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Informasi Hukum
Semua merek Schneider Electric dan merek dagang terdaftar Schneider Electric
Industries SAS yang disebutkan dalam panduan ini adalah hak milik eksklusif
Schneider Electric SA dan anak perusahaannya. Merek-merek tersebut tidak
boleh digunakan untuk tujuan apapun tanpa izin tertulis dari pemiliknya. Panduan
ini beserta isinya dilindungi, dalam pengertian kitab undang-undang kekayaan
intelektual Prancis (Code de la propriété intellectuelle français, untuk selanjutnya
disebut dengan "Kitab undang-undang"), di bawah hukum hak cipta yang
mencakup teks, gambar dan model, dan berdasarkan hukum merek dagang. Anda
setuju untuk tidak memperbanyak semua atau sebagian dari isi panduan ini pada
media apapun tanpa izin tertulis dari Schneider Electric, kecuali untuk penggunaan
pribadi dan nonkomersial seperti yang dijelaskan dalam Kitab Undang-undang.
Anda juga setuju untuk tidak membuat hiperteks apapun yang ditautkan ke
panduan ini atau isinya. Schneider Electric tidak memberikan hak atau lisensi
apapun untuk penggunaan pribadi dan nonkomersial atas panduan ini atau isinya,
kecuali lisensi non-eksklusif untuk menkonsultasikan panduan ini atau isinya
secara "apa adanya", dengan risiko yang Anda tanggung sendiri. Semua hak cipta
lainnya dilindungi undang-undang.
Peralatan kelistrikan hanya boleh diinstalasi, dioperasikan, diperbaiki, dan
dipelihara oleh petugas yang terlatih. Schneider Electric tidak bertanggungjawab
atas konsekuensi apapun yang diakibatkan oleh penggunaan materi ini.
Karena standar, spesifikasi, dan desain dapat berubah dari waktu ke waktu,
konfirmasikan informasi yang termuat dalam terbitan ini.
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Informasi Penting Keselamatan
Baca petunjuk ini dengan cermat dan kenali perangkat hingga terkuasai sebelum
melakukan instalasi, pengoperasian, perbaikan, atau pemeliharaan terhadap
perangkat. Pesan-pesan keselamatan berikut tercantum pada perangkat atau di
dalam panduan ini sebagai bentuk peringatan akan bahaya potensial atau sebagai
informasi yang harus diperhatikan karena memperjelas maupun meringkas suatu
prosedur.

Penambahan simbol ini pada pesan keselamatan “Bahaya” atau
“Peringatan” menunjukkan adanya bahaya kelistrikan yang dapat
mengakibatkan cedera diri jika setiap petunjuknya tidak dipatuhi.

Ini adalah simbol peringatan keselamatan. Simbol ini digunakan
untuk memperingatkan Anda akan potensi bahaya cedera diri.
Patuhi seluruh pesan keselamatan yang memakai simbol ini agar
terhindar dari cedera maupun kematian.

BAHAYA
BAHAYA menunjukkan situasi berbahaya yang jika tidak dihindari akan
menyebabkan kematian atau cedera serius.
Tidak mematuhi petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera
serius.

PERINGATAN
PERINGATAN menunjukkan situasi berbahaya yang jika tidak dihindari dapat
menyebabkan kematian atau cedera serius.
Tidak mematuhi petunjuk ini dapat menyebabkan kematian, cedera serius,
atau kerusakan alat.

PERHATIAN
PERHATIAN menunjukkan situasi berbahaya yang jika tidak dihindari dapat
menyebabkan cedera sedang atau ringan.
Tidak mematuhi petunjuk ini dapat menyebabkan cedera atau kerusakan
alat.

PEMBERITAHUAN
PEMBERITAHUAN dimaksudkan sebagai arahan untuk tindakan yang tidak
berkaitan dengan cedera fisik. Simbol peringatan keselamatan tidak boleh
digunakan untuk jenis pesan keselamatan ini.
Tidak mematuhi petunjuk ini dapat menyebabkan kerusakan alat.

Harap Perhatikan
Peralatan kelistrikan hanya boleh diinstalasi, dioperasikan, diperbaiki, dan
dipelihara oleh petugas ahli. Schneider Electric tidak bertanggungjawab atas
setiap konsekuensi yang timbul di luar pemakaian material ini.
Petugas ahli adalah seseorang yang memiliki keahlian dan pengalaman soal
rancang bangun, instalasi, dan pengoperasian peralatan listrik dan telah menerima
990–4758B–016

5

160–225 kVA 480 V, 160–200 kVA 400 V

Informasi Penting Keselamatan

pelatihan keselamatan untuk mengenali dan menghindari bahaya yang
ditimbulkan.

Tindakan Pencegahan untuk Keselamatan

BAHAYA
BAHAYA SENGATAN LISTRIK, LEDAKAN, ATAU BUSUR API
Seluruh petunjuk keselamatan dalam dokumen ini harus dibaca, dipahami, dan
diikuti.
Tidak mematuhi petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera
serius.

BAHAYA
BAHAYA SENGATAN LISTRIK, LEDAKAN, ATAU BUSUR API
Setelah instalasi kawat hubungan elektrik sistem UPS selesai, jangan
menyalakan sistem dulu. Penyalaan hanya boleh dilakukan oleh pihak
Schneider Electric.
Tidak mematuhi petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera
serius.
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Gambaran Umum Antarmuka Pengguna
Antarmuka pengguna terletak di bagian depan lemari daya dan terdiri atas:
A. Antarmuka tampilan
B. LED Status
C. Diagram mimik
D. Tombol HIDUP Inverter
E. Tombol MATI Inverter
F. Rongga USB untuk ekspor log
G. Tombol reset tampilan
H. LED koneksi jaringan
•

Menyala hijau: Sistem memiliki pengaturan TCP/IP yang valid.

•

Berkedip hijau: Sistem tidak memiliki pengaturan TCP/IP yang valid. Lihat
Mengonfigurasi Jaringan, halaman 21.

•

Menyala oranye: Tampilan tidak dapat beroperasi. Hubungi Schneider
Electric.

•

Berkedip oranye: Sistem sedang membuat permintaan BOOTP. Lihat
Mengonfigurasi Jaringan, halaman 21.

•

Berkedip bergantian antara hijau dan oranye: Jika LED berkedip pelan
secara bergantian, sistem sedang membuat permintaan DHCP. Lihat
Mengonfigurasi Jaringan, halaman 21. Jika LED berkedip cepat secara
bergantian, sistem sedang melangsungkan penyalaan awal.

•

Mati: Tampilan tidak menerima daya masuk atau tampilan tidak dapat
beroperasi.

I. LED untuk indikasi jenis koneksi jaringan:
•

Menyala hijau: Sistem dihubungkan ke jaringan yang beroperasi pada
kecepatan 10 Megabit per detik (Mbps).

•

Berkedip hijau: Sistem menerima atau mengirim paket data pada kecepatan
10 Megabit per detik (Mbps).

•

Menyala oranye: Sistem dihubungkan ke jaringan yang beroperasi pada
kecepatan 100 Megabit per detik (Mbps).

•

Berkedip oranye: Sistem menerima atau mengirim paket data pada
kecepatan 100 Megabit per detik (Mbps).

•

Mati: Ada satu atau beberapa kondisi berikut: Tampilan tidak menerima
aliran daya, kabel yang menghubungkan sistem ke jaringan telah dilepas,
perangkat yang menghubungkan sistem ke jaringan dimatikan, atau
tampilan tidak dapat beroperasi. Cek koneksinya dan jika LED tetap mati,
hubungi Schneider Electric.

J. Slot-slot yang dicadangkan untuk layanan. Jangan digunakan.

990–4758B–016
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Gambaran Umum Diagram Mimik

Diagram mimik menunjukkan aliran daya melalui sistem UPS, dan status dari
fungsi-fungsi utama.
Masing-masing LED bisa dari salahsatu ketiga status di bawah ini:

Hijau

Fungsi yang bersangkutan aktif dan OK

Merah

Fungsi yang bersangkutan tidak bekerja
dengan baik

Mati

Fungsi yang bersangkutan tidak aktif

Untuk informasi lebih lanjut, lihat Memecahkan Masalah melalui LED Diagram
Mimik, halaman 47.

Gambaran Umum LED Status
LED status terletak di sebelah antarmuka tampilan, menunjukkan status terkini
sistem UPS:
•

Hijau: Beban dilindungi

•

Hijau + Oranye: Beban dilindungi, tapi sistem menampilkan
sebuah alarm di tingkat peringatan

•

Oranye + Merah: Beban tidak dilindungi dan sistem
menampilkan sebuah alarm di tingkat peringatan dan
sebuah alarm di tingkat kritis

•

Merah: Beban tidak dilindungi dan sistem menampilkan
sebuah alarm di tingkat kritis

Struktur Menu Tampilan
Ketersediaan menu bergantung pada bagaimana sistem dikonfigurasi untuk
beroperasi:

8

•

Sebagai UPS:

•

Sebagai konverter frekuensi dengan baterai

•

Sebagai konverter frekuensi

990–4758B–016
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Struktur Menu Tampilan – UPS
CATATAN: Layar kontrol dan layar konfigurasi diproteksi katasandi.

990–4758B–016
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Gambaran Umum Antarmuka Pengguna

Struktur Menu Tampilan – Konverter Frekuensi dengan Baterai
CATATAN: Layar kontrol dan layar konfigurasi diproteksi katasandi.

10
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Struktur Menu Tampilan – Konverter Frekuensi

Simbol-simbol Tampilan
Simbol

Deskripsi
Bentuk simbol "rumah" pada tombol ketika sistem dikunci sistem
proteksi katasandi. Ketuk tombol ini untuk masuk ke layar depan
tampilan.

Bentuk simbol "rumah" pada tombol ketika sistem sudah tak dikunci
katasandi. Tekan tombol ini untuk masuk ke layar depan tampilan.

Ketuk tombol OK untuk mengonfirmasi pemilihan Anda dan keluar
dari layar aktif.

990–4758B–016
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Gambaran Umum Antarmuka Pengguna

Deskripsi
Ketuk tombol ESC untuk membatalkan perubahan dan keluar dari
layar aktif.

Ketuk tombol filter untuk menampilkan filter bagi log Anda.

Ketuk tombol tempat sampah untuk mengosongkan isi log.

Gambaran Umum Antarmuka Pengontrol
Tampak Depan Lemari Daya

A. Dua Slot Pintar untuk Kartu Manajemen Jaringan opsional
B. Pengaturan modbus dan saklar dip modbus
C. Ethernet

12
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Konfigurasi
Menambah Pengguna Baru atau Mengedit Pengguna yang Ada
1. Dari layar depan pada tampilan, pilih Konfigurasi > Tampilan > Keamanan.
2. Pilih Tambah Pengguna untuk menambahkan pengguna baru atau pilih Edit
Pengguna untuk mengedit pengguna yang sudah ada pada sistem.

3. Pada ruas Nama, ketikkan nama pengguna. Selesaikan dengan menekan
Enter.
4. Pada ruas Pin, ketikkan kode pin untuk pengguna. Selesaikan dengan
menekan Enter.
5. Pada ruas Konfirmasi Pin, ketikkan kembali kode pin pengguna. Selesaikan
dengan menekan Enter.
6. Ketuk OK untuk menyimpan pengaturan Anda.

Menghapus Pengguna
1. Dari layar depan pada tampilan, pilih Konfigurasi > Tampilan > Keamanan >
Hapus Pengguna.
2. Telusuri pengguna yang ingin Anda hapus menggunakan panah ke atas dan
panah ke bawah lalu ketuk OK.
3. Ketuk Ya untuk mengonfirmasi penghapusan pengguna yang ada pada sistem.

990–4758B–016
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Konfigurasi

Mengonfigurasi Preferensi Tampilan
1. Dari layar depan pada tampilan, pilih Konfigurasi > Tampilan > Preferensi.

2. Pilih bahasa yang diinginkan menggunakan panah ke atas dan panah ke
bawah.
3. Pilih format tanggal yang diinginkan menggunakan panah ke atas dan panah
ke bawah.
4. Pilih satuan suhu yang diinginkan: Metrik AS (°Fahrenheit) atau Metrik
(°Celcius).
5. Set tanggal dan waktu saat ini menggunakan salahsatu dari dua cara di bawah:
– Set tanggal dan waktu secara manual pada tampilan dengan memilih
Manual lalu ketikkan tanggal dan waktu aktual, kemudian selesaikan
dengan menekan Enter.
– Set tanggal dan waktu secara otomatis dengan memilih Sinkronkan
dengan server NTP (Server Protokol Waktu Jaringan/NTP).
CATATAN: Pengaturan server NTP dapat dikonfigurasi dalam antarmuka
manajemen jaringan melalui Web.
6. Ketuk OK untuk menyimpan pengaturan Anda.
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Mengonfigurasi Pengaturan Tampilan
1. Dari layar depan pada tampilan, pilih Konfigurasi > Tampilan > Pengaturan
Sistem.

2. Set Volume Alarm. Pilih antara: Tidak aktif, Rendah, Sedang, dan Tinggi.
3. Set Volume Tombol. Pilih antara: Tidak aktif, Rendah, Sedang, dan Tinggi.
4. Set Kecerahan dari tampilan. Pilih antara: Rendah, Sedang, dan Tinggi.
5. Aktifkan atau nonaktifkan Lampu Latar Padam. Jika Anda ingin mengaktifkan
fungsi lampu latar padam, set batas waktu dalam menit. Pilih antara: 60, 30, 10,
5, dan 1.
6. Set intensitas lampu latar. Pilih antara: Tidak aktif, Sangat Rendah, Rendah,
dan Sedang.
7. Set batas waktu dalam menit untuk pematian otomatis. Pilih antara: 60, 30, 10,
5, dan 1.
8. Ketuk OK untuk menyimpan pengaturan Anda.

Mengonfigurasi Kompensasi Tegangan Keluar UPS
1. Dari layar depan pada tampilan, pilih Konfigurasi > UPS > Keluaran.
2. Ketuk panah ke kanan untuk masuk ke layar konfigurasi keluaran berikutnya.

990–4758B–016
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Konfigurasi

3. Dari Kompensasi Tegangan, pilih nilai kompensasi tegangan yang diinginkan
untuk sistem Anda. Pilih antara –3%, –2%, –1%, 0%, 1%, 2%, atau 3% dan
selesaikan dengan menekan Enter.
CATATAN: Pengaturan ini harus persis sama dengan pengaturan untuk semua
UPS dalam sistem paralel.

4. Dari Kompensasi Tegangan Keluar dengan Transformator Beban, pilih
kompensasi tegangan keluar yang diinginkan untuk mengimbangi penurunan
tegangan transformator yang bergantung pada beban. Pilih antara 0%, 1%,
2%, atau 3% dan selesaikan dengan menekan Enter.
CATATAN: Pengaturan ini harus persis sama dengan pengaturan untuk semua
UPS dalam sistem paralel.
CATATAN: Jika pengaturan ini diset ke 0%, kompensasi tegangan keluar
transformator akan dinonaktifkan.
5. Ketuk OK untuk mengonfirmasi pengaturan Anda.

Mengonfigurasi Mode Efisiensi Tinggi
CATATAN: Mode ECO harus diaktifkan oleh Schneider Electric saat berlangsung
pengonfigurasian layanan sehingga pemilihan ini tersedia.
CATATAN: Mode efisiensi tinggi tidak akan muncul sebagai pilihan bila Galaxy VM
sedang beroperasi sebagai konverter frekuensi.
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1. Dari layar depan pada tampilan, pilih Konfigurasi > UPS > Mode Efisiensi
Tinggi lalu konfigurasi pengaturan berikut:

a. Mode: Pilih antara Mode ECO, ECOnversion, dan Nonaktif.
b. Kompensator ECOnversion Harmonics: Pilih Aktif untuk mengaktifkan
kompensasi harmonisa saat dalam mode ECOnversion.
2. Ketuk > lalu konfigurasi pengaturan jadwal:

a. Jadwal: Pilih kapan saatnya sistem harus memasuki mode ECOnversion
atau mode ECO yang dipilih. Pilih antara Selalu, Diprogram dan Jangan
Pernah.
b. Daftar Jadwal Aktif: Jika Anda memilih Diprogram, pilih Aktif lalu set
waktu dan tanggal kapan sistem harus memasuki mode ECOnversion atau
mode ECO yang dipilih.
3. Ketuk OK untuk mengonfirmasi pengaturan Anda.

Mengonfigurasi Tingkat Redundansi Sistem Paralel
Prosedur ini akan mengeset tingkat redundansi sistem paralel Anda. Sistem
paralel dapat berisi hingga 5 unit UPS:

990–4758B–016

•

Sistem 4+1 dengan empat unit UPS dalam kapasitas dan satu dalam
redundansi

•

Sistem 5+0 dengan lima unit UPS dalam kapasitas
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1. Dari layar depan pada tampilan, pilih Konfigurasi > UPS > Sistem Paralel.

2. Di bawah Redundansi sistem paralel, pilih redundansi untuk sistem UPS
Anda. Pilih antara N+0, N+1, N+2, N+3, N+4.
3. Ketuk OK untuk mengonfirmasi pengaturan Anda.

Mengonfigurasi Kontak Masukan
1. Pada tampilan, pilih Konfigurasi > Kontak Masukan lalu pilih kontak masukan
yang ingin Anda konfigurasi.

2. Pilih di antara enam opsi berikut:
Masukan Spesifik 1

Monitor Baterai Eksternal Mendeteksi
Kesalahan1

Masukan Spesifik 2

Ventilasi Ruang Baterai Tidak Dapat
Beroperasi1

Kesalahan arde

Dipasok dari Genset

Rodagaya tidak dapat beroperasi

3. Ketuk OK untuk menyimpan pengaturan Anda.

1. Tidak tersedia jika beroperasi sebagai konverter frekuensi tanpa baterai
18
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Mengonfigurasi Relai Keluaran
1. Pada tampilan, pilih Konfigurasi > Relai Output lalu pilih relai keluaran yang
akan dikonfigurasi.
2. Dari daftar di bawah, pilih fungsi relai keluaran spesifik yang ingin Anda
gunakan:
Alarm Gabungan

Operasi Normal

Operasi Baterai2

Bypass Pemeliharaan3

Bypass Statis2

Mode Efisiensi Tinggi

Output Beban Lebih

Kipas Tidak Dapat Beroperasi

Baterai Tidak Berfungsi dengan Baik2

Baterai Diputus2

Tegangan Baterai Rendah2

Input Luar Tolrnsi

Bypass Luar Tolrnsi3

Peringatan UPS

UPS Kritis

Redundansi Paralel Hilang

Kesalahan Eksternal

Mode Pemeliharaan UPS

Sistem Kritis

Peringatan Sistem

Alarm Gabungan Sistem

3. Set waktu tunda dalam detik untuk keluaran spesifik yang akan diaktifkan. Pilih
nilai antara 0 dan 60 detik.
4. Ketuk OK untuk menyimpan pengaturan Anda.

Mengonfigurasi Pengaturan Pengingat
1. Dari layar depan pada tampilan, pilih Konfigurasi > Pengingat.

2. Tidak tersedia jika beroperasi sebagai konverter frekuensi tanpa baterai
3. Tidak tersedia jika beroperasi sebagai konverter frekuensi
990–4758B–016
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2. Konfigurasi pengaturan berikut:
a. Sinyal Pengingat: Pilih Aktif untuk mengaktifkan tampilan pengingat.
b. Pengingat: Pilih Aktif untuk mengaktifkan tampilan pengingat untuk
pengganti filter udara.
c. Durasi sebelum Peringatan ke-1: Set waktu dalam seminggu sebelum
pengingat pertama ditampilkan.
d. Waktu Terlewati: Set secara manual berapa hari filter udara telah
digunakan.
3. Ketuk OK untuk mengonfirmasi pengaturan Anda.

Mengonfigurasi Batas Ambang Alarm Baterai
CATATAN: Layar ini tidak akan tersedia jika Galaxy VM beroperasi sebagai
konverter frekuensi tanpa baterai.
1. Dari layar depan pada tampilan, pilih Konfigurasi > Baterai > Alarm.

2. Pilih batas ambang alarm baterai yang diinginkan dalam satuan detik. Pilih satu
nilai di antara 60 dan 6000 detik dan akhiri dengan mengetuk tombol Enter.
3. Ketuk OK untuk mengonfirmasi pengaturan Anda.

Mengonfigurasi Pengetesan Baterai Otomatis
CATATAN: Layar ini tidak akan tersedia jika Galaxy VM beroperasi sebagai
konverter frekuensi tanpa baterai.

20
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1. Dari layar depan pada tampilan, pilih Konfigurasi > Baterai > Tes.

2. Set pengaturan yang Anda inginkan untuk pengetesan baterai otomatis:
a. Interval Tes Baterai: Pilih interval yang Anda inginkan untuk pengetesan
baterai. Pilih antara: Jangan Pernah, Tiap 52 Minggu, Tiap 26 Minggu,
Tiap 12 Minggu, Tiap 8 Minggu, Tiap 4 Minggu, Tiap 2 Minggu, atau
Sekali Seminggu.
CATATAN: Terlalu sering menjalankan pengetesan baterai dapat
mengurangi masa pakai baterai.
b. Waktu Mulai Tes Baterai: Pilih waktu dalam sehari dengan format 24 jam
kapan pengetesan dilakukan, lalu selesaikan dengan menekan Enter.
c. Hari dalam Seminggu untuk Tes Baterai: Pilih hari dalam seminggu kapan
pengetesan dilakukan, lalu selesaikan dengan menekan Enter.
3. Jika semua pengaturan telah diselesaikan, ketuk OK untuk mengonfirmasi
pengaturan Anda.

Mengonfigurasi Jaringan
Jaringan dapat dikonfigurasi untuk tampilan dan untuk kartu dalam Slot Pintar 1
dan Slot Pintar 2.
1. Dari layar depan pada tampilan, pilih Konfigurasi > Jaringan lalu pilih
Tampilan, Slot Pintar 1, atau Slot Pintar 2 jika ada.
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2. Konfigurasi pengaturan berikut:
a. TCP/IPv4: Aktifkan IPv4 (jika sesuai), lalu pilih Mode Alamat (Manual,
DCHP, atau BOOTP).

b. TCP/IPv6: Aktifkan IPv6 (jika sesuai), pilih Konfigurasi Otomatis atau
Konfigurasi Manual, lalu pilih Mode DHCPv6 (Ruter dikontrol, Hanya
Informasi Non-Alamat, Jangan Pernah, atau Alamat dan Informasi
Lainnya).
CATATAN: Ketuk Alamat untuk melihat semua alamat IPv6 yang valid.
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c. Akses Web: Aktifkan Web (jika sesuai) lalu pilih Mode Akses (HTTP atau
HTTPS).
CATATAN: Tidak tersedia untuk Slot Pintar.

d. Server FTP: Aktifkan FTP (jika sesuai).
CATATAN: Tidak tersedia untuk Slot Pintar.

Mengonfigurasi Modbus
Modbus dapat dikonfigurasi untuk tampilan dan untuk kartu dalam Slot Pintar 1
dan Slot Pintar 2.
CATATAN: Hanya tampilan dan Kartu Manajemen Jaringan AP9635 opsional yang
dapat digunakan untuk modbus serial.
1. Dari layar depan pada tampilan, pilih Konfigurasi > Modbus lalu pilih
Tampilan, Slot Pintar 1, atau Slot Pintar 2.
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2. Konfigurasi modbus dengan mengaktifkan akses Serial atau TCP, tambahkan
nilai-nilai yang dibutuhkan, lalu selesaikan dengan mengetuk tombol Enter.

3. Ketuk OK untuk mengonfirmasi pengaturan Anda.

Mengembalikan Konfigurasi Awal
1. Dari layar depan pada tampilan, pilih Konfigurasi > Kembalikan Nilai Awal.

2. Pilih salahsatu opsi berikut:
– Nyalakan Ulang Antarmuka Jaringan: Pilih opsi ini untuk menyalakan
ulang antarmuka jaringan.
– Reset Semua: Pilih opsi ini untuk mengeset ulang semua pengaturan ke
nilai standar. Anda dapat memilih untuk meninggalkan pengaturan TCP/IP
dari prosedur pengesetan ulang.
– Hanya Reset: Pilih opsi ini jika Anda hanya ingin mengeset ulang bagian
tertentu dari pengaturan ke nilai awal. Anda dapat memilih untuk mengeset
ulang pengaturan berikut: TCP/IP, Konfigurasi Kejadian, dan Pengaturan
Tampilan.
3. Jika sudah menentukan pilihan, ketuk OK untuk mengeset ulang pengaturan
yang dipilih ke nilai standar.
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Mode Operasi
UPS Galaxy memiliki dua tingkatan mode operasi:
•

Mode Operasi UPS: Mode operasi dari UPS yang dioperasikan

•

Mode Operasi Sistem: Mode operasi dari sistem UPS yang lengkap

Mode Operasi UPS
Normal

Selama operasi normal, UPS akan mendukung beban dengan daya terkondisikan.
Ketika UPS dalam operasi normal, LED masukan, inverter, dan beban akan
menyala hijau, sedangkan LED baterai dan LED bypass akan mati.

Baterai

Jika pasokan daya dari utilitas/catuan utama gagal, UPS akan beralih ke operasi
baterai dan mendukung beban dengan daya terkondisikan dari sumber DC. Ketika
sistem UPS dalam operasi baterai, LED baterai, inverter, dan beban akan menyala
hijau, sedangkan LED bypass akan mati dan LED masukan akan menyala merah.

Bypass Statis Permintaan

UPS dapat dialihkan ke bypass statis permintaan setelah ada perintah dari
tampilan. Selama operasi bypass statis, beban akan dipasok dari sumber bypass.
Jika kesalahan terdeteksi, UPS akan beralih ke operasi normal atau operasi
bypass statis paksa. Jika pasokan daya dari utilitas/catuan utama terhenti selama
operasi bypass statis permintaan maka sistem akan beralih ke operasi baterai.
Selama pengalihan ini, pasokan daya ke beban mungkin akan terhenti dalam
waktu singkat (4 s.d 8 md).
Selama bypass statis permintaan, LED masukan, bypass, dan keluaran akan
menyala hijau, sedangkan LED baterai dan LED inverter akan mati.
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Bypass Statis Paksa

UPS akan berada dalam bypass statis paksa setelah ada perintah dari sistem UPS
atau karena pengguna telah menekan tombol MATI Interver pada UPS. Selama
operasi bypass statis paksa, beban akan dipasok langsung dari sumber bypass.
Ketika UPS berada dalam operasi bypass statis paksa, semua baterai tidak akan
tersedia sebagai catu daya pengganti.
Selama bypass statis paksa, LED masukan, bypass, dan keluaran akan menyala
hijau, sedangkan LED baterai dan LED inverter akan mati atau menyala merah jika
ada alarm.

Operasi Bypass Pemeliharaan
Jika Pemutus Bypass Pemeliharaan (MBB) diputar ke posisi tertutup maka sistem
UPS akan memasuki operasi bypass pemeliharaan. Beban akan dipasok dengan
daya yang tak terkondisi dari masukan bypass.
Semua baterai tidak akan tersedia sebagai catu daya pengganti jika UPS berada
dalam operasi bypass pemeliharaan.

Siaga Bypass Statis
CATATAN: Siaga bypass statis hanya akan berlaku pada tiap satu UPS yang
berada dalam sistem paralel.
UPS akan memasuki siaga bypass statis jika UPS tidak dapat memasuki bypass
statis paksa sementara unit UPS lain dari sistem paralel dapat mendukung beban
tersebut.
Dalam siaga bypass statis, keluaran dari UPS tertentu akan mati.
UPS secara otomatis akan beralih ke mode operasi yang diinginkan bila
memungkinkan.
CATATAN: Jika semua unit UPS lainnya tidak dapat mendukung beban maka
sistem paralel akan memasuki bypass statis paksa. UPS yang berada dalam mode
siaga bypass statis ini kemudian akan beralih ke bypass statis paksa.

Siaga Inverter
CATATAN: Siaga inverter hanya akan berlaku pada tiap satu UPS yang berada
dalam sistem paralel.
UPS akan memasuki siaga inverter jika pasokan daya dari utilitas/catuan utama
terhenti, sementara semua unit UPS lain dari sistem paralel tersebut dapat
mendukung beban dengan konfigurasian tingkat redundansi terjaga. Kondisi ini
untuk menghindari terjadinya pengosongan baterai pada situasi yang tidak perlu.

Tes Baterai
UPS akan berada dalam mode tes baterai saat menjalankan pengetesan otomatis
atau pengkalibrasian waktu eksekusi baterai.
CATATAN: Pengetesan baterai akan dihentikan jika pasokan daya dari utilitas/
catuan terhenti atau muncul alarm kritis. Pengetesan baterai akan kembali normal
setelah utilitas/catuan utama kembali ke kondisi semula.
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Mode ECO
CATATAN: Mode ECO harus diaktifkan oleh teknisi lapangan dari Schneider
Electric.

Mode ECO memungkinkan UPS dikonfigurasi untuk menggunakan bypass statis
permintaan (dengan beban yang dipasok melalui bypass) sebagai operasi yang
diinginkan dalam kondisi yang telah ditentukan.
Jika kesalahan terdeteksi (tegangan bypass atau tegangan keluar di luar batas
toleransi, dll) maka UPS akan langsung beralih ke operasi normal atau bypass
statis paksa.
Keuntungan utama dari Mode ECO adalah mode pengurangan konsumsi daya
listrik.
Jika pasokan daya dari utilitas/catuan utama terhenti, UPS akan beralih ke operasi
inverter agar beban dapat terus dipasok.
Selama pengalihan ini, pasokan daya ke beban mungkin akan terhenti dalam
waktu singkat (4 s.d 8 md).
CATATAN: Jika pengalihan ke pengaturan mode ECO dilakukan pada satu UPS
dalam sistem paralel maka nilai pengaturannya akan dibagi ke semua UPS dalam
sistem paralel tersebut.

Mode ECONversion
Dengan ECOnversion, sistem dapat memasok bagian aktif dari beban melalui
bypass. Inverter akan terus berjalan secara paralel dengan sumber bypass dan
memasok bagian reaktif dari beban tersebut.
Faktor daya masuk UPS (terlepas faktor daya bebannya) akan terus
dipertahankan mendekati bentuk kesatuan karena bagian reaktif dari beban akan
berkurang drastis dalam arus masuk UPS.
Jika pasokan daya dari utilitas/catuan utama terhenti maka inverter akan segera
mempertahankan tegangan keluar agar secara praktis tidak terjadi pemutusan
maupun penghentian selama pengalihan ini.
CATATAN: Jika pengalihan ke pengaturan ECOnversion dilakukan pada satu UPS
dalam sistem paralel maka nilai pengaturannya akan dibagi ke semua UPS dalam
sistem paralel tersebut.

Tes otomatis
Setelah penyalaan awal sistem UPS, maka UPS tersebut akan menjalankan
pengetesan otomatis. Status dan progres pengetesan otomatis ditunjukkan
dengan LED yang berkedip pada diagram mimik.
Jika pengetesan otomatis tersebut telah lulus, LED akan menunjukkan mode
operasi sistem UPS.
CATATAN: Jika sebuah LED terus berkedip setelah pengetesan otomatis selesai,
harap hubungi Schneider Electric.
Untuk informasi lebih lanjut tentang pengetesan otomatis, lihat Pemecahan
Masalah melalui LED Diagram Mimik setelah Pengetesan Otomatis.
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Mati
Jika UPS dalam kondisi mati, UPS tidak akan memasok daya ke beban yang
terhubung.

Mode Operasi Sistem
Mode operasi sistem menunjukkan status keluaran arus dari sistem UPS yang
lengkap, dan menunjukkan sumber mana yang memasok beban.

Inverter
Dalam operasi inverter, beban akan dipasok melalui inverter. Jika mode operasi
sistem adalah operasi inverter, mode UPS bisa berada dalam operasi normal atau
operasi baterai.

Bypass Statis Permintaan
Jika sistem berada dalam bypass statis permintaan, maka beban akan dipasok
dari sumber bypass. Jika kesalahan terdeteksi, sistem akan beralih ke operasi
inverter atau operasi bypass statis paksa. Selama pengalihan ini, pasokan daya ke
beban mungkin akan terhenti dalam waktu singkat (4 s.d 8 md).

Bypass Statis Paksa
Sistem berada dalam bypass statis paksa setelah ada perintah dari sistem UPS
atau karena pengguna telah menekan tombol MATI Inverter pada unit UPS.
Selama operasi bypass statis, beban akan dipasok langsung oleh sumber bypass.
Ketika sistem berada dalam operasi bypass statis paksa, semua baterai tidak akan
tersedia sebagai catu daya pengganti.

Bypass Pemeliharaan
Dalam operasi bypass pemeliharaan, beban akan dipasok dengan daya yang tak
terkondisi dari masukan bypass melalui pemutus bypass pemeliharaan.
CATATAN: Dalam operasi bypass pemeliharaan, semua baterai tidak akan
tersedia sebagai catu daya pengganti.

Mode ECO
CATATAN: Mode ECO harus diaktifkan oleh teknisi lapangan dari Schneider
Electric.
Dengan Mode ECO, sistem dapat diset agar menggunakan bypass statis
permintaan (dengan beban dipasok lewat bypass), karena mode operasi yang
dipilih berada dalam kondisi tertentu.
Keuntungan utama dari mode ECO adalah mode pengurangan konsumsi daya
listrik.
Jika pasokan daya dari utilitas/catuan utama terhenti, UPS akan beralih ke operasi
inverter agar beban dapat terus dipasok.
Selama pengalihan ini, pasokan daya ke beban mungkin akan terhenti dalam
waktu singkat (4 s.d 8 md).

Mode ECOnversion
Dengan ECOnversion, sistem dapat memasok bagian aktif dari beban melalui
bypass. Inverter akan terus berjalan secara paralel dengan sumber bypass dan
memasok bagian reaktif dari beban tersebut.
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Faktor daya masuk UPS (terlepas faktor daya bebannya) akan terus
dipertahankan mendekati bentuk kesatuan karena bagian reaktif dari beban akan
berkurang drastis dalam arus masuk UPS.
Jika pasokan daya dari utilitas/catuan utama terhenti maka inverter akan segera
mempertahankan tegangan keluar agar tidak terjadi pemutusan maupun
penghentian selama pengalihan ini.

Mati
Jika mode operasi sistem mati, sistem UPS tidak akan memasok beban yang
terhubung dengan daya.

Prosedur Pengoperasian
Mengakses Layar Berproteksi Katasandi

1. Ketika diminta katasandi, pilih nama pengguna Anda.
2. Ketikkan kode pin untuk nama pengguna Anda.
CATATAN: Kode bawaan pin adalah 1234.

990–4758B–016

29

160–225 kVA 480 V, 160–200 kVA 400 V

Operasi

Melihat Informasi Status Sistem
1. Dari layar depan pada tampilan, pilih Status.
2. Pilih area di mana Anda ingin melihat status. Pilih antara:
Masukan
Fasa-ke-Netral4
Tegangan (fasa-ke-netral)

Tegangan masuk fasa-ke-netral saat ini dalam satuan volt (V).

Arus

Arus masuk per fasa saat ini dari catu daya AC dalam satuan ampere (A).

Arus RMS Maksimum

Arus maksimum selama 30 hari terakhir.

Daya Semu

Masukan daya semu saat ini per fasa aktual dalam kVA. Daya semu adalah hasil perkalian
antara tegangan dan arus akar kuadrat rata-rata (RMS).

Daya Aktif

Masukan daya aktif (daya riil) per fasa aktual dalam kilowatt (kW). Daya aktif adalah bagian
dari aliran daya yang (dirata-ratakan di atas siklus lengkap keadaan gelombang AC)
menghasilkan pemindahan bersih energi dalam satu arah.

Faktor Daya

Rasio daya aktif terhadap daya semu.

Fasa-ke-Fasa
Tegangan (fasa-ke-fasa)

Tegangan masuk fasa-ke-fasa saat ini.

Total Daya Semu

Total masukan daya semu saat ini (untuk ketiga fasa) dalam kVA.

Total Daya Aktif

Total masukan daya aktif saat ini (untuk ketiga fasa) dalam kW.

Frekuensi

Frekuensi masuk saat ini dalam hertz (Hz).

Energi

Total konsumsi energi sejak masa instalasi atau sejak angka diset ulang.

4. Hanya berlaku pada sistem dengan sambungan netral.
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Keluaran
Fasa-ke-Netral5
Tegangan (fasa-ke-netral)

Tegangan keluar fasa-ke-netral pada inverter dalam volt (V).

Arus

Arus keluar per fasa saat ini dalam ampere (A).

Arus RMS Maksimum

Arus maksimum selama 30 hari terakhir.

Daya Semu

Keluaran daya semu per fasa saat ini dalam ribuan Volt-Amp (kVA). Daya semu adalah
hasil perkalian antara tegangan dan arus akar kuadrat rata-rata (RMS).

Daya Aktif

Keluaran daya aktif (daya riil) per fasa saat ini dalam kilowatt (kW). Daya aktif adalah
bagian dari aliran daya yang (dirata-ratakan di atas siklus lengkap keadaan gelombang
AC) menghasilkan pemindahan bersih energi dalam satu arah.

Faktor Daya

Faktor daya keluar per fasa saat ini. Faktor daya adalah perbandingan daya aktif terhadap
daya semu.

Faktor Puncak Arus

Faktor puncak keluaran per fasa saat ini. Faktor puncak keluaran adalah perbandingan
nilai puncak arus keluar terhadap nilai akar kuadrat rata-rata (RMS).

THD Aktif

THD (total distorsi harmonisa) per fasa (dalam persentase) untuk arus keluar saat ini.

Fasa-ke-Fasa
Tegangan (fasa-ke-fasa)

Tegangan keluar fasa-ke-fasa pada inverter dalam volt (V).

Total Daya Semu

Keluaran daya semu per fasa saat ini dalam ribuan Volt-Amp (kVA). Daya semu adalah
hasil perkalian antara tegangan dan arus akar kuadrat rata-rata (RMS).

Total Daya Aktif

Total daya keluar aktif saat ini (untuk ketiga fasa) dalam kilowatt (kW).

Beban

Persentase kapasitas UPS yang digunakan saat ini di semua fasa. Persentase beban
untuk beban fasa tertinggi akan ditampilkan.

Arus Netral1

Arus netral keluar saat ini dalam ampere (A).

Frekuensi

Frekuensi keluar saat ini dalam hertz (Hz).

Status Inverter

Kondisi umum inverter.

Status PFC

Kondisi umum PFC.

Energi

Total energi yang dipasok sejak masa instalasi atau sejak nilai diset ulang.

5. Hanya berlaku pada sistem dengan sambungan netral.
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Bypass
Fasa-ke-Netral6
Tegangan (fasa-ke-netral)

Tegangan bypass fasa-ke-netral saat ini (V).

Arus

Arus bypass saat ini untuk tiap fasa dalam ampere (A).

Arus RMS Maksimum

Arus maksimum selama 30 hari terakhir.

Daya Semu

Daya bypass semu saat ini untuk tiap fasa dalam ribuan Volt-Amp (kVA). Daya semu
adalah hasil perkalian antara tegangan dan arus akar kuadrat rata-rata (RMS).

Daya Aktif

Daya bypass aktif saat ini untuk tiap fasa dalam kilowatt (kW). Daya aktif adalah waktu
momen rata-rata dari hasil perkalian antara tegangan dan arus.

Faktor Daya

Faktor daya bypass saat ini untuk tiap fasa. Faktor daya adalah perbandingan daya aktif
terhadap daya semu.

Fasa-ke-Fasa
Tegangan (fasa-ke-fasa)

Tegangan bypass fasa-ke-fasa saat ini (V).

Total Daya Semu

Total daya bypass semu saat ini (untuk ketiga fasa) dalam ribuan Volt-Amp (kVA).

Total Daya Aktif

Total daya bypass aktif saat ini (untuk ketiga fasa) dalam kilowatt (kW).

Frekuensi

Frekuensi bypass saat ini dalam hertz (Hz).

Baterai
Tegangan

Tegangan baterai saat ini.

Arus

Arus baterai saat ini dalam ampere (A).
Arus positif menunjukkan bahwa baterai sedang diisi; arus negatif menunjukkan bahwa
baterai sedang dikosongkan.

Daya

Daya DC saat ini yang diambil dari baterai, dalam kilowatt (kW).

Estimasi Tingkat Pengisian

Pengisian baterai saat ini, sebagai persentase kapasitas pengisian penuh.

Estimasi Waktu Pengisian

Estimasi waktu, dalam menit, sampai pengisian baterai mencapai 80%.

Sisa Waktu Eksekusi

Jumlah waktu dalam jam dan menit sebelum baterai mencapai level pematian tegangan
rendah.

Mode Pengisi

Mode operasi pengisi (Mati, Ambang, Boost, Penyamaan, Siklis, Tes).

Status Baterai

Kondisi umum baterai.

Status Pengisi

Kondisi umum pengisi.

Kapasitas Total Baterai

Kapasitas total yang tersedia dari semua baterai yang tersedia.

Suhu
Suhu Sekitar

Suhu sekitar dalam derajat Celcius atau Fahrenheit pada saluran udara UPS.

Suhu Udara Keluar

Suhu udara keluar dalam derajat Celcius atau Fahrenheit pada buangan udara UPS.

6. Hanya berlaku pada sistem dengan sambungan netral.
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Sistem
Tegangan Keluar

Tegangan keluar fasa-ke-fasa pada inverter dalam volt (V).

Arus Keluar

Arus keluar per fasa saat ini dalam ampere (A).

Frekuensi Keluar

Frekuensi keluar saat ini dalam hertz (Hz).

Sisa Waktu Eksekusi

Jumlah waktu dalam jam dan menit sebelum baterai mencapai level pematian tegangan
rendah.

Waktu Sistem

Waktu sistem UPS.

Mode Operasi UPS

Mode operasi dari UPS yang dioperasikan.

Mode Operasi Sistem

Mode operasi dari sistem UPS yang lengkap.

Total Daya Keluar

Keluaran daya semu dan daya aktif (atau daya riil) untuk tiap fasa.

Daya Keluar

Keluaran daya semu dan daya aktif (atau daya riil) fasa-ke-fasa untuk tiap fasa.

Sistem Paralel
Arus Masuk

Arus masuk fasa-ke-fasa saat ini dalam ampere (A).

Arus Keluar

Arus keluar fasa-ke-fasa saat ini dalam ampere (A).

Arus Bypass

Arus bypass fasa-ke-fasa saat ini dalam ampere (A).

Jumlah UPS Paralel

Jumlah UPS paralel dari UPS yang dioperasikan.

Redundansi sistem paralel

Redundansi untuk sistem paralel.

Jumlah Unit Paralel

Jumlah total UPS dalam sistem paralel.

Unit Paralel

Jumlah semua UPS dalam sistem paralel.

Total Daya Semu Keluar

Total daya semu keluar saat ini (untuk ketiga fasa) dalam ribuan Volt-Amp (kVA).

Total Beban Keluar

Persentase kapasitas sistem UPS yang digunakan saat ini di semua fasa. Persentase
beban untuk beban fasa tertinggi akan ditampilkan.

Alarm Aktif
Alarm Aktif

Untuk informasi lebih lanjut tentang alarm aktif, kunjungi Melihat Alarm Aktif, halaman 52.

Mimik
Mimik

Selain menunjukkan aliran daya melalui sistem, diagram mimik juga menunjukkan status
terkini komponen-komponen utama sistem UPS: catu daya, konverter, saklar statis bypass
dan pemutus.

3. Ketuk tombol bersimbol "rumah" untuk keluar dari layar dan kembali ke layar
depan.

Prosedur Pengoperasian untuk Sistem UPS Tunggal
Menyalakan Sistem Tunggal dari Operasi Bypass Pemeliharaan
Gunakan prosedur ini untuk menyalakan sistem tunggal dari operasi bypass
pemeliharaan dengan beban yang dipasok melalui MBB dan semua pemutus
lainnya yang terbuka.
CATATAN: Operasikan pemutus hanya jika LED pemutus yang bersangkutan
menyala hijau.
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Tampak Depan UPS Tunggal

1. Putar pemutus masukan unit (UIB) di bagian depan lemari I/O ke posisi
tertutup.
Antarmuka tampilan akan menyala setelah kurang-lebih 30 detik.
2. Dari layar depan pada tampilan, pilih Kontrol > Panduan Pengaktifan. Pilih
Startup dari Bypass P'mliharaan kemudian ikuti langkah-langkah yang
muncul pada layar.
CATATAN: Berikut adalah prosedur penyalaan umum. Pastikan selalu
mengikuti langkah-langkah Panduan Pengaktifan yang spesifik dengan sistem
Anda.
3. Putar pemutus masukan saklar statis (SSIB) di bagian depan lemari I/O ke
posisi tertutup.
4. Putar pemutus baterai pada solusi baterai spesifik Anda ke posisi tertutup.
5. Lakukan pengalihan ke bypass statis dengan mengetuk tombol Transfer
Beban ke bypass statis pada antarmuka tampilan.
Pada sistem dengan kunci kirk, kunci ini akan terbebas dari unit pembebas
kunci solenoid.
Jika sistem UPS tidak mau beralih ke bypass statis permintaan, masuk ke
Status > Alarm Aktif untuk mengetahui apakah terdapat alarm aktif yang
menyebabkan sistem UPS tidak dapat beralih ke bypass statis.
6. Pada sistem dengan kunci kirk, masukkan kunci ke lubang pengunci pada
pemutus keluaran unit (UOB) lalu putar ke posisi tak terkunci.
7. Putar pemutus keluaran unit (UOB) ke posisi tertutup.
8. Putar pemutus bypass pemeliharaan (MBB) ke posisi terbuka.
Sistem akan beralih ke operasi normal.
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9. Pada sistem dengan kunci kirk, putar kunci pada lubang pengunci di pemutus
bypass pemeliharaan (MBB) untuk mengunci posisi terbuka pemutus.
Kunci akan terbebas.
10.Pada sistem dengan kunci kirk, masukkan kunci ke dalam unit pembebas kunci
solenoid.

Mematikan Sistem Tunggal dari Operasi Normal ke Operasi
Bypass Pemeliharaan
Gunakan prosedur ini untuk mematikan sistem tunggal ke operasi bypass
pemeliharaan dengan beban yang dipasok melalui MBB.
CATATAN: Operasikan pemutus hanya jika LED pemutus yang bersangkutan
menyala hijau.
Tampak Depan UPS Tunggal

1. Dari layar depan pada tampilan, pilih Kontrol > Panduan Pemadaman. Pilih
Pematian berakhir di Bypass Pemeliharaan kemudian ikuti langkah-langkah
yang muncul pada layar.
CATATAN: Berikut adalah prosedur pematian umum. Pastikan selalu mengikuti
langkah-langkah Panduan Pemadaman yang spesifik dengan sistem Anda.
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2. Lakukan pengalihan ke bypass statis dengan mengetuk tombol Transfer
Beban ke bypass statis pada antarmuka tampilan.
Pada sistem dengan kunci kirk, kunci ini akan terbebas dari unit pembebas
kunci solenoid.
Jika sistem UPS tidak mau beralih ke bypass statis permintaan, masuk ke
Status > Alarm Aktif untuk mengetahui apakah terdapat alarm aktif yang
menyebabkan sistem UPS tidak dapat beralih ke bypass statis.
3. Pada sistem dengan kunci kirk, masukkan kunci ke lubang pengunci pada
pemutus bypass pemeliharaan (MBB) lalu putar ke posisi tak terkunci.
4. Putar pemutus bypass pemeliharaan (MBB) di bagian depan lemari I/O ke
posisi tertutup.
Pada sistem dengan kunci kirk, kunci ini akan masuk ke dalam lubang
pengunci.
5. Putar pemutus keluaran unit (UOB) ke posisi terbuka.
6. Pada sistem dengan kunci kirk, putar kunci pada lubang pengunci di pemutus
keluaran unit (UOB) untuk mengunci posisi terbuka pemutus.
Kunci akan terbebas.
7. Pada sistem dengan kunci kirk, masukkan kunci ke dalam unit pembebas kunci
solenoid.
8. Lakukan pengalihan ke bypass statis paksa dengan mengetuk tombol MATI
Interver di bagian depan sistem UPS.
9. Putar pemutus masukan saklar statis (SSIB) di bagian depan lemari I/O ke
posisi terbuka.
10.Putar pemutus baterai pada solusi baterai spesifik ke posisi terbuka.
11. Putar pemutus masukan unit (UIB) di bagian depan lemari I/O ke posisi
terbuka.

Mengalihkan UPS dari Operasi Normal ke Operasi Bypass Statis
Permintaan
CATATAN: Layar ini tidak akan tersedia jika Galaxy VM beroperasi sebagai
konverter frekuensi.
1. Dari layar depan pada tampilan, pilih Kontrol > Mode Operasi.

2. Ketuk tombol Alihkan ke Bypass Statis Permintaan.
CATATAN: jika kondisi untuk pengalihan tidak terpenuhi, tombol ini akan
tampak abu-abu.
3. Periksa apakah status di bawah tombol berubah jadi Bypass Statis
Permintaan.
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Mengalihkan UPS dari Operasi Bypass Statis Permintaan ke
Operasi Normal
CATATAN: Layar ini tidak akan tersedia jika Galaxy VM beroperasi sebagai
konverter frekuensi.
1. Dari layar depan pada tampilan, pilih Kontrol > Mode Operasi.

2. Ketuk tombol Alihkan ke Operasi Inverter.
CATATAN: Jika kondisi pengalihan tidak terpenuhi, tombol ini akan tampak
abu-abu.
3. Periksa apakah status di bawah tombol berubah jadi Normal.

Prosedur Pengoperasian untuk Sistem UPS Paralel
Menyalakan Sistem Paralel dari Operasi Bypass Pemeliharaan
Gunakan prosedur ini untuk menyalakan sistem paralel dari operasi bypass
pemeliharaan dengan beban yang dipasok melalui MBB dan semua pemutus
lainnya yang terbuka.
CATATAN: Operasikan pemutus hanya jika LED pemutus yang bersangkutan
menyala hijau.
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Tampak Depan UPS Paralel Tunggal dan Lemari Bypass Sistem

1. Putar pemutus masukan unit (UIB) di bagian depan lemari I/O ke posisi
tertutup.
Antarmuka tampilan akan menyala setelah kurang-lebih 30 detik.
2. Dari layar depan pada tampilan, pilih Kontrol > Panduan Pengaktifan. Pilih
Startup dari Bypass P'mliharaan kemudian ikuti langkah-langkah yang
muncul pada layar.
CATATAN: Berikut adalah prosedur penyalaan umum. Pastikan selalu
mengikuti langkah-langkah Panduan Pengaktifan yang spesifik dengan sistem
Anda.
3. Putar pemutus masukan saklar statis (SSIB) di bagian depan lemari I/O ke
posisi tertutup.
4. Putar pemutus baterai pada solusi baterai spesifik Anda ke posisi tertutup.
5. Lakukan pengalihan ke bypass statis dengan mengetuk tombol Transfer
Beban ke bypass statis pada antarmuka tampilan.
Pada sistem dengan kunci kirk, kunci ini akan terbebas dari unit pembebas
kunci solenoid.
Jika sistem UPS tidak mau beralih ke bypass statis, masuk ke Status > Alarm
Aktif untuk mengetahui apakah terdapat alarm aktif yang menyebabkan sistem
UPS tidak dapat beralih ke bypass statis.
6. Putar pemutus keluaran unit (UOB) ke posisi tertutup.
7. Ulangi langkah 1 sampai 6 untuk unit-unit UPS lainnya dalam sistem paralel
sebelum melanjutkan.
8. Pada sistem dengan kunci kirk, masukkan kunci dari unit pembebas kunci
solenoid ke lubang pengunci pada pemutus isolasi sistem (SIB) lalu putar untuk
membuka penguncinya.
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9. Putar pemutus isolasi sistem (SIB) ke posisi tertutup.
10.Putar pemutus bypass pemeliharaan (MBB) ke posisi terbuka.
Sistem akan beralih ke operasi normal.
11. Pada sistem dengan kunci kirk, putar kunci pada lubang pengunci di pemutus
bypass pemeliharaan (MBB) untuk mengunci posisi terbuka pemutus.
Kunci akan terbebas.
12.Pada sistem dengan kunci kirk, masukkan kunci ke dalam unit pembebas kunci
solenoid.

Mematikan Sistem Paralel dari Operasi Normal ke Operasi
Bypass Pemeliharaan
Gunakan prosedur ini untuk mematikan sistem paralel ke operasi bypass
pemeliharaan dengan beban yang dipasok melalui MBB.
CATATAN: Operasikan pemutus hanya jika LED pemutus yang bersangkutan
menyala hijau.
Tampak Depan UPS Paralel Tunggal dan Lemari Bypass Sistem

1. Dari layar depan pada tampilan, pilih Kontrol > Panduan Pemadaman. Pilih
Pematian berakhir di Bypass Pemeliharaan kemudian ikuti langkah-langkah
yang muncul pada layar.
CATATAN: Berikut adalah prosedur pematian umum. Pastikan selalu mengikuti
langkah-langkah Panduan Pemadaman yang spesifik dengan sistem Anda.
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2. Lakukan pengalihan ke bypass statis dengan mengetuk tombol Transfer
Beban ke bypass statis pada antarmuka tampilan.
Pada sistem dengan kunci kirk, kunci akan terbebas dari unit pembebas kunci
solenoid pada lemari bypass sistem.
Jika sistem UPS tidak mau beralih ke bypass statis permintaan, masuk ke
Status > Alarm Aktif untuk mengetahui apakah terdapat alarm aktif yang
menyebabkan sistem UPS tidak dapat beralih ke bypass statis.
3. Pada sistem dengan kunci kirk, masukkan kunci ke lubang pengunci pada
pemutus bypass pemeliharaan (MBB) lalu putar ke posisi tak terkunci.
4. Putar pemutus bypass pemeliharaan (MBB) pada lemari bypass sistem ke
posisi tertutup.
Pada sistem dengan kunci kirk, kunci ini akan masuk ke dalam lubang
pengunci.
5. Putar pemutus isolasi sistem (SIB) ke posisi terbuka.
6. Pada sistem dengan kunci kirk, putar kunci pada lubang pengunci di pemutus
isolasi sistem (SIB) untuk mengunci posisi terbuka pemutus.
Kunci akan terbebas.
7. Pada sistem dengan kunci kirk, masukkan kunci ke dalam unit pembebas kunci
solenoid.
8. Lakukan langkah-langkah berikut untuk setiap unit UPS dalam sistem paralel:
a. Putar pemutus keluaran unit (UOB) ke posisi terbuka.
b. Lakukan pengalihan ke bypass statis paksa dengan mengetuk tombol MATI
Inverter di bagian depan sistem UPS.
c. Putar pemutus masukan saklar statis (SSIB) di bagian depan lemari I/O ke
posisi terbuka.
d. Putar pemutus baterai pada solusi baterai spesifik ke posisi terbuka.
e. Putar pemutus masukan unit (UIB) di bagian depan lemari I/O ke posisi
terbuka.

Menyalakan dan Menambahkan UPS ke Sistem Paralel yang
Berjalan
Gunakan prosedur ini untuk menyalakan UPS dan menambahkannya ke sistem
paralel yang berjalan.
CATATAN: Operasikan pemutus hanya jika LED pemutus yang bersangkutan
menyala hijau.
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1. Putar pemutus masukan unit (UIB) di bagian depan lemari I/O ke posisi
tertutup.
Antarmuka tampilan akan menyala setelah kurang-lebih 30 detik.
2. Dari layar depan pada tampilan, pilih Kontrol > Panduan Pengaktifan. Pilih
Penyalaan UPS pada sistem paralel kemudian ikuti langkah-langkah yang
muncul pada layar.
CATATAN: Berikut adalah prosedur penyalaan umum. Pastikan selalu
mengikuti langkah-langkah Panduan Pengaktifan yang spesifik dengan sistem
Anda.
3. Putar pemutus masukan saklar statis (SSIB) di bagian depan lemari I/O ke
posisi tertutup.
4. Putar pemutus baterai pada solusi baterai spesifik Anda ke posisi tertutup.
5. Putar pemutus keluaran unit (UOB) ke posisi tertutup.
6. Nyalakan inverter dengan mengetuk tombol Hidup Inverter di bagian depan
UPS.

Mengisolir UPS Tunggal dari Sistem Paralel
Gunakan prosedur ini untuk mematikan satu UPS dalam sistem paralel yang
berjalan.
CATATAN: Sebelum memulai prosedur ini, pastikan unit UPS lainnya dapat
memasok beban.
CATATAN: Operasikan pemutus hanya jika LED pemutus yang bersangkutan
menyala hijau.

990–4758B–016

41

160–225 kVA 480 V, 160–200 kVA 400 V

Operasi

1. Dari layar depan pada tampilan, pilih Kontrol > Panduan Pemadaman. Pilih
Pematian UPS pada sistem paralel kemudian ikuti langkah-langkah yang
muncul pada layar.
CATATAN: Berikut adalah prosedur pematian umum. Pastikan selalu mengikuti
langkah-langkah Panduan Pemadaman yang spesifik dengan sistem Anda.
2. Matikan UPS dengan menekan tombol MATI Inverter di bagian depan UPS.
3. Putar pemutus keluaran unit (UOB) ke posisi terbuka.
4. Putar pemutus masukan saklar statis (SSIB) di bagian depan lemari I/O ke
posisi terbuka.
5. Putar pemutus baterai pada solusi baterai spesifik ke posisi terbuka.
6. Putar pemutus masukan unit (UIB) di bagian depan lemari I/O ke posisi
terbuka.

Prosedur Pengoperasian untuk Sistem Konverter Frekuensi
Menyalakan Pengoperasian Sistem sebagai Konverter
Frekuensi
Gunakan prosedur ini untuk menyalakan satu sistem tunggal, sebuah sistem
paralel yang bekerja sebagai konverter frekuensi, atau untuk menyalakan satu
konverter frekuensi tunggal dan menambahkannya ke sistem paralel berjalan yang
bekerja sebagai konverter frekuensi.
CATATAN: Operasikan pemutus hanya jika LED pemutus yang bersangkutan
menyala hijau.
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1. Putar pemutus masukan unit (UIB) di bagian depan lemari I/O ke posisi
tertutup.
Antarmuka tampilan akan menyala setelah kurang-lebih 30 detik.
2. Dari layar depan pada tampilan, pilih Kontrol > Panduan Pengaktifan. Pilih
Penyalaan dari Operasi Mati kemudian ikuti langkah-langkah yang muncul
pada layar.
CATATAN: Berikut adalah prosedur penyalaan umum. Pastikan selalu
mengikuti langkah-langkah Panduan Pengaktifan yang spesifik dengan sistem
Anda.
3. Putar pemutus baterai BB1 dan BB2 (jika ada) ke posisi tertutup.
4. Putar pemutus keluaran unit (UOB) ke posisi tertutup.
5. Putar pemutus isolasi sistem (SIB) ke posisi tertutup.
6. Ketuk Hidupkan Inverter pada antarmuka tampilan.

Mematikan Pengoperasian Sistem sebagai Konverter Frekuensi
Gunakan prosedur ini untuk mematikan satu sistem tunggal, sebuah sistem paralel
yang beroperasi sebagai konverter frekuensi.
CATATAN: Operasikan pemutus hanya jika LED pemutus yang bersangkutan
menyala hijau.
1. Dari layar depan pada tampilan, pilih Kontrol > Panduan Pemadaman. Pilih
Pematian berakhir di Operasi Mati kemudian ikuti langkah-langkah yang
muncul pada layar.
CATATAN: Berikut adalah prosedur pematian umum. Pastikan selalu mengikuti
langkah-langkah Panduan Pemadaman yang spesifik dengan sistem Anda.
2. Putar pemutus keluaran unit (UOB) ke posisi terbuka.
3. Putar pemutus baterai BB1 dan BB2 (jika ada) ke posisi terbuka.
4. Putar pemutus masukan unit (UIB) di bagian depan lemari I/O ke posisi
terbuka.
5. Ulangi langkah 1 sampai 4 untuk tiap Galaxy VM pada sistem paralel.
6. Putar pemutus isolasi sistem (jika ada) ke posisi terbuka.

Menjalankan Pengisian Baterai Mode Boost
Dengan mode boost, pengisian baterai yang kosong berlangsung dengan cepat.
CATATAN: Agar tersedia, pilihan pengisian mode boost harus diaktifkan oleh
Schneider Electric saat melangsungkan penyalaan awal.
CATATAN: Layar ini tidak akan tersedia jika Galaxy VM beroperasi sebagai
konverter frekuensi tanpa baterai.
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1. Dari layar depan pada tampilan, pilih Kontrol > Mode Pengisi.

2. Pilih Pengisian Boost untuk menjalankan pengisian boost tunggal pada
baterai.
Sistem UPS akan memulai pengisian boost pada baterai.
Untuk menghentikan pengisian boost dan kembali ke pengisian mode ambang,
pilih Pengisian Ambang.

Mengakses Antarmuka Manajemen Jaringan Terkonfigurasi
Prosedur berikut menunjukkan cara mengakses kartu manajemen jaringan dari
antarmuka web. Prosedur ini juga memungkinkan untuk penggunaan antarmuka
berikut:
•

Telnet dan SSH

•

SNMP

•

FTP

•

SCP

CATATAN: Pastikan hanya satu antarmuka manajemen jaringan yang diset untuk
menyinkronkan waktu dalam keseluruhan sistem.
Gunakan Microsoft Internet Explorer® 7.x atau lebih tinggi hanya pada sistem
operasi Windows, atau Mozilla® Firefox® 3.0.6 atau lebih tinggi di semua sistem
operasi untuk mengakses antarmuka web pada antarmuka manajemen jaringan.
Browser lain yang tersedia secara umum mungkin mendukung meski belum teruji
sepenuhnya.
Anda dapat menggunakan salahsatu protokol berikut saat menggunakan
antarmuka web:
•

Protokol HTTP (diaktifkan sejak awal) yang memberikan otentikasi melalui
nama pengguna dan Pin tetapi tanpa enkripsi.

•

Protokol HTTPS yang memberikan keamanan ekstra melalui Lapisan Soket
Aman (Secure Socket Layer/SSL); akan mengenkripsi nama pengguna, Pin,
dan data yang dikirim; serta mengotentikasi Kartu Manajemen Jaringan dengan
sertifikat digital.

1. Akses antarmuka manajemen jaringan berdasarkan alamat IPnya (atau nama
DNSnya, jika nama DNS sudah dikonfigurasi).
2. Masukkan nama pengguna dan katasandi.
3. Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan protokol HTTP atau HTTPS, gunakan
menu Jaringan pada tab Administrasi, lalu pilih Akses di bawah label Web
pada menu navigasi kiri.
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Pemeliharaan
Komponen-komponen yang Dapat Diganti Pengguna
Komponen
Kit Filter (GVMDFW-KIT)

Prosedur Penggantian
•

Mengganti Filter Atas pada Lemari Daya,
halaman 45

•

Mengganti Ketiga Filter Bawah pada
Lemari Daya, halaman 46

Mengganti Filter Atas pada Lemari Daya
Tampak Belakang Pintu Depan Lemari Daya

1. Buka pintu depan lemari daya.
2. Putar pengunci filter untuk melepas filter.
3. Angkat filter ke atas.
4. Ambil filter pengganti dari kit instalasi lalu pasang filter baru.
5. Putar pengunci filter untuk mengencangkan filter.
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Mengganti Ketiga Filter Bawah pada Lemari Daya
Tampak Belakang Pintu Depan Lemari Daya

1. Buka pintu depan lemari daya.
2. Putar pengunci filter untuk melepas filter.
3. Miringkan filter ke arah luar dan angkat ke atas.
4. Ambil filter pengganti dari kit instalasi lalu pasang filter baru.
5. Putar pengunci filter untuk mengencangkan filter.
6. Konfigurasi ulang pengingat seperti yang dijelaskan dalam Mengonfigurasi
Pengaturan Pengingat, halaman 19.
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Memecahkan Masalah melalui LED Diagram Mimik
Diagram mimik menunjukkan status dari fungsi-fungsi utama dan aliran energi
yang memasok beban. Kondisi LED akan berlainan yaitu hijau, merah atau mati
bergantung pada status dari tiap fungsi sistem. Di bagian ini yang ditampilkan
pada diagram mimik untuk membantu pemecahan masalah adalah LED merah.

LED Masukan

Jika LED masukan merah, kemungkinan disebabkan kondisi berikut:
•

UIB dalam posisi terbuka

•

Masukan di luar batas toleransi (bentuk gelombang-, tegangan-, atau frekuensi
di luar batas toleransi)

•

Koreksi faktor daya tidak dapat beroperasi

LED Inverter

Jika LED inverter merah, kemungkinan disebabkan kondisi berikut:
•

Sinkronisasi PLL inverter tidak dapat beroperasi

•

Inverter tidak dapat beroperasi

LED Beban

Jika LED beban merah, kemungkinan disebabkan kondisi berikut:
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•

UOB dalam posisi terbuka

•

SIB dalam posisi terbuka

•

Tegangan keluar di luar batas toleransi
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LED Baterai

Jika LED Baterai merah, kemungkinan disebabkan kondisi berikut:
•

Alarm baterai kritis aktif

•

Pengisi tidak dapat beroperasi

•

Pemutus baterai diputus

LED Bypass

Jika LED bypass merah, kemungkinan disebabkan kondisi berikut:
•

SSIB dalam posisi terbuka

•

Saklar bypass statis tidak dapat beroperasi

•

Bypass di luar batas toleransi

Menyalakan Ulang Tampilan
1. Buka pintu rana di sisi kanan depan layar.
2. Tekan tombol boot ulang dengan alat penunjuk seperti pena atau jepit kertas.

Tampilan akan di-boot ulang.
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Mengeset Ulang Katasandi
Gunakan komputer lokal yang terhubung ke layar melalui port serial untuk
mengakses antarmuka baris perintah.
CATATAN: Port serial terletak di belakang pintu rana pada panel depan layar.
1. Pilih port serial pada komputer lokal, lalu nonaktifkan setiap layanan yang
menggunakan port tersebut.
2. Hubungkan kabel serial yang disediakan (nomor komponen 940-0299) ke port
yang dipilih pada komputer dan ke port konsol pada tampilan UPS.
3. Pada komputer lokal, jalankan program terminal (seperti HyperTerminal®) lalu
konfigurasikan port yang dipilih untuk 9600 bps, 8 bit data, tanpa paritas, 1 stop
bit, dan tanpa kontrol alur.
4. Tekan ENTER, berulang kali jika perlu, untuk menampilkan perintah pengisian
Nama Pengguna.
Jika perintah pengisian Nama Pengguna tidak dapat ditampilkan, pastikan
kondisi berikut:
•

Port serial tidak sedang dipakai oleh aplikasi lain.

•

Pengaturan terminal sudah benar seperti yang dijelaskan dalam langkah 3.

•

Kabel yang digunakan sudah benar seperti yang dijelaskan dalam langkah
2.

5. Tekan tombol Reset di belakang pintu rana pada panel depan tampilan. LED
Status akan berkedip secara bergantian antara oranye dan hijau. Tekan tombol
Reset seketika itu juga saat LED berkedip untuk mengeset ulang sementara
nama pengguna dan katasandi ke nilai awalnya.
6. Tekan ENTER, berulang kali jika perlu, untuk menampilkan lagi perintah
pengisian Nama Pengguna, kemudian gunakan katasandi bawaan, yaitu apc,
untuk nama pengguna dan katasandi. (Jika waktu yang Anda gunakan untuk
masuk log lebih dari 30 detik setelah perintah pengisian Nama Pengguna
ditampilkan kembali, Anda harus mengulang langkah 5 dan masuk log lagi).
7. Dalam antarmuka baris perintah, gunakan perintah berikut untuk mengubah
pengaturan katasandi, yaitu apc, pada tahap ini:
•

user -n <nama pengguna> -pw <katasandi pengguna>

Sebagai contoh, untuk mengubah katasandi pengguna ke XYZ, ketik:
•

user -n apc -pw XYZ

8. Dalam antarmuka baris perintah, gunakan perintah berikut untuk mengubah
pengaturan pin tampilan:
•

user -n <nama pengguna> -tp <pin pengguna>

Sebagai contoh, untuk mengubah pin pengguna ke 4321, ketik:
•

user -n apc -tp 4321

9. Ketik quit atau exit untuk keluar log, hubungkan kembali kabel serial yang
sudah dilepas, kemudian nyalakan ulang setiap layanan yang telah
dinonaktifkan.

Log
Ada dua jenis log dalam Galaxy VM:
•

Log NMC: Berisi informasi tentang tampilan dan aktivitas jaringan.

•

Log UPS: Berisi informasi tentang status sistem dan mode operasi.

Melihat Log NMC
1. Dari layar depan pada tampilan, pilih Log > Log NMC.

990–4758B–016

49

160–225 kVA 480 V, 160–200 kVA 400 V

Memecahkan Masalah

2. Anda dapat menelusuri daftar kejadian menggunakan tombol panah.

3. Sekarang Anda dapat menjalankan operasi berikut dalam log kejadian:
a. Ketuk tombol filter untuk memfilter kejadian. Beberapa pengaturan filter
tersedia, termasuk:

Filter untuk Kejadian Daya: Komunikasi, Perangkat, Keluaran, Masukan,
Baterai, Mode Operasi UPS, Sistem Paralel, Pengingat, Switchgear,
dan/atau MIB RFC 1628.
Filter untuk Kejadian Sistem: Konfigurasi Massal dan/atau Keamanan.
b. Ketuk tombol tempat sampah untuk menghapus isi log kejadian lalu pilih Ya
untuk mengonfirmasi.
4. Ketuk tombol bersimbol "rumah" untuk keluar dari log.
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Melihat Log UPS
1. Dari layar depan pada tampilan, pilih Log > Log UPS.

2. Sekarang Anda dapat menelusuri daftar kejadian UPS menggunakan tombol
panah.
3. Anda dapat menjalankan operasi berikut dalam log UPS:
a. Ketuk tombol filter untuk memfilter kejadian. Beberapa pengaturan filter
tersedia, termasuk:
Filter untuk Kejadian Daya: Komunikasi, Perangkat, Keluaran, Masukan,
Baterai, Mode Operasi UPS, Sistem Paralel, Pengingat, Switchgear,
dan/atau MIB RFC 1628.
Filter untuk Kejadian Sistem: Konfigurasi Massal dan/atau Keamanan.
b. Ketuk tombol tempat sampah untuk menghapus isi log UPS lalu pilih Ya
untuk mengonfirmasi.
4. Ketuk tombol bersimbol "rumah" untuk keluar dari log.

Mengekspor Data dari Log
Log yang diekspor hanya dapat digunakan oleh tim dukungan pelanggan
Schneider Electric untuk kebutuhan analisis.
1. Dari layar depan pada tampilan, pilih Log > Ekspor Data.
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2. Masukkan perangkat USB ke rongga USB yang terletak di bagian depan
tampilan.

3. Ketuk tombol Mulai Ekspor Data.
CATATAN: Proses pengeksporan log kurang-lebih 8–10 menit.
Ketika pengunduhannya telah selesai, pesan berikut akan muncul pada layar:
Data Berhasil Diekspor. Lepas perangkat USB.
4. Lepas perangkat USB lalu ketuk tombol bersimbol "rumah" untuk keluar dari
layar.
5. Data yang diekspor ke perangkat USB sekarang dapat dikirim ke tim dukungan
Schneider Electric untuk analisis.

Melihat Alarm Aktif
Saat ada alarm yang aktif dalam sistem, sebuah simbol yang mengindikasi tingkat
alarm akan muncul di sudut kanan atas layar disertai bunyi dengung.
1. Dari layar depan pada tampilan, pilih Status > Alarm Aktif. Mengetuk tampilan
juga akan menghentikan sementara bunyi dengung tanpa harus masuk log.
Dengan masuk log dan mengetuk tampilan, bunyi dengung akan dinonaktifkan
selamanya.
2. Sekarang Anda dapat menelusuri daftar alarm aktif menggunakan panah ke kiri
dan panah ke kanan.
3. Ketuk tombol Segarkan untuk memperbarui daftar tersebut dengan alarm aktif
terkini.

Tingkatan Alarm
Ada tiga tingkatan alarm:
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•

Kritis: Segera ambil tindakan dan hubungi Schneider Electric.

•

Peringatan: Beban masih terdukung, tetapi harus diambil tindakan. Hubungi
Schneider Electric.

•

Informatif: Tidak diperlukan tindakan segera. Cek penyebab alarm segera
mungkin.
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Pesan-pesan Alarm
Alarm/
Kejadian

Keparahan

Teks Tampilan

Deskripsi

Teks Tindakan Perbaikan

Alarm

Peringatan

Kondisi abnormal pada kontak
masukan zona A

Ada kondisi abnormal pada kontak
masukan zona A Monitor
Lingkungan

Silakan cek lingkungan

Alarm

Peringatan

Kondisi abnormal pada kontak
masukan zona B

Ada kondisi abnormal pada kontak
masukan zona B Monitor
Lingkungan terintegrasi

Silakan cek lingkungan

Alarm

Peringatan

Disarankan cek teknis Filter Udara

Disarankan melakukan
pengecekan filter udara sebagai
tindakan pemeliharaan preventif.

Filter Udara mungkin perlu
diganti.

Alarm

Peringatan

Suhu sekitar tinggi

Suhu sekitar tinggi.

Alarm

Peringatan

Suhu sekitar di luar batas toleransi

Suhu sekitar di luar batas toleransi

Alarm

Peringatan

Baterai melepaskan daya

Karena beban menarik daya lebih
tinggi daripada yang bisa ditarik
UPS dari masukan maka UPS
menarik daya dari baterai.

Alarm

Peringatan

Pemutus baterai BB1 terbuka

Pemutus baterai BB1 dalam posisi
terbuka

Alarm

Peringatan

Pemutus baterai BB2 terbuka

Pemutus baterai BB2 dalam posisi
terbuka

Alarm

Peringatan

Kapasitas baterai di bawah level
minimum yang dapat diterima

Kapasitas baterai di bawah level
minimum yang dapat diterima
sesuai taraf ukur daya UPS. Risiko
kerusakan baterai.

Ubah konfigurasi baterai dan/atau
tambahkan baterai berkapasitas
lebih tinggi

Kejadian

Informatif

Pemutus sirkuit baterai diputus

Agar baterai tidak kehabisan daya,
pemutus sirkuit baterai telah
diputus oleh sistem.

Putar pemutus sirkuit baterai ke
posisi tertutup secara manual.

Alarm

Peringatan

Kondisi baterai buruk

Kapasitas baterai kurang dari 50%

Baterai harus diganti.

Alarm

Peringatan

Kondisi baterai lemah

Kapasitas baterai antara 50%
hingga 75%

Alarm

Peringatan

Baterai di bawah waktu eksekusi
minimum yang dapat diterima

Waktu eksekusi baterai di bawah
konfigurasian nilai minimum yang
dapat diterima.

Alarm

Kritis

Baterai tidak berfungsi dengan
baik

Baterai tidak berfungsi dengan
baik.

Alarm

Peringatan

Ventilasi ruang baterai tidak dapat
beroperasi

Relai masukan menunjukkan
ventilasi ruang baterai tidak
berfungsi dengan baik

Alarm

Peringatan

Pemutus Bypass Pemeliharaan
(MBB) tertutup

Pemutus bypass pemeliharaan
(Maintenance bypass breaker/
MBB) tertutup, sehingga
mengumpan beban dengan daya
tak berpelindung dari bypass.

Alarm

Peringatan

Pemutus SIB terbuka

Pemutus isolasi sistem (System
isolation breaker/SIB) dalam posisi
terbuka, dan sistem tidak dapat
mengumpan beban

Alarm

Peringatan

Pemutus SSIB terbuka

Pemutus masukan saklar bypass
statis (Static switch input breaker/
SSIB) dalam posisi terbuka,
sehingga operasi bypass statis
tidak tersedia.

Alarm

Peringatan

Pemutus UIB terbuka

Pemutus masukan unit (Unit input
breaker/UIB) dalam posisi terbuka,
dan UPS tidak dapat bekerja
dengan normal

Alarm

Peringatan

Pemutus UOB terbuka

Pemutus keluaran unit (Unit output
breaker/UOB) dalam posisi
terbuka, dan UPS tidak dapat
mengumpan beban
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Alarm/
Kejadian

Keparahan

Teks Tampilan
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Teks Tindakan Perbaikan

Alarm

Peringatan

Frekuensi bypass di luar batas
toleransi

Frekuensi masuk bypass di luar
batas toleransi

Cek nilai aktual frekuensi masuk
bypass dan nilai pengaturan
frekuensi masuk bypass.

Alarm

Peringatan

Fasa bypass hilang

Masukan bypass kehilangan fasa.

Cek masukan bypass. Silakan
hubungi Schneider Electric.

Alarm

Peringatan

Urutan fasa bypass salah

Putaran fasa pada masukan
bypass salah

Cek masukan bypass. Silakan
hubungi Schneider Electric.

Alarm

Peringatan

Tegangan bypass di luar batas
toleransi

Tegangan masuk bypass di luar
batas toleransi dan UPS tidak
dapat memasuki mode bypass
permintaan

Alarm

Peringatan

Daya beban berkurang

Daya beban baterai telah
dikurangi.

Alarm

Peringatan

Terminasi kabel komunikasi hilang
atau rusak

Satu atau beberapa terminator
kabel komunikasi hilang/rusak

Alarm

Peringatan

Pastikan redundansi sudah hilang
dan/atau beralih ke Bypass Statis
Paksa

Satu atau beberapa terminator
kabel komunikasi hilang/rusak

Alarm

Peringatan

Konfirmasi Pematian Beban

Tombol Mati telah ditekan pada
saat inverter menyala dan tanpa
tersedia bypass. Pengguna harus
memastikan UPS akan mematikan
aliran daya ke beban.

Alarm

Informatif

Masukan 1 Pelanggan aktif

Relai masukan 1 pelanggan
diaktifkan

Alarm

Informatif

Masukan 2 Pelanggan aktif

Relai masukan 2 pelanggan
diaktifkan

Alarm

Peringatan

Komunikasi tampilan putus

Pengontrol Utama tidak dapat
berkomunikasi dengan tampilan

Silakan hubungi Schneider
Electric.

Alarm

Peringatan

Komunikasi tampilan putus

Pengontrol Utama tidak dapat
berkomunikasi dengan tampilan

Silakan hubungi Schneider
Electric.

Alarm

Peringatan

Inkompatibilitas perangkat tegar
tampilan terdeteksi

Perangkat tegar tampilan
terdeteksi tidak kompatibel
dengan bagian lain dari sistem.

Jalankan pembaruan perangkat
tegar.

Alarm

Kritis

Saklar EPO Aktif

Saklar pematian darurat (EPO)
diaktifkan.

Nonaktifkan saklar Pematian
Darurat.

Alarm

Peringatan

Pemonitoran baterai eksternal
mendeteksi kesalahan

Relai masukan menunjukkan
pemonitoran baterai eksternal
mendeteksi kesalahan

Alarm

Peringatan

Frekuensi sinkronisasi eksternal di
luar batas toleransi

Frekuensi sinkronisasi eksternal di
luar batas toleransi

Cek frekuensi sinkronisasi
eksternal.

Alarm

Peringatan

Fasa sinkronisasi eksternal hilang

Sinkronisasi eksternal kehilangan
fasa.

Cek sinkronisasi eksternal.

Alarm

Peringatan

Urutan fasa sinkronisasi eksternal
salah

Putaran fasa pada sinkronisasi
eksternal salah

Silakan hubungi Schneider
Electric.

Alarm

Peringatan

Sinkronisasi eksternal nonaktif
sementara

Sinkronisasi eksternal telah
dinonaktifkan sementara karena
UPS tidak dapat mengunci dan
melakukan penyinkronan ke
sumber sinkronisasi eksternal

Cek sinkronisasi eksternal

Alarm

Peringatan

Tegangan sinkronisasi eksternal di
luar batas toleransi

Tegangan sinkronisasi eksternal di
luar batas toleransi dan UPS tidak
dapat memasuki mode
sinkronisasi eksternal

Alarm

Kritis

Kipas tidak dapat beroperasi

UPS memiliki satu atau beberapa
kipas yang tidak dapat beroperasi.
Redundansi kipas tidak ada

Alarm

Kritis

Pembaruan perangkat tegar Mode operasi UPS salah

UPS tidak lagi dalam mode
operasi yang sesuai saat
berlangsung pembaruan
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Masukan untuk fungsi ini telah
diaktifkan, atau arus masuk telah
mencapai batas maksimum.
Silakan hubungi Schneider
Electric.

Konfirmasi pematian melalui
tampilan atau dengan menekan
lagi tombol Mati.

Alihkan UPS ke bypass
pemeliharaan.
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perangkat tegar. Risiko penurunan
beban.
Alarm

Peringatan

Antarversi perangkat tegar dalam
setiap unit UPS paralel tidak sama

Antarversi perangkat tegar dalam
setiap unit UPS paralel tidak
sama.

Alarm

Kritis

Rodagaya tidak dapat beroperasi

Relai masukan menunjukkan
rodagaya tidak berfungsi dengan
baik.

Alarm

Kritis

Aktivitas umum sistem paralel

Sistem paralel tidak dikonfigurasi
dengan benar atau tidak berfungsi
dengan baik

Silakan hubungi Schneider
Electric.

Alarm

Peringatan

Kesalahan arde terdeteksi

Masukan relai menunjukkan
kesalahan arde telah terdeteksi.

Silakan hubungi Schneider
Electric.

Alarm

Peringatan

Tingkat Suhu Baterai Tinggi

Suhu baterai di atas nilai
pengaturan Alarm

Cek suhu baterai. Suhu tinggi
dapat mengurangi masa pakai
baterai.

Alarm

Peringatan

Penyimpangan batas tinggi
kelembaban pada sensor remot

Ada penyimpangan batas tinggi
kelembaban pada sensor Monitor
Lingkungan terintegrasi

Silakan cek lingkungan.

Alarm

Peringatan

Penyimpangan batas tinggi suhu
pada sensor remot

Ada penyimpangan batas tinggi
suhu pada sensor Monitor
Lingkungan terintegrasi

Silakan cek lingkungan.

Alarm

Peringatan

Frekuensi masuk di luar batas
toleransi

Frekuensi masuk catuan utama di
luar batas toleransi

Cek nilai aktual frekuensi masuk
dan nilai pengaturan frekuensi
masuk.

Alarm

Peringatan

Fasa masukan hilang

Masukan kehilangan satu fasa.

Cek masukan. Silakan hubungi
Schneider Electric.

Alarm

Peringatan

Urutan fasa masukan salah

Putaran fasa pada masukan salah

Cek masukan. Silakan hubungi
Schneider Electric.

Alarm

Peringatan

Tegangan masuk di luar batas
toleransi

Tegangan masuk catuan utama di
luar batas toleransi

Alarm

Peringatan

Inverter Mati atas permintaan
pengguna

Inverter mati atas permintaan
pengguna

Alarm

Peringatan

Keluaran inverter tidak sefasa
dengan masukan bypass

Keluaran inverter UPS tidak
sefasa dengan masukan bypass.

Alarm

Peringatan

Komunikasi ke sensor remot putus

Antarmuka manajemen jaringan
lokal ke Monitor Lingkungan
terintegrasi telah putus

Silakan cek lingkungan.

Alarm

Peringatan

Redundansi paralel tidak ada

Beban melebihi batas untuk UPS
N+x secara redundan (x adalah
redundansi paralel yang dapat
dikonfigurasi)

Kurangi beban pada sistem.

Alarm

Peringatan

Tingkat Suhu Baterai Rendah

Suhu baterai di bawah nilai
pengaturan Alarm

Alarm

Peringatan

Penyimpangan batas rendah
kelembaban pada sensor remot

Ada penyimpangan batas rendah
kelembaban pada sensor Monitor
Lingkungan terintegrasi

Silakan cek lingkungan.

Alarm

Peringatan

Penyimpangan batas rendah suhu
pada sensor remot

Ada penyimpangan batas rendah
suhu pada sensor Monitor
Lingkungan terintegrasi

Silakan cek lingkungan.

Alarm

Peringatan

Penyimpangan batas maksimal
kelembaban pada sensor remot

Ada penyimpangan batas
maksimal kelembaban pada
sensor Monitor Lingkungan
terintegrasi

Silakan cek lingkungan.

Alarm

Peringatan

Penyimpangan batas maksimal
suhu pada sensor remot

Ada penyimpangan batas
maksimal suhu pada sensor
Monitor Lingkungan terintegrasi

Silakan cek lingkungan.

Alarm

Peringatan

Penyimpangan batas minimal
kelembaban pada sensor remot

Ada penyimpangan batas minimal
kelembaban pada sensor Monitor
Lingkungan terintegrasi

Silakan cek lingkungan.

Alarm

Peringatan

Penyimpangan batas minimal
suhu pada sensor remot

Ada penyimpangan batas minimal
suhu pada sensor Monitor
Lingkungan terintegrasi

Silakan cek lingkungan.
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Alarm

Peringatan

Pemutus baterai modular terbuka

Pemutus baterai modular dalam
posisi terbuka.

Alarm

Peringatan

Lemari baterai modular tidak
bekerja dengan baik

Lemari baterai modular tidak
bekerja dengan baik

Cek lemari baterai. Silakan
hubungi Schneider Electric.

Alarm

Peringatan

Inkompatibilitas perangkat tegar
NMC 1 terdeteksi

Perangkat tegar NMC pada Slot
Pintar 1 terdeteksi tidak
kompatibel dengan bagian lain
dari sistem.

Jalankan pembaruan perangkat
tegar.

Alarm

Peringatan

Inkompatibilitas perangkat tegar
NMC2 terdeteksi

Perangkat tegar NMC dalam Slot
Pintar 2 terdeteksi tidak
kompatibel dengan bagian lain
dari sistem.

Jalankan pembaruan perangkat
tegar.

Alarm

Peringatan

Semua unit UPS tidak cukup siap
untuk menyalakan inverter

Satu atau beberapa unit UPS
paralel sudah diminta menyalakan
inverter, tapi semua unit UPS tidak
cukup siap untuk memasuki
inverter saat beroperasi.

Nyalakan inverter dari beberapa
unit UPS dan/atau cek pengaturan
"Jumlah Minimum UPS yang
Diperlukan untuk Memasok
Beban".

Alarm

Peringatan

Frekuensi keluar di luar batas
toleransi

Frekuensi keluar di luar batas
toleransi

Cek nilai aktual frekuensi keluar
dan nilai pengaturan frekuensi
keluar

Alarm

Peringatan

Tegangan keluar di luar batas
toleransi

Tegangan keluar di luar batas
toleransi

Alarm

Peringatan

Beban lebih pada UPS karena
suhu sekitar tinggi

Beban melebihi kapasitas terukur
saat beroperasi dengan suhu
sekitar yang tinggi

Kurangi beban pada sistem atau
suhu sekitar.

Alarm

Peringatan

Beban lebih atau hubungan arus
pendek pada UPS

Kurangi beban pada sistem atau
cek apakah terdapat hubungan
arus pendek pada keluaran

Beban melebihi 100% kapasitas
terukur atau terdapat hubungan
arus pendek pada keluaran.

Alarm

Peringatan

Komunikasi paralel putus pada
kabel PBUS 1

Kabel PBUS 1 mungkin rusak

Ganti Kabel paralel 1

Alarm

Peringatan

Komunikasi paralel putus pada
kabel PBUS 2

Kabel PBUS 2 mungkin rusak

Ganti Kabel paralel 2.

Alarm

Peringatan

Mode operasi gabungan paralel

Satu atau beberapa unit UPS
paralel beroperasi dalam mode
baterai, sementara beberapa unit
yang lain beroperasi dalam mode
normal.

Alarm

Peringatan

Unit paralel tidak ada

Pengontrol Utama tidak dapat
berkomunikasi dengan UPS X
paralel. UPS mungkin telah
dimatikan atau kabel-kabel
komunikasi mungkin rusak

Alarm

Kritis

Aliran udara terhalang

Aliran udara terhalang.

Mungkin disebabkan filter udara
yang tersumbat atau ada sesuatu
yang menghalangi aliran udara.

Alarm

Kritis

Pengetesan otomatis - Tidak lulus

Pengetesan otomatis tidak selesai
dengan semestinya

Cek log kejadian dan alarm aktif
untuk lebih detail.

Alarm

Peringatan

Penyalaan awal disarankan

Produk ini telah bekerja terusmenerus tanpa dilakukan
penyalaan awal

Silakan hubungi Schneider
Electric untuk penyalaan awal
yang aman.

Alarm

Kritis

Saklar bypass statis tidak dapat
beroperasi

Saklar bypass statis tidak dapat
beroperasi. UPS tidak dapat
memasuki operasi bypass statis

Silakan hubungi Schneider
Electric.

Alarm

Peringatan

Peringatan saklar bypass statis

Saklar bypass statis perlu
pengecekan teknis meskipun
masih bisa beroperasi penuh

Silakan hubungi Schneider
Electric.

Alarm

Kritis

Sistem pengawasan telah
mendeteksi kesalahan

Sistem pengawasan telah
mendeteksi kesalahan

Silakan hubungi Schneider
Electric.

Alarm

Peringatan

Sinkronisasi tidak tersedia - sistem
berjalan dengan bebas

UPS tidak dapat melakukan
penyinkronan ke masukan bypass,
sumber eksternal, atau sistem
paralel.

Alarm

Kritis

Sistem terkunci dalam operasi
bypass

Sistem dikunci dalam operasi
bypass
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menit. Aktifkan melalui tombol
untuk beralih kembali ke operasi
normal.

Alarm

Kritis

Mode operasi sistem - Bypass
Statis Paksa

Sistem beralih ke bypass sebagai
respons terhadap kejadian kritis
atau permintaan mematikan
inverter

Alarm

Peringatan

Mode operasi sistem - Bypass
Pemeliharaan

Beban sistem dipasok melalui
Pemutus Bypass Pemeliharaan
(MBB).

Alarm

Kritis

Mode operasi sistem - Mati

Daya keluar sistem dimatikan.

Alarm

Peringatan

Mode operasi sistem - Bypass
Statis Permintaan

Sistem beralih ke bypass sebagai
respons terhadap panel depan
UPS atau perintah perangkat
lunak yang dijalankan pengguna,
biasanya untuk pemeliharaan

Alarm

Kritis

Mode operasi sistem - Siaga
Bypass Statis

Sistem beralih ke operasi siaga
bypass statis sebagai respons
terhadap kejadian kritis atau
permintaan mematikan inverter.

Alarm

Peringatan

Cek Teknis disarankan

Disarankan untuk cek produk dan
baterainya sebagai tindakan
pemeliharaan preventif

Silakan hubungi Schneider
Electric.

Alarm

Kritis

Konfigurasi UPS salah

UPS dikonfigurasi dengan salah

Silakan hubungi Schneider
Electric.

Alarm

Peringatan

Mode operasi UPS - Baterai

Beroperasi dengan daya baterai
sebagai respons terhadap
masalah daya masuk.

Alarm

Informatif

Mode operasi UPS - Tes Baterai

Beroperasi dengan daya baterai
sebagai respons terhadap
pengetesan performa baterai.

Alarm

Kritis

Mode operasi UPS - Bypass Statis
Paksa

UPS beralih ke bypass sebagai
respons terhadap kejadian kritis
atau permintaan mematikan
inverter

Alarm

Informatif

Mode operasi UPS - Inisialisasi

UPS sedang melakukan
inisialisasi

Alarm

Informatif

Mode operasi UPS - Siaga
Inverter

UPS siap memasuki operasi
baterai tapi menunggu izin dari
sistem. Keluaran UPS mati

Alarm

Peringatan

Mode operasi UPS - Bypass
Pemeliharaan

Beban UPS dipasok melalui
Pemutus Bypass Pemeliharaan
(MBB).

Alarm

Kritis

Mode operasi UPS - Mati

Daya keluar dimatikan.

Alarm

Peringatan

Mode operasi UPS - Bypass Statis
Permintaan

UPS berada dalam kondisi bypass
sebagai respons terhadap
perintah dari panel depan UPS
atau perangkat lunak yang
dioperasikan pengguna, biasanya
untuk pemeliharaan.

Peringatan

Mode operasi UPS - Siaga Bypass
Statis

UPS siap memasuki bypass statis
tapi menunggu izin dari sistem.
Keluaran UPS mati

Kritis

Pengaturan UPS diset ulang ke
nilai standar

Pengaturan unit telah diset ulang
ke nilai standar. UPS dikunci
dalam operasi mati sampai
pengaturannya dikonfirmasi.

Silakan hubungi Schneider
Electric.

Peringatan

Masa garansi segera berakhir

Produk mendekati akhir masa
garansi

Silakan hubungi Schneider
Electric.

Alarm

Alarm
Alarm
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Pengetesan
Galaxy VM dapat menjalankan pengetesan berikut untuk memastikan performa
sistem:
•

Tes Baterai

•

Kalibrasi Waktu Eksekusi

•

Anunsiator

•

Kalibrasi Tampilan

Menjalankan Pengetesan Baterai
Persyaratan:
•

Baterai harus terisi 50% lebih.

•

Waktu eksekusi yang tersedia harus lebih dari 4 menit.

•

Mode operasi harus operasi normal, ECOnversion, atau mode ECO.

•

Mode operasi sistem harus normal, ECOnversion, atau ECO.

Fitur ini akan menjalankan sejumlah pengetesan pada baterai, seperti pengecekan
sikring putus atau pendeteksian baterai lemah. Pengetesan akan menguras daya
baterai, dan menghabiskan kurang-lebih 10% dari kapasitas total. Artinya jika
Anda memiliki 10 menit waktu eksekusi, pengetesan tersebut akan berjalan
selama 1 menit. Tes Baterai dapat diset agar berjalan secara otomatis dalam
pilihan interval waktu (dari mingguan hingga setahun sekali).
1. Dari layar depan pada tampilan, pilih Tes > Tes Baterai.
2. Ketuk tombol Mulai Tes Mandiri Baterai.
CATATAN: Jika ingin menghentikan pengetesan otomatis baterai ini secara
manual, ketuk tombol Batalkan Tes Mandiri Baterai.

Menjalankan Kalibrasi Waktu Eksekusi
Persyaratan:
•

Baterai harus 100% terisi.

•

Persentase beban minimal harus 10% dan tidak boleh berubah lebih dari 20%
selama pengetesan.

•

Pasokan bypass harus tersedia.

•

Mode operasi harus operasi normal, ECOnversion, atau mode ECO.

•

Mode operasi sistem harus inverter, ECOnversion, atau mode ECO.

Fitur ini digunakan untuk mengkalibrasi ulang perkiraan nilai waktu eksekusi yang
tersisa. Dalam pengetesan ini, UPS akan beralih ke operasi baterai dan semua
baterai akan terkuras hingga tingkat peringatan rendah DC (10% dari kapasitas
yang tersisa). Berdasarkan waktu yang terlewati dan informasi tentang beban,
kapasitas baterai dapat dihitung dan diperkirakan kalibrasi waktu eksekusinya.
1. Dari layar depan pada tampilan, pilih Tes > Kalibrasi Waktu Eksekusi.
2. Ketuk tombol Mulai Kalibrasi Waktu Eksekusi.
CATATAN: Jika ingin menghentikan kalibrasi waktu eksekusi secara manual,
ketuk tombol Hentikan Kalibrasi Waktu Eksekusi.

Menjalankan Tes Anunsiator
1. Dari layar depan pada tampilan, pilih Tes > Anunsiator.
2. Ketuk tombol Mulai untuk memulai pengetesan.
Selama pengetesan anunsiator, LED-LED pada tampilan, diagram mimik, dan
alarm suara akan dites.
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Mengkalibrasi Tampilan
Dari layar depan pada tampilan, pilih Tes > Kalibrasi Tampilan lalu pilih kalibrasi
yang ingin Anda jalankan.
•

Kalibrasi: Tes dan sesuaikan sensitivitas target layar sentuh.

•

Cek Kalibrasi: Mengecek penyetelan kalibrasi.

Memastikan Perlu Tidaknya Komponen Pengganti
Untuk memastikan apakah Anda memerlukan komponen pengganti, hubungi
Schneider Electric dan ikuti prosedur di bawah sehingga petugas perwakilan dapat
segera membantu Anda:
1. Jika muncul kondisi alarm, gulir daftar alarm, catat informasinya, dan
sampaikan informasi tersebut ke petugas perwakilan.
2. Catat nomor seri unit agar Anda dapat dengan mudah mengaksesnya saat
menghubungi Schneider Electric.
3. Jika memungkinkan, hubungi Schneider Electric melalui telepon yang letaknya
berdekatan dengan layar agar Anda dapat mengumpulkan dan melaporkan
informasi tambahan ke petugas perwakilan.
4. Siapkan penjelasan detail untuk masalah yang akan disampaikan. Petugas
perwakilan akan membantu Anda menyelesaikan masalah melalui telepon jika
memungkinkan, atau akan memberikan nomor otorisasi pengembalian material
(Return Material Authorization/RMA) untuk Anda. Jika sebuah modul
dikembalikan ke Schneider Electric, nomor RMA ini harus dicetak dengan jelas
di bagian luar kemasan.
5. Jika unit masih dalam masa jaminan dan penyalaannya dilakukan oleh
Schneider Electric, maka perbaikan atau penggantian unit akan dibebaskan
dari biaya. Namun jika sudah tak lagi dalam jaminan, akan dikenakan biaya.
6. Jika unit modul tercakup dalam jaminan kontrak layanan Schneider Electric,
siapkan kontrak tersebut untuk memberikan informasinya ke petugas
perwakilan.

Mencari Nomor Seri UPS
1. Dari layar depan pada antarmuka tampilan, pilih Tentang > UPS.
2. Catat nomor seri dan siapkan untuk disampaikan ke bagian dukungan
pelanggan.
CATATAN: Jika tampilannya tidak tersedia, nomor seri juga dapat ditemukan
pada label yang tertera di tiap lemari spesifik.

Mengembalikan Komponen ke Schneider Electric
Hubungi Schneider Electric untuk memperoleh nomor RMA.
Untuk mengembalikan komponen yang tidak dapat beroperasi ke Schneider
Electric, bungkus modul menggunakan kemasan aslinya lalu kirim menggunakan
jasa kurir prabayar bergaransi. Perwakilan dukungan pelanggan akan memberikan
alamat tujuan pengiriman. Jika Anda sudah tak lagi menyimpan bahan pengemas
yang asli, tanyakan kepada petugas tersebut cara memperoleh bahan pengemas
yang baru. Kemas modul dengan benar untuk menghindari kerusakan saat transit.
Jangan sekali-sekali menggunakan butiran stirofoam atau kemasan longgar
lainnya saat mengirimkan modul. Modul mungkin diturunkan saat transit dan jadi
rusak. Lampirkan surat ke dalam kemasan dengan menuliskan nama, nomor
RMA, alamat, salinan kwitansi pembelian, deskripsi masalah, nomor telepon, dan
surat konfirmasi pembayaran (jika diperlukan).
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CATATAN: Kerusakan yang terjadi saat di lokasi transit tidak tercakup dalam
jaminan.
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