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1. Turvallisuudesta
UPS toimii verkkovirralla, akkuvirralla tai ohitusvirralla. Siihen kuuluu osia, joissa on
korkeajännite. Oikein asennettu kokonaisuus on maadoitettu ja kotelointiluokan IP20 -mukainen
suoja sähköiskuja ja vieraita esineitä vastaan. Kuitenkin on otettava huomioon, että ainoastaan
valtuutetut henkilöt saavat suorittaa UPS asennuksia ja huoltotoimenpiteitä.

Varoitus!
UPS kaapin sisällä tehtäviä toimenpiteitä saavat tehdä ainoastaan valmistajan tai
valmistajan valtuuttaman jälleenmyyjän huoltoteknikot.
UPS kaapin sisällä ei koskaan saa tehdä huoltotoimenpiteitä verkkovirran ollessa kytkettynä
tai UPSin toimiessa akuilla. Vaihtoehtoista mekaanista ohitusta on käytettävä, mikäli se on
asennettu järjestelmään. Muista avata akustokytkin. Varmista aina yleismittarilla ettei vaarallisia
jännitteitä esiinny.

Lukijakunta
Tämä käsikirja on tarkoitettu asennuksien suunnittelijoille, asentajille, käyttöönotosta
vastaaville, sekä UPSin käyttäjille ja huoltajille. Käsikirja antaa suuntaviivat UPSin toimituksen
tarkastusta, asennusta ja käyttöönottoa varten.
Lukijan oletetaan omaavan perustiedot sähkö-opista, kaapeloinnista, sähkökomponenteista ja
sähkökaavioissa käytettävistä symboleista. Käsikirja on tarkoitettu yleismaailmalliseen käyttöön.

Huomio!
Lue käsikirja ennen kuin käytät tai asennat UPSia.

CE merkintä
Laitteessa on seuraavien EU-direktiivien mukainen CE merkintä:
•
•

LV direktiivi (turvallisuus) 72/23/ETY ja 93/68/ETY
EMC direktiivi		
89/336/ETY ja 93/68/ETY

Ilmoitus UPSin standardien ja direktiivien EN 62040-1-1 (turvallisuus) ja EN 50091-2 (EMC)
mukaisuudesta on saatavilla verkkosivuilla (http://www.powerware.com).

Käyttäjän varotoimet
Käyttäjälle ovat sallittuja ainoastaan seuraavat toimenpiteet:
•
•
•

UPSin käynnistäminen ja sammuttaminen, paitsi ensikäynnistys.
LCD ohjauspaneelin ja huolto-ohituskytkimen (MBS) käyttö
Valinnaisten liitäntämoduulien ja niihin kuuluvien ohjelmistojen käyttö.

Käyttäjän tulee noudattaa varotoimia ja suorittaa ainoastaan erikseen määritellyt toiminnat.
Kaikki poikkeamiset ohjeista voivat asettaa käyttäjän vaaraan, tai aiheuttaa jännitekatkon kuormalle.
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Varoitus!
Käyttäjä ei saa avata ruuveja, pois lukien liitäntätilan suojalevyt ja MBS lukituslevy.
Sähköiskun vaaran huomiotta jättäminen voi olla hengenvaarallista.

Käyttöympäristö
UPS tulee asentaa tämän käsikirjan suositusten mukaisesti. UPSia ei missään tapauksessa
tule asentaa ilmatiiviiseen huoneeseen, syttyvien kaasujen vaikutukselle alttiiksi, tai
käyttöympäristöön, joka ei ole määritelmien mukainen.
Liiallinen pöly UPSin käyttöympäristössä voi johtaa vaurioihin tai toimintahäiriöihin. UPS tulee
aina olla suojattuna sään ja suoran auringonpaisteen vaikutuksilta. Suositeltava käyttölämpötila
on +15° - +25°C.

Tiedustelut
Kaikki UPSia ja akkukaapistoa koskevat tiedustelut tulee osoittaa paikalliselle valmistajan
toimipisteelle tai valtuutetulle edustajalle. Ilmoittakaa laitteen tyyppimerkintä ja sarjanumero.

1023625
Revisio C

UPS 8 – 15 kVA, 400 V 50/60 Hz
Käyttöohje



2. Asennus
UPS varusteineen toimitetaan erikoisvalmisteisella lavalla, jota on helppo kuljettaa trukilla
tai pumppukärryllä. Pitäkää UPS aina pystyasennossa. Älkää pudottako laitteistoa. Suuresta
painosta ja korkeatehoisista akuista johtuen UPS laitteistoja ei saa varastoida päällekäin.

Vastaanottotarkastus
UPS toimitetaan varustettuna seuraavilla osilla:

•

• Muovipussiin pakattuina:

•

• Toimitusasiakirjat

Asennuksen monikielinen pikaohje paperiversiona (saatavissa myöhemmin)
linen käyttöohje
Monikielinen käyttöohje CD-ROM (saatavissa myöhemmin)
Jäännösjännitteestä varoittavat tarrat
Englanninkielinen ohjelmistopaketti, CD-ROM
RS-232 sarjaliikennekaapeli ohjelmistopaketille

Monikie-

Purkaminen ja silmämääräinen tarkastus
Tarkasta ettei ole näkyviä kuljetusvaurioita. Pakkauksen ulkopuolisen kaatumisen osoittimen
tulisi olla ehjä mikäli laitteistoa on kuljetettu pystyasennossa.

Huomio!
Kuljetusvaurioilmoitus on tehtävä välittömästi ja kuljetusliikkeelle on ilmoitettava 7 päivän
kuluessa tavaran vastaanottamisesta. Kaikki pakkausmateriaali on säilytettävä myöhempää
tarkastusta varten.
Pura laitteisto pakkauksesta poistamalla pakkaus ja kuljetusmateriaali. Tee silmämääräinen
tarkastus ja tarkasta, että sisäpuolinen putoamisen osoitin on ehjä. Varmista, että lattiapinta on
tukeva ja kestää pyörillä kuljetuksen ja raskaan painon. Käännä yksikön säätöjalat yläasentoon
ja ota laite pois lavalta.

Kuva 1.



Laitteiston purkaminen lavaltaan.
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Tarkasta laitteen tyyppikilpi ja varmista, että laite on oikeaa tyyppiä. Tyyppikilvessä on
nimellisarvot, CE merkintä, tyyppikoodi, osanumero ja sarjanumero. Sarjanumero on tärkeä
mahdollisten tiedusteluiden varalta. Sen avulla laite voidaan yksilöidä.

Kuva 2.

Tyyppikilpi.
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3. Asennusta edeltävä suunnittelu
Laitteet on asennettava pystyasentoon. Laitteiden eteen ja taakse on jätettävä tilaa tuuletusta,
sekä huoltoa ja ylläpitoa varten. Jäähdytysilma otetaan sisään edestä ja poistuu takaa. Minimi
vapaa tila laitteen takaosasta esteeseen on 150 mm.

Kuva 3.

Tuuletusta varten varattava tila.

UPS huoneeseen on järjestettävä tuuletus. Riittävä ilmajäähdytys on tarpeen pitämään huoneen
maksimilämpötila halutulla tasolla:
•

Korkeintaan +5°C lämpötilan nousu vaatii 600 m³ ilmavirran per 1kW häviö.

•

Korkeintaan +10°C lämpötilan nousu vaatii 300 m³ ilmavirran per 1kW häviö.

UPSin sekä akuston pitkän käyttöiän saavuttamiseksi suositellaan 15 - 25°C ympäristön
lämpötilaa. UPSiin tulevan jäähdytysilman lämpötila ei saa ylittää +40°C. On vältettävä
ympäröivän ilman korkeita lämpötiloja, kosteutta ja ilmankosteutta.
Lattiamateriaalin tulee olla palamatonta ja tarpeeksi vahvaa kantamaan suurta painoa. UPSiin
kuuluu säädettävät jalat (4), joita tulee käyttää asennuksen loppuunsaattamiseen. Kunkin
säädettävän jalan halkaisija on 1 tuuma (25,4 mm).
Laite
UPS+1AKKU
UPS+2AKKU
UPS
UPS+1AKKU
UPS+2AKKU
2AKKU
3AKKU

Taulukko 4.



Paino
165 kg
275 kg
60 kg
75 kg
90 kg
195 kg
310 kg

Pistekuorma
8.25 kg/cm2
13.75 kg/cm2
3.00 kg/cm2
3.75 kg/cm2
4.50 kg/cm2
9.75 kg/cm2
15.50 kg/cm2

Jakautunut kuorma
786 kg/m2
1310 kg/m2
286 kg/m2
357 kg/m2
429 kg/m2
929 kg/m2
1476 kg/m2

Huom.
Akut asennettu
Akut asennettu
Ei akkuja
Ilman akkuja
Ilman akkuja
Akut asennettu
Akut asennettu

Lattiapinnalle tulevat kuormitukset.
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4. Kaapin asennus
Vaadittava etäisyys kahden vierekkäisen UPS yksikön välillä on 10 mm. Sama etäisyys on oltava
ulkopuolisiin akkukaappeihin, joka tulee asentaa UPS kaapin viereen.

Kuva 5.

UPS sekä ulkopuoliset akkukaapit.

UPS mallistoon kuuluu useita vaihtoehtoisia akkukaappeja ja kokoonpanoja riippuen halutusta
varoajasta ja akkutyypistä.

Huolto-ohituskytkin
Huolto-ohituskytkin (MBS) tulee asentaa UPS akkutilan takaosaan. Se voidaan tilata tehtaalla
asennettuna.

Kuva 6.

Huolto-ohituskytkimen sijoitus.

Asentakaa huolto-ohituskytkin (MBS) seinään (din kisko), tai UPSin takaosaan kuvassa esitetyllä
tavalla.
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Kuva 7.

Huolto-ohituskytkin (MBS) takaosaan asennettuna.

Kuva 8.

MBS:n kokoaminen
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Muuntajavaihtoehdot
Galvaaninen erotusmuuntaja voidaan tilata tehdasasennettuna. Muuntaja on UPS yksikön
kiinteä osa. Vaihtoehtoisesti erotusmuuntaja voidaan hankkia erillisenä osana parannettaessa
olemassa olevaa järjestelmää.

Kuva 9.

Muuntaja voidaan tilata tehtaalla asennettuna (kiinteä) tai erikseen.

Ylikuumenemisen ilmaisimen kaapeli kiinnitetään UPSin valvontatuloon (X45 tai X44). Tehtaalla
asennetuissa järjestelmissä kyseinen kaapeli on käyttövalmiina.

Kuva 10. UPSin ja valinnaisen ulkoisen muuntajan kytkentäkaavio
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Ulkoinen akkukaappi vaihtoehto
Ulkoiset akkukaapit on suositeltavaa asentaa UPS yksikön viereen. Ulkoinen akku voidaan
asentaa UPSin kummalle puolelle tahansa. Tarkasta ennen asennusta, että UPSin tyyppikilvessä
mainitut akun jännitearvot ovat samat kuin ulkoisissa akkukaapeissa. Kaapelit toimitetaan
ulkoisten akkukaappien mukana. Katso ulkoisen akkukaapin (EBC) asennusohjeet.

Varoitus!
UPSissa on korkeita tasajännitteitä. Ainoastaan valtuutettu henkilö saa yhdistää UPSin ja
ulkoisen akkukaapin tai -kaapit. Akkukaappi kytketään sähköisesti rinnan UPSin sisäisten
akkujen kanssa.

Kuva 11.

UPS ja ulkoiset akkukaapit.

Akkutelineet
Ulkoiset akkutelineet sijoitetaan siten, että jännitteen lasku kaapelissa tulee huomioiduksi.
Tuen ja avun saamiseksi ota yhteys valmistajan paikalliseen toimipisteeseen tai valtuutettuun
edustajaan.
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5. Sähköasennus
Asiakkaan tulee hankkia UPSin kytkemiseksi tarvittavat liitoskaapelit. Seuraavassa
kuvataan sähköasennuksen kulku. Asennustarkastuksen ja UPS-laitteen ja lisäakkukaapin
ensikäynnistyksen suorittaa pätevä asentaja, jolla on kokemusta UPS-asennuksista.

Varoitus!
Tässä esitettyjen ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa vammautumiseen tai
hengenvaaraan ja UPSin tai kuormana olevan laitteiston vahingoittumiseen.

Kuva 12. Sähköliitäntöjen sijainti
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UPS yksikköön kuuluu seuraavat sähköliitännät:
•

Kolmivaihe (L1,L2,L3), (N) ja suojamaadoitus (PE) liitäntä tasasuuntaajalle

•

Kolmivaihe (L1, L2, L3), nollajohdin (N) ja PE-liitäntä ohisyötölle

•

Kolmivaihe (L1, L2, L3), nollajohdin (N) ja PE-liitäntä kuormalle

•

Plus (+), miinus (-) ja suojamaadoitus (PE) liitäntä ulkoisille akuille

Huomio!
Tasasuuntaaja vaatii nollajohtimen toimiakseen. Se on yhdistetty sisäisesti
ohitusliitännästä tasasuuntaajaan, ks. kytkentäkaavio.

Huomio!
Varmista, että tulovirran nollajohdinta ei katkaista (nollan ja suojamaan välinen jännite-ero
mahdollisimman pieni.

Kuva 12.

UPS yksiköiden sähköliitännät.

Kaapelointi ja sulakkeet
Käytettävä ainoastaan liittimiin sopivia kuparikaapeleita, joiden nimellismomentti on noin 1,5 Nm
eri kuorman virroille. Cu kaapelien koko perustuu monijohdin kaapeleihin, jotka on asennettu
kaapelikanaviin tai -telineisiin seinällä tai lattialla (asennustapa C), ympäröivä lämpötila 25°C,
PVC eristys, pintalämpötila aina 70°C asti. Usean UPS laitteen kaapelit voidaan vetää rinnakkain.
Standardeja SFS 6000-5-52 (2002) ja IEC 60364-5-52 (2001-08) “Sähköasennukset
rakennuksissa” käytetään mitoitusohjeina. IT-kuormilla harmonisten yliaaltovirrat huomioitava
kaapelin mitoituksessa nollajohtimen mukaan. Muiden olosuhteiden osalta kaapelit on
mitoitettava paikallisten asennusympäristöä koskevien määräysten mukaisesti, sekä UPSin
kyseessä olevan jännitteen ja sähkövirtojen mukaisesti.
Sulakkeet mitoitetaan paikallisten turvamääräysten, kyseessä olevan tulojännitteen ja UPSin
mitoitetun virran mukaisesti. Tulo ja ohituskaapelit on siis suojattava gG (gL) sulakkeilla tai
B-C-D tyyppisillä katkaisijoilla ylikuormitusta ja oikosulkuja vastaan.
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Ota yhteyttä valmistajan valtuutettuun edustajaan tai paikalliseen toimipisteeseen sulakkeita
ja kaapeleiden kokoa koskevissa kysymyksissä. Alla olevassa taulukossa on esitetty suositellut
kaapelien ja sulakkeiden mitoitusarvot.
UPS arvot
8 kVA 3-vaihe
10 kVA 3-vaihe
3-vaihe
12 kVA 3-vaihe
15 kVA 3-vaihe
3-vaihe
max.
3-vaihe

Tulo
Sulake
3x16 A
3x16 A
3x20 A*
3x25 A
3x25 A*
3x32 A
3x63 A

Kaapeli
4x2.5 mm²
4x2.5 mm²
4x4 mm²
4x6 mm²
4x6 mm²
4x10 mm²
4x16 mm²

Ohitus
Sulake
3x16 A
3x16 A
3x20 A*
3x25 A
3x25 A*
3x32 A
3x63 A

Kaapeli
4x2.5 mm²
4x2.5 mm²
4x4 mm²
4x6 mm²
4x6 mm²
4x10 mm²
4x16 mm²

Kuorma
Kaapeli
4x2.5 mm²
4x2.5 mm²
4x4 mm²
4x6 mm²
4x6 mm²
4x10 mm²
3x16 mm²

I nom
11.6 A
14.5 A
14.5 A
17.4 A
21.7 A
21.7 A

PE
Kaapeli
10 mm²
10 mm²
10 mm²
16 mm²
16 mm²
16 mm²
35 mm²

Akku
Kaapeli
10 mm²
10 mm²
10 mm²
10 mm²
10 mm²
10 mm²
16 mm²

Sulake
50 A
50 A
50 A
50 A
50 A
50 A

Taulukko 14. Kaapeleiden ja sulakkeiden mitoitusarvot eri UPS arvoille
(* vaihtoehtoinen rajoitettu lataus matalalla tulolla ja korkealla kW kuormalla, kts. käyttäjän LCDasetukset)

Kaapelikytkennät
Sähkökaapelien liittimet ovat UPS laitteen takaosassa. Huoltohenkilöstö tarkistaa
asianmukaisen sähköasennuksen. Huoltohenkilökunnan tulee olla valmistajan valtuuttama.

Kytkentäjärjestys
1.

Ruuvaa irti sähkökaapelien liitinrasian kansi (kannet). Tarkasta kaavakuvasta sijainti laitteen
takaosassa.

2.

Vedä kaapelit liitinrasian läpivientien kautta.

3.

Kytke tasasuuntaajan ja ohituksen tulon kaapelien johtimet niille varattuihin liittimiin.

4.

Kytke kuorman kaapelin johtimet niille varattuihin liittimiin.

5.

Kytke ulkoisen akkukaapin kaapelin johtimet ulkoisen akun +, - ja PE liittimiin. Varmista
oikea napaisuus. Katso ulkoisen akkukaapin (EBC) asennusohjeet.

Varoitus!
Mikäli käytetään laitteen sisäistä akkua, se on ensin kytkettävä irti, sillä ulkoisten akkujen
liittimet ovat jännitteiset johtuen rinnakkaisesta akustosta.
6.

Kiinnitä kaapelit kiristämällä liitosrasian läpiviennin holkkitiivisteet.

7.

Ruuvaa liitinrasian kansi kiinni.

IEC/EN 62040-1 turvaohjeiden vaatimusten mukaan käyttäjän on varustettava kaikki UPS-alueen
ulkopuoliset pääkytkimet varoitustekstillä. Huoltohenkilöstölle tarkoitetun varoitustekstin sisältö
on allaoleva tai vastaava:
KYTKE IRTI KATKEAMATTOMAN SÄHKÖNSYÖTÖN JÄRJESTELMÄ (UPS) ENNEN TÄHÄN
PIIRIIN TEHTÄVIÄ ASENNUSTÖITÄ
Rakennuksen asennusjohdotukseen tulee kuulua helposti saatavilla oleva virran katkaisin, joka
on esitetty kaavakuvissa.
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Kuva 15.

Kytkentäkaavio. UPS malli N sisäinen MBS.

Kuva 16.

Kytkentäkaavio. UPS malli N.
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Kuva 17. Kytkentäkaavio. UPS malli NT.
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Ulkoisen akkukaapin (EBC) asennusohjeet
Asennusohjeet:
1.

Ulkoinen akkukaappi (EBC) sijoitetaan UPS-yksikön viereen.

Huom!
Älä laita EBC-kaappia UPS-yksikön päälle.
2.

Vaadittava etäisyys UPS-yksikön ja EBC-kaapin välillä on 10 mm, joka on myös kahden
akkukaapin välinen etäisyys.

3.

Käännä UPS-yksikön F1-akustokatkaisija OFF-asentoon. (Katso myös kohta 6.)

4.

Varmista että EBC:n katkaisin F3 on OFF asennossa. Turvallisuusriskin minimoimiseksi
irroita yksi akuston kaapeleista (+tai -) katkaistaksesi akusta tulevan virrantulon. Älä
kuitenkaan irrota katkaisimen turvajohtoa ennenkuin kaikki johdot on liitetty ja järjestelmän
asennus on täysin valmis. Poista levy A (ks. kuva alla) ECB-kaapin takapuolelta ja liitä
kaapelit EBC:n X6-riviliittimeen. Tuo kaapelit ulos EBC:stä poistamalla suojalevy B. Laita
A-levy takaisin paikoilleen ja käytä B-suojalevyä kaapelin punosliittimenä.

Varoitus!
Jos laitteen sisäinen akusto on jo asennettu ja liitetty riviliittimeen, se voi aiheuttaa
hengenvaarallisen sähköiskun. Käännä UPS-yksikön F1-akustokatkaisin OFF-asentoon
ja mittaa päätteiden välinen jännite, jotta se on 0 (nolla) ennen minkäänlaista operointia
liittimen X3:n päässä.
5.

Jos järjestelmään kuuluu kaksi akkukaappia tai enemmän, kytke ensin rinnakkaiset
akkukaapit seuraavasti:
a) Kytke kaapelit toiseen akkukaappiin näissä asennusohjeissa annetun kohdan neljä (4)
mukaisesti.
b) Irroita ensimmäisen akkukaapin suojakansi C ja kytke kaapelit liittimiin X6. Kytke
kaapelin pidikelevy suojakannen C paikalle.Käytä C-suojalevyä kaapelin punosliittimenä.

6.

Sen jälkeen kun kaikki EBC-kaapit ovat rinnankytketyt, varmista, että F1-akustokatkaisin
on OFF-asennossa ennenkuin liität kaapelit UPS-yksikön X3-riviliittimeen. Muuten
riviliittimessä X3 on virrat päällä. Varmuuden vuoksi mittaa liittimien välinen jännite, jotta
se on 0 (nolla).

7.

Kytke irroitetut akkukaapelit akustoihin asennuksen jälkeen. Tarkista, että irroitetut levyt
on kiinnitety oikein ja irrota turvajohdot irti katkaisijasta F3 ja kytke akkukaappien ja UPSlaitteen katkaisijat ON-asentoon.

8.

Lopuksi korvaa käyttöasetukset akustojen lukumäärällä 1- tai 2- ... (1 = 32 akkua). SETTINGS
-> USER SETTINGS -> NUMBER OF BATTERY STRINGS. (1 string = 32 akkua) Katso taulukko
32/32 kpl akustojen määrä.
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Kuva 18 UPS-laitteen ja ulkoisten akkukaappien kytkentä

Kuva 19. Turvallisuusriskin minimoimiseksi irroita + tai – kaapeli akustosta ennen UPS-laitteen ja
akkukaapin kytkentää.
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6. Ohjelmistot ja liitettävyys
Ohjelmistopaketin sisältävä CD-ROM on samassa pakkauksessa kuin UPS ja se sisältää
ohjelmistojakelun ja dokumentaatiot CD muodossa.
Kattaviin liitettävyysvaihtoehtoihin, jotka tilataan erikseen, kuuluu Web/SNMP adapterit
verkkoympäristöille, 24/7 kaukovalvontaan tarkoitettu modeemikortti, ModBus/Jbus -kortti
kiinteistöjen hallintajärjestelmän integrointia varten, relevälityskortit teollisuus- ja laitoskäyttöä
varten ja RS-232 kortit sarjaliikenteelle tietokoneeseen tai -koneisiin.

Tietoliikennekaapelit
Ohjauskaapelit ja virtakaapelit on suositeltavaa asentaa eri kouruihin. Ohjauskaapelien ja
virtakaapelien risteyskohdissa ne on asetettava niin lähelle 90 asteen kulmaa toisiinsa nähden
kuin mahdollista.
Kaikki ohjauskaapelit on mahdollisuuksien mukaan suojattava. Mikäli suojaus maadoitetaan,
sen tulee olla ainoastaan kaapelin toisessa päässä.
Ohjauskaapelien liittäminen:
1.

Irrota etupaneeli nostamalla alareunasta ja vapauttamalla kehikon alaosassa oleva
kiinnityssalpa.

2.

Valitse ohjausliitin tai X-liitin kyseessä olevalle tietoliikennekaapelille.

Kuva 20. Ohjauskaapelien liitinten sijainti: Signaalitulot (X44 & X45); EPO (NC (X12) & NO (X52));
RS-232 (X53); Relelähtö(X57).

Liittäminen standardi RS-232 porttiin (X53)
Standardi RS-232 liitännässä käytetään 9-nastaista naaras D-liitintä. Liitintä ja toimitukseen
sisältyvää kaapelia käytetään tietokoneen tai ulkoisen modeemiyhteyden kytkemiseen. Data
siirtyy XCP protokollan avulla ja sisältää tiedot UPSin kulloisestakin tilasta. RS-232 portin
rakenne:
•
•
•
•
•

Tiedonsiirtonopeus 19200 bps*
Data bittejä
8
Pariteetti		
ei
Stop bittejä
1
Kättely		
ei

*) Voit muuttaa tiedonsiirtonopeutta LCD-näyttövalikosta
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Kuva 21. Liitäntäporttien nastojen tunnistaminen.

LanSafe ohjelmisto
LanSafe ohjelmisto on tarkoitettu pysäyttämään tietokoneet ja kokonaiset verkot pidemmän
sähkökatkon aikana. Sen avulla suoritetaan yhden UPS ratkaisun perusvalvontaa, datan
kirjaamista, ilmoituksia ja toimintoja. Ohjelmisto sisältyy ilman eri korvausta laitepakkauksen
CD ohjelmistopakettiin.
RS-232 liitäntäportin kytkeminen:
•

1. Kytke RS-232 tietoliikennekaapeli tietokoneeseen.

•

2. Kytke RS-232 tietoliikennekaapeli UPSin sarjaliikenneporttiin

•

3. Asenna ohjelma käyttäen UPSin ohjelmiston asennuslevykettä (ohjelmistopaketin CD)
tietokoneella.

Huomio!
Mikäli yhteys ei toimi, valitse oikea siirtonopeus (baud) LCD näytöltä. Tarkasta
vaihtoehtoisten ohjelmien käyttöohjeista oikeat bittinopeuden säädöt.

Ulkoiset ohjausliitännät
UPSiin kuuluu tulo/lähtö liitännät joilla mahdollistetaan suora tietoliikenne käytettävän
tietokonejärjestelmän kanssa. Ne sijaitsevat UPS yksikön etupaneelin takana. Kyseisiin liittimiin
kytkettävät kaapelit tulee kiinnittää kaapelipidikkeillä.
Tulo ja lähtöliittimissä on toiminnallinen eristys liittimestä liittimeen. Ne on yhdistetty runkoon
omilla 1 MΩ vastuksilla.

1023625
Revisio C

UPS 8 – 15 kVA, 400 V 50/60 Hz
Käyttöohje

21

Kuva 22.

Ulkoiset ohjauskaapeliliitännät UPSiin.

Huomio!
Ota huomioon oikea polaarisuus mikäli käytetään puolijohdekytkintä. Rele tai muu
mekaaninen kontakti on suositeltava menetelmä.

Hätäpysäytys (EPO)
Tätä tuloa käytetään UPSin kaukopysäyttämiseen. Ominaisuutta voidaan käyttää virran
hätäkatkaisuun. Toimintatapoja on kaksi, normaalisti kiinni X52 ja normaalisti auki X12.
Kaukopysäytysliittimen X52 nastat 1 ja 2 on tehtaan oletusarvona kytketty yhteen (X12
auki). Kun X52 silmukka avataan, logiikka pysäyttää välittömästi UPSin lähdön ja avaa
akustokatkaisimen (F1).

Huomio!
EPO ei välttämättä katkaise syöttöä kuormaan kun yksikkö on sisäisesti tai ulkoisesti
ohitettu. Ohitussyötön varmistettu katkaisu tulee tapahtua erillisellä katkaisimella, joka on
sijoitettu tulopuolen katkaisinrasiaan.
UPS käynnistetään uudelleen yhdistämällä liittimen X52 nastat 1 ja 2 ja käynnistämällä UPS
manuaalisesti. Nastojen tulee olla kytkettyinä yhteen UPSin ollessa käynnissä. Suurin sallittu
resistanssi on 10 ohmia. EPO ei saa olla galvaanisesti kytketty verkkojännitteeseen kytkettyihin
piireihin. Vahvistettu eristys verkkoon on pakollinen. Katso myös “Käynnistys hätäpysäytyksen
(EPO) jälkeen”
Mikäli halutaan käyttää normaalisti auki olevaa EPO toimintoa, X52 silmukka tulee säilyttää ja
normaalisti auki oleva EPO katkaisin yhdistetään X12 liittimeen. Toiminta kuten yllä.

Relelähdöt
UPSissa on ohjelmoitava relelähtö, jossa on potentiaalivapaat liitännät X57
kaukohälytystoiminnoille. Sen maksimi nimellisarvot ovat 1 A / 30 Vac tai 0,2 A / 60 Vdc. Neljä
(4) lisärelelähtöä saadaan X-slot yhteensopivalla AS/400 relemoduulilla.
Lisätietoa kappaleessa “Relelähtö”.
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Varoitus!
Relelähtöjä ei saa kytkeä verkkojännitteeseen kytkettyihin piireihin. Lähtöjen ja verkon
välillä on oltava vahvistettu eristys.

Ohjelmoitavat lisätulot
UPSissa on kaksi ohjelmoitavaa tuloa (X44, X45). Ei-polaarisen (relekosketin) ohjaustulon
käyttö on suositeltavaa. Halutun tulon aktivoimiseksi nastat on yhdistettävä maks. 10 ohmin
resistanssilla.

Huomio!
Huomioi tulojen ulkoisiin ohjausliitäntöihin merkitty polaarisuus (napaisuus) mikäli
käytetään muuta kuin potentiaalivapaata kosketinta.
Signaalitulojen oletusarvot ja ohjelmoitavat asetukset ovat:
a)
b)
c)

d)

e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

l)

Estä ohitustoiminto
Aktivoituna estää automaattisen siirtymisen staattiseen ohitukseen.
Varaaja pois päältä
Aktivoituna estää akkujen lataamisen. Verkkovirtakatkon aikana akut purkautuvat normaalisti.
Kaukopysäytys ja -käynnistys
Aktiivisena UPSin lähtö katkaistaan käyttötavasta riippumatta. Aputeholähde, tuuletin,
tietoliikenne ja tasasuuntaaja/akkuvaraaja pysyvät toiminnassa. Uudelleenkäynnistys
välittömästi kun ei enää aktiivinen.
Ohituspyyntö
Aktiivisena UPS siirtyy ohitukseen mikäli ohitusjännite, -taajuus ja tahdistuminen ovat
sallituissa rajoissa.
Normaalitoiminnan pyyntö
Aktiivisena UPS siirtyy vaihtosuuntaajan käyttöön ellei sitä ole estetty EPO tai hälytystilalla.
Pakotettu ohitus
Aktiivisena UPS pakotetaan staattiseen ohitustilaan ohitusverkon laadusta huolimatta.
Ulkoinen akkukatkaisin -tila
Aktiivisena UPS saa tiedon akkujen irtikytkennästä.
Kiinteistövaroitukset 1-6
Voidaan aktivoida erikseen tai samanaikaisesti muiden kiinteistövaroitusten kanssa.
Ei käytössä (oletusarvo)
Pysäytys
Aktiivisena UPS pysähtyy välittömästi.
Pysäytys viiveellä
Aktiivisena UPS pysäytetään käyttäjän asettaman ajan kuluttua. Uudelleenkäynnistys
aloitetaan välittömästi kun tulo ei ole enää aktiivinen.
Normaali/ohitus
Aktiivisena UPS vaihtaa ohitukselle mikäli sallittua. Ei aktiivisena UPS vaihtaa
vaihtosuuntaajalle kun se on mahdollista.

m) Lähtömuuntajan lämpö
Jos aktiivinen, UPS ulostulo menee pois päältä käyttäjän säätämän viiveajan jälkeen.
n) Tulomuuntajan lämpö ilman ohitusta
Jos aktiivinen, UPS siirtyy akkukäytölle tai pysähtyy 10 minuutin viiveellä, jos akkuja ei ole.
o) Tulomuuntajan lämpö kun ohitus on käytettävissä
Jos aktiivinen, UPS siirtyy akkukäytölle tai siirtyy ohitukselle minuutin viiveellä.
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X-slot tietoliikenneyhteys (valinnainen)
X-slot modulien avulla UPS voi kommunikoida erilaisissa verkkoympäristöissä ja erityyppisten
laitteiden kanssa. UPSiin kuuluu kaksi (2) vapaata X-slot tietoliikenneyhteyksiä varten.

Kuva 23.

Vapaiden X-slottien sijainti.

UPS tukee kahta sarjaliikennelaitetta allaolevan taulukon mukaisesti.

Kokoonpano
Oletusarvo 1
Oletusarvo 2
Oletusarvo 3

Taulukko 24.

Itsenäinen
X-slot #1
Kaikki X-slot modulit
Kaikki X-slot modulit
Kaikki X-slot modulit

X-slot #2
Kaikki X-slot modulit
Rele moduli
Ei käytössä

Vaihtoehtoinen
Standardi RS-232 portti
Ei käytössä
Vapaa
Vapaa

Tavanomaiset X-slot kokoonpanot UPS tietoliikenteessä.

Web/SNMP moduli (valinnainen)
Moduli tukee SNMP ja HTTP pohjaista suojattujen tietokonejärjestelmien etävalvontaa ja
pysäyttämistä. Se voidaan kytkeä kierretty pari Ethernet verkkoon (10/100BaseT) käyttäen RJ45
liitintä.
Web/SNMP modulissa on sisäänrakennettu HUB, jolla voidaan liittää kolme (3) lisäverkkolaitetta
verkkoon. Lisäksi UPSin valmistajalta voidaan tilata ympäristönvalvonta-yksikkö EMP, joka
kerää tietoa kosteudesta, lämpötilasta ja kahdesta ulkoisesta reletulosta. Se voidaan liittää
lisävarusteena Web/SNMP modulin tietoliikenneporttiin.

Kuva 25.
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AS400 Relemoduli (valinnainen)
Relemodulin avulla aikaansaadaan potentiaalivapaa releliitäntä AS/400 yhdistettyihin
tietokoneisiin ja teollisuussovellutuksiin. Releliitäntä tukee neljää (4) potentiaalivapaata
releliitäntää ruuviterminaaliin tai D15 liittimeen liitettynä.
Releliitäntöjen maksimiarvot ovat 1 A, 30 Vac tai 200 mA, 60 Vdc ja ne ovat galvaanisesti
eristetty UPSin muista piireistä.

Kuva 26. AS400 relemoduli.

Yksittäinen sarjaliikenneporttimoduli (valinnainen)
Käytä UPSin tietoliikenneporttia ja toimitukseen sisältyvää tietoliikennekaapelia UPSin ja
tietokoneen välisen yhteyden luomiseksi.
Kun tietoliikennekaapeli on asennettu, sähkövirran hallintaohjelmistot voivat vaihtaa tietoja
UPSin kanssa. Ohjelmisto tarkkailee UPSia ja saa yksityiskohtaista tietoa mittausarvoista. Mikäli
tapahtuu pitkäaikainen sähkökatko, ohjelmisto aloittaa kaiken datan tallentamisen ja laitteiston
hallitun sulkemisen.

Modus/Jbus moduli (valinnainen)
Modbus moduli toimittaa valvontatietoa Building Management -ohjelmistoille (BMS) kuten
Wonderware. Sen erityispiirteenä on jatkuva ja luotettava tietoliikenne eristettyjen DB9 porttien
(RS485/RS232) tai ruuviterminaalin (RS485) kautta.

Kuva 27. Modus/Jbus moduli.
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7. Käyttöohjeet
UPS laitteessa on neljän painikkeen graafinen nestekidenäyttö (LCD) taustavalolla. Paneeli
näyttää hyödyllistä tietoa laitteesta, lataustilasta, tapahtumista, arvoista ja asetuksista.
LCD -näytön taustavalo syttyy kun mitä tahansa painiketta painetaan. Valo sammuu
automaattisesti 15 minuutin kuluttua.

Näyttötoiminnot
Oletusarvona ja kun toimintaa ei ole ollut 15 minuuttiin, UPS näyttää valinnaisen aloitusnäytön.
1.

Logonäyttö

2.

Mimiikkanäyttö (kts. käyttäjän asetukset (User Settings) LCD -näytöllä)

Näytön taustavalo sammuu automaattisesti viiveellä. Valo syttyy heti kun mitä tahansa
painiketta painetaan. Näytön teksti saadaan esiin oikeanpuolimmaisella painikkeella. Valikkoa
selataan käyttäen näytöllä olevia nuolilla ↓ ↑ merkittyjä painikkeita. Valikon rakenne on esitetty
allaolevassa taulukossa. Valikkorakenteessa on pieniä eroja yksittäin ja rinnankytkettyjen
laitejärjestelmien välillä.
Rinnankäyttötila UPS-tila

Päävalikko

Alivalikko

Valikkotoiminnot

I
x

x

UPS-STATUS
UPS TILA

->

x

x

I
EVENT LOG
TAPAHTUMALOKI
I

UPS sammutus / järjestelmän normaali tila / UPS tukee kuormaa / UPS
akkukäytöllä / UPS ohituksella / + aktiiviset hälytykset ja ilmoitukset / +
akkujen tila (lepotila, latautuu, kestovaraus, ei kytketty, purkautuu)

->

ilmoitus / hälytys

PARALLEL SYSTEM
RINNANK.JÄRJEST.
OUTPUT - LÄHTÖ
BATTERY - AKKU
INPUT - TULO
BYPASS - OHITUS

x

x

MEASUREMENTS
- MITTAUSARVOT

x

x

I
CONTROL - OHJAUS
I

x

x

x

x
x
x

x

x

x

Taulukko 28.
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->

Rinnankäynti laite 1...4 kW/rinnankäynti total kW
jännite / virta / taajuus / verkkovirta
jännite / virta / varakäyntiaika
jännite / virta / taajuus
jännite / taajuus
siirry ohitukseen / akkutesti / näyttötesti/hälytystilan kuittaus

päivämäärä / näytön kontrasti / kielen vaihto / releasetukset / signaali
tulot / sarjaporttiasetukset / aloitusnäyttö / salasana / äänihälytykset /
akun lataustapa / + lista vakioasetuksista
SERVICE SETTINGS säädä parametrit / säädä tapahtumat / paluu / poista kaikki / +
HUOLTOASETUKSET modeemisoiton asetukset
USER SETTINGS
KÄYTTÄJÄN ASETUKSET

SETTINGS ASETUKSET
I
IDENTIFICATION TUNNISTUS
I
TURN UPS ONKÄYNNISTÄ
I
TURN UPS OFF
SAMMUTA
I
TURN SYSTEM ON
KÄYNNISTÄ JÄRJESTELMÄ
I
TURN UPS OFF
SAMMUTA
I
TURN SYSTEM OFF
SAMMUTA JÄRJESTELMÄ

->

UPS malli / osa nro / sarjanro / päivitykset

->

-

Näyttötoimintovalikon selitykset.
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Käyttöasetukset
UPSin tavanomaiset käyttäjän valittavat asetukset on esitetty alla. Huomaa, että osa asetuksista
tulee voimaan UPSin seuraavan käynnistyksen yhteydessä. Voit muuttaa käyttäjäasetuksia
UPS:in etupaneelista; valitse: SETTINGS ® USER SETTINGS
Kuvaus

Asetusvalinnat

Oletusarvo

Yleiset:
Näytön kontrastin asetus

+/-

keskimääräinen

Näytön kieli

[englanti], [espanja], [ranska], [saksa]

englanti (Iso-Britannia)

Pvm ja kellonaika
Äänihälytykset
Normaali näyttökuva
Käyttäjän asetusten salasana

[xxxx-xx-xx]
[normaali], [poistettu]
[logo], [mimiikka]
[ei tarvita], [salasana asetettu]

0001-01-01
normaali
Product name
ei tarvita

Nimellisarvot:
Nimellinen lähtöjännite
Nimellinen lähtötaajuus
Tasasuuntaajan vaihevirran raja

[220], [230], [240]
[50 Hz], [60 Hz]
Askel: 1 A

230 Volttia
50 Hz
32 A

Tietoliikenne ja liitännät:
Ohjauskäskyt pois käytöstä
Tietoliikennenopeus

[käytössä], [pois käytöstä]
[1200], [2400], [9600], [19200]

pois käytöstä
19200 bps.

Standardi relelähtö -toiminto

[UPS ON/OK], [tavanomainen], [akku heikko],
UPS ON/OK
[järjestelmä ohituksella], [järjestelmä akuilla]

Signaalin tulo #1-2 toiminnot

[ei mitään], [katso signaalitulot]

ei mitään

Laitteiston kaukopysäytys viiveellä.
Kaukopysäytys uudelleenkäynnistys mahdollisuudella.

Askel: 1 sekunti

120 sekuntia

[ei mitään], [kts. signaalitulot]

XSlot oletusarvot:
#1: akulla
#2: akkujännite
alhainen
#3: UPS on/ok
#4: ohituksella

XSlot relelähtöä 1-4 toimintoa

XSlot tulosignaali (pitkä katko Rx kautta)
XSlot pysäytyssignaalin aktivoinnin viive ennen signaalin hyväksymistä

ei mitään
Askel: 1 sekunti

5 sekuntia

[käytössä], [pois käytöstä]

käytössä

Tahdistuminen vaaditaan vaihdettaessa ohitukselle

[vaaditaan], [ei vaadita]

ei vaadita

Vaihto ohitukselle ylikuormitustilassa
Tahdistuminen käytössä
Ohitusjännitteen poikkeaman yläraja
Ohitusjännitteen poikkeaman alaraja
Tahdistumis-ikkuna
Taajuuden muuttumisnopeus

[välittömästi], [viiveellä]
[käytössä], [ei käytössä]
+1% ... +20%, askel: 1%
-1% ... -20%, askel: 1%
0.5 ... 3.0 Hz, askel: 0.1 Hz
0.1 ... 3.0 Hz/s, askel 0.1 Hz/s

välittömästi
käytössä
+10%
-15%
±2.0 Hz
0.2 Hz/s

Ohitus ja tahdistuminen:
Ohituksen käyttö
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Akustotiedot ja asetukset:
ABM latausjaksotus ei käytössä
Latauksen lämpötilakompensointi
Akun koon asetus
36 kpl akustojen määrä /string)
Heikon akun hälytystaso
Automaattinen akkutuen testi
Maksimi latausvirta

[käytössä], [ei käytössä]
[käytössä], [ei käytössä]
Askel: 1 W/kenno
0 (ei akkuja), 1, 2, 3, 4...
Askel: 0.01 V/kenno
[käytössä], [ei käytössä]
Askel: 0.1 A [maks. 25 A]

käytössä
käytössä
24 W/kenno
1 akusto (string)
1.88 V/kenno
käytössä
3A

Lähtö päällä, automaattinen lähdön käynnistyksen viive

[ei käytössä], [aseta viive, askel: 1 sekunti]

0 sekuntia

Lähtö pois, automaattinen akkukäytön viive,
jonka jälkeen lähtö kytketään pois

[ei käytössä], [aseta viive, askel: 1 sekunti]

ei käytössä

Ensisijainen toiminta tasasuuntaajan tulon
katketessa

[akkutoiminta], [ohitustoiminta]

akkutoiminta

Kohteessa kaapelointivika / väärä Nollan
kytkentä

[käytössä], [ei käytössä]

käytössä

Tehostrategia

[normaali], [korkea hyötysuhde]

normaali

Rinnankäyvien laitteiden määrä

[yksittäinen laite], [laite #1], [laite #2], [laite
#3], [laite #4]

yksittäinen laite

Rinnankäyttötila

[redundanttinen tila], [kapasiteettitila]

redundanttinen
tila

Synkronointi
Käynnistyksen automaattinen kalibrointi
Rinnankäynti XCP
Pienin kuorman syöttävä laitemäärä

[käytössä], [ei käytössä]

käytössä

[järjestelmä], [laite]
[0], [1], [2], [3], [4]

järjestelmä
2

Käyttäjän ensisijaiset asetukset:

Rinnankäyttöasetukset:

Taulukko 29. Käyttäjän asetukset nestekidenäytön (LCD) valikossa.

Käyttöasetusten konfigurointi
Käyttöasetuksia voi konfiguroida etupaneelista. Valitse Asetukset (Settings) päävalikosta ja
valitse sen jälkeen (User Settings) Käyttöasetukset.

Kielen vaihto
Kielivalikko saadaan esiin painamalla äärimmäisenä vasemmalla oleva painike alas ja pitämällä sitä
alhaalla noin 3 sekuntia. Toiminto voidaan suorittaa miltä tahansa LCD-näytön valikkonäytöltä.
Mikro-ohjelmiston oletusarvona on neljä pääkieltä: englanti, espanja, ranska ja saksa. Paikalliselta
huollon edustajalta voidaan tilata paikallisia kielipaketteja kuten suomi,kiina, kreikka ja venäjä.

Latausvirran vaihto
Maksimilatausvirran asetukset pitäisi tarkistaa, jos tarvittava varmistusaika vaatii yli 3 Ampeerin
latausvirran.
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Kuorma (kVA)
p.f. 0.7
10
10
10
10

Taulukko 30.

Varakäyntiaika Minimi virta
1h
3h
5h
10 h

1.8 A
4A
6.5 A
13 A

Kuorma (kVA)
p.f. 0.7
15
15
15
15

Varakäyntiaika

Minimi virta

1h
3h
5h
10 h

2.5 A
6.5 A
9A
18 A

Vaadittavat akustonlatausvirrat.

Valitse maksimilatausvirta Käyttöasetusvalikosta (User Settings menu). Oletusarvo on 3.0 Amp
ja sen voi muuttaa 20 Ampeeriin asti. Minimiaskel on 0.1 A.

Huom!
Maksimilatausvirta riippuu UPS-laitteen kuormasta ja nimellistehosta.  Jos UPS käyttää
maksimikuormaa, maksimilatausvirran korkein taso on 3.0 A, mikä on myös oletusarvo.  
Nyrkkisääntönä voidaan pitää sitä, että 1 kW aleneminen kuormassa antaa 2.0 A
ylimääräistä latauskapasiteettia.  Esimerkiksi, latauskapasiteetti on 5 Ampeeria 8 kW
kuormalla, ja 7 Ampeeria 7 kW kuormalla.

Relelähtö
Relelähtöjä voidaan käyttää kaukohälytysilmoituksissa.
Jokaisessa releessä on neljä esiohjelmoitua standardiasetusta hälytyksille:
•

ohituksessa, UPS ok, akku huono, akulla

Yksi releen standardiasetus on “custom”, joka voidaan räätälöidä käyttäjälleen.
Räätälöityjen hälytysten valinta tapahtuu seuraavasti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Paina mitä tahansa ohjaustaulun näppäintä päästäksesi LCD-näytön toimintoihin.
Valitse ensin “SETTINGS”, sitten “USER SETTINGS” ja lopuksi “RELAY CONFIG” LCD-valikosta.
Valitse rele, jonka haluat konfiguroida (ALARM-1 on kiinteä relelähtö X57).
Valitse “empty” poistaaksesi vanhat asetukset.
Valitse “custom” ja aktivoi tarvittavat hälytykset oikeanpuoleisella painikkeella.
Valinnan jälkeen paina “OK”-näppäintä
Testaa lopuksi, että UPS antaa oikean hälytyksen.

Käynnistäminen
Tarkista UPSin mekaaniset ja sähköasennukset ennen käynnistämistä. Käy allaoleva
tarkastuslista läpi toisen henkilön kanssa.

Tarkastuskohteet










Lue toimitetut turvaohjeet ennen toimenpiteiden aloittamista.
Laite on asennettu mekaanisen asennuksen ohjeiden mukaisesti.
Ympäristön olosuhteet vastaavat vaatimuksia.
Tuuletusilma virtaa vapaasti.
UPS on asianmukaisesti maadoitettu.
Tulo- ja ohitusjännitteet vastaavat UPSin nimellisjännitettä.
Tulon, ohituksen, akun ja lähdön liitännät ovat asianmukaiset.
Asianmukaiset tulon ja ohituksen sulakkeet ja erottimet on asennettu.
Asianmukaiset erottimien takajännitteen varoitustekstit paikallaan.
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Oikean kokoiset kaapelit asennettu.
UPSin sisällä olevat ulkoisen ohjauksen liitännät kunnossa.
UPSiin ei ole asennuksen jälkeen jäänyt työkaluja, vieraita esineitä tai pölyä.
Suojapaneelit paikoillaan.
MBS vaihtoehto on asetettu UPS asentoon oletusarvona.

Kun tarkastuslista on käyty läpi voidaan aloittaa UPSin käynnistäminen:

1. Käännä akun F1 ja tulon F2 katkaisimet ON -asentoon.
2. UPS siirtyy valmiustilaan ja alkaa ladata akkuja tuulettimen ollessa käytettävissä.
Valmiustilassa lähdössä ei ole jännitettä.

3. Paina mitä tahansa ohjauspaneelin painiketta LCD -näytön aktivoimiseksi.
4. Valitse “TURN UPS ON” LCD -näytön valikolta (kts. näyttötoiminnot)
5. Pidä ↵ painiketta alhaalla 2 sekuntia. Tänä aikana ei tule kuulua äänimerkkejä.
UPS tarkastaa sisäiset toimintonsa, tahdistuu ohitukseen ja alkaa syöttää kuormaa. Vihreä LED
vilkkuu mikäli tulee aktiivinen ilmoitus. Normaalitoiminnan aikana vihreä LED palaa jatkuvasti
ellei saada uusia aktiivisia ilmoituksia kuten “ei tahdistunut”.
Lähtöjännite tarkastetaan LCD -näytön lähdön arvojen näytöltä. UPS syöttää kuormaa mikäli
lähdössä on jännite.

Akkukäynnistys
UPS käynnistyy akuilla mikäli verkkovirtaa ei saada. Huomaa, että tässä tapauksessa UPS
saattaa toimia hieman eri tavoin kuin normaalikäynnistyksen aikana.

Käynnistys hätäpysäytyksen (EPO) jälkeen
1.
2.
3.

Selvitä hätäpysäytykseen (EPO) johtanut syy.
Varmista, ettei UPS:n uudelleenkäynnistys aiheuta vaaraa.
Suorita tavanomaiset käynnistystä edeltävät tarkastukset ja jatka käynnistysohjeiden mukaisesti.

Pysäyttäminen
Pysäyttäminen ohjauspaneelista:

1. Paina mitä tahansa ohjauspaneelin painiketta nestekidenäyton (LCD) toimintojen aktivoimiseksi.
2. Valitse “TURN UPS OFF” nestekidenäytön valikolta (kts. näyttötoiminnot)
3. Pidä ↵ painike alhaalla 5 sekuntia. Tänä aikana kuuluu merkkiääni.
4. UPS suorittaa sulkemistoimenpiteet.
5. Käännä akun F1 ja tulon F2 katkaisijat OFF -asentoon. Pysäyttäminen on suoritettu.

Huomio!
Toiminnot ovat erilaiset mikäli UPS pysäytetään ohjelmoitavasta tulosta tai tietoliikennekortilta. Mikäli akun ja tulon katkaisijat jätetään ON -asentoon, UPS siirtyy valmiustilaan
ja alkaa ladata akkuja tuulettimen ollessa käytettävissä. Lähdössä ei ole jännitettä
valmiustilan aikana.
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8. Ylläpito
Laitteen sisällä tapahtuvia toimenpiteitä saavat tehdä ainoastaan valmistajan tai valmistajan
valtuuttaman edustajan huoltoteknikot.
Vianetsintämenetelmällä löydetään helposti ratkaisu mikäli UPSissa todetaan häiriö. Käyttäjän
tulee aloittaa vianetsintä mikäli nestekidenäytöllä on aktiivinen hälytys. Huoltopalveluun tulee
ottaa yhteys jos aktiivinen hälytys on tavanomaisesta poikkeava ja näytössä on huoltokoodi.
Ottakaa yhteys huoltopalveluun mikäli ette pysty ratkaisemaan ongelmaa.
Nestekidenäyttö

Kuvaus

Toimenpiteet

Ylikuormitus
(Overload)

Kytketty kuorma vaatii enemmän tehoa
kuin UPS on mitoitettu tuottamaan.
Vaihtosuuntaaja tai staattinen ohitus
syöttävät ylimääräisen kuorman tason.

Sulje vähiten tärkeä UPSiin liitetyistä
kuormista. UPSin tulee siirtyä normaaliin
toimintaan kun kuorman taso on hyväksyttävä.

Akkutesti ei onnistunut
(Battery test failed)

Akut on todettu viallisiksi.

Akut tulee uusia. Ota yhteys UPSin valmistajaan tai edustajaan.

Akkujännite alhainen
(Battery low)
Akku käytöllä
(On battery)
Ylikuumentuminen
(Overtemperature)

Taulukko 31.

UPS toimii varastoidun energian varassa. Suorita välittömästi suojatun kuorman
Se tulee sammumaan pian johtuen alhais- hallittu pysäyttäminen tietojen häviämisen
esta akkujännitteestä.
välttämiseksi.
Tallenna data ja suorita serverikuorman
UPS toimii varastoidun energian varassa.
hallittu pysäyttäminen.
Tarkasta tuulettimien toiminta ja että
UPSin korkea lämpötila havaittu.
tuuletusaukoissa ei esteitä. Varmista ettei
ympäröivä lämpötila ole liian korkea.

Eräitä UPS laitteen nestekidenäytöllä esitettäviä hälytyksiä.

Säännöllinen huolto / huoltovälit
Asianmukaiseen käyttöympäristöön sijoitettuna UPS vaatii erittäin vähän huoltoa. Häiriöttömän
toiminnan takaamiseksi suosittelemme huoltosopimuksen solmimista asiakaspalvelun kanssa.
Huoltotoimenpide

Huoltoväli

Akkujen vaihto
Akkutesti
Tuuletuspuhaltimen vaihto

~ 3-5 vuotta / huolto
~ 18 kk / huolto
~ 5 vuotta / huolto

Taulukko 32.

Valmistajan suosittelemat normaalit huoltovälit.

Akut
Akkujen kunto on ratkaisevan tärkeää toiminnan kannalta. UPS ilmaisee ääni- ja
näyttöhälytyksin, mikäli akuston kapasiteetti on laskenut. UPS laitteet on varustettu
automaattisella akkutestitoiminnolla ja ABM ohjaus- ja valvontatoiminnolla, jotka seuraavat
jatkuvasti akuston tilaa.
Akkujen huollon tai huollon valvonnan tulee suorittaa henkilöstö, joka on perehtynyt akkuihin
ja niitä koskeviin varotoimenpiteisiin. Akkuja uusittaessa on käytettävä yhtä monta alkuperäisen
tyyppistä akkua.
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Huomio!
Akkuja ei saa hävittää polttamalla. Akut voivat räjähtää. Alä avaa tai vahingoita akkuja. Ulos
päästetty akkuhappo vahingoittaa ihoa ja silmiä ja voi olla myrkyllistä.

VAROITUS!
RÄJÄHDYSVAARA, JOS AKUN TILALLE VAIHDETAAN
VÄÄRÄNTYYPPINEN AKKU.
HÄVITÄ KÄYTETYT AKUT VIRANOMAISTEN
OHJEIDEN MUKAISESTI

Tuuletin
UPSin tuulettimen käyttöikä on noin 60 000 tuntia. Käytännössä käyttöikä riippuu ympäristöstä
ja ympäröivästä lämpötilasta.
Tuulettimen rikkoutuminen voidaan ennakoida laakereiden voimistuneesta äänestä. Äänen
voimistuttua suositellaan tuulettimen välitöntä uusimista.
Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemia varaosia.

LED näytöt
UPS laitteessa on (4) LEDiä käyttötilan ilmaisemiseen.
Graafinen merkki

Taulukko 33.

LED

Kuvaus

Huom.

vihreä

UPSin tila normaali

Vilkkuu kun uusi ilmoitus aktiivinen

keltainen 1

UPS akkukäytöllä

keltainen 2

UPS ohituskäytöllä

punainen

UPSissa aktiivinen hälytys

Vilkkuu kun uutta hälytystä ei kuitattu ja
yhä aktiivinen

LED -valojen kuvaus.

Huolto-ohituskytkimen (MBS) käyttö
Huolto-ohituskytkin voi olla laitteistossanne joko vakiovarusteena tai vaihtoehtona riippuen
tilatusta kokoonpanosta. Huolto-ohituskytkintä saa käyttää ainoastaan koulutuksen saanut
henkilö, joka on perehtynyt UPSin toimintaan ja käyttöön. UPSin täydellinen kytkentäkaavio,
josta ilmenee huolto-ohituskytkimen sijainti, on esitetty käsikirjan asennusjaksossa.

Huomio!
Huolto-ohituskytkin (MBS) koostuu kolmesta kytkimestä. Oikean järjestyksen huomiotta
jättäminen voi katkaista sähkönsyötön kriittiselle kuormalle.
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Kuva 34. Kolmen huolto-ohituskytkimen (MBS) normaaliasennot.

UPSin kytkeminen normaalitilasta mekaaniselle ohitukselle
Toimenpiteet UPSin siirtämiselle mekaaniselle ohituskytkimelle on kuvattu alla.

Kuva 35. Kolmen huolto-ohituskytkimen (MBS) normaaliasennot, UPS syöttää kuormaa.
Katkeamaton siirto normaalitilasta huolto-ohitukseen:
1.

Normaalin aloitustilan tulee olla allaoleva:

2.

Siirrä ohjauspaneelista UPS sisäiseen staattiseen ohitukseen. Muista tarkistaa siirto ennen
seuraavaa vaihetta.

3.

Poista kytkimien S1-3 lukituslevy.

4.

Käännä S1 kytkin ON -asentoon UPSin ohittamiseksi:

5.

Käännä S3 kytkin OFF -asentoon UPSin lähdön irtikytkemiseksi:

6.

Pysäytä UPS ohjauspaneelista.

7.

Käännä F1 akku- ja F2 tulo- katkaisija OFF asentoon.
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8.

Käännä S2 kytkin OFF -asentoon UPSin ohituksen tulon irtikytkemiseksi:

9.

Kiinnitä takaisin kytkimien S1-3 käytön estävä lukituslevy.

10. UPS on nyt mekaanisesti ohitetussa tilassa, kaavio alla:

UPSin kytkeminen mekaaniselta ohitukselta normaalitilaan
Toimenpiteet UPSin siirtämiselle takaisin normaalitilaan on kuvattu alla.

Kuva 36.

Kolmen huolto-ohituskytkimen (MBS) huoltoasennot, ohitus syöttää kuormaa.

Katkeamaton siirto mekaanisesta ohituksesta normaalitilaan:
1.

Normaalin aloitustilan tulee olla allaoleva:

2.

Poista kytkimien S1-3 lukituslevy.

3.

Käännä S2 kytkinON -asentoon ohitustulon kytkemiseksi UPSiin:

4.

Käännä F1 akku- ja F2 tulo- katkaisija ON -asentoon.

5.

Käynnistä UPS ohjauspaneelista ja odota kunnes käynnistystoiminta suoritettu. Varmista,
ettei UPS näytä hälytyksiä tai huomautuksia vihreän LED valon palaessa. Lähtöjännitteen
voi tarkistaa nestekidenäytöltä.

6.

Siirrä ohjauspaneelista UPS sisäiselle staattiselle ohitukselle. Muista tarkistaa siirto ennen
seuraavaa vaihetta.
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7.

Käännä S3 kytkin ON -asentoon UPSin lähdön kytkemiseksi kuormaan:

8.

Käännä S1 kytkin OFF -asentoon ohituksen lähdön irtikytkemiseksi:

9.

Siirrä UPS normaalitoimintaan ohjauspaneelista.

10. Kiinnitä takaisin kytkimien S1-3 käytön estävä lukituslevy.
11. UPS on nyt normaalitoiminnassa, kaavio alla:
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9. Rinnankytketyt järjestelmät
Yleistä
Rinnankytketyt UPS-järjestelmät jaetaan joko redundanttivarmennus- tai kapasiteettijärjestelmiin. Redundanssia järjestelmää käytetään parantamaan järjestelmän luotettavuutta
N+1 rinnakkaisella toisiaan varmentavalla UPS-yksiköllä. Kapasiteettia kohottavalla
järjestelmällä taas pyritään tuottamaan mahdollisimman suuri lähtöteho eikä keskitytä
järjestelmän luotettavuuden maksimoimiseen.
Valinta järjestelmän redundanssi- ja kapasiteettitoimintovaihtoehtojen välillä tehdään
parametrivalinnalla. On tärkeä muistaa, että valittu toimintamuoto ratkaisee lähtötehoalueen ja
järjestelmän kokonaisluotettavuuden.
Rinnan kytketyt Hot Sync™-tekniikalla varustetut UPS-laitteet jakavat tasaisesti kuormansa.
Rinnankytkettävät lähtöliittimet voidaan kytkeä yhteen rinnankäyntimoduuliin tai -keskukseen,
joka toimii samalla järjestelmän osana, jossa on myös järjestelmän huolto-ohituskytkin; myös
asiakkaan varmennettuun ryhmäkeskukseen voidaan asentaa rinnankäyntiin vaadittavat
kytkimet. Rinnankytketyssä redundanttisessa järjestelmässä huoltokytkimet mahdollistavat
yksittäisten UPS-yksiköiden huolto- ja kunnossapitotyöt. Kapasiteettijärjestelmät vaativat sen
sijaan yhteisen järjestelmän ohituskytkimen osiensa turvallisia huolto- ja kunnossapitotöitä
varten.

Kuva 19 Rinnankytketyt UPS-järjestelmät
Voit laajentaa tai parantaa vanhan kapasiteetti-/redundanssijärjestelmäsi suorituskykyä
lisäämällä UPS-yksiköitä. Vain valmistajan tai valmistajan valtuuttaman jälleenmyyjän
huoltoteknikko saa tehdä UPS-järjestelmän lisäasennukset.
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Rinnankäyntikeskus (SPM)
UPS-valmistajan toimittamassa rinnankäyntikeskuksessa (SPM) on sisäänrakennetut kytkennät
jopa kolmeen rinnakkaiseen UPS-yksikköön. SPM-moduulin avulla on mahdollista käyttää kahta
erillistä UPS-yksikköä ja yhtä ohitusyhteyttä. Ohitusvaihtoehtoa voidaan käyttää huollon aikana
tai testitarkoituksiin.

Huom!
Kuormitusta ei ole lupa syöttää yhtäaikaisesti ohituksen pääsyötöstä ja UPSyksikön(yksiköiden) vaihtosuuntaajalta/-suuntaajilta. Kun kytkintä, johon ohitus on
kytketty, käännetään ON/OFF asentoon, UPS-laitteen tulisi olla staattisella ohituksella tai
suljettuna.

Huom!
Järjestelmän ylläpitämä kuormitus rajoitetaan 15 kVA:n teholle, mikäli
rinnankäyntikeskukseen on kytketty kaksi UPS-laitetta ja ohitus. (Katso kytkentäkaaviot
alla)
Rinnankäyntikeskuksessa liitännät ovat neljälle johtimelle(L1, L2, L3 ja N) sekä liitännät
maadoituksille (PE). Ylin maadoitusliitinnapa on kuormituskaapelia varten ja alemmat UPSlaitteita varten. Johdotus tehdään annettujen kytkentäkaavioiden mukaisesti. Liittimet ja
kaapeleiden reititys näytetään kuvassa 39, rinnankäyntikeskuksen kaapelireitit. Katso myös
taulukosta 42 erilaisten UPS-ohjearvojen kaapeli- ja sulakekoot.

Kuva 38. Rinnankäyntikeskuksen (SPM) mitat
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Kuva 39. Rinnankäyntikeskuksen (SPM) kaapelireitit

Kuva 40. Rinnankäyntikeskuksen kytkentäkaavio, johon on kytketty kolme UPS-laitetta
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Kuva 41. Rinnankäyntikeskuksen kytkentäkaavio, johon on kytketty kaksi UPS-laitetta ja ohitus.
UPS-yksikkö
8 kVA
10 kVA
12 kVA
15 kVA
SPM-moduli
8 kVA
10 kVA
12 kVA
15 kVA
16 kVA
20 kVA
24 kVA
30 kVA
36 kVA
45 kVA

Kaapeli A
2.5 mm2
4 mm2
6 mm2
6 mm2
Kaapeli B
2.5 mm2
4 mm2
6 mm2
6 mm2
6 mm2
10 mm2
10 mm2
16 mm2
16 mm2
35 mm2

Kaapeli C
4 mm2
4 mm2
6 mm2
6 mm2
Kaapeli D
4 mm2
4 mm2
6 mm2
6 mm2
6 mm2
16 mm2
16 mm2
16 mm2
16 mm2
16 mm2

Sulake 1
16 A
20 A
25 A
32 A
Kaapeli E
2.5 mm2
4 mm2
6 mm2
6 mm2
(6 mm2)*
(10 mm2)*
(10 mm2)*
(16 mm2)*
-

Taulukko 42 Erilaisten rinnankäyvien järjestelmien kaapelien ja sulakkeiden minimiarvot asennustavalla C. *(järjestelmän ohitus ei ole sallittua)

Huom.!
Kuorman kaapeli on varustettava suojasulakkeilla, ellei käytetä valmistajan
rinnankäyntikeskusta (tai vastaavaa).
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Rinnankytketyn järjestelmän vaatimien kaapelien pituus on mitoitettava seuraavien alla
esitettyjen kaavojen mukaan, jotta staattisessa ohitustilassa yksiköiden välinen virta olisi
jotakuinkin sama (ks. seuraava kaava ja kuva):
Kokonaispituus 1A + 1B

= kokonaispituus 2A + 2B

				

= kokonaispituus 3A + 3B

				

= kokonaispituus 4A + 4B

Tulo- ja lähtökaapelien yhteispituuden vaihteluväli on noin ± 10 % kaavan arvosta. Jos
asennettavana on vain kaksi UPS-yksikköä (rinnakkaisessa varmennustoiminnossa), ym. rajoitus
ei ole voimassa, koska kumpikin UPS pystyy yksinäänkin täyttämään ohitustilan tehovaatimuksen.
Mahdollisia tulevaisuuden laajennuksia ei tällöin ole huomioitu.
B-kaapelien pituussuositus on 2 m tai yli.

Kuva 43 Ohitustoiminnon kytkentäkaavio ja kaapelin pituuden mitoitus

Huom.!
Huolto-ohituksen tilatiedon signaalitulojohtimet on liitettävä kaikkiin UPS-yksiköihin, jos
kytkentä tehdään.
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XSlot Hot Sync-kortti: Asennus ja kytkennät
Kyetäkseen rinnakkaistoimintoon kaikki rinnankytketyt UPS-yksiköt on varustettava XSlot Hot
Sync-kortilla (ks. kuva alla). Kortti asennetaan UPS:n etupuolella olevaan vapaaseen XSlotkorttipaikkaan (ks. luku ”XSlot-tiedonsiirto”).
Pistoke J3
1

6

Nimi
Alarm/Hälytys
Alarm Rtn/Hälytys
Rtn
Alarm Relay NC/
Hälytysrele NC
Alarm Relay Com/
Hälytysrele Com
Alarm Relay NO/
Hälytysrele NO
TX

7

TX

8
9
10

CAN L
CAN H
Shield/suoja

2
3
4
5

Kuvaus
Ohjelmoitava UPS-hälytys. Aktivoituu
ulkopuolisella potentiaalivapaalla
koskettimella.
Normaalisti suljettu kytkentä aukeaa
kun UPS on ohituksella.
Ohituskytkennän paluu/signaalimaa.
Normaalisti avoin kytkentä sulkeutuu
kun UPS on ohituksella.
Etänäyttöpaneeli (RMP), Relekytkentämoduuli (RIM), tai Valvovan kytkentämoduulin (SCM) kytkennät.
Tietokoneverkko (CAN) Tulo rinnankäynnin toiminnoille.

Kuva 44 XSlot Hot Sync-kortti ja -liitin
Hot Sync-tiedonsiirtojohdotus on tehtävä suojatulla kierretyllä (STP)-parijohdolla alla olevan
(kuva 27) kuvan mukaan. Suojatun johtimen enimmäispituus on 40 m. Suojaus on yhdistettävä
liitinnapaan 10 johtimen molemmissa päissä. Varmista, että eri UPS-järjestelmäyksiköiden
napaisuus on sama.
Tiedonsiirtokaapelin kytkennät
UPS 1:n CAN-kortilta

UPS 2:n CAN-korttiin

UPS 3:n CAN-korttiin (jos UPS 4:n CAN-korttiin
asennettuna)
(jos asennettuna)

J3-8 (L)
J3-9 (H)

J3-8 (L)
J3-9 (H)

J3-8 (L)
J3-9 (H)

J3-8 (L)
J3-9 (H)

Kuva 45 Tiedonsiirtokaapelin kytkennät
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Huom.!
Hot Sync CAN-kortilla on kytkentäjohdolla J7 aikaansaatu sisäänrakennettu päätevastus.
Oletuskytkennän asetus ilman päätevastusta on J7: Pin 2-3. Sijoita kytkentäjohto J7
oikeaan asetukseen: ensimmäisessä ja viimeisessä UPS-moduulissa pitäisi CAN-väylän
päätevastuksen olla asetettu (Jumper J7: Pin 1-2).

Kuva 46 XSlot Hot Sync-kortti ja siltausliitinasetukset: Vastus liitettynä: Liitosnavat PIN 1 ja PIN 2 kytkettyinä, Vastus ohitettuna: PIN 2 ja PIN 3 kytkettyinä (oletusarvo).

Rinnankäyvän järjestelmän toiminta
Käynnistys

Huom.!
Varmista ennen käynnistystä, että UPS:ien asennukset / kytkennät ja maadoitukset
on tehty ao. ohjeiden / kytkentäkaavioiden mukaisesti molemmilla UPS-laitteilla ja
rinnakäyttömoduulilla. Varmista myös, että XSlot HotSync-kortit on asennettu oikein ja
tiedonsiirtoyhteys UPS:ien välillä on kuvan 27 mukainen.
Kun asennukset ja kytkennät on tarkastettu ja hyväksytty, käynnistys voidaan aloittaa.

Huom.!
Jos teet muutoksia asetuksiin User Settings-valikossa, samat muutokset on tehtävä
erikseen jokaiseen järjestelmän rinnan kytkettyyn UPS-yksikköön.
Tee seuraavat toimenpiteet erikseen jokaiselle UPS-laitteelle, jotka liität samaan järjestelmään.
1.

Aseta akusto- ja verkkosyötön katkaisijat/käyttökytkimet ON-asentoon.

2.

UPS-yksiköt siirtyvät stand-by-valmiustilaan ja alkavat ladata akkujaan; tuulettimet toimivat.
Lähtöliitin on jännitteetön valmiustilassa.

3.

Paina jotakin ohjauspaneelin näppäintä LCD-näyttövalikkojen avaamiseksi.

4.

Nimeä rinnankytketyn järjestelmän laitteen (unit) numero: Esim. (unit) laite #1, (unit) laite
#2, (unit) laite #3 tai (unit) laite #4. Selaa: SETTINGS -> USER SETTINGS -> PARALLEL
OPERATION SETTINGS -> PARALLEL UNIT NUMBER
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5.

Valitse kuormalle sähköä syöttävien laitteiden (units) vähimmäismäärä: 0 - 4. Selaa:
SETTINGS -> USER SETTINGS -> PARALLEL OPERATION SETTINGS -> MINIMUM UNITS TO
SUPPORT LOAD
Suorita seuraava työvaihe (vaihe 6) vain yhdelle järjestelmään kuuluvalle UPS-laitteelle.

6.

Palaa päävalikkoon ja valitse TURN SYSTEM ON.

Jokainen järjestelmän UPS-yksikkö suorittaa sisäisten toimintojensa tarkastuksen, synkronoi
toimintansa bypass-ohitustilaan ja alkaa syöttää kuormaa.

Huom.!
Ensikäynnistyksensä jälkeen on järjestelmän kuormanjako kalibroitava. Ennen kuin
kalibrointi voidaan suorittaa, on järjestelmän syötettävä kuormaa (-laitetta).
7.

Selaa seuraavat valikot ja valitse toiminto: SETTINGS -> USER SETTINGS -> PARALLEL
OPERATION SETTINGS -> START AUTO CALIBRATION

Sammutus
Kun järjestelmä on toiminnassa ja UPS:t syöttävät kuormaa, käytössäsi on kaksi erilaista tapaa
sammuttaa järjestelmä. Voit halutessasi sammuttaa koko järjestelmän tai vain yhden UPSlaitteen.
1.

Siirry valikkoon ”TURN SYSTEM OFF” (sammuta järjestelmä) päävalikosta  kaikki
järjestelmän UPS:t siirtyvät stand-by-valmiustilaan.

2.

Siirry valikkoon "TURN UPS OFF" (sammuta UPS)  vain valitsemasi UPS siirtyy stand-byvalmiustilaan.
Kun UPS on stand-by-valmiustilassa, se lataa akustoaan ja puhallin on toiminnassa. Standby-tila mahdollistaa nopean uudelleenkäynnistyksen. Jos jotkin tai kaikki järjestelmän UPSyksiköt on sammutettava kokonaan, siirry kohtaan 3.

3.

Siirry valikkokomentoon "TURN UPS OFF" ja pidä -painiketta painettuna 5 s ajan;
merkkiääni kuuluu painikkeen painalluksen ajan.

4.

UPS pysähtyy ohjelmoidusti.

5.

Kytke akusto- ja verkkosyöttökatkaisijat OFF-asentoon (pois päältä), ja sammutus on
suoritettu.
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10. Käytetyn UPS-laitteen ja akkujen
kierrättäminen
Ennen UPSin tai akustokaapin lopullista käytöstä poistamista on akusto poistettava. Akkujen
kierrätyksessä ja hävittämisessä on noudatettava voimassa olevia määräyksiä. Johtuen suuresta
energiasta ja korkeasta jännitteestä akkujen poiston saa suorittaa ainoastaan valtuutettu
huoltohenkilöstö.
Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua ei saa hävittää samalla tavalla kuin muita yhdyskuntajätteitä.
Asianmukaisesta hävittämisestä huolehtii paikallinen jätehuolto-/kierrätys-/uudelleenkäyttö-tai
ongelmajätekeskus paikallisen lainsäädännön mukaisesti.
Tuotteessa olevien tunnisteiden kuvaus :

Käytä paikallisten määräysten mukaisia, paikallisia keräilyjärjestelmiä, kun käsittelet sähköja elektroniikkalaiteromua.

Varoitus!
VAARALLISIA AINEITA. Akustossa voi olla korkea jännite sekä syövyttäviä,
myrkyllisiä ja helposti syttyviä aineita. Huolimaton käsittely voi aiheuttaa vakavia
vaaratilanteita. Käytöstä poistettuja akkuja ei saa jättää normaalin jätehuollon hoidettavaksi,
vaan ne on toimitettava asianmukaisesti hävitettäviksi. Akkujen käsittelyssä, varastoinnissa
ja hävittämisessä on aina noudatettava viranomaisten antamia ohjeita. Noudata
jätehuoltolainsäädännön määräyksiä ja käytä viranomaisten hyväksymiä jätehuoltoyrityksiä
sähkölaitteiden ja elektroniikkajätteen hävityksessä.
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11. Mittapiirrokset

Kuva 47.

UPS mallit ilman akkukaappeja.

Kuva 48.

UPS mallit joissa (1) ja (2) alapuolista akkukaappia.

Kuva 49.

UPS mallit joissa (1) ja (2) alapuolista akkukaappia ja sisäinen MBS.
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Kuva 50. Ulkoiset akkukaappimallit joissa (2) ja (3) osastoa.

Kuva 51. UPS mallit joissa keskellä akku- ja alimmaisena muuntajaosastot.
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12. Tekniset tiedot
Standardit
UPS
Turvallisuus
EMC
Tuote

8 kVA

10 kVA
12 kVA
IEC 62040-1-1, EN 62040-1-1 ja EN 60950
EN 50091-2
IEC 62040-3 ja EN 62040-3

15 kVA

Ympäristö
UPS
Ymp. lämpötila
Suhteellinen kosteus
Korkeus merenpinnasta
Värinä

8 kVA

10 kVA
12 kVA
15 kVA
0 - +40°C (elektroniikka) 15 - +25°C (akut)
0 - 95%, tiivistynyttä vettä ei saa esiintyä
< 1000 m merenpinnan yläpuolella +40°C:een
IEC 68-2-6; max 0,3 mm (2-9Hz), max 1m/s2 (9-200 Hz) sinimuotoinen

Mekaaninen kokoonpano
UPS
Mitat
- leveys
- syvyys
- korkeus

8 kVA

10 kVA

12 kVA

15 kVA

305 mm
702 mm
817 mm (32 akkua) tai 1214 mm (64 akkua)

Paino
- ei akkua
- 32 akkua
- 64 akkua
- 32 akkua ja muuntaja
- MBS
Väri

75 kg
165 kg
275 kg
280 kg
+17 kg
RAL 9005 musta

Ominaisuudet
UPS
Hyötysuhde
- nimelliskuorma
Lämpöhäviö
Varakäyntiaika
- kuorma pf 0,7
(+ 25°C ympäristön
lämpötila)
Melu (ISO 7779)
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8 kVA

10 kVA

12 kVA

15 kVA

92%

92%

92%

93%

< 580 W
10 min (32 akkua 7 Ah)
15 min (32 akkua 9 Ah)
28 min (64 akkua 7 Ah)
33 min (64 akkua 9 Ah)

< 720 W
< 870 W
< 1050 W
6 min (32 akkua 7 Ah)
10 min (32 akkua 9 Ah) 8 min (32 akkua 9 Ah) 5 min (32 akkua 9 Ah)
20 min (64 akkua 7 Ah) 15 min (64 akkua 7 Ah) 10 min (64 akkua 7 Ah)
28 min (64 akkua 9 Ah) 20 min (64 akkua 9 Ah) 15 min (64 akkua 9 Ah)
50 - 53 dB (A) riippuen kuormasta
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AC tulo
UPS
Tasasuuntaajan tulo
Ohituksen tulo
Jännite vaihtelurajat
Taajuus
Tehokerroin (pf)
Tulon särö
Nimellinen virta

8 kVA

12 A

10 kVA

12 kVA
3-vaihe
3-vaihe
196-253 V and 339-438 V
45 Hz - 65 Hz
0.99
< 5% THD(I)
15 A
17 A

15 kVA

10 kVA
12 kVA
ABM-järjestelmä (Advanced Battery Management)
384 V
32 kpl/yksikkö
2,30 VPC
VRLA 12 V
1,75 VPC
3 A, käyttäjän valittavissa

15 kVA

22 A

DC piiri
UPS
Ohjaus ja valvonta
Nimellisjännite
Akkujen lukumäärä
Varausjännite
Akkutyyppi
Katkaisujännite
Akkujen lataus

8 kVA

AC lähtö
UPS
Aktiivinen teho
Vaiheita
Taajuus
Jännite
Oikosulkuvirta 300ms
akkukäytöllä
Ylikuormitettavuus

Ylikuormitettavuus
(verkkovirta saatavissa)
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8 kVA
7,2 kW

10 kVA
9 kW

12 kVA
10,8 kW

15 kVA
13,5 kW

3-vaihe
50 Hz tai 60 Hz, käyttäjän valittavissa
380, 400 tai 415 V, käyttäjän valittavissa
55 A, < 300 ms
> 100-110% 10 min
> 110-125% 1 min
>125-150% 5 sek.
>150% 300 ms
> 100-110% 60 min
> 110-125% 10 min
>125-150% 1 min
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13. Takuu
Tuotteen takuu kattaa suunnittelu-, valmistus-, sekä materiaaliviat kahdentoista (12)
kuukauden ajan alkuperäisestä ostopäivästä lukien. Paikallinen valmistajan toimipiste taikka
jälleenmyyjä saattaa myöntää edellämainitusta poikkeavan takuuajan johtuen paikallisista
toimitussopimukseen merkityistä korvausvastuuehdoista.
UPSin valmistaja ei ole vastuussa:
•

Kuluista, jotka aiheutuvat laitteen asennuksesta, käyttöönotosta, ympäröivistä olosuhteista
tai laitteeseen tehdyistä muutoksista, jotka on tehty vastoin laitteen mukana seuraavissa
asiakirjoissa esitettyjä vaatimuksia, tai vastoin muita asiaan liittyviä asiakirjoja.

•

Laitteista, joita on käytetty väärällä tavalla, käsitelty huolimattomasti, tai jotka ovat vaurioituneet onnettomuuden seurauksena.

•

Laitteista, jotka on kokoonpantu ostajan vaatimista materiaaleista, tai ostajan vaatimusten
mukaisten suunnitelmien mukaan.

Valmistaja tai valmistajan tavarantoimittajat tai alihankkijat eivät ole missään olosuhteissa
vastuussa erityisistä, epäsuorista, satunnaisista tai seuraamuksellisista vahingoista, tappioista
tai rangaistuksista.
Tekniset tiedot, informaatio ja määritelmät ovat voimassa tämän käyttöohjeen
ilmestymisajankohtana. UPSin valmistaja varaa oikeuden muutoksiin ilman edeltävää
ilmoitusta.
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