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Interaktywny liniowy system zasilania awaryjnego

PowerWalker VI 450 LCD

PowerWalker VI 650 LCD

PowerWalker VI 850 LCD

PowerWalker VI 1000 LCD

PowerWalker VI 1500 LCD

PowerWalker VI 2000 LCD

Skrócona instrukcja obs ugi

EN/DE/FR/ES/IT/PT/SE/FI/NO/TR

RU/UA/BY/PL/CZ/HR/HU/BG/KZ/SR
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WA NE INSTRUKCJE DOTYCZ CE BEZPIECZE STWA

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE – Niniejszy podr cznik zawiera wa ne instrukcje dla modelis

PowerWalker VI 450/650/850/1000/1500/2000 LCD, które nale y wykonywa podczas

instalacji i konserwacji urz dzenia i akumulatorów.

 Ten produkt jest przeznaczony specjalnie do komputerów PC i nie zaleca si u ywania go

w systemach podtrzymywania ycia lub innych istotnych urz dzeniach.

 To urz dzenie mo e by obs ugiwane przez osob bez specjalnego szkolenia.

 Do gniazdek systemu zasilania awaryjnego nie pod czaj urz dze domowych, takich jak

suszarki.

 To urz dzenie jest przeznaczone do instalacji w kontrolowanym rodowisku

(kontrolowana temperatura, obszar we wn trzu budynku, bez zanieczyszcze

przewodz cych). Unikaj instalowania systemu zasilania awaryjnego w miejscach, w

których obecna jest stoj ca lub bie ca woda lub wysoka wilgotno .

 Ryzyko pora enia pr dem. Nie demontuj obudowy. Wewn trz brak jest cz ci, które mog

by naprawiane przez u ytkownika. Serwisowanie powierzaj wykwalifikowanemu

personelowi.

 Gniazdko sieciowe powinno znajdowa si w pobli u urz dzenia i by atwo dost pne.

Aby odizolowa system zasilania awaryjnego od gniazda pr du zmiennego, wyjmij

wtyczk z gniazdka elektrycznego.

 Je li system zasilania awaryjnego jest magazynowany przez d ugi czas, zaleca si

na adowanie akumulatorów (przez pod czenie urz dzenia do zasilania i w czenie

prze cznika na pozycj "ON") raz w miesi cu, przez 24 godziny, aby unikn ich

roz adowania.

 Nie u ywaj systemu zasilania awaryjnego poza znamionowymi warto ciami obci enia.

 System zasilania awaryjnego zawiera jeden lub dwa akumulatory o du ej pojemno ci. Nie

nale y wi c otwiera obudowy, aby unikn ryzyka pora enia pr dem. Je li wymagany

jest jakikolwiek przegl d lub wymiana akumulatora, skontaktuj si ze sprzedawc .

 Wewn trzne zwarcie systemu podtrzymywania napi cia prowadzi do zagro e , takich jak

pora enie pr dem lub po ar, dlatego nie mo na stawia na urz dzeniu adnych

pojemników z wod (np. szklanki), aby unikn niebezpiecze stwa pora enia pr dem.

 Nie wrzucaj akumulatorów do ognia. Akumulatory mog wybuchn .

 Nie otwieraj i nie rozbijaj akumulatorów. Wyciek elektrolitu jest szkodliwy dla skóry i

oczu. Mo e on by toksyczny.

 Ikona na tabliczce znamionowej oznacza fazy.

 Akumulator stwarza ryzyko pora enia pr dem i zwarcia z przep ywem pr du o wysokim

nat eniu. Podczas pracy z akumulatorami nale y przestrzega nast puj cych zasad

bezpiecze stwa:

 Zdejmij z r ki zegarek, pier cionki lub inne metalowe przedmioty.
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 U ywaj narz dzi z izolowanymi uchwytami.

 Serwisowanie akumulatorów powinno by wykonywane lub nadzorowane przez osoby

znaj ce si na akumulatorach i wymaganych rodkach ostro no ci. Nieautoryzowane

osoby nie powinny zbli a si do akumulatorów.

 Akumulatory nale y wymienia na akumulatory tego samego typu i o tej samej liczbie

zapiecz towanych komór elektrolitu.

 Maksymalna znamionowa temperatura otoczenia to 40°C.

 To urz dzenie typu A do pod czenia do sieci ma ju zainstalowany przez sprzedawc

akumulator. Mo e by zainstalowane przez operatora i obs ugiwane przez osoby bez

przeszkolenia.

 Podczas instalacji sprz tu nale y upewni si , e suma pr dów up ywowych systemu

zasilania awaryjnego i pod czonych obci e nie przekracza 3,5mA.

 Uwaga, ryzyko pora enia pr dem. Po od czeniu tego urz dzenia od sieci, akumulator

nadal mo e podtrzymywa niebezpieczny poziom napi cia. Dlatego te , je li konieczne s

prace konserwacyjne lub serwisowe wewn trz urz dzenia, nale y od czy dodatni i

ujemny biegun akumulatora.

 Gniazdko sieciowe, z którego zasilany jest system zasilania awaryjnego powinno

znajdowa si w pobli u urz dzenia i by atwo dost pne.

 Je li z urz dzenia wydobywa si dym, jak najszybciej od cz zasilanie i skontaktuj si z

dystrybutorem.

 Nie przechowuj i nie u ywaj tego produktu w adnym z poni szych rodowisk:

o Miejsca, w których obecne s palne gazy, substancje powoduj ce korozj lub

du e ilo ci py u.

o Jakiekolwiek obszary o wyj tkowo wysokiej lub niskiej temperaturze (powy ej

40ûC lub poni ej 0ûC) i wilgotno ci przekraczaj cej 90%.

o Jakiekolwiek obszary wystawione na bezpo rednie nas onecznienie lub zbli one

do jakichkolwiek urz dze grzewczych.

o Obszary o mocnych wibracjach.

o Obszary na zewn trz.

 Je li w pobli u pojawi si ogie , u ywaj suchych rodków ga niczych. U ycie p ynnych

rodków ga niczych mo e zwi kszy ryzyko pora enia pr dem.

Ten produkt jest zgodny z przepisami UE dotycz cymi bezpiecze stwa i rodowiska.

Gdy urz dzenie ma zosta wyrzucone, poddaj wszystkie mo liwe elementy recyklingowi. Baterie i

akumulatory nie mog by utylizowane wraz z odpadami domowymi! Nale y je podda

recyklingowi w lokalnym punkcie recyklingu. Mo emy wspólnie chroni nasze rodowisko.
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1. Wprowadzenie

Seria PowerWalker VI to inteligentne, niewielkie, interaktywne urz dzenia systemu zasilania

awaryjnego (UPS), przeznaczone do ochrony wra liwych urz dze elektronicznych przed wszelkimi

formami zak óce w dostawach pr du oraz ca kowitymi awariami zasilania. Urz dzenie jest

wyposa one w wiele funkcji, które umo liwiaj d u sze i pewniejsze dzia anie ca ego pod czonego

sprz tu.

 

 

2. Ekologiczny projekt

PowerWalker VI 450/650/850/1000/1500/2000 LCD wyposa ono w funkcj adowania z trybem

prze czania, który oferuje szereg zalet:

 Zwi kszenie wydajno ci adowania do ponad 80%, wi ksz oszcz dno energetyczn w

porównaniu z tradycyjnym systemem zasilania awaryjnego.

 Akumulator jest adowany do 90% tylko w 4 godziny, co skraca czas adowania o 50%.

 Zmniejszenie generowania ciep a podczas adowania akumulatora, co powoduje wyd u enie jej

ywotno ci.

 Zwi kszenie niezawodno ci i wi ksze oszcz dno ci.

 

 

3. Zawarto zestawu

Wewn trz opakowania powinny znajdowa si nast puj ce elementy:

Urz dzenie systemu

zasilania awaryjnego

UPS

Przewód UPS Przewód IEC

(tylko do VI

1000/1500/2000 LCD)

Przewód zasilaj cy

(tylko do VI 1500/

2000 LCD)

P yta CD z

oprogramowaniem

Skrócona instrukcja

obs ugi

Instrukcja

serwisowania
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4. Omówienie produktu

Panel przedni:

Panel tylny:

VI 450/650/850 LCD VI 1000 LCD VI 1500/2000 LCD

 Gniazdka wyj ciowe 

 Gniazdo sieciowe 

 Zabezpieczenie

modemu lub telefonu

przed przepi ciami 

 Port USB 

 Wy cznik obwodu

 Gniazda wyj ciowe 

 Gniazdo sieciowe 

 Wy cznik obwodu 

Zabezpieczenie modemu lub

telefonu przed przepi ciami 

 Port USB 

 Gniazda wyj ciowe 

 Gniazdo sieciowe

 Wy cznik obwodu

Zabezpieczenie modemu lub

telefonu przed przepi ciami 

 Port USB 

Panel LCD

 

W cznik

zasilania

Panel LCD:

 Napi cie wej ciowe 

 Napi cie wyj ciowe  

 Kontrolka trybu zasilania z sieci

 Kontrolka trybu akumulatora 

 Kontrolka poziomu na adowania, b yskaj ca oznacza

przeci enie 

 Kontrolka kondensatora akumulatora, b yskaj ca oznacza niski

poziom akumulatora 

Panel LCD:

 Napi cie wej ciowe 

 Napi cie wyj ciowe  

 Kontrolka trybu zasilania z sieci

 Kontrolka trybu akumulatora 

 Kontrolka poziomu na adowania, b yskaj ca oznacza

przeci enie 

 Kontrolka kondensatora akumulatora, b yskaj ca oznacza niski

poziom akumulatora 
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4. Instalacja i konfiguracja pocz tkowa

Sprawd urz dzenie przed instalacj . Upewnij si , e nie jest uszkodzone.

I: Warunki instalacji i przechowywania

Zainstalowa urz dzenie w bezpiecznym miejscu, wolnym od nadmiaru kurzu i z odpowiednim

przep ywem powietrza. Ustaw urz dzenie UPS przynajmniej 20 cm od innych urz dze , aby

unikn zak óce . NIE uruchamiaj urz dzenia, je li temperatury przekraczaj zakres 0 40° C, a

wilgotno wzgl dna przekracza 0 90 %.

II: Pod czanie do sieci i adowanie

Pod cz przewód zasilaj cy do gniazdka w cianie. W celu uzyskania najlepszych rezultatów

zalecamy adowanie akumulatora przynajmniej 4 godziny przed pierwszym u yciem. Urz dzenie

pod czone do sieci aduje akumulator.

III: Pod cz urz dzenia

Pod cz zasilane urz dzenia do gniazdek wyj ciowych z ty u systemu zasilania awaryjnego. W cz

prze cznik zasilania systemu, aby uruchomi zabezpieczenie zasilanych urz dze przez system

zasilania awaryjnego.

IV: Pod cz zabezpieczenie modemu lub telefonu przed przepi ciami

Pod cz jeden przewód modemu lub telefonu do zabezpieczonego przed przepi ciami gniazda

wej ciowego "IN" z ty u systemu zasilania awaryjnego. Drugim przewodem telefonicznym pod cz

gniazdo wyj ciowe "OUT" z komputerem.

V: Pod cz przewód USB

W celu monitorowania stanu systemu zasilania awaryjnego (takiego jak automatyczne wy czenie

lub w czenie urz dzenia) za pomoc do czonego oprogramowania, po cz urz dzenie z

komputerem za pomoc do czonego przewodu USB.

 Nie pod czaj listwy zasilaj cej lub rozdzielacza do systemu zasilania awaryjnego.
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VI: W cz/wy cz urz dzenie

W cz system zasilania awaryjnego naciskaj c w cznik zasilania. Wy cz system zasilania

awaryjnego, ponownie naciskaj c w cznik zasilania.

6. Alarm d wi kowy systemu zasilania awaryjnego

 Gdy system zasilania awaryjnego prze cza si z trybu sieciowego na zapasowe zasilania z

akumulatora: d wi k co 10 sekund.

 Przy niskim stanie akumulatora: d wi k co sekund .

 Gdy system zasilania awaryjnego jest przeci ony: d wi k co 0,5 sekundy.

 W przypadku awarii akumulatora: d wi k co 2 sekundy.

 Inne usterki: d wi k ci g y.

7. Instalacja oprogramowania w komputerze

 U yj do czonej p yty CD i wykonaj instrukcje ekranowe, aby zainstalowa oprogramowanie

ViewPower.

 Po udanej instalacji oprogramowania ustanowiona zostaje komunikacja z systemem

zasilania awaryjnego i pomara czowa ikona pojawia si na pasku zasobnika systemowego.

 Dwukrotnie kliknij ikon , aby u y monitora (jak powy ej).

 Mo esz zaplanowa wy czenie/uruchomienie systemu zasilania awaryjnego oraz

monitorowa jego stan za pomoc komputera.

 Szczegó owe instrukcje zawarto w elektronicznej instrukcji w oprogramowaniu.

NIGDY nie pod czaj drukarki laserowej lub

skanera do systemu zasilania awaryjnego, poniewa

udar pr dowy, wytwarzany przez silniki tych urz dze

mo e spowodowa uszkodzenie systemu.
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8. Dane techniczne

Model VI 450 LCD VI 650 LCD VI 850 LCD

POJEMNO 450 VA / 240 W 650 VA / 360 W 850 VA / 480 W

WEJ CIE

Napi cie 220~240 VAC

Zakres napi cia 162~290 VAC

Zakres cz stotliwo ci 50/60Hz±1Hz

WYJ CIE

Regulacja napi cia +/ 10%

Czas transferu Zazwyczaj 2 6 ms, maksymalnie 10 ms.

Kszta t fali Symulowana sinusoida

Ochrona Ochrona przed zwarciami i przeci eniem

AKUMULATOR

Typ i liczba 12V / 4,5Ah x 1 12V/ 7Ah x 1 12V/ 9Ah x 1

Czas adowania 4 6 godzin do odzyskania 90% pojemno ci

Ochrona Ochrona przed roz adowaniem i prze adowaniem

Czas zasilania awaryjnego

(szacunkowo 120 W)
5 min 10 min 15 min

DANE FIZYCZNE

Wska nik LCD Pr d wej ciowy/wyj ciowy, tryb sieciowy, poziom na adowania,

pojemno akumulatora

Wymiary (g . x sz. x w.) 287 mm x 100 mm x 142 mm

RODOWISKO

Wilgotno 0 90 % wilg. wzgl. @ 0 40° C (bez kondensacji)

Poziom ha asu Poni ej 40 dB

Model VI 1000 LCD VI 1500 LCD VI 2000 LCD

POJEMNO 1000 VA / 600 W 1500 VA / 900 W 2000 VA / 1200 W

WEJ CIE

Napi cie 220/230/240 VAC

Zakres napi cia 162~290 VAC

Zakres cz stotliwo ci 50/60 Hz (Automatyczne wykrywanie)

WYJ CIE

Regulacja napi cia +/ 10%

Zakres cz stotliwo ci 50 lub 60 Hz +/ 1 Hz

Czas transferu Zazwyczaj 2 6 ms, maksymalnie 10 ms.

Kszta t fali Symulowana sinusoida

AKUMULATOR

Typ i liczba 12V/ 7Ah x 2 12V/ 9Ah x 2 12V/ 9Ah x 2

Czas adowania 4 6 godzin do odzyskania 90% pojemno ci

Ochrona Ochrona przed przeci eniem, roz adowaniem i prze adowaniem

Czas zasilania awaryjnego

(szacunkowo 240 W)
11 min 18 min 20 min

DANE FIZYCZNE

Wska nik LCD Pr d wej ciowy/wyj ciowy, tryb sieciowy, poziom na adowania,

pojemno akumulatora

Wymiary (g . x sz. x w.) 350 x 146 x 160 mm 397 mm x 146 mm x 205 mm
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RODOWISKO

Wilgotno 0 90 % wilg. wzgl. @ 0 40° C (bez kondensacji)

Poziom ha asu Poni ej 40 dB


