
 

Line-interactive UPS PowerWalker VI 

500/750/1000/1500 R1U 

Instrukcja obsługi  K01-C000402-01

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA 

(ZACHOWAĆ instrukcji) 

Niniejsza instrukcja zawiera ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Proszę uważnie przeczytać i przestrzegać wszystkich instrukcji podczas instalacji i eksploatacji urządzenia. Przed przystąpieniem do rozpakowania, instalacji lub 

obsługi UPS dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.

UWAGA! T O uniknąć ryzyka porażenia prądem, instalacji w pomieszczeniach kontrolowanej temperaturze i wilgotności wolny od zanieczyszczeń. (Patrz dane dla zakresu dopuszczalnych temperatur i UWAGA! T O uniknąć ryzyka porażenia prądem, instalacji w pomieszczeniach kontrolowanej temperaturze i wilgotności wolny od zanieczyszczeń. (Patrz dane dla zakresu dopuszczalnych temperatur i UWAGA! T O uniknąć ryzyka porażenia prądem, instalacji w pomieszczeniach kontrolowanej temperaturze i wilgotności wolny od zanieczyszczeń. (Patrz dane dla zakresu dopuszczalnych temperatur i UWAGA! T O uniknąć ryzyka porażenia prądem, instalacji w pomieszczeniach kontrolowanej temperaturze i wilgotności wolny od zanieczyszczeń. (Patrz dane dla zakresu dopuszczalnych temperatur i 

wilgotności).

UWAGA! Aby zmniejszyć ryzyko przegrzewania zasilacz nie obejmują otwory wentylacyjne samego zasilacza i unikać wystawiania urządzenia na działanie światła słonecznego lub montażu urządzenia w pobliżu urządzeń emitujących UWAGA! Aby zmniejszyć ryzyko przegrzewania zasilacz nie obejmują otwory wentylacyjne samego zasilacza i unikać wystawiania urządzenia na działanie światła słonecznego lub montażu urządzenia w pobliżu urządzeń emitujących 

ciepło, takich jak grzejniki lub piece. 

UWAGA! Nie przywiązują niezwiązanych komputerowych elementów, takich jak sprzęt medyczny, urządzenia podtrzymującego życie, kuchenek mikrofalowych lub odkurzaczy do UPS. UWAGA! Nie przywiązują niezwiązanych komputerowych elementów, takich jak sprzęt medyczny, urządzenia podtrzymującego życie, kuchenek mikrofalowych lub odkurzaczy do UPS. 

UWAGA! Nie należy podłączać do wejścia UPS własnej produkcji. UWAGA! Nie należy podłączać do wejścia UPS własnej produkcji. 

UWAGA! Nie dopuścić cieczami lub obcy przedmiot, aby wejść UPS. Nie należy umieszczać napojów lub innych naczyń zawierających ciecze lub w pobliżu urządzenia.UWAGA! Nie dopuścić cieczami lub obcy przedmiot, aby wejść UPS. Nie należy umieszczać napojów lub innych naczyń zawierających ciecze lub w pobliżu urządzenia.

UWAGA! W razie nagłego wypadku, należy nacisnąć przycisk i odłączyć przewód zasilający od zasilacza sieciowego, aby prawidłowo wyłączyć UPS. UWAGA! W razie nagłego wypadku, należy nacisnąć przycisk i odłączyć przewód zasilający od zasilacza sieciowego, aby prawidłowo wyłączyć UPS. 

UWAGA! Nie przywiązują listwy zasilającej lub tłumik przepięć do zasilacza. UWAGA! Nie przywiązują listwy zasilającej lub tłumik przepięć do zasilacza. 

UWAGA! Odłączyć zasilacz przed czyszczeniem i nie używać środków ciecz lub aerozol. UWAGA! Odłączyć zasilacz przed czyszczeniem i nie używać środków ciecz lub aerozol. 

INSTALACJA SYSTEMU UPS 

ODPAKOWANIE

Opakowanie powinno zawierać: (1) zasilacz UPS • 1; Opakowanie powinno zawierać: (1) zasilacz UPS • 1; Opakowanie powinno zawierać: (1) zasilacz UPS • 1; 

(2) Instrukcja obsługi • 1; (2) Instrukcja obsługi • 1; (2) Instrukcja obsługi • 1; 

Jak określić wymagania dotyczące zasilania swojego sprzętu

1. Upewnić się, że urządzenia podłączone do gniazdek elektrycznych dostarczonych baterii nie przekracza pojemność znamionową jednostki UPS. Jeśli ocenione moce jednostkowe są przekroczone, stan przeciążenia mogą wystąpić 

i spowodować jednostkę wyłączenie zasilacza lub zadziałanie bezpiecznika.

2. Istnieje wiele czynników, które mogą wpływać na ilość energii pobieranej przez system komputerowy będzie wymagać. Dla prawidłowego funkcjonowania systemu utrzymania obciążenia poniżej 80% pojemności znamionowej 

urządzenia.

INSTALACJA GUIDE

1. Twój nowy UPS może być używany natychmiast po otrzymaniu. Jednak ładowanie baterii przez co najmniej 8 godzin, zaleca się, aby upewnić się, że maksymalna pojemność ładowania akumulatora został osiągnięty. utrata Opłaty 

mogą wystąpić podczas transportu i przechowywania. Aby naładować akumulator, wystarczy pozostawić urządzenie podłączone do gniazdka sieciowego. Urządzenie będzie ładować zarówno w pozycji włączenia i wyłączenia.

2. Przy wyłączonym urządzeniu UPS i odłączone od zasilania, podłącz komputer, monitor, a wszelkie zewnętrznie zasilane urządzenia do przechowywania danych. 

3. Podłączyć UPS do bieguna 2, 3 gniazda z uziemieniem (gniazdka). Upewnić się, że wylot oddział ściana jest chroniony bezpiecznikiem lub wyłącznikiem obwodu i nie naprawiać urządzenia z dużymi 

wymaganiami elektrycznymi.

4. Naciśnij przełącznik zasilania, aby włączyć urządzenie. Kontrolka LCD zostanie podświetlony, a urządzenie będzie „beep”.

5. Aby utrzymać optymalny poziom naładowania baterii, pozostaw UPS podłączony do gniazda sieciowego w każdej chwili. 

6. UPS do przechowywania przez dłuższy okres czasu, przykryć i przechowywać z naładowanym akumulatorem. Naładować akumulator co trzy miesiące, aby zapewnić żywotność baterii.

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

RUTYNOWA KONSERWACJA

1. Użyj suchą miękką ubrania do czyszczenia przednich elementów panelowych i tworzyw sztucznych. Nie należy używać żadnych detergentów, która zawiera składnik alkoholowy.  

2. Spodziewana żywotność baterii wynosi około 3 lat. Niewłaściwa eksploatacja i surowe środowisko zmniejsza rzeczywistą żywotność.

3. Odłączyć zasilacz od gniazda zasilania, jeżeli UPS nie będzie działać przez długi okres czasu. 

PRZECHOWYWANIE

1. Po pierwsze wyłącz UPS i odłącz przewód zasilający od gniazdka elektrycznego. Odłącz wszystkie kable podłączone do zasilacza, aby uniknąć drenaż baterii.  1. Po pierwsze wyłącz UPS i odłącz przewód zasilający od gniazdka elektrycznego. Odłącz wszystkie kable podłączone do zasilacza, aby uniknąć drenaż baterii.  1. Po pierwsze wyłącz UPS i odłącz przewód zasilający od gniazdka elektrycznego. Odłącz wszystkie kable podłączone do zasilacza, aby uniknąć drenaż baterii.  

2. Zasilacz powinien być przechowywany w chłodnym, suchym miejscu. 

3. Upewnić się, że bateria jest w pełni naładowana przed UPS jest przechowywany. 

4. Do długotrwałego przechowywania w klimacie umiarkowanym, bateria powinna być ładowana przez 12 godzin co 3 miesiące, podłączając przewód zasilający do gniazdka ściennego i włączenie wyłącznika 

głównego. Powtórz to co 2 miesiące w miejscach wysokich temperatur.

PODSTAWOWA OPERACJA 

TOP PANEL PRZEDNI I OPIS

PowerWalker VI 500/750/1000/1500 R1U 

1. AC Inlet  

Podłączyć do sieci elektrycznej za pośrednictwem kabla zasilania wejściowego.

2. Bezpiecznik obwodu wejściowego 

Bezpiecznik zapewnia optymalne zabezpieczenie przed przeciążeniem. 

3. wylot AC 

UPS zapewnia zbytu dla podłączonych urządzeń ubezpieczania tymczasowy nieprzerwane działanie podczas awarii zasilania, a przed przepięciami i skokami napięcia. 

4. SNMP / HTTP Port sieciowy 

Port / HTTP SNMP umożliwia zdalne monitorowanie i zarządzanie UPS poprzez sieć. 

5. Port szeregowy 

Port ten pozwala na podłączenie i komunikację z szeregowego DB9 na komputerze, do jednostki UPS. UPS komunikuje się z oprogramowaniem.

6. Port USB 

Port ten pozwala na podłączenie i komunikację tworzą port USB z komputera do urządzenia UPS. 

7. Port EPO 

Umożliwia zasilacza awaryjnego wyłączania zasilania ze zdalnej lokalizacji. EPO zacisk otwarty, UPS wyłączy się i wyłączanie wyjścia natychmiast.

Wyświetlacz LCD 8. 

Na wyświetlaczu LCD pojawi się stan zasilacza tym napięcia wejściowego, napięcie wyjściowe, wykonywania, procent obciążenia i baterii, itd. 

9. Power On / wyłącznik 

Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć lub wyłącza zasilacz. 

10. Przycisk Mute 

Alarm dźwiękowy można wyłączyć / naciskając ten przycisk. 

POBIERANIE OPROGRAMOWANIA 

Oprogramowanie do zarządzania Mistrz moc zapewnia przyjazny dla użytkownika interfejs dla systemów energetycznych. Graficzny interfejs użytkownika jest intuicyjny i wyświetla najważniejsze informacje zasilania na pierwszy rzut oka. Należy postępować 

zgodnie z procedurą poniżej, aby zainstalować oprogramowanie.

Procedura instalacji: 

1.Download Moc Mistrz ze strony internetowej: http: 

//www.powermaster. powerwalker.com

2.Double kliknij plik i wykonaj czynności instalacyjne. 

3.Jeżeli ponownym uruchomieniu komputera, oprogramowanie Mistrz Moc 

będzie widoczna jako niebieska ikonę w zasobniku systemowym. 



 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wyświetlacz LCD 

tryb liniowy Bat-mode 

Alarm / Błąd 

Dźwięk wyłączania (naciśnij klawisz 

wyciszania 3s, aby wyłączyć i włączyć dźwięk 

brzęczyka) 

Tryb bat: Tryb Linia pojemność 

akumulatora:  

oświetlenie cyklu: ładowanie baterii 1. 

2. Bateria pełna opłata: oświetlenie 

3. Tryb Linia bez ładowarki: 

pojemność baterii 

Ładowność 

Inicjał 

Wejście AC (napięcie) 

V 

Napięcie 

wyjściowe) 

V 

DEFINICJE alarmowe  

Alarm Stan 

Poza Normalna 

Beep 1 raz co 30 sekund Awaria Utility - UPS dostarcza energię baterii do gniazd. 

Beep 1 raz w co 2 sekundy 

Awaria Utility - UPS dostarcza energię baterii. Gwałtowne sygnały wskazują, 

że bateria będzie działać z mocą wkrótce.

Beep 1 w każdym czasie 0,5 sekundy 

Przeciążenie - Występuje, gdy podłączone urządzenie przekracza wartości znamionowej urządzenia. Włącz 

zasilacz i odłącz przynajmniej jedno urządzenie od zasilacza.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie 

UPS nie wykonuje oczekiwany czas 

pracy. 

Baterie nie są w pełni naładowane. Naładuj baterię przez pozostawienie zasilacza w gniazdku. 

Bateria jest nieco zużyta. Skontaktować się z pomocą techniczną. 

UPS nie włącza się. 

Włącznik / wyłącznik jest zaprojektowany, aby zapobiec uszkodzeniu 

przez gwałtownie obracając ją włączać i wyłączać. 

Wyłącz zasilacz. Odczekaj 10 sekund, a następnie włącz zasilacz.

Urządzenie nie jest podłączone do gniazdka sieciowego. Urządzenie musi być podłączony do źródła 50 Hz, 220-240. 

Bateria jest zużyta. Skontaktować się z pomocą techniczną. 

Problem mechaniczny. Skontaktować się z pomocą techniczną. 

Gniazda nie dostarczają zasilanie do 

urządzeń 

Bezpiecznik jest przepalony z powodu przeciążenia 

Włącz zasilacz i odłącz przynajmniej jeden kawałek podłączonego sprzętu. Odłączyć 

przewód UPS następnie usuwać przedział bezpiecznika poniżej wlotu zasilającego zasilacza 

i wymiany bezpiecznika rozdmuchiwanych zapasowy. Zablokować komorę z powrotem do 

zasilacza. Podłącz przewód zasilający, a następnie włącz UPS. Upewnij się, że bezpiecznik 

posiada specyfikację.

Rozładowania baterii Pozostawić urządzenie do ładowania, przez co najmniej 4 godziny. 

Urządzenie zostało uszkodzone przez przepięcia lub kolec. Skontaktować się z pomocą techniczną. 

Oprogramowanie jest nieaktywny 

Kabel sieciowy nie jest podłączony. 

Podłącz kabel sieciowy do zasilacza UPS oraz port sieciowy na piaście.  

Oprogramowanie ustawienie problemu. 

Proszę przeczytać instrukcje i postępuj NetAgent użytkową podczas instalacji 

i działanie oprogramowania NetAgen lub skontaktować wsparcia technicznego. 

Wina

kod błędu F09 

Wyjście Short: Obwód 

wyjściowy krótki. 

1. Wyłącz UPS 

2. Twój załączeniu urządzenia mogą mieć problemy, należy je usunąć i ponownie 

sprawdzić. 

kod błędu F12 

Battery Low: Napięcie baterii jest 

zbyt niski. 

1. Wyłącz UPS 

2. Sprawdzić liczbę baterii 

3. Sprawdzić wtyk akumulatora, gdy pakiety wykorzystanie baterii. 

kod błędu F14 

Przeciążenie w trybie linii: Twój sprzęt wymaga więcej mocy niż 

zasilacz może dostarczyć. To będzie wyłączony.  

Odciąć nieistotne equipment.If to rozwiązuje problem przeciążenia, UPS będzie przeniesienie 

do normalnej pracy. 

Alarm

Alarm kod A06 

wyczerpania baterii: pojemność akumulatora jest niski, UPS wyłączy się 

wkrótce 

Odciąć zakaz niezbędny sprzęt. Zapisanie danych i 

wyłączenie komputera.

Alarm kod A14 Ponad obciążenie występuje. Odciąć zakaz niezbędny sprzęt. 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie bez zgody jest zabronione.

Model 

PowerWalker VI 500 

R1U 

PowerWalker VI 750 

R1U 

PowerWalker VI 1000 

R1U 

PowerWalker VI 1500 

R1U 

Wydajność (VA) 500VA 750VA 1000VA 1500VA 

Wydajność (W) 300W 450W 600W 900W 

Wkład 

Zakres napięcia wejściowego 165V ~ 290V 

Zakres częstotliwości +/- 5 Hz 50Hz 

Wydajność 

Na baterii Napięcie wyjściowe Sinusoida przy 230Vac +/- 10% 

Na baterii Częstotliwość na wyjściu  50Hz +/- 1% 

Ochrona przed przeładowaniem Na użytkowy: Bezpiecznik na zasilaniu akumulatorowym: ograniczenie prądu wewnętrznego 

Funkcja AVR 

Funkcja Boost tak   

Funkcja Buck tak 

Fizyczny

Łączna liczba UPS Receptacles IEC C13 x 4 

Maksymalne wymiary (W x D x S) 44mm x 216mm x 433mm 44mm x 485mm x 433mm 

Waga (kg) 7.6 8.6 14,2 16,2 

Bateria

Szczelna bezobsługowe Lead Acid Battery 6V / 7AH x2 6V / 9AH x2 6V / 7AH x4 6V / 9AH x4 

Typowy czas ładowania 8 godzin 

Diagnostyka ostrzegawcze 

wskaźniki Korzystanie AC / Korzystanie z baterii / Fault 

Komunikacja

Oprogramowanie Windows 10/8/7 / Server2012 / 2008 R2, Linux i Mac 

Środowiskowy

temperatura robocza 0 ° C 40 ° do  0 ° C 40 ° do  0 ° C 40 ° do  0 ° C 40 ° do  0 ° C 40 ° do  

Wilgotność względna podczas pracy 0 do 90%, bez kondensacji 

Zarządzanie

Auto-ładowarka tak 

Auto-Restart tak 

DEFINICJE podświetlonych wskaźników LCD 
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