyć: Częstotliwość wyjściowa zostanie ustalona na 50 Hz lub 60 Hz zgodnie z ustawieniem „Freq”. 

Częstotliwość wejściowa może wynosić od 46 Hz do 64 Hz.

Wyłączyć: Częstotliwość wyjściowa zostanie zsynchronizowana z częstotliwością wejściową w 

zakresie 46 ~ 54 Hz dla systemu 50 Hz lub 56 ~ 64 Hz dla systemu 60 Hz.

UWAGA: CVCF oznacza stałe napięcie i stałą częstotliwość. To

Ustawienie domyślne to Wyłączyć.

4) Ustawienie czasu systemu ( dostępne lub skuteczne we wszystkich trybach) Interfejs 

Opis

Za pomocą tego interfejsu można modyfikować datę, godzinę i datę w kalendarzu. Wprowadź plik

aktualny czas, urządzenie automatycznie dostosuje timer po „ ”Jest

prasowany.

Wynik:

Wolt:

Częst .:

CVCF:

2. Częst .:

230V

60 Hz

Włączyć

3. CVCF:

reprezentuje tryb konwertera.

Czas systemu:

5) Inne ustawienia

Berło Opis

1. Hot standby ( dostępne lub skuteczne tylko w trybie obejścia i

tryb czuwania):

Włączyć: Funkcja Hot Standby jest włączona. Oznacza to, że obecny UPS jest ustawiony jako host systemu 

gorącej gotowości i automatycznie uruchomi się ponownie po przywróceniu zasilania AC, nawet bez 

podłączonego akumulatora.

Wyłączyć: Funkcja Hot standby jest wyłączona. UPS działa w trybie normalnym i nie może zostać ponownie 

uruchomiony bez baterii.

Ustawienie domyślne to Wyłączyć.

2. Wyciszenie dźwięku ( dostępne lub skuteczne dla wszystkich trybów):

Włączyć: Służy do wyciszenia brzęczyka.

Wyłączyć: Ma to na celu włączenie brzęczyka, gdy UPS ma alarmy lub UPS pracuje w trybie 

obejścia lub w trybie baterii.

Ustawienie domyślne to Wyłączyć.

3. Język ( dostępne lub skuteczne dla wszystkich trybów):

Język angielski: Cały interfejs zostanie wyświetlony w języku angielskim

4. Bat Mute ( dostępne lub skuteczne we wszystkich trybach):

Włączyć: Służy do wyciszenia brzęczyka, gdy UPS jest w trybie bateryjnym.

Inne:

Hot Standby:

Wyłączyć

Dźwiękowe wyciszenie:

Wyłączyć

Język:

język angielski

>>>
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Inne:

Nietoperz:

Wyłączyć

Wyciszenie usterki:

Wyłączyć

Bypass Mute:

Wyłączyć

Wyłączyć: Ma to na celu włączenie brzęczyka, gdy UPS jest w trybie bateryjnym. Ustawienie 

domyślne to Wyłączyć.

5. Wyciszenie usterki ( dostępne lub skuteczne we wszystkich trybach):

Włączyć: Służy do wyciszenia brzęczyka, gdy UPS jest w trybie awarii.

Wyłączyć: Ma to na celu włączenie brzęczyka, gdy UPS jest w trybie awarii. Ustawienie 

domyślne to Wyłączyć.

6. Bypass Mute ( dostępne lub skuteczne we wszystkich trybach):

Włączyć: Służy do wyciszenia brzęczyka, gdy UPS jest w trybie obejścia.

Wyłączyć: Służy do włączenia brzęczyka, gdy UPS jest w trybie obejścia. Ustawienie 

domyślne to Wyłączyć.

7. Nadmiarowość ( dostępne lub skuteczne we wszystkich trybach): Służy do ustawiania ilości

nadmiarowego modułu UPS. Zakres ustawień wynosi 0 ~ 9. Ustawiona ilość musi być 

mniejsza niż całkowita liczba modułów UPS w systemie. Wartość domyślna to 0.

8. Całkowita moc ( dostępne lub skuteczne we wszystkich trybach): ustawienie równoległe

liczba modułów mocy dla całego systemu.

9. Tryb standardowy ( dostępne lub skuteczne tylko w trybie obejścia i

tryb czuwania):

Włączyć: Jest to tryb kompatybilny z dynamo.

Wyłączyć: To jest normalny tryb. 

Ustawienie domyślne to Włączyć.

10. Reset do ustawień fabrycznych ( dostępne lub skuteczne tylko w trybie obejścia i trybie gotowości): Przywrócenie 

domyślnych ustawień fabrycznych.

>>>

Inne:

Redundancja: 00

Całkowita moc: 02

Tryb standardowy:

Włączyć

Przywrócenie ustawień fabrycznych

<<<

6) Bateria

Berło Opis

1. Dischg Protect: Włącz lub wyłącz ochronę baterii przed rozładowaniem.

Włączyć: Funkcja ochrony przed rozładowaniem akumulatora jest włączona. Kiedy UPS ma

pracując w trybie „baterii / testu baterii”, UPS wyłączy się automatycznie po 

osiągnięciu ustawionego później czasu podtrzymania.

Wyłączyć: Funkcja ochrony przed rozładowaniem akumulatora jest wyłączona.

Czas podtrzymania: Gdy ochrona przed wyładowaniem jest włączona, ten czas ustawiania można policzyć.

1 ~ 990: Maksymalny czas rozładowania można ustawić w zakresie od 1 do 990 minut.

UPS wyłączy się, aby chronić akumulator po nadejściu czasu podtrzymania, gdy 

włączona jest opcja „Dischg Protect”. Jeśli „Dischg protect” jest wyłączone, to 

ustawienie nie ma sensu niezależnie od wartości. Domyślna wartość tego 

ustawienia to 990 minut.

Włączyć: UPS można włączyć bez zasilania sieciowego.

Wyłączyć: UPS nie mógł zostać włączony bez zasilania sieciowego.

Przetestuj ładowarkę nawet bez baterii. Po wejściu w ten element, pojawi się ekran z 

napisami „Tak” i „Nie”. Jeśli wybierzesz „Tak”, UPS wykona test ładowarki. Po teście ekran 

LCD powróci do głównego ekranu (strona główna) i pokaże napięcia baterii na BAT + i 

BAT-.

Ustaw ostrzeżenie o niskim napięciu baterii. Zakres ustawień wynosi od 10,5 do 11,5 V na sztukę, a wartość 

domyślna to 11,2 V.

Ustaw niskie napięcie odcięcia akumulatora. Zakres ustawień wynosi od 9,6 do 10,7 V na sztukę, a wartość 

domyślna to 9,6 V.

Włączyć: UPS będzie okresowo testować baterię;

Wyłączyć: UPS nie będzie okresowo testować baterii.

Gdy test okresowy jest włączony, ustaw interwał testu baterii. Zakres ustawień wynosi od 7 

dni do 99 dni. Wartość domyślna to 30 dni.

2. Zimny   start:

3. Test ładowarki:

4. Niskie napięcie:

Nietoperz:

BatNum:

ChgCur:

BatGroups:

BatCap:

Czynnik:

<<<

16

04A

01

9AH

1.0

5. Pod napięciem:

6. Test okresowy:

7. Okresowe:
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8. BatNum:

Ustaw numer baterii w systemie. Zakres ustawień wynosi od 16 do 20 sztuk. Wartość domyślna to 

16.

Ustaw maksymalny prąd ładowania. Zakres ustawień wynosi od (0 ~ 4A) x N. N oznacza numer równoległej 

jednostki. Wartość domyślna to 4A. Jeśli liczba jednostek równoległych wynosi 10, maksymalna wartość 

ustawienia może wynosić 40 A.

10. Grupy nietoperzy: Ustaw liczbę grup baterii w zakresie od 1 do 10. Wartość domyślna to 1 

grupa.

11. Czapka nietoperza: Ustaw pojemność baterii, na przykład 7AH, 9AH, 10AH, 12AH, 17AH, 26AH, 40AH, 

65AH, 100AH   i tak dalej. Wartość domyślna to 9AH.

12. Czynnik: Skalibruj wyświetlany czas podtrzymania, dostosowując ten współczynnik. Formulacja jest 

wymieniona poniżej:

Wyświetlany czas podtrzymania = Oryginalny obliczony czas podtrzymania x Współczynnik mnożnika Wartość 

domyślnego współczynnika wynosi 1,0. Zakres ustawień wynosi od 0,5 do 2.

9. Chg Curr:

Pozycje 10 ~ 12 służą do obliczenia czasu podtrzymania baterii.

3-4-3-5. Informacja

Na stronie informacyjnej można sprawdzić numer seryjny, wersje oprogramowania sprzętowego, konfigurację systemu i ustawienia UPS. W obszarze 

Informacje znajdują się podmenu, w tym Identyfikacja, System i Bateria, jak pokazano poniżej. Informacje wyświetlają wszystkie wartości ustawień parametrów 

i ich stan.

1) Element identyfikacyjny zawiera nazwę modułu UPS, numer seryjny, wersję wyświetlacza UPS, wersję modułu kontrolera, wersję procesora oraz wersję 

systemu LCD.

Informacja:

Identyfikacja

System

Nietoperz

Identyfikacja:

Nazwa modułu:

Arena 3-3

Numer seryjny:

* * * * * * * * *

* * * * * * * * *

Wersja wyświetlacza:

00.21

>>>

Identyfikacja:

Wersja kontrolna ：

00.00

Wersja główna:

30.01

30.01

Wersja MiniLcd:

02.36

<<<

→

2) System pokazuje konfigurację UPS.

→

Informacja:

Identyfikacja

System

Nietoperz

System: obejście

Status: otwarty

Wyłączyć

HighLoss V: 240 V.

LowLoss V: 110 V.

HighLoss F: 54 Hz

LowLoss F: 46 Hz

>>>

System: ECO

Status:

HighLoss V: 240 V.

LowLoss V: 218 V.

HighLoss F: 52 Hz

LowLoss F: 48 Hz

>>>

Wyłączyć

→ → →
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Wynik:

Wolt:

Częst .:

CVCF:

>>>

System: TimeTemp

Czas systemu:

2018-05-23

20:26:30

środa

Temperatura:

28C

System: inne

Hot Standby:

Wyłączyć

Dźwiękowe wyciszenie:

Wyłączyć

230V

Automatyczny

Wyłączyć

Język:

język angielski

>>>

>>>

→ → →

System: inne

Nietoperz:

System: inne

Nadmiarowość: 00

Równolegle: 02 + 01

Tryb standardowy:

Włączyć

Wyłączyć

Wyciszenie usterki:

Wyłączyć

Bypass Mute:

Wyłączyć

<<<

>>>

→

3) Bateria pokazuje konfigurację baterii.

→ → →

Nietoperz:

BatNum:

ChgCur:

BatGroups:

BatCap:

Czynnik:

<<<

16

04A

01

9AH

1.0
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3-4-3-6. Wydarzenia

Na stronach wydarzeń możesz sprawdzić bieżące wydarzenia, historię wydarzeń i zresetować wydarzenia.

1) Wydarzenia związane z prądem

Gdy wystąpi zdarzenie, wyświetli kod alarmu na stronie Bieżące zdarzenia. Jeśli wydarzenia przekraczają więcej niż jedną stronę, naciśnij „

”Lub„ ”, Aby przeczytać inne zdarzenia.

Wydarzenia:

Obecne wydarzenia

Wydarzenia historyczne

Resetuj wydarzenia

Obecne wydarzenia:

Zdarzenia błędów:

Bez winy

Wydarzenia ostrzegawcze:

01: BatLow

02: BatOpen

→

2) Wydarzenia historyczne

Szczegółowe informacje o wydarzeniach są zapisywane w historii wydarzeń. Może zapisać do 160 stron w wydarzeniach historycznych. Kiedy pojawi się 

ostrzeżenie, wyświetli kod alarmu, godzinę alarmu i tryb UPS. Kiedy wystąpi awaria, wyświetli kod błędu, godzinę / datę alarmu i tryb pracy UPS. 

(Odnosić się do Rozdział 4 Rozwiązywanie problemów)

Wydarzenia:

Obecne wydarzenia

Wydarzenia historyczne

Resetuj wydarzenia

Wydarzenia historyczne:

Wina: 10/160

01: Błąd uruchomienia magistrali

Ostrzeżenie:

01: BatLow

02: BatOpen

Tryb obejściowy

2018-04-20

11:16:33

→

3) Resetuj wydarzenia

Konieczne jest wprowadzenie hasła opiekuna, aby wejść na stronę resetowania zdarzeń, jak pokazano poniżej. Następnie wciśnij "

„ ”, Aby wybrać„ Tak ”, aby wyczyścić historię zdarzeń lub„ Nie ”, aby anulować operację resetowania. Domyślne hasło opiekuna to 

0729.

”Lub

→ →
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3-5. Praca równoległa UPS

Możesz dodać jeden nowy UPS do systemu równoległego, gdy cały system pracuje w dowolnym trybie. Dodatkowy zasilacz UPS automatycznie dopasuje się do 

głównego zasilacza UPS. Następnie zamocuj UPS za pomocą śruby uchwytów montażowych.

UWAGA:

•

•

•

Przed pracą równoległą upewnij się, że wszystkie połączenia są prawidłowe (patrz Rozdział 2-5). Maksymalna ilość 

równoległych to 10.

Upewnij się, że obciążenie jest mniejsze niż maksymalna pojemność całego systemu UPS. W przeciwnym razie UPS spowoduje przeciążenie.

4. Rozwiązywanie problemów

4-1. Stan ostrzeżenia

Gdy dioda LED błędu miga, a brzęczyk emituje sygnał dźwiękowy co sekundę, oznacza to, że wystąpiły problemy z UPS. Użytkownicy mogą 

zobaczyć kod ostrzegawczy z panelu LCD i zapoznać się z tabelą rozwiązywania problemów, aby sprawdzić, jaki problem prawdopodobnie wystąpi.

4-2. Tryb błędu

1) Zapalenie się diody LED błędu i ciągły sygnał dźwiękowy oznacza, że   wystąpił krytyczny błąd dotyczący UPS. Użytkownicy mogą uzyskać kod 

błędu z panelu LCD. Zapoznaj się z tabelą rozwiązywania problemów, aby sprawdzić, jakie problemy prawdopodobnie wystąpią.

Nie próbuj ponownie włączać UPS, zanim problem nie zostanie rozwiązany. Jeśli problemów nie można rozwiązać, należy natychmiast skontaktować się z 

dystrybutorem lub serwisantem.

W nagłych wypadkach należy natychmiast odłączyć zasilanie, baterię zewnętrzną i wyjście, aby uniknąć większego ryzyka lub 

niebezpieczeństwa.

2)

3)

4-3. Tabela rozwiązywania problemów

Większość usterek i ostrzeżeń musi zostać zwolniona przez autoryzowany personel serwisowy. Niewiele z nich jest w stanie rozwiązać samodzielnie.

LCDMessage

Błąd 01: Błąd uruchomienia magistrali

Wyjaśnienie

Prostowniki nie mogły się uruchomić w określonym czasie z 

powodu niskiego napięcia na szynie DC. Napięcie na szynie DC 

przekracza maksymalne napięcie.

Napięcie na szynie DC jest niższe niż wartość 

minimalna.

Napięcie na szynie DC nie jest zrównoważone. 

Napięcie na szynie DC zmienia się zbyt szybko.

Prąd PFC jest wyższy niż prąd maksymalny.

Temperatura w UPS jest wyższa niż 85 ° C. W tym 

momencie UPS jest wyłączony.

Zwarcie tyrystora akumulatora.

Napięcie falownika nie może osiągnąć żądanego poziomu

Jeśli znowu się nie powiedzie, skontaktuj się z personelem 

serwisu. Skontaktuj się z personelem serwisu.

Rozwiązanie

Wyłącz UPS, a następnie uruchom ponownie UPS.

Błąd 02: Bus Over Volt

Błąd 03: Autobus pod napięciem

Błąd 04: Brak równowagi magistrali

Błąd 05: Napięcie magistrali różne

Błąd 06: PFC Over Curr

Skontaktuj się z personelem serwisu.

Skontaktuj się z personelem serwisu.

Skontaktuj się z personelem serwisu.

Skontaktuj się z personelem serwisu.

Sprawdź, czy temperatura otoczenia przekracza 

specyfikację.

Lub skontaktuj się z personelem serwisowym. 

Skontaktuj się z personelem serwisu.

Wyłącz UPS, a następnie uruchom go ponownie. Jeśli to się nie powiedzie

Błąd 07: Zbyt wysoka temperatura

Błąd 08: Batt SCR Short Błąd 

11: Inv Start Fail
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napięcie w określonym czasie. Napięcie 

falownika jest zbyt wysokie. Napięcie 

falownika jest za niskie.

Zwarcie na wyjściu falownika R fazy S Zwarcie 

na wyjściu falownika T Zwarcie na wyjściu 

falownika RS Zwarcie na wyjściu falownika ST 

Zwarcie na wyjściu falownika TR

Ujemna moc wyjściowa falownika fazy R jest poza 

zakresem.

Ujemna moc wyjściowa inwertera fazy S jest poza 

zakresem.

Ujemna moc wyjściowa falownika T jest poza 

zakresem.

Przekaźnik inwertera lub STS jest otwarty.

Przekaźnik inwertera lub STS jest zwarty. Przekaźnik 

wyjściowy lub STS jest otwarty.

Przekaźnik wyjściowy lub STS jest zwarty. Okablowanie jest 

nieprawidłowe.

Bezpiecznik akumulatora jest uszkodzony.

Akumulator jest zwarty. Przerwana 

komunikacja między modułami UPS.

ponownie skontaktuj się z personelem serwisu. 

Skontaktuj się z personelem serwisu.

Skontaktuj się z personelem serwisu.

Skontaktuj się z personelem serwisu.

Skontaktuj się z personelem serwisu.

Skontaktuj się z personelem serwisu.

Skontaktuj się z personelem serwisu.

Skontaktuj się z personelem serwisu.

Skontaktuj się z personelem serwisu.

Skontaktuj się z personelem serwisu.

Błąd 12: Inv Volt High Błąd 

13: Inv Volt Low Błąd 14: Inv 

Short R Błąd 15: Inv Short S 

Błąd 16: Inv Short T Błąd 17: 

Inv Short RS Błąd 18: Inv 

Short ST Błąd 19: Inv Short 

TR

Błąd 1A: Nega Power R

Błąd 1B: Nega Power S Skontaktuj się z personelem serwisu.

Błąd 1C: Nega Power T

Błąd 21: Inv STS otwarty Błąd 

22: Inv STS zwarty Błąd 23: Op 

STS otwarty Błąd 24: Op STS 

zwarty Błąd 25: Awaria 

okablowania

Błąd 26: Otwarty bezpiecznik 

nietoperza Błąd 27: Krótkie ładowanie

Błąd 31: Błąd Para Comm. 

Błąd 32: Błąd linii hosta 33: 

Błąd prądu OP

Skontaktuj się z personelem serwisu.

Skontaktuj się z personelem serwisu.

Skontaktuj się z personelem serwisu.

Skontaktuj się z personelem serwisu.

Skontaktuj się z personelem serwisu.

Skontaktuj się z personelem serwisu.

Skontaktuj się z personelem serwisu.

Skontaktuj się z personelem serwisu.

Skontaktuj się z personelem serwisu.

Skontaktuj się z personelem serwisu.

Skontaktuj się z personelem serwisu.

Linia hosta między modułami UPS ulega awarii. Linia 

podziału obciążenia między UPS

moduły nie działają.

Wersja oprogramowania sprzętowego między modułami 

UPS jest niekompatybilna.

Przerwana komunikacja wewnętrzna w 

module UPS.

Silne przeciążenie powoduje awarię UPS.

Polaryzacja akumulatora jest odwrócona lub napięcie 

ładowarki jest nieprawidłowe.

Model UPS nie jest w stanie zidentyfikować. Jak 

wspomniano.

Czujnik prądu obciążenia jest nieprawidłowy.

Dwa wentylatory są zablokowane lub zepsute.

Błąd 34: Ver Incompat Skontaktuj się z personelem serwisu.

Błąd 41: Błąd komunikacji DSP Błąd 

42: Przeciążenie

Błąd 43: Awaria ładowarki

Błąd 44: Błąd modelu

Błąd 45: Błąd komunikacji MCU Błąd 

46: Satiation CT

Błąd 47: Awaria wentylatora

Skontaktuj się z personelem serwisu.

Zmniejsz trochę obciążenia.

Skontaktuj się z personelem serwisu.

Skontaktuj się z personelem serwisu.

Skontaktuj się z personelem serwisu.

Skontaktuj się z personelem serwisu.

Upewnij się, że wentylatory działają dobrze, gdy działa UPS.

Naładuj baterię, gdy zasilanie sieciowe jest normalne.

1. Sprawdź stan wyłącznika baterii.

2. Sprawdź, czy połączenie akumulatora jest dobrze 

podłączone.

3. Sprawdź ustawienie nominalnego napięcia akumulatora.

4. W razie potrzeby skontaktuj się z personelem serwisowym

Napięcie między dodatnim a Sprawdź połączenie akumulatora.

Ostrzeżenie 01: BatLow Niskie napięcie baterii.

Ostrzeżenie 02: BatOpen Akumulator nie jest podłączony.

Ostrzeżenie 03: BatPhaseLoss
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bateria ujemna jest inna. Neutralna 

strata

Sprawdź, czy połączenie neutralne jest prawidłowe i skontaktuj się z 

personelem serwisowym.

Sprawdź, czy kolejność faz zasilania jest prawidłowa i skontaktuj się 

z personelem serwisowym. Sprawdź, czy okablowanie wejściowe 

jest prawidłowe lub skontaktuj się z personelem serwisowym

Skontaktuj się z personelem serwisu

Sprawdź ustawienie nominalnego napięcia akumulatora i 

skontaktuj się z personelem serwisu.

Skontaktuj się z personelem serwisu.

Sprawdź, czy temperatura otoczenia przekracza 

specyfikację.

Lub skontaktuj się z personelem serwisowym. 

Skontaktuj się z personelem serwisu

Sprawdź, czy wentylator nie jest zablokowany lub 

skontaktuj się z personelem serwisu.

Wyłącz UPS i wymień dobry na uszkodzony. Jeśli po wykonaniu 

tej czynności UPS ponownie ulegnie awarii, skontaktuj się z 

personelem serwisu. Skontaktuj się z personelem serwisu.

Sprawdź, czy połączenie neutralne jest prawidłowe i skontaktuj się z 

personelem serwisowym.

Sprawdź, czy kolejność faz Bypassu jest prawidłowa i skontaktuj 

się z personelem serwisowym. Sprawdź okablowanie lub 

skontaktuj się z personelem serwisowym

Skontaktuj się z personelem serwisu

Ostrzeżenie 04: LineIpNLoss

Ostrzeżenie 05: LinePhaseError Jak wspomniano.

Ostrzeżenie 06: LineVoltError

Ostrzeżenie 07: LinePhaseFail

Ostrzeżenie 08: OverCharge

Jak wspomniano.

Jak wspomniano.

Napięcie akumulatora jest zbyt wysokie.

Napięcie akumulatora jest wykrywane jako niski poziom. 

Jednak opłata jest w stanie działać.

Temperatura w UPS jest wyższa niż 75 ° C. W tym 

momencie UPS nadal działa.

Prąd PFC jest niezrównoważony. Błąd 

wentylatora.

Ostrzeżenie 09: ChgFail

Ostrzeżenie 0A: OverTemp

Ostrzeżenie 0B: PFCCurUnbal

Ostrzeżenie 0C: FanError

Ostrzeżenie 0D: LineFuseOpen Bezpiecznik jest uszkodzony.

Ostrzeżenie 0E: IICEepromFail

Ostrzeżenie 11: BypassIpNLoss

Błąd działania EEPROM

Neutralna strata.

Ostrzeżenie 12: BpsPhaseError Błąd fazy obejścia.

Ostrzeżenie 13: BpsVoltError

Ostrzeżenie 14: BpsPhaseFail

Błąd napięcia obejścia.

Jak wspomniano.

W trybie sieciowym podłączone urządzenia wymagają 

większej mocy niż zasilacz UPS może dostarczyć.

Podłączone urządzenia wymagają większej mocy, 

niż może dostarczyć UPS. UPS przejdzie w tryb 

obejścia z trybu sieciowego.

Sprawdź złącze EPO.

Zmniejsz trochę obciążenia i sprawdź pojemność 

wyjściową w specyfikacji.

Zmniejsz trochę obciążenia i sprawdź pojemność 

wyjściową w specyfikacji.

Ostrzeżenie 15: Przeładowanie

Ostrzeżenie 16: OverLoadLock

Sprawdź, czy złącze jest poluzowane, gdy EPO działa 

nieprawidłowo.

Sprawdź, czy port sygnału zewnętrznego obejścia 

serwisowego nie jest podłączony do 2-pinowego portu EPO 

opcjonalnego modułu sterownika, gdy działa on 

nieprawidłowo.

Skontaktuj się z personelem serwisu.

Ostrzeżenie 17: EpoActive

Ostrzeżenie 18: MaintainOpen UPS jest w trybie konserwacji.

Każdy moduł otrzymuje inne napięcie sieciowe, gdy są 

połączone równolegle.

Każdy moduł otrzymuje inne napięcie obejścia, gdy są 

połączone równolegle.

Jak wspomniano.

Ostrzeżenie 19: LineDiff

Ostrzeżenie 1A: BypassDiff

Ostrzeżenie 1B: InvCurUnbal

Skontaktuj się z personelem serwisu.

Skontaktuj się z personelem serwisu.
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UPS przełącza się między trybem obejścia a

tryb czuwania pięć razy w ciągu 30 minut Skontaktuj się z personelem serwisu. z powodu nienormalnej 

użyteczności.

Jak wspomniano.

Ostrzeżenie 1C: Bps Niestabilny

Sprawdź, czy ustawienie nadmiarowości jest prawidłowe, czy nie. 

Następnie skontaktuj się z personelem serwisu. Sprawdź, czy 

bateria nie była używana po przekroczeniu wieku użytkowania. Lub 

skontaktuj się z personelem serwisowym.

Usuń węzeł

Ostrzeżenie 1D: Awaria nadmiarowości

Ostrzeżenie! Alert dotyczący wieku baterii

Ostrzeżenie! Alarm wejścia styku 

bezprądowego 1

Ostrzeżenie! Alarm wejścia bezprądowego 2

Ostrzeżenie! Moduł kontrolny

Usterka SPS 1

Ostrzeżenie! Moduł kontrolny

Usterka SPS 2

Żywotność baterii dobiegła końca.

Jak wspomniano.

Jak wspomniano. Usuń węzeł

Jak wspomniano. Skontaktuj się z personelem serwisu.

Jak wspomniano. Skontaktuj się z personelem serwisu.

5. Przechowywanie i konserwacja

5-1. Przechowywanie

UPS należy przechowywać w pozycji pionowej i przykrytej w chłodnym i suchym miejscu. Podczas przechowywania akumulator należy ładować zgodnie z 

poniższą tabelą:

Temperatura przechowywania Częstotliwość ładowania Czas ładowania

- 25 ° C - 40 ° C

40 ° C - 45 ° C

Każde 3 miesiące

Co 2 miesiące

1-2 godziny

1-2 godziny

Akumulator należy ładować co najmniej 7 godzin przed przechowywaniem.

5-2. Konserwacja

• System UPS działa z niebezpiecznymi napięciami. Naprawy mogą być wykonywane tylko przez wykwalifikowanych pracowników

personel konserwacyjny.

• Nawet po odłączeniu urządzenia od sieci, elementy wewnątrz systemu UPS pozostają nieruchome

podłączone do potencjalnie niebezpiecznych pakietów baterii.

• Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności serwisowych i / lub konserwacyjnych odłącz akumulatory i sprawdź, czy nie

obecny jest prąd i nie ma niebezpiecznego napięcia na zaciskach kondensatora o dużej pojemności, takiego jak kondensatory BUS.

• Tylko osoby są odpowiednio zaznajomione z bateriami i mogą podjąć wymagane środki ostrożności

wymienić baterie i nadzorować operacje. Osoby nieupoważnione należy trzymać z dala od akumulatorów.

• Przed konserwacją lub konserwacją sprawdź, czy między zaciskami akumulatora a masą nie występuje napięcie

naprawic. W tym produkcie obwód akumulatora nie jest izolowany od napięcia wejściowego. Niebezpieczne napięcia mogą wystąpić między 

zaciskami akumulatora a uziemieniem.

• Baterie mogą spowodować porażenie prądem i mają wysoki prąd zwarciowy. Usuń wszystkie zegarki na rękę,

pierścienie i inne metalowe przedmioty osobiste przed konserwacją lub naprawą, a do konserwacji lub naprawy używaj wyłącznie narzędzi z izolowanymi 

uchwytami i uchwytami.

• Wymieniając baterie, zainstaluj tę samą liczbę i ten sam typ baterii.

• Nie próbuj pozbywać się baterii spalając je. Może to spowodować eksplozję baterii. Plik

baterie muszą być prawidłowo złożone zgodnie z lokalnymi przepisami.

• Nie otwieraj ani nie niszcz baterii. Wyciekający elektrolit może spowodować obrażenia skóry i oczu. Może być

toksyczny.

• Aby uniknąć zagrożenia pożarem, należy wymienić bezpiecznik tylko na ten sam typ i natężenie.

• Nie demontuj systemu UPS.
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6. Specyfikacje

MODEL VFI 10K CPH 3/3 VFI 10K CPH 3/1

FAZA

MOC ZNAMIONOWA

CAŁKOWITA POJEMNOŚĆ RÓWNOLEGŁA

MAX. ZESTAW BATERII NR

3 wejścia / 3 fazy

100KVA / 100KW (gdy wszystkie 10 modułów są podłączone)

3 wejścia / 1 wyjście

10kVA / 10kW

10

WEJŚCIE

Napięcie nominalne

Zakres napięcia

Zakres częstotliwości

Współczynnik mocy

THDi

3 x 360VAC / 38 ≧ 0VAC / 400VAC / 415VAC (3 fazy + N + PE)

0,99 przy 100% obciążenia

<5% przy pełnym obciążeniu liniowym

190-520 VAC (3 fazy) przy 50% obciążenia; 305-478 VAC (3 fazy) przy 100% obciążeniu

40 ~ 70 Hz

WYNIK

Napięcie wyjściowe

Regulacja napięcia AC

Zsynchronizowany zakres częstotliwości

Zakres częstotliwości (tryb bateryjny)

Aktualny współczynnik szczytu

Zniekształcenia harmoniczne

Czas przejścia z trybu zasilania sieciowego na 

przebieg z akumulatora lub trybu obejściowego 

(tryb akumulatorowy)

360VAC / 380VAC / 400VAC / 415VAC (3 fazy + N) 208 * / 220/230 / 240VAC (L + N)

± 1%

46 ~ 54 Hz lub 56 ~ 64 Hz

50 Hz ± 0,1 Hz lub 60 Hz ± 0,1 Hz

3: 1 (maks.)

≦ 2% THD (obciążenie liniowe); ≦ 4% THD (obciążenie nieliniowe)

zero

Czysta fala sinusoidalna

WYDAJNOŚĆ

Tryb AC

Tryb baterii

Tryb AC: 94%; Tryb ECO: 97%;

93,5% 93%

ŁADOWARKA

Odpowiednie baterie

Numery baterii

Napięcie nominalne

Napięcie nominalne

Prąd ładowania

12VDC VRLA

Regulowane 16/17/18/19/20 sztuk na pół-struny (negatyw i pozytyw)

+ / -192V (dla 32 szt.) Do +/- 240V (dla 40 szt.)

+ / -218V (dla 32 szt.) Do +/- 273V (dla 40 szt.)

+ / - 4A

WSKAŹNIKI

Wyświetlacz LCD / LED

Stan UPS, poziom obciążenia, poziom baterii, napięcie wejściowe / wyjściowe, zegar rozładowania i błąd

warunki

FIZYCZNY

Wymiar, DXWXH (mm) Masa netto 

(kg)

678 X 418 X 129

20.5

ŚRODOWISKO

Wilgotność podczas pracy

Poziom hałasu

0-95% RH @ 0-40 ° C (bez kondensacji)

Mniej niż 55 dB przy 1 metrze

ZARZĄDZANIE

Inteligentne złącze USB

Opcjonalny SNMP

Obsługuje Windows® 2000/2003 / XP / Vista / 2008, Windows® 7/8, Linux i MAC

Zarządzanie energią z menedżera SNMP i przeglądarki internetowej

* Obniż pojemność do 90%, gdy napięcie wyjściowe jest ustawione na 208 V AC.

* * Specyfikacje produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
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