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SPIS TREŚCI
Kontakty i pomoc techniczna APC
Informacje o kontaktach i pomocy technicznej można znaleźć w witrynie http://www.apc.com/support.

Zestawy akumulatorów zamiennych i przerób wtórny akumulatorów
Informacje o zestawach akumulatorów zamiennych i o przerobie wtórnym akumulatorów można uzyskać u
sprzedawcy lub w witrynie internetowej ASP, http://www.apc.com. Zużyte akumulatory do przerobu wtórnego
prosimy odsyłać do APC w opakowaniach akumulatorów zamiennych.
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ROZDZIAŁ 1: BEZPIECZEŃSTWO I INFORMACJE OGÓLNE
Zachowaj tę instrukcję
W tym rozdziale podane są ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas
instalacji i konserwacji sprzętu APC.

Konwencje stosowane w tej Instrukcji
W całym podręczniku stosowane są następujące symbole: Należy uważnie przeczytać informacje w ramkach
i przestrzegać udzielonych wskazówek.
Znak OSTRZEŻENIE oznacza poważne niebezpieczeństwo. Zwraca uwagę na sytuacje, w
których w razie nieprzestrzegania właściwych procedur, sposobów działania, utrzymywania
należytych stanów rzeczy itp. może spowodować uszkodzenie ciała personelu.
Znak OSTROŻNIE oznacza niebezpieczeństwo. Zwraca uwagę na sytuacje, w których w razie
nieprzestrzegania właściwych procedur, sposobów działania itp. może spowodować
uszkodzenie lub całkowite lub częściowe zniszczenie sprzętu.
Znak UWAGA oznacza ważną informację. Zwraca uwagę na wymagające tego procedury,
sposoby działania, stany rzeczy itp.

Ogólne zasady bezpiecznego używania sprzętu
• Stałe połączenie z siecią elektryczną musi zostać wykonane przez elektryka z uprawnieniami.
• Moduły zasilania, akumulatorów, informatyczne oraz elementy interfejsowe muszą być
montowane i demontowane przez personel obsługi.

Sprzętu mogą używać osoby bez uprzedniego doświadczenia technicznego.

Bezpieczne przenoszenie
Pracuj ostrożnie. Nie podnoś ciężkiego sprzętu bez pomocy.

Þ

Þ 32 – 55 kg

<18 kg

Þ >55 kg

Þ 18 – 32 kg

Ten sprzęt jest przeznaczony do instalowania w pomieszczeniach z regulowaną temperaturą,
wolnych od zanieczyszczeń przewodzących. Zakresy temperatur podane są w Danych
technicznych w witrynie internetowej APC.
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Bezpieczne wyłączenie spod napięcia
• Wewnątrz UPS znajdują się akumulatory, które stanowią zagrożenie porażenia prądem nawet

gdy urządzenie jest odłączone od sieci elektrycznej. Przed instalowaniem lub obsługą sprzętu
należy się upewnić, że wyłącznik główny i bezpiecznik wejściowy systemu są ustawione w
pozycji neutralnej (wyłączone), wewnętrzne moduły akumulatorów są wyjęte, zewnętrzne
akumulatory przedłużające czas zasilania są odłączone oraz połączenie z siecią zasilającą
jest rozłączone.

Bezpieczeństwo elektryczne
• Ochronny przewód uziemiający do UPS przewodzi prąd upływowy z urządzeń zasilanych

(sprzętu komputerowego). Dlatego przewód musi być co najmniej takiej grubości, jak
wymagana przez przepis IEC 950. Izolowany przewód uziemiający musi mieć taką samą
długość, grubość i materiał izolacyjny, co uziemione i nieuziemione przewody zasilające dany
obwód, jednakże musi być zielony, z żółtym paskiem lub bez oraz musi być zainstalowany
jako część obwodu zasilającego UPS.

• Opisany wyżej przewód uziemiający musi być odprowadzony do ziemi przy urządzeniu

obsługiwanym lub też, jeżeli jest zasilany z oddzielnej podstacji, przy transformatorze lub
generatorze zasilającym.

• Wszystkie gniazda i wtyczki w pobliżu urządzenia lub zestawu urządzeń muszą być typu

umożliwiającego ich uziemienie, zaś przewody uziemiające doprowadzone do gniazd muszą
być połączone z ziemią przy urządzeniach obsługiwanych.

Bezpieczne użytkowanie akumulatorów
• Każdy moduł akumulatorowy zawiera zestaw akumulatorów 120 V 7,2 Ah. Stwarza to

zagrożenie porażenia prądem elektrycznym. Przed przystąpieniem do instalowania lub
wymiany akumulatorów zdejmij ozdoby takie jak zegarek i pierścionki. W razie krótkiego
spięcia, przepływ prądu przez materiały przewodzące może spowodować groźne poparzenia.

• Nie wrzucaj akumulatorów do ognia. Akumulatory mogą wybuchnąć.
• Nie otwieraj i nie uszkadzaj akumulatorów. Uwolniony elektrolit jest szkodliwy dla skóry i oczu
oraz może być trujący.

• Nie instaluj modułów akumulatorowych w obudowie, dopóki nie jesteś gotów, aby włączyć

zasilanie do UPS. W przeciwnym razie może nastąpić głębokie wyładowania akumulatorów,
co może spowodować ich trwałe uszkodzenie.

• Akumulatory nadają się do przerobu wtórnego. Zużyte akumulatory można wysłać do APC lub
dostarczyć do zakładu utylizacji w celu przerobu.

• Moduły akumulatorów należy przechowywać w chłodnym miejscu, w temperaturze do 25°C.
• Jako moduły dodatkowe lub zamienne należy stosować jedynie akumulatory APC.
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Zakłócenia fal radiowych
Ameryka Północna i kraje stosujące napięcie 208 V
• Po przetestowaniu tego sprzętu stwierdza się, że spełnia on wymogi dla urządzeń cyfrowych

klasy A zgodnie z Częścią 15 przepisów Federalnej Komisji Łączności (FCC) oraz mieści się
w granicach emisji szumów radiowych wytwarzanych przez urządzenia cyfrowe klasy A
zgodnie z przepisami o zakłóceniach radiowych Kanadyjskiego Ministerstwa Łączności
(CDC). Te ograniczenia mają na celu zapewnienie należytej ochrony przed szkodliwymi
zakłóceniami podczas pracy urządzenia w otoczeniu przemysłowym. Urządzenie wytwarza,
wykorzystuje oraz może wysyłać energię o częstotliwości radiowej, zaś jeżeli nie jest
zainstalowane i stosowane zgodnie z instrukcją obsługi, może powodować szkodliwe
zakłócenia łączności radiowej. Działanie tego sprzętu w obszarze zamieszkałym może
spowodować zakłócenia, a wówczas użytkownik będzie musiał na własny koszt zastosować
wszelkie środki niezbędne w celu usunięcia zakłóceń. Zmiany lub modyfikacje dokonane bez
wyraźnego zezwolenia osoby odpowiedzialnej za przestrzeganie przepisów może
spowodować odebranie użytkownikowi prawa do korzystania ze sprzętu.

• Aby zapewnić zgodność wyrobu z ograniczeniami dla Klasy A FCC, należy stosować do niego
ekranowane kable do przesyłania sygnałów.

Europa i kraje stosujące napięcie 230 V
To urządzenie jest wyrobem klasy A. W środowisku mieszkalnym może wywołać zakłócenia
radiowe, a wówczas użytkownik może być zobowiązany do podjęcia czynności zaradczych.

Japonia i kraje stosujące napięcie 200 V
To urządzenie jest produktem klasy A według normy Rady Dobrowolnej Kontroli Zakłóceń
Powodowanych przez Sprzęt Informatyczny (Voluntary Control Council for Interference by
Information Technology Equipment, VCCI). W środowisku mieszkalnym może on wywołać
zakłócenia radiowe, a wówczas użytkownik może być zobowiązany do podjęcia czynności
zaradczych.

Zatwierdzenia przez odnośne władze
Kraje
Ameryka Północna
i kraje stosujące
napięcie 208V

Europa i kraje
stosujące napięcie
230V

Japonia i kraje
stosujące napięcie
200V

Symbole odnośnych władz

LISTED 42C2
E96563

LR63938

N 394

LISTED 42C2
E96563
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Deklaracja zgodności z przepisami
(Europa i kraje stosujące napięcie 230V

Declaration of Conformity
Application of Council Directives:

89/336/EEC, 73/23/EEC, 91/157/EEC

Standards to which conformity is declared:

EN55022, EN50082-1, EN50091, EN60950

Manufacturer's Name and Address:

American Power Conversion (A. P. C.) b. v.
Breaffy Rd Industrial Estate
Castlebar, Ireland
-or
American Power Conversion
40 Catamore Boulevard
East Providence, Rhode Island, 02914, USA
-orAmerican Power Conversion (A. P. C.) b. v.
Lot 10 Block 16 Phase IV
Peza, Rosario
Cavite, Philippines

Importer's Name and Address:

American Power Conversion (A. P. C.) b. v.
Ballybritt Business Park
Galway, Ireland

Type of Equipment:

Uninterruptible Power Supply

Model Numbers:

SY4KRMI, SY4K12RMI, SY8K12RMI,
SY12K12RMI, SYPM4KU, SYBT3, SYMIM3,
SYRIM3, SYCC, SYXRCC, SYRMXR4I

Serial Numbers:

CD0115 000000 — CD0652 999999
ED0115 000000 — ED0652 999999
QD0115 000000 — QD0652 999999
2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006

Years of Manufacture:

We, the undersigned, hereby declare that the equipment specified above conforms to the above directives.

Billerica, MA
Place

5/1/00
Date

Castlebar, Ireland
Place

5/1/00
Date

William Burke
Regulatory Compliance Engineer

Gerry Daly
Managing Director, Europe

992-0031
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Sprzęt podtrzymujący życie
Zasadniczo firma American Power Conversion (APC) nie zaleca stosowania swoich wyrobów w urządzeniach
służących do podtrzymania funkcji życiowych, jeżeli można przypuszczać, że awaria lub zakłócenie pracy wyrobu
APC mogłaby spowodować przerwę w ich pracy lub znaczne zmniejszenie ich bezpieczeństwa albo skuteczności.
APC nie zaleca stosowania swoich wyrobów w celu bezpośredniej opieki nad pacjentem. APC nie sprzeda
świadomie swoich wyrobów do takich zastosowań, chyba że otrzyma zadawalające zapewnienie na piśmie, że (a)
ryzyko uszkodzenia ciała zostało sprowadzone do minimum, (b) klient przyjmuje na siebie wszelkie ryzyko oraz
(c) firma American Power Conversion jest w danych okolicznościach dostatecznie zabezpieczona przed
odpowiedzialnością cywilną.
Jako przykłady urządzeń podtrzymujących życie można podać analizatory tlenu dla noworodków, stymulatory
systemu nerwowego (stosowane do znieczulenia, złagodzenia bólu czy też w innych celach), przyrządy do
autotransfuzji, pompy do przetaczania krwi, defibrylatory, wykrywacze i alarmy arytmii, rozruszniki serca,
systemy do hemodializy, systemy do dializy otrzewnowej, inkubatory z wentylatorem dla noworodków,
wentylatory dla dorosłych i dla dzieci, wentylatory stosowane w anestezji, pompy infuzyjne oraz wszelkie inne
urządzenia uznane przez U.S.F.D.A. za „krytyczne”.
Dla wielu systemów zasilaczy bezawaryjnych UPS APC można zamówić dodatkowe urządzenia okablowane w
sposób zgodny z wymaganiami szpitali oraz zmniejszające prąd upływowy, które odpowiadają normom
bezpieczeństwa medycznego. APC nie twierdzi, jakoby systemy w ten sposób zmodyfikowane posiadały
certyfikat lub świadectwo spełniania wymogów szpitalnych wydane przez APC lub dowolną inną organizację.
Wobec tego systemy te nie spełniają wymagań dla stosowania ich do bezpośredniej opieki nad pacjentem.

Ograniczona gwarancja
American Power Conversion (APC) gwarantuje, że jej wyroby będą wolne od wad materiału i wykonania przez
okres dwóch lat od daty zakupu wszędzie z wyjątkiem Indii, gdzie moduł(y) akumulatorów są objęte gwarancją
przez okres jednego roku. Zobowiązania APC w ramach gwarancji ograniczają się do naprawy lub wymiany
wyrobów z takimi usterkami, wyłącznie według decyzji APC. Aby uzyskać obsługę w ramach gwarancji, trzeba
otrzymać numer upoważnienia do zwrotu (Returned Material Authorization, RMA) od punktu obsługi klienta
(patrz Obsługa techniczna w INSTRUKCJI OBSŁUGI SYMMETRA RM). Wyrób należy zwrócić z opłaconą z góry
opłatą za wysyłkę i dołączyć krótki opis problemu oraz dowód zakupu z oznaczoną datą i miejscem zakupu.
Niniejsza gwarancja nie obejmuje sprzętu uszkodzonego na skutek wypadku, zaniedbania lub niewłaściwego
użytkowania oraz podległego dowolnym zmianom lub przeróbkom. Gwarancja odnosi się tylko do oryginalnego
nabywcy, który należycie zarejestrował wyrób w ciągu 10 dni od daty zakupu.
POZA POWYŻSZYMI USTALENIAMI AMERICAN POWER CONVERSION NIE UDZIELA ŻADNYCH
GWARANCJI ANI RĘKOJMI, W TYM GWARANCJI SPRZEDAWALNOŚCI ANI PRZYDATNOŚCI DO
OKREŚLONEGO CELU. W niektórych stanach i państwach ograniczenia i wyłączenia rękojmi są
niedopuszczalne; przeto powyższe ograniczenia lub wyłączenia mogą się nie odnosić do poszczególnych
nabywców.
POZA POWYŻSZYMI USTALENIAMI APC NIE PRZYJMUJE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA STRATY
BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE ANI NASTĘPCZE, WYNIKŁE
Z UŻYTKOWANIA TEGO WYROBU, NAWET W RAZIE UPRZEDZENIA O MOŻLIWOŚCI TAKICH
STRAT. W szczególności APC nie przyjmuje odpowiedzialności za żadne koszty, takie jak utrata zysków lub
dochodów, sprzętu, użytkowania sprzętu, danych, koszty wyrobów zastępczych, roszczeń stron trzecich oraz inne.
Na podstawie niniejszej gwarancji użytkownikowi przysługują określone uprawnienia oraz ewentualnie
uprawnienia dodatkowe, rozmaite w różnych stanach i państwach.
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Informacje na temat praw autorskich i znaków towarowych
© 2000 Prawa autorskie do całej treści przysługują firmie American Power Conversion Corporation. Wszelkie
prawa zastrzeżone. Reprodukowanie w części lub w całości bez zezwolenia jest niedozwolone.
APC i PowerChute stanowią zarejestrowane znaki towarowe American Power Conversion Corporation. Wszelkie
inne znaki towarowe stanowią własność swoich właścicieli.
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ROZDZIAŁ 2: WIADOMOŚCI PODSTAWOWE
Zasilacz bezawaryjny UPS
Symmetra RM jest wysokosprawnym zasilaczem
bezprzerwowym (UPS), pracującym w konfiguracji
zasilania redundantnego, przeznaczonym do zapewniania
ciągłości pracy serwerów i innych wrażliwych urządzeń
elektronicznych na przerwy w dopływie prądu, od których
wymaga się niezawodności. Urządzenie bezawaryjnie
zasila stabilizowanym prądem zmiennym podłączone do
niego urządzenia oraz zapewnia im ochronę przed
wyłączeniami mocy, obniżeniami i skokami napięcia, a
także zakłóceniami.
Rys. 1:

Tabela 1:

UPS ma budowę modularną i można go skonfigurować
tak, aby dostarczał maksimum 12 kVA N+1 mocy
redundantnej lub 16 kVA mocy nieredundantnej.

Widok UPS z przodu

Konfiguracje systemów i numery modeli
System i
konfiguracja

Dostępna
moc kVA

Moduły
akumula
torów

Moduły
zasilania

SYP8K12RMT

8

2

2

SYP12K12RMT

12

3

3

SYP8K12RMT-P1

8

2

2

SYP12K12RMT-P1

12

3

3

SYP12K12RMT-P2

12

3

3

Europa
i 230V
(Ø- N -G)

SYP8K12RMI

8

2

2

SYP12K12RMI

12

3

3

Japonia
i 200 V
(Ø- Ø -G)

SYP8K12RMJ

8

2

2

SYP12K12RMJ

12

3

3

SYP8K12RMJ-P1

8

2

2

SYP12K12RMJ-P1

12

3

3

SYP12K12RMJ-P2

12

3

3

Ameryka
Północna i
208/240V
(Ø- Ø -G)

Tabela 2:

Napięcie
wejściowe
znamionowe
208/240

208/240

208

120 i 208

220/230/240

220/230/240

200
200
100 I 200

Moduły wymienne
Numer modelu

Moduły wymienne

Opis

SYMIM3

Główny moduł informatyczny

SYRIM3

Redundantny moduł informatyczny

SYPM4KU

Moduł zasilania 4kVA

SYBT3

Moduł zasilania z akumulatorów

SYCC

Karta łączności

AP9606

Karta zarządzania Web/SNMP
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Tabela 3:

Akcesoria dodatkowe
Numer
modelu

Opcje
dystrybucji
mocy

Opis

Ameryka
Płn. i
208/240V
(Ø- Ø -G)

Opcje
zarządzania
Smart Slot

Japonia
i
200 V
(Ø- Ø -G)

Tak

SYTF2

Transformator redukcyjny
208V~ do 120V~, 5kVA, z
dwunastoma gniazdami 5-20

SYTF2J

Transformator redukcyjny
200V~ do 100V~, 3,5kVA, z
dwunastoma gniazdami 5-20

SYPD3

Dwa gniazda L6-20 i jedno
L6-30

SYPD4

Osiem gniazd IEC320-C13 i
dwa IEC320-C19

SYPD5

Osiem gniazd IEC320-C13 i
dwa IEC320-C19

Tak

Tak

SYPD7

Trzy gniazda L6-20

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak
Tak

SYPD3/SYPD7

Opcje
przedłużoneg
o działania

Europa
i
230V
(Ø- N -G)

SYPD4/SYPD5

SYRMXR4

Kaseta do UPS na
maksimum 4 dodatkowe
moduły akumulatorów do
UPS, zajmuje 4 jednostki w
szafie przemysłowej

SYRMXR4I

Kaseta do UPS na
maksimum 4 dodatkowe
moduły akumulatorów do
UPS, zajmuje 4 jednostki w
szafie przemysłowej

SYRMXR4J

Kaseta do UPS na
maksimum 4 dodatkowe
moduły akumulatorów do
UPS, zajmuje 4 jednostki w
szafie przemysłowej

AP9608

Karta zarządzania zdalnego

AP9612TH

Karta monitoringu środowiska

AP9610

Karta przekaźników I/O

AP9615

Koncentrator 10Base-T z 5
gniazdami
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ROZDZIAŁ 2: WIADOMOŚCI PODSTAWOWE
Opis ogólny urządzenia
Widok z przodu ze wskazaniem części
Moduł(y) zasilania z sieci : Każdy moduł
dostarcza do 4 kVA/2,8 KW W obudowie UPS
mieszczą się cztery moduły zasilania.
Główny moduł informatyczny : Główny moduł
informatyczny (MIM) spełnia wszystkie funkcje
monitoringu, sterowania i łączności.
Redundantny moduł informatyczny :
Redundantny moduł informatyczny (RIM) przejmuje
funkcje MIM w razie awarii.
Moduł(y) zasilania z akumulatorów :
Akumulatory zapewniają zapas energii na wypadek
awarii. W obudowie UPS mieszczą się cztery
moduły zasilania z akumulatorów.
Bezpiecznik obwodu wejściowego : Bezpiecznik
obwodu wejściowego chroni urządzenia zasilane
przez UPS przed skrajnymi przeciążeniami.
Konserwacyjny przełącznik obejścia :
Umożliwia ręczne sterowania funkcją obejścia. Gdy
przełącznik obejścia konserwacyjnego jest
WŁĄCZONY, moc jest dostarczana do zasilanych
urządzeń bezpośrednio z sieci.

Rys. 2:
UPS – widok z przodu
PowerView i ramki zdjęte

Złącza szynowe : Dwa złącza (po jednym z
każdej strony) nasuwają się na szyny, mocując UPS
w szafie przemysłowej.
Uchwyty montażowe : UPS jest zamocowany do
szafy przemysłowej dwoma uchwytami.
PowerView : Interfejs użytkownika zapewnia
pełną kontrolę, monitoring i konfigurację UPS.
Ramki przednie ~: Moduły zasilania,
akumulatorowe i puste półki są zasłonięte od przodu
ramkami bez oznakowania.

Rys. 3:

UPS – widok z przodu i z boku
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ROZDZIAŁ 2: WIADOMOŚCI PODSTAWOWE
Widok z tyłu ze wskazaniem części

Wentylator : zapewnia chłodzenie
komponentów w obudowie.
Karta łączności : jest wyposażona w
interfejsowe gniazdo szeregowe do zdalnego
zarządzania i łączności z zespołami akumulatorów
przedłużonego działania.
Gniazda do podłączania akcesoriów : zawiera
dwa gniazda do dodatkowych urządzeń
SmartSlotTM. Karta do zarządzania Web/SNMP
zapewnia dostęp do danych za pośrednictwem sieci
jest zainstalowana fabrycznie.
Blok dystrybucji zasilania : zawiera gniazda do
podłączania zasilanych urządzeń. Układ gniazd
zależy od konfiguracji systemu.
Rys. 4:
UPS – widok od tyłu
(z zainstalowanym SYPD3)

Wyłącznik główny systemu : włącza lub
wyłącza UPS wewnętrznie zależnie od tego, czy jest
WŁĄCZONY („ON”) CZY WYŁĄCZONY
(„OFF”), lecz nie powoduje włączenia zasilania
podłączonych urządzeń.
Złącze wyłącznika awaryjnego : zapewnia połączenie
z wyłącznikiem awaryjnym, który odcina dopływ mocy do
UPS i uniemożliwia pracę systemu z akumulatorów.
Połączenia elektryczne są opisane w rozdziale na stronie
23.
Wybierak napięcia zasilania : należy go ustawić na
napięcie wejściowe w miejscowej sieci zasilania.
Złącze zewnętrznej szafki na akumulatory : do tego
gniazda można podłączyć zewnętrzną szafkę na
akumulatory.
Połączenia elektryczne wejścia : blok zacisków do
trwałego podłączenia przewodów doprowadzających.

Rys. 5:
UPS – widok od tyłu
(z zainstalowanym SYPD4)
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ROZDZIAŁ 2: WIADOMOŚCI PODSTAWOWE
Schemat blokowy systemu

Karty akcesoriów
dodatkowych
Gniazdo DB9
COM

Panel PowerView

Gniazdo COM
zewnetrznego zestawu
akumulatorów

Karta COM

Szyna monitora
akumulatorów

Modul
akumulatorów 120V
pradu stalego

MIM
Modul
zasilania z
sieci
Modul
zasilania z
sieci
Modul
zasilania z
sieci
Modul
zasilania z
sieci

Modul
akumulatorów 120V
pradu stalego
Modul
akumulatorów 120V
pradu stalego
Modul
akumulatorów 120V
pradu stalego

Obejscie
automatyczne

Akumulator
zewnetrzny
Doprowadzenie
pradu 155V~ do
276V~

RIM

Bezpiecznik
obwodu
wejsciowego

Przekaznik
wsteczny
Obejscie reczne
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ROZDZIAŁ 3: PRZYGOTOWANIE MIEJSCA
Lista czynności
Zakup systemu
Czy...
1.

określiłeś swoje wymagania w zakresie poboru mocy przez zasilane urządzenia i czasu ich zasilania?

2.

w razie potrzeby kupiłeś redundantny moduł zasilania i akumulatorów?

3.

oceniłeś i wybrałeś plan obsługi serwisowej?
Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w witrynie
http://www.apc.com/products/symmetra_rm.

Przygotowanie miejsca
Czy...
1.

określiłeś, gdzie zainstalować UPS i zapewniłeś dostateczną ilość miejsca w szafie przemysłowej?

2.

sprawdziłeś, czy to miejsce wytrzyma ciężar UPS?

3.

zapewniłeś, aby miejsce spełniało minimalne wymagania środowiskowe, w tym ogrzewania,
wentylacji i klimatyzacji?
Odpowiedzi na te i inne pytania dotyczące instalacji znajdziesz w dalszych
rozdziałach.

Przygotowanie instalacji elektrycznej
Czy...
1.

sprawdziłeś, że dostępny jest prąd o wymaganym napięciu wejściowym?

2.

zamówiłeś elektryka, który wykona trwałe połączenia systemu?

3.

określiłeś wszystkie konfiguracje okablowania wyjściowego, jakie trzeba będzie wykonać?

4.

udostępniłeś elektrykowi egzemplarz niniejszego dokumentu?
Odpowiedzi na te i inne pytania dotyczące okablowania znajdziesz w dalszych
rozdziałach.
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Wysyłka i przyjęcie
UPS i elementy modularne są wysyłane na jednej lub kilku paletach zależnie od konfiguracji. Najpierw należy
zainstalować ramę, a następnie zmontować na niej elementy modularne.

Ciężar i wymiary

Długość cm

Szerokość cm

Wysokość cm

Ciężar kg

Bez opakowania
Podstawa*

70,6

48,0

66,3

84,1

Moduł zasilania z
sieci

59,4

25,4

13,2

13,2

Moduł zasilania z
akumulatorów

59,7

16,8

13,2

29,1

Moduły
informatyczne

49,8

16,8

4,1

2,3

Podstawa**

91,4

76,2

95,0

120,0

Moduł zasilania z
sieci

78,2

31,2

43,2

15,9

Moduł zasilania z
akumulatorów

78,2

31,2

43,2

31,8

Moduły
informatyczne

57,9

31,8

18,5

3,2

W opakowaniu

* Długość całkowita łącznie z ramką
** Z zestawem zawierającym szynę i ramkę ozdobną

Krótkotrwałe przechowywanie modułu akumulatorów - wymagania
• Nie instaluj modułów akumulatorowych, dopóki nie jesteś gotów, aby włączyć zasilanie do
UPS. Przedwcześnie wstawione akumulatory mogą ulec trwałemu uszkodzeniu.

• Moduły przechowuj w chłodnym miejscu, w temperaturze do 25°C.
• Akumulatory przechowywane dłużej niż przez sześć miesięcy bez doładowania mogą ulec
trwałemu uszkodzeniu.
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Wymagania dotyczące instalacji
Wybierając miejsce na ustawienie UPS, należy uwzględnić co następuje:

Wymagania fizyczne
Instalacja standardowa (szafa przemysłowa
czterosłupkowa)

• Standardowa szafa przemysłowa 46,5 cm
• Głębokość co najmniej 800 mm
• 15 jednostek szerokości wolnego miejsca w szafie
• Z powodu ciężaru (do 273 kg zależnie od konfiguracji)
zaleca się montaż na dolnej półce szafy.

• Szyny montażowe i elementy mocujące są dostarczone

• Dostęp od przodu do bezpieczników, obejścia
Dostęp roboczy

konserwacyjnego, PowerView oraz w celu instalowania
lub wymiany modułów.

• Dostęp od tyłu do wyłącznika głównego, dystrybucji

mocy i urządzeń łączności do zarządzania systemem.

• Przewiew od przodu do tyłu
Nie blokuj ramek z przodu i otworów
wentylacyjnych z tyłu i z boków UPS.

Przepływ powietrza

Wymagania środowiskowe
UPS należy zainstalować w pomieszczeniu o regulowanej temperaturze, czystym, suchym i wolnym od
zanieczyszczeń przewodzących elektryczność.
Temperatura

0 – 40°C

Wilgotność względna

0 – 95% niekondensująca

Wysokość n.p.m.

0 – 3000 m
Rozproszenie ciepła

UPS 12 kVA N+ 1(przy pełnym obciążeniu)

Typowo 9294 kJ – akumulatory naładowane
Typowo 10194 kJ – podczas ładowania akumulatorów
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Wymagania elektryczne
Poniższe wskazówki ułatwią planowanie instalacji elektrycznej. Należy sprawdzić odnośne przepisy lokalne i
krajowe. Może być potrzebny wykwalifikowany elektryk.
Podłączenie wejścia
Metoda
Trwałe

Maksymalne
obciążenie
16 kVA

Napięcie prądu
zmiennego

Prąd przy pełnym
obciążeniu

200, 208, 220,
230, lub 240

100 A

Połączenie
•

Bezpiecznik zewnętrzny

•

25 mm

2

Podłączenie wyjścia
Metoda
Trwałe

Maksymalne
obciążenie
16 kVA

Napięcie prądu
zmiennego

Prąd przy pełnym
obciążeniu

200, 208, 220,
230, lub 240

90 A

Połączenie
•

Bezpiecznik zewnętrzny

•

25 mm

2

Kablowe

Dostępne gniazda:

Ameryka Północna, Japonia i inne kraje stosujące prąd
zmienny o napięciach 200, 208 lub 240 V

•

(3) L6-30R

•

(6) L6-20R

Kablowe

Dostępne gniazda:

Europa i inne kraje stosujące prąd zmienny o napięciach
200, 230 lub 240 V

•

(8) IEC320-C13

•

(2) gniazda IEC320-C19

Wyłącznik awaryjny
Prąd wyjściowy można w razie potrzeby wyłączyć,
zwierając przełącznik podłączony do wyłącznika
awaryjnego.

• W celu połączenia UPS z wyłącznikiem
awaryjnym można stosować jeden z
następujących kabli:

Dostępne są dwa rodzaje połączeń:

• Zasilane wewnętrznie do użytku w obwodach

CL2: Kabel Klasy 2 ogólnego
zastosowania.

• Zasilane zewnętrznie do użytku w obwodach

CL2P: Kabel specjalnie przystosowany
do użytku w przewodach
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
pomieszczeniach nadciśnieniowych i
innych przestrzeniach powietrznych.

niezasilanych.

zasilanych prądem stałym +24V.

• Obwód wyłącznika awaryjnego jest

uznany za obwód Klasy 2 (wg norm
UL i CSA) oraz SELV (wg normy
IEC).

CL2R: Kabel wznośny do użytku w
szybach pionowych lub między
piętrami.

• Zarówno obwody Klasy 2 jak i SELV

CLEX: Kabel ograniczonego użytku do
stosowania w pomieszczeniach
mieszkalnych i w torowiskach
przewodów.

muszą być odizolowane od
wszystkich obwodów pierwotnych.
Do bloku wyłącznika awaryjnego nie
wolno podłączać żadnych obwodów,
jeżeli nie można stwierdzić, że są to
obwody SELV lub Klasy 2. W razie
wątpliwości stosować wyłącznik
stycznikowy.

• Do instalacji na terenie Kanady:

Stosować jedynie kabel typu ELC
(niskonapięciowy kabel sygnałowy) z
certyfikatem CSA.

• Okablowanie musi wykonać
wykwalifikowany elektryk.
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Rozpakowanie
UPS i jego komponenty są opakowane w mocne pudła kartonowe. Ostrożnie wyjmij zawartość z opakowania.
UPS i elementy modularne są wysyłane na jednej lub kilku paletach zależnie od konfiguracji. Opakowanie
nadaje się do przerobu wtórnego; należy je zachować do powtórnego wykorzystania lub usunąć w sposób
zgodny z przepisami.

Kontrola przy odbiorze
Sprawdź sprzęt przy odbiorze. Firma APC zaprojektowała solidne opakowanie dla produktu, który zakupiłeś.
Jednakże opakowanie może ulec uszkodzeniu na skutek wypadku podczas transportu. W razie stwierdzenia
uszkodzeń lub braków należy powiadomić kuriera i sprzedawcę.

Zawartość
Sprawdź zawartość opakowania. Znajdują się w nim dwie palety, które zawierają: (1) UPS w pudle
obciągniętym folią termokurczliwą. W pudle z UPS znajduje się wózek do transportu, zestaw montażowy
(zawiera szyny i elementy łączące), komplet ramek do akcesoriów (zawiera dwa uchwyty do wózka
transportowego, ramkę panelu z PowerView, cztery ramki zapasowe, zestaw paneli bez oznakowania i komplet
dokumentacji) oraz (2) moduły zasilania i akumulatorów opakowane w oddzielne pudła obciągnięte folią
termokurczliwą. Liczba poszczególnych elementów zależy od zamówionej konfiguracji.

Instalowanie UPS
W tym rozdziale podane objaśnione są czynności, jakie należy wykonać, aby zainstalować i podłączyć UPS.
UPS jest przeznaczony do użytku w ośrodkach komputerowych i innych pomieszczeniach biurowych. Aby
wybrać miejsce, patrz Rozdział 3: Przygotowanie miejsca.
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Przenieś UPS na miejsce, gdzie ma być zainstalowany
• Zasilacz UPS jest ciężki. Podczas przewożenia zasilacza na wózku do szafy

przemysłowej, instalowania lub wyjmowania z szafy muszą go podtrzymywać dwie osoby
z dwóch stron, po jednej osobie z każdej strony.

• Moduły akumulatorów musi instalować oraz usuwać wykwalifikowany elektryk.
• Do podnoszenia, przenoszenia, instalowania i usuwania modułów akumulatorów i zasilania
potrzebne są dwie osoby. Moduły akumulatorów i zasilania są ciężkie.

Nie instaluj modułów akumulatorowych w obudowie, dopóki nie jesteś gotów, aby włączyć
zasilanie do UPS. Przedwcześnie wstawione akumulatory mogą ulec trwałemu uszkodzeniu.

• Zgodnie z przepisami FAA, moduły akumulatorowe są podczas transportu odłączone od
UPS.

• Wraz z UPS dostarczone są szyny mocujące. Szyny stanowią podparcie zasilacza w szafie
przemysłowej.

1.

Przód
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Wykręć śruby mocujące uchwyty do palety.

ROZDZIAŁ 4: INSTALACJA

2.

Za pomocą metalowych uchwytów
(znajdujących się w zestawie szyn
mocujących) przymocuj wózek do palety.

3.

Przenieś UPS na wózek.
Ze względu na ciężar UPS, do
jego podnoszenia,
przenoszenia lub instalowania
potrzebne są dwie osoby.

4.
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•

Zsuń UPS na wózek.

•

Po umieszczeniu UPS na wózku
odciągnij wózek od palety.

•

Usuń metalowe uchwyty z wózka
i palety.

Dowieź UPS na wózku na miejsce przed
szafą przemysłową, w której ma zostać
zainstalowany.

ROZDZIAŁ 4: INSTALACJA
Instalacja w szafie przemysłowej czterosłupkowej
1.

Zainstaluj w szafie nakrętki zaciskowe.

2.

Zmontuj szyny jak na rysunku.

Dolna krawędź UPS

Lewa strona,
przód

Prawa strona,
przód
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3.

Zainstaluj szyny w szafie przemysłowej.

4.

Wsuń UPS do szafy przemysłowej.

Dolna krawędź UPS

Ze względu na ciężar UPS, do
jego podnoszenia,
przenoszenia oraz instalowania
potrzebne są dwie osoby.
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5.
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Umocuj UPS w szafie przemysłowej.

ROZDZIAŁ 4: INSTALACJA
Połączenia elektryczne UPS
• Przed przystąpieniem do montażu kabli i wykonywania połączeń sprawdź, czy wszystkie
doprowadzenia prądu z sieci (do obwodów zasilania) oraz prądu niskiego napięcia (do
obwodów sterowania) są odłączone przy puszce połączeniowej lub przy zasilaczu
i zabezpieczone.

• Upewnij się, że moduły akumulatorów nie są zainstalowane.
Nie instaluj modułów akumulatorowych w obudowie, dopóki nie jesteś gotów, aby włączyć
zasilanie do UPS. Przedwcześnie wstawione akumulatory mogą ulec trwałemu uszkodzeniu.

• Przed przystąpieniem do wykonywania połączeń elektrycznych sprawdź przepisy krajowe
i lokalne.

• Połączenia elektryczne musi wykonać wykwalifikowany elektryk.
• Dobierz przekroje przewodów i złączy zgodnie z przepisami krajowymi i lokalnymi.
• W celu ułatwienia konserwacji i obsługi należy stosować elastyczny metalowy kanał
kablowy.

1.

Ustaw wybierak napięcia zasilania  zgodnie
z poniższą tabelą.
Tabela 4:

Wartości znamionowe kabla

Ustawienia przełącznika

2.
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Ameryka Płn.
i kraje 208/240V
(Ø- Ø -G)

200/208/240VAC

Europa i kraje
230V
(Ø- N –G)

220/230/240VAC

Japonia i kraje
200 V
(Ø- Ø -G)

200/208/240VAC

Ø Ø

Ø N

Ø Ø

Sprawdź, czy bezpiecznik obwodu wejściowego 
jest w pozycji wyłączonej (OFF).
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3.

Zdejmij panele dostępu do złączy elektrycznych
.

4.

W razie potrzeby wybij zaślepki z otworów na
doprowadzenia i odprowadzenia .

5.

Upewnij się, czy pomiędzy zespołami złączy 
znajduje się zworka akumulatorów. Zworka
służy do odłączenia akumulatorów podczas
transportu, jeżeli są one zainstalowane.

6.

Umocuj kanał kablowy wejściowy  oraz w razie
potrzeby kanał wyjściowy  i przewlecz kabel
przez otwory w panelu.

7.

Podłącz przewody do zacisków .

8.

Sprawdź połączenia.

9.

Przy nadal WYŁĄCZONYM bezpieczniku
wejściowym, WŁĄCZ obwód zasilania z sieci
i zmierz napięcie L1-L2/N. Jeżeli wartość nie
odpowiada napięciu w sieci (200/208/220/230 lub
240), sprawdź połączenia elektryczne. WYŁĄCZ
bezpiecznik dopływu prądu z sieci i uzupełnij
instalację.

10. Załóż na swoje miejsca pokrywy dostępu do
przewodów i przykręć śrubami.
11. Po podłączeniu UPS do sieci zasilania umieść na
wszystkich panelach bezpieczników sieciowych
w budynku 3 (trzy) nalepki ostrzegawcze „Praca
z tym obwodem wymaga odizolowania UPS ”.
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12. W razie potrzeby podłącz wyłącznik awaryjny . Przed
przystąpieniem do wykonywania połączeń elektrycznych
sprawdź przepisy krajowe i lokalne.
Prąd wyjściowy można wyłączyć, zwierając przełącznik
podłączony do wyłącznika awaryjnego. Aby ponownie
uruchomić system, trzeba na nowo ręcznie ustawić wyłącznik
główny, znajdujący się z przodu UPS, w pozycji roboczej.
• Obwód wyłącznika awaryjnego jest uznany za

obwód Klasy 2 (wg norm UL i CSA) oraz SELV
(wg normy IEC).

• Obwód Klasy 2: Norma stosowana w Ameryce

Północnej przez UL i CSA. Jest ona opisana
w amerykańskim Krajowym Kodeksie
Elektrycznym (National Electrical Code, NFPA
70, Art.725) i w kanadyjskim Kodeksie
Elektrycznym (Canadian Electrical Code, C22.1,
rozdział 16).

• Obwód SELV: Norma stosowana w Europie

przez IEC; znaczenie skrótu: safety extra low
voltage (zabezpieczenie niskonapięciowe).
Obwód SELV jest odizolowany od obwodów
pierwotnych transformatorem izolacyjnym; jego
konstrukcja w warunkach normalnych ogranicza
napięcie w szczycie do 42,4 V lub 60 V prądu
stałego w szczycie.

• Zarówno obwody Klasy 2 jak i SELV muszą być

odizolowane od wszystkich obwodów
pierwotnych. Do bloku wyłącznika awaryjnego
nie wolno podłączać żadnych obwodów, jeżeli
nie można stwierdzić, że są to obwody SELV lub
Klasy 2. W razie wątpliwości stosować wyłącznik
stycznikowy.

Opcja 1: Zasilanie wewnętrzne
(z kablem zwornikowym)

• W celu połączenia UPS z wyłącznikiem
awaryjnym można stosować jeden
z następujących kabli:

CL2: Kabel Klasy 2 ogólnego zastosowania.
CL2P: Kabel specjalnie przystosowany do użytku
w przewodach wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych, pomieszczeniach
nadciśnieniowych i innych przestrzeniach
powietrznych.
CL2R: Kabel wznośny do użytku w szybach
pionowych lub między piętrami.
CLEX: Kabel ograniczonego użytku do
stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych i
w torowiskach przewodów.
Do instalacji na terenie Kanady: Stosować
jedynie kabel typu ELC (niskonapięciowy kabel
sygnałowy) z certyfikatem CSA.
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Opcja 2: Zasilanie zewnętrzne
(bez kabla zwornikowego)

• Połączenia elektryczne musi wykonać
wykwalifikowany elektryk.

•

Przy zasilaniu wewnętrznym zastosuj Opcję 1.

•

Przy zasilaniu zewnętrznym zastosuj Opcję 2.
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ROZDZIAŁ 4: INSTALACJA
Zakończenie instalacji

1.

Zainstaluj wszystkie moduły zasilania
Można je umieścić w dowolnym przedziale
po lewej stronie.
•

Wsuń moduł zasilania do obudowy.

•

Przesuń do góry zasuwkę  i dociśnij
wkręt ustalający .

Do podnoszenia, przenoszenia,
instalowania lub usuwania
ciężkich modułów
akumulatorowych potrzebne są
dwie osoby.
Nie instaluj modułów
akumulatorowych w obudowie,
dopóki nie jesteś gotów, aby
włączyć zasilanie do UPS.
Przedwcześnie wstawione
akumulatory mogą ulec
trwałemu uszkodzeniu.

2.
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Zainstaluj moduły akumulatorowe po prawej
stronie.
•

Wsuń moduł akumulatora do zasilacza,
aż rygiel zabezpieczający  zaskoczy.

•

Przesuń do góry zasuwkę  i dociśnij
wkręt ustalający  z przodu modułu
akumulatora.
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Puste pomieszczenia na moduły muszą być zasłonięte nieoznakowanymi płytkami.

3.

Zainstaluj ramki .

4.

Zainstaluj panel PowerView .

5.
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•

Podłącz kabel do głównego modułu
informatycznego (MIM) .

•

Ustaw występy po bokach ramki
naprzeciw wycięć z przodu obudowy
UPS i ostrożnie wciśnij na miejsce.

Zainstaluj i podłącz wszelkie akcesoria
Smart Slot do odpowiednich gniazd
pomocniczych .
Dostępne akcesoria są opisane w witrynie
APC http://www.apcc.com. Wskazówki
dotyczące instalacji i ustawienia akcesoriów
można znaleźć w ich instrukcjach obsługi.

ROZDZIAŁ 4: INSTALACJA
Podłączanie zasilanych urządzeń do UPS

SYPD3 (200/208/240 V)

SYPD4 (220/230/240 V)
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1.

Włącz zasilane urządzenia do gniazd
zasilania .

2.

Sprawdź, czy wszystkie bezpieczniki
obwodów zasilania są WŁĄCZONE.
Dodatkowe informacje znajdują się w Tabeli
2 na stronie 9.
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Kontrola instalacji
G

WYŁĄCZ lub odłącz zasilane urządzenia.

G

Sprawdź ustawienie wybieraka napięcia wejściowego.

G

Sprawdź, czy system jest solidnie umocowany w szafie przemysłowej.

G

Upewnij się, czy wszystkie moduły (zasilania z sieci i z akumulatorów, informatyczne) są całkowicie
zainstalowane.

G

Sprawdź, czy PowerView jest podłączony do głównego modułu informatycznego (MIM).

G

Sprawdź, czy napięcie w sieci jest odpowiednio doprowadzone do zacisków.

G

Upewnij się, że kabel wejściowy jest podłączony.

G

WŁĄCZ obwód zasilania z sieci.

G

WŁĄCZ bezpiecznik obwodu wejściowego i wyłącznik główny systemu.
Podczas doprowadzania zasilania słychać będzie trzaski oraz na ekranie PowerView mogą się ukazać
komunikaty o błędach. Tym razem nie zwracaj uwagi na te komunikaty. Naciśnij przycisk „Esc”, aż
ukaże się ekran monitoringu.

G

Sprawdź, czy napięcie wejściowe V(in) jest takie samo, jak napięcie w sieci zasilania. Napięcie
wyjściowe V(out) powinno być zerowe.

G

WŁĄCZ obejście konserwacyjne.

G

Nie zwracaj uwagi na wskazania lampki kontrolnej i komunikaty PowerView. Naciśnij przycisk „Esc”,
aż ukaże się ekran monitoringu.

G

Sprawdź, czy napięcie wejściowe V(in) i napięcie wyjściowe V(out) jest takie samo, jak napięcie w sieci
zasilania.

G

Sprawdź wyłącznik awaryjny. Wyłącznik główny systemu powinien zostać fizycznie przestawiony na
pozycję neutralną, a system powinien zostać całkowicie wyłączony.

G

Jeżeli wszystkie sprawdziany wypadły pomyślnie, instalacja jest ukończona. WYŁĄCZ bezpiecznik
obwodu wejściowego, wyłącznik główny systemu i obejście konserwacyjne.
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Procedury po wykonaniu instalacji
W tym rozdziale znajdują się wskazówki, jak wymienić moduły akumulatorowe, zasilania z sieci
i informatyczne.

Wymiana modułów akumulatorowych
Do podnoszenia, przenoszenia,
instalowania lub usuwania
ciężkich modułów
akumulatorowych potrzebne są
dwie osoby.

1.

Poluzuj wkręt ustalający  i przesuń
zasuwkę  w dół.

2.

Wysuń moduł akumulatora, aż zatrzask
zabezpieczający  stawi opór.

3.

Naciśnij zatrzask zabezpieczający i unieś
a następnie wyjmij moduł.

4.

Wsuń nowy moduł akumulatora do
obudowy.

5.

Przesuń do góry zasuwkę  i dociśnij wkręt
ustalający  z przodu modułu akumulatora.

1.

Poluzuj wkręt ustalający .

2.

Przytrzymując zasuwkę  w dolnym
położeniu, wysuń moduł zasilania
z obudowy.

3.

Wsuń nowy moduł zasilania do obudowy.

4.

Przesuń do góry zasuwkę  i dociśnij wkręt
ustalający  z przodu modułu zasilania.

Wymiana modułów zasilania
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Wymiana modułów informatycznych
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1.

Poluzuj wkręty ustalające .

2.

Przytrzymując zasuwkę blokującą, wyjmij
główny moduł informatyczny (MIM)  lub
redundantny moduł informatyczny (RIM) .

3.

Wsuń nowy MIM lub RIM do obudowy.

4.

Dociśnij wkręty ustalające .

ROZDZIAŁ 4: INSTALACJA
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ROZDZIAŁ 5: DANE TECHNICZNE
Dane techniczne UPS
Ten rozdział zawiera dane techniczne dotyczące działania, wejścia, wyjścia, cech fizycznych i wymagań
formalnych UPS.

Działanie
System

Zestaw zasilający z modułami wymiennymi podczas pracy, redundantny,
dający się rozbudować, samo-diagnozujący, z tolerancją na awarie

Topologia

Współpracuje z siecią, podwójna konwersja z korektą pobieranego prądu

Pojemność mocy

4 –16 kVA N, 12 kVA N+1

Typ akumulatora

Wymienny podczas pracy, zamknięty, bezobsługowy, ołowiowo-kwasowy,
żywotność 3 do 5 lat

Ładowarka akumulatora

Ładowarka z automatycznym stycznikiem, z wyrównaniem wysokiej
częstotliwości, z modulatorem szerokości pulsowania (PWM)

Czas doładowania
akumulatora

Poniżej 4 godzin dla standardowych ogniw w obudowie

Większy akumulator jako
opcja

Tak

Temperatura otoczenia

0 – 40 °C

Wilgotność względna

95% niekondensująca

Wysokość n.p.m.

0 – 3000 m

Charakterystyka prądu wejścia
Napięcie wejściowe
znamionowe

200, 208, 220, 230, 240 V~; 60 lub 50 Hz, 1 faza, 3 przewody

Zakres napięć wejścia

155 do 276 V~ z ładowaniem akumulatorów i z pełnym obciążeniem

Zakres częstotliwości wejścia

47 – 63 Hz

Współczynnik mocy

Ok. 0,98 przy pełnym obciążeniu

Całkowity współczynnik
zniekształceń harmonicznych
prądu wejściowego

Ok. 0,6% przy pełnym obciążeniu

Przetężenie prądu wejścia

Maksimum 150% prądu pełnego obciążenia

Generator wejścia

1,5 x pojemność UPS – tolerancyjny, bez znacznych przetężeń; należy
uwzględnić ładowanie akumulatorów i sprawność systemu
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Charakterystyka prądu wyjścia
Napięcie wyjściowe znamionowe

200, 208, 220, 230, 240 V~; 50 lub 60 Hz, 1 faza, 3 przewody

Moc wyjściowa kVA

4 – 16 kVA

Moc wyjściowa kW

2,8 – 11,2 kW

Współczynnik mocy odbiorników

0–1

Częstotliwość wyjściowa

znamionowa 60 lub 50 Hz

Stan trwały regulacji napięcia
wyjścia

< ± 3% od zerowego obciążenia do pełnego obciążenia, min V~ wejścia do
maks. V~, min. pr. st. do maks pr. st, obciążenie liniowe, nieliniowe lub
dowolne mieszane

Regulacja napięcia wyjściowego
przechodnia/dynamiczna

< ± 5% dla 100% obciążenia lub odciążenia, obciążenie liniowe lub nieliniowe

Czas odtworzenia

Poniżej 10 milisekund (tzn. połowa cyklu do stanu trwałego)

Całkowite zniekształcenie
harmoniczne

<2% dla obciążeń liniowych; <5% dla obciążeń nieliniowych

Obsługiwany współczynnik
obciążenia szczytowego

<5% dla 100% obciążeń nieliniowych do 5:1

Odporność na przeciążenia

130% przez 10 minut. Z redundancją N+1

Sprawność

ok. 90% przy pełnym obciążeniu — obciążenia liniowe i nieliniowe

Charakterystyka fizyczna
Hałas

<62 dBA

Wymiary (wys. x szer. x gł.)

66,3 cm x 48,0 cm x 70,6 cm (z ramką)

Ciężar całkowity

ok. 253 kg

Rozproszenie ciepła (przy
pełnym obciążeniu)

Typowo 1910 kJ – akumulatory naładowane
Typowo 10194 kJ – podczas ładowania akumulatorów

Zgodność z przepisami
Certyfikacja VDE-GS

EN 60950, EN 50091-1-1, EN 50091-2, IEC 60950, IEC 146-4,
VDE 0558. i VDE 0805

UL

UL 1778

Certyfikacja CSA

CSA 107.1
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