Dôležité bezpečnostné inštrukcie - Čítajte pred inštaláciou produktu
Bezpečnosť osôb
♦
♦
♦
♦

UPS má svoj vlastný vnútorný napájací zdroj (batériu). V dôsledku toho môžu byť jej výkonové výstupy pod napätím, aj
keď je UPS odpojená od elektrickej siete.
Vo vnútri UPS sa vyskytujú nebezpečné napätia. Skriňu UPS smie otvárať iba kvalifikovaný servisný personál.
UPS musí byť správne uzemnený. Meraním a kontrolou technických parametrov je potrebné overiť, že celkový zvodový
prúd UPS a jeho chránených zariadení neprekračuje 3,5 mA.
Batéria (akumulátor) dodávaná s UPS obsahuje malé množstvo toxických látok. Aby sa zabránilo úrazom, je potrebné
dodržiavať nasledujúce pokyny:
o
Batérie nikdy nespaľujte (hrozí riziko výbuchu).
o
Nepokúšajte sa batérie otvoriť (elektrolyt vo vnútri batérie je nebezpečný pre oči a pokožku).
o
Pri likvidácii batérií postupujte v súlade so všetkými platnými smernicami.
o
Batérie predstavujú nebezpečenstvo (úraz elektrickým prúdom, popálenie). Skratový prúd môže byť veľmi
vysoký. Pri manipulácii je potrebné dodržiavať bezpečnostné opatrenia: zložte hodinky, prstene, náramky a
všetky kovové predmety, používajte nástroje s izolovanými rukoväťami.

Bezpečnosť produktu
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

pre pripojenie a prevádzku UPS je potrebné rešpektovať pokyny v poradí stanovenom v príručke.
UPS je potrebné zapojiť do najbližšej ľahko prístupnej zásuvky umiestnenej na stene. UPS musí byť možné odpojiť od
napájania z elektrickej siete vytiahnutím vidlice prívodnej šnúry zo zásuvky.
Skontrolujte, či údaje na typovom štítku zodpovedajú parametrom vašej elektrickej siete a aktuálnemu elektrickému
príkonu všetkých zariadení, ktoré majú byť pripojené na UPS.
UPS nikdy neinštalujte v blízkosti nádob s kvapalinami, alebo v príliš vlhkom prostredí.
Zabráňte vniknutiu cudzích predmetov do skrine UPS.
Nezakrývajte ani nebráňte prúdeniu vzduchu k vetracím mriežkam UPS.
Nevystavujte UPS priamemu pôsobeniu slnečného svetla a tepelných zdrojov.
Ak je potrebné UPS pred inštaláciou skladovať, musí to byť na suchom mieste.
Prípustný rozsah skladovacích teplôt je -10oC až +40°C

Zvláštne opatrenia
♦
♦

♦

Ako náhle je UPS pripojený k sieti, začne sa nabíjať batéria. Pre dosiahnutie menovitej doby zálohovania sa musí batéria
nabíjať aspoň 8 hodín.
Ak má byť pred, alebo po inštalácii UPS ponechaný dlhú dobu bez napájania, je potrebné ho aspoň raz za 6 mesiacov
pripojiť do elektrickej siete a to po dobu 24 hodín (platí pre normálnu skladovaciu teplotu nižšiu, ako 25 oC). Tým sa
nabije batéria a zabráni sa jej nezvratnému poškodeniu.
Aby boli zachované výkonové a bezpečnostné parametre UPS, je nutné pri výmene modulu batérie použiť rovnaký typ a
počet prvkov, ktoré boli v UPS nainštalované. V prípade pochybností, alebo potreby získať ďalšie informácie sa obráťte
na naše obchodné oddelenie. Navštívte stránku www.eaton.eu alebo www.eaton.sk .

RIEŠENIE PROBLÉMOV
Príznak

Možná príčina

Na čelnom paneli nesvieti žiadna
LED

1. Slabá batéria
2. Chybná batéria
3. Nie je zapnutý vypínač UPS

Trvalo znie bzučiak, napájanie z
elektrickej siete je v poriadku

UPS je preťažený

3. Slabá alebo chybná batéria
Uvoľnená prívodná šnúra

Zapojiť správne prívodnú šnúru

1. UPS je preťažený
Krátka doba zálohovania pri
výpadku napájania
Elektrická sieť je v poriadku, ale
LED bliká

Riešenie
1. Nabiť batériu po dobu 8 hodín
2. Vymeniť batériu za rovnaký typ
3. Zapnúť znova vypínač UPS
Skontrolujte, či zaťaženie UPS
zodpovedá jeho parametrom
1. Odpojte menej dôležité
zariadenia
2. Nabíjať batériu 8 hod alebo
dlhšie
3. Vymeniť batériu za rovnaký typ

2. Nízke napätie batérie

RÝCHLE SPUSTENIE

POPIS SYSTÉMU

1.
2.

Port pre správu napájania – iba na modeloch s USB
Tlačidlo ZAP/VYP (ON/OFF)

2.
3.

4 zásuvky so zálohovaním z batérie
Ochrana komunikačného vedenia modem/internet – iba pre modely s USB portom

2.
3.

3 zásuvky so zálohovaním z batérie
Ochrana komunikačného vedenia modem/internet – iba pre modely s USB portom

2.
3.
4.

6 zásuviek so zálohovaním z batérie
Ochrana komunikačného vedenia modem/internet
Ventilátor

TECHNICKÉ PARAMETRE
MODEL
VÝKON
VSTUP

VÝSTUP

BATÉRIA
KOMUNIKÁCIA
PREPÍNACÍ ČAS

VA/W
Rozsah vstupného
napätia
Výstupné napätie
(chod na batérie)
Stabilizácia napätia
(chod na batérie)
Kmitočet
Stabilita kmitočtu
(chod na batérie)
Tvar výst. napätia
Typ batérie

OCHRANA
PROTI
PREPÄTIU

Ochrana konektora
RJ-11

AKUSTICKÝ
ALARM

Chod na batérie
Nízke napätie
batérie
Preťaženie
Výmena batérie
Závada

DOBA
ZÁLOHOVANIA

5E650iUSB
650VA/
360W

5E850iUSB
850VA/
480W

5E1100iUSB
1100VA/
660W

5E1500iUSB
1500VA/
900W

5E200iUSB
2000VA/
1200W

170V-280V
230V
+/- 10%
50Hz alebo 60Hz
+/- 1Hz

1*12V
4,5Ah

1*12V
7Ah
nie

Typicky
Napájanie zo siete
Chod na batérie

PROSTREDIE

5E650i
650VA/
360W

170V-264V

Doba nabíjania
USB

INDIKÁCIE

OCHRANA
BATÉRIE
MECHANICKÉ
ROZMERY
HMOTNOSŤ

5E500i
500VA/
300W

modifikovaná sínusoida
1*12V
1*12V
2*12V
2*12V
7Ah
9Ah
7Ah
9Ah
po úplnom vybití = 6 hodín pre dosiahnutie 90% nabitia
áno

2-6ms, maximálne 10ms

2*12V
9Ah

4-8ms, maximálne 10ms
svieti zelená LED
bliká zelená LED

nie

áno
pípanie každých 10 sekúnd
pípanie každú 1 sekundu
pípanie každú 0,5 sekundy
pípanie každé 2 sekundy
trvalý tón

Plná ochrana

ochrana proti hlbokému vybitiu, proti prebíjaniu a proti preťaženiu

Rozmery V*Š*H

148*100*288 [mm]

Čistá hmotnosť
Prevádzkové
prostredie
Akustická hlučnosť
Nadmorská výška

3,7kg

Pre záťaž 100W

7min

4,6kg

4,6kg

180*133*330 [mm]
5,1kg

9,3kg

10,5kg

10,5kg

0oC až 40oC
menej ako 40dB
menej ako 45dB
Maximálna prevádzková výška nesmie prekročiť 2000m.n.m.
16min

16min

20min

30min

40min

45min

