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Tento návod si uložte
Tento návod obsahuje důležité pokyny a varování, podle kterých byste se
měli řídit při instalaci, provozu, skladování a údržbě tohoto výrobku. Pokud
nebudete dbát těchto pokynů a varování, přijdete o záruku.

Copyright © 2013 Delta Electronics Inc. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva
k tomuto Návodu k použití („Návod“), a to včetně obsahu, informací a obrázků
jsou ve výlučném vlastnictví a vyhrazena Delta Electronics Inc. („Delta“). Návod
smí být použit pouze pro provoz a používání tohoto výrobku. Jakékoliv předávání,
rozmnožování, šíření, reprodukce nebo použití tohoto Návodu nebo jeho části
je zakázáno bez předchozího písemného povolení společnosti Delta. Vzhledem
k tomu, že společnost Delta výrobek neustále vylepšuje a vyvíjí, mohou být kdykoliv
provedeny změny informací v tomto Návodu bez povinnosti o těchto revizích nebo
změnách kohokoliv informovat. Delta věnuje veškeré úsilí pro zajištění přesnosti
a celistvosti tohoto návodu. Delta se zříká jakéhokoliv druhu záruky, garance nebo
závazku, ať již výslovného nebo nepřímého, a to včetně úplnosti, bezchybnosti,
přesnosti, patentové čistoty, prodejnosti nebo vhodnosti Návodu pro určitý účel.
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Kapitola 1: Důležité bezpečnostní pokyny
1.1 Bezpečnostní pokyny
zz

Zamýšlené použití
1. Tato UPS slouží jako nepřerušitelný napájecí zdroj typu line-interactive pro
připojené spotřebiče.
2. K UPS nikdy nepřipojujte laserovou tiskárnu nebo skener. To by mohlo UPS
poškodit.
3. UPS je dostupná pro zatížení 1 kVA, 1,5 kVA, 2 kVA a 3 kVA. Každý model
v sobě má vnitřní baterie.
4. Pouze k modelu 3kVA je možné připojit externí přídavné baterie Delta
(volitelná výbava).
5. UPS lze použít pro napájení počítačů a připojených periferií, jako například
monitorů, modemů, kazetových páskových jednotek, externích pevných
disků atd.

zz

Manipulace
UPS přepravujte pouze ve vhodném obalu tak, abyste ji chránili proti otřesům
a nárazům. UPS musí být držena neustále ve svislé poloze a musí se s ní
manipulovat opatrně.

zz

Výstrahy pro umístění a instalaci
1. UPS instalujte do dobře větraného prostoru, mimo dosah extrémních teplot,
nadměrné vlhkosti, horka, prachu, hořlavých plynů nebo výbušnin.
2. Vepředu a vzadu od UPS ponechte prostor nejméně 15 cm, aby bylo
zajištěno dostatečné větrání.
3. Elektrická údržba a servis vyžaduje přístup k přední a zadní straně UPS.
Aby byl servisnímu personálu umožněn přístup k UPS, ponechte okolo ní
potřebný prostor.
4. UPS je možné instalovat svisle (styl tower) nebo vodorovně (montáž
do stojanu) podle toho, jaké uspořádání s uživatel zvolí. Dodržujte prosím
následující pokyny:
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1) Nemontujte UPS tak, aby byl její přední nebo zadní panel skloněn dolů
pod jakýmkoliv úhlem.
2) Držte UPS vždy ve svislé poloze a manipulujte s ní opatrně.
3) Neskládejte UPS na sebe.
4) Na UPS nepokládejte žádné předměty, externí přídavné baterie Delta,
ani žádné jiné příslušenství, náležející k UPS.
5) UPS a externí přídavné baterie Delta instalujte na vodorovný a rovný
povrch.
6) Pro instalaci provedení tower zajistěte, aby nosnost podlahy v místě
zvoleném pro instalaci byla dostatečná pro UPS, externí přídavné
baterie Delta a stojany (volitelná výbava).
7) Pro instalaci do stojanu se ujistěte, že vámi zvolená skříň vydrží
hmotnost UPS a externích přídavných baterií Delta a lišt, které budou
v příslušném stojanu namontovány. Musíte také vzít v úvahu zátěž
podlahy v místě, zvoleném pro instalaci.
8) Při montáži do stojanu nedovolte, aby byl stojan zatížen v horní části.
Nejtěžší zařízení nainstalujte do dolní části stojanu.
9) Hmotnosti UPS a externí přídavné baterie Delta jsou uvedeny v Příloze
1: Specifikace.
10) Nainstalujte UPS podle podmínek, uvedených v kapitole3.1 Údaje pro
instalaci.
5. Ideální rozsah provozních teplot je 0 °C až 40 °C.
zz

Všeobecné výstrahy
1. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem: i když je UPS odpojena od sítě,
může být ve výstupních zásuvkách UPS stále ještě nebezpečné napětí.
Před jakoukoliv údržbou odpojte nejen střídavé napájení, ale i bateriový
zdroj.
2. I když jsou všechny vypínače nebo jističe vypnuté, jsou uvnitř UPS
nebezpečná napětí.
3. Abyste zabránili úrazu vysokým napětím, zakažte otevírání nebo
odstraňování krytu UPS. Uvnitř UPS nejsou žádné díly, které by mohl
uživatel opravit.
4. Servisní práce mohou provádět pouze k tomu kvalifikované osoby. Jakékoliv
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operace, vyžadující otevření nebo odstranění ochranných panelů, smí
provádět pouze kvalifikovaný servisní technik.
5. Provedení jakýchkoliv úprav nebo oprav uživatelem může mít za následek
placené mimozáruční opravy nebo nebezpečný elektrický stav.
6. Pro připojení UPS do síťové zásuvky nepoužívejte prodlužovací kabel.
7. Nepřipojujte přívodní kabel UPS do vlastních výstupních zásuvek.
zz

Výstrahy pro používání
1. Před používáním musíte UPS vybalit a nechat jí aby dosáhla pokojové
teploty (20 °C~25 °C nebo 68 °F~77 °F) po dobu nejméně dvou hodin, aby
se vyloučila kondenzace vlhkosti uvnitř UPS.
2. Vnější průřezy a otvory v UPS jsou vytvořeny pro větrání. Aby byl zajištěn
spolehlivý provoz UPS a UPS byla chráněna proti přehřátí, nesmí být tyto
průřezy a otvory ucpané ani přikryté. Nevkládejte do těchto průřezů a otvorů
žádné předměty, které by mohly omezit větrání.
3. I když jsou všechna tlačítka v poloze OFF, není UPS oddělena od sítě.
Chcete-li oddělit UPS od sítě, odpojte prosím přívodní napájecí kabel.
4. UPS získává napájení ze dvou zdrojů, sítě a baterií. Ve výstupních
zásuvkách může být přítomno napětí, i když je UPS odpojena ze síťové
zásuvky. Odpojení UPS od sítě jí přepne do režimu práce z baterií
a připojené spotřebiče jsou napájeny z baterií.
5. Veďte všechny kabely tak, aby na ně nikdo nemohl stoupnout, nebo o ně
zakopnout.
6. Při připojování UPS k napájení se řiďte pokyny uvedenými v Kapitole 4:
Připojení.
7. Zajistěte, aby se do UPS nedostaly žádné předměty (např. prsteny,
náhrdelníky, sponky atd.).
8. V případě nouze UPS vypněte, odpojte ji od sítě a obraťte se odpovědného
zástupce servisu.
9. Nepřipojujte spotřebiče, které přetíží UPS a vyžadují stejnosměrný proud.
10. Nepřipojujte ani neodpojujte linky pro přenos dat při bouři.
11. Součet svodových proudů z UPS a připojených spotřebičů nesmí
přesahovat 3,5 mA.

3

12. UPS má obvod REPO (dálkové nouzové vypnutí), umístěný na zadní stěně.
Více informací najdete v kapitole 5.2 Další podrobnosti o provozu.
13. UPS musí být řádně uzemněná z důvodu možného nebezpečí svodových
proudů. UPS je vybavena bezpečnostní síťovou šňůrou a musí být
připojena do zásuvky s uzemňovacím kolíkem. Pokud nemá síťová
zásuvka uzemňovací kolík, uzemněte UPS přes zemnicí svorku, umístěnou
na zadním panelu UPS (viz 2.5 Zadní panel).
14. Zajistěte, aby byly zásuvky na UPS nebo zásuvky na zdi s uzemňovacím
kontaktem volně přístupné.
zz

Opatření pro baterie
1. Neotvírejte, ani nijak jinak baterii nebo baterie nepoškozujte. Vyteklý
elektrolyt může poškodit pokožku a zrak a může být jedovatý.
2. Nelikvidujte baterii nebo baterie v ohni. Baterie by mohly explodovat.
3. Když jsou baterie připojené k UPS, hrozí riziko nebezpečně vysokých
napětí, i když je UPS odpojena od sítě. Chcete-li úplně odpojit bateriový
zdroj, nezapomeňte vytáhnout kabel baterie.
4. Na svorkách baterie je napětí přítomné vždy.
5. I když je vybitá, má baterie schopnost dodávat vysoký zkratový proud, který,
kromě poškození samotné baterie a příslušných kabelů může způsobit
obsluze riziko popálenin.
6. Neskladujte baterie delší dobu než 6 měsíců při teplotě 25 °C, aniž byste je
dobili (byly nabity na 100 % na začátku každého takového období). Pokud
nejsou tyto podmínky splněny, nemůže být již zaručena výkonnost baterie.
Doporučuje se, abyste dobíjeli interní baterie každé 3 měsíce a žádná doba
dobíjení by neměla být kratší než 6 hodin. Pokud jsou připojeny externí
přídavné baterie Delta, dobíjení by nemělo být kratší než 12 hodin.
7. Vzhledem k tomu, že baterie nemají často po počátečním nabití plnou
kapacitu, může být nutné realizovat několik cyklů vybití/nabití, než je
dosažena optimální výkonnost.
8. Provádění servisu baterií a sad baterií má být realizováno nebo na něj
musí dohlížet kvalifikovaný servisní personál znalý baterií, sad baterií
a potřebných opatření.
9. Používejte stejný typ baterií od stejného dodavatele. Nikdy nemíchejte
společně staré, nové a baterie s různou kapacitou.
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10. Baterie může představovat riziko úrazu elektrickým proudem a vysokého
zkratového proudu.
Před výměnou baterií by měla být přijata následující opatření:
1) Sundejte si hodinky, prsteny a ostatní kovové předměty.
2) Používejte nářadí s izolovanými rukojeťmi.
3) Noste gumové rukavice a obuv.
4) Nepokládejte nářadí ani kovové předměty na horní stranu baterií.
5) Před připojením a odpojením svorek baterie odpojte zdroj nabíjení.
zz

Likvidace
1. Z důvodu ochrany životního prostředí musí být UPS a baterie likvidovány
v souladu s místními zákony a předpisy.
2. Pro správnou likvidaci UPS a baterií se obraťte na místní středisko pro
recyklaci / opětné použití nebo zpracování nebezpečných odpadů.

VÝSTRAHA!
Pokud nastane jakákoliv z následujících událostí, musíte se obrátit
na kvalifikovaného servisního technika:
1. Na UPS nebo externí přídavné baterie Delta se vylije nebo
vystříkne kapalina.
2. I když je tento návod pečlivě dodržován, UPS nefunguje správně.

1.2 Význam symbolů
Č.

Symbol

1
2
3
4

Popis
Vypínač

MUTE
TEST

OVERLOAD

FAULT

Tlačítko MUTE / TEST
Kontrolka přetížení
Kontrolka FAULT

5

Č.
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Symbol
BOOST

BUCK

ONLINE

LOAD

BATT.

S.W.F.
REPLACE
BATT.

ON BATT.

100%

Popis
Kontrolka BOOST
Kontrolka BUCK
Kontrolka ONLINE
Kontrolka LOAD
Kontrolka BATT.
Kontrolka S.W.F. (Chyba kabeláže)
Kontrolka REPLACE BATT.
Kontrolka ON BATT.
LED sloupcového grafu

75%
50%
25%

1.3 Shoda s normami
zz

CE

zz

CB Report (od TUV)

zz

EN 62040-1

zz

EMC EN62040-2 C1
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1.4 Skladování
zz

Před instalací:
Pokud musí být UPS před instalací skladována, měla by být umístěna
na suchém místě. Přípustná teplota pro skladování a relativní vlhkost
(nekondenzující) je -15 °C až +45 °C resp. 0 až 95 %.

zz

Po použití:
Stiskněte vypínač ( ) ujistěte se, že je UPS vypnutá, odpojte UPS od sítě,
odpojte od UPS veškerá zařízení a uložte UPS na suché a dobře větrané místo
o teplotě mezi -15 °C a +45 °C a relativní vlhkosti (nekondenzující) mezi 0
a 95 %. Nevyužívané baterie musí být plně dobity přibližně každé tři měsíce,
pokud musí být UPS uložena delší dobu. Doba nabíjení nesmí být nikdy kratší
než 6 hodin. Pokud jsou připojeny externí přídavné baterie Delta, dobíjení by
nemělo být kratší než 12 hodin.

POZNÁMKA: Po skladování a před spuštěním UPS musíte nechat UPS,
aby dosáhla pokojové teploty (20 °C-25 °C) po dobu nejméně dvou hodin,
aby se vyloučila kondenzace vlhkosti uvnitř UPS.

7

Kapitola 2: Úvod
2.1 Všeobecný přehled
UPS řady M, dostupná pro zatížení 1 kVA, 1,5 kVA, 2 kVA a 3 kVA, je UPS typu
line-interactive zajišťující napájení vašich elektronických zařízení čistým sinem.
každý model kVA má vnitřní baterie a pouze k modelu 3kVA je možné připojit
externí přídavné baterie Delta. Výstupní účiník UPS je 0,9 a její účinnost v režimu
online (plná zátěž) může dosahovat minimálně 97 % a 96 % pro 1/ 1,5 kVA resp.
2/ 3 kVA. Produkuje vyšší elektrickou výkonovou účinnost při nižších nákladech
a její kompaktní provedení je perfektní pro použití v IT aplikacích.

2.2 Kontrola balení
zz

Vnější
Při přepravě UPS mohou nastat některé nepředvídatelné situace. Doporučuje
se, abyste zkontrolovali vnější stav obalu UPS. Pokud zjistíte jakékoliv
poškození, obraťte se na obchodního zástupce, od kterého jste UPS koupili.

zz

Vnitřní
1. Zkontrolujte typový štítek, přilepený na horní straně UPS a ujistěte se, zda
číslo modelu a kapacita odpovídají tomu, co jste objednali.
2. Zkontrolujte, zda nejsou některé díly uvolněné nebo poškozené.
3. Balení UPS obsahuje následující položky. Zkontrolujte, zda některé položky
nechybí.

Amplon řada M

8

Kapitola 2
zz

Pro model 1kVA/ 1,5kVA:
1

3

2

6

7

4

8

5

×4

×6
9

×4
×8
×8

Č.

Položka

Počet

1

UPS

1 ks

2

CD s Návodem k použití

1 ks

3

CD se softwarem UPSentry 2012

1 ks

4

Rychlý průvodce

1 ks

5

Instalační konzola

1 sada

6

Výstupní kabel 10 A

1 ks

7

Přívodní kabel 10 A

1 ks

8

Kabel RS232

1 ks

9

Sada lišt

1 sada

9

Úvod

zz

Pro model 2kVA/ 3kVA:
1

3

2

6

4

7

8

5

×4

×6
9

10

×4
×8
×8
Č.

Amplon řada M

Položka

Počet

1

UPS

1 ks

2

CD s Návodem k použití

1 ks

3

CD se softwarem UPSentry 2012

1 ks

4

Rychlý průvodce

1 ks

5

Instalační konzola

1 sada

6

Přívodní kabel 16A

1 ks

7

Výstupní kabel 16A

1 ks

8

Výstupní kabel 10 A

1 ks

9

Sada lišt

1 sada

10

Kabel RS232

1 ks
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4. Pokud zjistíte jakékoliv poškození, nebo pokud cokoliv chybí, obraťte se
na obchodního zástupce, od kterého jste zařízení koupili.
5. UPS musí být vrácena, zabalte pečlivě UPS a veškeré příslušenství pomocí
původního balicího materiálu , který byl dodán se zařízením.

2.3 Vlastnosti
zz

Uživatelsky přívětivé kontrolky LED

zz

Výstupní účiník = 0,9

zz

Studený start

zz

Funkce REPO

zz

Vstupní ochrana jističem

zz

Kompatibilní s generátory

zz

Vnitřní baterie a externí přídavné baterie Delta vyměnitelné za provozu

zz

Ochrana proti úplnému vybití

zz

Spojení inteligentního monitorovacího softwaru přes port RS232 nebo USB

zz

Prostřednictvím konfiguračního software UPSentry 2012 (obsaženém na přiloženém CD), karty SNMP (volitelná výbava) nebo karty ModBus (volitelná výbava):
1. Pravidelný autotest
2. Záznamy historie pro zápisy a analýzy
3. Odhad zbývající doby baterie a času zablokování
4. Monitorování stavu napájené v reálném čase
5. Ovládání vypnutí systému
6. Rozvrh zapínání a vypínání UPS a zkouška vybíjení 10 s a do úplného
vybití

11

2.4 Přední panel
3
4

OVERLOAD

100%

13

75%

1

FAULT

5
BOOST

50%

6

7

MUTE
TEST

25%

BUCK

2

12

ONLINE

LOAD

8

9

BATT.

ON BATT.

S.W.F.

REPLACE
BATT.

10

11

(Obr. 2-1: Přední panel)

Č. Symbol Název
1

Hlavní
vypínač

Popis
1. Když je UPS vypnutá, stiskněte tento vypínač
a držte jej stisknutý, dokud neuslyšíte pípnutí UPS,
že je zapnutá.
2. Když je UPS zapnutá, stiskněte tento vypínač
a držte jej stisknutý, dokud neuslyšíte pípnutí UPS,
že je vypnutá.

POZNÁMKA: Pokud je UPS poprvé zapnuta

s přivedeným síťovým napětím, provede
5-sekundový autotest.
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Č. Symbol Název
2

MUTE
TEST

Tlačítko
MUTE/
TEST

Úvod

Popis
1. Když je UPS zapnutá a běží v online režimu,
stiskněte toto tlačítko MUTE/TEST a uvolněte jej,
až uslyšíte čtyři pípnutí a UPS provede autotest 10
sekund.
2. Pokud zní bzučák, stiskněte toto tlačítko MUTE/
TEST a uvolněte jej ihned, jakmile uslyšíte jedno
pípnutí a bzučák přestane znít. Pokud bzučák
ztlumíte, zůstane ztlumený dokud nenastane nějaká
nová abnormální situace.

3

OVERLOAD

4

FAULT
5

BOOST

6

BUCK

7

ONLINE

8

LOAD

Kontrolka
1. Kontrolka svítí: Červená.
OVERLOAD 2. Rozsvítí se, když je UPS přetížená. Více informací
o stavu přetížení najdete v kapitole 5.2 Další
podrobnosti o provozu.
Kontrolka
FAULT

1. Kontrolka svítí: Červená.

Kontrolka
BOOST

1. Kontrolka svítí: Žlutá.

Kontrolka
BUCK

1. Kontrolka svítí: Žlutá.

Kontrolka
ONLINE

1. Kontrolka svítí: Zelená.

Kontrolka
LOAD

1. Kontrolka svítí: Zelená.

2. Rozsvítí se, když UPS detekuje vnitřní poruchu.
2. Bliká, když UPS pracuje v režimu zvyšování, kdy
kompenzuje nesoulad vstupního napětí ve stavu
podpětí na vstupu.
2. Bliká, když UPS pracuje v režimu snižování, kdy
kompenzuje nesoulad vstupního napětí ve stavu
přepětí na vstupu.
2. Svítí, když je UPS zapnutá a pracuje v normálním
režimu napájení ze sítě. Všimněte si, že tato
k o n t r o l k a s v í t í t a k é, když je UPS v režimu
zvyšování/ snižování.
2. S v í t í , a b y i n d i k o v a l a p ř i p o j e n í s p o t ř e b i č ů .
Využívanou jmenovitou kapacitu (v %) zkontrolujete
pomocí LED sloupcového grafu.
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Č. Symbol Název
Kontrolka
BATT.

1. Kontrolka svítí: Zelená.

Kontrolka
S.W.F.
(Chyba
kabeláže)

1. Kontrolka svítí: Červená.

REPLACE
BATT.

Kontrolka
REPLACE
BATT.

1. Kontrolka svítí: Červená.

Kontrolka PRÁCE
Z BATERIE

1. Kontrolka svítí: Zelená.

ON BATT.

Sloupcový
graf z
LED

1. Kontrolka svítí: Zelená.

9

BATT.

10

S.W.F.

11

12

13

Popis

100%
75%
50%
25%

2. Svítí, aby indikovala stav kapacity baterie. Zbývající
kapacitu baterie (v %) zkontrolujete pomocí LED
sloupcového grafu.
2. Svítí, když UPS detekuje problém s kabeláží (např.
prohození fází, chybějící uzemnění a nesprávné
uzemnění). Všimněte si prosím, že levý kolík vstupní
síťové zásuvky UPS je fáze L.
2. Rozsvítí se, když UPS detekuje slabou baterii,
vadnou baterii nebo odpojenou baterii.

2. Svítí, když je UPS pracuje v režimu práce z baterií.

2. V online režimu sloupcový graf z LED svítí nebo
bliká a indikuje využívanou jmenovitou kapacitu (%).
V režimu práce z baterií sloupcový graf z LED svítí
nebo bliká a indikuje zbývající kapacitu baterie.
zz

LED sloupcového grafu zatížení
1. Když je celková zátěž 0 % jmenovité kapacity,
nesvítí žádná LED sloupcového grafu.
2. Když je celková zátěž 0 % až 25 % jmenovité
kapacity, bude blikat LED 25 %.
3. Když je celková zátěž 25 % až 50 % jmenovité
kapacity, bude LED 25 % svítit a LED 50 % bude
blikat.
4. Když je celková zátěž 50 % až 75 % jmenovité
kapacity, bude svítit LED 25 % a LED 50 %
a LED 75 % bude blikat.

Amplon řada M
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Č. Symbol Název
13

100%
75%

Úvod

Popis
5. Když je celková zátěž 75 % až 100 % jmenovité
kapacity, bude svítit LED 25 %, LED 50 % a LED
75 % a LED 100 % bude blikat.

Sloupcový
graf z
LED

6. Když je celková zátěž ≧ 100% jmenovité kapacity,
budou svítit všechny LED sloupcového grafu.
Informace o přetížení najdete v kapitole 5.2 Další
podrobnosti o provozu.

50%
25%

zz

LED sloupcového grafu baterie
1. Když je zbývající kapacita baterie 0 %, nesvítí
žádná LED sloupcového grafu.
2. Když je zbývající kapacita baterie 0 % až 25 %,
bude blikat LED 25 %.
3. K d y ž j e z b ý v a j í c í k a p a c i t a b a t e r i e 2 5 %
až 50 %, bude LED 25 % svítit a LED 50 % bude
blikat.
4. K d y ž j e z b ý v a j í c í k a p a c i t a b a t e r i e 5 0 %
až 75 %, bude svítit LED 25 % a LED 50 %
a LED 75 % bude blikat.
5. K d y ž j e z b ý v a j í c í k a p a c i t a b a t e r i e 7 5 %
až 100 %, bude svítit LED 25 %, LED 50 %
a LED 75 % a LED 100 % bude blikat.
6. Když je zbývající kapacita baterie ≧ 100%, budou
svítit všechny LED sloupcového grafu.
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2.5 Zadní panel
1kVA / 1.5kVA
10A
250Vac

1

REPO

2

AC OUTOUT Imax. 10A

zz

SMART SLOT

3

RS232

8
INPUT
BREAKER

9
AC INPUT

4

5

6

7

(Obr. 2-2: Zadní panel 1kVA / 1.5kVA)

Č. Položka

Funkce

1

Port REPO

Vypne úplně UPS. Více informací najdete v kapitole 5.2
Další podrobnosti o provozu.

2

Port USB

Port komunikačního rozhraní. Podrobné informace najdete v Kapitole 6: Komunikační rozhraní.

3

Port RS232

Port komunikačního rozhraní. Podrobné informace najdete v Kapitole 6: Komunikační rozhraní.

4

Zemnicí svorka

Pro uzemnění UPS.

5

Ventilátor

Chladí a větrá UPS.

6

Smart Slot

Lze tam vložit kartu SNMP, kartu reléových I/O nebo
ModBus. Podrobné informace najdete v Kapitole 6:
Komunikační rozhraní.

7

Výstupní zásuvky
(10 A)

Pro připojení spotřebičů.

8

Jistič na vstupu

Chrání napájení ze sítě od dalšího poškození, když se
UPS porouchá. Podrobné informace najdete v kapitole 5.2 Další podrobnosti o provozu.

9

Síťový přívod
(10 A)

Připojuje UPS k síti.

Amplon řada M
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Kapitola 2
2kVA
20A
250Vac

1

REPO

2

AC OUTOUT Imax. 10A

zz

Úvod

SMART SLOT

3

RS232

5

10
AC INPUT

AC OUTPUT Imax. 16A

4

9
INPUT
BREAKER

6

7

8

(Obr. 2-3: Zadní panel 2kVA)

Č. Položka

Funkce

1

Port REPO

Vypne úplně UPS. Více informací najdete v kapitole 5.2
Další podrobnosti o provozu.

2

Port USB

Port komunikačního rozhraní. Podrobné informace najdete v Kapitole 6: Komunikační rozhraní.

3

Port RS232

Port komunikačního rozhraní. Podrobné informace najdete v Kapitole 6: Komunikační rozhraní.

4

Ventilátor

Chladí a větrá UPS.

5

Smart Slot

Lze tam vložit kartu SNMP, kartu reléových I/O nebo
ModBus. Podrobné informace najdete v Kapitole 6:
Komunikační rozhraní.

6

Výstupní zásuvka Pro připojení spotřebičů.
(16 A)

7

Zemnicí svorka

Pro uzemnění UPS.

8

Výstupní zásuvky
(10 A)

Pro připojení spotřebičů.

9

Jistič na vstupu

Chrání napájení ze sítě od dalšího poškození, když se
UPS porouchá. Podrobné informace najdete v kapitole 5.2 Další podrobnosti o provozu.

10

Síťový přívod
(16A)

Připojuje UPS k síti.
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3kVA
20A
250Vac

1

REPO

10

BATT.
CONNECTOR

2

SMART SLOT

3

AC OUTOUT Imax. 10A

zz

72V
40A

RS232

5

11
AC INPUT

AC OUTPUT Imax. 16A

4

INPUT
BREAKER

6

7

8

9

(Obr. 2-4: Zadní panel 3kVA)

Č. Položka

Funkce

1

Port REPO

Vypne úplně UPS. Více informací najdete v kapitole 5.2 Další podrobnosti o provozu.

2

Port USB

Port komunikačního rozhraní. Podrobné informace najdete v Kapitole 6: Komunikační rozhraní.

3

Port RS232

Port komunikačního rozhraní. Podrobné informace najdete v Kapitole 6: Komunikační rozhraní.

4

Ventilátor

Chladí a větrá UPS.

5

Smart Slot

Lze tam vložit kartu SNMP, kartu reléových I/
O nebo ModBus. Podrobné informace najdete
v Kapitole 6: Komunikační rozhraní.

6

Výstupní zásuvka (16 A)

Pro připojení spotřebičů.

7

Zemnicí svorka

Pro uzemnění UPS.

8

Konektor externích
přídavných baterií

Slouží k připojení externí přídavné baterie.
Podrobné informace najdete v kapitole 4.1
Připojení externí přídavné baterie.

9

Výstupní zásuvky (10 A)

Pro připojení spotřebičů.

10

Jistič na vstupu

Chrání napájení ze sítě od dalšího poškození,
když se UPS porouchá. Podrobné informace najdete v kapitole 5.2 Další podrobnosti
o provozu.

11

Síťový přívod (16A)

Připojuje UPS k síti.
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Kapitola 3: Instalace
POZNÁMKA:
1. Před instalací si pečlivě přečtěte Kapitolu 1: Důležité bezpečnostní
pokyny.
2. Pouze k UPS 3kVA je možné připojit externí přídavné baterie Delta.
3. Instalaci může provádět pouze kvalifikovaná osoba. Pokud chcete
instalovat UPS a externí sadu baterií Delta sami, musí být instalace
provedena pod dohledem kvalifikovaného servisního personálu.

3.1 Údaje pro instalaci
Č.

Položka

Specifikace

1

Prostředí instalace

Pouze vnitřní

2

Provozní teplota

0 °C až 40 °C

3

Relativní vlhkost (nekondenzující)

0 %-95 %

4

Max. nadmořská výška (bez snížení pa- 3 000 metrů nad mořem
rametrů)

5

Připojení vstupního napájení

Vzadu

6

Připojení výstupního napájení

Vzadu

7

Připojení napájení z baterie
(Pouze pro model 3kVA)

Vzadu

8

Přívod vzduchu

Vpředu

9

Výstup vzduchu

Vzadu
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3.2 Montáž UPS nebo externí přídavné baterie Delta
(Volitelná výbava) do stojanu
UPS a externí přídavné baterie Delta lze montovat do stojanu (platí pouze
pro model 3kVA) se čtyřmi pilíři. UPS a externí přídavné baterie Delta
používají tutéž montážní sadu a postup jejich montáže je stejný.

POZNÁMKA:
1. UPS nasává chladicí vzduch zepředu. Pokud má váš stojan dveře
vpředu, ujistěte se, že je mezi větracími otvory UPS a dveřmi stojanu
dostatečná mezera.
2. Je vřele doporučeno, aby UPS pro montáž do stojanu zvedaly nejméně
dvě osoby. Pokud je k dispozici pouze jedna osoba doporučujeme, aby
byly před montáží do stojanu vyjmuty vnitřní baterie (menší hmotnost).
Po montáži do stojanu vnitřní baterie namontujte zpět.
3. Pro montáž do stojanu používejte pouze přibalené instalační konzoly
a sady lišt. Nikdy se při držení zařízení neopírejte o nižší zařízení.
zz

Postupy montáže do stojanu
1

Přišroubujte přibalené instalační konzoly do bočních montážních otvorů
UPS. Viz Obr. 3-1.

(Obr. 3-1: Namontujte instalační konzoly)
2

Nastavte délku dodaných lišt podle vašeho stojanu a utáhněte matky.
Viz Obr. 3-2.

Amplon řada M
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(Obr. 3-2: Nastavte lišty a utáhněte matky)
3

Pomocí osmi přibalených šroubů a osmi podložek připevněte lišty
ke stojanu. Viz Obr. 3-3.

(Obr. 3-3: Připevněte lišty ke stojanu)
4

Zasuňte UPS do stojanu a utáhněte čtyři přibalené šrouby. Viz Obr. 3-4.
Všimněte si, že po instalaci Vám zbudou další čtyři šrouby. Tyto čtyři šrouby
jsou náhradní.

(Obr. 3-4: Vložte UPS do stojanu)
21

3.3 Montáž UPS nebo externí přídavné baterie Delta
provedení tower (Volitelná výbava)
UPS nebo externí přídavné baterie Delta (platí pouze pro model 3kVA)
můžete namontovat ve svislé poloze použitím následujícího postupu. UPS
a externí přídavné baterie Delta používají tutéž montážní sadu a postup
jejich montáže je stejný. Všimněte si, že balení neobsahuje žádnou
montážní sadu pro provedení tower. Pokud ji potřebujete zakoupit, obraťte
se na zákaznický servis Delta.

POZNÁMKA:
1. Obrázek stojanu pro tower, zobrazený níže, je pouze pro informaci.
2. Vepředu a vzadu od UPS ponechte prostor nejméně 15 cm, aby bylo
zajištěno dostatečné větrání.
zz

Postupy montáže provedení tower
1

Z předního plastového panelu vyšroubujte čtyři šrouby. Viz Obr. 3-5.

(Obr. 3-5: Vymontujte přední plastový panel)
2

Opatrně vymáčkněte ovládací panel zezadu předního panelu dopředu,
opatrně tlačte na zadní stěnu ovládacího panelu, dokud se nevysune
z předního panelu. Postupujte opatrně, abyste nepoškodili kabel, propojující
ovládací panel a vnitřní konektor UPS. Viz Obr. 3-6.
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h)

Ovládací
panel

Kabel

(Obr. 3-6: Tlačte na zadní stěnu ovládacího panel)
3

Otočte ovládací panel o 90 °ve směru hodinových ručiček 1 a vložte ho
zpět do předního plastového panelu 2 . Namontujte zpět přední plastový
panel a ujistěte se, zda jsou všechny čtyři šrouby pevně utaženy 3 .
Viz Obr. 3-7.

2

1 90˚

3

(Obr. 3-7: Otočte ovládací panel (o 90 °ve směru hodinových
ručiček), vložte jej zpět a namontujte zpět přední plastový kabel)
4

Smontujte stojany pro tower (volitelná výbava) vložením spojovacích čepů
podle velikosti UPS. Viz Obr. 3-8.

(Obr. 3-8: Smontujte stojany pro tower (Volitelná výbava))

23

5

Opatrně zvedněte UPS do svislé polohy (jsou zapotřebí nejméně dvě
osoby) tak, aby logo Delta na ovládacím panelu směřovalo vzhůru.
Viz Obr. 3-9.

90˚

(Obr. 3-9: Položte UPS svisle)
6

Vložte UPS do stojanů pro tower (jsou zapotřebí nejméně dvě osoby).
Viz Obr. 3-10.

(Obr. 3-10: Vložte UPS do stojanů pro tower (Volitelná výbava))
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Kapitola 4: Připojení
zz

Výstraha před připojováním
1. Před připojením si pečlivě přečtěte Kapitolu 1: Důležité bezpečnostní
pokyny.
2. UPS je dodávána se standardními síťovými šňůrami a zásuvkami vhodnými
pro použití ve vašem regionu. Instalaci, připojení, provoz a údržbu může
provádět pouze kvalifikovaný personál.
3. Před připojením jakéhokoliv přívodního kabelu k UPS se ujistěte, zda jsou
všechny používané obvody pro správné napětí a proud pro UPS. Napájecí
zdroj UPS musí být jednofázový podle jejího typového štítku.
4. Vypočtěte spotřebu připojeného spotřebiče, abyste zajistili, že nedojde
k přetížení.
5. Pouze k UPS 3kVA je možné připojit externí přídavné baterie Delta. Pokud
plánujete připojení externí sady baterií Delta k UPS 3kVA, připojte sadu
baterií k UPS před připojením UPS k síti.
6. Podle EMC předpisů nesmí být výstupní kabely delší než 10 metrů
a komunikační kabely nesmí být delší než 3 metry.
7. Před připojením jakéhokoliv napájení k UPS, musí být UPS řádně
uzemněna. UPS je vybavena bezpečnostní síťovou šňůrou a musí být
připojena do zásuvky ve zdi s uzemňovacím kolíkem. Pokud nemá síťová
zásuvka uzemňovací kolík, uzemněte UPS přes zemnicí svorku, umístěnou
na zadním panelu UPS. Viz 2.5 Zadní panel.

4.1 Připojení externí přídavné baterie Delta
POZNÁMKA:
1. Před připojením si přečtěte výstrahy před připojováním.
2. Pokud je třeba použít externí sadu baterií Delta (platí pouze pro model
3kVA), připojte sadu baterií k UPS, před připojením UPS do sítě. Vezměte
v úvahu, že může být připojena pouze jedna externí sada baterií Delta.

25

Pohled na zadní panel externí přídavné baterie Delta najdete na následujícím
obrázku.
50A
80Vdc
DC BREAKER

ON

OFF

DC
jistič

Kabel
baterie

Externí sada
baterií Delta

(Obr. 4-1: Externí sada baterií Delta - pohled zezadu)

Externí přídavné baterie Delta připojujte podle následujícího postupu:
1

Nastavte DC jistič sady baterií do polohy OFF.

2

Sejměte kryt z konektoru pro externí baterie na zadní straně UPS.

3

Připojte bateriový kabel připojený k externí přídavné baterii Delta ke konektoru
pro externí baterie UPS. Ujistěte se, že je ocelový pásek, zobrazený
na obrázku níže, pevně utažený. Viz Obr. 4-2.

AC OUTOUT Imax. 10A

UPS
BATT. TOR
CONNEC

72V
40A
20A
250Vac

SMART

72V
40A

AC OUTOUT Imax. 10A

REPO

BATT. CTOR
CONNE

SLOT

INPUT
ER
BREAK

. 16A
PUT Imax
AC OUT
AC INPUT

RS232
REPO

SMART

SLOT

T Imax.
AC OUTPU

16A

RS232

Šroub

Ocelový
pásek

Externí sada baterií Delta
(Obr. 4-2: Propojení UPS a Externí sady baterií Delta)
4

Nastavte DC jistič sady baterií do polohy ON.

5

Nastavte počet sad baterií, oznámený v softwaru UPSentry 2012 (obsaženém
na přibaleném CD), na jednu.
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4.2 Připojení k síti zařízení
1. Před připojením si přečtěte výstrahy před připojováním.
2. Pomocí přiloženého síťového kabelu připojte UPS do zásuvky na zdi se
zemnicím kontaktem. Pokud nemá síťová zásuvka uzemňovací kolík, uzemněte
UPS přes zemnicí svorku. Umístění zemnicí svorky najdete v kapitole 2.5 Zadní
panel.
3. Zkontrolujte zda svítí kontrolka S.W.F. (Chyba kabeláže). Pokud svítí, vytáhněte
zástrčku ze sítě, otočte ji a zasuňte správně. Všimněte si prosím, že levý kolík
vstupní síťové zásuvky UPS je fáze L. Pokud kontrolka S.W.F. svítí stále, obraťte
se na servis.

POZNÁMKA:
1. UPS bude nabíjet své vnitřní baterie a externí sadu baterií Delta (pokud je
externí sada baterií Delta připojena a její jistič je zapnut) vždy, když bude
připojena do sítě. V síti je přijatelní střídavé napětí.
2. Doporučuje se, abyste nabíjeli baterie UPS nejméně 6 hodin, než UPS
použijete. Pokud to neuděláte, lze UPS použít okamžitě, ale doba
provozu z baterií může být kratší, než očekáváte.
3. Pokud bude UPS mimo provoz nebo uložena do skladu delší dobu,
musíte dobíjet vnitřní baterie nejméně 6 hodin každé 3 měsíce. Pokud
jsou připojeny externí přídavné baterie Delta, dobíjení by nemělo být
kratší než 12 hodin.
4. Baterie ze začnou okamžitě nabíjet, když bude vstupní napájení
k dispozici.

4.3 Připojování spotřebičů
1. Před připojením si přečtěte výstrahy před připojováním.
2. Vypočtěte spotřebu vašich spotřebičů, abyste zajistili, že nedojde k přetížení.
3. Modely 1kVA/ 1.5kVA mají na zadní stěně zásuvky 10 A. Modely 2kVA/ 3kVA
mají na zadní stěně zásuvky 10 A a jednu zásuvku 16 A.
4. Balení modelů 1kVA/ 1.5kVA obsahuje jeden výstupní kabel (10 A). Balení
modelů 2kVA/ 3kVA obsahuje dva výstupní kabely (10 A a 16 A). Prohlédněte
si své spotřebiče, abyste mohli vybrat správné kabely pro připojení spotřebičů
k UPS.
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Kapitola 5: Provoz
5.1 Provozní režimy
zz

Režim online
V režimu online svítí kontrolky ONLINE (zelená) a LOAD (zelená). Pokud jsou
k UPS připojeny spotřebiče, budou svítit nebo blikat LED sloupcového grafu
(zelené), které indikují využívanou jmenovitou kapacitu (%). Informace o LED
sloupcového grafu najdete v kapitole 2.4 Přední panel. V online režimu jsou připojené spotřebiče napájeny síťovým napětím a UPS nabíjí baterie podle potřeby
a zajišťuje ochranu napájení připojených spotřebičů proti nejrůznějším problémům v síti.

zz

Režim práce z baterií
Když pracuje UPS během výpadku napájení, zajišťují baterie stejnosměrné napájení, které udržuje provoz měniče na podporu spotřebičů. V režimu práce
z baterií svítí LED ON BATT (zelená) a BATT. (zelená) svítí nebo blikají LED
sloupcového grafu (zelené), a indikují zbývající kapacitu baterie. Informace
o LED sloupcového grafu najdete v kapitole 2.4 Přední panel. Pro monitorování a odhad zbývající kapacity baterie před nebo při výpadku sítě pomocí softwaru UPSentry 2012 (obsaženém na přibaleném CD), SNMP kartu (volitelná výbava) nebo kartu ModBus (volitelná výbava). Více informací o kartě SNMP (volitelná
výbava) nebo kartě ModBus (volitelná výbava) najdete v jejím uživatelském návodu.

5.2 Další podrobnosti o provozu
1. Informace o použití rozhraní UPS najdete v kapitole 2.4 Přední panel, 2.5 Zadní
panela Kapitole 6: Komunikační rozhraní.
2. Studený start: UPS umožňuje spuštění z bateriového zdroje, pokud není
k dispozici síťové napětí.
3. Detekce chyby v kabeláži sítě: UPS je schopná detekovat, zda není prohozena
fáze a nulový vodič. Pokud tomu tak je, rozsvítí se kontrolka S.W.F na předním
panelu (červená).
4. Zkouška baterie: UPS může provádět zkoušku baterie manuálně na vyžádáni
uživatele, nebo automaticky. Chcete-li provádět automatickou pravidelnou
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zkoušku, nainstalujte software UPSentry 2012 (obsažený na přiloženém CD),
nebo nakonfigurujte kartu SNMP (volitelná výbava) nebo kartu ModBus (volitelná
výbava). Chcete-li provést manuální zkoušku baterie (platí pouze pro online
režim) stiskněte a držte tlačítko MUTE/TEST (
) a uvolněte jej, až uslyšíte
čtyři pípnutí a UPS provede autotest 10 sekund.
MUTE
TEST

5. Kompatibilní s generátory: UPS může pracovat s většinou generátorů,
dostupných na trhu.
6. Funkce REPO: Port REPO na zadním panelu UPS umožňuje uživateli, aby
vypnul UPS, nastane-li nouzová situace. Pomocí kabelu RJ11 připojte k portu
REPO spínač dodaný uživatelem. V online režimu nebo v režimu práce z baterií
zkratuje piny 4 a 5 na zhruba 0,5 sekundy a UPS se vypne.
Kolík 6

VÝSTRAHA!

Kolík 1

K tomuto portu REPO nepřipojujte
telefonní linku.

(Obr. 5-1: Port REPO)

7. Odpojení UPS při přetížení v online režimu/ režimu práce z baterií:
1) Když je UPS přetížena v online režimu nebo režimu práce z baterií na 110 %
až 125 %, rozsvítí se kontrolka OVERLOAD, bude trvale znít poplach a UPS
se úplně vypne do 20 sekund.
2) Když je UPS přetížena v online režimu nebo režimu práce z baterií na 125 %
až 150 %, rozsvítí se kontrolka OVERLOAD, bude trvale znít poplach a UPS
se úplně vypne do 10 sekund.
3) Když je UPS přetížena v online režimu nebo režimu práce z baterií na >
150 %, rozsvítí se kontrolka OVERLOAD, bude trvale znít poplach a UPS se
okamžitě vypne.
4) Zrušení výstrahy přetížení:
zz

V režimu online:
Po automatickém vypnutí se poplach přetížení vypne, kontrolka
OVERLOAD bude stále svítit a UPS bude pracovat v pohotovostním
režimu. Stiskněte vypínač ( ) a UPS se rozběhne v online režimu. Poté
kontrolka OVERLOAD zhasne.

zz

V režimu práce z baterií:
Po automatickém vypnutí bude poplach vypnutý a kontrolka OVERLOAD
zhasne.
29

8. Jistič na vstupu:
1) V režimu online:
zz

Když nastane problém s nadměrným proudem, vstupní jistič na zadní
straně UPS bude automaticky aktivován a UPS přejde do režimu práce
z baterií. Po vyřešení problému stiskněte tento jistič a UPS se automatic), abyste UPS
ky přepne do online režimu (nemusíte mačkat vypínač (
znovu spustili).

zz

Pokud nastane problém s nadměrným proudem, vstupní jistič na zadní
straně UPS bude automaticky aktivován. Pokud nastal výpadek napájení
z baterie, UPS se automaticky vypne. Po vyřešení problému stiskněte jistič
),
a UPS poběží automaticky v online režimu (nemusíte mačkat vypínač (
abyste UPS znovu spustili).

2) V režimu práce z baterií:
zz

Když nastane problém s nadměrným proudem, vstupní jistič na zadní
straně UPS bude automaticky aktivován a UPS bude nadále pracovat
v režimu práce z baterií. Po vyřešení problému stiskněte jistič a UPS se
),
automaticky přepne do online režimu (nemusíte mačkat vypínač (
abyste UPS znovu spustili).

POZNÁMKA: Když se vstupní jistič automaticky aktivuje znamená
to, že není něco v pořádku s UPS nebo připojenými spotřebiči.
Doporučuje se, abyste UPS vypnuli, vyndali přívodní síťovou šňůru
a nechali UPS, připojené spotřebiče a okolní prostředí pečlivě
zkontrolovat servisním technikem.

5.3 Postup spouštění
Když je UPS vypnutá, stiskněte vypínač a držte jej stisknutý (
), dokud neuslyšíte
pípnutí UPS, že je zapnutá. Pokud je UPS poprvé zapnuta s přivedeným síťovým
napětím, provede 5-sekundový autotest.

5.4 Postup vypnutí
Když je UPS zapnutá, stiskněte vypínač a držte jej stisknutý (
), dokud neuslyšíte
pípnutí UPS, že je vypnutá. I když jste UPS vypnuli, UPS pokračuje v nabíjení
baterií, kdykoliv je připojená do zásuvky ve zdi a je přítomné přijatelné střídavé
napětí.
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5.5 Autotest UPS
1. Pokud je UPS poprvé zapnuta s přivedeným síťovým napětím, provede
5-sekundový autotest.
2. Když je UPS zapnutá a běží v online režimu, stiskněte tlačítko MUTE/TEST (
a uvolněte jej, až uslyšíte čtyři pípnutí a UPS provede autotest 10 sekund.

MUTE
TEST

)

3. Pro provedení 10-sekundového autotestu, pravidelného autotestu a úplného
vybití baterie můžete použít software UPSentry 2012 (obsaženém na přibaleném
CD), SNMP kartu (volitelná výbava) nebo kartu ModBus (volitelná výbava).

5.6 Alarm
Č. Podmínka

Poplach

Kontrolka

1

Baterie
Režim

Zvukový poplach zazní
jednou za každých deset
sekund.

Kontrolka ON BATT. a kontrolka BATT. svítí (zelená).

2

Vybitá
Baterie

Zvukový poplach zazní
dvakrát každých pět sekund.

Kontrolka ON BATT. svítí (zelená) a kontrolka BATT. bliká (zelená).

3

Baterie Chybí/
Výměna/ Slabá

Zvukový poplach zazní
třikrát každých pět minut.*

Kontrolka REPLACE BATT.
svítí (červená)

4

Přetížení

Zvukový poplach zní
trvale.

Kontrolka OVERLOAD svítí
(červená).

5

Vnitřní porucha

Když UPS detekuje vnitřní
poruchu, zvukový poplach
zní trvale.

Kontrolka FAULT svítí
(červená).

POZNÁMKA: * Po opětném připojení nebo výměně baterií může trvat
určitou dobu, než UPS vypne poplach automaticky. Pokud ještě po určité
době poplach stále zní, musí uživatel vyvolat autotest (stiskněte a držte
stisknuté tlačítko MUTE/ TEST(
) a pusťte ho, až uslyšíte čtyři pípnutí)
a poplach se zruší.
MUTE
TEST
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Kapitola 6: Komunikační rozhraní
POZNÁMKA: UPS může stále ještě fungovat správně i bez připojení
uvedených dále.

Komunikační rozhraní UPS řady M zahrnují port RS232, USB port a smart slot.
Jejich umístění najdete v kapitole 2.5 Zadní panel. Všechna komunikační rozhraní
lze používat současně a neovlivní to funkci každého rozhraní.
zz

Port RS232
Pro záznam událostí napájení UPS, nastavení
poplachů a bezpečné vypínání v síťovém prostředí
UPS můžete použít přibalený kabel RS232 a přibalený
CD pro instalaci programu UPSentry 2012 a připojit
UPS k počítači. Přiřazení kolíků tohoto portu RS232 je
definováno následovně.

9
8
7
6

5
4
3
2
1

(Obr. 6-1: Port RS232)

Kolík

Popis přiřazení kolíků konektoru RS232

2

UPS TXD (typická úroveň RS232)

3

UPS RXD (typická úroveň RS232)

5

GND

Nastavení komunikace pro port RS232

Amplon řada M

Přenosová rychlost

2400

Datové bity

8 bitů

Stop bity

1 bit

Parita

Žádná
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Použití ostatních kolíků RS232: Poplachový signál a dálkové
vypnutí
Podmínka

Kolík

Akce

Nízký stav
nabití baterie

1

Signál se aktivuje, když je kapacita baterie pod
prahem před poplachem.

Porucha stř.
napájení

9

Tento signál se aktivuje, když napětí v síti na vstupu
UPS není přítomné, nebo je napětí v síti mimo rozsah
tolerance. Signál bude vypnutý po obnovení sítě.

Sumární
poplach

8

Signál se aktivuje, když je detekována vnitřní
porucha.

3a6

Dálkové vypnutí lze použít POUZE v režimu práce z
baterií. Pro dálkové vypnutí zkratuje kolíky 3 a 6 na
přibližně 5 sekund a poté se UPS po 60 sekundách
vypne.

Dálkové
vypnutí

POZNÁMKA: Ostatní kolíky jsou vyhrazené a nelze je použít.
zz

Port USB
Aby mohl uživatel monitorovat stav UPS prostřednictvím počítače, má UPS
kromě RS232 další kanál, USB port. jednoduše zasuňte kabel USB (není
v dodávce) do UPS a počítače, nainstalujte software UPSentry 2012 (obsažený
na přiloženém CD), a podle pokynů na obrazovce dokončete instalaci.

zz

Smart Slot
Pro zlepšení funkce UPS můžete monitorovat UPS výběrem volitelných karet.
Seznam volitelných karet je uveden v tabulce níže.

Volitelná karta

Funkce

Karta SNMP
(IPv4 nebo IPv6)

Pomáhá vám monitorovat a ovládat stav UPS prostřednictvím síťového systému.

Karta reléových I/O

Zvyšuje počet suchých kontaktů.

Karta ModBus

Umožní UPS komunikaci ModBus.

POZNÁMKA: Podrobnější informace o volitelných kartách dostanete
od servisních techniků. Pokud potřebujete koupit jakoukoliv volitelnou kartu,
obraťte se na místního obchodního zástupce nebo zákaznický servis.
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Kapitola 7: Volitelné příslušenství
Pro UPS řady M je k dispozici několik volitelných příslušenství. Volitelná zařízení
a jejich funkci najdete v tabulce níže.

Č. Položka

Funkce

1

Stojany pro tower

Udržují UPS ve svislé poloze.

2

Externí sada
baterií Delta

Realizuje externí baterie, které umožňují, aby UPS poskytovala napájení připojeným spotřebičům v okamžiku
výpadku napájení.

3

EnviroProbe

Monitoruje teplotu, vlhkost a další podmínky v prostředí
místnosti.

POZNÁMKA: Enviroprobe by měla pracovat buď
se SMNP kartou nebo s EMS2000.
4

Karta SNMP
(IPv4 nebo IPv6)

5

Karta reléových I/O Zvyšuje počet suchých kontaktů.

6

Karta ModBus

Monitoruje a ovládá stav UPS prostřednictvím síťového
systému.

Umožní UPS funkci komunikace ModBus.

POZNÁMKA:
1. Podrobnosti o instalaci a provozu jakéhokoliv uvedeného příslušenství
najdete v Rychlém průvodci, Návodu k použití nebo Příručce pro
instalaci a provoz, které jsou přiloženy k balení příslušného volitelného
příslušenství.
2. Pokud si přejete koupit jakékoliv příslušenství uvedené výše, obraťte se
na místního obchodního zástupce nebo zákaznický servis.
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Kapitola 8: Údržba
8.1 UPS
zz

Čištění UPS
UPS čistěte pravidelně, zejména průřezy a otvory, abyste zajistili, aby mohl
vzduch volně protékat do UPS a vyloučit tak přehřátí. V případě potřeby použijte
vzduchový rozprašovač a odstraňte veškeré předměty, které by mohly blokovat
nebo přikrývat tyto oblasti.

zz

Pravidelná prohlídka UPS
Kontrolujte UPS každých půl roku a prohlédněte:
1. Zda UPS, kontrolky a poplachové funkce fungují normálně.
2. Zda je napětí baterie normální. Pokud je napětí baterie příliš vysoké nebo
příliš nízké, najděte kořenovou příčinu.

8.2 Baterie
UPS řady M používá hermeticky uzavřené olověné akumulátory. I když je typická
životnost baterií 3 roky, závisí životnost baterií na teplotě, používání a frekvenci
nabíjení/ vybíjení. Prostředí o vysoké teplotě a vysoká frekvence nabíjení/ vybíjení
zkrátí rychle životnost baterie. UPS nevyžaduje údržbu uživatelem, nicméně baterie
by měly být pravidelně kontrolovány. Pro zajištění normální životnosti baterie se
prosím řiďte doporučeními, uvedenými níže.
zz

Při používání udržujte teplotu na 25 °C.

zz

Když musí být UPS uložena na delší dobu, baterie musí být dobita jedenkrát za tři měsíce a doba nabíjení nesmí být nikdy kratší než 6 hodin. Pokud
jsou připojeny externí přídavné baterie Delta, nabíjení by nemělo být kratší než
12 hodin.

POZNÁMKA: Pokud musí být vnitřní baterie UPS vyměněny, obraťte
se na kvalifikovaného servisního technika. Při výměně baterie nebudou
spotřebiče připojené k UPS chráněny v případě výpadku vstupního
napájení.
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Kapitola 9: Lokalizace a odstraňování poruch
1. Když se vyskytne problém, zkontrolujte prosím před tím, než se obrátíte
na servisního technika Delta, zda jsou v pořádku následující podmínky:
zz Je

na vstupu UPS síťové napětí?

zz Je

vstupní jistič aktivován?

2. Pokud se chcete obrátit na servisního technika DELTA, mějte připraveny
následující informace:
zz Informace
zz Přesný

o UPS, včetně modelu, sériového čísla atd.

popis problému. Čím podrobnější je popis problému, tím lépe.

3. Když nastanou následující problémy, řiďte se podle řešení, uvedených níže.
Č. Problém
1

Možná příčina

Řešení

Žádná
Vypínač ( ) není
kontrolka
zapnut.
nesvítí /
Žádný poplach
Napětí sítě
se nevypne.
není přítomné.

Stiskněte vypínač a držte jej stisknutý (
), dokud neuslyšíte pípnutí UPS, že je zapnutá.

2

UPS není
zapnutá.

Stiskněte vypínač a držte jej stisknutý (
), dokud neuslyšíte pípnutí UPS, že je zapnutá.

3

Vstupní jistič je aktiUPS
vován.
běží v režimu
práce z baterie
i když je síť
normální.
Přívodní šňůra není
pevně zasunutá.

4

Kontrolka
PORUCHA
svítí

Amplon řada M

Vypínač (
zapnut.

) není

Byla detekována
vnitřní porucha.
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Obraťte se na kvalifikovaného
elektrikáře, aby zkontroloval stav
sítě.

Stiskněte vstupní jistič a zapněte
ho. Pokud se vstupní jistič znovu
aktivuje po spuštění UPS, obraťte
se na servisního technika.
Zasuňte pevně síťovou šňůru.
Obraťte se na servisního technika.

Kapitola 9

Lokalizace a odstraňování poruch

Č. Problém

Možná příčina

Řešení

5

1. Bylo detekováno
prohození fáze
na přívodním
kabelu.

1. Vytáhněte zástrčku ze sítě,
otočte ji a zasuňte správně.
Všimněte si prosím, že levý kolík
vstupní síťové zásuvky UPS je
fáze L.

Kontrolka
S.W.F
svítí

2. Něco není
v pořádku
s elektroinstalací
ve vaší budově
(např. prohozená
polarita).

2. Obraťte se na kvalifikovaného
elektrikáře, aby zkontroloval
elektroinstalaci v budově.

6

Kontrolka ONLINE svítí, ale
na výstupu
není
napětí

Výstupní kabel není
pevně zasunutý.

Zasuňte pevně výstupní kabel. Pokud problém stále existuje, obraťte
se na servisního technika.

7

REPLACE
BATT.
Kontrolka
svítí

Slabé baterie, vadné baterie nebo
špatně připojené
baterie.

Nabíjejte baterie po dobu 6 hodin,
vyměňte baterie, nebo zkontrolujte
připojení baterií.

8

Kontrolka
OVERLOAD
svítí a bzučák
trvale zní

UPS je přetížena.

1. Odpojte některé spotřebiče.

V režimu
práce
z baterií
nezajišťuje
UPS
očekávanou
dobu provozu.

Baterie jsou pravděpodobně slabé,
nebo uplynula jejich
životnost.

Nabíjejte baterie 6 hodin a pak
znovu zkuste dobu provozu. Pokud
je doba stále kratší, než očekávaná, vyměňte baterie, i když kontrolka REPLACE BATT. nesvítí.

DC jistič externí přídavné baterie Delta
není zapnut.

Pokud je použita externí přídavná
baterie Delta, zkontrolujte, zda je
DC jistič zapnut.

9

2. Chcete-li vypnout výstrahu
přetížení, prostudujte kapitolu
5.2 Další podrobnosti
provozu.
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Č. Problém

Možná příčina

Řešení

10 Mezi UPS
a vaším PC
nefunguje komunikace

Je použit nesprávný propojovací kabel.

Zkontrolujte, zda používáte správný propojovací kabel.

Propojovací kabel
není pevně zasunutý.

Zasuňte pevně komunikační kabel.

Rozhraní vašeho PC je používáno jiným procesem,
nebo je vadný.

Zkontrolujte, zda nepřistupuje
k rozhraní vašeho PC jiný software
nebo služba, nebo zkuste vybrat
jiné sériové rozhraní.

Na propojovacím
kabelu dochází
k rušení.

1. Veďte kabel jinudy , nebo ho
odpojte a znovu připojte.

Amplon řada M
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2. Z k o n t r o l u j t e , z d a n e j s o u
v blízkosti nějaké silnoproudé
k a b e l y. P o k u d a n o , v e ď t e
propojovací kabely mimo
silnoproudé kabely.

Příloha 1

Specifikace

Příloha 1: Specifikace
Model
Kapacita

Jmenovitý výkon
Jmenovité napětí

Vstup

M-1K

M-1.5K

M-2K

M-3K

1 kVA/
0,9 kW

1,5 kVA/
1,35 kW

2 kVA/
1,8 kW

3 kVA/
2,7 kW

220, 230, 240 Vstř, (Jednofázový)

Rozsah napětí

220 Vstř: 180 Vstř až 266 Vstř
230 Vstř: 188 Vstř až 278 Vstř
240 Vstř: 196 Vstř až 290 Vstř

AVR

Jedno zvýšení a jedno snížení

Kmitočtový rozsah
Napětí

50/60 Hz (± 5 Hz) Automatická volba
220, 230 (Výchozí), 240 Vstř, (Jednofázový)

Stabilizace napětí

± 10 %

Účiník

0,9

Kmitočet
Výstup

Přetížení
(Režim online
a režim práce
z baterií)
Účinnost
(režim online)

50/60 Hz (± 0,1 Hz)
111 %-125 %: Vypnutí po 20 sekundách.
126 až 150 %: Vypnutí po 10 sekundách.
> 150 %: Okamžité vypnutí
> 97 %

> 97 %

Účinnost
(režim AVR)
Vnitřní
Baterie

Jmenovité napětí
Typ

> 96 %

> 96 %

> 93 %
36 Vdc

36 Vdc

72 Vdc

72 Vdc

7 Ah

9 Ah

7 Ah

9 Ah

Vnitřní
Baterie

Doba zálohování

≧ 4 minuty (plná zátěž)
≧ 10 minut (poloviční zátěž)

Kapacita nabíjení

6 hodin na 90 %

Rozhraní

Standardní

RS232, USB, Smart Slot, REPO
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Model

M-1K

Relativní vlhkost
Prostředí

M-1.5K

0 - 40 °C
< 45 dBA

< 45 dBA

Displej
Rozměry
(Š × H × V)
Hmotnost
Fyzické
parametry Vstupní konektor

Výstupní konektor

Shoda
s normami

M-3K

0 až 95 % (nekondenzující)

Provozní
Teplota
Hluk v 1 m

M-2K

< 60 dBA

< 60 dBA

LED
440 × 429,4 × 88,5 mm 440 × 608 × 88,5 mm
18,5 kg

19,2 kg

33 kg

34,7 kg

IEC-320-C14
(Počet: 1 ks)

IEC-320-C20
(Počet: 1 ks)

IEC-320-C13
(Počet: 2×4 ks)

IEC-320-C13
(Počet: 2×4 ks)
IEC-320-C19
(Počet: 1 ks)

zzCE

Osvědčení

zzCB

Report (od TUV)

zzEN

62040-1

zzEMC

EN62040-2 C1

Externí sada baterií Delta (Volitelná výbava a Použitelná pouze pro model
3 kVA)
Rozměry (Š × H × V)

440 × 429,4 × 88,5 mm

Hmotnost

23,3 kg

Jmenovité napětí

72 Vdc

Typ

9 Ah

POZNÁMKA:
1. Bezpečnostní charakteristiky najdete na typovém štítku.
2. Všechny specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.
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Příloha 2

Záruka

Příloha 2: Záruka
Prodejce ručí za tento výrobek, pokud je používán podle všech platných pokynů, že
bude po dobu záruční lhůty prost původních vad v materiálu a vyhotovení. Pokud
má výrobek jakýkoliv problém během záruční doby, prodejce opraví nebo vymění
výrobek dle vlastního uvážení podle typu poruchy.
Tato záruka se nevztahuje na normální opotřebení vyplývající z nesprávné instalace,
provozu, používání, údržby nebo vyšší moci (tj. válka, požár, přírodní katastrofa
atd.) a tato záruka také výslovně vylučuje všechny vedlejší a následné škody.
Placený servis údržby je poskytován na jakékoliv poškození mimo záruční lhůtu. Jeli vyžadována jakákoliv údržba, obraťte se prosím na dodavatele nebo prodejce.

VÝSTRAHA!
Individuální uživatel by měl věnovat péči tomu, aby před používáním určil,
zda je prostředí a charakteristiky zátěže vhodné, přiměřené nebo bezpečné
pro instalaci a používání tohoto výrobku. Návod k použití musí být pečlivě
dodržován. Prodejce neposkytne záruku pokud se týká vhodnosti nebo
schopnosti tohoto výrobku pro jakékoliv konkrétní využití.
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