Galaxy 5000/Galaxy 5500
40–130 kVA 480 V,
20–120 kVA 400 V
Bediening
04/2016

www.schneider-electric.com

Juridische informatie
Het Schneider Electric-merk en alle gedeponeerde handelsmerken van Schneider
Electric Industries SAS waarnaar in deze gids wordt verwezen, zijn het exclusieve
eigendom van Schneider Electric SA en haar dochterondernemingen. Ze mogen
voor geen enkel doel worden gebruikt zonder de schriftelijke toestemming van de
eigenaar. Deze gids en zijn inhoud worden beschermd, in de zin der Franse
intellectuele eigendomscode (Code de la propriété intellectuelle français, hierna
aangeduid als 'de Code'), onder de copyrightwetten voor teksten, tekeningen en
modellen alsook onder handelsmerkwetten. U gaat ermee akkoord deze gids of
delen ervan niet te reproduceren, behalve voor uw eigen persoonlijke, nietcommerciële gebruik zoals in de Code is gedefinieerd, op welk medium dan ook
zonder schriftelijke toestemming van Schneider Electric. U gaat er ook mee
akkoord geen hypertekstkoppelingen naar deze gids of zijn inhoud te maken.
Schneider Electric verleent geen rechten of licenties voor het persoonlijke en nietcommerciële gebruik van de gids of zijn inhoud, behalve voor een niet-exclusieve
licentie om deze 'zoals deze is' te raadplegen op eigen risico. Alle andere rechten
zijn voorbehouden.
Elektrische apparatuur mag alleen door gekwalificeerd personeel worden
geïnstalleerd, bediend, gerepareerd en onderhouden. Schneider Electric kan niet
aansprakelijk worden gesteld voor consequenties die voortkomen uit het gebruik
van dit materiaal.
Omdat standaarden, specificaties en ontwerpen van tijd tot tijd worden gewijzigd,
moet u om bevestiging vragen van de informatie die in deze publicatie wordt
gegeven.

40–130 kVA 480 V,20–120 kVA 400 V

Inhoudsopgave
Belangrijke veiligheidsinstructies — BEWAAR DEZE
INSTRUCTIES ............................................................................................5
FCC-verklaring ...........................................................................................6
Voorzorgsmaatregelen................................................................................6

Gebruikersinterface ....................................................................................7
Overzicht van het blindschema ....................................................................8
Menustructuur ............................................................................................9

UPS-configuratie .......................................................................................10
Metingen weergeven ................................................................................10
Alarmen weergeven..................................................................................10
Status weergeven.....................................................................................10
Instellingen configureren ........................................................................... 11
De personalisatiefuncties configureren ................................................. 11
Bedieningsknoppen configureren...............................................................13
De synchronisatiemodule configureren (optioneel) ......................................13

Bediening ...................................................................................................14
Bedieningsmodi........................................................................................14
Bedieningsprocedures ..............................................................................16
UPS-automaten en -schakelaars..........................................................16
Een enkele UPS opstarten op ingangsbron ...........................................17
Een enkele UPS opstarten op bypass-bron ...........................................18
Een enkele UPS uitschakelen ..............................................................19
Een enkele UPS opnieuw opstarten .....................................................20
Een parallelle configuratie uitschakelen ................................................21
Een Galaxy 5000 480 V parallelle configuratie opnieuw
opstarten............................................................................................22
Een Galaxy 5500 400 V parallelle configuratie opnieuw
opstarten............................................................................................23
Deze UPS isoleren..............................................................................24
De UPS naar normale werking terugkeren ............................................32

Bediening van de communicatiekaart van het potentiaalvrije
contact ........................................................................................................38
Standaardmodus ......................................................................................38
Programmeerbare modus .........................................................................38
Lijst met Voorwaarden voor bedrijfsstatus voor potentiaalvrijecontact-uitgangsrelais .........................................................................39

Onderhoud .................................................................................................42
Life Cycle Monitoring (LCM) (Bewaken van de levenscyclus) .......................42
Onderhoud aan batterijen..........................................................................43

Problemen oplossen.................................................................................44
De alarmen identificeren ...........................................................................44
Alarmen van synchronisatiemodule (optie) .................................................45
Alarm- of statusmeldingen op het display....................................................45

990-5219B-022

3

Belangrijke veiligheidsinstructies — BEWAAR DEZE
INSTRUCTIES

40–130 kVA 480 V,20–120 kVA 400 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.

FCC-verklaring
OPMERKING: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een
digitaal apparaat van Klasse A, conform Deel 15 van de FCC-regels. Deze
beperkingen zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke
storing wanneer de apparatuur in een commerciële omgeving wordt gebruikt. Deze
apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen.
Indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies kan de
apparatuur schadelijke storing aan radiocommunicatie veroorzaken. Gebruik van
deze apparatuur in een woonomgeving veroorzaakt waarschijnlijk schadelijke
storing, in welk geval de gebruiker de storing op eigen kosten zal moeten
verhelpen.
Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij
die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker
om het apparaat te gebruiken ongeldig maken.

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
Nadat het UPS-systeem elektrisch is bedraad, mag u het systeem niet zelf
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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Gebruikersinterface
Overzicht van het display, de AAN/UIT-knoppen en de
functietoetsen

A. Toets Help
B. Functietoetsen. Elke toets hoort bij een functie die op het display wordt
weergegeven.
C. Toets Menu. Deze knop geeft direct toegang tot het hoofdmenu.
D. Knop Omvormer UIT
E. Knop Omvormer AAN
OPMERKING: Het display geeft de voorwaarden voor de UPS-bedrijfsstatus aan,
evenals alarmen en gebeurtenissen betreffende de ingangsbron of de UPS, en
eventuele corrigerende handelingen.

Overzicht van de statuslampjes
De statuslampjes boven het display geven de huidige status van het UPS-systeem
aan:
Het belastingslampje

Het belastingslampje staat AAN: De belasting wordt door de UPS gevoed en
beschermd.

990-5219B-022
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Gebruikersinterface

Het waarschuwingsalarmlampje

Het waarschuwingsalarmlampje staat AAN: De belasting wordt door de UPS
gevoed maar niet beschermd.
Het lampje voor het kritieke alarm

Het lampje voor het kritieke alarm staat AAN: De belasting wordt niet beschermd.
De belasting wordt niet gevoed of het einde van de autonomie van de batterij wordt
binnenkort bereikt.

Overzicht van het blindschema
Het blindschema toont de stroomroute door het UPS-systeem en de status van de
belangrijkste functies. Elk lampje kan een van de volgende drie statussen hebben:
•
•
•

Groen: De corresponderende functie is actief en in orde.
Rood: De corresponderende functie werkt niet goed.
Uit: De corresponderende functie is niet actief.

A. Ingangs-/PFC-lampje
B. Omvormerlampje
C. Batterijlampje
D. Belastinglampje
E. Bypasslampje

8
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Menustructuur
Metingen

Batterijmetingen
Spanningsmetingen
Stroommetingen
Vermogensmetingen
Frequentiemetingen
Ratiometingen
Parallelmetingen (optioneel)

Alarmen

Status

Gebeurtenissen met tijdstempel
Statistieken

Instellingen

Taal
Datum en tijd
Contrast
Zoemervolume
Personalisatie
Uitgangsspanning
Wachtwoord
Relaiscontacten

Bedieningsknoppen

Reset alarmen
Omvormer aan
Omvormer uit
Geforceerde omschakeling naar omvormer
Geforceerde omschakeling naar "Bypass"
Desynchroniseer omvormer van bypass
Synchroniseer opnieuw omvormer en bypass
Test LED's
Zoemer uit
Activeer LCM indicaties
Buitenwerkingstellen LCM indicaties
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UPS-configuratie

UPS-configuratie
Metingen weergeven
1. Druk op de toets Menu.
2. Gebruik de functietoetsen ↑ of ↓ om Metingen te markeren op het display en
druk op de functietoets ← om de optie te selecteren.
3. Gebruik de functietoetsen ↑ of ↓ om tussen de metingen te kiezen en druk op
de functietoets ← om de optie te selecteren:
•
•
•
•
•
•
•

Batterijmetingen
Spanningsmetingen
Stroommetingen
Vermogensmetingen
Frequentiemetingen
Ratiometingen
Parallelmetingen (optioneel)

Alarmen weergeven
Op het display wordt gedetailleerde informatie over elk alarm weergegeven. Zie de
Alarm- of statusmeldingen op het display, pagina 45.

1. Druk op de toets Menu.
2. Gebruik de functietoetsen ↑ en ↓ om Alarmen te markeren op het display en
druk op de functietoets ← om de optie te selecteren.
3. Gebruik de functietoetsen ↑ en ↓ om tussen de alarmberichten te kiezen en
druk op de functietoets ← om de optie te selecteren.

Status weergeven
1. Druk op de toets Menu.
2. Gebruik de functietoetsen ↑ of ↓ om Status te markeren op het display en druk
op de functietoets ← om de optie te selecteren.
3. Gebruik de functietoetsen ↑ of ↓ om tussen de volgende twee statusschermen
te kiezen en druk op de functietoets ← om de optie te selecteren.
•
•
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Gebeurtenissen met tijdstempel
Statistieken
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Instellingen configureren
1. Druk op de toets Menu.
2. Gebruik de functietoetsen ↑ of ↓ om Instellingen te markeren op het display
en druk op de functietoets ← om de optie te selecteren.
3. Gebruik de functietoetsen ↑ of ↓ om tussen de schermen met instellingen te
kiezen en druk op de functietoets ← om de optie te selecteren:
•
•
•
•
•
•
•
•

Taal
Datum en tijd
Contrast
Zoemervolume
Personalisatie
Uitgangsspanning
Wachtwoord
Relaiscontacten

OPMERKING: Het standaardwachtwoord is

De personalisatiefuncties configureren
OPMERKING: Als u personalisatie wilt configureren, moeten functieschakelaars
Q1 en Q5N in de open positie (UIT) staan en schakelaars Q4S en Q3BP in de
gesloten (AAN) positie.
1. Druk op de toets Menu.
2. Selecteer Instellingen > Personalisatie door op de functietoetsen ↑ of ↓ te
drukken en bevestig met de functietoets ←.
3. Voer het wachtwoord in door elk pictogram te selecteren met de
corresponderende functietoets en bevestig met de functietoets ←.
OPMERKING: Het standaardwachtwoord is

990-5219B-022
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UPS-configuratie

4. Selecteer een personalisatiefunctie door op de functietoetsen ↑ of ↓ te
drukken en bevestig met de functietoets ←. Gebruik de functietoetsen ↑, ↓ en
← om de instellingen te wijzigen. De volgende personalisatiefuncties zijn
beschikbaar:
Bedieningsmodus
Personalisatiefunctie

Standaardinstelling

Beschikbare instellingen

UPS-bedieningsmodus

NORMAL

ECO

Automatische start

Uitgeschakeld

Ingeschakeld

Aantal Auto starts na limitatie

4

1 tot 255

Auto start vertr. na begrenzing

4 seconden

1 tot 60 seconden

Personalisatiefunctie

Standaardinstelling

Beschikbare instellingen

Nominale uitgangsfrequentie

Voor 480 V: 60 Hz

60 Hz

Frequentie

400 V: 50 Hz
Bypassfrequentie-toleranties

8%

0,5 – 1 – 2 – 4 %

Synchronisatie snelheid
omvormer.

2 Hz / s

1 Hz / s

Personalisatiefunctie

Standaardinstelling

Beschikbare instellingen

Overdragen naar bypass

Ingeschakeld

Uitgeschakeld - uitgeschakeld
indien beperkend

Omschak. naar BP BT.

Ingeschakeld

Uitgeschakeld

Personalisatiefunctie

Standaardinstelling

Beschikbare instellingen

% Spanning alarm einde batt (als
batterijmonitor inactief is)

40% van resterende reservetijd

20 – 60 – 80% van resterende
reservetijd

Vooralarm einde batterij tijd (als
batterijmonitor actief is)

4 minuten reservetijd voor batterij

1 tot x minuten reservetijd voor
batterij

Batterijtestinterval

30 dagen

1 tot 180 dagen

Automatische bypass

Batterij

5. Als u de instellingen wilt opslaan, bevestigt u door op de functietoets ← te
drukken.
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Bedieningsknoppen configureren
1. Druk op de toets Menu.
2. Gebruik de functietoetsen ↑ of ↓ om Bedieningsknoppen te markeren op het
display en druk op de functietoets ← om de optie te selecteren.
3. Gebruik de functietoetsen ↑ of ↓ om tussen de schermen met
bedieningsknoppen te kiezen en druk op de functietoets ← om de optie te
selecteren:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reset alarmen
Omvormer aan
Omvormer uit
Geforceerde omschakeling naar omvormer
Geforceerde omschakeling naar "Bypass"
Desynchroniseer omvormer van bypass
Synchroniseer opnieuw omvormer en bypass
Test LED's
Zoemer uit
Activeer LCM indicaties
Buitenwerkingstellen LCM indicaties

De synchronisatiemodule configureren (optioneel)
Instellingen van bedieningsknoppen
De knoppen van de synchronisatiemodule bevinden zich in het achterpaneel van
de synchronisatiemodule.
Modus

Voorkeursmaster

Bronsynchronisatiemodus

Eenheidstoestand

Automatische
bron

Referentiebron1

Auto

Ingeschakeld

Vaste bron

Referentiebron1

Vast

Ingeschakeld

Brontype-instellingen
Definieer UPS-brontype tussen ingestelde netvoeding of standby-motorgenerator,
op COSS-kaartconnector XM3:
Brontype

1.

Bron 1

Bron 2

Contact tussen pennen
7 en 8

Contact tussen pennen
9 en 10

Netvoeding

Open

Open

Set motorgenerator

Closed

Closed

Als bron S1 is geselecteerd, wordt bron S2 bediend.

990-5219B-022
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Bediening

Bediening
Bedieningsmodi
Normale modus (dubbele conversie)
In normaal bedrijf ondersteunt de UPS de belasting met geconditioneerde voeding
van de ingangsbron.
Het belastingslampje brandt.

ECO-modus (alleen enkele UPS)
Het belangrijkste voordeel van ECO-modus is een vermindering in het elektrisch
verbruik. In deze modus werkt de UPS onder normale omstandigheden
voortdurend op stroom van de bypass-bron. Als de netvoeding van de bypass
buiten tolerantie valt, vindt overdracht naar de omvormer plaats. Mogelijk wordt de
voeding van de belasting tijdens de overschakeling voor korte tijd (3 ms)
onderbroken. Wanneer de netvoeding van de bypass weer binnen tolerantie valt,
wordt de belasting opnieuw voorzien van stroom van de bypass-bron.
Het belastingslampje staat AAN.

Frequentieomvormermodus
Frequentieomvormermodus is een configuratie waarbij geen bypass-bron is
aangesloten. Wanneer de stroom wordt ingeschakeld, start de UPS en gaat deze
onmiddellijk online om de belasting te leveren met een frequentie die afwijkt van de
ingang. Alleen de Galaxy 5500 400 V UPS kan als frequentieomvormer
functioneren.

Belasting op batterijvermogen
Als de netvoeding ontbreekt, gaat de UPS over naar batterijbedrijf en ondersteunt
de UPS de belasting met voeding van de gelijkstroombron.
Het waarschuwingslampje staat AAN en de zoemer klinkt met tussenpozen.

14
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Synchronisatiemodulemodi (optie)
De synchronisatiemodule synchroniseert twee of meer voedingsbronnen die een
statische overdrachtsschakelaar van stroom voorzien. Er zijn twee modi
beschikbaar:
•
•

Automatische-bronmodus: Beide bronnen kunnen worden bediend.
Vaste-bronmodus: Er kan slechts één bron worden bediend.

Wanneer de UPS wordt bediend door de synchronisatiemodule, brandt het
waarschuwingsalarmlampje en wordt het volgende bericht op het display
weergegeven: UPS op externe synchronisatie.
De volgende lampjes op de synchronisatiemodule staan AAN:
•
•
•

990-5219B-022

Het lampje GESYNCHRONISEERDE BRON staat AAN. De faseafwijking valt
binnen tolerantie. Bronnen zijn gesynchroniseerd.
Het lampje S2 BEDIENDE BRON staat AAN. Referentiebron is bron S1.
Bediende bron is bron S2.
Het lampje GEACTIVEERD staat AAN. Synchronisatiefunctie is
geactiveerd.
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Bediening

Bedieningsprocedures
UPS-automaten en -schakelaars
480 V
Automaten en schakelaars
Q1

Ingangsschakelaar

Q4S

Bypass-schakelaar

Q3BP

Schakelaar van de onderhoudsbypass (maintenance bypass
switch)

Q5N

Uitgangsschakelaar

400 V
Automaten en schakelaars

16

Q1

Ingangsschakelaar

Q4S

Bypass-schakelaar

Q3BP

Schakelaar van de onderhoudsbypass (maintenance bypass
switch)

Q5N

Uitgangsschakelaar

QF1

Batterijschakelaar
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Een enkele UPS opstarten op ingangsbron
1. Zet de ingangsschakelaar Q1 op AAN.
2. Stel de batterijschakelaar in:
– Voor 480 V: Zet de batterijschakelaar van de hulpbehuizingen op AAN.
– Voor 400 V: Zet de batterijschakelaar QF1 (of de batterijschakelaars van
de hulpbehuizingen, indien aanwezig) op AAN.
3. Zet de bypass-schakelaar Q4S AAN.
4. Zet de uitgangsschakelaar Q5N op AAN.
5. Zet de onderhoudsbypass-schakelaar Q3BP op UIT.
6. Druk op de knop Omvormer AAN om de UPS te starten.

480 V

990-5219B-022

400 V

17

40–130 kVA 480 V,20–120 kVA 400 V

Bediening

Een enkele UPS opstarten op bypass-bron
1. Zet de bypass-schakelaar Q4S AAN.
2. Zet de uitgangsschakelaar Q5N op AAN.
3. Zet de onderhoudsbypass-schakelaar Q3BP op UIT.
4. Zet de ingangsschakelaar Q1 op AAN.
5. Stel de batterijschakelaar in:
– Voor 480 V: Zet de batterijschakelaar van de hulpbehuizingen op AAN.
– Voor 400 V: Zet de batterijschakelaar QF1 (of de batterijschakelaars van
de hulpbehuizingen, indien aanwezig) op AAN.
6. Druk op de knop Omvormer AAN om de UPS te starten.

480 V

18

400 V
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Een enkele UPS uitschakelen
1. Druk op een willekeurige knop op het display om deze uit de slaapstand te
halen.
2. Houd de knop Omvormer UIT drie seconden ingedrukt. De belasting wordt
niet meer door de UPS beschermd. Deze wordt aangevoerd via de
bypass.
3. Stel de batterijschakelaar in:
– Voor 480 V: Zet de batterijschakelaar van de hulpbehuizingen op UIT.
– Voor 400 V: Zet de batterijschakelaar QF1 (of de batterijschakelaars van
de hulpbehuizingen, indien aanwezig) op UIT
4. Zet de ingangsschakelaar Q1 op UIT. De oplader werkt niet meer om de
batterijen volledig opgeladen te houden.
5. Open de stroomopwaartse stroomonderbrekers van de ingangsbron en
bypass-bronnen om de UPS volledig uit te schakelen.

480 V

990-5219B-022

400 V
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Bediening

Een enkele UPS opnieuw opstarten
Controleer of de schakelaars Q4S en Q5N gesloten zijn. Als dit het geval is, gaat u
verder met deze procedure. Raadpleeg anders Enkele UPS terugkeren naar
normaal gebruik, pagina 32.
1. Zet de ingangsschakelaar Q1 AAN.
2. Wacht tot het einde van de UPS-initialisatie met opstartprocedure van
arbeidsfactorcompensatie.
3. Stel de batterijschakelaar in:
– Voor 480 V: Zet de batterijschakelaar van de hulpbehuizingen AAN.
– Voor 400 V: Zet de batterijschakelaar QF1 (of de batterijschakelaars van
de hulpbehuizingen, indien aanwezig) op AAN.
4. Druk op de knop Omvormer AAN om de UPS te starten.
De belasting wordt door de UPS beschermd.
Als het belastingslampje UIT blijft en het waarschuwingsalarmlampje of het
lampje voor het kritieke alarm staat AAN, leest u De alarmen identificeren,
pagina 44.

480 V

20

400 V
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Een parallelle configuratie uitschakelen
1. Druk op een willekeurige knop op elke UPS om deze uit de slaapstand te
halen.
2. Houd de knop Omvormer UIT op elke UPS drie seconden ingedrukt. De
belasting wordt niet meer door de UPS-eenheden beschermd. Deze
wordt aangevoerd via de bypass.
3. Stel de batterijschakelaar in:
– Voor 480 V: Zet de batterijschakelaars van de hulpbehuizingen op UIT.
– Voor 400 V: Zet de batterijschakelaar QF1 in elke UPS (of de
batterijschakelaars van de hulpbehuizingen, indien aanwezig) op UIT.
4. Zet de ingangsschakelaar Q1 in elke UPS op UIT. De oplader werkt niet
meer om de batterijen volledig opgeladen te houden.
5. Open de stroomopwaartse stroomonderbrekers van de ingangsbron en
bypass-bronnen om de installatie volledig uit te schakelen.

480 V
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Een Galaxy 5000 480 V parallelle configuratie opnieuw opstarten
Controleer of de schakelaars Q4S en Q5N gesloten zijn. Als dit het geval is, gaat u
verder met deze procedure. Raadpleeg anders Terugkeren naar de normale
gebruiksmodus, parallelle UPS zonder externe bypassbehuizing, pagina 33 of
Galaxy 5000 480 V Parallelle UPS met externe bypassbehuizing terugkeren naar
de normale gebruiksmodus, pagina 36.
1. Controleer of de uitgangsschakelaar CB2 in de externe bypassbehuizing
gesloten is.
2. Controleer of de bypass-schakelaar CB1 in de externe bypassbehuizing open
is.
Voer nu stap 3 t/m 6 hieronder uit op alle UPS-eenheden.
3. Zet de ingangsschakelaar Q1 op AAN.
4. Wacht tot het einde van de startprocedure.
5. Zet de batterijschakelaar van de hulpbehuizingen op AAN.
6. Druk op de knop Omvormer AAN om de UPS te starten.
Op elke UPS gaan het waarschuwingsalarmlampje en het lampje voor het
kritieke alarm UIT en gaat het belastingslampje AAN. De belasting wordt
door de UPS-eenheden beschermd.
Als het belastingslampje UIT blijft en het waarschuwingsalarmlampje of het
lampje voor het kritieke alarm staat AAN, leest u De alarmen identificeren,
pagina 44.
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Een Galaxy 5500 400 V parallelle configuratie opnieuw opstarten
Controleer of de schakelaars Q4S en Q5N gesloten zijn. Als dit het geval is, gaat u
verder met deze procedure. Raadpleeg anders Terugkeren naar de normale
gebruiksmodus, parallelle UPS zonder externe bypassbehuizing, pagina 33.
1. Controleer of de bypass-schakelaar Q4S in de externe bypassbehuizing
gesloten is.
2. Controleer of de uitgangsschakelaar Q5N in de externe bypassbehuizing
gesloten is.
3. Controleer of de onderhoudsschakelaar Q3BP in de externe bypassbehuizing
open is.
Voer nu stap 4 t/m 7 uit op alle UPS-eenheden.
4. Zet de ingangsschakelaar Q1 op AAN.
5. Wacht tot het einde van de startprocedure.
6. Zet de batterijschakelaar QF1 (of de batterijschakelaars van de
hulpbehuizingen, indien aanwezig) op AAN.
7. Druk op de knop Omvormer AAN om de UPS te starten.
Op elke UPS gaan het waarschuwingsalarmlampje en het lampje voor het
kritieke alarm UIT en gaat het belastingslampje AAN. De belasting wordt
door de UPS-eenheden beschermd.
Als het belastingslampje UIT blijft en het waarschuwingsalarmlampje of het
lampje voor het kritieke alarm staat AAN, leest u De alarmen identificeren,
pagina 44.
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Deze UPS isoleren
Een enkele UPS isoleren
Met deze procedure wordt de UPS geïsoleerd van de elektrische stroombron
terwijl de belasting rechtstreeks door de ingangs- of bypass-bron wordt geleverd.

GEVAAR
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF VLAMBOGEN
Na deze handeling is nog steeds stroom aanwezig op de aansluitpunten voor
netvoeding. Zorg dat de beschermingsplaten zijn geïnstalleerd.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of
dodelijk letsel.

1. Druk op een willekeurige knop op het display om deze uit de slaapstand te
halen.
2. Sluit de UPS af door de knop Omvormer UIT drie seconden ingedrukt te
houden. De belasting wordt niet meer door de UPS beschermd.
3. Zet de onderhoudsbypass-schakelaar Q3BP op AAN.
4. Zet de uitgangsschakelaar Q5N op UIT.
5. Stel de batterijschakelaar in:
– Voor 480 V: Zet de batterijschakelaar van de hulpbehuizingen op UIT.
– Voor 400 V: Zet de batterijschakelaar QF1 (of de batterijschakelaars van
de hulpbehuizingen, indien aanwezig) op UIT.
6. Zet de ingangsschakelaar Q1 op UIT.
7. Zet de bypass-schakelaar Q4S op UIT.
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8. Wacht tot het display en de lampjes uit gaan.
De belasting wordt niet meer door de UPS beschermd, maar nog wel
voorzien van netvoeding door de bypass-bron. Er kan nu onderhoud op
de UPS worden uitgevoerd.

480 V

400 V

Een Galaxy 550 400 V UPS isoleren die functioneert als frequentieomvormer
1. Druk op een willekeurige knop op het display om deze uit de slaapstand te
halen.
2. Sluit de UPS af door de knop Omvormer UIT drie seconden ingedrukt te
houden. De belasting wordt niet meer door de UPS beschermd.
3. Zet de batterijschakelaar QF1 (of de batterijschakelaars van de
hulpbehuizingen, indien aanwezig) op UIT.
4. Zet de ingangsschakelaar Q1 op UIT.
5. Open alle Q4S- en Q5N-schakelaars.
Er kan nu onderhoud op de UPS worden uitgevoerd.

Een UPS isoleren die werkt in ECO-modus
Indien gevoed door de bypass-bron.
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1. Controleer in het blindschema of de belasting door de bypass-bron wordt
geleverd. Het bypass-lampje moet branden.
2. Zet de onderhoudsbypass-schakelaar Q3BP op AAN.
3. Zet de uitgangsschakelaar Q5N op UIT.
4. Stel de batterijschakelaar in:
– Voor 480 V: Zet de batterijschakelaar van de hulpbehuizingen op UIT.
– Voor 400 V: Zet de batterijschakelaar QF1 (of de batterijschakelaars van
de hulpbehuizingen, indien aanwezig) op UIT.
5. Zet de ingangsschakelaar Q1 op UIT.
6. Zet de bypass-schakelaar Q4S op UIT.
De belasting wordt niet meer door de UPS beschermd, maar nog wel
voorzien van netvoeding door de bypass-bron. Er kan nu onderhoud op
de UPS worden uitgevoerd.

480 V

400 V

Een parallel systeem zonder externe bypass-behuizing isoleren

GEVAAR
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF VLAMBOGEN
Na deze handeling is nog steeds stroom aanwezig op de aansluitpunten voor
netvoeding. Zorg dat de beschermingsplaten zijn geïnstalleerd.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of
dodelijk letsel.

1. Controleer of beide UPS-eenheden actief zijn.
2. Druk op een willekeurige knop op de UPS 1 om deze uit de slaapstand te
halen.
3. Sluit UPS 1 af door de knop Omvormer UIT drie seconden ingedrukt te
houden.
4. Zet de uitgangsschakelaar Q5N op UIT op UPS 1.
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5. Stel de batterijschakelaar in:
– Voor 480 V: Zet de batterijschakelaars van de hulpbehuizingen op UIT.
– Voor 400 V: Zet de batterijschakelaar QF1 op UPS 1 (of de
batterijschakelaars van de hulpbehuizingen, indien aanwezig) op UIT.
6. Zet de ingangsschakelaar Q1 op UIT op UPS 1.
7. Zet de bypass-schakelaar Q4S op UIT op UPS 1.
8. Wacht tot het display en de lampjes uit gaan op UPS 1.
De belasting wordt nog steeds beschermd door de andere UPS. Er kan
nu onderhoud of service op de UPS 1 worden uitgevoerd.

480 V

400 V

9. Druk op een willekeurige knop op de UPS 2 om deze uit de slaapstand te
halen.
10. Sluit UPS 2 af door de knop Omvormer UIT drie seconden ingedrukt te
houden.
11. Zet de onderhoudsbypass-schakelaar Q3BP op AAN op UPS 2.
12. Zet de uitgangsschakelaar Q5N op UIT op UPS 2.
13. Stel de batterijschakelaar in:
– Voor 480 V: Zet de batterijschakelaars van de hulpbehuizingen op UIT.
– Voor 400 V: Zet de batterijschakelaar QF1 op UPS 2 (of de
batterijschakelaars van de hulpbehuizingen, indien aanwezig) op UIT.
14. Zet de ingangsschakelaar Q1 op UIT op UPS 2.
15. Zet de bypass-schakelaar Q4S op UIT op UPS 2.
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16. Wacht tot het display en de lampjes uit gaan op UPS 2.
De belasting wordt niet meer door de UPS-eenheden beschermd, maar
nog wel voorzien van netvoeding door de bypass-bron. Er kan nu
onderhoud of service op de UPS 2 worden uitgevoerd.

480 V

400 V

Een parallelle UPS met externe bypassbehuizing isoleren
Eén UPS in een parallel systeem met externe bypassbehuizing afsluiten en isoleren
1. Controleer of de totale capaciteit van de resterende UPS-eenheden
voldoende is om de aangesloten belasting van stroom te voorzien.
2. Druk op een willekeurige knop op het display op UPS 1 om deze uit de
slaapstand te halen.
3. Sluit UPS 1 af door de knop Omvormer UIT drie seconden ingedrukt te
houden.
4. Zet de uitgangsschakelaar Q5N op UIT op UPS 1.
5. Stel de batterijschakelaar in:
– Voor 480 V: Zet de batterijschakelaars van de hulpbehuizingen op UIT.
– Voor 400 V: Zet de batterijschakelaar QF1 op UPS 1 (of de
batterijschakelaars van de hulpbehuizingen, indien aanwezig) op UIT.
6. Zet de ingangsschakelaar Q1 op UIT op UPS 1.
7. Zet de bypass-schakelaar Q4S op UIT op UPS 1.
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8. Wacht tot het display en de lampjes uit gaan op UPS 1.
De belasting wordt nog steeds beschermd door de andere UPSeenheden. Er kan nu onderhoud of service op de UPS 1 worden
uitgevoerd.

480 V

400 V

Een parallel systeem uitschakelen
Een Galaxy 5000 480 V parallel systeem met externe bypassbehuizing afsluiten
1. Druk op een willekeurige knop op het display op elke UPS om deze uit de
slaapstand te halen.
2. Houd de knop Omvormer UIT op elke UPS drie seconden ingedrukt om de
eenheden af te sluiten.
3. Druk de schakelaar overschakeling starten op de externe bypassbehuizing in.
Ontgrendel KS en verwijder sleutel (G).
4. Steek sleutel (G) in CB1. Ontgrendel en sluit CB1.
5. Ontgrendel en open CB2 en verwijder sleutel (H).
6. Steek sleutel (H) in sleutelvergrendeling KS en draai naar vergrendelen.
7. Open uitgangsisolatie CB11–16, zoals toepasselijk, en open alle Q5Nschakelaars van elke UPS.
8. Open de batterijschakelaar van elke UPS.
9. Open de Q1- en Q4S-schakelaars op elke UPS.
10. Schakel alle ingangen naar de UPS-eenheden uit.
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11. Wacht tot de bedieningselektronica van alle UPS-eenheden volledig is
uitgeschakeld.
De belasting wordt niet meer door de UPS-eenheden beschermd, maar
nog wel voorzien van netvoeding door de bypass-bron. Er kan nu
onderhoud op de UPS worden uitgevoerd.
Externe bypass-behuizing

UPS-behuizing

Een Galaxy 5500 400 V parallel systeem met externe bypassbehuizing afsluiten
1. Druk op elke UPS op een willekeurige knop om deze uit de slaapstand te
halen.
2. Houd de knop Omvormer UIT op elke UPS drie seconden ingedrukt om de
eenheden af te sluiten.
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3. Zet de Q3BP-schakelaar in de externe bypassbehuizing op AAN.
4. Zet de Q5N-schakelaar in de externe bypassbehuizing op UIT.
5. Zet de Q4S-schakelaar in de externe bypassbehuizing op UIT.
6. Zet de uitgangsschakelaar Q5N op elke UPS op UIT.
7. Zet de batterijschakelaar QF1 (of de batterijschakelaars van de
hulpbehuizingen, indien aanwezig) op UIT.
8. Zet de ingangsschakelaar Q1 op elke UPS op UIT.
9. Zet de bypass-schakelaar Q4S op elke UPS op UIT.
10. Wacht tot de bedieningselektronica van alle UPS-eenheden volledig is
uitgeschakeld.
De belasting wordt niet meer door de UPS-eenheden beschermd, maar
nog wel voorzien van netvoeding door de bypass-bron. Er kan nu
onderhoud op de UPS worden uitgevoerd.
Externe bypass-behuizing

UPS-behuizing
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De UPS naar normale werking terugkeren
Enkele UPS terugkeren naar normaal gebruik
1. Controleer of de onderhoudsbypass-schakelaar Q3BP op AAN staat en alle
overige schakelaars op UIT.
2. Zet de bypass-schakelaar Q4S op AAN.
3. Zet de uitgangsschakelaar Q5N op AAN.
4. Wacht tot het display aan gaat en controleer of er geen alarmen voorkomen
op de statische schakelaar in de bypass-leiding.
5. Zet de onderhoudsbypass-schakelaar Q3BP op UIT.
6. Zet de ingangsschakelaar Q1 op AAN.
7. Stel de batterijschakelaar in:
– Voor 480 V: Zet de batterijschakelaars van de hulpbehuizingen op AAN.
– Voor 400 V: Zet de batterijschakelaar QF1 (of de batterijschakelaars van
de hulpbehuizingen, indien aanwezig) op AAN.
8. Druk op de knop Omvormer AAN om de UPS te starten.
Het belastingslampje staat AAN.
Als het belastingslampje UIT blijft en het waarschuwingsalarmlampje of het
lampje voor het kritieke alarm staat AAN, leest u De alarmen identificeren,
pagina 44.

480 V

400 V

Een Galaxy 5500 400 V UPS die functioneert als frequentieomvormer,
terugkeren naar de normale gebruiksmodus
1. Controleer of alle schakelaars op UIT staan.
2. Zet de schakelaar Q4S op AAN (controleer of geen kabel is aangesloten op
fase 1, fase 2 en fase 3).
3. Zet de ingangsschakelaar Q1 op AAN.
4. Zet de uitgangsschakelaar Q5N op AAN.
5. Zet de batterijschakelaar QF1 (of de batterijschakelaars van de
hulpbehuizingen, indien aanwezig) op AAN.
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6. Druk op de knop Omvormer AAN om de UPS te starten.
Als het belastingslampje UIT blijft en het waarschuwingsalarmlampje of het
lampje voor het kritieke alarm staat AAN, leest u De alarmen identificeren,
pagina 44.

Terugkeren naar de normale gebruiksmodus, parallelle UPS zonder externe
bypassbehuizing
Een parallelle UPS zonder externe bypassbehuizing opnieuw starten met schakelaar Q3BP op AAN en alle
andere schakelaars ingesteld op UIT
1. Zet de bypass-schakelaar Q4S op AAN.
2. Zet de uitgangsschakelaar Q5N op AAN.
3. Controleer of de UPS op het display wordt weergegeven, bevestig vervolgens
door op de functietoetsen te drukken.
4. Zet de onderhoudsbypass-schakelaar Q3BP op UIT.
5. Zet de ingangsschakelaar Q1 op AAN.
6. Stel de batterijschakelaar in:
– Voor 480 V: Zet de batterijschakelaar van de hulpbehuizingen op AAN.
– Voor 400 V: Zet de batterijschakelaar QF1 (of de batterijschakelaars van
de hulpbehuizingen, indien aanwezig) op AAN.
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7. Druk op de knop Omvormer AAN om de UPS te starten.
Het belastingslampje brandt. De belasting wordt door de UPS
beschermd.
Als het belastingslampje UIT blijft en het waarschuwingsalarmlampje of het
lampje voor het kritieke alarm staat AAN, leest u De alarmen identificeren,
pagina 44.

480 V

400 V

Een parallelle UPS zonder externe bypassbehuizing opnieuw starten met alle schakelaars ingesteld op
UIT
1. Zet de bypass-schakelaar Q4S op AAN.
2. Zet de uitgangsschakelaar Q5N op AAN.
3. Controleer of alle UPS-eenheden in de installatie zijn opgenomen in de lijst op
het display en bevestig met de functietoetsen.
4. Zet de ingangsschakelaar Q1 op AAN.
5. Stel de batterijschakelaar in:
– Voor 480 V: Zet de batterijschakelaar van de hulpbehuizingen op AAN.
– Voor 400 V: Zet de batterijschakelaar QF1 (of de batterijschakelaars van
de hulpbehuizingen, indien aanwezig) op AAN.
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6. Druk op de knop Omvormer AAN om de UPS te starten.
Het belastingslampje brandt.
Als het belastingslampje UIT blijft en het waarschuwingsalarmlampje of het
lampje voor het kritieke alarm staat AAN, leest u De alarmen identificeren,
pagina 44.

480 V
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Terugkeren naar de normale gebruiksmodus, parallelle UPS met externe
bypassbehuizing
Galaxy 5000 480 V Parallelle UPS met externe bypassbehuizing terugkeren naar de normale
gebruiksmodus
1. Controleer of alle schakelaars op de UPS-eenheden op UIT staan.
2. Pas bypass- en ingangsstroom op de UPS-eenheden toe.
3. Zet de bypass-schakelaar Q4S op elke UPS op AAN.
4. Zet de uitgangsschakelaar Q5N op elke UPS en CB11–16 in de externe
bypassbehuizing, indien toepasselijk, op AAN.
5. Controleer of alle UPS-eenheden in de installatie zijn opgenomen in de lijst op
het display en bevestig met de functietoets op elke UPS.
6. Zet CB2 in de externe bypassbehuizing op AAN.
7. Zet CB1 in de externe bypassbehuizing op UIT.
8. Zet de bypass-schakelaar Q1 op elke UPS op AAN.
9. Zet de batterijschakelaars van de hulpbehuizingen op AAN.
10. Druk op de knop Omvormer AAN op elke UPS om de UPS-eenheden te
starten.
Het belastingslampje staat AAN. De belasting wordt door de UPSeenheden beschermd.
Als het belastingslampje UIT blijft en het waarschuwingsalarmlampje of het
lampje voor het kritieke alarm staat AAN, leest u De alarmen identificeren,
pagina 44.

Galaxy 5500 400 V Parallelle UPS met externe bypassbehuizing terugkeren naar de normale
gebruiksmodus
1. Controleer of alle schakelaars op de UPS-eenheden op UIT staan.
2. Zet de schakelaar Q4S in de externe bypassbehuizing op AAN.
3. Zet de bypass-schakelaar Q4S op elke UPS op AAN.
4. Zet de uitgangsschakelaar Q5N op elke UPS op AAN.
5. Controleer of alle UPS-eenheden in de installatie zijn opgenomen in de lijst op
het display en bevestig met de functietoets op elke UPS.
6. Zet de schakelaar Q5N in de externe bypassbehuizing op AAN.
7. Zet de schakelaar Q3BP in de externe bypassbehuizing op UIT.
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8. Zet de bypass-schakelaar Q1 op elke UPS op AAN.
9. Zet de batterijschakelaar QF1 (of de batterijschakelaars van de
hulpbehuizingen, indien aanwezig) op elke UPS op AAN.
10. Druk op de knop Omvormer AAN op elke UPS om de UPS-eenheden te
starten.
Het belastingslampje staat AAN. De belasting wordt door de UPSeenheden beschermd.
Als het belastingslampje UIT blijft en het waarschuwingsalarmlampje of het
lampje voor het kritieke alarm staat AAN, leest u De alarmen identificeren,
pagina 44.
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Bediening van de communicatiekaart van het
potentiaalvrije contact
Alle systemen zijn uitgerust met deze communicatiekaart voor potentiaalvrije
contacten. Er kunnen twee ingangen en zes uitgangen worden geprogrammeerd.
OPMERKING: Er kan slechts één potentiaalvrije-contact-communicatiekaart in
een UPS worden geïnstalleerd.

Standaardmodus
Dit systeem is compatibel met alle Schneider Electric-systemen die I2C-compatibel
zijn.
Alle SA1-microswitches moeten zijn ingesteld op UIT.
In deze modus schakelen de relais om als de UPS van status verandert. De
hieronder weergegeven informatie wordt verzonden als de parameters zijn
ingeschakeld.
Invoercontacten

Standaardconfiguratie

Beschikbare signalen voor elk contact

1.A

UPS AAN

•

1.B

UPS UIT

•
•
•

Uitvoerrelais

Standaardconfiguratie

1.1

Algemeen alarm

1.2

Batterijfout

1.3

Belasting op UPS

1.4

Belasting op
automatische bypass

1.5

Belasting op
batterijvermogen

1.6

Waarschuwing batterij
bijna leeg

Fout met de ventilatie in de batterijruimte (temperatuur valt
buiten tolerantie in de batterijruimte)
Omschakeling naar bypass uitgeschakeld
Omschak. naar BP buiten tol. uitges. (overdracht naar
bypass uitgeschakeld als de bypass-bron buiten tolerantie valt)
Omvormer opnieuw gesynch.met BP (desynchroniseer UPS
met de AC-bypassvoeding)

Beschikbare signalen voor elk contact
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Overbelasting
PFC-fout
Omvormerfout
Laderfout
Automatische "Bypass" fout
Bypass voeding buiten tolerantie
Batterij temperatuurfout
UPS ventilator fout
EPO geactiveerd
Batterijschakelaar open
Fasendraairichting fout. (faseomkering op ingang of bypass)
Smeltveiligheden defect
Omschakeling naar bypass uitgeschakeld
ECO-modus geactiveerd
Onderhoudspositie (belasting op onderhoudsbypass)

Contacten zijn van het type NO (Normaal open).
Het algemene alarm kan worden getest door de batterijschakelaar te openen.
Uitgangsrelaistoewijzingen worden geconfigureerd via het UPS-display:
Instellingen > Relaiscontacten.

Programmeerbare modus
Deze programmeerbare modus is specifiek voor de Galaxy 5500 UPS.
Microswitch 3 op SA1 moet zijn ingesteld op AAN.
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In programmeerbare modus kunnen voorwaarden voor een bedrijfsstatus worden
toegewezen aan de verschillende droogcontactuitgangscontacten en vooraf
gedefinieerde UPS-opdrachten aan de SELV-ingangen.
Uitgangsrelaistoewijzingen worden geconfigureerd via het UPS-display:
Instellingen > Relaiscontacten.

Lijst met Voorwaarden voor bedrijfsstatus voor potentiaalvrije-contact-uitgangsrelais
Voorwaarden voor
bedrijfsstatus

Beschrijving

ALGEMEEN ALARM

Niet-normale uitgangsspanning aanwezig voordat de statische bypass-schakelaar
werd gesloten (frequentieomvormer) OF
Smeltveiligheid ingang ALIN-kaart defect OF
Reservetijd batterij beëindigd, omschakeling naar wachtmodus OF
Batterij diepontlading OF
Batterij temperatuur buiten tolerantie > 45º C of lader uitgeschakeld OF
Statische-bypass-schakelaar onbruikbaar OF
Lader onbruikbaar OF
Lader uitgeschakeld door temperatuur batterijruimte buiten toleranties OF
EPO geactiveerd
Externe Q3BP en externe Q5N zijn gelijktijdig gesloten OF
Omvormer onbruikbaar OF
Arbeidsfactorcompensatie onbruikbaar OF
Q3BP en Q5N zijn gelijktijdig gesloten OF
Bypass thermisch overbelast OF
UPS in gereduceerde modus:
•
•
•
•

Externe CAN-communicatie onbruikbaar OF
Interne CAN-communicatie onbruikbaar (GDEN, MIZNUS en CHAN) OF
CAN-kabel doorgesneden OF
CAN-communicatierelais onbruikbaar OF

UPS-personalisatie onjuist
BATTERIJFOUT

De batterij bereikt binnenkort het einde van zijn levensduur OF
Batterij moet worden gecontroleerd (batterijcontroletest is niet gelukt)

BELASTING OP
OMVORMER

De omvormer is op de belasting aangesloten en werkt op ingang. Batterijbedrijf voor
een BPI of batterijtest wordt gesignaleerd als gebruik op de ingang.

BELASTING OP
AUTOMATISCHE
BYPASS

De statische schakelaar van de bypass is gesloten.

BELASTING OP
BATTERIJVERMOGEN

De omvormer is op de belasting aangesloten en werkt op batterijvermogen.
Batterijbedrijf voor een batterijtest wordt niet gesignaleerd.

WAARSCHUWING
BATTERIJ BIJNA
LEEG

De batterij heeft het waarschuwingsniveau voor zwakke batterij bereikt (spanning of
tijd). De twee drempels kunnen door de gebruiker worden ingesteld.

OVERBELASTING

Een van de modules van de eenheid (gelijkrichter, omvormer of bypass) is
overbelast (thermisch of direct).

PFC-FOUT

Nulleiderfase onbruikbaar OF
Temperatuur IGBT nulgeleider buiten toleranties OF
•
•
•

Spanningsverschil tussen 2 DC half-bussen buiten toleranties OF
Spanning bovenste DC half-bus buiten toleranties OF
Spanning onderste DC half-bus buiten toleranties

Arbeidsfactorcompensatie onbruikbaar OF
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Voorwaarden voor
bedrijfsstatus

Bediening van de communicatiekaart van het potentiaalvrije
contact

Beschrijving
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Spanning DC-bus aan einde van CSR1 walk-in is lager dan een bepaalde
drempel OF
Spanning DC-bus aan einde van DC walk-in is lager dan een bepaalde drempel
OF
Spanning DC-bus is hoger dan maximumdrempel OF
◦ Spanning DC-bus is lager dan minimumdrempel OF
◦ Gemiddelde spanning DC-bus is hoger dan maximaal instelpunt OF
Gemiddelde spanning DC-bus is lager dan minimaal instelpunt OF
Spanning DC-bus is hoger dan drempel voor snelle hardware OF
Temperatuur van statische schakelaar van normale wisselspanning valt buiten
toleranties OF
Temperatuur van statische schakelaar van batterij valt buiten toleranties OF
Gelijkrichter in stroombegrenzing OF
Gelijkrichter thermisch overbelast OF

Temperatuur grondplaat PFC IGBT buiten toleranties OF
Temperatuur inductor IGBT buiten toleranties.
OMVORMERFOUT

Kortsluiting op omvormer gedetecteerd OF
Omvormer in stroombegrenzing OF
Statische schakelaar omvormer onbruikbaar OF
Temperatuur op statische schakelaar op omvormer buiten tolerantie OF
Temperatuur grondplaat omvormer buiten toleranties OF
Omvormer thermisch overbelast OF
Fase-1 smeltveiligheid omvormer defect OF
Fase-2 smeltveiligheid omvormer defect OF
Fase-3 smeltveiligheid omvormer defect OF
Fase-1 spanningspiek omvormer buiten toleranties OF
Fase-2 spanningspiek omvormer buiten toleranties OF
Fase-3 spanningspiek omvormer buiten toleranties OF
Piekspanning omvormer buiten toleranties OF
Relais omvormer voor parallelle verbinding is onbruikbaar.

LADERFOUT

Niet-geïsoleerde voeding op laderkaart onbruikbaar OF
Geïsoleerde voeding op laderkaart onbruikbaar OF
Batterijschakelaar nr. 1 onbruikbaar OF
Batterijschakelaar nr. 2 onbruikbaar OF
Temperatuur IGBT lader buiten toleranties OF
Verschil in laadstroommetingen tussen veiligheids- en meetsystemen OF
Laadstroom op meetsysteem bijna nul OF
Laadstroom op veiligheidssysteem bijna nul OF
Laadstroom hoger dan veiligheidsniveau OF
Verschil in spanningsmetingen tussen veiligheids- en meetsystemen OF
Spanning op meetsysteem bijna nul OF
Spanning op veiligheidssysteem bijna nul OF
Batterijspanning hoger dan veiligheidsniveau OF
Smeltveiligheid lader defect.

AUTOMATISCHE
"BYPASS" FOUT

Voeding niet beschikbaar voor de statische schakelaar op de bypass-bron OF
Statische schakelaar onbruikbaar op bypass OF
Temperatuur van statische schakelaar op bypass valt buiten toleranties.

BYPASS VOEDING
BUITEN TOLERANTIE
40

Bypass-bron buiten toleranties (spanning en/of frequentie).
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Bediening van de communicatiekaart van het potentiaalvrije
contact

Voorwaarden voor
bedrijfsstatus

Beschrijving

BATTERIJ
TEMPERATUURFOUT

Omgevingstemperatuur batterij buiten toleranties.

UPS VENTILATOR
FOUT

Te hoge temperatuur op een of meer inductors OF

EPO GEACTIVEERD

40–130 kVA 480 V,20–120 kVA 400 V

Ventilator van omvormer of statische-bypass-schakelaar onbruikbaar.
EPO ingesteld op bedienings-/monitorkaart OF
EPO ingesteld op laderkaart.

BATTERIJSCHAKELAAR(S) OPEN

Een of twee batterijschakelaars zijn open.

FASENDRAAIRICHTING FOUT

Faseomkering op ingang OF

SMELTVEILIGHEDEN
DEFECT

Smeltveiligheid defect op ingang OF

Faseomkering op bypass.

Smeltveiligheid lader defect OF
Smeltveiligheid voedingsprint defect OF
Fase-1 smeltveiligheid omvormer defect OF
Fase-2 smeltveiligheid omvormer defect OF
Fase-3 smeltveiligheid omvormer defect.

OMSCHAKELING
NAAR BYPASS
UITGESCHAKELD

Omschakeling naar bypass uitgeschakeld (bedienings- en monitorkaartcontroles
voor uitschakelen via de personalisatie en/of een droogcontactingangscontact).

ECO-MODUS
GEACTIVEERD

De UPS werkt in ECO-modus. Deze is geconfigureerd voor ECO-modus en de
statische schakelaar van de bypass is gesloten.

ONDERHOUDSPOSITIE

Uitgangsschakelaar Q5N staat open.

CONTROLEER DE
UPS

Er is een LCM-alarm (Life Cycle Monitoring) geactiveerd:

990-5219B-022

•
•
•
•
•
•

Einde garantie
Einde levensduur AC condensatoren
Einde levensduur DC condensatoren
Einde levensduur ventilatoren
Einde levensduur voedingsprint
Einde levensduur batterij
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40–130 kVA 480 V,20–120 kVA 400 V

Onderhoud

Onderhoud
Life Cycle Monitoring (LCM) (Bewaken van de levenscyclus)
De functie Life Cycle Monitoring (LCM) biedt UPS-onderhoudsadvies:
Displaymelding

Beschrijving

Einde garantie controle aanbevolen

Einde van contractuele wettelijke garantie

Technische controle aanbevolen

Reguliere onderhoudsvereisten en het einde van de
levensduur voor verbruiksonderdelen

Batterijcontrole vereist

Einde van levensduur batterij
Naast deze meldingen gaat het waarschuwingsalarmlampje branden en klinkt de
zoemer. U kunt deze meldingen verwijderen door op de aangegeven functietoets
te drukken. Hierdoor wordt ook het waarschuwingsalarmlampje uitgeschakeld, de
zoemer gestopt en het alarm van de geïnstalleerde externe led-signaaldoos
verwijderd (dit alarm is optioneel).
U kunt de meldingen van de levenscycluscontrole uitschakelen via de display door
de volgende opties te selecteren: Bedieningsknoppen > Buitenwerkingstellen
LCM indicaties.
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Onderhoud

40–130 kVA 480 V,20–120 kVA 400 V

Onderhoud aan batterijen

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.

•

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
Een batterij brengt risico op elektrische schokken en een hoge kortsluitstroom
met zich mee. 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.
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Problemen oplossen

Problemen oplossen
De alarmen identificeren
Identificeer de alarmtoestanden via de belasting-led, waarschuwingsalarm-led,
kritiek alarm-led en de zoemer.

Belastinglampje

WaarschuKritiek
wingsalarm- alarm-led
lampje

-

-

Zoemer

Beschrijving

Met tussenpozen

Ingangsbron is niet beschikbaar

-

-

Met tussenpozen

UPS wordt uitgeschakeld na einde
autonomietijd batterij

-

-

Met tussenpozen

UPS wordt uitgeschakeld vanwege een
alarmtoestand waarvoor service door
Schneider Electric is vereist

-

Met tussenpozen

Bypassbron is niet beschikbaar voor ECOmodus en de UPS werkt nu in normale
modus die via de ingangsbron wordt
geleverd

-

Met tussenpozen

Ingangs- en bypass-bronnen zijn niet
beschikbaar voor ECO-modus en de UPS
levert de belasting nu via batterijstroom

-

-

Op het display wordt gedetailleerde informatie over elk alarm weergegeven.
•
•
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Selecteer het relevante alarm op het display via de functietoetsen.
Houd de toepasselijke functietoets ingedrukt om mogelijke oorzaken van het
alarm en de vereiste handeling weer te geven.
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Problemen oplossen

40–130 kVA 480 V,20–120 kVA 400 V

Alarmen van synchronisatiemodule (optie)

Lampje
GESYNCHRONISEERDE
BRON

Lampje
GEBLOKKEERD

Synchronisatiefunctie

-

Relais voor
kritiek alarm

Ingeschakeld

geactiveerde

-

Uitgeschakeld2

-

-

Uitgeschakeld2

geactiveerde

Beschrijving

De spanning valt uit de fase
Spanning verdwijnt

Interne klok of sequencer is onbruikbaar

-

Alarm- of statusmeldingen op het display
Displaymelding

Beschrijving

Corrigerende handeling

Abnormale werking bypass

Positie van abnormale bypassschakelaar

Stel in op TEST of normale positie

Abnormale werking externe
bypass

Q3BP en Q5N zijn gesloten met de
omvormer verbonden met de
belasting

Niet-normale uitgangsspanning
aanwezig

Abnormale aanwezigheid van
spanning op de uitgang voordat de
statische-bypass-schakelaar wordt
gesloten. UPS-werking onmogelijk

AC-bypass S.S. thermisch
overbelast

De stroom die door de bypass
wordt geleverd, is hoger dan de
nominale stroom

Verminder de belasting op de bypass
en stel de fout opnieuw in

Batterijschakelaar 2 open (QF2)
(batterijbehuizing nr. 2 of 4)

De batterijschakelaar QF2 staat
open

Sluit de batterijschakelaar

2.

Module bedient alle UPS-eenheden niet langer en gaat naar de sluiermodus.

990-5219B-022
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Problemen oplossen

Displaymelding

Beschrijving

Corrigerende handeling

Batterijschakelaar open (QF1)
(batterijbehuizing nr. 1 of 3)

Een van de batterijschakelaars
staat open

Sluit de batterijschakelaar

Diepe ontlading batterij

De batterij is te ver ontlaad. De
batterij kan worden vernietigd als
het ontladen wordt voortgezet

Sluit de UPS af met de knop
Omvormer UIT. WAARSCHUWING:
Controleer de instelling voor diepe
ontlading in-/uitschakelen

Batterij temperatuurfout

De temperatuur van de batterij
heeft een kritiek niveau bereikt

Controleer of de ventilatiegaten niet
zijn geblokkeerd

Batterijtest in werking

Er wordt een automatische,
periodieke batterijtest uitgevoerd

Batterij test resultaat niet ok

Een of meer batterijcellen moeten
worden gecontroleerd

Bypass AC backfeed (KA2) fout

De NORMALE AC backfeedbescherming (KA2) is defect

Bypass AC backfeed (KA2) is
open

De bypass AC backfeed (KA2) is
open

Bypass ingangsfase rotatie
fout

De bypass-ingangsfasevolgorde is
niet Ph1, Ph2, Ph3

Controleer faseverbindingen op het
aansluitblok van de bypass-ingang

Bypass voeding buiten
tolerantie

De bypass-ingangsspanning valt
buiten tolerantie

Controleer de bypass-ingangsbron

Bypass voeding aanwezig

Er is spanning aanwezig op het
aansluitblok van de bypass-ingang,
maar de UPS is niet
geconfigureerd voor een bypass

Controleer UPS-aansluitingen

Fout statische-bypassschakelaar

De AC-statische-schakelaar van de
bypass werkt niet

Statische bypass-schakelaar
overbelast

De stroom die door de bypass
wordt geleverd, is hoger dan de
nominale stroom

CAN communicatie relais fout

Fout op inter-UPS
communicatieprintplaat (relais op
INTN). De UPS kan niet parallel
worden verbonden

CAN communicatie "opnieuw
sync." fout

Herinitialisatie van installatie is
mislukt

Laderfout

De batterijlader werkt niet. U kunt
de batterij niet langer opladen

Laderafschakeling door
overbelasting PFC

De batterijlader is afgesloten
wegens overbelasting van de
arbeidsfactorcompensatie

Communicatie naar gebruiker
buitenwerking

De communicatie van UPSstatusvoorwaarden aan
klantsystemen is uitgeschakeld

Nooduitschakeling (EPO)

Er is een EPO geactiveerd. De
belasting wordt niet langer
beschermd, of, afhankelijk van de
instellingen, wordt mogelijk niet
langer geleverd

Einde Theoretische levensduur
batterij

De batterij bereikt binnenkort het
einde van zijn theoretische
levensduur

Batterijruimte temperatuurfout
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Controleer de stroomtoevoer
(smeltveiligheid)

Verminder de belasting op de bypass

Bevestig de fout om de initialisatie
van de installatie opnieuw te starten

Verminder de belasting als u lader
opnieuw wilt starten

Deactiveer de EPO
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Problemen oplossen
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Displaymelding

Beschrijving

Corrigerende handeling

Externe sync.frequentie buiten
tolerantie

De externe
synchronisatiefrequentie valt buiten
tolerantie

Controleer de signaalverbinding

Externe CAN communicatie
fout

CAN-communicatiestoring tussen
installatie-UPS-eenheden. Geen
volgorde mogelijk

UPS moet worden afgesloten en
geïsoleerd

Externe Q3BP schakelaar
gesloten (MBC of SBC CB1)

De externe bypass-schakelaar is
gesloten. De belasting wordt niet
beschermd

Open de schakelaar

Externe Q4S schakelaar open
(MBC CB3)

De externe schakelaar van de
bypass-bron is geopend

Ga naar het menu
<Opstartprocedure> om terug te
keren naar de normale
gebruiksmodus

Externe Q5N schakelaar open
(MBC of SBC CB2)

De externe uitgangsschakelaar is
geopend

Sluit de schakelaar

Ventilatorfout

Een van de ventilators werkt niet
goed

Installatie overbelast

De geleverde stroom is hoger dan
de nominale uitvoer van de UPS.
De UPS-eenheden zijn niet langer
redundant

Interne CAN communicatie fout

De UPS is geïsoleerd wegens een
interne communicatiefout

Omvormer en Bypass
gedesynchroniseerd

De omvormerspanning is
gedesynchroniseerd wat betreft de
bypass-ingangsspanning

Controleer de bypass-ingangsbron.
Mogelijk is er een opdracht voor
desynchronisatie van de bypassingang gegeven of wordt de
omvormer opgestart; wacht enkele
seconden

Omvormer in
stroombegrenzing

Er is overbelasting gedetecteerd;
de UPS levert de extra belasting

Verminder de belasting

Omvormerfout

De omvormer werkt niet. De
belasting wordt niet meer
beschermd

Omvormer smeltveiligheid
defect

Een van de
omvormersmeltveiligheden is
defect

Vervang de smeltveiligheid

Omvormer overbelast

De stroom die door de UPS wordt
geleverd, is hoger dan de nominale
stroom

Verminder de belasting

Omvormer gereed voor
koppeling

Omvormer operationeel

Omvormer start op
Omvormer thermisch
overbelast

De stroom die door de UPS wordt
geleverd, is hoger dan de nominale
stroom

Verminder de belasting

Kortsl. Belasting

Er is kortsluiting gedetecteerd op
de UPS-uitgang

Controleer de UPS-belasting

Communicatie verloren met
UPS 1

UPS 1 in de installatie wordt niet
langer gedetecteerd

Controleer de CAN-busverbindingen

Communicatie verloren met
UPS 2

UPS 2 in de installatie wordt niet
langer gedetecteerd

Controleer de CAN-busverbindingen

Communicatie verloren met
UPS 3

UPS 3 in de installatie wordt niet
langer gedetecteerd

Controleer de CAN-busverbindingen
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Problemen oplossen

Displaymelding

Beschrijving

Corrigerende handeling

Communicatie verloren met
UPS 4

UPS 4 in de installatie wordt niet
langer gedetecteerd

Controleer de CAN-busverbindingen

Communicatie verloren met
UPS X

Een van de UPS-eenheden in de
installatie wordt niet langer
gedetecteerd

Controleer de CAN-busverbindingen

Afschakeling einde autonomie

De batterij heeft te weinig
vermogen om de belasting te
voeden. Er begint een
batterijlaadcyclus wanneer
netvoeding is hersteld

Controleer normale AC-bron

Waarschuwing batterij bijna
leeg

Het resterende batterijvermogen is
afhankelijk van de instelling voor de
drempel voor de waarschuwing

Geen redundante installatie

Geen redundantie beschikbaar. Als
een UPS wordt afgesloten, wordt
de belasting niet langer beschermd

Verminder het belastingsniveau of
voeg een andere UPS toe

Net 1 backfeed (KA1) fout

De NORMALE AC backfeedbescherming (KA1) is defect

Controleer de stroomtoevoer
(smeltveiligheid)

Net 1 backfeed (KA1) is open

De NORMALE AC backfeedbescherming (KA1) is open

Net 1 ingangssmeltveiligheid
defect

De smeltveiligheden die de
normale netvoedingsingang
beschermen, zijn defect

Vervang de smeltveiligheden

Net 1 AC ingangfase rotatie
fout

De normale ingangsfasevolgorde
van de netvoeding is niet Ph1, Ph2,
Ph3

Controleer faseverbindingen op het
aansluitblok van de normale
netvoedingsingang

Net 1 voeding gereduceerd

De spanning bij de normale
netvoedingsingang is laag. De UPS
kan geen volledige nominale
belasting leveren

Controleer de normale
netvoedingsbron

Net 1 voeding buiten tolerantie

De normale
netvoedingsingangsspanning valt
buiten tolerantie

Controleer de normale
netvoedingsingangsbron

Net 1 statische schakelaar
storing

De normale statische schakelaar
van netvoedingsbron is defect

Niet genoeg statische bypassschakelaars

Het aantal eenheden dat gereed is,
is minder dan de criteria voor
'genoeg omvormers voor de
belasting'

Start een andere eenheid

Niet genoeg omvormers voor
de belasting

Het aantal eenheden dat gereed is,
is minder dan de criteria voor
'genoeg omvormers voor de
belasting'

Start een andere omvormer

Personalisatie is niet
overeenkomstig UPS

De UPS-personalisatie-instellingen
komen niet overeen met de
daadwerkelijke kenmerken van de
UPS

PFC-fout

De arbeidsfactorcompensatie werkt
niet. De belasting wordt niet meer
beschermd

Overbelasting PFC

De stroom die de
arbeidsfactorcompensatie gebruikt,
is hoger dan de nominale stroom
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Verminder de belasting
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Displaymelding

Beschrijving

Corrigerende handeling

Therm. overb. PFC

De stroom die door de UPS wordt
geleverd, is hoger dan de nominale
stroom

Verminder de belasting

Smeltveiligheid Voedingsprint
defect

De smeltveiligheid van de
gelijkstroomvoeding is defect

Vervang de smeltveiligheid

Q1 schakelaar open

De normale
netvoedingsingangsschakelaar is
open

Sluit de schakelaar om de UPS van
stroom te voorzien

Q4S schakelaar open

De bypass-ingangsschakelaar is
open

Ga naar het menu
<Opstartprocedure> om terug te
keren naar de normale positie

Q5N schakelaar open

De UPS-uitgangsschakelaar is
geopend

Stel de schakelaar in op de normale
positie

Opnieuw synchroniseren

Herinitialiseer de installatie. Een
ogenblik geduld...

Start

Arbeidsfactorcompensatie start

Omschakeling naar “Bypass”
uitges.

Belastingoverdracht naar de
bypass is uitgeschakeld door UPSinstellingen, een
droogcontactingang of omdat de
UPS in gereduceerde modus is

TVSS-fout

De overspanningsbeveiliging van
de transiënte spanning is defect

Controleer de
overspanningsbeveiliging van de
transiënte spanning

UPS's niet verbonden via CAN
kabel

De CAN-communicatiekabel
tussen UPS-eenheden is
ontkoppeld of niet goed
aangesloten

Controleer de verbindingen (kabels
en afsluitweerstanden)

UPS op externe synchronisatie

De UPS wordt niet
gesynchroniseerd op bypassspanning, maar op externe
synchronisatie

Storing personalisatie UPS

De UPS-personalisatie is mislukt
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Zet de eenheid uit en stuur de
personalisatie opnieuw
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