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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.

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.
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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.

Elektromagnetische compatibiliteit

LET OP
RISICO OP ELEKTROMAGNETISCHE STORING
Dit is een product van categorie C3 volgens IEC 62040-2. Dit is een product voor
commerciële en industriële toepassingen in de tweede omgeving; mogelijk zijn
installatiebeperkingen of extra maatregelen vereist om storing te voorkomen. De
tweede omgeving omvat alle andere commerciële, licht industriële en industriële
locaties dan particuliere, commerciële en licht industriële gebouwen die
rechtstreeks zonder tussenliggende transformator zijn aangesloten op een
openbare laagspanningsnetvoeding. De installatie en bekabeling moeten
voldoen aan de regels voor elektromagnetische compatibiliteit, zoals:
•

de scheiding van kabels,

•

het gebruik van beschermde of speciale kabels (indien relevant),

•

het gebruik van een geaarde metalen kabelgoot en ondersteuningen.

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

Voorzorgsmaatregelen

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

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

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

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

•

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

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

GEVAAR
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF VLAMBOGEN
Het UPS-systeem moet worden geïnstalleerd conform lokale en nationale
voorschriften. Installeer de UPS conform:
•

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

•

NEC NFPA 70, of

•

Canadian Electrical Code (C22.1, deel 1)

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

GEVAAR
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF VLAMBOGEN
•

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

•

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

Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of
dodelijk letsel.
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GEVAAR
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF VLAMBOGEN
De UPS is niet ontworpen voor (en mag dus niet worden geïnstalleerd in)
ongeschikte omgevingen waarop het volgende van toepassing is:
•

Schadelijke dampen

•

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

•

Vocht, schurend stof, stoom of een extreem vochtige omgeving

•

Schimmels, insecten, ongedierte

•

Zilte lucht of verontreinigd koelmiddel

•

Vervuilingsgraad hoger dan 2 volgens IEC 60664-1

•

Blootstelling aan abnormale trillingen, schokken en kanteling

•

Blootstelling aan direct zonlicht, warmtebronnen of sterke
elektromagnetische velden

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

GEVAAR
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF VLAMBOGEN
Boor of stans geen gaten voor kabels of leidingen met de wartelplaten
gemonteerd, en boor of stans niet in de buurt van de UPS.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of
dodelijk letsel.

WAARSCHUWING
GEVAAR VOOR VLAMBOGEN
Breng geen mechanische wijzigingen aan het product aan (inclusief verwijdering
van behuizingsonderdelen of boren/uitsnijden van gaten) die niet in de
installatiehandleiding worden beschreven.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of
dodelijk letsel of schade aan de apparatuur.

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

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

GEVAAR
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF VLAMBOGEN
•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

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

GEVAAR
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF VLAMBOGEN
In systemen waarbij terugvoedingsbeveiliging geen deel uitmaakt van het
standaardontwerp moet een vermogensautomaat worden geïnstalleerd
(terugvoedingsbeveiliging of een ander apparaat dat voldoet aan de vereiste van
IEC/EN 62040–1 of UL1778 5th Edition, al naar gelang welke van de twee
normen van toepassing is in uw regio) om gevaarlijke netspanning te voorkomen
aan de ingangsklemmen van de automaat. De automaat moet binnen 15
seconden nadat de voedingsbron uitvalt, worden geopend en moet volgens de
specificaties zijn gedimensioneerd.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of
dodelijk letsel.
Wanneer de UPS-ingang is aangesloten:
•

via externe schakelaars die bij opening de nulleider onderbreken,

•

de terugvoedingsbeveiliging zich buiten de apparatuur bevindt,

•

is aangesloten op een elektrisch systeem zonder neutraal (IT-systeem);

dan zal door de gebruiker een label moeten worden geplaatst:
•

bij de aansluitklemmen van de UPS-ingang;

•

op alle primaire schakelaars die zich buiten de UPS-ruimte bevinden;

•

op alle toegangspunten tussen voorgaande schakelaars en de UPS.

Het label moet voorzien zijn van de volgende tekst (of vergelijkbare tekst in een
taal die geaccepteerd wordt in het land waarin het UPS-systeem wordt
geïnstalleerd):
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GEVAAR
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF VLAMBOGEN
Risico op terugvoeding. Voordat u aan dit circuit werkt: Isoleer de UPS en
controleer op gevaarlijke spanning tussen alle contacten, inclusief de
beschermingsaarde.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of
dodelijk letsel.

Batterijveiligheid

GEVAAR
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF VLAMBOGEN
•

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

•

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

•

Koppel de laadbron los voordat u batterijklemmen aansluit of loskoppelt.

•

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

•

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

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

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

Leg horloges, ringen en andere metalen voorwerpen weg.

•

Gebruik geïsoleerd gereedschap.

•

Draag een veiligheidsbril, geïsoleerde handschoenen en
veiligheidsschoenen.

•

Leg geen gereedschap of metalen onderdelen op batterijen.

•

Koppel de laadbron los voordat u batterijklemmen aansluit of loskoppelt.

•

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

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

LET OP
RISICO OP BESCHADIGING VAN APPARATUUR
•

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

•

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

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

990–5731A–022
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Gebruikersinterface
Gebruikersinterface op de UPS-behuizing

Norma l ope ra tion

ES C

Nor ma l Op e r a t i o n
F l o a t Ch a r g e
Lo a d 0 58 % Ca p . 0 93 %
4 0 5 Ui n 4 00 Uou t 5 0 Hz

C Ba tte ry ope ra tion

A

Bypa s s ope ra tion

B ?

Common Ala rm

D

D
ON

OFF

Ma in s
In p u t

Ou tp u t
Q001

T101

T101

S BS
Q401

Q601

Floa t

Ba tte ry

E

Boos t cyclic
Initia l

Q201

Q528

Byp a s s
In p u t
Q501

Ma ins out of tole ra nce

Ba tte ry dis cha rge d

Re ctifie r inope ra ble

Bypa s s out of tole ra nce

Q201/Q202 ope n

Inve rte r inope ra ble

Output ove rloa de d
Inve rte r a s ynchronous

S BS inope ra ble

F

Fa n inope ra ble
Ove rte mpe ra ture

A. Display
B. Navigatietoetsen van display
C. UPS-status-LED's die de huidige bedrijfsmodus van de UPS aangeven
D. Knoppen ON (AAN) en OFF (UIT)
E. Blindschema dat de stroomroute van het UPS-systeem aangeeft
F. Alarm-LED's.

Navigatietoetsen van display
Gebruik ENTER om naar het hoofdmenu en submenu's te gaan en instellingen te bevestigen/
op te slaan.
Gebruik ESC om terug te keren naar een hoger menu.

Gebruik OMHOOG om een submenu te selecteren of een instelling omhoog te wijzigen.

Gebruik OMLAAG om een submenu te selecteren of een instelling omlaag te wijzigen.

Gebruik HELP om helpinformatie over een menupunt op te roepen.

12

990–5731A–022

Gebruikersinterface

10–80 kVA

UPS-status-LED's
Normaal bedrijf LED

Groen

De belasting wordt gevoed door de ingangsbron.

Batterijbedrijf LED

Geel

De belasting wordt gevoed door de batterijen.

Bypassbedrijf LED

Geel

De belasting wordt gevoed door de bypassbron.

Algemeen alarm LED

Rood

Er is een alarm in het UPS-systeem.

Blindschema
A B

C

D

E

F

Ma in s
In p u t

Ou tp u t
Q001

T101

T101

I

G

L

S BS
Q401

Q601

M

Floa t

Ba tte ry

Boos t cyclic
Initia l

Q201

H

K

Q528

N

J
Byp a s s
In p u t
Q501

Positie

LED-kleur

Beschrijving

A

Groen

Voedingsschakelaar van gelijkrichter Q001 is gesloten (AAN)

Rood

Voedingsschakelaar van gelijkrichter Q001 is open (UIT)

Groen

De netspanning is binnen het toegestane bereik

Rood

De netspanning is buiten het toegestane bereik

Groen

De gelijkrichter staat AAN

Oranje

Ten minste één gelijkrichter is niet bruikbaar

Rood

De gelijkrichter is niet bruikbaar

Groen

De omvormer staat AAN

Oranje

Ten minste één omvormer is niet bruikbaar

Rood

De omvormer is niet bruikbaar

Groen

De uitgangsspanning is binnen het toegestane bereik

Rood

De uitgangsspanning is buiten het toegestane bereik

Groen

De eenheiduitgangsschakelaar is gesloten (AAN)

Rood

De eenheiduitgangsschakelaar is open (UIT)

geel

Druppelladen: De batterij wordt opgeladen in de druppellaadmodus

geel

Snel/Cyclisch laden: De batterij wordt opgeladen in de modus Snelladen of
Cyclisch laden

geel

Initieel laden: De batterij wordt opgeladen in de modus Initieel laden

Groen

Batterijschakelaar Q201 is gesloten (AAN)

Rood

Batterijschakelaar Q201 is open (UIT)

Groen

De batterijspanning is binnen het toegestane bereik

B

C

D

E

F

G

H

I
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Positie

J

K

L

M

N

Gebruikersinterface

LED-kleur

Beschrijving

Rood

De batterijspanning is buiten het toegestane bereik

Groen

Voedingsschakelaar van bypass Q501 is gesloten (AAN)

Rood

Voedingsschakelaar van bypass Q501 is open (UIT)

Groen

De bypass-spanning is binnen het toegestane bereik

Rood

De bypass-spanning is buiten het toegestane bereik

Groen

De statische-bypass-schakelaar staat AAN

Oranje

De statische-bypass-schakelaar is onafhankelijk ingeschakeld

Rood

De statische-bypass-schakelaar is onbruikbaar

Groen

Onderhoudsbypass-schakelaar Q601 is gesloten (AAN)

Rood

Onderhoudsbypass-schakelaar Q601 is open (UIT)

Groen

Bypassingangsschakelaar Q528 is gesloten (AAN)

Rood

Bypassingangsschakelaar Q528 is open (UIT)

Menustructuur
Overzichtsmenu
Main Menu
(Hoofdmenu)

System Status
(Systeemstatus)

System Control
(Systeemregeling)

Charger Mode
(Laadmodus)
Bypass Control
(Bypassregeling)
Functional Test
(Werkingstest)

Start ABM test
(ABM-test starten)
ABM Test (ABMtest)

Reset ABM data
(ABM-gegevens
opnieuw instellen)

Discharge test
(Ontladingstest)

Event Logging
(Gebeurtenisregistratie)

View Alarms
(Alarmen
weergeven)
View Log
(Logboek
weergeven)
View Statistics
(Statistieken
weergeven)
Clear Log
(Logboek wissen)
Clear Statistics
(Statistieken
wissen)

Settings
(Instellingen)
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Date and time
(Datum en tijd)
Display setup (Setup van display)

Diagnosis
(Diagnose)
Configuration
(Configuratie)

Display
In normaal bedrijf zonder alarmen geeft het display het overzichtsscherm met de
systeembedrijfsmodus, bedrijfsinformatie en metingen weer.
OPMERKING: Als de ABM-functie voor geavanceerde batterijbewaking niet
beschikbaar is, geeft het overzichtsscherm de berekende autonomietijd of
capaciteit niet weer.

Overzichtsscherm tijdens stand-by
Standby
De UPS-uitgang staat UIT.

Overzichtsscherm tijdens normaal bedrijf
Normal Operation
Float Charge
Load 058% Cap. 093%
xxxUin xxxUout xxHz
De tweede regel geeft de laadmodus van de batterij aan: Float Charge
(Druppelladen), Boost Charge (Snelladen), Initial Charge (Initieel laden) of
Cyclic Charge (Cyclisch laden).

Overzichtsscherm tijdens batterijbedrijf
Battery Operation
Runtime: 02h 42min
Load 058% Cap. 093%
xxxUin xxxUout xxHz
Als geavanceerde batterijbewaking (ABM) is ingesteld, worden de berekende
resterende autonomietijd voor het belastingspercentage en het batterijniveau op
de tweede regel weergegeven. Als er een ABM- of ontladingstest actief is, wordt
dit op de tweede regel aangegeven. Zie ABM-test (Advanced Battery Monitoring)
uitvoeren, pagina 38 en Ontladingstest uitvoeren, pagina 39.

Overzichtsscherm tijdens tijdelijke statische bypass
Temporary Static
Bypass Operation
Load 058% Cap. 093%
xxxUin xxxUout xxHz

990–5731A–022
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Overzichtsscherm tijdens aangevraagde statische bypass
Requested Static
Bypass Operation
Load 058% Cap. 093%
xxxUin xxxUout xxHz

Overzichtsscherm tijdens ECO-modus
ECO mode
Float charge
Load 058% Cap. 093%
xxxUin xxxUout xxHz

Overzichtsscherm tijdens onderhoudsbypass
Manual Bypass
Normal Operation
Load 058% Cap. 093%
405Uin xxxUout xxHz
De tweede regel geeft de status van het geïsoleerde systeem aan: Standby
(Stand-by), Normal Operation (Normaal bedrijf), Battery Operation
(Batterijbedrijf), Static Bypass Operation (Statische bypass).
Ingangsspanning, uitgangsspanning en uitgangsfrequentie worden in handmatige
bypass niet weergegeven.

Hoofdmenu en navigatie
Vanuit het hoofdmenu kunt u het systeem configureren en bewaken via de
submenu's: System Status (Systeemstatus), System Control
(Systeemregeling), Event Logging (Gebeurtenisregistratie), Settings
(Instellingen), Diagnosis (Diagnose) en Configuration (Configuratie). Gebruik
de pijltjestoetsen en ENTER om door de menu's te bladeren. Druk op ESC om
terug te keren naar een vorig menu. Druk op HELP om helpinformatie over een
menupunt op te roepen.

UPS-metingen weergeven
1. Selecteer vanuit het Main Menu (Hoofdmenu) System Status
(Systeemstatus) met de pijltoetsen en druk op ENTER.
2. Gebruik de pijltoetsen om door de verschillende schermen met metingen te
navigeren.

16

Ø
1
2
3

Uin Ubyp Uout
405.2 402.5 400.5
404.3 400.4 400.1
406.0 401.4 399.7↓

•

Ingangsspanningen: fase naar fase

•

Bypass-spanningen (alleen weergegeven als bypassingangsmeting is
geïnstalleerd): fase naar fase; fase naar nulleider bij bypassnetvoeding met
één fase

•

Uitgangsspanningen: fase naar fase; fase naar nulleider bij bypassnetvoeding
met één fase

990–5731A–022
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Ø
1
2
3

Iin Ibyp Iout↑
025.5 000.0 025.1
024.3 000.0 024.0
025.0 000.0 024.1↓

•

Ingangsstroom per fase

•

Bypass-stroom per fase (alleen weergegeven als bypassingangsmeting is
geïnstalleerd)

•

Uitgangsstroom per fase

Out kW kVA PF
1 017.3 019.4
2 020.3 020.3
3 016.7 018.7

↑
096C
1.00
0.81I↓

•

Werkelijk vermogen op uitgang

•

Schijnbaar vermogen op uitgang

•

Vermogensfactor (cos phi) op uitgang. C geeft capacitieve belasting aan en I
inductieve belasting.

Fin Fbyp Fout ↑ 50.1 50.0 50.0
Load: 058.4kVA
055.2kW ↓
•

Frequenties op ingang, bypass en uitgang

•

Totaal schijnbaar uitgangsvermogen

•

Totaal actief uitgangsvermogen

Bat Voltage: 400.2V↑
Bat Current:+005.3A
Bat Cap.: 098 %
Runtime: 01h 37min ↓
•

Batterijspanning

•

Batterijstroom (positief = bezig met opladen, negatief = bezig met ontladen)

•

Werkelijk batterijniveau als % van geïnstalleerde capaciteit

•

Berekende autonomietijd voor werkelijke belasting en batterijniveau

Temperature ↑ Sensor 1: 028°C
Sensor 2: 024°C
Sensor 3: 036°C↓
Total system status ↑
Load: 058.4kVA
054.3kW
Load-%: 073.0 % ↓
In een redundante systeemconfiguratie:
•

Totaal werkelijk uitgangsvermogen

•

Totaal schijnbaar uitgangsvermogen

•

Totaal uitgangsvermogen in percentage van systeemwaarde

Total system status↑
UPS is master
UPS availability: 1 of 2

990–5731A–022

17

10–80 kVA

Gebruikersinterface

In een redundante systeemconfiguratie:
•

Dit systeem is geïsoleerd, de master of slave

•

Aantal beschikbare systemen

Systeemconfiguratie weergeven
1. Selecteer vanuit het Main Menu (Hoofdmenu) System Status
(Systeemstatus) > Configuration (Configuratie) met de pijltoetsen en druk
op ENTER.
2. Gebruik de pijltoetsen om te navigeren door de systeemconfiguratieschermen.
Hier vindt u informatie over de systeemconfiguratie.
Type: PXC 1040
SKU : 123456789012
Conf.: Redundant
UPS: 2 of 2↓
•

Systeemtype

•

SKU

•

Systeemconfiguratie: Single (Enkel) of Redundant (Redundant)

•

Systeemnummer

Inp. Byp. Out. ↑
3x400V 3x400V 1x230V
0058A 0058A 0174A
T001 T501 T401↓
•

Nominale spanningen op ingang, bypass en uitgang

•

Nominale stroomwaarden op ingang, bypass en uitgang

•

Geïnstalleerde transformators in het systeem

Out. Freq.: 50Hz↑
Out. Power: 040kVA
↓
•

Systeemuitgangsfrequentie

•

Nominaal systeemuitgangsvermogen

Alarm Thresholds: ↑
Load: 075 kVA
Runtime: 00h 20min
Bat. Temp.: 075 °C
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Datum en tijd instellen
1. Selecteer vanuit het Main Menu (Hoofdmenu) Settings (Instellingen) >
Date and time (Datum en tijd) met de pijltoetsen en druk op ENTER. U kunt
op elk gewenst moment op ESC drukken om de wijziging van de
parameterwaarden te annuleren.
Date and Time:
Date: 21-Jul-2015
Time: 11:35:08
2. Druk op Enter om te beginnen met het wijzigen van de parameterwaarden.
Date and Time:
Date: ↕21-Jul-2015
Time: 11:35:08
SET
3. Druk op de pijltoetsen om de parameterwaarden te wijzigen en druk op
ENTER om de wijziging te bevestigen en naar de volgende parameterwaarde
te gaan.
Date and Time:
Date: 22↕Jul-2015
Time: 11:35:08
SET
4. Wanneer u alle parameterwaarden hebt gewijzigd, wijst de cursor naar SET
(INSTELLEN). Druk op ENTER om te bevestigen en de gewijzigde datum- en
tijdwaarden op te slaan.
Date and Time:
Date: 22↕Jul-2015
Time: 11:35:08
►SET

Het display instellen
1. Selecteer vanuit het Main Menu (Hoofdmenu) Settings (Instellingen) >
Display Setup (Set-up van display) met de pijltoetsen en druk op ENTER. U
kunt op elk gewenst moment op ESC drukken om de wijziging van de
parameterwaarden te annuleren.
Display Setup:
Language: English
Contrast: 1
Beeper Volume: 3
2. Druk op de pijltoetsen om een parameter te selecteren die u wilt wijzigen, en
druk op ENTER.
Display Setup:
►Language: English
Contrast: 1
Beeper Volume: 3

990–5731A–022
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3. Druk op de pijltoetsen om de parameterwaarden te wijzigen en druk op
ENTER om de wijziging op te slaan en naar de volgende parameterwaarde te
gaan.
Display Setup:
↕Language: English
Contrast: 2
Beeper Volume: 1
4. Wanneer u alle parameterwaarden hebt gewijzigd, drukt u op ESC om terug te
keren naar een hoger menuniveau.

De displaytaal terugzetten op Engels
1. Druk in het overzichtsmenu (binnen 10 seconden) tien keer op de ESC-toets.
De displaytaal wordt nu teruggezet op Engels.

Auto Start (Automatisch starten), Auto Boost (Automatisch
snelladen), LCM Alerts (LCM-waarschuwingen) en ECO Mode
(ECO-modus) instellen
1. Selecteer vanuit het Main Menu (Hoofdmenu) Settings (Instellingen) >
System (Systeem) met de pijltoetsen en druk op ENTER. U kunt op elk
gewenst moment op ESC drukken om de wijziging van de parameterwaarden
te annuleren.
System:
►Auto Start : On
Auto Boost : Off
LCM Alerts: On↓
System:↑
►ECO Mode : On

2. Selecteer Auto Start (Automatisch starten), Auto Boost (Automatisch
snelladen), LCM Alerts (LCM-waarschuwingen) of ECO Mode (ECOmodus) met de pijltoetsen en druk op ENTER.
3. Selecteer On (Aan) of Off (Uit) met de pijltoetsen en druk op ENTER om de
instelling op te slaan.
System:
↕Auto Start: On
Auto Boost: Off
LCM Alerts: On↓
System:↑
↕ECO Mode : On

20
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Batterijlaadmodus instellen
1. Selecteer vanuit het Main Menu (Hoofdmenu) System Control
(Systeemregeling) > Charge mode (Laadmodus) met de pijltoetsen en druk
op ENTER.
Charge mode:
Float
Ubat: 440.3V 438 V
Ibat:+004.2A 007.2A
Charge mode:
Cyclic
Ubat: 440.3V 438 V
Ibat:+004.2A 007.2A↓
De laadmodus Cyclic (Cyclisch) heeft een tweede pagina waarop de
geconfigureerde periode en laadtijd worden opgegeven.
2. Druk op Enter om te beginnen met het wijzigen van de parameterwaarden.
3. Druk op de pijltoetsen om de parameterwaarden te wijzigen en druk op
ENTER om de wijziging te bevestigen.
Charge mode:
↕ Float
Ubat: 440.3V 438 V
Ibat:+004.2A 007.2A

990–5731A–022

21

10–80 kVA

Bediening

Bediening
Bedrijfsmodi
De onderhoudsbypass-schakelaar (Q601) biedt de mogelijkheid om het systeem
spanningsvrij in te stellen bij werkzaamheden aan het systeem voor bijvoorbeeld
reparaties of onderhoud. De belasting wordt niet onderbroken wanneer de
schakelaar wordt omgeschakeld. Er zijn twee standen beschikbaar:
•

AUTO: In deze stand wordt de belasting gevoed door de UPS.

•

BYPASS: In deze stand wordt de belasting rechtstreeks gevoed door de
bypassnetvoeding.

Normaal bedrijf
Bij normaal bedrijf moet de onderhoudsbypass-schakelaar in de stand AUTO
staan.
Bij normaal bedrijf ondersteunt de UPS de belasting met geconditioneerde
voeding.
Terwijl de UPS in normaal bedrijf is, is de status-LED Normaal bedrijf groen.

Batterijbedrijf
Bij batterijbedrijf moet de onderhoudsbypass-schakelaar in de stand AUTO staan.
Als de ingangsbron onbeschikbaar wordt of buiten de vastgestelde grenswaarden
valt, schakelt de UPS over op batterijbedrijf en ondersteunt de UPS de belasting
met voeding van de gelijkstroombron.
Als de ingangsbron wordt hersteld, keert het systeem automatisch terug naar
normaal bedrijf.
Terwijl het UPS-systeem in batterijbedrijf is, is de status-LED Battery operation
(Batterijbedrijf) geel.
Als de ontlaadgrens van de batterij bijna is bereikt, wordt een alarm geactiveerd.
Als de batterijen leeg zijn, schakelt het systeem over naar de bypassmodus als de
bypassbron beschikbaar is en binnen de tolerantie valt. Als de invoerbron of de
bypassbron nog steeds niet beschikbaar is, wordt het UPS-systeem uitgeschakeld
en stopt het met het voeden van de belasting. Als Auto Start (Automatisch
starten) echter voor het UPS-systeem is geconfigureerd, wordt de UPS
automatisch opnieuw gestart en teruggezet op normaal bedrijf zodra de invoerbron
is hersteld.

Tijdelijke statische bypass
Bij tijdelijke statische bypass moet de handmatige bypass-schakelaar in de stand
AUTO staan.
De UPS bevindt zich in een tijdelijke statische bypass na een gebeurtenis in het
UPS-systeem (omvormer niet bruikbaar, geen ingangsbron beschikbaar, geen
autonomie van batterij beschikbaar). Bij tijdelijke statische bypass wordt de
belasting gevoed door de bypassbron. Wanneer de oorzaak van de automatische
overdracht niet langer aanwezig is, keert het systeem automatisch en zonder
onderbreking terug naar normaal bedrijf.
Terwijl het UPS-systeem in tijdelijke statische bypass is, is de status-LED
Bypassbedrijf geel.

Aangevraagde statische bypass
Bij aangevraagde statische bypass moet de handmatige bypass-schakelaar in de
stand AUTO staan.
22
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De UPS kan worden omgeschakeld naar aangevraagde statische bypass na een
opdracht vanaf het display. Bij statische bypass wordt de belasting gevoed door de
bypassbron. Om onderbrekingen tijdens de overdracht te voorkomen, moeten de
spanning, frequentie en faserelatie van het UPS-systeem worden
gesynchroniseerd met de bypassbron. Als de bypassbron niet meer beschikbaar
is, wordt de UPS overgeschakeld naar normaal bedrijf of batterijbedrijf.
Terwijl het UPS-systeem in aangevraagde statische bypass is, is de status-LED
Bypassbedrijf geel.

ECO-modus
Bij ECO-modus moet de onderhoudsbypass-schakelaar in de stand AUTO staan.
De UPS kan worden overgeschakeld naar de ECO-modus na een opdracht van
het display of wanneer ingeschakeld. Het systeem schakelt automatisch over naar
de ECO-modus nadat het systeem gedurende één minuut in normaal bedrijf heeft
gewerkt en de kwaliteit van de bypass-spanning boven de aanvaardbare
grenswaarden ligt. In ECO-modus wordt het systeem overgezet naar statische
bypass. In deze bedrijfsmodus wordt het totale systeemrendement verhoogd. Bij
statische bypass wordt de belasting gevoed door de bypassbron. Om
onderbrekingen tijdens de overdracht te voorkomen, moeten de spanning,
frequentie en faserelatie van het UPS-systeem worden gesynchroniseerd met de
bypassbron. Als de bypassbron niet meer beschikbaar is of bypass-spanning
buiten aanvaardbare grenswaarden valt, wordt de UPS overgeschakeld naar
normaal bedrijf of batterijbedrijf. Terwijl het UPS-systeem in aangevraagde
statische bypass is, is de status-LED Bypassbedrijf geel.

Onderhoudsbypass
Voor reparatie- en onderhoudswerkzaamheden of werkzaamheden binnen het
systeem moet de onderhoudsbypass-schakelaar worden ingesteld op BYPASS
staan.
Bij onderhoudsbypass krijgt de belasting rechtstreeks voeding van de
bypassingang via de onderhoudsbypass-schakelaar. De batterijen zijn niet
beschikbaar als alternatieve stroombron in onderhoudsbypass.

Laadmodus
Wanneer de UPS in de laadmodus staat, wordt de verbonden belasting niet van
voeding voorzien.

Standby (Stand-by)
Wanneer de UPS stand-by staat, staat de UPS uit. De verbonden belasting wordt
dan niet van voeding voorzien en de batterijen worden niet opgeladen.

UIT
Wanneer de UPS UIT staat, wordt de verbonden belasting niet van voeding
voorzien en worden de batterijen niet opgeladen.

990–5731A–022
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Bedieningsprocedures
Systeemoverzicht
Schakelaars in het systeem
UPS en optionele extra behuizing
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•

Q501: Netvoeding van bypass

•

Q001: Netvoeding van gelijkrichter

•

Q201: Batterij

•

Q601: Handmatige bypass

•

Q528: Bypassingang

•

Q301: Bypasstransformator (optioneel)

•

Q692: Koppelschakelaar voor UPS 1 (optioneel)

•

Q694: Koppelschakelaar voor UPS 2 (optioneel)
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Lijndiagrammen
Enkele UPS

Enkele UPS met optionele ingangstransformator, uitgangstransformator en
bypasstransformator
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Redundant UPS-systeem met gemeenschappelijke bypassstransformator

Redundant UPS-systeem met koppelschakelaars
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Redundant UPS-systeem met gemeenschappelijke bypassstransformator en koppelschakelaars

De UPS inschakelen
1. Druk op de knop ON (AAN) op het display.

De UPS uitschakelen
1. Druk de knoppen ON (AAN) en OFF (UIT) op het display tegelijkertijd in. De
UPS wordt uitgeschakeld zonder spanning op de uitgang.

GEVAAR
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF
VLAMBOGEN
Na deze bewerking staan de aansluitpunten voor netvoeding nog steeds
onder spanning. Zorg ervoor dat de beschermingsplaten geplaatst zijn.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot
ernstig of dodelijk letsel.

Overschakelen van normaal bedrijf naar ECO-modus
OPMERKING: Dit menu is alleen beschikbaar als de ECO-modus is
ingeschakeld.

990–5731A–022
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1. Selecteer vanuit het Main Menu (Hoofdmenu) System Control
(Systeemregeling) > Bypass Control (Bypassregeling) met de pijltoetsen
en druk op ENTER.
Confirm action:
UPS into ECO Mode
NO, Abort
►YES, UPS into ECO Mode
2. Selecteer YES, UPS into ECO Mode (JA, UPS naar ECO-modus) om over
te schakelen op ECO-modus. Het volgende bericht wordt op het display
weergegeven:
The load is supplied via the static bypass switch
3. Nadat de overschakeling naar ECO-modus is voltooid, drukt u op ESC.
OPMERKING: Voor parallelle UPS-eenheden hoeft de overschakeling
naar ECO-modus op slechts één UPS te worden uitgevoerd. De andere
parallelle UPS-eenheden schakelen automatisch over op ECO-modus.

Overschakelen van ECO-modus naar normaal bedrijf
OPMERKING: Dit menu is alleen beschikbaar als de ECO-modus is
ingeschakeld.
1. Selecteer vanuit het Main Menu (Hoofdmenu) System Control
(Systeemregeling) > Bypass Control (Bypassregeling) met de pijltoetsen
en druk op ENTER.
2. Selecteer YES, UPS out of ECO Mode (JA, UPS uit ECO-modus) om over
te schakelen op normaal bedrijf.
Confirm action:
UPS out of ECO Mode
NO, Abort
►YES, UPS out of ECO Mode
OPMERKING: Voor parallelle UPS-eenheden hoeft de overschakeling
naar normaal bedrijf op slechts één UPS te worden uitgevoerd. De andere
parallelle UPS-eenheden schakelen automatisch over op normaal bedrijf.

Overschakelen van normaal bedrijf naar statische bypass
OPMERKING: Dit menu is alleen beschikbaar als de ECO-modus is
uitgeschakeld.
1. Selecteer vanuit het Main Menu (Hoofdmenu) System Control
(Systeemregeling) > Bypass Control (Bypassregeling) met de pijltoetsen
en druk op ENTER.
Confirm action:
UPS into Bypass
NO, Abort
►YES, UPS into Bypass
2. Selecteer YES, UPS into Bypass (JA, UPS naar bypass) om over te
schakelen op bypass.
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3. Nadat de overschakeling naar statische bypass is voltooid, drukt u op ESC.
OPMERKING: Voor parallelle UPS-eenheden hoeft de overschakeling
naar statische bypass op slechts één UPS te worden uitgevoerd. De
andere parallelle UPS-eenheden schakelen automatisch over op statische
bypass.

Overschakelen van statische bypass naar normaal bedrijf
OPMERKING: Dit menu is alleen beschikbaar als de ECO-modus is
uitgeschakeld.
1. Selecteer vanuit het Main Menu (Hoofdmenu) System Control
(Systeemregeling) > Bypass Control (Bypassregeling) met de pijltoetsen
en druk op ENTER.
2. Selecteer YES, UPS out of Byp (JA, UPS uit Byp) om over te schakelen op
normaal bedrijf.
Confirm action:
UPS out of Bypass
NO, Abort
►YES, UPS out of Byp
OPMERKING: Voor parallelle UPS-eenheden hoeft de overschakeling
naar normaal bedrijf op slechts één UPS te worden uitgevoerd. De andere
parallelle UPS-eenheden schakelen automatisch over op normaal bedrijf.

Overschakelen van normaal bedrijf naar handmatige bypass
1. Selecteer vanuit het Main Menu (Hoofdmenu) System Control
(Systeemregeling) > Bypass Control (Bypassregeling) met de pijltoetsen
en druk op ENTER.
2.
– Met ECO-modus ingeschakeld: Selecteer YES, UPS into ECO Mode
(JA, UPS naar ECO-modus) om over te schakelen op bypass.
Confirm action:
UPS into ECO Mode
NO, Abort
►YES, UPS into ECO Mode
– Met ECO-modus uitgeschakeld: Selecteer YES, UPS into Bypass (JA,
UPS naar bypass) om over te schakelen op bypass.
Confirm action:
UPS into Bypass
NO, Abort
►YES, UPS into Bypass
3. Als de UPS de statische-bypass-schakelaar kan inschakelen, verschijnt het
volgende bericht: You may switch to auto now! (U kunt nu overschakelen
op handmatige bypass!). Voer nu de handmatige schakeling uit om over te
schakelen naar handmatige bypass.
4. Wanneer de UPS is overgeschakeld op handmatige bypass, wordt dit bericht
op het display weergegeven:
The load is supplied via the manual bypass switch.
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5. Als u de UPS wilt isoleren, zet u schakelaar Q528 in de stand UIT.

Overschakelen van handmatige bypass naar normaal bedrijf
1. Controleer of de schakelaar Q528 gesloten is.
2. Selecteer vanuit het Main Menu (Hoofdmenu) System Control
(Systeemregeling) > Bypass Control (Bypassregeling) met de pijltoetsen
en druk op ENTER.
3.
– Met ECO-modus ingeschakeld: Selecteer YES, UPS into ECO Mode
(JA, UPS naar ECO-modus) om over te schakelen op bypass.
Confirm action:
UPS into ECO Mode
NO, Abort
►YES, UPS into ECO Mode
– Met ECO-modus uitgeschakeld: Selecteer YES, UPS into Bypass (JA,
UPS naar bypass) om over te schakelen op bypass.
Confirm action:
UPS into Bypass
NO, Abort
►YES, UPS into Bypass
Het volgende bericht wordt op het display weergegeven:
The load is supplied via the static bypass switch
4. Als de UPS de statische-bypass-schakelaar kan inschakelen, verschijnt het
volgende bericht: You may switch to auto now! (U kunt nu overschakelen
op automatisch!). Voer nu de handmatige schakeling uit om over te
schakelen naar statische bypass.
5. Selecteer vanuit het Main Menu (Hoofdmenu) System Control
(Systeemregeling) > Bypass Control (Bypassregeling) met de pijltoetsen
en druk op ENTER.
6.
– Met ECO-modus ingeschakeld: Selecteer YES, UPS out of ECO Mode
(JA, UPS uit ECO-modus) om over te schakelen op normaal bedrijf.
Confirm action:
UPS out of ECO Mode
NO, Abort
►YES, UPS out of ECO Mode
– Met ECO-modus uitgeschakeld: Selecteer YES, UPS out of Bypass
(JA, UPS uit bypass) om over te schakelen op normaal bedrijf.
Confirm action:
UPS out of Bypass
NO, Abort
►YES, UPS out of Bypass
De UPS staat nu in de normale bedrijfsmodus.
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Overschakelen van normaal bedrijf naar handmatige bypass – parallel UPS-systeem
1. Op UPS1: Selecteer vanuit het Main Menu (Hoofdmenu) System Control
(Systeemregeling) > Bypass Control (Bypassregeling) met de pijltoetsen
en druk op ENTER.
2.
– Met ECO-modus ingeschakeld: Selecteer YES, UPS into ECO Mode
(JA, UPS naar ECO-modus) om over te schakelen op bypass. Alle UPSeenheden in het parallelle systeem schakelen nu over op statische bypass.
Confirm action:
UPS into ECO Mode
NO, Abort
►YES, UPS into ECO Mode
– Met ECO-modus uitgeschakeld: Selecteer YES, UPS into Bypass (JA,
UPS naar bypass) om over te schakelen op bypass. Alle UPS-eenheden
in het parallelle systeem schakelen nu over op statische bypass.
Confirm action:
UPS into Bypass
NO, Abort
►YES, UPS into Bypass
3. Als de UPS de statische-bypass-schakelaar kan inschakelen, verschijnt het
volgende bericht: You may switch to auto now! (U kunt nu overschakelen
op handmatige bypass!).
4. Zet schakelaar Q601 op UPS1 van stand AUTO in stand BYPASS.
5. Zet schakelaar Q601 op UPS2 van stand AUTO in stand BYPASS.
6. Als u de UPS wilt isoleren, zet u schakelaar Q528 van UPS1 en UPS2 in de
stand UIT.
7. Het overzichtsscherm geeft nu het volgende weer:
Manual Bypass
Normal Operation
Load xxx% Cap. 093%
405Uin xxxUot xxHz

Overschakelen van handmatige bypass naar normaal bedrijf – Parallel UPS-systeem
1. Controleer of de schakelaar Q528 op UPS1 en UPS2 gesloten is.
2. Op één UPS: Selecteer vanuit het Main Menu (Hoofdmenu) System Control
(Systeemregeling) > Bypass Control (Bypassregeling) met de pijltoetsen
en druk op ENTER.

990–5731A–022

31

10–80 kVA

Bediening

3.
– Met ECO-modus ingeschakeld: Selecteer YES, UPS into ECO Mode
(JA, UPS naar ECO-modus) om over te schakelen op bypass. Alle UPSeenheden in het parallelle systeem schakelen nu over op statische bypass.
Confirm action:
UPS into ECO Mode
NO, Abort
►YES, UPS into ECO Mode
– Met ECO-modus uitgeschakeld: Selecteer YES, UPS into Bypass (JA,
UPS naar bypass) om over te schakelen op bypass. Alle UPS-eenheden
in het parallelle systeem schakelen nu over op statische bypass.
Confirm action:
UPS into Bypass
NO, Abort
►YES, UPS into Bypass
Het volgende bericht wordt op het display weergegeven:
The load is supplied via the static bypass switch
4. Als de UPS de statische-bypass-schakelaar kan inschakelen, verschijnt het
volgende bericht: You may switch to auto now! (U kunt nu overschakelen
op automatisch!).
5. Zet schakelaar Q601 op UPS1 van stand BYPASS in stand AUTO.
6. Zet schakelaar Q601 op UPS2 van stand BYPASS in stand AUTO.
7. Het overzichtsscherm geeft nu het volgende weer:
Requested Static
Bypass Operation
Load xxx% Cap. 093%
405Uin xxxUot xxHz
8. Op één UPS: Selecteer vanuit het Main Menu (Hoofdmenu) System Control
(Systeemregeling) > Bypass Control (Bypassregeling) met de pijltoetsen
en druk op ENTER.
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9.
– Met ECO-modus ingeschakeld: Selecteer YES, UPS out of ECO Mode
(JA, UPS uit ECO-modus) om over te schakelen op normaal bedrijf. Alle
UPS-eenheden in het parallelle systeem schakelen nu over op normaal
bedrijf.
Confirm action:
UPS out of ECO Mode
NO, Abort
►YES, UPS out of ECO Mode
– Met ECO-modus uitgeschakeld: Selecteer YES, UPS out of Bypass
(JA, UPS uit bypass) om over te schakelen op normaal bedrijf. Alle UPSeenheden in het parallelle systeem schakelen nu over op normaal bedrijf.
Confirm action:
UPS out of Bypass
NO, Abort
►YES, UPS out of Bypass
De UPS staat nu in de normale bedrijfsmodus.
10. Druk twee keer op ESC om terug te keren naar het overzichtsmenu. Het
overzichtsscherm geeft nu het volgende weer:
Normal Operation
Float Charge
Load xxx% Cap. 093%
405Uin xxxUot xxHz

Eén UPS in een redundant UPS-systeem isoleren
OPMERKING: Controleer of de andere UPS in het redundante UPS-systeem
correct werkt zonder uitstaande alarmen en de belasting zelf kan voeden.
1. Druk de knoppen ON (AAN) en OFF (UIT) op het display tegelijkertijd in. De
UPS wordt uitgeschakeld zonder spanning op de uitgang.

GEVAAR
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF
VLAMBOGEN
Na deze bewerking staan de aansluitpunten voor netvoeding nog steeds
onder spanning. Zorg ervoor dat de beschermingsplaten geplaatst zijn.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot
ernstig of dodelijk letsel.
2. Open koppelschakelaar Q694 voor UPS2 of Q692 voor UPS1 (indien
aanwezig).

GEVAAR
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF
VLAMBOGEN
In een redundant systeem zonder koppelschakelaars zal er terugvoeding
van de andere UPS zijn wanneer alleen de UPS is uitgeschakeld voor
onderhoud.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot
ernstig of dodelijk letsel.
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3. Open schakelaar Q501.
4. Open batterijschakelaar Q201 en/of Q211.
5. Open schakelaar Q001.
6. Wacht vijf minuten totdat de DC-condensatoren ontladen zijn.
7. Meet de spanning op alle aansluitpunten voordat u werkzaamheden aan de
UPS uitvoert.

GEVAAR
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF
VLAMBOGEN
Er staat nog steeds gevaarlijke spanning op de aansluitpunten aangezien
de ingangsbron, bypassbron en batterijen nog steeds zijn aangesloten.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot
ernstig of dodelijk letsel.

Een geïsoleerde UPS terugzetten in een redundant UPS-systeem
OPMERKING: Controleer of de andere UPS in het redundante UPS-systeem
correct werkt zonder uitstaande alarmen en de belasting zelf kan voeden.
1. Controleer het volgende op de geïsoleerde UPS:
a. Schakelaar Q001 staat open.
b. Schakelaar Q501 staat open.
c. Koppelschakelaar Q694 voor UPS2 of Q692 voor UPS1 staat open
(indien aanwezig).
d. Batterijschakelaar Q201 en/of Q211 staat open.
e. Schakelaar Q601 staat in de stand AUTO staan.
2. Sluit netvoedingsingangsschakelaar van gelijkrichter Q001.
3. Sluit de batterijschakelaar Q201 (Q211)1.
4. Sluit netvoedingsingangsschakelaar van bypass Q501. Het display wordt na
10 seconden ingeschakeld.
OPMERKING: Als het systeem is geprogrammeerd voor Autostart
(Automatisch starten), wordt het automatisch na 60 seconden gestart als
de netvoedingsingangsschakelaar van de gelijkrichter Q001 gesloten is en
de ingangsspanning binnen de tolerantie valt.
5. Druk op de knop ON (AAN) op het display.
6. Controleer of de UPS correct werkt en of er geen uitstaande alarmen zijn.
7. Druk de knoppen ON (AAN) en OFF (UIT) op het display tegelijkertijd in. De
UPS wordt uitgeschakeld zonder spanning op de uitgang.

GEVAAR
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF
VLAMBOGEN
Na deze bewerking staan de aansluitpunten voor netvoeding nog steeds
onder spanning. Zorg ervoor dat de beschermingsplaten geplaatst zijn.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot
ernstig of dodelijk letsel.

1.
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Het systeem kan één interne batterijschakelaar Q201 of één batterijschakelaar Q211 hebben, of beide.
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8. Sluit koppelschakelaar Q694 voor UPS2 of Q692 voor UPS1 (indien
aanwezig).
9. Druk op de knop ON (AAN) op het display.
De belasting wordt door beide UPS-eenheden gevoed in redundant bedrijf
met belastingverdeling.

Het gebeurtenislogboek weergeven
1. Selecteer vanuit het Main Menu (Hoofdmenu) Event Log
(Gebeurtenislogboek) > View Log (Logboek weergeven) met de pijltoetsen
en druk op ENTER. Wacht enkele seconden terwijl het gebeurtenislogboek
wordt voorbereid.
2. Gebruik de pijltoetsen om te navigeren door de logboekitems. Alle
systeemgebeurtenissen en alarmen worden in dit gebeurtenislogboek
bewaard.
Het gebeurtenislogboek wissen
1. Selecteer vanuit het Main Menu (Hoofdmenu) Event Log
(Gebeurtenislogboek) > Clear Log (Logboek wissen) > YES, Clear Log
(JA, logboek wissen) met de pijltoetsen en druk op ENTER.

De alarmen weergeven
1. Selecteer vanuit het Main Menu (Hoofdmenu) Event Log
(Gebeurtenislogboek) > View Alarms (Alarmen weergeven) met de
pijltoetsen en druk op ENTER. Wacht enkele seconden terwijl de alarmlijst
wordt voorbereid.
2. Gebruik de pijltoetsen om te navigeren door de alarmen die zich op het UPSsysteem bevinden.
Voorbeeld
Present Alarms: ↓
Bypass RMS not ok 123
Output RMS not ok 034
Inverter async. 456

Diagnose weergeven
1. Selecteer vanuit het Main Menu (Hoofdmenu) System Status
(Systeemstatus) > Diagnosis (Diagnose) met de pijltoetsen en druk op
ENTER.
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2. Gebruik de pijltoetsen om te navigeren door de diagnoseschermen. Hier vindt
u informatie over de digitale ingangen, interne metingen en interne status.
Breaker status:
Q001 Q201 Q501
OFF OFF OFF↓
Q502 Q528↑
OFF OFF
Q601 Q611
OFF OFF
De status van de automaten en schakelaars in het systeem.
•

ON (AAN) of OFF (UIT) voor een automaat of schakelaar

•

AUTO (AUTOM.) of BYP. (BYP.) voor Q601

Inputs status: ↑
ECB-EPO :0
ECB-IN1 :1
ECB-IN2 :1↓
De huidige status van de digitale ingangen van het systeem.
•

Drie ingangen op de kaart voor externe aansluitingen

Ø
1
2
3

Urec Usbs Uinv↑
401.3 400.9 405.2
401.6 399.5 401.3
403.6 401.2 406.1↓

•

Ingangsspanning van gelijkrichter per fase gemeten na
gelijkrichtertransformator

•

Bypass-spanning per fase gemeten na bypasstransformator

•

Uitgangsspanning van omvormer per fase gemeten voor
uitgangstransformator

U dc-bus: + 389.5V↑
- 370.8V↓
DC-Bus-spanningen aan positieve en negatieve zijde
Temperatures ↑
T001: 123 °C
T401: 105 °C
T501: 042 °C↓
•

Temperatuur van ingangstransformator (indien geïnstalleerd)

•

Temperatuur van uitgangstransformator (indien geïnstalleerd)

•

Temperatuur van bypasstransformator (indien geïnstalleerd)

HMI FW: 00.00.00 ↑
DSP FW: 00.00.00
IF FW: 00.00.00
RB FW: 00.00.00
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Revisie van displayfirmware (HMI)

•

Revisie van hoofdcontrollerfirmware (DSP)

•

Revisie van interfaceprintfirmware (IF)
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•

Revisie van relaisplaatfirmware (RB)

Statistieken weergeven
1. Selecteer vanuit het Main Menu (Hoofdmenu) Event Log
(Gebeurtenislogboek) > View Statistics (Statistieken weergeven) met de
pijltoetsen en druk op ENTER.
2. Gebruik de pijltoetsen om te navigeren door de statistieken die op de UPS
beschikbaar zijn.
023 Transfers->Bat.
006 Transfers->Byp.
004836hr Inv. Time
024h 13min on Bat↓
•

Aantal overschakelingen naar batterijbedrijf

•

Aantal overschakelingen naar bypass

•

Totale tijd in omvormerbedrijf

•

Totale tijd in batterijbedrijf

Uin max: 423.6V↑
Uin min: 380.9V
Ubat max: 405.3V
Ubat min: 395.2V↓
•

De hoogste en laagste gemeten ingangsspanningen op netvoeding en batterij

Iin max: 056.3A↑
Iout max: 055.4A
•

De hoogste gemeten stroomwaarden op netvoedingsingang en UPS-uitgang

Last discharge test↑
Date: 21.07.2015
Runtime: 0312 min Load: 040%-082%
•

Gegevens van laatste ontladingstest

Statistieken wissen
1. Selecteer vanuit het Main Menu (Hoofdmenu) Event Log
(Gebeurtenislogboek) > Clear Statistic (Statistieken wissen) > YES, Clear
Statistic (JA, statistieken wissen) met de pijltoetsen en druk op ENTER.
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De filters vervangen
1. Trek de bovenkant van het luchtraster los van de behuizing.

2. Vervang het luchtfilter.
3. Druk het luchtraster terug op zijn plaats.

Led- en displaytest uitvoeren
1. Druk vanuit het overzichtsmenu (binnen twee seconden) twee keer op de
pijltoets OMHOOG.
Alle status-, blindschema- en alarmleds worden geactiveerd. Alle segmenten op
het display worden ingeschakeld. Wanneer de test voltooid is, keren alle leds terug
naar hun normale werking en keert het display terug naar het overzichtsmenu.

ABM-test (Advanced Battery Monitoring) uitvoeren
OPMERKING: Alleen beschikbaar als geavanceerde batterijbewaking
(Advanced Battery Monitoring) is ingesteld.
Deze test detecteert zwakke of niet-werkende batterijen of geeft een schatting van
de capaciteit en autonomie op basis van spanning en stroom (uitgevoerd door een
buitendiensttechnicus van Schneider Electric tijdens inbedrijfstelling van de UPS).
Met de test wordt een capaciteitsontlading van 10% gestart. Tijdens de test wordt
de batterijspanning bewaakt. Als de batterijspanning onder het zwakke niveau valt,
wordt het alarm Batterij zwak gegenereerd. Als de batterijspanning onder het
bruikbare niveau valt, wordt het alarm Batterij niet bruikbaar gegenereerd. De test
wordt dan onmiddellijk gestopt. Beide alarmen worden opgeslagen en kunnen
alleen worden gereset door System Control (Systeemregeling) > Functional
Test (Functionele test) > ABM Test (ABM-test) > Reset ABM data (ABMgegevens opnieuw instellen) te selecteren. De ABM Test (ABM-test) kan alleen
worden gestart als de batterij ten minste 50% is opgeladen.
1. Selecteer vanuit het Main Menu (Hoofdmenu) System Control
(Systeemregeling) > Functional Test (Werkingstest) > ABM Test (ABMtest) > Start ABM test (ABM-test starten) met de pijltoetsen en druk op
ENTER.
ABM test:
►Start ABM test
Reset ABM data
38
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2. Selecteer YES, Start test (JA, test starten) in het volgende menu.
Confirm action:
Start ABM test
NO, Abort
►YES, Start test
Tijdens de ABM-test geeft het overzichtsmenu het volgende weer:
Battery Operation
ABM test
Load 058% Cap. 093%
405Uin 400Uout 50Hz
OPMERKING: Als automatisch testen is geselecteerd in de
systeeminstellingen, wordt de test (indien mogelijk) automatisch
uitgevoerd. Na de test keert het systeem terug naar de vorige
bedrijfsmodus.

Ontladingstest uitvoeren
Bij de ontladingstest wordt een volledige ontlading van de batterij gestart tot aan
het laagste batterijwaarschuwingsniveau of het spanningsniveau waarbij de test
wordt gestopt (gedefinieerd in de systeeminstellingen).
OPMERKING: Als de ABM niet beschikbaar is, worden er geen waarden
weergegeven voor Runtime (Autonomietijd) of Capacity (Capaciteit).
1. Selecteer vanuit het Main Menu (Hoofdmenu) System Control
(Systeemregeling) > Functional Test (Werkingstest) > Discharge Test
(Ontladingstest) met de pijltoetsen en druk op ENTER.
Functional test:
►Discharge test
ABM test
2. Selecteer YES, Start test (JA, test starten) in het volgende menu.
Confirm action:
Start discharge test
NO, Abort
►YES, Start test
Tijdens de ontladingstest geeft het overzichtsmenu het volgende weer:
Battery Operation
Discharge test
Load xxx% Cap. xxx%
xxxUin xxxUout xxHz
OPMERKING: Na de test keert het systeem terug naar de vorige
bedrijfsmodus. De gegevens van de laatste ontladingstest worden
weergegeven in het menu View Statistic (Statistieken weergeven).
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Problemen oplossen
Alarmberichten
In de volgende tabel staan alle pop-up-berichten die op het display kunnen worden
weergegeven:
Nummer

Alarmbericht

Pop-up-bericht

Beschrijving

Corrigerende
handeling

2

-

System configuration
not OK
(Systeemconfiguratie
niet OK)

De systeemconfiguratie is niet OK. Hardware
defect of onjuist configuratiebestand geladen.

Controleer het
configuratiebestand

186

Bat. temp. warning
(Batt. temp.
waarschuwing)

Battery temperature
has exceeded upper
limit
(Batterijtemperatuur
heeft bovengrens
overschreden)

De batterijtemperatuur is hoger dan het
geconfigureerde waarschuwingsniveau.

De luchtinlaat
controleren
De
omgevingstemperatuur
controleren
De laadstroom
controleren
De status van de
batterij controleren

266

-

High output voltage
(Hoge
uitgangsspanning)

De UPS-uitgangsspanning (RMS) is boven
het geconfigureerde spanningsniveau.

-

269

Overload
(Overbelasting)

UPS overloaded (UPS
overbelast)

De UPS-uitgang is overbelast (>105%).

De belasting
verminderen

304

High Battery voltage
(Hoge
batterijspanning)

Battery voltage too
high (Batterijspanning
te hoog)

De batterijspanning is hoger dan het
geconfigureerde waarschuwingsniveau voor
hoge batterijspanning. Deze waarschuwing
wordt onderdrukt in batterijbedrijf.

-

306

Battery discharged
(Batterij leeg)

Inverter shutdown due
to low Battery
(Uitschakeling van
omvormer vanwege
laag batterijvermogen)

De batterijspanning is lager dan het
geconfigureerde uitschakelniveau voor lage
batterijspanning.

De batterij opladen

826

-

Battery earth fault
(Fout batterijaarding)

De UPS meet een fout in de batterijaarding.

De batterijkabels
controleren

312

Battery Weak (Batterij
zwak)

Battery Weak (Batterij
zwak)

De geavanceerde batterijbewaking heeft een
zwakke batterij gedetecteerd.

De batterij opladen
De batterij
onderhouden

313

Battery inoperable
(Batterij niet bruikbaar)

Battery inoperable
(Batterij niet bruikbaar)

De geavanceerde batterijbewaking heeft een
onbruikbare batterij gedetecteerd.

De batterij
onderhouden

331

Q201/Q202: open
(Q201/Q202: geopend)

Battery disconnected
(Batterij losgekoppeld)

Batterijschakelaar Q201 / Q202 staat open.

-

351

ABUS term incorrect
(ABUSafsluitweerstand
onjuist)

ABUS termination
incorrect (ABUSafsluitweerstand
onjuist)

De ABUS-bedrading is ontkoppeld of de
ABUS-afsluitweerstand is onjuist.

-

371

No parallel master
(Geen parallelle
master)

No Master present in
the parallel system.
(Geen master aanwezig
in parallel systeem.)

Er is geen master aanwezig in het
redundante systeem.

-

375

Redundancy alarm
(Redundantie-alarm)

Loss of Parallel
Redundancy (Verlies
van parallelle
redundantie)

Ten minste één UPS is geïsoleerd of
uitgeschakeld. In dit geval is de
redundantiemodus niet gegarandeerd.

-

397

PBUS1 com inoperable
(PBUS1 com niet
bruikbaar)

Parallel bus
communication on
cable 1 inoperable
(Communicatie via
parallelle bus op kabel
1 niet bruikbaar)

De interne of externe PBUS1-bedrading
(parallelle bus) is ontkoppeld of de PBUS1afsluitweerstand is onjuist.

-
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Alarmbericht

Pop-up-bericht

Beschrijving

398

PBUS2 com inoperable
(PBUS2 com niet
bruikbaar)

Parallel bus
communication on
cable 2 inoperable
(Communicatie via
parallelle bus op kabel
2 niet bruikbaar)

De interne of externe PBUS2-bedrading
(parallelle bus) is ontkoppeld of de PBUS2afsluitweerstand is onjuist.

-

440

EPO active (EPO
actief)

EPO activated (EPO
geactiveerd)

De digitale ingang 'emergency power off
(EPO)' is geactiveerd (contact open) of de
EPO-bedrading is ontkoppeld.

-

447

Int inoperable state (Int
onbruikbare toestand)

Internal inoperable
state detected (Interne
onbruikbare toestand
gedetecteerd)

Er is een interne onbruikbare toestand
gedetecteerd.

-

803

-

Static Bypass Switch
inoperable (Statischebypass-schakelaar niet
bruikbaar)

De communicatie met de SBS werkt niet of
DC is gedetecteerd tijdens de aangevraagde
statische bypass.

-

814

-

Overtemperature in PM
or Trafos
(Oververhitting in SM
of Trafos)

De UPS meet een temperatuur boven de
drempel in een van de stroommodules of in
een van de stroomtransformators.

De luchtinlaat en de
luchtfilters controleren
De
omgevingstemperatuur
controleren
De uitgangsbelasting
controleren

825

-

Fan inoperable
(Ventilator
onbruikbaar)

Een van de transformator-, SBS- of
stroommoduleventilators is niet bruikbaar.

De werking van de
ventilators controleren

830

-

Rectifier inoperable
(Gelijkrichter niet
bruikbaar)

De PFC-gelijkrichter of de oplader is niet
bruikbaar.

-

831

-

Inverter inoperable
(Omvormer niet
bruikbaar)

De omvormer is niet bruikbaar.

-

HMI_1

-

ABUS communication
inoperable (ABUScommunicatie niet
bruikbaar)

Communicatie via ABUS werkt niet.

De ABUS-bedrading
controleren

HMI_2

-

ABUS supply missing
(ABUS-voeding
ontbreekt)

De SELV4-voeding van de HMI ontbreekt.

De ABUS-bedrading
controleren

HMI_3

-

No more space for
configurations in HMI
FLASH memory (Geen
ruimte voor
configuraties in HMI
FLASH-geheugen)

Het HMI Flash-geheugen heeft onvoldoende
vrije ruimte om de configuratiewijziging op te
slaan.

De HMI-voeding
ontkoppelen en
opnieuw verbinden

HMI_4

-

HMI SRAM is
inoperable (HMI SRAM
is niet bruikbaar)

De externe SRAM op de HMI is niet
bruikbaar.

-

HMI_5

-

(HMI code memory
checksum invalid) HMI
controlesom voor
codegeheugen
ongeldig

De HMI-firmware heeft een ongeldige CRC
voor het codegeheugen gedetecteerd.

-

Beschrijvingen van logboekgebeurtenissen
In de volgende tabel staan alle gebeurtenissen die op het display kunnen worden
weergegeven en waaraan leds en relais kunnen worden toegewezen:
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10–80 kVA

Problemen oplossen

Nummer

Logboektekst voor
alarm

Logboektekst
wanneer alarm is
opgelost

Alarmtekst

11

Standby (Stand-by)

-

15

Battery operation
(Batterijbedrijf)

16

Beschrijving van het
alarm

Corrigerende
handeling

Standby (Stand-by)

Het systeem bevindt
zich in stand-by.

-

-

Battery operation
(Batterijbedrijf)

Het systeem bevindt
zich in batterijbedrijf.

-

Normal operation
(Normaal bedrijf)

-

Normal operation
(Normaal bedrijf)

Het systeem bevindt
zich in normaal bedrijf.

-

17

Requested Bypass
(Aangevraagde
bypass)

-

Requested Static
bypass
(Aangevraagde
statische bypass)

Het systeem bevindt
zich in aangevraagde
statische bypass
vanwege een
gebruikersaanvraag.

-

18

Temporary Bypass
(Tijdelijke bypass)

-

Temporary Static
bypass (Tijdelijke
statische bypass)

Het systeem bevindt
zich in tijdelijke
statische bypass
vanwege een
probleem in het
systeem.

Controleer in het
gebeurtenislogboek
waarom het systeem
naar statische bypass
is overgeschakeld

40

Charger OFF (Lader
UIT)

-

Charger OFF (Lader
UIT)

De batterijlader is in de
stand UIT gezet. De
batterijen worden in
deze stand niet
opgeladen.

-

41

Float charge
(Druppelladen)

-

Float charge
(Druppelladen)

De batterijlader is in de
stand Float charge
(Druppelladen) gezet.
De batterijen worden
opgeladen met de
geconfigureerde
druppellaadspanning.

-

42

Boost charge
(Snelladen)

-

Boost charge
(Snelladen)

De batterijlader is in de
modus Boost charge
(Snelladen) gezet. De
batterijen worden
opgeladen met de
geconfigureerde
snellaadspanning.

-

43

Initial charge (Initieel
laden)

-

Initial charge (Initieel
laden)

De batterijlader is in de
modus Initial charge
(Initieel laden) gezet.
De batterijen worden
opgeladen met de
geconfigureerde
spanning voor initieel
laden.

-

44

Cyclic charge
(Cyclisch laden)

-

Cyclic charge
(Cyclisch laden)

De batterijlader is in de
modus Cyclic charge
(Cyclisch laden)
gezet. De batterijen
worden opgeladen met
de geconfigureerde
spanning voor cyclisch
laden.

-

45

Boost/Init blocked
(Snel/init
geblokkeerd)

Boost/Init allowed
(Snel/init toegestaan)

Boost / Initial-Charge
blocked (Snelladen/
Initieel laden
geblokkeerd)

De digitale ingang om
snel resp. initieel laden
te blokkeren is
geactiveerd.

-

102

PFC inoperable (PFC
niet bruikbaar)

PFC OK (PFC OK)

PFC inoperable (PFC
niet bruikbaar)

Het gelijkrichterdeel
van de stroommodule
werkt niet.

-

110

Charger inoperable
(Lader niet
bruikbaar)

Charger OK (Lader
OK)

Charger inoperable
(Lader niet bruikbaar)

Het laderdeel van de
stroommodule werkt
niet.

-

132

Inverter inoperable
(Omvormer niet
bruikbaar)

Inverter OK
(Omvormer OK)

Inverter inoperable
(Omvormer niet
bruikbaar)

Het omvormerdeel van
de stroommodule
werkt niet.

-

146

Inverter async.
(Omvormer asynchr.)

Inverter sync.
(Omvormer synchr.)

Inverter
asynchronous
(Omvormer
asynchroon)

De UPS kan niet
worden
gesynchroniseerd met
de bypassbron.

De kwaliteit van de
bypassbron (spanning,
frequentie) controleren

42

990–5731A–022

Problemen oplossen

10–80 kVA

Nummer

Logboektekst voor
alarm

Logboektekst
wanneer alarm is
opgelost

161

Static Bypass ON
(Statische bypass
AAN)

Static Bypass OFF
(Statische bypass
UIT)

162

SBS inoperable (SBS
niet bruikbaar)

SBS OK (SBS OK)

163

SBS Indep fired (SBS
onafh. geactiveerd)

SBS OK (SBS OK)

Beschrijving van het
alarm

Corrigerende
handeling

SBS ON (SBS AAN)

Het systeem bevindt
zich in statische
bypass. De bypass
voedt de belasting
(tijdelijke of
aangevraagde
statische bypass).

-

SBS inoperable (SBS
niet bruikbaar)

De statische-bypassschakelaar is niet
geactiveerd, de
communicatiebedrading van de UPScontroller met de
controller van de
statische-bypassschakelaar is
ontkoppeld of de
controller van de
statische-bypassschakelaar is niet
bruikbaar.

Controleren of de
controllerkaart voor de
statische-bypassschakelaar
geactiveerd is

Alarmtekst

SBS Independent
fired (SBS
onafhankelijk
geactiveerd)

De SBS wordt niet
meer beheerd door de
UPS-controller en is
vergrendeld in de
actieve modus.

De
communicatiebedrading tussen de
hoofdcontroller en de
controller van de
statische-bypassschakelaar controleren
De werking van de
controllerkaart voor de
statische-bypassschakelaar controleren
De
communicatiekabels
controleren
De werking van de
UPS-controller
controleren
Deze modus kan
alleen worden verlaten
door de SBScontrollerkaart
opnieuw in te stellen.
Dit moet worden
gedaan door de
handmatige bypassschakelaar in te stellen
op 'Bypass'

164

SBS DC detected
(SBS DC
gedetecteerd)

SBS DC OK (SBS DC
OK)

SBS DC detected
(SBS DC
gedetecteerd)

DC-inhoud
gedetecteerd in
aangevraagde
statische bypass.

-

166

Q601: BYPASS (601:
BYPASS)

-

MBS: BYPASS (MBS:
BYPASS)

De handmatige
bypass-schakelaar
staat in de stand
BYPASS.

-

167

Q601: AUTO (Q601:
AUTOM.)

-

MBS: AUTO (MBS:
AUTOM.)

De handmatige
bypass-schakelaar
staat in de stand
AUTO.

-

181

PM temp. warning
(SM-temp.
waarschuwing)

PM temp. OK (SM
temp. OK)

PM Temperature
warning (SMtemperatuur
waarschuwing)

De temperatuur van de
stroommodule is hoger
dan 90 °C.

De luchtinlaat van de
UPS controleren
De ventilatormodule
controleren
De
omgevingstemperatuur controleren
De belasting
verminderen

182

PM overtemperature
(SM oververhit)

990–5731A–022

PM temp. OK (SM
temp. OK)

PM Overtemperature
(SM oververhit)

De temperatuur van de
stroommodule is hoger
dan 100 °C (vertraging
van 60 seconden). De
omvormer wordt
onmiddellijk
afgesloten.

De luchtinlaat van de
UPS controleren
De ventilatormodule
controleren
De
omgevingstemperatuur controleren
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10–80 kVA

Nummer

Problemen oplossen

Logboektekst voor
alarm

Logboektekst
wanneer alarm is
opgelost

Alarmtekst

Beschrijving van het
alarm

Corrigerende
handeling
De belasting
verminderen

183

T001
overtemperature
(T001 oververhit)

T001 temp. OK (T001
temp. OK)

T001
Overtemperature
(T001 oververhit)

De temperatuur van de
netvoedingstransformator van de
gelijkrichter is hoger
dan de
geconfigureerde
drempel. Na 10
minuten wordt de
gelijkrichter
uitgeschakeld en
schakelt het systeem
over op batterijbedrijf.

De luchtinlaat van de
UPS controleren
De ventilatormodule
controleren
De
omgevingstemperatuur controleren
De laadstroom van de
batterij verminderen
De belasting
verminderen

184

185

T401
overtemperature
(T401 oververhit)

T501
overtemperature
(T501 oververhit)

T401 temp. OK (T401
temp. OK)

T501 temp. OK (T501
temp. OK)

T401
Overtemperature
(T401 oververhit)

T501
Overtemperature
(T501 oververhit)

De temperatuur van de
uitgangstransformator
is hoger dan de
geconfigureerde
drempel. Na 10
minuten probeert het
systeem in de
volgende 2 minuten
over te schakelen op
statische bypass. Als
er niet op statische
bypass kan worden
overgeschakeld
vanwege een slechte
bypasskwaliteit, wordt
de omvormer na deze
2 minuten
uitgeschakeld.

De luchtinlaat van de
UPS controleren

De temperatuur van de
bypasstransformator is
hoger dan de drempel.

De luchtinlaat van de
UPS controleren

De ventilatormodule
controleren
De
omgevingstemperatuur controleren
De belasting
verminderen

De ventilatormodule
controleren
De
omgevingstemperatuur controleren
De belasting
verminderen

186

Bat. temp. warning
(Batt. temp.
waarschuwing)

Battery temp. OK
(Batt. temp. OK)

Battery temperature
warning
(Batterijtemperatuur
waarschuwing)

De batterijtemperatuur
is hoger dan het
geconfigureerde
waarschuwingsniveau.

De luchtinlaat
controleren
De
omgevingstemperatuur controleren
De laadstroom
controleren
De status van de
batterij controleren

187

Bat. temp. shutdown
(Batt. temp.
uitschakeling)

Battery temp. OK
(Batt. temp. OK)

Battery temperature
shutdown
(Batterijtemperatuur
uitschakeling)

De batterijtemperatuur
is hoger dan het
geconfigureerde
uitschakelniveau. De
batterijlader wordt
uitgeschakeld.

De luchtinlaat
controleren
De
omgevingstemperatuur controleren
De status van de
batterij controleren

189

44

Temp. 1 warning
(Temp. 1
waarschuwing)

Temp. 1 OK (Temp. 1
OK)

Temperature 1
warning
(Temperatuur 1
waarschuwing)

De sensor, die is
verbonden met de
externe
verbindingskaart, meet
een temperatuur
boven het
geconfigureerde
waarschuwingsniveau.

-

990–5731A–022

Problemen oplossen

10–80 kVA
Logboektekst
wanneer alarm is
opgelost

Beschrijving van het
alarm

Corrigerende
handeling

Temperature 2
warning
(Temperatuur 2
waarschuwing)

De sensor, die is
verbonden met de
externe
verbindingskaart, meet
een temperatuur
boven het
geconfigureerde
waarschuwingsniveau.

-

Temp. 3 OK (Temp. 3
OK)

Temperature 3
warning
(Temperatuur 3
waarschuwing)

De sensor, die is
verbonden met de
externe
verbindingskaart, meet
een temperatuur
boven het
geconfigureerde
waarschuwingsniveau.

-

T001 sensor inop.
(T001-sensor niet
bruikbaar)

T001 sensor OK
(T001-sensor OK)

T001 temperature
sensor inoperable
(T001temperatuursensor
niet bruikbaar)

De temperatuursensor
van de
netvoedingsingangstransformator is niet
verbonden of is
kortgesloten.

De bedrading van de
temperatuursensor
controleren

193

T401 sensor inop.
(T401-sensor niet
bruikbaar)

T401 sensor OK
(T401-sensor OK)

T401 temperature
sensor inoperable
(T401temperatuursensor
niet bruikbaar)

De temperatuursensor
van de
uitgangstransformator
is niet verbonden of is
kortgesloten.

De bedrading van de
temperatuursensor
controleren

194

T501 sensor inop.
(T501-sensor niet
bruikbaar)

T501 sensor OK
(T501-sensor OK)

T501 Temperature
sensor inoperable
(T501temperatuursensor
niet bruikbaar)

De temperatuursensor
van de
bypasstransformator is
niet verbonden of is
kortgesloten.

De bedrading van de
temperatuursensor
controleren

200

PM fan inoperable
(SM-ventilator niet
bruikbaar)

PM fans OK (SMventilators OK)

PM fan inoperable
(SM-ventilator niet
bruikbaar)

Een van de
stroommoduleventilators is niet bruikbaar.

De ventilators van de
stroommodules
controleren

201

SBS fan inoperable
(SBS-ventilator niet
bruikbaar)

SBS fan OK (SBSventilator OK)

SBS fan inoperable
(SBS-ventilator niet
bruikbaar)

Een van de ventilators
van de statischebypass-schakelaar is
niet bruikbaar.

De ventilators van de
statische-bypassschakelaar controleren

202

Trafo fan inoperable
(Trafo-ventilator niet
bruikbaar)

Trafo fans OK (Trafoventilator OK)

Trafo fan inoperable
(Trafo-ventilator niet
bruikbaar)

Een van de
transformatorventilators is niet bruikbaar
(gelijkrichter-,
uitgangs- of
bypasstransformator).

De
transformatorventilators controleren

220

Mains RMS not OK
(Netvoeding RMS
niet OK)

Mains RMS OK
(Netvoeding RMS
OK)

Mains RMS not OK
(Netvoeding RMS niet
OK)

De netspanning van
de gelijkrichter is
buiten de
geconfigureerde
tolerantie.

De kwaliteit van de
netvoedingsingang
(spanning en
frequentie) controleren

221

Mains Inp RMS not
OK
(Netvoedingsingang
RMS niet OK)

Mains Input RMS OK
(Netvoedingsingang
RMS OK)

Mains input RMS not
OK
(Netvoedingsingang
RMS niet OK)

De netspanning van
de gelijkrichter aan de
primaire zijde van de
ingangstransformator
is buiten de
geconfigureerde
tolerantie.

De kwaliteit van de
netvoedingsingang
(spanning en
frequentie) controleren

222

Mains FAST not OK
(Netvoeding FAST
niet OK)

Mains FAST OK
(Netvoeding FAST
OK)

Mains FAST not OK
(Netvoeding FAST
niet OK)

De netspanning van
de gelijkrichter is
buiten de tolerantie.

-

223

Mains freq. not OK
(Netvoedingsfreq.
niet OK)

Mains frequency OK
(Netvoedingsfrequentie OK)

Mains frequency not
OK
(Netvoedingsfrequentie niet OK)

De
netvoedingsfrequentie
van de gelijkrichter is
buiten de
geconfigureerde
tolerantie.

-

224

Mains phase missing
(Netvoedingsfase
ontbreekt)

Mains phases OK
(Netvoedingsfases
OK)

Mains phase missing
(Netvoedingsfase
ontbreekt)

Netvoedingsingangsfase van gelijkrichter
ontbreekt.

De contacten van de
ingangsschakelaar
controleren

Nummer

Logboektekst voor
alarm

190

Temp. 2 warning
(Temp. 2
waarschuwing)

Temp. 2 OK (Temp. 2
OK)

191

Temp. 3 warning
(Temp. 3
waarschuwing)

192
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Alarmtekst
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10–80 kVA

Nummer

Problemen oplossen

Logboektekst voor
alarm

Logboektekst
wanneer alarm is
opgelost

Alarmtekst

Beschrijving van het
alarm

Corrigerende
handeling
De controlebedrading
van de
ingangsspanningsmeting controleren
De juiste bedrading
van de
ingangstransformator
controleren

225

Mains In.Ph. missing
(Netvoedingsingangsfase ontbreekt)

Mains Inp. phases
OK
(Netvoedingsingangsfases OK)

Mains input phase
missing
(Netvoedingingangsfase ontbreekt)

Eén fase van de
netspanning van de
gelijkrichter aan de
primaire zijde van de
ingangstransformator
ontbreekt.

De contacten van de
ingangsschakelaar
controleren
De controlebedrading
van de
ingangsspanningsmeting controleren

228

Mains synch.
missing (Synchr.
netvoeding
ontbreekt)

Mains synch. OK
(Synchr. netvoeding
OK)

Mains synch missing
(Synchr. netvoeding
ontbreekt)

De gelijkrichter van de
netvoedings-PFC kan
niet synchroniseren
met de
netvoedingsingang
van de gelijkrichter.

De kwaliteit van de
netvoedingsingang
(spanning en
frequentie) controleren

229

Mains neutral lost
(Netvoedingsnulleider verloren)

Mains neutral OK
((Netvoedingsnulleider OK)

Mains neutral
missing
(Netvoedingsnulleider ontbreekt)

De
netvoedingsnulleider
van de gelijkrichter
ontbreekt.

De bedrading van de
netvoedingsnulleider
controleren

240

Bypass RMS not OK
(Bypass RMS niet
OK)

Bypass RMS OK
(Bypass RMS OK)

Bypass RMS not OK
(Bypass RMS niet
OK)

De bypass-spanning is
buiten de
geconfigureerde
tolerantie. De UPS kan
niet overschakelen
naar statische bypass.

-

241

Byp. Inp. RMS not
OK (Omv. ing. RMS
niet OK)

Bypass Input RMS
OK (Bypassingang
RMS OK)

Bypass input RMS
not OK
(Bypassingang RMS
niet OK)

De netspanning van
de bypass aan de
primaire zijde van de
bypasstransformator is
buiten de
geconfigureerde
tolerantie.

-

242

Bypass FAST not OK
(Bypass FAST niet
OK)

Bypass FAST OK
(Bypass FAST OK)

Bypass FAST not OK
(Bypass FAST niet
OK)

De bypass-spanning is
buiten de
geconfigureerde
tolerantie. De UPS kan
niet overschakelen
naar statische bypass.

-

243

Bypass freq. not OK
(Bypassfreq. niet OK)

Bypass frequency
OK Bypassfrequentie
OK)

Bypass frequency
not OK
(Bypassfrequentie
niet OK)

De bypassfrequentie is
buiten de
geconfigureerde
tolerantie. De UPS kan
niet overschakelen
naar statische bypass.

-

244

Bypass phase
missing (Bypassfase
ontbreekt)

Bypass phases OK
(Bypassfases
ontbreken)

Bypass phase
missing (Bypassfase
ontbreekt)

Eén fase van de
bypassnetvoeding
ontbreekt.

-

245

Byp. In. phase miss.
(Bypassingangsfase
ontbreekt)

Byp. Inp. phases OK
(Bypassingangsfases
ontbreken)

Bypass input phase
missing
(Bypassingangsfase
ontbreekt)

Eén fase van de
bypass-spanning aan
de primaire zijde van
de transformator
ontbreekt.

-

260

Inv. Out. RMS not OK
(Omv. uitg. RMS niet
OK)

Inv. Out. RMS OK
(Omv. uitg. RMS OK)

Inverter output RMS
not OK
(Omvormeruitgang
RMS niet OK)

De uitgangsspanning
van de UPS is buiten
de geconfigureerde
tolerantie.

-

261

Output RMS not OK
(Uitgang RMS niet
OK)

Output RMS OK
(Uitgang RMS OK)

Output RMS not OK
(Uitgang RMS niet
OK)

De uitgangsspanning
aan de secundaire
zijde van de
uitgangstransformator
is buiten de
geconfigureerde
tolerantie.

-

46
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Problemen oplossen

10–80 kVA
Logboektekst
wanneer alarm is
opgelost

Beschrijving van het
alarm

Corrigerende
handeling

Output FAST not OK
(Uitgang FAST niet
OK)

De uitgangsspanning
van de UPS is buiten
de geconfigureerde
tolerantie.

-

Output frequency OK
(Uitgangsfrequentie
OK)

Output frequency not
OK
(Uitgangsfrequentie
niet OK)

De uitgangsfrequentie
van de UPS is buiten
de geconfigureerde
tolerantie.

-

Output phase
missing
(Uitgangsfase
ontbreekt)

Output phases OK
(Uitgangsfases OK)

Output phase
missing
(Uitgangsfase
ontbreekt)

Eén fase van de
uitgangsspanning aan
de secundaire zijde
van de transformator
ontbreekt.

-

267

High load warning
(Waarschuwing hoge
belasting)

Load OK (Belasting
OK)

High Load warning
(Waarschuwing hoge
belasting)

De belasting is boven
het geconfigureerde
belastingalarmniveau.

De belasting
verminderen

268

Current limitation
(Stroombeperking)

No limitation (Geen
beperking)

Current limitation
(Stroombeperking)

De
omvormerstroombeperker is actief.

De belasting
verminderen

269

Overload
(Overbelasting)

No overload (Geen
overbelasting)

Output overloaded
(Uitgang overbelast)

De UPS-uitgang is
overbelast (>105%).

De belasting
verminderen

301

High Bat.V. shutdown
(Uitschakeling hoge
batt.sp.)

Battery voltage OK
(Batterijspanning
OK)

High Battery
shutdown
(Uitschakeling hoge
batterijspanning)

De batterijspanning is
hoger dan het
geconfigureerde
uitschakelniveau voor
hoge batterijspanning.
De lader wordt
uitgeschakeld.

-

304

High Battery voltage
(Hoge
batterijspanning)

Battery voltage OK
(Batterijspanning
OK)

High Battery warning
(Waarschuwing hoog
batterijvermogen)

De batterijspanning is
hoger dan het
geconfigureerde
waarschuwingsniveau
voor hoge
batterijspanning. Deze
waarschuwing wordt
onderdrukt in
batterijbedrijf.

-

305

Low Battery voltage
(Lage
batterijspanning)

Battery voltage OK
(Batterijspanning
OK)

Battery discharged
(Batterij leeg)

De batterijspanning is
lager dan het
geconfigureerde
waarschuwingsniveau
voor lage
batterijspanning.

De batterij opladen

306

Battery discharged
(Batterij leeg)

Battery OK (Batterij
OK)

Low Battery
shutdown
(Uitschakeling lage
batterijspanning)

De batterijspanning is
lager dan het
geconfigureerde
uitschakelniveau voor
lage batterijspanning.

De batterij opladen

307

Battery earth fault
pos (Fout
batterijaarding pos)

No bat. earth fault
(Geen fout
batterijaarding)

Battery earth fault
positive (Fout
batterijaarding
positief)

De UPS meet een
positieve fout in de
batterijaarding.

De batterijkabels
controleren

308

Battery earth fault
neg (Fout
batterijaarding neg)

No bat. earth fault
(Geen fout
batterijaarding)

Battery earth fault
negative (Fout
batterijaarding
negatief)

De UPS meet een
negatieve fout in de
batterijaarding.

De batterijkabels
controleren

309

ABM test Start (ABMtest gestart)

-

ABM test started
(ABM-test gestart)

De geavanceerde
batterijbewaking is
gestart.

-

310

ABM test End (ABMtest voltooid)

-

ABM test done (ABMtest uitgevoerd)

De geavanceerde
batterijbewaking is
voltooid.

-

311

ABM test Stop (ABMtest gestopt)

-

ABM test aborted
(ABM-test
afgebroken)

De geavanceerde
batterijbewaking is
afgebroken.

-

312

Battery Weak
(Batterij zwak)

Battery OK (Batterij
OK)

Battery Weak
(Batterij zwak)

De geavanceerde
batterijbewaking heeft

De batterij opladen

Nummer

Logboektekst voor
alarm

262

Output FAST not OK
(Uitgang FAST niet
OK)

Output FAST OK
(Uitgang FAST OK)

263

Output freq. not OK
(Uitgangsfreq. niet
OK)

264
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Alarmtekst
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10–80 kVA

Nummer

Problemen oplossen

Logboektekst voor
alarm

Logboektekst
wanneer alarm is
opgelost

Alarmtekst

Beschrijving van het
alarm

Corrigerende
handeling

een zwakke batterij
gedetecteerd.

De batterij
onderhouden

313

Battery inoperable
(Batterij niet
bruikbaar)

Battery OK (Batterij
OK)

Battery inoperable
(Batterij niet
bruikbaar)

De geavanceerde
batterijbewaking heeft
een onbruikbare
batterij gedetecteerd.

De batterij
onderhouden

314

Low runtime warning
(Waarschuwing lage
autonomietijd)

Runtime OK
(Autonomietijd OK)

Low runtime warning
(Waarschuwing lage
autonomietijd)

Autonomie van batterij
is minder dan 2
minuten boven het
geconfigureerde
waarschuwingsniveau.

-

315

Low runtime alarm
(Alarm lage
autonomietijd)

Runtime OK
(Autonomietijd OK)

Low runtime alarm
(Alarm lage
autonomietijd)

Autonomie van batterij
is onder het
geconfigureerde
batterijautonomieniveau.

-

316

Discharge test Start
(Ontladingstest
gestart)

-

Discharge test
started
(Ontladingstest
gestart)

De ontladingstest van
de batterij is gestart.

-

317

Discharge test End
(Ontladingstest
voltooid)

-

Discharge test done
(Ontladingstest
uitgevoerd)

De ontladingstest van
de batterij is voltooid.

-

318

Discharge test Stop
(Ontladingstest
gestopt)

-

Discharge test
aborted
(Ontladingstest
afgebroken)

De ontladingstest van
de batterij is
afgebroken.

-

330

Q001: open (Q001:
geopend)

Q001: closed (Q001:
gesloten)

Q001 open (Q001
geopend)

Netvoedingsingangschakelaar van
gelijkrichter Q001 staat
open.

-

331

Q201/Q202: open
(Q201/Q202:
geopend)

Q201/Q202: closed
(Q201/Q202:
gesloten)

Q201/Q202 open
(Q201/Q202 geopend)

Batterijschakelaar
Q201 / Q202 staat
open.

-

332

Q501: open (Q501:
geopend)

Q501: closed (Q501:
gesloten)

Q501 open (Q501
geopend)

Netvoedingsingangschakelaar van bypass
Q501 staat open.

-

334

Q611: open (Q611:
geopend)

Q611: closed (Q611:
gesloten)

Q611 open (Q611
geopend)

Belastinguitgangsschakelaar Q611 staat
open.

-

338

K401: open (K401:
geopend)

K401: closed (K401:
gesloten)

K401 open (K401
geopend)

Backfeed-contact van
bypass K401 staat
open.

-

339

Q528: open (Q528:
geopend)

Q528: closed (Q528:
gesloten)

Q528 open (Q528
geopend)

SBSingangsschakelaar
Q528 staat open.

351

ABUS term incorrect
(ABUSafsluitweerstand
onjuist)

ABUS term OK
(ABUSafsluitweerstand OK)

ABUS termination
incorrect (ABUSafsluitweerstand
onjuist)

De ABUS-bedrading is
ontkoppeld of de
ABUSafsluitweerstand is
onjuist.

-

371

No parallel master
(Geen parallelle
master)

Par. master selected
(Par. master
geselecteerd)

No parallel master
(Geen parallelle
master)

Er is geen master
aanwezig in het
redundante systeem.

-

374

Parallel load alarm
(Alarm parallelle
belasting)

Parallel load OK
(Parallelle belasting
OK)

Parallel load alarm
(Alarm parallelle
belasting)

De werkelijke belasting
is te hoog om
redundant bedrijf te
garanderen. Als één
UPS wordt
uitgeschakeld, zouden
de resterende
systemen overbelast
worden.

-

375

Redundancy alarm
(Redundantie-alarm)

Redundancy OK
(Redundantie OK)

Redundancy alarm
(Redundantie-alarm)

Ten minste één UPS is
geïsoleerd of
uitgeschakeld. In dit

-
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Problemen oplossen

Nummer

Logboektekst voor
alarm

10–80 kVA
Logboektekst
wanneer alarm is
opgelost

Alarmtekst

Beschrijving van het
alarm

Corrigerende
handeling

geval is de
redundantiemodus niet
gegarandeerd.
397

PBUS1 com
inoperable (PBUS1
com niet bruikbaar)

PBUS1 OK (PBUS1
OK)

PBUS1
communication
inoperable (PBUS1communicatie niet
bruikbaar)

De interne of externe
PBUS1-bedrading
(parallelle bus) is
ontkoppeld of de
PBUS1afsluitweerstand is
onjuist.

-

398

PBUS2 com
inoperable (PBUS2
com niet bruikbaar)

PBUS2 OK (PBUS2
OK)

PBUS2
communication
inoperable (PBUS2communicatie niet
bruikbaar)

De interne of externe
PBUS2-bedrading
(parallelle bus) is
ontkoppeld of de
PBUS2afsluitweerstand is
onjuist.

-

399

PBUS1 term
incorrect (PBUS1afsluitweerstand
onjuist)

PBUS1 term OK
(PBUS1afsluitweerstand OK)

PBUS 1 termination
incorrect (PBUS 1afsluitweerstand
onjuist)

De interne of externe
PBUS1-bedrading
(parallelle bus) is
ontkoppeld of de
PBUS1afsluitweerstand is
onjuist.

-

400

PBUS2 term
incorrect (PBUS2afsluitweerstand
onjuist)

PBUS2 term OK
(PBUS2afsluitweerstand OK)

PBUS 2 termination
incorrect (PBUS 2afsluitweerstand
onjuist)

De interne of externe
PBUS2-bedrading
(parallelle bus) is
ontkoppeld of de
PBUS2afsluitweerstand is
onjuist.

-

440

EPO active (EPO
actief)

EPO cleared (EPO
gewist)

Emergency Power
Off (EPO)
(Nooduitschakeling
(EPO))

De digitale ingang
'emergency power off
(EPO)' is geactiveerd
(contact open) of de
EPO-bedrading is
ontkoppeld.

-

447

Int inoperable state
(Int onbruikbare
toestand)

Int operation OK (Int.
bedrijf OK)

Internal inoperable
state (Interne
onbruikbare
toestand)

Er is een interne
onbruikbare toestand
gedetecteerd.

-

448

Locked in Bypass
(Vergrendeld in
bypass)

Bypass unlocked
(Bypass ontgrendeld)

SBS locked (SBS
vergrendeld)

Het systeem is
vergrendeld in
statische bypass na 8
mislukte pogingen om
terug naar normaal of
batterijbedrijf te
schakelen.

-

663

LCM Fan Module
(LCMventilatormodule)

-

LCM Alert 1 (LCM
waarschuwing 1)

Life Cycle Monitoring
raadt aan om de
ventilatormodules te
vervangen.

-

668

LCM Battery (LCMbatterij)

-

LCM Alert 2 (LCM
waarschuwing 2)

Life Cycle Monitoring
raadt aan om de
batterij te vervangen.

-

673

LCM Power Module
(LCM-stroommodule)

-

LCM Alert 3 (LCM
waarschuwing 3)

Life Cycle Monitoring
raadt aan om de
stroommodules te
vervangen.

-

678

LCM Air Filter (LCMluchtfilter)

-

LCM Alert 4 (LCM
waarschuwing 4)

Life Cycle Monitoring
raadt aan om de
luchtfilters te
vervangen.

-

683

LCM 10 Year (LCM 10
jaar)

-

LCM Alert 5 (LCM
waarschuwing 5)

Life Cycle Monitoring
raadt aan om de
tienjaarlijkse
onderdeelvervanging
uit te voeren.

-
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10–80 kVA

Problemen oplossen
Logboektekst
wanneer alarm is
opgelost

Alarmtekst

BlockBst/Init
(BlokkSnl/Init)

-

739

ForceToBoost
(Forceren naar
Snelladen)

800

Beschrijving van het
alarm

Corrigerende
handeling

ECB-In1 (ECB-In1)

Kaart voor externe
aansluitingen ingang 1
geopend/gesloten

-

-

ECB-In2 (ECB-In2)

Kaart voor externe
aansluitingen ingang 2
geopend/gesloten

-

-

-

Common Alarm
(Algemeen alarm)

Er is ten minste één
waarschuwing in
behandeling in het
systeem.

-

803

-

-

SBS inoperable (SBS
niet bruikbaar)

De communicatie met
de SBS werkt niet of
DC is gedetecteerd
tijdens de
aangevraagde
statische bypass.

-

807

-

-

Bypass out of
tolerance (Bypass
buiten tolerantie)

De bypass-spanning is
buiten de
geconfigureerde
tolerantie, een fase
ontbreekt, er is een
ongeldige faserotatie
of de frequentie is
buiten de
geconfigureerde
tolerantie.

-

808

-

-

Output out of
tolerance (Uitgang
buiten tolerantie)

De uitgangsspanning
of de frequentie is
buiten de
geconfigureerde
tolerantie.

-

812

-

-

Mains out of
tolerance
(Netvoeding buiten
tolerantie)

De
netvoedingsingangsspanning is buiten de
geconfigureerde
tolerantie, een fase
ontbreekt, er is een
ongeldige faserotatie
of de frequentie is
buiten de
geconfigureerde
tolerantie.

-

814

-

-

Overtemperature
(Oververhitting)

De UPS meet een
temperatuur boven de
drempel in een van de
stroommodules of in
een van de
stroomtransformators.

De luchtinlaat en de
luchtfilters controleren

Nummer

Logboektekst voor
alarm

738

De
omgevingstemperatuur controleren
De uitgangsbelasting
controleren

823

-

-

Battery out of
tolerance (Batterij
buiten tolerantie)

De batterijspanning is
buiten de
geconfigureerde
tolerantie of de batterijautonomie is te kort.

-

825

-

-

Fan inoperable
(Ventilator
onbruikbaar)

Een van de
transformator-, SBSof
stroommoduleventilators is niet bruikbaar.

De werking van de
ventilators controleren

826

-

-

Battery earth fault
(Fout batterijaarding)

De UPS meet een fout
in de batterijaarding.

De batterijkabels
controleren

830

-

-

Rectifier inoperable
(Gelijkrichter niet
bruikbaar)

De PFC-gelijkrichter of
de oplader is niet
bruikbaar.

-

831

-

-

Inverter inoperable
(Omvormer niet
bruikbaar)

De omvormer is niet
bruikbaar.

-
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Problemen oplossen

10–80 kVA

Systeemspecifieke leds voor alarmindicatie
Alarmleds op de display-interface

Nummer

Led-tekst

Beschrijving van het alarm

Corrigerende handeling

812

Mains out of tolerance (Netvoeding
buiten tolerantie)

De netvoedingsingangsspanning is
buiten de geconfigureerde tolerantie,
een fase ontbreekt, er is een ongeldige
faserotatie of de frequentie is buiten de
geconfigureerde tolerantie.

-

807

Bypass out of tolerance (Bypass
buiten tolerantie)

De bypass-spanning is buiten de
geconfigureerde tolerantie, een fase
ontbreekt, er is een faserotatiefout of de
frequentie is buiten de geconfigureerde
tolerantie.

-

269

Output overloaded (Uitgang
overbelast)

De UPS-uitgang is overbelast (>105%).

De belasting verminderen

146

Inverter asynchronous (Omvormer
asynchroon)

De UPS kan niet worden
gesynchroniseerd met de bypassbron.

De kwaliteit van de bypassbron
(spanning, frequentie) controleren

305

Battery discharged (Batterij leeg)

De batterijspanning is lager dan het
geconfigureerde waarschuwingsniveau
voor lage batterijspanning.

De batterij opladen

331

Q201/Q202 open (Q201/Q202
geopend)

Batterijschakelaar Q201 / Q202 staat
open.

-

830

Rectifier inoperable (Gelijkrichter niet
bruikbaar)

De PFC-gelijkrichter of de oplader is niet
bruikbaar.

-

831

Inverter inoperable (Omvormer niet
bruikbaar)

De omvormer is niet bruikbaar.

-

803

SBS inoperable (SBS niet bruikbaar)

De communicatie met de statischebypass-schakelaar werkt niet of DC is
gedetecteerd tijdens de aangevraagde
statische bypass.

-

825

Fan inoperable (Ventilator
onbruikbaar)

Een van de transformator-, SBS- of
stroommoduleventilators is niet
bruikbaar.

-

814

Overtemperature (Oververhitting)

De UPS meet een temperatuur boven
de drempel in een van de
stroommodules of in een van de
stroomtransformators.

De luchtinlaat en de luchtfilters
controleren
De omgevingstemperatuur controleren
De uitgangsbelasting controleren
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10–80 kVA

Problemen oplossen

Systeemspecifieke digitale ingangen
Digitale
ingang

Alarmnummer

Alarmtekst

Beschrijving van het
alarm

-

Nooduitschakeling van de
voeding

EPO (EPO)

De digitale ingang
'emergency power off
(EPO)' is geactiveerd
(contact open) of de EPObedrading is ontkoppeld.

Blokkeren van Snelladen/
Initieel laden

BlockBst/Init (BlokkSnl/
Init)

Snelladen en initieel laden
blokkeren

-

ForceToBoost (Forceren
naar Snelladen)

Schakelt de UPS over
naar Snellaadmodus

-

Forceren naar Snelladen

Tekst van ingang

440

ECBEPO
738
ECB-In1
739
ECB-In2

Corrigerende handeling

Systeemspecifieke digitale uitgangen
Digitale
uitgang

Alarmnummer

Tekst van uitgang

Beschrijving van het alarm

Corrigerende handeling

ECBComAl

800

Common Alarm (Algemeen alarm)

Er is ten minste één waarschuwing
in behandeling in het systeem.

-

ECBOut01

15

Battery operation (Batterijbedrijf)

Het systeem bevindt zich in
batterijbedrijf.

-

ECBOut02

161

SBS ON (SBS AAN)

Het systeem bevindt zich in
statische bypass. De bypass voedt
de belasting (tijdelijke of
aangevraagde statische bypass).

-
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