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Over deze handleiding
Deze handleiding is bedoeld voor gebruikers van de Smart-UPS™ VT-reeks. Hierin worden belangrijke
veiligheidswaarschuwingen en -instructies, een inleiding in de display-interface en informatie over
bediening, aansluiting van belasting, vervanging van onderdelen, probleemoplossing, volledig uitschakelen
en opnieuw opstarten geboden.
Opmerking: Er worden in deze handleiding voornamelijk afbeeldingen van Smart-UPS
VT-producten met ingebouwde batterijen weergegeven, maar de handleiding is bedoeld voor
gebruikers van een of meer eenheden in de Smart-UPS VT-reeks. Op de meeste afbeeldingen
worden behuizingen van 523 mm weergegeven, maar ze zijn van toepassing op beide
behuizingen. Verschillen tussen de behuizingen worden in de handleiding besproken.

Zoeken naar updates voor deze handleiding
Op www.apc.com kunt u zien of er geactualiseerde versies van deze handleiding beschikbaar zijn. Aan de
hand van de letter van de versie (A, B, enz.) vindt u de recentste versie.
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Veiligheid
Waarschuwing: Voordat u het systeem hanteert/gebruikt, moet u alle
veiligheidsvoorschriften in het Veiligheidsblad (990-2822) hebben gelezen, begrepen
en opgevolgd. Als u dit niet doet, kan schade aan de apparatuur, ernstig letsel of
overlijden het gevolg zijn.
Waarschuwing: Om veiligheidsredenen mag alleen gekwalificeerd personeel de in
“Bediening“ en “Onderhoud“ beschreven procedures uitvoeren.
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Overzicht
Gebruikersinterface
De vier lampjes links op het display geven de operationele status van de UPS aan. Met de vijf
navigatietoetsen rechts selecteert en opent u menuopties, krijgt u toegang tot informatie, wijzigt u
systeemparameters en roept u contextafhankelijke hulpinformatie op.

A

BELASTING AAN

Als het groene lampje brandt, levert de UPS voeding aan de belasting.

B

OP BATT.

Als het gele lampje brandt, leveren de batterijen voeding aan de belasting.

C

BYPASS

Als het gele lampje brandt, wordt de belasting gevoed via de bypass.

D

STORING

Als het rode lampje brandt, is er een storing.

E

LCD-SCHERM

Hierop worden alarmsignalen, statusgegevens, instructies en configuratieopties
weergegeven.

F

NAVIGATIETOETSEN Hiermee doorloopt u de menuopties en selecteert u menuopties.
OMHOOG EN
OMLAAG

G

HELP-TOETS

Hiermee opent u contextafhankelijke hulpinformatie.

H

ENTER-TOETS

Hiermee opent u menuopties en bevestigt u wijzigingen van de systeemparameters.

I

ESC-TOETS

Hiermee gaat u terug naar het vorige scherm.
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Display-interface
Het overzichtsscherm vormt de hoofdingang tot de gebruikersfuncties van de display-interface. Met de
navigatietoetsen OMHOOG/OMLAAG beweegt u van het ene scherm naar het andere.
Met de ENTER-toets gaat u van het overzichtsscherm naar het hoofdmenuscherm.
Vanuit het hoofdscherm kunt u het systeem bedienen, configureren en bewaken via de submenuschermen:
Control [Besturing], Status [Status], Setup [Instellingen], LCM, Logging [Logboek], Display [Display],
Diags [Diagnostiek] en Help [Hulp] (zie “Menustructuur“). Het selectiepijltje (→) wordt bestuurd
door de navigatietoetsen OMHOOG/OMLAAG. De pijl markeert het item dat u kunt openen door
op ENTER te drukken.
Overzichtsscherm
Druk op
Chrg xxx%
Load xxx%
xxxVin xxxVout xxHz
Runtime: xxhr xxmin

Hoofdscherm
Druk op
→ Control
Status
Setup
LCM

4

Logging
Display
Diags
Help
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Menustructuur
Let op: Het display biedt toegang tot meer functies dan in deze handleiding worden
beschreven. U mag deze functies alleen onder begeleiding van de APC-klantenondersteuning
gebruiken om ongewenste gevolgen voor de belasting te voorkomen. Raadpleeg voor
wereldwijde klantenondersteuning van APC by Schneider Electric het achterblad van deze
handleiding. Mocht u onbedoeld toch voorbij de beschreven functies raken, druk dan op
ESC om naar de vorige schermen terug te keren.
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De menustructuur geeft op overzichtelijke wijze weer welke functies en weergaven u kunt oproepen.

Control
Turn Load Off/On
[Regeling]
UPS into/out of Bypass

Status

Vin Vbyp Vout

Dust filter

lin lbyp lout

Reset dust
filter

kW&kVA
Frequencies [frequenties]

Overzichtsscherm
Chrg xxx%
Load xxx%
xVin xVout xHz
Runtime: xxhr

Belasting

Load & Bat & Runtime

Shutdown [Uitschakelen]

Runtime

Bat AmpHr/ UPS Temp

Standaard

Par.
redund.

Drempels voor alarm

Systeem

Parallel status

Alarmen
Klok
Other

Setup

Instellingen
LCM Alarms Pending

Control Logging
Status Display
Setup Diags
LCM Help

LCM Contact Info
LCM Alarm Settings
LCM

Life Cycle Monitoring

Hoofdmenuscherm

Logging

View Log

Language
[Taal]
Contrast

Statistieken weergeven

Beep.Setup
Display
FW

Logging Menu

Font Pack
Weergave Display Setup
Int.mech Byp. SW
Diags

Faults and Diagnostics
System Information
[Systeeminformatie]
Switch Status

Q3 External Byp SW
Status from MBP

Raw Status Data
Druk ongeacht op welk
scherm of
welke regel u zich bevindt
op ?

Help
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Bediening
Waarschuwing: Om veiligheidsredenen mag alleen gekwalificeerd personeel de in dit
hoofdstuk beschreven procedures uitvoeren.

Modi
De UPS kent verschillende bedrijfsmodi. Als de installatie is voorzien van een onderhoudsbypasspaneel
(MBP) is daarnaast ook een externe-bypassmodus voor onderhoud beschikbaar.

Normal Operation [Normale bedrijfsmodus]
De voeding van het lichtnet wordt omgezet in voeding die is afgestemd op de aangesloten belasting.

Batterijgebruik
De UPS levert voor een begrensde duur voeding aan de aangesloten belasting vanuit de interne en (indien
aanwezig) externe batterijen. De UPS schakelt over op de batterijmodus als de voeding van het lichtnet
wordt onderbroken of buiten de vooraf vastgestelde grenswaarden valt.

Gebruik in interne-bypassmodus
De interne-bypassmodus zorgt ervoor dat de belasting tijdens onderhoud van de voedingsonderdelen
van de UPS voeding blijft ontvangen van het lichtnet. Is de interne-bypassmodus actief, dan wordt
de voeding van het lichtnet rechtstreeks naar de aangesloten belasting gestuurd, waarbij alle interne
UPS-functies en -filters worden overgeslagen. In de interne-bypassmodus kan geen beroep worden gedaan
op batterijondersteuning, ook al zijn de batterijen aanwezig.

Externe-bypassmodus voor onderhoud
De UPS kan worden aangesloten op een optioneel extern MBP. Wanneer het paneel wordt geactiveerd,
levert het voeding van het lichtnet direct aan de belasting, waarbij de UPS-behuizing in haar geheel wordt
gepasseerd. Een geactiveerd extern MBP isoleert de UPS volledig, zodat er onderhoud kan worden
uitgevoerd. Een extern MBP is verplicht als de UPS parallel loopt.

Optioneel parallel gebruik
De aangesloten belasting wordt gevoed door meerdere UPS-apparaten om de systeemredundantie of het
vermogen te verhogen. De hendel voor de interne mechanische bypass is niet beschikbaar.

990–2282E-022
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Enkelvoudig systeem zonder extern bypasspaneel
Waarschuwing: Om veiligheidsredenen mag alleen gekwalificeerd personeel de in dit
hoofdstuk beschreven procedures uitvoeren.

Schakelen naar interne bypass
Waarschuwing: In de bypassmodus worden de batterijen nog steeds gevoed.
Als het nodig is de voeding volledig uit te schakelen, moet de belasting volledig
zijn uitgeschakeld en moet u de batterijen naar buiten trekken tot aan de rode
loskoppelingslijn; zie het gedeelte “De UPS volledig uitschakelen“ in dit hoofdstuk.
Let op: Als de hendel van de interne mechanische bypass is geactiveerd, wordt de belasting
niet door de UPS beschermd. Ook wordt de voeding dan niet geconditioneerd voor de
aangesloten belasting.

Opmerking: Deze procedure is niet van toepassing op parallelle systemen, omdat de hendel
voor de interne mechanische bypass daar niet beschikbaar is.

1. Als de UPS in bedrijf is en met het display kan
worden bediend, voert u stap 2 tot en met 5 uit.
Ga anders rechtstreeks naar stap 6.

2. Druk vanuit het Overzichtsscherm op ENTER.
Gebruik

Chrg xxx%
Load xxx%
xxxVin xxxVout xxHz
Runtime: xxhr xxmin

Druk
op

3. Ga met de navigatietoetsen
OMHOOG/OMLAAG naar Control
[Besturing] en druk op ENTER.

Gebruik

→ Control
Status
Setup
LCM

Druk
op

Logging
Display
Diags
Help

4. Ga met de navigatietoetsen
OMHOOG/OMLAAG naar UPS into
Bypass [UPS in bypass] en druk op ENTER.
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Gebruik

→ UPS into Bypass
Do Self test
Simulate Power Fail
Start Runtime Cal
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Druk
op
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5. Ga met de navigatietoetsen
OMHOOG/OMLAAG naar YES, UPS
into Bypass [Ja, UPS in bypass] en druk op
ENTER.

Gebruik

Confirm:
UPS into Bypass
NO, ABORT
→ YES, UPS into Bypass

Druk
op

6. Controleer of de UPS in de bypassmodus staat.
Het groene lampje (LOAD ON) [belasting aan]
en het gele lampje (BYPASS) branden.
Waarschuwing: Om
veiligheidsredenen mag alleen
gekwalificeerd personeel de
onderstaande stappen uitvoeren.

7. Verwijder het voorpaneel van de UPS (zie “Het
voorpaneel verwijderen“).

8. Zet de hendel van de interne mechanische
bypass naar boven om deze te activeren. De
belasting wordt nu rechtstreeks gevoed door de
netstroom.

9. Plaats het voorpaneel terug.

Schakelen naar normale bedrijfsmodus
Let op: Probeer nooit de UPS in de normale bedrijfsmodus terug te zetten voordat u hebt
gecontroleerd of er geen interne UPS-storingen zijn.

1. Controleer of de UPS in de bypassmodus staat. Het groene lampje (LOAD ON) [belasting aan] en
het gele lampje (BYPASS) branden.

2. Zet de hendel voor de mechanische bypass naar beneden in horizontale stand om de
interne-bypassmodus te deactiveren.

3. Als de UPS niet naar de normale bedrijfsmodus is teruggekeerd: Druk op ESC om terug te gaan
naar de vorige menu's en schakel de UPS vanuit het display uit de bypassmodus via Control >
UPS out of bypass > Yes, UPS out of bypass [Besturing > UPS uit bypass > Ja, UPS uit bypass].

4. Controleer of de UPS in de normale bedrijfsmodus staat. Het gele lampje (BYPASS) schakelt uit
en het groene lampje (LOAD ON) [belasting aan] blijft branden.

990–2282E-022
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De UPS volledig uitschakelen
Opmerking: Om deze procedure te kunnen uitvoeren moet de de belasting die door de UPS
wordt ondersteund, worden uitgeschakeld.

6

ON

A

B

OFF

Output

Pwr

Zone
Probe

10/100Base- T

Reset

10/100
AP9619 Network Management

Card EM

3

4
5

B

A

Netstroomonderbreker

B

UPS

C

XR-behuizing

C

1. Controleer of de belasting die door de UPS wordt gevoed, is uitgeschakeld (UIT).
2. Vanaf de UPS: Schakel vanaf het display de belasting UIT via Control > Turn Load Off > Yes,
Turn Load Off [Besturing > Belasting uitschakelen > Ja, belasting uitschakelen].

3. Vanaf de XR-behuizing(en) (indien aanwezig): Zet de schakelaar(s) voor het loskoppelen van de
gelijkstroom in de stand UIT.

4. Vanaf de UPS: Koppel de batterijen (indien aanwezig) los door ze tot de op elke batterij
gemarkeerde rode loskoppelingslijn naar buiten te trekken.

5. Vanaf de XR-behuizing(en) (indien aanwezig): Koppel de batterijen los door ze tot de op elke
batterij gemarkeerde rode loskoppelingslijn naar buiten te trekken.

6. Zet de netstroomonderbreker in de stand OFF [uit] of LOCKED-OUT [vergrendeld]. Als de
UPS is uitgerust met een dubbele netvoeding, zet u beide voedingen in de stand OFF [uit] of
LOCKED-OUT [vergrendeld].
Waarschuwing: De vergrendelingsprocedures voor de netstroomonderbreker moeten
worden opgevolgd. Installeer zo nodig een hangslot.

Opmerking: Voor informatie over het verwijderen van batterijvergrendelingen (indien
beschikbaar) raadpleegt u het gedeelte “Een batterijmodule vervangen“ en hieronder
“Batterijvergrendelingen verwijderen en plaatsen“.
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Opnieuw opstarten
Waarschuwing: Alleen gekwalificeerd personeel dat vertrouwd is met de bouw en de
apparatuur mag de UPS opnieuw opstarten.

1. Zet de netstroomonderbreker in de stand AAN.

2. Als de installatie is voorzien van een
XR-batterijbehuizing met een schakelaar voor
het loskoppelen van gelijkstroom, zet u deze
schakelaar eveneens in de stand AAN.
Opmerking: Wacht ongeveer 30
seconden, waarin het systeem wordt
opgestart en het een zelftest uitvoert.
Nadat het systeem is opgestart, wordt u via het
display automatisch verzocht de spanning en de
frequentie te bevestigen of te selecteren, zoals
hieronder wordt beschreven.
Spanning bevestigen. Bij het opnieuw opstarten
wordt u door de volgende schermen heen geleid:

3. Als de melding Confirm Voltage [Bevestig
spanning] op het scherm verschijnt, gaat u met
de navigatietoetsen OMHOOG/OMLAAG
naar de gewenste spanningswaarde en drukt u
op ENTER.

Gebruik

Confirm Voltage
Use 400V
→ Yes, use 400V
No, select another

Druk
op

4. Wanneer de aanwijzing Apply load [Belasting
toepassen] wordt weergegeven, gaat u
naar Yes [Ja] met de navigatietoetsen
OMHOOG/OMLAAG en drukt u op ENTER
als u wilt dat de UPS nu een belastingsuitgang
levert. (Als u niet wilt dat de UPS op dit moment
belastingsuitgang levert, selecteert u No [Nee].)

Gebruik
Apply load
→ Yes
No

Druk
op

5. Het groene lampje (BELASTING AAN) brandt
nu. Druk tweemaal op ESC om het display
terug te laten keren naar het overzichtsscherm.

Gebruik

Chrg xxx%
Load xxx%
xxxVin xxxVout xxHz
Runtime: xxhr xxmin

Druk
op

Opmerking: De UPS is nu gereed om de belasting te ondersteunen.

990–2282E-022
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Opmerking:
De automatische frequentiedetectie is in firmwareversie 5.1 en hoger verbeterd
voor enkelvoudige apparaten (met mogelijkheid tot parallel gebruik). Automatische
frequentiedetectie is een optie in het menu Setup [Instellingen] (gericht naar de waarden 50
Hz en 60 Hz), maar is ook een functie waarbij een enkel UPS-systeem de ingangsfrequentie
bij het opstarten van een systeem detecteert.
Als het UPS-systeem tijdens het opstarten een ingangsfrequentie detecteert die verschilt
van de ingestelde frequentie, wordt de gebruiker gevraagd om de gedetecteerde frequentie
te kiezen. Het systeem verandert de frequentie niet zelf. Om veiligheidsredenen kan
de ingangsfrequentie alleen door de gebruiker worden gewijzigd. De automatische
frequentiedetectiefunctie is alleen van toepassing op het opstarten van enkelvoudige
systemen. Als zich een probleem voordoet, neem dan contact op met de klantenondersteuning
van APC (zie het achterblad van deze handleiding).

Enkel systeem met extern bypasspaneel
Waarschuwing: Om veiligheidsredenen mag alleen gekwalificeerd personeel de in dit
hoofdstuk beschreven procedures uitvoeren.

Schakelen naar externe onderhoudsbypass
Waarschuwing: In de bypassmodus worden de batterijen nog steeds gevoed.
Als het nodig is de voeding volledig uit te schakelen, moet de belasting volledig
zijn uitgeschakeld en moet u de batterijen naar buiten trekken tot aan de rode
loskoppelingslijn (zie “De UPS volledig uitschakelen“ in dit hoofdstuk).

1. Druk vanuit het Overzichtsscherm op ENTER.
Gebruik

Chrg xxx%
Load xxx%
xxxVin xxxVout xxHz
Runtime: xxhr xxmin

Druk
op

2. Ga met de navigatietoetsen
OMHOOG/OMLAAG naar Control
[Besturing] en druk op ENTER.

Gebruik

→ Control
Status
Setup
LCM

Logging
Display
Diags
Help

Druk
op

3. Ga met de navigatietoetsen
OMHOOG/OMLAAG naar UPS into
Bypass [UPS in bypass] en druk op ENTER.
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Gebruik

→ UPS into Bypass
Do Self test
Simulate Power Fail
Start Runtime Cal
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Druk
op
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4. Ga met de navigatietoetsen
OMHOOG/OMLAAG naar Yes, UPS
into Bypass [Ja, UPS in bypass] en druk op
ENTER.

5. Vanaf het externe onderhoudsbypasspaneel

Gebruik

Confirm:
UPS into Bypass
NO, ABORT
→ YES, UPS into Bypass

Druk
op

6. Vanaf het externe MBP: Schakel de

(MBP): Schakel de bypassschakelaar (Q3) naar
de stand “|" (AAN).

uitgangsschakelaar (Q2) naar de stand “O”
(UIT). De belasting wordt nu niet door de UPS
gevoed.
Opmerking: Opmerking! Ga
verder met de stappen 7–10 als de
UPS volledig UIT moet worden
geschakeld.

7. Als de UPS volledig UIT moet worden

8. Vanaf de XR-behuizing(en) (indien aanwezig):

geschakeld: Vanaf het externe MBP: Schakel
de ingangsschakelaar (Q1) naar de stand “O”
(UIT).

9. Vanaf de UPS: Koppel de batterijen (indien

Zet de schakelaar(s) voor het loskoppelen van
de gelijkstroom in de stand UIT.

10.Vanaf de XR-behuizing(en) (indien aanwezig):

aanwezig) los door ze tot de op elke batterij
gemarkeerde rode loskoppelingslijn naar buiten
te trekken.

Koppel de batterijen los door ze tot de op elke
batterij gemarkeerde rode loskoppelingslijn naar
buiten te trekken.

UPS vanuit de externe onderhoudsbypass in de normale bedrijfsmodus
zetten
Let op: Probeer nooit de UPS in de normale bedrijfsmodus terug te zetten voordat u hebt
gecontroleerd of er geen interne UPS-storingen zijn.

1. Ga verder met de stappen 2–10 als de UPS volledig is uitgeschakeld. Ga verder met de stappen
6–10 als de UPS niet volledig is uitgeschakeld.

2. Vanaf de XR-behuizing(en) (indien aanwezig): Sluit de batterijen aan door ze naar binnen te
duwen.

3. Vanaf de UPS: Sluit de batterijen (indien aanwezig) aan door ze naar binnen te duwen.
4. Vanaf de XR-behuizing(en) (indien aanwezig): Zet de schakelaar(s) voor het loskoppelen van
de gelijkstroom in de stand AAN.

5. Vanaf de XR-behuizing(en) (indien aanwezig): Zet de schakelaar(s) voor het loskoppelen van
de gelijkstroom in de stand AAN.

6. Vanaf het externe MBP: Schakel de uitgangsschakelaar (Q2) naar de stand “|” (AAN). De belasting
wordt nu door de UPS gevoed.

7. Vanaf de UPS: Controleer of het gele lampje (BYPASS) en het groene lampje (LOAD ON)
[belasting aan] branden.

8. Vanaf het externe MBP: Schakel de bypassschakelaar (Q3) naar de stand “O” (UIT).
9. Als de UPS niet naar de normale bedrijfsmodus is teruggekeerd: Vanaf de UPS: Schakel de
UPS vanuit het display uit de bypassmodus via Control > UPS out of bypass > Yes, UPS out
of bypass [Besturing > UPS uit bypass > Ja, UPS uit bypass].
990–2282E-022
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10. Vanaf de UPS: Controleer of de UPS in de normale bedrijfsmodus staat. Het gele lampje
(BYPASS) schakelt uit en het groene lampje (LOAD ON) [belasting aan] blijft branden.

De UPS volledig uitschakelen
Opmerking: Om deze procedure te kunnen uitvoeren moet de de belasting die door de UPS
wordt ondersteund, worden uitgeschakeld.

1. Controleer of de belasting die door de UPS wordt gevoed, is uitgeschakeld (UIT).
2. Vanaf de UPS: Schakel vanaf het display de belasting UIT via Control > Turn Load Off > Yes,
Turn Load Off [Besturing > Belasting uitschakelen > Ja, belasting uitschakelen].

3. Vanaf het externe MBP: Schakel de uitgangsschakelaar (Q2) naar de stand “O” (UIT).
4. Vanaf het externe MBP: Schakel de ingangsschakelaar (Q1) naar de stand “O” (UIT).
5. Vanaf de XR-behuizing(en) (indien aanwezig): Zet de schakelaar voor het loskoppelen van de
gelijkstroom in de stand UIT.

6. Vanaf de UPS: Koppel de batterijen (indien aanwezig) los door ze tot de op elke batterij
gemarkeerde rode loskoppelingslijn naar buiten te trekken.

7. Vanaf de XR-behuizing(en) (indien aanwezig): Koppel de batterijen los door ze tot de op elke
batterij gemarkeerde rode loskoppelingslijn naar buiten te trekken.

Opnieuw opstarten
Opmerking: Alleen gekwalificeerd personeel dat vertrouwd is met de bouw en de
apparatuur mag de UPS opnieuw opstarten.

1. Vanaf de XR-behuizing(en) (indien aanwezig): Sluit de batterijen aan door ze naar binnen te
duwen.

2. Vanaf de UPS: Sluit de batterijen (indien aanwezig) aan door ze naar binnen te duwen.
3. Vanaf de XR-behuizing(en) (indien aanwezig): Zet de schakelaar(s) voor het loskoppelen van
de gelijkstroom in de stand AAN.

4. Vanaf het externe MBP: Schakel de ingangsschakelaar (Q1) naar de stand “|" (AAN).
5. Vanaf het externe MBP: Schakel de uitgangsschakelaar (Q2) naar de stand “|” (AAN).
6. Vanaf de UPS: Schakel vanaf het display de belasting in via Control > Turn Load On > Yes,
Turn Load On [Besturing > Belasting inschakelen > Ja, belasting inschakelen].

7. Controleer of de belasting is ingeschakeld.
Opmerking: De UPS is nu gereed om de belasting te ondersteunen.
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Opmerking: De automatische frequentiedetectie is in firmwareversie 5.1 en hoger verbeterd
voor enkelvoudige apparaten (met mogelijkheid tot parallel gebruik). Automatische
frequentiedetectie is een optie in het menu Setup [Instellingen] (gericht naar de waarden 50
Hz en 60 Hz), maar is ook een functie waarbij een enkel UPS-systeem de ingangsfrequentie
bij het opstarten van een systeem detecteert.
Als het UPS-systeem tijdens het opstarten een ingangsfrequentie detecteert die verschilt
van de ingestelde frequentie, wordt de gebruiker gevraagd om de gedetecteerde frequentie
te kiezen. Het systeem verandert de frequentie niet zelf. Om veiligheidsredenen kan
de ingangsfrequentie alleen door de gebruiker worden gewijzigd. De automatische
frequentiedetectiefunctie is alleen van toepassing op het opstarten van enkelvoudige
systemen. Als zich een probleem voordoet, neem dan contact op met de klantenondersteuning
van APC (zie het achterblad van deze handleiding).

Parallel geschakeld systeem
Waarschuwing: Om veiligheidsredenen mag alleen gekwalificeerd personeel de in dit
hoofdstuk beschreven procedures uitvoeren.

Waarschuwing: De parallelle bedrijfsmodus is niet beschikbaar als het systeem is
ingesteld op werking met drie draden. Dit is alleen van toepassing op Japanse systemen.

Schakelen naar externe onderhoudsbypass
Waarschuwing: In de bypassmodus worden de batterijen nog steeds geladen.
Als het nodig is de voeding volledig uit te schakelen, moet de belasting volledig
zijn uitgeschakeld en moet u de batterijen naar buiten trekken tot aan de rode
loskoppelingslijn (zie “De UPS volledig uitschakelen“ in dit hoofdstuk).

1. Druk vanuit het Overzichtsscherm op ENTER.
Gebruik

Chrg xxx%
Load xxx%
xxxVin xxxVout xxHz
Runtime: xxhr xxmin

Druk
op

2. Ga naar Control [Regeling] met de
navigatietoetsen OMHOOG/OMLAAG en
druk op ENTER.

990–2282E-022
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Status
Setup
LCM
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Logging
Display
Diags
Help

Druk
op
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3. Ga naar UPS into Bypass (UPS naar bypass)
met de navigatietoetsen OMHOOG/OMLAAG
en druk op ENTER.

Gebruik

Druk
op

→ UPS into Bypass
Do Self test
Simulate Power Fail
Start Runtime Cal

4. Ga met de navigatietoetsen
OMHOOG/OMLAAG naar YES, UPS
into Bypass [Ja, UPS in bypass] en druk op
ENTER.

5. Vanaf de UPS: Controleer op elk display of elk
UPS-apparaat in de bypassmodus staat. Op elk
UPS-apparaat brandt dan het gele bypasslampje.

7. Vanaf het externe MBP: Schakel de
bypassschakelaar (Q3) naar de stand “|" (AAN).

9. Vanaf het externe MBP: Schakel de
uitgangsschakelaar (Q4) naar de stand
“O” (UIT). De UPS bevindt zich nu in de
externe-bypassmodus voor onderhoud terwijl
de batterijen voeding blijven ontvangen.
Opmerking! Ga verder met de stappen 11–18 als
de UPS-apparaten volledig UIT moeten worden
geschakeld.

Gebruik

Confirm:
UPS into Bypass
NO, ABORT
→ YES, UPS into Bypass

Druk
op

6. Vanaf het externe onderhoudsbypasspaneel
(MBP): Controleer of het bypassindicatielampje
(H3) bij Q3 brandt.

8. Vanaf het externe MBP: Controleer of het
indicatielampje van de uitgangsschakelaar (H4)
bij Q4 brandt.

10.Vanaf de UPS: Schakel elk UPS-apparaat vanaf
het display UIT via Control > Turn Load Off
> Yes, Turn Load Off [Besturing > Belasting
uitschakelen > Ja, belasting uitschakelen].

Opmerking: Opmerking! Ga
verder met de stappen 11–18 als de
UPS-apparaten volledig UIT moeten
worden geschakeld.

11.Vanaf het externe MBP: Controleer of alle
uitgangslampjes (H2a, H2b, H2c) voor Q2
branden.

13.Vanaf het externe MBP: Zet alle
ingangsschakelaars (Q5) (indien aanwezig) in
de stand “O” (UIT).

15.Vanaf de XR-behuizing(en) (indien aanwezig):
Zet de schakelaar(s) voor het loskoppelen van
de gelijkstroom in de stand UIT.

17.Vanaf de XR-behuizing(en) (indien aanwezig):

12.Vanaf het externe MBP: Schakel alle
uitgangsschakelaars (Q2) naar de stand “O”
(UIT).

14.Vanaf het externe MBP: Schakel alle
ingangsschakelaars (Q1) naar de stand “O”
(UIT).

16.Vanaf de UPS: Koppel de batterijen (indien
aanwezig) los door ze tot de op elke batterij
gemarkeerde rode loskoppelingslijn naar buiten
te trekken..

18.Haal de spanning van alle UPS-ingangen.

Koppel de batterijen los door ze tot de op elke
batterij gemarkeerde rode loskoppelingslijn naar
buiten te trekken.
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UPS vanuit de externe onderhoudsbypass in de normale bedrijfsmodus
zetten

Let op: Probeer nooit de UPS in de normale bedrijfsmodus te zetten voordat u hebt
gecontroleerd of er geen interne UPS-storingen zijn.

1. Ga verder met de stappen 2–16 als de UPS-apparaten volledig zijn uitgeschakeld. Ga verder met
de stappen 13–16 als de UPS-apparaten niet volledig zijn uitgeschakeld.

2. Vanaf de UPS: Sluit in elke UPS de batterijen (indien aanwezig) aan door ze naar binnen te duwen.
3. Vanaf de XR-behuizing(en) (indien aanwezig): Sluit in elke UPS de batterijen aan door ze naar
binnen te duwen.

4. Vanaf de XR-behuizing(en) (indien aanwezig): Zet de schakelaar(s) voor het loskoppelen van
de gelijkstroom in de stand AAN.

5. Vanaf het externe MBP: Schakel alle ingangsschakelaars (Q1) naar de stand “|" (AAN).
6. Vanaf het externe MBP: Controleer of alle bypassingangslampjes (H5) bij Q5 (indien aanwezig)
branden.

7. Vanaf het externe MBP: Schakel alle bypassingangsschakelaars (Q5) (indien aanwezig) naar
de stand “|" (AAN).

8. Vanaf het externe MBP: Controleer of alle uitgangslampjes (H2) voor Q2 branden.
9. Vanaf het externe MBP: Schakel alle uitgangsschakelaars (Q2) naar de stand “|" (AAN). Het
indicatielampje van de uitgangsschakelaar (Q4) brandt nog.

10. Vanaf de UPS: Schakel alle UPS-apparaten vanuit elk display in via Control > Turn Load ON
> Yes, Turn Load ON [Besturing > Belasting inschakelen > Ja, belasting inschakelen]. Op elk
UPS-apparaat brandt dan het groene online-lampje.

11. Vanaf het externe MBP: Controleer of voor Q2 geen van de uitgangslampjes (H2) branden en of
bij Q5 geen van de bypassingangslampjes (H5) (indien aanwezig) branden.

12. Vanaf de UPS: Zet de UPS-apparaten vanaf één UPS-display in de bypassstand via Control > UPS
into bypass > Yes, UPS into bypass [Besturing > UPS in bypass > Ja, UPS in bypass]. Controleer
of de UPS-apparaten in de bypassmodus staan. Het groene lampje (LOAD ON) [belasting aan] en
het gele lampje (BYPASS) branden.

13. Vanaf het externe MBP: Controleer of het indicatielampje van de uitgangsschakelaar (Q4) brandt.
14. Vanaf het externe MBP: Schakel de uitgangsschakelaar (Q4) naar de stand “|" (AAN). De lampjes
H3 + H4 branden nu.

15. Vanaf het externe MBP: Schakel de bypassschakelaar (Q3) naar de stand “O” (UIT). Het
indicatielampje van de uitgangsschakelaar (H4) voor Q4 brandt niet, maar het bypasslampje (H3)
voor Q3 wel, totdat de UPS in de normale bedrijfsmodus staat.

16. Vanaf de UPS: Schakel de UPS-apparaten vanaf het display uit de bypassmodus via Control >
UPS out of bypass > Yes, UPS out of bypass [Besturing > UPS uit bypass > Ja, UPS uit bypass].

De UPS volledig uitschakelen
Opmerking: Om deze procedure te kunnen uitvoeren moet de de belasting die door de UPS
wordt ondersteund, worden uitgeschakeld.

1. Controleer of de belasting die door de UPS wordt gevoed, is uitgeschakeld (UIT).
990–2282E-022
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2. Vanaf de UPS: Schakel vanaf het display van elke UPS de belasting UIT via Control > Turn Load
Off > Yes, Turn Load Off [Besturing > Belasting uitschakelen > Ja, belasting uitschakelen].

3. Vanaf het externe MBP: Schakel de uitgangsschakelaar (Q4) naar de stand “O” (UIT).
4. Vanaf het externe MBP: Schakel alle uitgangsschakelaars (Q2) naar de stand “O” (UIT).
5. Vanaf het externe MBP: Schakel alle ingangsschakelaars (Q1) naar de stand “O” (UIT).
6. Vanaf de XR-behuizing(en) (indien aanwezig): Zet de schakelaar(s) voor het loskoppelen van de
gelijkstroom in de stand UIT.

7. Vanaf het externe MBP: Zet alle bypassingangsschakelaars (Q5) (indien aanwezig) in de stand
“O” (UIT).

8. Vanaf de UPS: Koppel de batterijen in de UPS-apparaten los door ze tot de op elke batterij
gemarkeerde rode loskoppelingslijn naar buiten te trekken.

9. Vanaf de XR-behuizing(en) (indien aanwezig): Koppel de batterijen in de UPS-apparaten los door
ze tot de op elke batterij gemarkeerde rode loskoppelingslijn naar buiten te trekken.

10. Haal de spanning van alle UPS-ingangen.

Opnieuw opstarten
Waarschuwing: Alleen gekwalificeerd personeel dat vertrouwd is met de bouw en de
apparatuur mag de UPS opnieuw opstarten.

1. Vanaf de XR-behuizing(en) (indien aanwezig): Sluit de batterijen aan door ze naar binnen te
duwen.

2. Vanaf de UPS: Sluit de batterijen (indien aanwezig) aan door ze naar binnen te duwen.
3. Vanaf de XR-behuizing(en) (indien aanwezig): Zet de schakelaar(s) voor het loskoppelen van
de gelijkstroom in de stand AAN.

4. Vanaf het externe MBP: Schakel alle ingangsschakelaars (Q1) naar de stand “| (AAN).
5. Vanaf het externe MBP: Schakel alle bypassingangsschakelaars (Q5) (indien aanwezig) naar
de stand “|" (AAN).

6. Vanaf het externe MBP: Schakel alle uitgangsschakelaars (Q2) naar de stand “|" (AAN).
7. Vanaf het externe MBP: Schakel de uitgangsschakelaar (Q4) naar de stand “|" (AAN).
8. Vanaf de UPS: Schakel vanaf het display van elke UPS de belasting in via Control > Turn Load
On > Yes, Turn Load On [Besturing > Belasting inschakelen > Ja, belasting inschakelen].

9. Controleer of de belasting is ingeschakeld.
Opmerking: Het UPS-systeem is nu gereed om de belasting te ondersteunen.

Eén UPS in een parallel systeem isoleren
1. Vanaf de UPS: Selecteer vanuit het Hoofdscherm Status en scroll omlaag naar Status of actual
redundancy: [Status van feitelijke redundantie:] n+ om te controleren of het/de overige
UPS-appara(a)t(en) de belasting kunnen ondersteunen als er één UPS wordt geïsoleerd.

2. Vanaf de UPS: Schakel de belasting UIT door op het display van de te isoleren UPS de volgende
opties te selecteren: Control > Turn Load Off > Yes, Turn Load Off [Besturing > Belasting
uitschakelen > Ja, belasting uitschakelen].
18
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3. Vanaf het externe MBP: Controleer of het uitgangslampje (H2) voor Q2 (van de te isoleren UPS)
brandt.

4. Vanaf het externe MBP: Zet de uitgangsschakelaar (Q2) (van de te isoleren UPS) in de stand
“O” (UIT).

5. Vanaf het externe MBP: Controleer of het bypassingangslampje (H5) bij Q5 (indien aanwezig)
brandt.

6. Vanaf het externe MBP: Zet de bypassingangsschakelaar (Q5) (indien aanwezig) in de stand
“O” (UIT).

7. Vanaf het externe MBP: Zet de ingangsschakelaar (Q1) (van de te isoleren UPS) in de stand
“O” (UIT).

8. Vanaf de XR-behuizing(en) (indien aanwezig): Zet de schakelaar(s) voor het loskoppelen van de
gelijkstroom in de stand UIT.

9. Vanaf de UPS: Koppel de batterijen (indien aanwezig) in de te isoleren UPS los door ze tot de op
elke batterij gemarkeerde rode loskoppelingslijn naar buiten te trekken.

10. Vanaf de XR-behuizing(en) (indien aanwezig): Koppel de batterijen los door ze tot de op elke
batterij gemarkeerde rode loskoppelingslijn naar buiten te trekken.

De geïsoleerde UPS in de normale bedrijfsmodus zetten
1. Vanaf de XR-behuizing(en) (indien aanwezig): Sluit de batterijen aan door ze naar binnen te
duwen.

2. Vanaf de UPS: Sluit de batterijen (indien aanwezig) aan door ze naar binnen te duwen.
3. Vanaf de XR-behuizing(en) (indien aanwezig): Zet de schakelaar(s) voor het loskoppelen van
de gelijkstroom in de stand AAN.

4. Vanaf het externe MBP: Schakel de ingangsschakelaar (Q1) (van de UPS die in de normale
bedrijfsmodus moet worden gezet) naar de stand “|" (AAN).

5. Vanaf het externe MBP: Controleer of het bypassingangslampje (H5) bij Q5 (indien aanwezig)
brandt.

6. Vanaf het externe MBP: Schakel de bypassingangsschakelaar (Q5) (indien aanwezig) naar de
stand “|" (AAN).

7. Vanaf het externe MBP: Controleer of het uitgangslampje (H2) voor Q2 (van de UPS die in de
normale bedrijfsmodus moet worden gezet) brandt.

8. Vanaf het externe MBP: Schakel de uitgangsschakelaar (Q2) (van de UPS die in de normale
bedrijfsmodus moet worden gezet) naar de stand “|" (AAN).

9. Vanaf de UPS: schakel de belasting in door op het display van de UPS die u in de normale
werkstand wilt zetten, de volgende opties te selecteren: Control > Turn Load on > Yes, turn
Load on [Besturing > Belasting inschakelen > Ja, belasting inschakelen].

10. Vanaf de UPS: Druk tweemaal op ESC om terug te keren naar het overzichtsscherm.
11. Vanaf de UPS: Controleer op elk overzichtsscherm of het belastingspercentage van de
UPS-apparaten bij benadering hetzelfde is.

Enkele en parallelle systemen
Belasting in-/uitschakelen via de display-interface
Waarschuwing: Waarschuwing: Als u de UPS-uitgang naar de belasting loskoppelt,
wordt de spanning op de UPS NIET weggenomen! Volg altijd de in de desbetreffende
hoofdstukken beschreven procedure voor het volledig uitschakelen van de voeding als
u in noodgevallen de spanning van de UPS moet halen.
990–2282E-022
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Belasting uitschakelen: de UPS-uitgang van de belastingsapparatuur
ontkoppelen
1. Druk vanuit het Overzichtsscherm op ENTER.
Gebruik
Chrg xxx%
Load xxx%
xxxVin xxxVout xxHz
Runtime: xxhr xxmin

Druk
op

2. Ga met de navigatietoetsen
OMHOOG/OMLAAG naar Control
[Besturing] en druk op ENTER.

Druk
op

Gebruik
→ Control
Status
Setup
LCM

Logging
Display
Diags
Help

3. Ga naar Turn Load OFF met de navigatietoetsen
OMHOOG/OMLAAG en druk op ENTER.

Gebruik → Turn Load Off

Druk
op

Gebruik

Druk
op

4. Ga met de navigatietoetsen
OMHOOG/OMLAAG naar YES, Turn
Load OFF [Ja, belasting uitschakelen] en druk
op ENTER.

Confirm:
Turn Load OFF
NO, ABORT
→ YES, Turn Load OFF

5. Als de UPS in de parallelle bedrijfsmodus staat,
moet deze procedure voor elke UPS worden
uitgevoerd.

Belasting inschakelen: de UPS-uitgang op de belastingsapparatuur
aansluiten
1. Druk vanuit het Overzichtsscherm op ENTER.
Chrg xxx%
Load xxx%
xxxVin xxxVout xxHz
Runtime: xxhr xxmin
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2. Ga met de navigatietoetsen
OMHOOG/OMLAAG naar Control
[Besturing] en druk op ENTER.

Gebruik

→ Control
Status
Setup
LCM

Logging
Display
Diags
Help

Druk
op

3. Ga met de navigatietoetsen
OMHOOG/OMLAAG naar Turn Load
ON [Belasting inschakelen] en druk op
ENTER.

Gebruik

→ Turn Load On

Druk
op

4. Ga met de navigatietoetsen
OMHOOG/OMLAAG naar Yes, Turn
Load ON [Ja, belasting inschakelen] en druk
op ENTER.

Gebruik

Confirm:
Turn Load OFF
NO, ABORT
→ YES, Turn Load ON

Druk
op

Statusschermen weergeven
1. Druk vanuit het Overzichtsscherm op ENTER.
Gebruik
Chrg xxx%
Load xxx%
xxxVin xxxVout xxHz
Runtime: xxhr xxmin

Druk
op

2. Ga met de navigatietoetsen
OMHOOG/OMLAAG naar Status en
druk op ENTER.

Gebruik

Control
→ Status
Setup
LCM

Logging
Display
Diags
Help

Druk
op

3. Doorloop met de toetsen
OMHOOG/OMLAAG de onderstaande
parameters en druk op de toets ESC om terug te
keren naar de voorgaande menu's.
Weergave

Parameters

Voltage on all phases

Netspanning (V), bypass-spanning (V) en
uitgangsspanning (V) voor elke fase.

Current on all phases [stroom op alle fasen]

Netstroom (A), bypass-stroom (A) en uitgangsstroom
(A) voor elke fase.

990–2282E-022
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Weergave

Parameters

kVA and kW [kVA en kW]

Schijnbaar vermogen (kVA) en werkelijk vermogen
(kW) dat de UPS en de aangesloten belasting
voortbrengen.

Frequencies [frequenties]

Netfrequentie, bypassfrequentie en uitgangsfrequentie
in hertz (Hz).

Load and batteries [belasting en batterijen]

Load [belasting]: percentage van de belasting ten
opzichte van de totale UPS-capaciteit.

Bat Voltage [batterijspanning]

De positieve of negatieve helft van de batterijspanning
(de laagste waarde van de twee wordt weergegeven).

Bat Cap [batterijcapaciteit]

Percentage van de lading van de batterij ten opzichte
van de totale batterijcapaciteit.
Runtime [autonomietijd]: de voorspelde autonomietijd
bij de huidige belasting.

Batteries [batterijen]

Bat AmpHr [ampère-uur batterij]: de batterijcapaciteit,
waarbij zowel de externe als de interne batterijen
worden meegerekend. UPS Temp [temperatuur UPS]:
de hoogste temperatuur van de externe batterijen.

Alarm thresholds [drempelwaarden]

Load [belasting]: er wordt een alarmsignaal ingesteld
wanneer de belasting boven de drempel komt.
Runtime: er wordt een alarmsignaal ingesteld wanneer
de autonomietijd onder de drempel komt.

Parallel Status

Lokale UPS is slave/master:
# of UPSs OK [aantal UPS in orde]: geeft het aantal
parallelle UPS-apparaten weer dat in orde is.
# of UPSs fail [Aantal UPS met storing]: geeft het
aantal parallelle UPS-apparaten weer dat niet goed
functioneert.

Par load Status [Belastingsstatus parallel]

KVA en KW: totaal schijnbaar vermogen (kVA)
en werkelijk vermogen (kW) dat de parallelle
UPS-apparaten en de aangesloten belasting
voortbrengen.
Par redundancy [Redundantie parallel]: n+1, er wordt
een alarm ingesteld als het redundantieniveau onder het
drempelniveau komt.

Parallel Operation Mode [Parallelle bedrijfsmodus]

De parallelle bedrijfsmodus kan staan ingesteld op
uit, belasting ingeschakeld, gevraagde bypass, in
bypassmodus vanwege storing, of onderhoud.
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Logboekregistratie weergeven
De laatste honderd UPS-loggebeurtenissen weergeven en de geregistreerde gegevens van de gebeurtenissen
weergeven, bijv. datum en tijdstip van de gebeurtenis en het nummer van de gebeurtenis.

1. Druk vanuit het Overzichtsscherm op ENTER.
Chrg xxx%
Load xxx%
xxxVin xxxVout xxHz
Runtime: xxhr xxmin

Druk
op

2. Ga met de navigatietoetsen
OMHOOG/OMLAAG naar Logging
[Logboek] en druk op ENTER.

Gebruik
Control
Status
Setup
LCM

→ Logging
Display
Diags
Help

Druk
op

3. Ga met de navigatietoetsen
OMHOOG/OMLAAG naar View Log
[Logboek weergeven] en druk op ENTER.

Gebruik
→ View log
Clear log
View statistics

Druk
op

4. Ga met de navigatietoetsen
OMHOOG/OMLAAG naar On Line
[Online] en druk op ENTER.

Gebruik
24-Sep 15:06:48 #15
Mains out of Range
→ On Line

Druk
op

Voorbeeld van scherm Logging
[Logboek]

5. Op de bovenste regel ziet u de datum, de tijd
en het nummer van de gebeurtenis. De tweede,
derde en vierde regel maken deel uit van de
lijst met gebeurtenissen. Om de volledige
lijst weer te geven: Doorloop met de toetsen
OMHOOG/OMLAAG de loggebeurtenissen
en druk op ENTER voor een gedetailleerde
beschrijving van een bepaalde gebeurtenis.
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Smart-UPS™ VT 10-40 kVA 380/400/415, 200/208/220 V

23

Statistieken weergeven
De statistieken weergeven over de wijzigingen van de bedrijfsmodus, de invertertijd en de duur van
het batterijgebruik.

1. Druk vanuit het Overzichtsscherm op ENTER.
Chrg xxx%
Load xxx%
xxxVin xxxVout xxHz
Runtime: xxhr xxmin

Druk
op

2. Ga met de navigatietoetsen
OMHOOG/OMLAAG naar Logging
[Logboek] en druk op ENTER.

Gebruik

Control
Status
Setup
LCM

→ Logging
Display
Diags
Help

Druk
op

3. Ga met de navigatietoetsen
OMHOOG/OMLAAG naar View Statistics
[Statistieken weergeven] en druk op ENTER.

Gebruik
View log
Clear log
→ View statistics
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Het scherm Diagnose gebruiken
Informatie voor probleemoplossing weergeven

1. Druk vanuit het Overzichtsscherm op ENTER.
Chrg xxx%
Load xxx%
xxxVin xxxVout xxHz
Runtime: xxhr xxmin

Druk
op

2. Ga met de navigatietoetsen
OMHOOG/OMLAAG naar Diags
[Diagnostiek] en druk op ENTER.

Gebruik

Control
Status
Setup
LCM

Logging
Display
→ Diags
Help

Druk
op

3. Ga met de navigatietoetsen
OMHOOG/OMLAAG naar Fault &
Diagnostics [Storing en diagnostiek] en druk
op ENTER.

Gebruik

→ Fault & Diagnostics
System Information
Switch status
Raw Status Data

Druk
op

Opmerking: Raadpleeg het gedeelte “Problemen oplossen“ voor meer informatie over de
schermen van Fault and Diagnostics [Storingen en diagnostiek].
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Configuratie
Instellingen
De klok, de drempelwaarden en de status van het stoffilter wijzigen

Dust filter
Reset dust filter

Belasting
Shutdown
[Uitschakelen]

Runtime

Standaard

Par. redund.

Systeem
Overzichtsscherm
Chrg xxx%
Load xxx%
xxx Vin xxx Vout
xxHz
Runtime xxhr

Alarmen
Klok
Other
Setup

Instellingen

Control Logging
Status Display
Setup Diags
LCM Help
Hoofdmenuscherm

26
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Klok
Met het menu Klok wijzigt u de datum- en klokinstellingen en de gebeurtenissen met tijdstempel in het
logboek. Wijzig de klokinstelling bij zomertijd om fouten te voorkomen.

1. Druk in het Overzichtsscherm op ENTER.
Chrg xxx%
Load xxx%
xxxVin xxxVout xxHz
Runtime: xxhr xxmin

Druk
op

2. Ga naar Setup [Instellingen] met de
navigatietoetsen OMHOOG/OMLAAG en
druk op ENTER.

Gebruik

Control
Status
→ Setup
LCM

Logging
Display
Diags
Help

Druk
op

3. Ga naar Clock [Klok] met de navigatietoetsen
OMHOOG/OMLAAG en druk op ENTER.

Gebruik

Settings:
Shutdown
Alarms
Default → Clock
System
Other

Druk
op

4. Druk op ENTER.
→ Date: 24-Sep-2010
Time: 13:45:51

Druk
op

5. De dag is nu actief. Gebruik de navigatietoetsen
OMHOOG/OMLAAG om de datum in te
stellen en druk op ENTER.

Gebruik
→ Date: 24-Sep-2010
Time: 13:28:00

Druk
op

6. De maand is nu actief. Gebruik de
navigatietoetsen OMHOOG/OMLAAG om de
maand in te stellen, druk op ENTER en ga net
zo te werk om het jaar in te stellen, waarna u
nogmaals op ENTER drukt.

990–2282E-022

Gebruik
→ Date: 24-Sep-2010
Time: 13:28:00
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7. Druk op de navigatietoets OMLAAG om de
regel Time [Tijd] te activeren.

Gebruik
Date: 24-sep-2010
→ Time: 13:28:00

Druk
op

8. De werkwijze voor het wijzigen van de
instellingen voor Time [Tijd] is gelijk aan die
voor de datum, de maand en het jaar.

Druk op

Stoffilter
Opmerking: Wanneer voor de eerste keer een stoffilter wordt geïnstalleerd of wanneer
er een UPS wordt geïnstalleerd met een reeds in de fabriek geïnstalleerd stoffilter, moet
het stoffiltertoezicht worden ingeschakeld. De parameters zijn High [Hoog], Medium
[Middelhoog] of Low [Laag]. De parameter High [Hoog] is voor zeer stoffige omgevingen
en geeft de gebruiker na 90 dagen de opdracht het stoffilter te vervangen. De parameter
Medium [Middelhoog] geeft de gebruiker na 120 dagen de opdracht het stoffilter te
vervangen en de parameter Low [Laag] geeft de gebruiker na 150 dagen de opdracht het
stoffilter te vervangen. Vijf dagen voordat het filter moet worden vervangen, verschijnt een
voorwaarschuwing. Als een filter aan vervanging toe is (wanneer het oude filter vol zit
met stof en er een alarm is gestart) moet u het filter vervangen en ervoor zorgen dat de
instelling Reset dust filter [Stoffilter resetten] is ingesteld op Yes [Ja]. Firmware-upgrade of
het inschakelen van het stoffiltertoezicht is niet van toepassing op UPS-modellen die niet
parallel kunnen worden gebruikt.

1. Druk vanuit het Overzichtsscherm op ENTER.
Chrg xxx%
Load xxx%
xxxVin xxxVout xxHz
Runtime: xxhr xxmin

Druk
op

2. Ga naar Setup (Set-up) met de navigatietoetsen
UP/DOWN (OMHOOG/OMLAAG) en druk
op ENTER.

Druk
op

Gebruik
Control
Status
→ Setup
LCM

Logging
Display
Diags
Help

3. Ga met de navigatietoetsen
OMHOOG/OMLAAG naar System
[Systeem] en druk op ENTER.
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Gebruik

Settings:
Shutdown
Default
→ System
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Alarms
Clock
Other

Druk
op
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4. Ga met de navigatietoetsen
OMHOOG/OMLAAG naar Dust filter
[Stoffilter] en druk op ENTER.

Gebruik

UPS #:
# of UPSs:
MBP board:
→ Dust filter

xx
↑
x0x
xx
Off ↓

Druk
op

Opmerking: De
standaardinstelling van het
stoffilteralarm is “off” [uit].
Door een van de drie parameters
(“High” [Hoog], “Medium”
[Middelhoog] of “Low” [Laag]) te
kiezen, wordt het stoffiltertoezicht
automatisch ingeschakeld.

5. Ga met de navigatietoetsen
OMHOOG/OMLAAG naar Dust filter
[Stoffilter]: High [Hoog], Medium
[Middelhoog], Low [Laag] of Off [Uit] en
druk op ENTER.

Gebruik

UPS #:
# of UPSs:
MBP board:
→ Dust filter

xx
↑
xx
xx
High ↓

Druk
op

Opmerking: Het stoffiltertoezicht
moet na elke vervanging van het
stoffilter worden gereset om ervoor
te zorgen dat het UPS-systeem
weet wanneer het filter weer moet
worden vervangen.

6. Reset het stoffiltertoezicht: Voer stap 1–3
hierboven uit en ga daarna verder met de stappen
hieronder.

↑

Druk
op

↕ Reset dust fil: Yes ↑

Druk
op

Gebruik
→ Reset dust fil: No

7. Ga met de navigatietoetsen
OMHOOG/OMLAAG naar Reset dust
fil [Stoffilter resetten] en druk op ENTER.

8. Ga met de navigatietoetsen
OMHOOG/OMLAAG naar Reset dust
fil [Stoffilter resetten]: Yes [Ja] en druk op
ENTER. Opmerking! Na een paar seconden
keert het menu terug naar No [Nee]. De
filtertimer is nu gereset.

Gebruik

Drempelwaarden voor alarm
De procedure voor het wijzigen van de drempelwaarden voor het Alarm is gelijk aan de procedure
beschreven onder wijzigingen van de Klok. Houd rekening met onderstaande opmerkingen.

990–2282E-022
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Opmerking: Als het belastingsniveau de vooraf geprogrammeerde drempel overschrijdt,
geeft de UPS een waarschuwing weer.

Opmerking: Redundantie: De status van redundantie die een alarm activeert.
Mogelijkheden zijn:
• N+0: de stroomvereiste overschrijdt de redundantielimiet; redundantie is niet beschikbaar.
• N+1: de stroomvereiste gebruikt de laatste eenheid niet; redundantie is beschikbaar.
• N+2: de stroomvereiste gebruikt de laatste twee eenheden niet; redundantie is beschikbaar.
• N+3: de stroomvereiste gebruikt de laatste drie eenheden niet; redundantie is beschikbaar.

De instelling van het geluidssignaal, het contrast en de taal wijzigen

Overzichtsscherm
Chrg xxx%
Load xxx%
x Vin x Vout xHz
Runtime xxhr

Language
[Taal]
Contrast
Beeper setup
[Geluidssignaal
instellen]

Control Logging
Status Display
Setup Diags
LCM Help

Display FW
Font Pack
Weergave Display setup

Hoofdmenuscherm

Loop door de menuschermen en voer uw wijzigingen door met de toetsen OMHOOG/OMLAAG
en ENTER zoals beschreven voor de Clock [Klok] en Alarms [Alarmen] in het menu Settings
[Instellingen].
De instelling van het piepsignaal

In Beeper setup [Geluidssignaal instellen] kunt u kiezen uit de volgende opties:
• Never [Nooit]: Als u deze instelling selecteert, wordt het piepsignaal alleen geactiveerd bij interne
UPS-fouten.

• PwrFail+30 [Stroomstoring]: Als u deze instelling selecteert, wordt het piepsignaal geactiveerd bij
interne UPS-fouten en bij netvoedings- of bypassfouten. Het piepsignaal klinkt alleen als de fout
langer dan 30 seconden aanwezig is.

• PwrFail [Stroomstoring]: Als u deze instelling selecteert, wordt het piepsignaal geactiveerd bij
interne UPS-fouten en bij netvoedings- of bypassfouten. Het piepsignaal klinkt meteen wanneer
de fout optreedt.

• LOW BATT [laag batterijniveau]: Als u deze instelling selecteert, wordt het piepsignaal geactiveerd
bij interne UPS-fouten, netvoedings- of bypassfouten, stroomstoringen en een laag batterijniveau (als
de UPS wordt uitgevoerd in gebruik op batterij).
30
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Onderhoud
Waarschuwing: Om veiligheidsredenen mag alleen gekwalificeerd personeel de in dit
hoofdstuk beschreven vervangingsprocedures uitvoeren.

Onderdelen vervangen
Vaststellen of u een vervangingsonderdeel nodig hebt
Neem om te bepalen of u een vervangingsonderdeel nodig hebt contact op met de klantenondersteuning
van APC. Volg de onderstaande procedure, zodat de medewerker van de klantenondersteuning u meteen
van dienst kan zijn:

1. Wanneer een module uitvalt, geeft de display-interface een alarmtoestand weer. Blader door de
alarmlijsten, noteer de gegevens en geef deze door aan de vertegenwoordiger.

2. Schrijf het serienummer van het apparaat op, zodat u dit makkelijk kunt opzoeken wanneer u
spreekt met de klantenondersteuning van APC.

3. Bel indien mogelijk de klantenondersteuning van APC terwijl u de display-interface van de UPS
binnen handbereik hebt, zodat u extra gegevens kunt opzoeken en doorgeven aan de medewerker.

4. Zorg dat u een gedetailleerde beschrijving van het probleem kunt geven. Een medewerker zal u,
indien mogelijk, via de telefoon helpen het probleem op te lossen, of u een retourautorisatienummer
(RMA) geven. Wanneer u een module terugstuurt naar APC, moet dit nummer duidelijk op de
buitenkant van de verpakking worden vermeld.

5. Als het apparaat nog binnen de garantieperiode valt, worden reparaties of vervangingen gratis
uitgevoerd. Als de garantietermijn is verstreken, dient u ervoor te betalen.

6. Als het apparaat onder een onderhoudscontract van APC valt, dient u dit contract bij de hand te
hebben, zodat u de medewerker informatie hierover kunt geven.

Onderdelen retourneren naar APC
Bel de klantenondersteuning van APC om een RMA-nummer te vragen.
Wanneer u een defecte module aan APC retourneert, dient u de module te verpakken in het originele
verpakkingsmateriaal en de zending te laten verzekeren en van tevoren voor verzending te betalen. De
medewerker van de klantenondersteuning van APC zal u het verzendadres geven. Als u het originele
verpakkingsmateriaal niet meer in uw bezit hebt, vraag de medewerker dan hoe u een nieuwe set kunt
ontvangen. Verpak de module goed om schade tijdens het vervoer te voorkomen. Gebruik voor het
verzenden van een module nooit tempexbolletjes of ander los verpakkingsmateriaal. De module kan
tijdens het vervoer gaan bewegen en beschadigd raken. Voeg een brief bij in het pakket met uw naam,
het RMA-nummer, uw adres, een kopie van de aankoopbon, een beschrijving van het probleem, een
telefoonnummer en een cheque voor betaling (indien nodig).

990–2282E-022
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Het voorpaneel verwijderen

1.
2.
3.
4.

32

Draai de schroef naar rechts om het voorpaneel te ontgrendelen.
Trek het bovenste deel van het voorpaneel weg van de UPS.
Til het voorpaneel uit de twee openingen onder aan de behuizing.
Til de klep van het batterijvak uit de twee openingen onder aan de behuizing (alleen van toepassing
op Japanse configuraties).
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Het voorpaneel plaatsen

1. Plaats het voorpaneel terug door de twee uitsteeksels onder aan het voorpaneel in te steken. (Bij
Japanse configuraties moet u eerst de klep van het batterijvak terugplaatsen in de twee openingen
onder aan de behuizing.)

2. Druk het voorpaneel naar voren totdat het in de sluitmechanieken aan de bovenkant van de
behuizing grijpt.

3. Draai het vergrendelingsmechanisme met een schroevendraaier in de vergrendelde stand.

De batterijen en het UPS-systeem opbergen
Opmerking: De batterijmodules moeten binnen worden bewaard, met de beschermende
verpakking op zijn plaats.

Opmerking: Opgeslagen batterijen moeten met vaste intervallen worden opgeladen,
afhankelijk van de opslagtemperatuur:

Ambient temperature
[Omgevingstemperatuur]:
-15 °C tot 40 °C/
5 °F tot 104 °F

990–2282E-022

Relatieve luchtvochtigheid:
0-95% niet-condenserend

Opslagplaats vrij van trillingen,
geleidend stof, direct zonlicht en
vocht.
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Opslagtemperatuur

Interval voor opladen

-15 °C tot 20 °C/5 °F tot 68 °F

9 maanden

20 °C tot 30 °C/68 °F tot 86 °F

6 maanden

30 °C tot 40 °C/86 °F tot 104 °F

3 maanden

Let op: Sla de batterijen niet langer dan 12 maanden op.

De stoffilter opbergen

Ambient temperature [Omgevingstemperatuur]:
4 °C tot 32 °C/
40 °F tot 90 °F

Relatieve luchtvochtigheid:
40%–90% niet-condenserend

Door de gebruiker te vervangen onderdelen (alleen gekwalificeerd personeel)
Onderdeel

APC-onderdeelnrs.

Batterijmodule

SYBT4

Netwerkbeheerkaart met temperatuursensor

AP9631

Stoffilterset voor lage, smalle (352 mm)
UPS-behuizingen (10, 15 en 20 kVA)

SUVTOPT012

Stoffilterset voor lage, brede (523 mm) UPS-behuizingen
(30 en 40 kVA)

SUVTOPT013

Opmerking: Om een optimale autonomietijd te verzekeren, raadt APC aan om een hele
batterijmodule (vier batterijen) tegelijk te vervangen. Het is echter alleen noodzakelijk om
twee batterijen tegelijk te vervangen. Zie “Instructies voor vervanging“.
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Gebruikersinterface (voorkant)

A.

Netwerkbeheerkaart met temperatuursensor: gebruikt voor systeembesturing en -bewaking op
afstand, e-mailmeldingen etc. Raadpleeg de afzonderlijke gebruikershandleiding voor configuratie
en gebruik: Netwerkbeheerkaart met omgevingsmonitor – meegeleverd met de UPS.

B. Computerinterfacepoort voor de aansluiting van computers met APC Powerchute®-software.
C. Hendel voor interne mechanische bypass: hendel om de netstroom stroomopwaarts rond de UPS
te leiden en de belasting rechtstreeks te voeden = interne-bypassmodus. Niet van toepassing op
parallelle systemen.
D.

Servicepoort (alleen voor bevoegd APC-onderhoudspersoneel).

E. Displaypoort voor de aansluiting van de displaycommunicatiekabel.
F. Poort voor parallelle bedrijfsmodus.
G.

Documentatievak.

H.

Voedingsmodule.

Een netwerkbeheerkaart vervangen
161

161

!

Output

Pwr

Zone
Probe

10/100Base-T

Reset

10/100
AP9619 Network Manag
ement

Card EM

1. Draai de twee torxschroeven aan weerszijden van de kaart los.
990–2282E-022
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2. Trek de kaart voorzichtig los.
3. Breng de nieuwe kaart in.
4. Breng de twee torxschroeven opnieuw in.

Een stoffilter plaatsen/vervangen
Opmerking: Stoffilters zijn alleen beschikbaar voor de twee lage Smart-UPS VT-versies
zonder batterijen.

Opmerking: Er worden alleen afbeeldingen van de lage en brede (523 mm) Smart-UPS
VT-behuizing weergegeven, maar de procedures zijn van toepassing op beide behuizingen.

Waarschuwing: Alleen gekwalificeerd personeel dat vertrouwd is met de UPS mag een
stoffilter plaatsen en verwijderen.

Let op: De stoffilter moet in het voorpaneel worden geplaatst door het voorpaneel op een
vlakke ondergrond te houden.

Opmerking: Gebruik de filter niet opnieuw door het stof in de filter schoon te maken.

Opmerking: Voor niet-parallelle versies (waarvoor stoffiltertoezicht niet van toepassing is)
moet de stoffilter periodiek worden gecontroleerd en als er veel stof in de filter is verzameld,
moet deze worden vervangen.
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Installatie: filterclips plaatsen
1. Verwijder het voorpaneel. Zie “Het voorpaneel
verwijderen“.

2. Open de luchtfilterset en plaats 12 clips op de
locaties die in de tekening worden weergegeven.

Installatie: stoffilter plaatsen
1. Verwijder het voorpaneel. Zie “Het voorpaneel
verwijderen“.

2. Verwijder het stof op het voorpaneel met een
borstel of ventilator. Houd het voorpaneel uit de
buurt van de UPS wanneer u het schoonmaakt.

3. Plaats filterclips als u dit nog niet hebt gedaan.
Zie “Installatie: filterclips plaatsen“ stap 2.

4. Druk en schuif de filter onder elke clip,
beginnend bovenaan en werk zo naar beneden.
000000
000000
000000000000

000000
000000
000000
000000
000000000000

000000
000000

5. Plaats het voorpaneel terug. Zie “Het
voorpaneel plaatsen“.

6. Schakel het stoffiltertoezicht in. Zie “Stoffilter“.

990–2282E-022
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Vervanging: stoffilter vervangen
1. Verwijder het voorpaneel. Zie “Het voorpaneel
verwijderen“.

2. Verwijder de filter door deze uit de clips te
schuiven. Laat de clips bevestigd zitten aan de
behuizing.
000000
000000000000

000000
000000
000000

000000
000000000000

000000
000000
000000

3. Verwijder het stof op het voorpaneel met een
borstel of ventilator. Houd het voorpaneel uit de
buurt van de UPS wanneer u het schoonmaakt.

4. Haal de nieuwe stoffilter uit de set.
5. Plaats de nieuwe stoffilter. Zie “Installatie:
stoffilter plaatsen“, van stap 2.

6. Plaats het voorpaneel terug. Zie “Het
voorpaneel plaatsen“.

7. Reset het stoffiltertoezicht. Zie “Stoffilter“, van
stap 6.

8. Gooi de oude stoffilter volgens de regels weg.

Een batterijmodule vervangen
Algemene veiligheid vóór de vervanging van een batterijmodule
Opmerking: Als u batterijmodules vervangt, dient het onderdeelnummer van de nieuwe
module overeen te komen met de oude module.

Let op: Batterijen mogen alleen worden vervangen door gekwalificeerd personeel..
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Let op:
Onderhoud en reparaties aan batterijen mogen alleen worden uitgevoerd door of
onder toezicht van personen met kennis van batterijen en de daarbij behorende
voorzorgsmaatregelen. Houd niet-bevoegde personen uit de buurt van batterijen.
Gooi de batterij of batterijen niet weg in een vuur. Hierdoor zou de batterij kunnen ontploffen.
De batterij of batterijen mogen niet worden opengemaakt of beschadigd. Vrijgekomen
elektrolyt is schadelijk voor de huid en ogen. De stoffen kunnen giftig zijn.
Een batterij kan het gevaar van elektrische schokken en een hoge kortsluitstroom opleveren.
Bij het hanteren van batterijen dient u dan ook de volgende voorzorgsmaatregelen in acht
te nemen:
• Verwijder horloges, ringen en andere

metalen voorwerpen.
• Gebruik gereedschap met geïsoleerde

handvatten.
• Draag rubberen handschoenen en laarzen.
• Leg geen gereedschap of metalen

onderdelen boven op batterijen.
• Koppel de laadbron los voordat u een

batterijpool aansluit of loskoppelt.
Let op: Til onderdelen van 18-32 kg (40-70 lb.) altijd met twee personen op.

Batterijmodule
Eén batterijmodule bestaan uit vier batterijeenheden (meegeleverd in de behuizingen).

Serial:
Model:

BAT

TER

Y UNI

T
Serial:
Model:

BAT

TER

Y UNI

T
Serial:
Model:

BAT

TER

Y UNI

T
Serial:
Model:

BAT

TER

Y UNI

T

4 x 24 kg/4 x 53 lbs

Batterijvergrendelingen verwijderen en plaatsen
Als het systeem is uitgerust met batterijvergrendelingen, volgt u onderstaande procedure om de
vergrendelingen te verwijderen.

990–2282E-022
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1. Verwijder de M6-schroef waarmee de
batterijvergrendeling aan de plank is
vastgemaakt.

261

161
2. Duw de batterijvergrendeling naar links en naar
boven en verwijder de vergrendeling.

3. Volg dezelfde procedure in omgekeerde
volgorde om de batterijvergrendelingen aan te
brengen.

Batterijen vervangen
Let op: Batterijen mogen alleen worden vervangen door gekwalificeerd personeel. Zie
“Een batterijmodule vervangen“.

Instructies voor vervanging
Om een optimale autonomietijd te verzekeren, raadt APC aan om een hele batterijmodule (vier batterijen)
tegelijk te vervangen (zie voorbeeld 1). Dit is echter niet absoluut noodzakelijk. Het is wel noodzakelijk
om twee batterijen tegelijk te vervangen volgens voorbeelden 2 en 3 in de onderstaande tabellen.
Behuizing van 523
mm/(20 in)

Kolom A

Kolom B

Kolom C

Kolom D

Voorbeeld 1

Nieuw

Nieuw

Nieuw

Nieuw

Voorbeeld 2

Nieuw

Nieuw

Oud

Oud

Voorbeeld 3

Oud

Oud

Nieuw

Nieuw

Behuizing van 352 mm/(35,56 cm)

Kolom A

Kolom B

Voorbeeld 1

Nieuw

Nieuw

Nieuw

Nieuw

Nieuw

Nieuw

Oud

Oud

Oud

Oud

Nieuw

Nieuw

Voorbeeld 2
Voorbeeld 3

40

Smart-UPS™ VT 10-40 kVA 380/400/415, 200/208/220 V

990–2282E-022

Voer de volgende procedures uit als u een batterijmodule wilt vervangen of toevoegen, bijvoorbeeld
als op het display een bericht over een defecte batterij wordt weergegeven of als u extra batterijen wilt
installeren om de autonomietijd te verlengen.
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Output

Pwr

Zone
Probe

10/100Base-T

Reset

10/100
AP9619 Network Management

Serial:
Model:

BATTERY UNIT

Card EM

Serial:
Model:

BATTERY UNIT

Serial:
Model:

BATTERY UNIT
Serial:
Model:

BATTERY UNIT

26
Serial:
Model:

BATTERY UNIT

Serial:
Model:

BATTERY UNIT

Serial:
Model:

BATTERY UNIT

Serial:
Model:

BATTERY UNIT

161
1

Serial:
Model:

BATTERY UNIT

Serial:
Model:

Serial:
Model:

BATTERY UNIT

Serial:
Model:

BATTERY UNIT

BATTERY UNIT

Serial:
Model:

BATTERY UNIT

Serial:
Model:

Serial:
Model:

BATTERY UNIT

BATTERY UNIT

Serial:
Model:

BATTERY UNIT

Serial:
Model:

BATTERY UNIT

Serial:
Model:

Serial:
Model:

BATTERY UNIT

Serial:
Model:

BATTERY UNIT

Serial:
Model:

BATTERY UNIT

BATTERY UNIT

BATTERY UNIT

BATTERY UNIT

BATTERY UNIT

BATTERY UNIT

Serial:
Model:

BATTERY UNIT

BATTERY UNIT

Serial:
Model:

Serial:
Model:

BATTERY UNIT
Serial:
Model:

BATTERY UNIT

Serial:
Model:

BATTERY UNIT

Serial:
Model:

BATTERY UNIT

Serial:
Model:

Serial:
Model:

BATTERY UNIT

Serial:
Model:

BATTERY UNIT

Serial:
Model:

Serial:
Model:

Serial:
Model:

BATTERY UNIT

Serial:
Model:

BATTERY UNIT

Serial:
Model:

BATTERY UNIT
Serial:
Model:

161

Serial:
Model:

BATTERY UNIT

Serial:
Model:

BATTERY UNIT

Serial:
Model:

BATTERY UNIT

Serial:
Model:

BATTERY UNIT

1. Begin bij het verwijderen van batterijmodules op het hoogste niveau en werk naar beneden.
2. Pak de handgreep van de batterij vast en duw de batterij voorzichtig naar boven. Trek de batterij
half uit de behuizing. Een vergrendelingsmechanisme voorkomt dat u de batterijeenheid helemaal
naar buiten trekt.

3. Als u het vergrendelingsmechanisme wilt ontgrendelen, duwt u de batterij voorzichtig opnieuw
naar boven en trekt u de batterij uit de behuizing terwijl een tweede persoon de batterij ondersteunt.

Installatie
Wees u bewust van het volgende als u extra batterijen nodig hebt voor een langere autonomietijd of als u
batterijvervangingsmodules installeert:
Let op: Installeer geen batterijmodules in de UPS voordat u klaar bent om het systeem in te
schakelen. Indien u zich hier niet aan houdt, kan diepe ontlading van de batterijen optreden,
waardoor de batterijen permanent beschadigd raken. De tijd tussen het installeren van de
batterijen en het inschakelen van de UPS mag niet langer zijn dan 72 uur/drie dagen.
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1. Verwijder de eventueel aanwezige blindplaat voor eventuele lege batterijplanken (bewaar de
schroeven voor later gebruik).

2. Installeer de batterijmodule in de laagste beschikbare sleuf (vier naast elkaar in UPS-versies van
523 mm/20 in en twee naast elkaar in UPS-versies van 352 mm/14 in).

3. Plaats de batterijeenheid tussen de gleuven en duw de eenheid volledig in de UPS om verbinding
tot stand te brengen.
Opmerking: Als u een foutmelding krijgt, controleert u of de betreffende modules op de
juiste manier zijn geïnstalleerd. Als het probleem blijft bestaan, raadpleeg dan het gedeelte
“Problemen oplossen“.
Opmerking: Laat de batterijen na het opstarten van het systeem 24 uur opladen.
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Problemen oplossen
Status- en alarmberichten
In dit gedeelte vindt u de status- en alarmberichten die op de UPS kunnen worden weergegeven.
De berichten staan in alfabetische volgorde. Bij elk alarmbericht wordt een corrigerende handeling
voorgesteld om u te helpen problemen op te lossen.

Weergegeven berichten
Weergegeven bericht

Betekenis

Corrigerende handeling

Automatic Self Test Started.

De UPS heeft een
voorgeprogrammeerde test van
de batterij gestart.

Er is geen handeling vereist.

ABus Communication Fault.

Communicatiefout waargenomen bij
de ABus.

Controleer de ABus-bedrading.
Neem contact op met APC als dit
niet helpt.

ABus Termination Fault.

Er ontbreekt een
ABus-afsluitweerstand.

Controleer of de afsluitweerstand
aanwezig is. Neem contact op met
APC als dit niet helpt.

Batt Temperature Exceeded Upper
Limit.

De temperatuur van een of
meer batterijeenheden heeft de
systeemspecificaties overschreden.

Neem contact op met de
klantenondersteuning van APC
(zie achterblad).

Battery over-voltage warning.

De batterijspanning is te hoog en de
oplader is uitgeschakeld.

Neem contact op met de
klantenondersteuning van APC
(zie achterblad).

Bypass Not Available Input
Freq/Volt Out Of Range.

De frequentie of spanning bevindt
zich buiten het juiste bypassbereik.
Deze melding verschijnt wanneer
de UPS online is en geeft aan dat
de bypassmodus mogelijk niet
beschikbaar is wanneer deze is
vereist.

Corrigeer de ingangsspanning om te
zorgen voor voldoende spanning en
de juiste frequentie.

Battery Discharged.

De UPS werkt op de batterij en de
batterij is bijna leeg. Opmerking:
De autonomietijd is beperkt.

Er is geen handeling vereist.
Schakel het systeem en de
belastingsapparatuur uit of pas de
inkomende spanning aan.

Emergency PSU Fault.

De redundante
noodvoedingseenheid werkt
niet. Weliswaar blijft de UPS
normaal werken, maar de
noodvoedingseenheid moet wel
worden vervangen.

Neem contact op met de
klantenondersteuning van APC
(zie achterblad).

EPO Activated.

De schakelaar voor de
nooduitschakeling is geactiveerd.

Zet de schakelaar voor de
nooduitschakeling uit.

Fan fault.

Een van de ventilatoren werkt niet.

Neem contact op met de
klantenondersteuning van APC
(zie achterblad).

Int. Mech. Bypass Switch Closed.

De interne mechanische schakelaar
is gesloten.

Er is geen handeling vereist.
De UPS staat in de interne
mechanische-bypassmodus.

Int. Mech. Bypass Switch Open.

De interne mechanische schakelaar
staat UIT.

Er is geen handeling vereist.
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Weergegeven bericht

Betekenis

Corrigerende handeling

Low-Battery.

De UPS werkt op de batterij en de
batterij is bijna leeg. Opmerking:
De autonomietijd is beperkt.

Schakel het systeem en de
belastingsapparatuur uit of pas de
inkomende spanning aan.

Load Is No Longer Above Alarm
Threshold.

De belasting overschreed eerder
de alarmdrempel, maar de situatie
is hersteld doordat de belasting is
afgenomen of doordat de drempel is
verhoogd.

Er is geen handeling vereist.

Load Power Is Above Alarm
Threshold.

De belasting heeft de door de
gebruiker ingestelde drempelwaarde
voor de belasting overschreden.

Optie 1: Gebruik de
display-interface om de
drempelwaarde te verhogen.
Optie 2: Verminder de belasting.

Mains Not Available. Input
Freq/Volt Out of Range.

De frequentie of spanning valt
buiten het aanvaardbare bereik voor
de normale bedrijfsmodus.

Corrigeer de ingangsspanning om te
zorgen voor voldoende spanning en
de juiste frequentie.

Minimum Runtime Restored.

De autonomietijd van het systeem
was korter dan het geconfigureerde
minimum en is hersteld. Er zijn
extra batterijmodules geïnstalleerd,
de al aanwezige batterijmodules zijn
opnieuw opgeladen, de belasting is
verlaagd of de limiet is verhoogd.

Er is geen handeling vereist.

No Batteries Are Connected.

Er is geen batterijvoeding
beschikbaar.

Controleer of de batterijen correct
zijn geplaatst.

No Master is Present in the Parallel
System.

Er is geen parallelle master
aanwezig. Het parallelle systeem zal
niet correct kunnen werken.

Neem contact op met de
klantenondersteuning van APC
(zie achterblad).

Number of Battery Modules
Decreased.

Een of meer batterijmodules zijn
verwijderd.

Er is geen handeling vereist.

Number of Battery Modules
Increased.

Een of meer batterijmodules zijn
toegevoegd.

Er is geen handeling vereist.

Overload on a Parallel Unit.

Een of meer systemen zijn
overbelast. Sla er acht op dat het
gehele parallelle systeem niet uit de
bypassmodus zal kunnen terugkeren.

Er is geen handeling vereist.

Order Startup Check.

Het UPS-systeem is vijf dagen lang
ingeschakeld geweest.

Neem contact op met de
klantenondersteuning van APC
om de installatie te controleren (zie
achterblad).

Order Tech Check.

Het UPS-systeem is vier jaar
lang ingeschakeld geweest.
Een technische controle wordt
aanbevolen.

Neem contact op met de
klantenondersteuning van APC
(zie achterblad).

PBus Communication Fault on
Cable 1.

Communicatiefout waargenomen bij
PBus 1.

Controleer de bedrading van PBus 1.

Neem contact op met APC als dit
niet helpt.
PBus Communication Fault on
Cable 2.

Communicatiefout waargenomen bij
PBus 2.

Controleer de bedrading van PBus 2.

Neem contact op met APC als dit
niet helpt.
PBus Termination Fault on Cable 1.
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Weergegeven bericht

Betekenis

Corrigerende handeling

PBus Termination Fault on Cable 2.

De afsluitweerstand van PBus 2
ontbreekt.

Controleer of de afsluitweerstand
aanwezig is. Neem contact op met
APC als dit niet helpt.

Parallel Configuration Fault.

Het parallelle systeem is niet correct
geconfigureerd.

Neem contact op met de
klantenondersteuning van APC
(zie achterblad).

Parallel Redundancy Restored.

De parallelle redundantie is hersteld.

Er is geen handeling vereist.

Parallel Redundancy is below Alarm
Threshold

De belasting heeft de door de
gebruiker ingestelde drempelwaarde
voor de belasting overschreden.

Optie 1: Gebruik de
display-interface om de
drempelwaarde te verhogen
Optie 2: Verminder de belasting. De
parallelle redundantie is nu hersteld.

Replace Batt(s).

Een of meer batterijmodules moeten
worden vervangen (alleen van
toepassing op interne batterijen).

Zie het gedeelte “Onderdelen
vervangen“ voor procedures.

Runtime Is Below Alarm Threshold.

De voorspelde autonomietijd is
korter dan de door de gebruiker
ingestelde drempelwaarde voor
de minimale autonomietijd. De
batterijcapaciteit is afgenomen of de
belasting is toegenomen.

Optie 1: Laat de batterijmodules
opladen.
Optie 2: Vergroot indien mogelijk
het aantal batterijmodules.
Optie 3: Verminder de belasting.
Optie 4: Verlaag de drempelwaarde.
Neem contact op met de
klantenondersteuning van APC
(zie achterblad)

Shutdown Due To Low Battery.

De UPS werkte op de batterij en heeft Er is geen handeling vereist.
Opmerking: Als dit probleem
de belasting uitgeschakeld op het
moment dat er geen batterijvoeding zich opnieuw voordoet, kunt u
overwegen de batterijcapaciteit te
meer beschikbaar was.
verhogen.

Site Wiring Fault.

Foutieve faserotatie aan de
ingangszijde. De UPS blijft
afgestemde voeding vanaf de
batterijen leveren.

Een elektricien moet de bedrading
van de UPS controleren.

Static Bypass Switch Fault.

De statische-bypassschakelaar werkt
niet.

Neem contact op met de
klantenondersteuning van APC
(zie achterblad).

System Failure Detected by
Surveillance.

Er is een interne fout in het systeem
ontdekt.

Controleer op andere
alarmmeldingen en neem contact op
met de klantenondersteuning van
APC als het probleem aanhoudt.

System Start Up Configuration
Failed.

Er is een configuratiefout in het
systeem opgetreden. Het is niet
mogelijk om de systeemspanning
en/of de maat van de behuizing vast
te stellen.

Controleer op andere
alarmmeldingen en neem contact op
met de klantenondersteuning van
APC als het probleem aanhoudt.

System Not Synchronized to Bypass.

Het systeem kan niet worden
gesynchroniseerd naar de
bypassmodus. Deze modus is
hierdoor mogelijk niet beschikbaar.

Optie 1: Verlaag de gevoeligheid
voor de ingangsfrequentie.
Neem contact op met de
klantenondersteuning van APC
(zie achterblad)
Option 2: Corrigeer de
bypass-ingangsspanning om te
zorgen voor voldoende spanning en
de juiste frequentie.

The dust filter must be changed
immediately.

-

Vervang het stoffilter.

The dust filter must be changed
soon.

-

Bereid u voor op het vervangen van
het stoffilter.
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Weergegeven bericht

Betekenis

Corrigerende handeling

UPS In Bypass Due To Fault.

De UPS is overgeschakeld naar de
bypassmodus omdat er een fout is
opgetreden.

Neem contact op met de
klantenondersteuning van APC
(zie achterblad).

UPS In Bypass Due To Overload.

De belasting is hoger dan de
voedingscapaciteit. De UPS staat nu
in de bypassmodus.

Verminder de belasting.

UPS Is Overloaded.

De belasting heeft de capaciteit van
het systeem overschreden.

Optie 1: Verminder de belasting.
Optie 2: controleer de verdeling van
de belasting over de drie fasen op
het display. Als de belasting niet
gelijkmatig is verdeeld, past u de
verdeling van de belasting aan.

Warranty Expiring.

De garantie loopt over drie maanden
af.

Neem contact op met de
klantenondersteuning van APC
(zie achterblad).

Weak Batt(s) Detected. Reduced
Runtime.

Er zijn een of meer zwakke batterijen
ontdekt.

Vervang de zwakke batterijen.

XR Battery Fuse Blown.

XR-batterijzekering is gesprongen.
Autonomietijd korter dan verwacht.

Vervang de gesprongen zekering
in de XR-behuizing (alleen van
toepassing als uw installatie is
voorzien van een XR-behuizing).
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Wereldwijde klantenondersteuning
Klantenondersteuning voor dit of elk ander product is kostenloos beschikbaar:

• Neem telefonisch of via e-mail contact op met het centrum voor klantenondersteuning van APC. Ga
voor lokale, landspecifieke centra naar: www.apc.com/support/contactvoor contactinformatie.
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