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Belangrijke veiligheidsinstructies — BEWAAR DEZE
INSTRUCTIES

3:3 10-40 kVA 380/400/415 V3:1 15–40 kVA 380/400/415 V

Belangrijke veiligheidsinstructies — BEWAAR DEZE
INSTRUCTIES
Lees deze instructies zorgvuldig en bestudeer de apparatuur om ermee vertrouwd
te worden voordat u deze probeert te installeren, bedienen of onderhouden. De
volgende veiligheidsmeldingen kunnen in deze handleiding of op de apparatuur
verschijnen om u te waarschuwen voor mogelijk gevaar of om uw aandacht te
vestigen op informatie ter verduidelijking of vereenvoudiging van een procedure.

De aanwezigheid van dit symbool bij een veiligheidsmelding voor 'Gevaar' of
'Waarschuwing' geeft een elektriciteitsgevaar aan dat lichamelijk letsel tot gevolg
kan hebben indien de instructies niet worden gevolgd.

Dit is het symbool voor een veiligheidswaarschuwing. Het wordt gebruikt om u te
waarschuwen voor potentieel gevaar voor persoonlijk letsel. Volg alle
veiligheidsaanwijzingen met dit symbool om de kans op letsel of overlijden te
voorkomen.

GEVAAR
GEVAAR geeft een gevaar aan dat, indien het niet wordt vermeden, de dood of
ernstig persoonlijk letsel tot gevolg zal hebben.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of
dodelijk letsel.

WAARSCHUWING
WAARSCHUWING geeft een gevaar aan dat, indien het niet wordt vermeden,
de dood of ernstig persoonlijk letsel tot gevolg kan hebben.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of
dodelijk letsel of schade aan de apparatuur.

VOORZICHTIG
VOORZICHTIG geeft een gevaar aan dat, indien het niet wordt vermeden,
gering tot matig letsel tot gevolg kan hebben.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot letsel of
schade aan de apparatuur.

LET OP
LET OP wordt gebruikt voor berichten die niet met fysiek letsel te maken
hebben. Het symbool voor veiligheidswaarschuwing wordt niet gebruikt bij dit
type veiligheidsmelding.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot schade
aan de apparatuur.
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Belangrijke veiligheidsinstructies — BEWAAR DEZE
INSTRUCTIES

Opmerking
Elektrische apparatuur mag alleen door gekwalificeerd personeel worden
geïnstalleerd, bediend en onderhouden. Schneider Electric aanvaardt geen
verantwoordelijkheid voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van
dit apparaat.
Een gekwalificeerd persoon is iemand die vaardigheden en kennis heeft met
betrekking tot de constructie, installatie en bediening van elektrische apparatuur en
veiligheidstraining heeft gevolgd om de mogelijke gevaren te kunnen herkennen
en voorkomen.

Voorzorgsmaatregelen

GEVAAR
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF VLAMBOGEN
Alle veiligheidsinstructies in dit document moeten gelezen, begrepen en
opgevolgd worden.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of
dodelijk letsel.

GEVAAR
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF VLAMBOGEN
Lees alle instructies in de installatiehandleiding alvorens dit UPS-systeem te
installeren of ermee te werken.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of
dodelijk letsel.

GEVAAR
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF VLAMBOGEN
Installeer het UPS-systeem niet tot alle constructiewerkzaamheden zijn voltooid
en de installatieruimte is gereinigd.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of
dodelijk letsel.

GEVAAR
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF VLAMBOGEN
•

Het product moet geïnstalleerd worden in overeenstemming met de
specificaties en vereisten zoals die door Schneider Electric zijn gedefinieerd.
Deze hebben vooral betrekking op de externe en interne beveiligingen
(stroomopwaartse schakelaars, batterijschakelaars, bekabeling, enz.) en
omgevingsvereisten. Schneider Electric draagt geen verantwoordelijkheid
indien niet aan deze vereisten is voldaan.

•

Nadat het UPS-systeem elektrisch is bedraad, mag u het systeem niet
inbedrijfstellen. Inbedrijfstelling mag alleen door Schneider Electric worden
uitgevoerd.

Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of
dodelijk letsel.
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GEVAAR
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF VLAMBOGEN
Het UPS-systeem moet worden geïnstalleerd conform lokale en nationale
voorschriften. Installeer de UPS conform:
•

IEC 60364 (inclusief 60364–4–41- Bescherming tegen elektrische schokken,
60364–4–42 - Bescherming tegen thermische effecten, en 60364–4–43 Bescherming tegen overstroom), of

•

NEC NFPA 70, of

•

Canadian Electrical Code (C22.1, deel 1)

afhankelijk van de norm die in uw regio van toepassing is.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of
dodelijk letsel.

GEVAAR
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF VLAMBOGEN
•

Installeer het UPS-systeem in een binnenruimte waar de temperatuur kan
worden geregeld en die vrij is van geleidende verontreinigingen en vocht.

•

Installeer het UPS-systeem op een niet-ontvlambaar, egaal en stevig
oppervlak (bijv. beton) dat het gewicht van het systeem kan dragen.

Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of
dodelijk letsel.

GEVAAR
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF VLAMBOGEN
De UPS is niet ontworpen voor (en mag dus niet worden geïnstalleerd in)
ongeschikte omgevingen waarop het volgende van toepassing is:
•

Schadelijke dampen

•

Explosieve mengsels van stof of gassen, corrosieve gassen of geleidings- of
stralingswarmte van andere bronnen

•

Vocht, schurend stof, stoom of een extreem vochtige omgeving

•

Schimmels, insecten, ongedierte

•

Zilte lucht of verontreinigd koelmiddel

•

Vervuilingsgraad hoger dan 2 volgens IEC 60664-1

•

Blootstelling aan abnormale trillingen, schokken en kanteling

•

Blootstelling aan direct zonlicht, warmtebronnen of sterke
elektromagnetische velden

Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of
dodelijk letsel.

GEVAAR
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF VLAMBOGEN
Boor of stans geen gaten voor kabels of leidingen met de wartelplaten
gemonteerd, en boor of stans niet in de buurt van de UPS.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of
dodelijk letsel.
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WAARSCHUWING
GEVAAR VOOR VLAMBOGEN
Breng geen mechanische wijzigingen aan het product aan (inclusief verwijdering
van behuizingsonderdelen of boren/uitsnijden van gaten) die niet in de
Installatiehandleiding worden beschreven.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of
dodelijk letsel of schade aan de apparatuur.

LET OP
RISICO OP OVERVERHITTING
Respecteer de vereisten voor ruimte rond het UPS-systeem en bedek in geen
geval de ventilatieopeningen van het product wanneer het UPS-systeem in
bedrijf is.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot schade
aan de apparatuur.

LET OP
RISICO OP BESCHADIGING VAN APPARATUUR
Sluit de UPS-uitvoer niet aan op terugvoedende belastingen, zoals
zonnepanelen en frequentieregelaars.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot schade
aan de apparatuur.

Elektrische veiligheid

GEVAAR
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF VLAMBOGEN
•

Elektrische apparatuur mag alleen door bevoegde personen worden
geïnstalleerd, bediend en onderhouden.

•

De UPS moet geïnstalleerd worden in een kamer met beperkte toegang
(alleen gekwalificeerd personeel).

•

Gebruik geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en volg de
richtlijnen voor veilig werken met elektriciteit.

•

Schakel het UPS-systeem volledig spanningsloos voordat u werkzaamheden
uitvoert aan of in de apparatuur.

•

Controleer op gevaarlijke spanning tussen alle aansluitklemmen, inclusief de
beschermingsaarde, voordat u werkzaamheden aan het UPS-systeem
uitvoert.

•

De UPS bevat een interne spanningsbron. Mogelijk staat er gevaarlijke
netspanning, zelfs wanneer niet aangesloten op de voedingsbron. Zorg
ervoor dat de eenheden UIT staan en dat de netvoeding en batterijen zijn
losgekoppeld voordat u het UPS-systeem installeert of
onderhoudswerkzaamheden uitvoert. Wacht vijf minuten voordat u de UPS
opent totdat de condensatoren zijn ontladen.

•

Een lastscheider (bijv. beveiligingsautomaat of schakelaar) moet
geïnstalleerd zijn om isolatie van het systeem van stroomopwaartse
voedingsbronnen mogelijk te maken conform lokale regelgeving. Deze
lastscheider moet gemakkelijk toegankelijk en zichtbaar zijn.

•

De UPS moet correct geaard zijn en vanwege een hoge lekstroom moet de
aardingsgeleider als eerste worden aangesloten.

Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of
dodelijk letsel.
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GEVAAR
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF VLAMBOGEN
In systemen waarbij terugvoedingsbeveiliging geen deel uitmaakt van het
standaardontwerp moet een vermogensautomaat worden geïnstalleerd
(terugvoedingsbeveiliging of een ander apparaat dat voldoet aan de vereiste van
IEC/EN 62040–1 of UL1778 4th Edition, al naar gelang welke van de twee
normen van toepassing is in uw regio) om gevaarlijke netspanning te voorkomen
aan de ingangsklemmen van de automaat. De automaat moet binnen 15
seconden nadat de voedingsbron uitvalt, worden geopend en moet volgens de
specificaties zijn gedimensioneerd.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of
dodelijk letsel.
Wanneer:
•

de UPS-ingang is aangesloten via externe schakelaars die bij opening de
nulleider onderbreken, of;
• de terugvoedingsbeveiliging zich buiten de apparatuur bevindt, of;
• is aangesloten op een elektrisch systeem zonder neutraal (IT-systeem);
• dan zal door de gebruiker een label moeten worden geplaatst: bij de
aansluitklemmen van de UPS-ingang;
• op alle primaire schakelaars die zich buiten de UPS-ruimte bevinden;
• op alle toegangspunten tussen voorgaande schakelaars en de UPS.
Het label moet voorzien zijn van de volgende tekst (of vergelijkbare tekst in een
taal die geaccepteerd wordt in het land waarin het UPS-systeem wordt
geïnstalleerd):

GEVAAR
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF VLAMBOGEN
Risico op terugvoeding. Voordat u aan dit circuit werkt: Isoleer de UPS en
controleer op gevaarlijke spanning tussen alle contacten, inclusief de
beschermingsaarde.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of
dodelijk letsel.

Batterijveiligheid

GEVAAR
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF VLAMBOGEN
•

Batterijschakelaars moeten geïnstalleerd worden in overeenstemming met
de specificaties en vereisten zoals die door Schneider Electric zijn
gedefinieerd.

•

Onderhoud en reparaties aan batterijen mogen alleen worden uitgevoerd
door of onder toezicht van gekwalificeerde personen met kennis van
batterijen en de daarbij behorende voorzorgsmaatregelen. Houd nietgekwalificeerde personen uit de buurt van batterijen.

•

Koppel de laadbron los voordat u batterijklemmen aansluit of loskoppelt.

•

Gooi defecte batterijen niet op een vuur, vanwege gevaar op ontploffing.

•

Batterijen mogen niet opengemaakt, aangepast of beschadigd worden.
Vrijgekomen elektrolyt is schadelijk voor de huid en ogen. De stoffen kunnen
giftig zijn.

Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of
dodelijk letsel.
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Belangrijke veiligheidsinstructies — BEWAAR DEZE
INSTRUCTIES

GEVAAR
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF VLAMBOGEN
Batterijen kunnen gevaar voor elektrische schokken en een hoge kortsluitstroom
opleveren. Bij het hanteren van batterijen dient u dan ook de volgende
voorzorgsmaatregelen in acht te nemen
•

Leg horloges, ringen en andere metalen voorwerpen weg.

•

Gebruik geïsoleerd gereedschap.

•

Draag een veiligheidsbril, geïsoleerde handschoenen en
veiligheidsschoenen.

•

Leg geen gereedschap of metalen onderdelen op batterijen.

•

Koppel de laadbron los voordat u batterijklemmen aansluit of loskoppelt.

•

Controleer of de batterij per ongeluk geaard is. Is deze geaard, verwijder dan
de bron van aarding. Contact met een deel van een geaarde batterij kan
elektrische schokken veroorzaken. Het risico op een elektrische schok is
kleiner als zulke aardingen worden verwijderd tijdens installatie en
onderhoud (van toepassing op apparatuur en op externe batterijvoedingen
zonder een geaarde voedingsbron).

Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of
dodelijk letsel.

GEVAAR
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF VLAMBOGEN
Vervang batterijen altijd door hetzelfde type en aantal batterijen of door
batterijpakketten.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of
dodelijk letsel.

LET OP
RISICO OP BESCHADIGING VAN APPARATUUR
•

Wacht totdat het systeem gereed is om ingeschakeld te worden voordat u de
batterijen in het systeem plaatst. De tijd tussen het plaatsen van de batterijen
en het inschakelen van het UPS-systeem mag niet langer zijn dan 72 uur of 3
dagen.

•

Batterijen mogen niet langer dan zes maanden worden bewaard omdat ze
dan opnieuw moeten worden opgeladen. Als het UPS-systeem voor een
lange periode wordt gedeactiveerd, raadt Schneider Electric aan het UPSsysteem ten minste elke maand 24 uur lang van stroom te voorzien. Zo
worden de batterijen opgeladen en wordt onherstelbare schade vermeden.

Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot schade
aan de apparatuur.

Productspecifieke veiligheidsinformatie
OPMERKING: Het systeem is ontworpen voor aansluiting op een ITvoedingsverdelingssysteem.
OPMERKING: De parallelle kabels moeten door de elektricien worden getrokken,
maar niet bevestigd. De buitendiensttechnicus van Schneider Electric zal de
parallelle communicatiedoos installeren en alle kabels aan de UPS-eenheden
bevestigen.
OPMERKING: Er kunnen maximaal vier UPS-eenheden parallel worden gebruikt.
OPMERKING: Batterij en netstroom mogen pas worden aangesloten zodra alle
andere bedrading is voltooid.
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Specificaties
GEVAAR
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF VLAMBOGEN
De UPS moet worden voorzien van een 380/220 V, 400/230 V of 415/240 V L1,
L2, L3, N, PE, 50 Hz.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of
dodelijk letsel.

Specificaties voor AC-ingang
3:3 380/400/415 V
kVA

10

15

V

380

Aansluitingstype

3PH + N + PE

Spanningsbereik (V)

304-477 bij 100% belasting
200–477 bij < 50% belasting

Ingangsfrequentie
(Hz)

40-70

THDI

< 5% bij volledige belasting

Nominale
ingangsstroom (A)

13,0

12,3

11,9

Maximale
ingangsstroom (A)

14,3

13,5

13,1

Begrenzing
ingangsstroom (A)

18

Vermogensfactor
ingang

0,98 bij belasting > 50%

Maximale
kortsluitvastheid (kA)

30

400

415

380

20

30

40

400

415

380

400

415

380

400

415

380

400

415

19,4

18,5

17,8

26,0

24,7

23,8

38,6

36,7

35,3

51,7

49,1

47,3

21,4

20,3

19,6

28,6

27,2

26,2

42,5

40,3

38,9

56,8

54,0

52,1

26,7

35,5

53

70,6

3:1 380/400/415 V
kVA

15

V

380

Aansluitingstype

3PH + N + PE

Spanningsbereik (V)

304-452 bij 100% belasting
200-452 bij < 50% belasting

Ingangsfrequentie
(Hz)

40-70

THDI

< 5% bij volledige belasting

Nominale
ingangsstroom (A)

19,4

18,5

Maximale
ingangsstroom (A)

21,4

20,3

Begrenzing
ingangsstroom (A)

26,7
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400

415

30

40

380

400

415

380

400

415

380

400

415

17,8

26,0

24,7

23,8

38,6

36,7

35,3

51,7

49,1

47,3

19,6

28,6

27,2

26,2

42,5

40,3

38,9

56,8

54,0

52,1

35,5

53

70,6
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kVA

15

V

380

Vermogensfactor
ingang

0,98 bij belasting > 50%

Maximale
kortsluitvastheid (kA)

30

Specificaties

20
400

415

30

380

400

415

40

380

400

415

380

400

415

Specificaties voor AC-bypass
OPMERKING: De UPS kan werken met een bypassingangsfrequentie van 50 Hz
of 60 Hz. De frequentie-instellingen kunnen via het UPS-display worden
geconfigureerd (Set-up > Instellingen > Systeem > Frequentie).

3:3 380/400/415 V
kVA

10

15

V

380

Aansluitingstype

3PH + N + PE

Spanningsbereik (V)

± 10%

Ingangsfrequentie (Hz)

50 ± 10 of
60 ± 10

Nominale ingangsstroom
(A)

15,2

400

14,4

20

30

40

415

380

400

415

380

400

415

380

400

415

380

400

415

13,9

22,8

21,7

20,9

30,4

28,9

27,8

45,6

43,3

41,7

60,8

57,7

55,6

3:1 220/230/240 V
kVA

15

20

V

220

Aansluitingstype

1PH + N + PE

Spanningsbereik (V)

± 10%

Ingangsfrequentie (Hz)

50 ± 10 of
60 ± 10

Nominale ingangsstroom (A)

68,4

230

65,0

30

40

240

220

230

240

220

230

240

220

230

240

62,6

91,2

86,6

83,58

136

130

125

182

174

167

Specificaties voor AC-uitgang
3:3 380/400/415 V
kVA

10

V

380

Aansluitingstype

3PH + N + PE

Uitgangscapaciteit

150% gedurende 1 minuut (normaal gebruik)
125% gedurende 10 minuten (normaal gebruik)
150% gedurende 1 minuut (op batterij)
110% continu (bypass-gebruik)
800% gedurende 500 ms (bypass-gebruik)

Nominale uitgangsstroom
(A)

15,2

Uitgangsfrequentie
(synchr. aan netvoeding)

47-53 Hz voor 50 Hz nominaal

Frequentieverandering
(Hz/s)

0,25-1

12

15
400

14,4

415

13,9

380

22,8

20
400

21,7

415

20,9

380

30,4

30

40

400

415

380

400

415

380

400

415

28,9

27,8

45,6

43,3

41,7

60,8

57,7

55,6

990-2258D-022

Specificaties

3:3 10-40 kVA 380/400/415 V3:1 15–40 kVA 380/400/415 V

kVA

10

15

V

380

THDU

< 1,5% lineair
< 3,5% niet-lineair

Uitgangsvermogensfactor

0,8

Dynamische respons
belasting

+/- 5%

Regeling van
uitgangsspanning

+/- 1%

400

415

20

380

400

415

380

30
400

415

380

40
400

415

380

400

415

3:1 220/230/240 V
kVA

15

20

V

220

Aansluitingstype

1PH + N + G

Uitgangscapaciteit

150% gedurende 1 minuut (normaal gebruik)
125% gedurende 10 minuten (normaal gebruik)
150% gedurende 1 minuut (op batterij)
125% gedurende 10 minuten (op batterij)
110% continu (bypass-gebruik)
800% gedurende 500 ms (bypass-gebruik)

Nominale uitgangsstroom
(A)

68,4

Uitgangsfrequentie
(synchr. aan netvoeding)

47-53 Hz voor 50 Hz nominaal

Frequentieverandering
(Hz/s)

0,25-1

THDU

< 1,5% lineair
< 3,5% niet-lineair

Uitgangsvermogensfactor

0,8

Dynamische respons
belasting

+/- 5%

Regeling van
uitgangsspanning

+/- 1%

230

65,0

240

62,6

220

91,2

30
230

240

86,6

83,5

40

220

230

240

220

230

240

136,7

129,9

125,2

182,3

173,2

166,9

Specificaties voor batterijen
Type

VRLA

Nominale spanning (VDC)

+/- 192

Druppelspanning (VDC)

+/- 219

Einde-ontladingsspanning (VDC)

+/- 154

Batterijstroom (bij volledige belasting)

87,9 A bij +/– 192 V

Maximale stroom (bij einde ontlading)

110,1 A bij + 154 V

Maximale oplaadvoeding

10 kVA: 1600 W
15 kVA: 2400 W
20 kVA: 3200 W
30 kVA: 3200 W
40 kVA: 3200 W

Maximale laadstroom

10 kVA: 4,2 A
15 kVA: 6,3 A
20 kVA: 8,4 A
30 kVA: 8,4 A
40 kVA: 8,4 A

Gebruikelijke oplaadtijd

5 uur

Eindspanning

1,6-1,75 V/cel (automatisch, afhankelijk van belasting)

990-2258D-022
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3:3 10-40 kVA 380/400/415 V3:1 15–40 kVA 380/400/415 V

Specificaties

Zekeringen en automaten
OPMERKING: Voor installaties met een onderhoudsbypasspaneel van Schneider
Electric raadpleegt u de installatiehandleiding die bij het onderhoudsbypasspaneel
is geleverd voor de aansluitschema's.

14
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Specificaties

3:3 10-40 kVA 380/400/415 V3:1 15–40 kVA 380/400/415 V

Systeem met enkele netvoeding
•
•
•
•

Q1: Netvoedingsingang
Q2: UPS-uitgang
Q3: Handmatige bypass
MBS: Schakelaar voor mechanische bypass

Systeem met dubbele netvoeding
•
•
•
•
•

Q1: Netvoedingsingang
Q2: UPS-uitgang
Q3: Handmatige bypass
Q5: Statische-bypassingang
MBS: Schakelaar voor mechanische bypass

•
•

Q1: Netvoedingsingang
Q2: UPS-uitgang

Parallel systeem

990-2258D-022
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3:3 10-40 kVA 380/400/415 V3:1 15–40 kVA 380/400/415 V

•
•
•

Specificaties

Q3: Handmatige bypass
Q4: Systeemuitgang
Q5: Statische-bypassingang

Grootte zekering en automaat in enkelvoudig systeem
3:3 400 V
10 kVA

15 kVA

20 kVA

30 kVA

40 kVA

Netspanningsingang
Q1 (A)1

16

25

35

50

63

Statischebypassingang Q5
(A)

16

25

35

50

63

UPS-uitgang Q2 (A)

16

25

35

50

63

1

Vereiste stroomopwaarste stroombescherming: zekering type gL

3:1 230 V
15 kVA

20 kVA

30 kVA

40 kVA

Netspanningsingang Q1
(A)1

25

35

50

63

Bypassingang Q5 (A)1

75

100

150

200

Uitgang Q2 (A)

75

100

150

200

1

16

Vereiste stroomopwaarste stroombescherming: zekering type gL
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Specificaties

3:3 10-40 kVA 380/400/415 V3:1 15–40 kVA 380/400/415 V

Grootte zekering en automaat in parallel systeem
3:3 400 V – Q3 en Q4 in systemen met parallelle capaciteit
Eenheden in
parallel

10 kVA

15 kVA

20 kVA

30 kVA

40 kVA

2 (A)

35

50

63

100

125

3 (A)

50

80

100

160

200

4 (A)

63

100

200

200

250

3:3 – Q3 en Q4 in parallelle redundante systemen (n+1)
Eenheden in
parallel

10 kVA

15 kVA

20 kVA

30 kVA

40 kVA

2 (A)

16

25

35

50

63

3 (A)

35

50

63

100

125

4 (A)

50

80

100

160

200

3:1 – Q3 en Q4 in parallelle redundante systemen (n+1)
Eenheden in parallel

15 kVA

20 kVA

30 kVA

40 kVA

2 (A)

80

100

160

200

Minimuminstellingen voor automaat
3:3 380/400/415 V

10 kVA

15 kVA

20 kVA

30 kVA

40 kVA

990-2258D-022

800% overbelasting
in bypassmodus

150% overbelasting
in normale/
batterijmodus

125% overbelasting
in normale/
batterijmodus

Continu

Duur

500 ms

60 s

10 min

Netvoedingsingang

-1

-

-

18,0 A

Statischebypassingang

121,5 A

-

-

16,7 A

UPS-uitgang

121,5 A

22,8 A

19 A

16,7 A

Netvoedingsingang

-1

-

-

26,7 A

Statischebypassingang

182 A

-

-

25,1 A

UPS-uitgang

182 A

34,2 A

25,4 A

25,1 A

Netvoedingsingang

-1

-

-

35,5 A

Statischebypassingang

244 A

-

-

33,4 A

UPS-uitgang

244 A

45,6 A

38 A

33,4 A

Netvoedingsingang

-1

-

-

53,0 A

Statischebypassingang

364 A

-

-

50,1 A

UPS-uitgang

364 A

68,4 A

57 A

50,1 A

Netvoedingsingang

-1

-

-

70,6 A

Statischebypassingang

487 A

-

-

66,9 A

17

3:3 10-40 kVA 380/400/415 V3:1 15–40 kVA 380/400/415 V

1
2

Specificaties

800% overbelasting
in bypassmodus

150% overbelasting
in normale/
batterijmodus

125% overbelasting
in normale/
batterijmodus

Duur

500 ms

60 s

10 min

UPS-uitgang

487 A

91,2 A

76 A

Continu

66,9 A

Gebruik voor systemen met enkele netvoeding de hogere waarde van netvoeding en statische bypass
Voor de uitvoerwaarde wordt de kortsluitweerstand aangegeven

3:1 380/400/415 V

15 kVA

20 kVA

30 kVA

40 kVA

18

800%
overbelasting in
bypassmodus

150% overbelasting
in normale/
batterijmodus

125% overbelasting
in normale/
batterijmodus

Continu

Duur

500 ms

60 s

10 min

Netspanningsingang

-

-

-

26,7 A

Bypassingang

547 A

-

-

75,2 A

Uitgang

547 A

103 A

86 A

75,2 A

Netspanningsingang

-

-

-

35,5 A

Bypassingang

730 A

-

-

100 A

Uitgang

730 A

137 A

114 A

100 A

Netspanningsingang

-

-

-

53,0 A

Bypassingang

1094 A

-

-

151 A

Uitgang

1094 A

205 A

171 A

151 A

Netspanningsingang

-

-

-

70,6 A

Bypassingang

1459 A

-

-

201

Uitgang

1459 A

274 A

228 A

201 A

990-2258D-022

Montage

3:3 10-40 kVA 380/400/415 V3:1 15–40 kVA 380/400/415 V

Montage
Benodigde ruimte
OPMERKING: De gepubliceerde afmetingen voor vrije ruimte zijn alleen voor
luchtstroom en onderhoudstoegang. Raadpleeg de lokale veiligheidsregels en
-standaarden voor aanvullende vereisten in uw gebied.

990-2258D-022

19

3:3 10-40 kVA 380/400/415 V3:1 15–40 kVA 380/400/415 V

Montage

De behuizingen waterpas zetten

WAARSCHUWING
KANTELGEVAAR
Het systeem moet op een vlakke ondergrond worden geplaatst. De stelpoten
zorgen er weliswaar voor dat de behuizing stabiel staat, maar bieden geen
compensatie voor een sterk hellende ondergrond.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of
dodelijk letsel of schade aan de apparatuur.

1. Draai de vier stelpoten met een schroevendraaier omlaag

2. Stel de vier stelpoten af met een steeksleutel en zorg dat de behuizing
waterpas staat.

WAARSCHUWING
KANTELGEVAAR
Verplaats de behuizing niet nadat de stelpoten omlaag zijn gedraaid.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot
ernstig of dodelijk letsel of schade aan de apparatuur.

20
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Montage

3:3 10-40 kVA 380/400/415 V3:1 15–40 kVA 380/400/415 V

Het voorpaneel verwijderen
1. Gebruik een munt of iets soortgelijks om de twee zwarte sluitmechanieken
aan weerszijden van het display naar elkaar toe te draaien tot deze verticaal
staan.
2. Druk het voorpaneel omhoog en trek het naar buiten om het sluitmechaniek
aan de bovenkant van de behuizing los te maken.
3. Til het voorpaneel uit de twee openingen onder aan de behuizing.

Vloerverankering
Er zijn twee opties voor vloerverankering beschikbaar afhankelijk van de vereisten
in het gebied van installatie:
•
•

Voor stabiliteit: Gebruik de L-vormige beugels waarmee de behuizing tijdens
verzending aan het pallet was bevestigd voor een losstaande UPS.
Voor seismische verankering: Gebruik de montageset met de U-vormige
seismische verankeringsbeugels.

OPMERKING: Houd genoeg werkruimte achter de behuizing vrij voor elektrische
werkzaamheden (als u later bijvoorbeeld een modulaire batterijbehuizing wilt
installeren).
OPMERKING: Posities van gaten gelden alleen als indicatie.

De beugels voor vloerverankering bevestigen op de UPS en modulaire batterijbehuizing
voor stabiliteit
OPMERKING: Bouten voor vloerverankering worden niet bij de UPS meegeleverd.
U kunt deze bouten kopen bij een lokale leverancier (minimale grootte: M8). Volg
de richtlijnen van de fabrikant voor het vloerverankeringssysteem wanneer u het
UPS-systeem aan de vloer verankert.
OPMERKING: Aanbevolen minimumaantal schroeven per behuizing voor de Lvormige beugels is vier; één in elke hoek. Aanbevolen maat voor vloerbouten: M8.

990-2258D-022
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3:3 10-40 kVA 380/400/415 V3:1 15–40 kVA 380/400/415 V

Montage

Posities van gaten voor een losstaande UPS-behuizing met L-vormige verankeringsbeugels – Smalle UPS
352 mm (13,85 in) en brede UPS 523 mm (20,59 in)

1. Installeer de L-vormige beugels voor vloerverankering (gebruik de twee
transportbeugels opnieuw) en bevestig deze met M6-schroeven en moeren
(meegeleverd).

22
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Montage

3:3 10-40 kVA 380/400/415 V3:1 15–40 kVA 380/400/415 V

2. Boor twee tot zes gaten in de vloer voor elke beugel en bevestig met bouten.
Zijaanzicht

Posities van gaten voor maximaal vier UPS-eenheden in parallel met U-vormige
verankeringsbeugels
OPMERKING: Aanbevolen minimumaantal vloerschroeven voor de twee
onderstaande configuraties is 10.
Smalle UPS 352 mm (13,85 in)

Brede UPS 523 mm (20,59 in)

990-2258D-022
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3:3 10-40 kVA 380/400/415 V3:1 15–40 kVA 380/400/415 V

Montage

De montageset installeren voor verbinding van behuizingen en seismische verankering
(optioneel)

WAARSCHUWING
GEVAAR VOOR KANTELING
Montagesets zijn vereist in seismische gebieden om te voorkomen dat
behuizingen kantelen tijdens seismische activiteit.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of
dodelijk letsel of schade aan de apparatuur.
OPMERKING: Boor de gaten in de vloer naar gelang uw configuratie zoals
aangegeven in Posities van gaten voor maximaal vier UPS-eenheden in parallel
met U-vormige verankeringsbeugels , pagina 23.
1. Verwijder de zijpanelen van de behuizing(en) voor toegang tot de gaten in het
onderste frame.

OPMERKING: Zorg dat de behuizingen waterpas staan zodat deze aan
elkaar kunnen worden verankerd.
2. Plaats twee U-vormige vloerverankeringsbeugels onder één behuizing, aan
elke kant één.

OPMERKING: De U-vormige verankeringsbeugels zijn 1-2 mm hoger dan de
opening onder de behuizing om de zwenkwieltjes los te maken. Daarom moet
de behuizing worden gekanteld wanneer de U-vormige verankeringsbeugels
onder de behuizing worden geplaatst.

24
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3:3 10-40 kVA 380/400/415 V3:1 15–40 kVA 380/400/415 V

3. Steek aan elke zijde van dezelfde behuizing maximaal negen en minimaal
twee M8-schroeven (niet meegeleverd) door de gaten in de onderkant van de
behuizing en door de gaten in de U-vormige vloerverankeringsbeugels, en in
de voorgeboorde vloergaten.

4. Draai de schroeven vast.

5. Verplaats de aangrenzende behuizing op de zwenkwieltjes nabij de behuizing
met de U-vormige vloerverankeringsbeugels.

VOORZICHTIG
RISICO OP BESCHADIGING VAN APPARATUUR
Gebruik wanneer de aangrenzende behuizing op de stelpootjes staat een
heftruck of palletkrik om deze op zijn plaats te zetten om te vermijden dat de
stelpootjes worden beschadigd.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot letsel
of schade aan de apparatuur.

990-2258D-022
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3:3 10-40 kVA 380/400/415 V3:1 15–40 kVA 380/400/415 V

Montage

6. Plaats de verbindingsplaten tussen de twee behuizingen. Plaats er een aan
de voorkant en een aan de achterkant. De 'vleugeltjes' op de
verbindingsplaten rusten in de sleuven boven aan het binnenste paneel.

7. Lijn de twee behuizingen uit en zet de drie gemarkeerde rijen boutgaten in
UPS 1 waterpas met de gaten in UPS 2.
8. Duw de twee behuizingen stevig tegen elkaar.
9. Bevestig de twee behuizingen met bouten aan elkaar met behulp van zes
M6x25 mm-schroeven en de moeren die in de montageset zijn inbegrepen;
verbind één gat aan de voorkant en één gat aan de achterkant van de
behuizingen op drie niveaus.

26
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3:3 10-40 kVA 380/400/415 V3:1 15–40 kVA 380/400/415 V

10. Plaats de derde U-vormige vloerverankeringsbeugel onder de aangrenzende
behuizing (zie eerdere afbeeldingen) en steek minimaal twee M8-schroeven
(niet meegeleverd) voor vloerverankering door de gaten in de onderkant van
de behuizing en door de gaten in de U-vormige vloerverankeringsbeugel, en
in de voorgeboorde vloergaten. Draai de schroeven vervolgens vast.

990-2258D-022
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3:3 10-40 kVA 380/400/415 V3:1 15–40 kVA 380/400/415 V

Modulaire batterijbehuizingen installeren (optioneel)

Modulaire batterijbehuizingen installeren (optioneel)
De afdekking van het kabelaansluitgedeelte en platen aan de
onderkant verwijderen

GEVAAR
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF VLAMBOGEN
Voordat u de onderstaande stappen uitvoert, moet het systeem volledig zijn
uitgeschakeld en de batterijen verwijderd.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of
dodelijk letsel.

1. Draai de zes M4-schroeven los in de afdekking van het kabelaansluitgedeelte
op de UPS en de modulaire batterijbehuizing(en) en verwijder vervolgens de
platen.
2. In installaties met busbarverbindingen verwijdert u de schroeven van de plaat
aan de onderkant van de UPS en modulaire batterijbehuizing(en) voordat u de
platen verwijdert.
3. Maak gaten in de onderkant van de aansluitkappen die overeenkomen met de
maat van de kabelgeleiding.
4. Bevestig het onderste gedeelte van de aansluitkappen aan de onderkant van
de UPS en aan de achterkant van de modulaire batterijbehuizing met telkens
vier schroeven (indien van toepassing).
28
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Modulaire batterijbehuizingen installeren (optioneel)

3:3 10-40 kVA 380/400/415 V3:1 15–40 kVA 380/400/415 V

Alle modulaire batterijen uit de UPS-behuizing(en) verwijderen

GEVAAR
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF VLAMBOGEN
•

Batterijschakelaars moeten geïnstalleerd worden in overeenstemming met
de specificaties en vereisten zoals die door Schneider Electric zijn
gedefinieerd.

•

Onderhoud en reparaties aan batterijen mogen alleen worden uitgevoerd
door of onder toezicht van gekwalificeerde personen met kennis van
batterijen en de daarbij behorende voorzorgsmaatregelen. Houd nietgekwalificeerde personen uit de buurt van batterijen.

•

Koppel de laadbron los voordat u batterijklemmen aansluit of loskoppelt.

•

Gooi defecte batterijen niet op een vuur, vanwege gevaar op ontploffing.

•

Batterijen mogen niet opengemaakt, aangepast of beschadigd worden.
Vrijgekomen elektrolyt is schadelijk voor de huid en ogen. De stoffen kunnen
giftig zijn.

Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of
dodelijk letsel.

GEVAAR
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF VLAMBOGEN
Batterijen kunnen gevaar voor elektrische schokken en een hoge kortsluitstroom
opleveren. Bij het hanteren van batterijen dient u dan ook de volgende
voorzorgsmaatregelen in acht te nemen
•

Leg horloges, ringen en andere metalen voorwerpen weg.

•

Gebruik geïsoleerd gereedschap.

•

Draag een veiligheidsbril, geïsoleerde handschoenen en
veiligheidsschoenen.

•

Leg geen gereedschap of metalen onderdelen op een accu.

•

Koppel de laadbron los voordat u batterijklemmen aansluit of loskoppelt.

•

Controleer of de batterij per ongeluk geaard is. Zijn deze geaard, verwijder
dan de bron van aarding. Contact met een deel van een geaarde batterij kan
elektrische schokken veroorzaken. Het risico op een elektrische schok is
kleiner als zulke aardingen worden verwijderd tijdens installatie en
onderhoud (van toepassing op apparatuur en op externe batterijvoedingen
zonder een geaarde voedingsbron).

Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of
dodelijk letsel.

VOORZICHTIG
GEVAAR VOOR LICHAMELIJK LETSEL
Er zijn twee personen nodig om een modulaire batterijmodule te tillen.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot letsel of
schade aan de apparatuur.
OPMERKING: Wanneer u modulaire batterijen verwijdert, begint u bij de hoogste
rij en werkt u verder naar beneden.
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29

3:3 10-40 kVA 380/400/415 V3:1 15–40 kVA 380/400/415 V

Modulaire batterijbehuizingen installeren (optioneel)

1. Verwijder alle bevestigingsbeugels voor de batterijen (gebruikt om de
batterijen tijdens transport te bevestigen) door de M6 Torx-schroeven los te
draaien.
2. Verwijder de blindplaat.
3. Als u het vergrendelingsmechanisme wilt ontgrendelen, duwt u de modulaire
batterij voorzichtig naar boven en trekt u deze uit de behuizing terwijl uw
andere hand de modulaire batterij ondersteunt.
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Batterijvoeding aansluiten in installaties met busbars

GEVAAR
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF VLAMBOGEN
Voordat u de onderstaande stappen uitvoert, moet het systeem volledig zijn
uitgeschakeld en de batterijen verwijderd.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of
dodelijk letsel.

Installatieprincipe voor isolatoren
De isolatoren scheiden de busbar van de montageset van de zes verticale busbars
in elke modulaire batterijbehuizing, en de busbars (+), N en (-) in de UPS.
1. Leid de busbar met isolator door de aangrenzende zijpanelen.

2. Plaats de isolatoren tussen de verticale busbars (N in dit voorbeeld) en
bevestig vervolgens de busbar van de isolator met behulp van de
meegeleverde M5 Torx-schroeven.
3. Bevestig de isolator aan de bijbehorende busbar met bindstrips.
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Modulaire batterijbehuizingen installeren (optioneel)

Busbars installeren in UPS-systeem van 523 mm (20,59 in) met de UPS in linkerpositie
Vooraanzicht

1. Installeer de volgende busbars van de montageset tussen de UPS en
modulaire batterijbehuizing 1:
•
•
•

880-1607 tussen verticale busbar N op de UPS en busbar 4 op modulaire
batterijbehuizing 1
880-1606 tussen verticale busbar (+) op de UPS en busbar 1 op
modulaire batterijbehuizing 1
880-1605 tussen busbar (-) op de UPS en busbar 6 op modulaire
batterijbehuizing 1

2. Installeer de volgende busbars van de montageset tussen de twee modulaire
batterijbehuizingen:
•
•
•
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880-0926 tussen verticale busbar 3 op modulaire batterijbehuizing 1 en
busbar 4 op modulaire batterijbehuizing 2
880-0940 tussen verticale busbar 2 op modulaire batterijbehuizing 1 en
busbar 1 op modulaire batterijbehuizing 2
880-0941 tussen verticale busbar 5 op modulaire batterijbehuizing 1 en
busbar 6 op modulaire batterijbehuizing 2
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Busbars installeren in UPS-systeem van 523 mm (20,59 in) met de UPS in rechterpositie
Vooraanzicht

1. Installeer de volgende busbars van de montageset tussen de UPS en
modulaire batterijbehuizing 1:
•
•
•

880-1607 tussen verticale busbar N op de UPS en busbar 3 op modulaire
batterijbehuizing 1
880-1605 tussen verticale busbar (+) op de UPS en busbar 1 op
modulaire batterijbehuizing 1
880-1606 tussen verticale busbar (-) op de UPS en busbar 6 op
modulaire batterijbehuizing 1

2. Installeer de volgende busbars van de montageset tussen de twee modulaire
batterijbehuizingen:
•
•
•

990-2258D-022

880-0926 tussen verticale busbar 4 op modulaire batterijbehuizing 1 en
verticale busbar 3 op modulaire batterijbehuizing 2
880-0941 tussen verticale busbar 2 op modulaire batterijbehuizing 1 en
verticale busbar 2 op modulaire batterijbehuizing 2
880-0940 tussen verticale busbar 5 op modulaire batterijbehuizing 1 en
verticale busbar 5 op modulaire batterijbehuizing 2
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Modulaire batterijbehuizingen installeren (optioneel)

Busbars installeren in UPS-systeem van 352 mm (13,85 in) met de UPS in rechterpositie
Vooraanzicht
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1. Installeer de volgende busbars van de montageset tussen de UPS en
modulaire batterijbehuizing 1:
•
•
•

880-1604 tussen verticale busbar N op de UPS en busbar 4 op modulaire
batterijbehuizing 1
880-0939 tussen verticale busbar (+) op de UPS en busbar 1 op
modulaire batterijbehuizing 1
880-1604 tussen verticale busbar (-) op de UPS en busbar 6 op
modulaire batterijbehuizing 1

2. Installeer de volgende busbars van de montageset tussen twee modulaire
batterijbehuizingen:
•
•
•
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880-0926 tussen verticale busbar 3 op modulaire batterijbehuizing 1 en
busbar 4 op modulaire batterijbehuizing 2
880-0940 tussen verticale busbar 2 op modulaire batterijbehuizing 1 en
busbar 1 op modulaire batterijbehuizing 2
880-0941 tussen verticale busbar 5 op modulaire batterijbehuizing 1 en
busbar 6 op modulaire batterijbehuizing 2
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Modulaire batterijbehuizingen installeren (optioneel)

Busbars installeren in UPS-systeem van 352 mm (13,85 in) met de UPS in linkerpositie
Vooraanzicht

1. Installeer de volgende busbars van de montageset tussen de UPS en
modulaire batterijbehuizing 1:
•
•
•
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880-1604 tussen verticale busbar N op de UPS en busbar 3 op modulaire
batterijbehuizing 1
880-1604 tussen verticale busbar (+) op de UPS en busbar 1 op
modulaire batterijbehuizing 1
880-0939 tussen verticale busbar (-) op de UPS en busbar 6 op
modulaire batterijbehuizing 1
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2. Installeer de volgende busbars van de montageset tussen twee modulaire
batterijbehuizingen:
•
•
•

880-0926 tussen verticale busbar 4 op modulaire batterijbehuizing 1 en
verticale busbar 3 op modulaire batterijbehuizing 2
880-0941 tussen verticale busbar 2 op modulaire batterijbehuizing 1 en
verticale busbar 1 op modulaire batterijbehuizing 2
880-0940 tussen verticale busbar 5 op modulaire batterijbehuizing 1 en
verticale busbar 6 op modulaire batterijbehuizing 2

Batterijvoeding aansluiten in installaties met kabels
Batterijkabels tussen de UPS en de modulaire batterijbehuizing aansluiten

GEVAAR
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF VLAMBOGEN
Voordat u de onderstaande stappen uitvoert, moet het systeem volledig zijn
uitgeschakeld en de batterijen verwijderd.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of
dodelijk letsel.

GEVAAR
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF VLAMBOGEN
Elke losstaande behuizing moet afzonderlijk worden aangesloten op het
systeem voor potentiaalvereffening (beschermende aarding).
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of
dodelijk letsel.
OPMERKING: De aansluitingen zijn alleen geschikt voor verbinding met koperen
geleiders (niet meegeleverd).
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Modulaire batterijbehuizingen installeren (optioneel)

1. Leid de batterijkabels in de UPS door de aansluitkap of door de doorzichtige
kabelgeleidingsbeugel (niet weergegeven).
2. Sluit de kabels BAT+, BAT-, N en de aardingskabels aan op de buitenkant van
de busbars in de UPS zoals aangegeven.
3. Bevestig de batterijkabels aan de geperforeerde beugel met bindstrips.
4. Voorzie de batterijkabels van kabelgeleiding (indien van toepassing).
5. Leid de batterijkabels in de modulaire batterijbehuizing omhoog door de
aansluitkap (indien van toepassing) naar het kabelaansluitgedeelte.
6. Sluit de kabel (+) aan op busbar nr. 1 (+), de kabel N op busbar nr. 4 (N), de
kabel (-) op busbar nr. 6 (-), en de aardingskabel op de terminal boven op de
behuizing. Bind de batterijkabels samen met de meegeleverde bindstrips.
7. Bevestig de batterijkabels aan de geperforeerde beugel met bindstrips.
8. Bevestig het bovenste deel van de aansluitkap (indien van toepassing).
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Batterijkabels tussen twee modulaire batterijbehuizingen aansluiten

GEVAAR
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF VLAMBOGEN
Voordat u de onderstaande stappen uitvoert, moet het systeem volledig zijn
uitgeschakeld en de batterijen verwijderd.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of
dodelijk letsel.

GEVAAR
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF VLAMBOGEN
Elke losstaande behuizing moet afzonderlijk worden aangesloten op het
systeem voor potentiaalvereffening (beschermende aarding).
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of
dodelijk letsel.
OPMERKING: De aansluitingen zijn alleen geschikt voor verbinding met koperen
geleiders (niet meegeleverd).
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Modulaire batterijbehuizingen installeren (optioneel)

Achteraanzicht

1. Leid de batterijkabels omhoog door de aansluitkap op modulaire
batterijbehuizing 1 of door de doorzichtige kabelgeleidingsbeugel (niet
weergegeven) naar het kabelaansluitgedeelte.
2. Sluit de kabel (-) aan op busbar nr. 5 (-), de kabel N op busbar nr. 3 (N), de
kabel (+) op busbar nr. 2 (+) in modulaire batterijbehuizing 1, en de
aardingskabel op de aansluitklem boven op de behuizing.
3. Bevestig de batterijkabels aan de geperforeerde beugel met bindstrips.
4. Voorzie de batterijkabels van kabelgeleiding (indien van toepassing).
5. Leid de batterijkabels omhoog de aansluitkap in op modulaire
batterijbehuizing 2.
6. Sluit de kabel (-) aan op busbar nr. 6 (-), de kabel N op busbar nr. 4 (N), en de
kabel (+) op busbar nr. 1 (+) in modulaire batterijbehuizing 2, en de
aardingskabel op de aansluitklem boven op de behuizing. Bind de
batterijkabels samen met de meegeleverde bindstrips.
7. Bevestig de batterijkabels aan de geperforeerde beugel met bindstrips.
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8. Bevestig het bovenste deel van de aansluitkap (indien van toepassing).

990-2258D-022

41

3:3 10-40 kVA 380/400/415 V3:1 15–40 kVA 380/400/415 V

De voedingskabels op de UPS aansluiten

De voedingskabels op de UPS aansluiten
Gereedmaken voor kabels
Kabelingang aan de onderkant
1. Maak aan de achterkant van de UPS de zes M4-schroeven los van de
bovenste afdekplaat (het kabelaansluitgedeelte) aan de achterkant en
verwijder deze.

2. Leid de kabels vanaf de schuine achterplaat omhoog door de geperforeerde
beugel naar het kabelaansluitgedeelte.

42

990-2258D-022

De voedingskabels op de UPS aansluiten

3:3 10-40 kVA 380/400/415 V3:1 15–40 kVA 380/400/415 V

3. Bevestig de kabels met bindstrips.

OPMERKING: Optioneel is hiervoor een aansluitkap (onderdeelnr.
SUVTOPT001 of SUVTOPT002) beschikbaar.

De ingangs-, bypass- en uitgangskabels aansluiten

GEVAAR
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING EN VLAMBOGEN
Gebruik ALLEEN kabelschoenen voor compressie. Maak geen kabels los en
voeg geen kabels toe aan standaard vooraf geïnstalleerde kabels op busbars.
Gebruik alleen de buitenkant van de busbar voor aansluiting.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of
dodelijk letsel.
OPMERKING: De aansluitingen zijn alleen geschikt voor verbinding met koperen
geleiders.
OPMERKING: Als drie-draadse aansluiting vereist is, sluit u de nulleider niet aan
op de aansluitpunten voor in- en uitgangskabels.

3:3 enkele netvoeding

GEVAAR
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF VLAMBOGEN
Verbind kabels alleen met de buitenkant van de busbars, nooit met de
binnenkant, zoals aangegeven.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of
dodelijk letsel.

1. Sluit de ingangkabels voor netspanning en de nulleider aan op de
aansluitpunten voor de ingangskabels.
990-2258D-022
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De voedingskabels op de UPS aansluiten

2. Sluit de uitgangskabels voor netspanning en de nulleider aan op de
aansluitpunten voor uitgangskabels.
3. Sluit de aardingskabels aan op de tapeinden (symbool aarding onderaan) met
een schroef.
Achteraanzicht van de UPS-behuizing

3:3 dubbele netvoeding

GEVAAR
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF VLAMBOGEN
Verbind kabels alleen met de buitenkant van de busbars, nooit met de
binnenkant, zoals aangegeven.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of
dodelijk letsel.
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1. Verwijder de drie busbars A, B en C door twee M6-schroeven te verwijderen
uit elke busbar.
Achteraanzicht van de UPS-behuizing

2. Sluit de ingangkabels voor netspanning en de nulleider aan op de
aansluitpunten voor de ingangskabels.
3. Sluit de bypasskabels en de nulleider aan op de aansluitpunten voor de
bypasskabels.
4. Sluit de uitgangskabels en de nulleider aan op de aansluitpunten voor
uitgangskabels.
5. Sluit de aardingskabels aan op de tapeinden (symbool aarding onderaan) met
een schroef.
Achteraanzicht

3:1 dubbele netvoeding
1. Sluit de ingangkabels voor netspanning en de nulleider aan op de
aansluitpunten voor de ingangskabels.
2. Sluit de bypasskabels en de nulleider aan op de aansluitpunten voor de
bypasskabels.
3. Sluit de uitgangskabels en de nulleider aan op de aansluitpunten voor
uitgangskabels.
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De voedingskabels op de UPS aansluiten

4. Sluit de aardingskabels aan op de tapeinden (symbool aarding onderaan) met
een schroef.

1

2

N

N

3

N
4
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De batterijkabels aansluiten op batterijen van derden (indien van
toepassing)

GEVAAR
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF VLAMBOGEN
Verbind kabels alleen met de buitenkant van de busbars, nooit met de
binnenkant, zoals aangegeven.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of
dodelijk letsel.

1. Sluit de batterijkabels BAT+, BAT- en N aan op de batterijkabelaansluitpunten.
Bind de batterijkabels samen met de meegeleverde bindstrips.
Achteraanzicht van de UPS-behuizing
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De communicatiekabels aansluiten

De communicatiekabels aansluiten
Gereedmaken voor communicatiekabels

GEVAAR
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF VLAMBOGEN
Zorg ervoor dat de UPS volledig UIT staat, want de connectors bevinden zich
heel dicht bij de busbars van de voeding.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of
dodelijk letsel.
OPMERKING: Plaats voordat u de communicatiekabels aansluit de twee
meegeleverde ferrieten over de communicatiekabels. Leid de kabel driemaal door
de ferriet om verstoring te reduceren.
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Overzicht van de penaansluitingen
J108-penaansluitingen:
Achteraanzicht

1. Normaal open EPO
2. Normaal open EPO, retour
3. Normaal gesloten EPO
4. Normaal gesloten EPO,
retour
5. Voeding +24 V SELV
6. SELV-aarding
J106-penaansluitingen:
1. Batterijmeting, retour1
2. Maximale
batterijtemperatuur1
3. Aantal batterijeenheden1
4. Toevoer batterijmeting1
5. Q3 actief
6. Q3 actief, retour
7. Externe besturing van
opladen
8. Externe besturing van
opladen, retour

J106
Pennen 1 t/m 4 zijn voor batterijmeting (alleen van toepassing op Galaxy 3500
modulaire batterijbehuizingen).
Pennen 5 en 6 zijn voor externe onderhoudsbypass Q3 (hulpschakelaar type N/C).
Wanneer Q3 is gesloten, worden signalen naar de UPS-controller teruggekoppeld.
Pennen 7 en 8 zijn voor de besturing van externe lading. Wanneer 7 en 8 gesloten
zijn, laadt de UPS batterijen op met een vooraf bepaald percentage (0-25-50-75100%) van het maximale laadvermogen. Te gebruiken in generatortoepassingen,
of als speciale voorschriften besturing van het opladen vereisen. Wanneer Q3 is
gesloten, worden signalen naar de UPS-controller teruggekoppeld.

EPO aansluiten in enkelvoudige systemen
•
•

Gebruik alleen koperdraad van 1-1,5 mm² voor het aansluiten van de EPO
(Emergence Power Off) en andere optionele apparatuur.
De UPS moet worden aangesloten op een potentiaalvrij contact of een 24
VDC EPO-schakelaar.

De externe EPO +24 VDC, 1500 mA-circuit kunnen worden verstrekt door andere
leveranciers.

1.

Moet worden gebruikt met modulaire batterijbehuizingen van Schneider Electric
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De communicatiekabels aansluiten

1. Sluit de EPO-kabel aan met een van de volgende vier
bedradingsconfiguraties:
– Potentiaalvrije contacten normaal open: EPO wordt geactiveerd
wanneer pen 1 is aangesloten op pennen 3 en 5. Aansluitingen: 2-4-6, 3-5
en 1.

– +24 V normaal open: EPO wordt geactiveerd wanneer een geïsoleerde
SELV 24 VDC-spanning wordt uitgevoerd op pen 1 met verwijzing naar
pen 2. Aansluitingen: 3-5 en 4-6.

– Potentiaalvrije contacten normaal gesloten: EPO wordt geactiveerd
wanneer een aansluiting van pen 3 naar 5 wordt geopend. Aansluitingen:
4-6.

– +24 V normaal gesloten: EPO wordt geactiveerd wanneer een SELV 24
VDC-spanning wordt verwijderd van pen 3 met verwijzing naar pen 4.

EPO aansluiten in parallelle systemen
In parallelle systemen moet elke UPS-eenheid een apart potentiaalvrij contact
(spanningvrij) extern van de UPS aangesloten hebben op J108.
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VOORZICHTIG
RISICO OP ABNORMALE WERKING VAN DE UPS
Voor parallelle en afzonderlijke systemen met een gemeenschappelijke EPO,
moet elke UPS-eenheid zijn aangesloten op een afzonderlijk potentiaalvrij
contact extern van de UPS, omdat parallelle EPO-bedrading tussen meerdere
UPS-eenheden kan leiden tot abnormale werking van de UPS.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot letsel of
schade aan de apparatuur.
Schneider Electric raadt een EPO-installatie aan met potentiaalvrije contacten
normaal gesloten van parallel geschakelde UPS-eenheden, zoals hieronder
afgebeeld met vier parallel geschakelde UPS-eenheden. Elke UPS is aangesloten
op een aparte potentiaalvrije contactgever.
EPO-installatie met potentiaalvrije contacten normaal gesloten
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De communicatiekabels aansluiten

Communicatiekabels tussen UPS en modulaire batterijbehuizing
aansluiten

1. Leid de communicatiekabel van penaansluiting J106 in de UPS naar beneden
door de kabelgeleiding (indien van toepassing).
2. Leid de communicatiekabel omhoog in de kabelgeleiding van de modulaire
batterijbehuizing en sluit deze aan op penaansluiting J200.
3. Als u een tweede modulaire batterijbehuizing gebruikt, leidt u de
communicatiekabel van penaansluiting J204 in modulaire batterijbehuizing 1
naar penaansluiting J200 in modulaire batterijbehuizing 2.

52

990-2258D-022

De communicatiekabels aansluiten

3:3 10-40 kVA 380/400/415 V3:1 15–40 kVA 380/400/415 V

Communicatieopties van Schneider Electric aansluiten
OPMERKING: De kabelgeleiding van de PowerChute-software en de
temperatuursensor is identiek.
OPMERKING: De temperatuursensor wordt meegeleverd in een plastic zak die is
bevestigd achter het voorpaneel van de UPS.
1. Verwijder de twee schroeven van de kabelingang aan de voorkant en
verwijder de kabelingangplaat.
2. Leid de communicatiekabel door het gat in de onderste plaat en omhoog door
de kabelingang.
3. Leid de communicatiekabel door het gat in het zijpaneel en vervolgens
omhoog binnen het paneel.
4. Trek de communicatiekabel uit het zijpaneel door het gat dat zich het dichtst
bij het gebied van de netwerkbeheerkaart bevindt.
5. Sluit de communicatiekabel aan op de voeleringang/PowerChute-ingang.
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De communicatiekabels aansluiten

6. Plaats de kabelingangplaat terug.

Communicatiekabels aansluiten in parallel systeem
Overzicht van de PBus-kabels
OPMERKING: De kabels moeten door de elektricien worden getrokken, maar niet
bevestigd. De buitendiensttechnicus van Schneider Electric zal alle kabels aan de
UPS-eenheid (of UPS-eenheden) bevestigen en de parallelle communicatiedoos
installeren. Het onderstaande dient uitsluitend als overzicht.
OPMERKING: De PBus-kabels zijn aangeduid met PBus 1 en PBus 2.
OPMERKING: PBus 1-kabels moeten samengehouden worden, en PBus 2-kabels
moeten samengehouden worden. Als u per ongeluk een kabel trekt tussen een
54
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PBus 1-terminal en een PBus 2-terminal, wordt een melding op het display
weergegeven.
OPMERKING: Alle PBus-kabels moeten worden geïnstalleerd met een ferriet
(meegeleverd).
OPMERKING: Als de configuratie uit slechts twee UPS-eenheden bestaat,
moeten de afsluitweerstanden geïnstalleerd worden in UPS 1 en 2. Bij drie UPSeenheden moeten de afsluitweerstanden geïnstalleerd worden in UPS 1 en 3.

Gereedmaken voor kabels
De batterijen verwijderen
OPMERKING: Zie Alle modulaire batterijen uit de UPS-behuizing(en) verwijderen,
pagina 29 voor informatie over hoe de modulaire batterijen moeten worden
verwijderd.
De communicatiekabels trekken
OPMERKING: De behuizingen in een parallel systeem kunnen losstaande
behuizingen zijn, of ze kunnen onderling worden gekoppeld met verbindingsplaten.
Voor losstaande behuizingen kunnen de communicatiekabels worden geleid door
kabelgeleiding (indien van toepassing).
Er zijn drie manieren om de communicatiekabels te leiden:
•
•
•
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Losstaande UPS-behuizingen (zonder kabelgeleiding en zonder
verbindingsplaten)
Gekoppelde UPS-behuizingen (zonder kabelgeleiding en met
verbindingsplaten)
Losstaande UPS-behuizingen en gekoppelde UPS-behuizingen (met
kabelgeleiding en optionele verbindingsplaten)
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Losstaande UPS-behuizingen zonder kabelgeleiding en verbindingsplaten

1. Verwijder het voorpaneel (niet weergegeven).
2. Draai de twee schroeven van de kabelingangplaten los aan de onderplaat van
UPS 1 en UPS 2 en verwijder de platen.
3. Vanaf UPS 1: Leid de twee PBus-kabels naar de sleuven aan de linkerkant
van de behuizing en naar beneden in het paneel.
4. Trek de kabels uit het zijpaneel door de laagste sleuf en leid deze omlaag
door de kabelingang en het rode gat aan de onderkant.
5. Leid de PBus-kabels naar UPS 2 en naar de sleuven aan de linkerkant van de
behuizing en naar omhoog in het paneel.
6. Haal de PBus-kabels eruit en laat deze onbevestigd aan de parallelle doos.
7. Leid de ABus-kabel van het onderhoudsbypasspaneel naar de sleuven aan de
linkerkant van de behuizing en omhoog in het paneel, net zoals met de PBuskabels.
8. Plaats de kabelingangplaten terug.
9. Bevestig de kabels met bindstrips.
10. Indien van toepassing: Leid de PBus- en ABus-kabels op dezelfde manier in
UPS 3 en UPS 4.
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Gekoppelde UPS-behuizingen zonder kabelgeleiding

1. Verwijder het voorpaneel en de bovenplaat (niet weergegeven).
2. Draai de twee schroeven van de kabelingangplaten los aan de onderplaat van
UPS 1 en UPS 2 en verwijder de platen.
3. Vanaf UPS 1: Leid de twee PBus-kabels naar de sleuven aan de linkerkant
van de behuizing en naar beneden in het paneel.
4. Trek de kabels uit het zijpaneel door de laagste sleuf en leid deze door de
kabelingangen van de twee zijpanelen.
5. Leid de PBus-kabels vanaf de onderkant van UPS 2 naar de sleuven aan de
linkerkant van de behuizing en naar omhoog in het paneel.
6. Haal de PBus-kabels eruit en laat deze onbevestigd.
7. Leid de ABus-kabel van het onderhoudsbypasspaneel naar de sleuven aan de
linkerkant van de behuizing en omhoog in het paneel, net zoals met de PBuskabels.
8. Plaats de kabelingangplaten terug.
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9. Bevestig de kabels met bindstrips.
10. Indien van toepassing: Leid de PBus- en ABus-kabels op dezelfde manier in
UPS 3 en UPS 4.
Losstaande UPS-behuizingen of gekoppelde UPS-behuizingen met kabelgeleiding
OPMERKING: Wanneer behuizingen geassembleerd worden met
verbindingsplaten en aan elkaar bevestigd worden met bouten, kunnen de PBuskabels binnen de behuizingen worden getrokken, en dan moet alleen de ABuskabel in een kabelgeleiding (indien van toepassing) worden getrokken.
1. Verwijder het voorpaneel (niet weergegeven).
2. Verwijder de bovenplaat:
a. Draai de zes schroeven in de bovenplaat los (vier aan de voorkant en
twee aan de achterkant).
b. Til deze achteraan op en duw vooruit om de plaat los te maken.
c. Laat de plaat los op de UPS liggen.
Voor- en achteraanzicht van de UPS

3. Verwijder de doorvoerplaat aan de achterkant van de UPS-bovenplaat en boor
gaten in het midden van de kleine voorgeboorde gaten. 20 mm (3/4 in) wordt
aanbevolen voor kabelgeleiding.
Achteraanzicht van de bovenplaat

4. Leid de ABus- en PBus-kabels door de gaten naar de binnenkant van de
bovenplaat op UPS 1. Laat de kabels boven op de UPS liggen.
5. Bevestig de kabelgeleiding met fittings van 20 mm (3/4 in) (niet meegeleverd).
6. Leid kabelgeleiding met PBus-kabels naar UPS 2. Trek de kabels door de
doorvoerplaat op de bovenplaat en laat de kabels bovenop liggen zoals
aangegeven.
7. Bevestig de kabelgeleiding aan UPS 2 met fittings van 20 mm (3/4 in) (niet
meegeleverd).
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8. Leid de ABus-kabels (indien van toepassing in kabelgeleiding) naar het
onderhoudsbypasspaneel.
Achteraanzicht van de UPS-behuizingen

9. Bevestig de bovenplaat terug op zijn plaats.
10. Indien van toepassing: Leid de PBus- en ABus-kabels op dezelfde manier in
UPS 3 en UPS 4.
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Afrondende mechanische installatie
Batterijen installeren en bevestigingsbeugels voor batterijen
verbinden

VOORZICHTIG
RISICO OP BESCHADIGING VAN APPARATUUR
•

Wacht totdat het systeem gereed is om ingeschakeld te worden voordat u de
batterijen in het systeem plaatst. De tijd tussen het plaatsen van de batterijen
en het inschakelen van het UPS-systeem mag niet langer zijn dan 72 uur of 3
dagen.

•

Batterijen mogen niet langer dan zes maanden worden bewaard omdat ze
dan opnieuw moeten worden opgeladen. Als het UPS-systeem voor lange
periode wordt gedeactiveerd, is het raadzaam het UPS-systeem ten minste
elke maand 24 uur lang van stroom te voorzien. Zo worden de batterijen
opgeladen en wordt onherstelbare schade vermeden.

Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot letsel of
schade aan de apparatuur.
OPMERKING: De bevestigingsbeugels voor de batterijen worden alleen gebruikt
in niet-seismische gebieden voor stabiliteit, en wanneer seismische
batterijvergrendelingen geen deel uitmaken van de installatie.
Vooraanzicht

1. Installeer de batterijen door ze volledig in de behuizing te duwen.
2. Optioneel: Draai de batterijbevestigingsbeugels (A) 180° ten opzichte van hun
positie bij aankomst en installeer ze zodat de batterijen stevig op hun plaats
worden gehouden.
OPMERKING: Batterijbevestigingsbeugels worden meegeleverd bij de UPS
en modulaire batterijbehuizing, en voor de batterijen geïnstalleerd.
Batterijbevestigingsbeugels voor extra batterijen kunnen apart worden
aangeschaft. Raadpleeg optie SUVTOPT003: APC Smart-UPS VT Battery
Lock Kit for one Battery Module (two batteries).
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De bovenplaat en het voorpaneel terugplaatsen
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1. Plaats de plaat aan de bovenkant terug door de vier schroeven aan de
voorkant en de twee schroeven aan de achterkant vast te draaien.
2. Steek de twee uitsteeksel aan de onderkant van het voorpaneel in de twee
sleuven aan de onderkant van de behuizing.
3. Druk het voorpaneel naar voren totdat het in de sluitmechanieken aan de
bovenkant van de behuizing grijpt.
4. Draai het vergrendelingsmechanisme met een schroevendraaier in de
vergrendelde stand.
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