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VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKSER – GEM DISSE
INSTRUKSER
Læs disse instrukser grundigt, og kig på udstyret, så du bliver fortrolig med det, før
du forsøger at installere, betjene, efterse eller vedligeholde det. De følgende
sikkerhedsmeddelelser kan optræde i denne manual eller på udstyret for at advare
om mulige farer. De kan også henlede opmærksomheden på oplysninger, der
tydeliggør eller forenkler en procedure.
Hvis dette symbol føjes til en sikkerhedsmeddelelse med
overskriften "Fare" eller "Advarsel", betyder det, at der er risiko for
farlig elektricitet, som kan medføre personskade, såfremt
instrukserne ikke følges.
Dette er symbolet for sikkerhedsadvarsler. Det bruges til at advare
dig om mulige farer for personskade. Adlyd alle
sikkerhedsmeddelelser med dette symbol for at undgå risiko for
kvæstelse eller død.

FARE
FARE angiver faretruende situationer, som vil medføre dødsfald eller alvorlige
kvæstelser, hvis de ikke undgås.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser
ikke overholdes.

ADVARSEL
ADVARSEL angiver faretruende situationer, som kan medføre dødsfald eller
alvorlige kvæstelser, hvis de ikke undgås.
Personer kan komme i livsfare eller alvorligt til skade, eller udstyr kan blive
beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.

FORSIGTIG
FORSIGTIG angiver faretruende situationer, som kan medføre mindre eller
moderate kvæstelser, hvis de ikke undgås.
Personer kan komme til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis
disse instrukser ikke overholdes.

BEMÆRK
BEMÆRK bruges om aktiviteter, som ikke relaterer til personskader. Symbolet
for sikkerhedsadvarsler bliver ikke brugt til denne type sikkerhedsmeddelelse.
Udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.

Bemærk
Elektrisk udstyr bør kun installeres, bruges, efterses og vedligeholdes af
kvalificeret personale. Schneider Electric fralægger sig ethvert ansvar for
konsekvenser, som skyldes brugen af dette materiale.
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VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKSER –
GEM DISSE INSTRUKSER

En kvalificeret person er én, som har færdigheder og viden, som knytter sig til
konstruktionen, installationen og betjeningen af elektrisk udstyr. Personen er
desuden sikkerhedsuddannet til at genkende og undgå de farer, som det
indebærer.

FCC-erklæring

BEMÆRK
RISIKO FOR INTERFERENS
Dette udstyr er blevet testet og overholder grænserne for en digital enhed i
Klasse A i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Grænserne er fastsat med
henblik på at sikre rimelig beskyttelse mod skadelig intereferens, når udstyret
anvendes i erhvervsmæssige omgivelser. Udstyret genererer, bruger og kan
udsende radiofrekvensenergi, og det kan forårsage skadelig interferens for
radiokommunikation, hvis det ikke installeres og anvendes i overensstemmelse
med instrukserne. Hvis udstyret anvendes i et beboelsesområde, vil det
sandsynligvis forårsage skadelig interferens. I så fald skal brugeren afhjælpe
interferensen for egen regning.
Udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.

Sikkerhedsforanstaltninger

FARE
FARE FOR ELEKTRISK STØD, EKSPLOSION ELLER LYSBUER
Alle sikkerhedsinstrukser i dette dokument skal læses, forstås og følges.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser
ikke overholdes.

FARE
FARE FOR ELEKTRISK STØD, EKSPLOSION ELLER LYSBUER
Start ikke UPS-systemet, efter at kablerne er blevet installeret. Opstarten må
kun udføres af Schneider Electric.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser
ikke overholdes.
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Oversigt

Oversigt
Display
De fire LED-indikatorer til venstre for displayet angiver UPS-enhedens driftsstatus.
De fem navigationstaster til højre bruges til at vælge og åbne menupunkter, til at få
adgang til oplysninger, ændre systemparametre og åbne den kontekstafhængige
hjælp.

A

LAST TIL

Når den grønne LED-indikator lyser, forsyner UPS-enheden lasten.

B

PÅ BAT

Når den gule LED-indikator lyser, forsyner batterierne lasten.

C

BYPASS

Når den gule LED-indikator lyser, forsynes lasten via bypass.

D

FEJL

Når den røde LED-indikator lyser, er der en fejl.

E

LCD-skærm

Viser alarmer, statusdata, vejledninger og opsætningselementer.

F

Piletaster

Ruller gennem og vælger menupunkter.

G

Tasten Hjælp

Åbner den kontekstafhængige hjælp.

H

Enter-tast

Åbner menupunkter og bekræfter ændringer af systemparametrene.

I

ESC-tast

Vender tilbage til den foregående skærm.

990–2386F-004
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Oversigt

Betjen displayet
Skærmen Oversigt er den primære adgang til displayets brugerfunktioner. Med
piletasterne skifter du fra én menu til en anden.
Med Enter-tasten skifter du fra skærmen Oversigt til hovedmenuen.
Fra hovedmenuen er det muligt at styre, konfigurere og overvåge systemet via
undermenuskærmene: Kontrol, Status, Opsætning, LCM, Logning, Display,
Fejl og Hjælp (se menuoversigten). Selektorpilen (→) styres med piletasterne.
Selektorpilen (→) markerer det punkt, du kan åbne ved at trykke på Enter-tasten.
Skærmen Oversigt
Batt xxx%
Last xxx%
xxxVin xxxVout xxHz
Bat-tid: xxt xxmin
Hovedmenuen
→ Kontrol Logning
Status Display
Opsætning Fejl
LCM Hjælp

Menutræ
BEMÆRK: Displayet giver adgang til flere funktioner end beskrevet i denne
manual. Disse funktioner bør ikke anvendes uden assistance fra Schneider
Electrics kundesupport for at undgå uønsket påvirkning af lasten. Hvis du utilsigtet
går længere end de funktioner, som er beskrevet, kan du trykke på ESC-tasten for
at vende tilbage til foregående menuer.
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Oversigt

Menutræet giver en hurtig oversigt over de funktioner og visninger, du må
anvende.

Kontrol

Sluk/Tænd last
UPS ind i/ud af bypass

Status

Vind Vbyp Vout

Støvfilter

Lin lbyp lout

Nulstil støvfilter

kW og kVA
Frekvenser

Last

Last og Batt. og Bat-tid

Nedlukning

Bat-tid

Bat AmpHr/UPS temp

Nulstil

Par. redundans

Alarm-tærskler

System

Parallel status

Alarm
Ur
Andet

Opsætning

Indstillinger

Aktive alarmer
Kontaktinformation
Alarmindstillinger
LCM

Livscyklus overv.
Sprog

Logning

Se log

Kontrast

Se statistikker

Bipperopsætning

Log-menu

Display FW
Fontpakke

Display

Display opsætning
Int. mek. BYP SW

Diagnosticering

Fejl og diagnostik

Q3 Ekstern Byp SW:

Systeminformation

Status fra MBP

Switch status
Rå statusdata

Hjælp

990–2386F-004
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Oversigt

Brugergrænseflade
Set forfra

A. Netværksstyringskort med temperaturføler: Bruges til fjernbetjening og
-overvågning af systemet, e-mailmeddelelser osv. Se den særskilte
brugervejledning, hvis du vil have oplysninger om opsætning og brug:
Netværksstyringskort med miljømonitor – følger med UPS-enheden.
B. Computergrænsefladeport til tilslutning af computere med Schneider Electric
Powerchute®-software.
C. Internt mekanisk bypasshåndtag: Bruges til at bypass hovedforsyningen uden
om UPS-enheden med henblik på direkte forsyning af lasten = intern
bypassdrift. Ikke relevant for parallelle systemer.
D. Serviceport (kun til Schneider Electrics servicepersonale).
E. Displayport til tilslutning af displaykommunikationskabel.
F. Parallel funktionsport.
G. Dokumentationsopbevaring.
H. Strømmodul.
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Drift
BEMÆRK: I denne manual vises kun illustrationer af Galaxy 3500 med
indbyggede batterier, men manualen er beregnet til alle brugere af Galaxy 3500serien. De fleste illustrationer viser 523-mm-skabe, men gælder for begge
skabsstørrelser. Alle forskelle mellem skabsstørrelserne omtales i manualen.

Driftstilstande
UPS-enheden har forskellige driftstilstande. Hvis installationen omfatter et
vedligeholdelsesbypasspanel (MBP), er der også ekstern
vedligeholdesesbypassdrift.

Normal drift
UPS-enheden konverterer strøm fra hovedforsyningen til konditioneret strøm for
den tilsluttede last.

Batteridrift
UPS-enheden forsyner den tilsluttede last fra de interne og (eventuelt tilsluttede)
eksterne batterier i en begrænset periode. UPS-enheden skifter til batteridrift, hvis
strømmen fra hovedforsyningen svigter eller ligger uden for de foruddefinerede
grænser.

Intern bypassdrift
Intern bypass forsyner lasten med strøm fra hovedforsyningen under
vedligeholdelse af de strømførende UPS-dele. Ved intern bypassdrift sendes
strømmen fra hovedforsyningen direkte til den tilsluttede last, hvormed alle interne
UPS-funktioner og -filtre forbigås. Batteribackup er ikke tilgængelig ved intern
bypassdrift, selvom batterierne er tilsluttede.

Ekstern vedligeholdesesbypassdrift
UPS-enheden kan sluttes til et valgfrit eksternt vedligeholdelsesbypasspanel
(MBP). Når det er aktiveret, forbigår dette panel hele UPS-enheden og fører
strømmen fra hovedforsyningen direkte til lasten. En aktiveret ekstern MBP
isolerer UPS-enheden helt og tillader udførelse af vedligeholdelse. En ekstern
MBP er obligatorisk, hvis UPS-enheden kører i parallel.

Valgfri parallel drift
Den tilsluttede last forsynes fra flere UPS-enheder for at øge systemredundansen
eller øge effekten. Det interne mekaniske bypasshåndtag er ikke tilgængeligt.

990–2386F-004
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Enkelt system uden eksternt bypasspanel
Sæt i intern bypassdrift fra normal drift

FARE
FARE FOR ELEKTRISK STØD, EKSPLOSION ELLER LYSBUER
I bypassdrift er batterierne stadig tilsluttede. Hvis der er behov at slukke helt,
skal der slukkes for lasten, og batterierne skal trækkes ud til den røde
frakoblingslinje.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser
ikke overholdes.

FARE
FARE FOR ELEKTRISK STØD, EKSPLOSION ELLER LYSBUER
Lasten beskyttes ikke af UPS-enheden, og strømmen konditioneres ikke, når det
interne mekaniske bypasshåndtag er aktiveret.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser
ikke overholdes.
1. Udfør trin 2-5, hvis UPS-enheden kører og kan styres via displayet. Hvis ikke,
skal du gå direkte til trin 6.
2. Tryk på Enter-tasten på skærmen Oversigt.
3. Gå til Kontrol > UPS til Bypass vha. piletasterne, og tryk på Enter-tasten.
→ UPS til Bypass
Udfør selvtest
Simuler netfejl
Start bat-tid kal
4. Gå til JA, UPS til Bypass vha. piletasterne, og tryk på Enter-tasten.
Bekræft:
UPS til Bypass
NEJ, Afbryd
JA, UPS til Bypass
5. Kontrollér, at UPS-enheden er i bypass. Den grønne LED-indikator for Last til
og den gule for Bypass lyser.

FARE
FARE FOR ELEKTRISK STØD, EKSPLOSION ELLER LYSBUER
Af sikkerhedsmæssige grunde er det kun kvalificeret personale, som må
udføre de næste trin.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse
instrukser ikke overholdes.
6. Fjern frontpanelet fra UPS-enheden.

12

990–2386F-004

10-40 kVA 380/400/415 V og 10-30 kVA
208/220 V

Drift

7. Drej det interne mekaniske bypasshåndtag opad for at aktivere det. Nu bliver
lasten forsynet direkte fra hovedforsyningen.

Sæt i normal drift fra intern bypassdrift

FARE
FARE FOR ELEKTRISK STØD, EKSPLOSION ELLER LYSBUER
Forsøg aldrig at sætte UPS-enheden i normal drift, før du har kontrolleret, at der
ikke er nogen interne UPS-fejl.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser
ikke overholdes.
1. Kontrollér, at UPS-enheden er i bypass. Den grønne LED-indikator for Last til
og den gule for Bypass lyser.
2. Drej det mekaniske bypasshåndtag nedad til vandret position for at deaktivere
den interne bypassdrift.
3. Hvis UPS-enheden ikke er vendt tilbage til normal drift: Tryk på ESC-tasten for
at vende tilbage til de foregående menuer og afslutte bypass på displayet via
Kontrol > UPS ud af Bypass > Ja, UPS ud af Byp.
4. Kontrollér, at UPS-enheden er i normal drift. Den gule LED-indikator BYPASS
slukkes, og den grønne LAST TIL bliver ved med at lyse.

990–2386F-004
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Afbryd strømmen helt
BEMÆRK: Før denne procedure udføres, skal der slukkes for den last, som
forsynes af UPS-enheden.

A. Afbryder til hovedforsyningen
B. UPS
C. Modulært batteriskab
1. Kontrollér, at der er slukket for den last, som forsynes af UPS-enheden.
2. På UPS-enheden: Sluk for lasten på displayet via
Kontrol > Sluk last > JA, sluk last.
3. På det eller de eventuelle modulære batteriskabe: Sæt DC-afbryderen eller
-afbryderne til positionen OFF.
4. På UPS-enheden: Frakobl de eventuelle batterier ved at trække dem ud til den
røde frakoblingslinje på hver batterienhed.
5. På det eller de eventuelle modulære batteriskabe: Frakobl batterierne ved at
trække dem ud til den røde frakoblingslinje, som vises på hver batterienhed.
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6. Sæt afbryderen til hovedforsyningen i positionen OFF eller LOCKED-OUT. Hvis
UPS-enheden har to hovedforsyninger, skal begge forsyninger indstilles til
positionen OFF eller LOCKED-OUT.
Supplerende:
BEMÆRK: Lockoutprocedurerne ved afbryderen til hovedforsyningen skal følges.
Installer om nødvendigt en hængelås.
BEMÆRK: Der findes oplysninger om, hvordan du fjerner batterilåse, i afsnittet
Udskift et batterimodul, side 32 og herunder Fjern og installer batterilåse, side 34.

Udfør en genstart
1. Sæt afbryderen til hovedforsyningen i positionen ON.
2. Hvis installationen omfatter et modulært batteriskab med en DC-afbryder, skal
DC-afbryderen indstilles til positionen ON.
BEMÆRK: Vent ca. 30 sekunder, mens systemet starter op og udfører en
selvtest.
Efter systemopstarten bliver du på displayet bedt om at bekræfte/vælge
spænding og frekvens som vist nedenfor.
3. Når meddelelsen Bekræft spænding vises på skærmen, skal du gå til den
ønskede spænding vha. piletasterne og trykke på Enter-tasten.
4. Når meddelelsen Anvend last vises, skal du gå til Ja vha. piletasterne OP/NED
og trykke på Enter-tasten, hvis UPS-enheden skal levere lastudgang nu. (Hvis
du ikke vil have UPS-lastudgang på nuværende tidspunkt, skal du gå til Nej).
5. Den grønne LED-indikator (LAST TIL) lyser nu. Tryk på ESC-tasten to gange.
Displayet vender tilbage til skærmen Oversigt.
BEMÆRK: UPS-enheden er nu klar til at forsyne lasten.
BEMÆRK: Hvis UPS-systemet under opstart registrerer en anden
indgangsfrekvens end den, som allerede er indstillet, vil brugeren blive bedt om
at vælge den registrerede frekvens. Systemet ændrer ikke selv frekvensen. Af
sikkerhedsmæssige grunde kan indgangsfrekvensen kun ændres af brugeren.
Funktionen med automatisk registrering af frekvens gælder kun for opstart af et
enkelt system. Kontakt Schneider Electric, hvis der opstår et problem.

Enkelt system med eksternt bypasspanel
Sæt i ekstern vedligeholdelsesbypass

FARE
FARE FOR ELEKTRISK STØD, EKSPLOSION ELLER LYSBUER
I bypassdrift er batterierne stadig tilsluttede. Hvis der er behov for at slukke helt,
skal der slukkes for lasten, og batterierne skal trækkes ud til den røde
frakoblingslinje (se Afbryd strømmen helt, side 17 i dette kapitel).
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser
ikke overholdes.
1. Tryk på Enter-tasten på skærmen Oversigt.
Batt xxx%
Last xxx%
xxxVin xxxVout xxHz
Bat-tid: xxt xxmin
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2. Gå til Kontrol vha. piletasterne, og tryk på Enter-tasten.
→ Kontrol Logning
Status Display
Opsætning Fejl
LCM Hjælp

3. Gå til UPS til Bypass vha. piletasterne, og tryk på Enter-tasten.
→ UPS til Bypass
Udfør selvtest
Simuler netfejl
Start bat-tid kal

4. Gå til Ja, UPS til Bypass vha. piletasterne, og tryk på Enter-tasten.
Bekræft:
UPS til Bypass
NEJ, Afbryd
JA, UPS til Bypass

5. På UPS-enheden: Kontrollér, at UPS-enheden er i bypass på displayet. Den
gule LED-indikator for bypass lyser.
6. På det eksterne vedligeholdelsesbypasspanel: Kontrollér, at bypassindikatorlampen (H3) (hvis installeret på panelet) lyser ved Q3.
7. På det eksterne vedligeholdelsesbypasspanel: Drej bypasskontakten (Q3) til
positionen | (ON).
8. På det eksterne vedligeholdelsesbypasspanel: Kontrollér, at indikatorlampen
for udgangskontakten (H2) (hvis installeret på panelet) ved Q2 lyser.
9. På det eksterne vedligeholdelsesbypasspanel: Drej udgangskontakten (Q2) til
positionen O (OFF). Nu forsynes lasten via vedligeholdelsesbypasspanelet.
BEMÆRK: Fortsæt med trin 10–13, hvis du har behov for at slukke UPSenheden helt.
10.Hvis du har behov for at slukke UPS-enheden helt: På det eksterne
vedligeholdelsesbypasspanel: Drej indgangskontakten (Q1) til positionen O
(OFF).
11. På det eller de eventuelle modulære batteriskabe: Sæt DC-afbryderen eller
-afbryderne til positionen OFF.
12.På UPS-enheden: Frakobl de eventuelle batterier ved at trække dem ud til den
røde frakoblingslinje på hver batterienhed.
13.På det eller de eventuelle modulære batteriskabe: Frakobl batterierne ved at
trække dem ud til den røde frakoblingslinje, som vises på hver batterienhed.

Sæt i normal drift fra ekstern vedligeholdelsesbypass

FARE
FARE FOR ELEKTRISK STØD, EKSPLOSION ELLER LYSBUER
Forsøg aldrig at sætte UPS-enheden i normal drift, før du har kontrolleret, at der
ikke er nogen interne UPS-fejl.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser
ikke overholdes.
1. Fortsæt med trin 2-10, hvis UPS-enheden har været helt slukket. Fortsæt med
trin 6-10, hvis UPS-enheden ikke har været helt slukket.
2. På det eller de eventuelle modulære batteriskabe: Tilslut batterierne ved at
skubbe dem ind.
3. På UPS-enheden: Tilslut de eventuelle batterier ved at skubbe dem ind.
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4. På det eller de eventuelle modulære batteriskabe: Indstil DC-afbryderen eller
-afbryderne til positionen ON.
5. På det eksterne vedligeholdelsesbypasspanel: Drej indgangskontakten (Q1) til
positionen | (ON).
6. På det eksterne vedligeholdelsesbypasspanel: Drej udgangskontakten (Q2) til
positionen | (ON). Nu forsynes lasten af UPS-enheden.
7. På UPS-enheden: Kontrollér, at den gule (Bypass) og den grønne LEDindikator (Last til) lyser.
8. På det eksterne vedligeholdelsesbypasspanel: Drej bypasskontakten (Q3) til
positionen O (OFF).
9. Hvis UPS-enheden ikke er vendt tilbage til normal drift: På UPS-enheden:
Afslut bypass på displayet via Kontrol > UPS ud af Bypass > JA, UPS ud af
Byp.
10.På UPS-enheden: Kontrollér, at UPS-enheden er i normal drift. Den gule LEDindikator (Bypass) slukkes, og den grønne (Last til) bliver ved med at lyse.

Afbryd strømmen helt
BEMÆRK: Før denne procedure udføres, skal der slukkes for den last, som
forsynes af UPS-enheden.
1. Kontrollér, at der er slukket for den last, som forsynes af UPS-enheden.
2. På UPS-enheden: Sluk for lasten på displayet via Kontrol > Sluk last > JA,
sluk last.
3. På det eksterne vedligeholdelsesbypasspanel: Drej udgangskontakten (Q2) til
positionen O (OFF).
4. På det eksterne vedligeholdelsesbypasspanel: Drej indgangskontakten (Q1) til
positionen O (OFF).
5. På det eller de eventuelle modulære batteriskabe: Sæt DC-afbryderen eller
-afbryderne til positionen OFF.
6. På UPS-enheden: Frakobl de eventuelle batterier ved at trække dem ud til den
røde frakoblingslinje på hver batterienhed.
7. På det eller de eventuelle modulære batteriskabe: Frakobl batterierne ved at
trække dem ud til den røde frakoblingslinje, som vises på hver batterienhed.

Udfør en genstart
1. På det eller de eventuelle modulære batteriskabe: Tilslut batterierne ved at
skubbe dem ind.
2. På UPS-enheden: Tilslut de eventuelle batterier ved at skubbe dem ind.
3. På det eller de eventuelle modulære batteriskabe: Indstil DC-afbryderen eller
-afbryderne til positionen ON.
4. På det eksterne vedligeholdelsesbypasspanel: Drej indgangskontakten (Q1) til
positionen | (ON).
5. På det eksterne vedligeholdelsesbypasspanel: Drej udgangskontakten (Q2) til
positionen | (ON).
6. På UPS-enheden: Tænd for lasten på displayet via Kontrol > Tænd last > JA,
tænd last.
7. Kontrollér, at der er tændt for lasten (ON) på displayet.
Supplerende:
BEMÆRK: UPS-enheden er nu klar til at forsyne lasten.
BEMÆRK: Den automatiske registrering af frekvens er blevet forbedret i
firmwareversion 5.1 og nyere for enkelte enheder (med parallel funktion).
Automatisk registrering af frekvens er en mulighed i menuen Opsætning (på linje
990–2386F-004
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med værdierne 50 Hz og 60 Hz), men også en funktion, hvormed et enkelt UPSsystem registrerer indgangsfrekvensen under systemopstart.
Hvis UPS-systemet under opstart registrerer en anden indgangsfrekvens end den,
som allerede er indstillet, vil brugeren blive bedt om at vælge den registrerede
frekvens. Systemet ændrer ikke selv frekvensen. Af sikkerhedsmæssige grunde
kan indgangsfrekvensen kun ændres af brugeren. Funktionen med automatisk
registrering af frekvens gælder kun for opstart af et enkelt system. Kontakt
Schneider Electric, hvis der opstår et problem.

Parallelt system
Sæt i ekstern vedligeholdelsesbypass
1. Tryk på Enter-tasten på skærmen Oversigt.
Batt xxx%
Last xxx%
xxxVin xxxVout xxHz
Bat-tid: xxt xxmin

2. Gå til Kontrol vha. piletasterne, og tryk på Enter-tasten.
→ Kontrol Logning
Status Display
Opsætning Fejl
LCM Hjælp

3. Gå til UPS til Bypass vha. piletasterne, og tryk på Enter-tasten.
→ UPS til Bypass
Udfør selvtest
Simuler netfejl
Start bat-tid kal

4. Gå til JA, UPS til Bypass vha. piletasterne, og tryk på Enter-tasten.
Bekræft:
UPS til Bypass
NEJ, Afbryd
JA, UPS til Bypass

5. På UPS-enheden: Kontrollér, at alle UPS-enhederne er i bypass på deres
display. Den gule LED-indikator for bypass lyser på hver UPS-enhed.
6. På det eksterne vedligeholdelsesbypasspanel: Kontrollér, at bypassindikatorlampen (H3) lyser ved Q3.
7. På det eksterne vedligeholdelsesbypasspanel: Drej bypasskontakten (Q3) til
positionen | (ON).
8. På det eksterne vedligeholdelsesbypasspanel: Kontrollér, at lampen på
udgangsisoleringsafbryderen (H4) ved Q4 lyser.
9. På det eksterne vedligeholdelsesbypasspanel: Drej
udgangsisoleringsafbryderen (Q4) til positionen O (OFF). UPS-systemet er nu i
ekstern vedligeholdelsesbypass, og batterierne er stadig tilsluttede.
BEMÆRK: Fortsæt med trin 10–17, hvis du har behov for at slukke UPSenhederne helt.
10.På UPS-enheden: Sluk for lasten på displayet via Kontrol > Sluk last > JA,
sluk last.
11. På det eksterne vedligeholdelsesbypasspanel: Kontrollér, at alle
udgangslamperne (H2a, H2b, H2c) for Q2 lyser.
12.På det eksterne vedligeholdelsesbypasspanel: Drej alle udgangskontakter (Q2)
til positionen O (OFF).
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13.På det eksterne vedligeholdelsesbypasspanel: Drej alle indgangskontakterne
(Q5) (hvis installeret på panelet) til positionen O (OFF).
14.På det eksterne vedligeholdelsesbypasspanel: Drej alle indgangskontakterne
(Q1) til positionen O (OFF)
15.På det eller de eventuelle modulære batteriskabe: Sæt DC-afbryderen eller
-afbryderne til positionen OFF.
16.På UPS-enheden: Frakobl de eventuelle batterier ved at trække dem ud til den
røde frakoblingslinje på hver batterienhed.
17.På det eller de eventuelle modulære batteriskabe: Frakobl batterierne ved at
trække dem ud til den røde frakoblingslinje, som vises på hver batterienhed.
18.Afbryd strømmen til alle UPS-indgange.

Sæt i normal drift fra ekstern vedligeholdelsesbypass

FARE
FARE FOR ELEKTRISK STØD, EKSPLOSION ELLER LYSBUER
Forsøg aldrig at sætte UPS-enheden i normal drift, før du har kontrolleret, at der
ikke er nogen interne UPS-fejl.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser
ikke overholdes.
1. Fortsæt med trin 2-16, hvis UPS-enhederne har været helt slukket. Fortsæt
med trin 13-16, hvis UPS-enhederne ikke har været helt slukket.
2. På UPS-enheden: Tilslut eventuelle batterier i hver UPS-enhed ved at skubbe
dem ind.
3. På det eller de eventuelle modulære batteriskabe: Tilslut batterierne i hver
UPS-enhed ved at skubbe dem ind.
4. På det eller de eventuelle modulære batteriskabe: Indstil DC-afbryderen eller
-afbryderne til positionen ON.
5. På det eksterne vedligeholdelsesbypasspanel: Drej alle indgangskontakter
(Q1) til positionen | (ON).
6. På det eksterne vedligeholdelsesbypasspanel: Kontrollér, at alle
bypassindgangslamper (H5) ved Q5 (hvis installeret på panelet) lyser.
7. På det eksterne vedligeholdelsesbypasspanel: Drej alle
bypassindgangskontakter (Q5) (hvis installeret på panelet) til positionen | (ON).
8. På det eksterne vedligeholdelsesbypasspanel: Kontrollér, at alle
udgangslamper (H2) for Q2 lyser.
9. På det eksterne vedligeholdelsesbypasspanel: Drej alle udgangskontakter (Q2)
til positionen | (ON). Lampen for udgangsisoleringsafbryderen (Q4) lyser stadig.
10.På UPS-enheden: Tænd for lasten for alle UPS-enheder på displayet via
Kontrol > Tænd last > JA, tænd last. Den grønne LED-indikator for Last Til
lyser på hver UPS-enhed.
11. På det eksterne vedligeholdelsesbypasspanel: Kontrollér, at alle
udgangslamper (H2) for Q2 ikke lyser, og at alle bypassindgangslamperne (H5)
ved Q5 (hvis installeret på panelet) ikke lyser.
12.På UPS-enheden: Sæt UPS-enhederne i bypass på ét UPS-display via Kontrol
> UPS til Bypass > Ja, UPS til Bypass. Kontrollér, at UPS-enhederne er i
bypass. Den grønne LED-indikator for Last til og den gule for Bypass lyser.
13.På det eksterne vedligeholdelsesbypasspanel: Kontrollér, at lampen for
udgangsisoleringsafbryderen (Q4) lyser.
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14.På det eksterne vedligeholdelsesbypasspanel: Drej
udgangsisoleringsafbryderen (Q4) til positionen | (ON). Nu lyser lamperne H3 +
H4.
15.På det eksterne vedligeholdelsesbypasspanel: Drej bypasskontakten (Q3) til
positionen O (OFF). Lampen for udgangsisoleringsafbryderen (H4) for Q4 er
slukket, men bypass-lampen (H3) for Q3 lyser, indtil UPS-enheden kører i
normal drift.
16.På UPS-enheden: Afslut UPS-enhedernes bypass på displayet via Kontrol >
UPS ud af Bypass > JA, UPS ud af Byp.

Afbryd strømmen helt
BEMÆRK: Før denne procedure udføres, skal der slukkes for den last, som
forsynes af UPS-enheden.
1. Kontrollér, at der er slukket for den last, som forsynes af UPS-enheden.
2. På UPS-enheden: Sluk for lasten på displayet på hver UPS-enhed via Kontrol
> Sluk last > JA, sluk last.
3. På det eksterne vedligeholdelsesbypasspanel: Drej
udgangsisoleringsafbryderen (Q4) til positionen O (OFF).
4. På det eksterne vedligeholdelsesbypasspanel: Drej alle udgangskontakter (Q2)
til positionen O (OFF).
5. På det eksterne vedligeholdelsesbypasspanel: Drej alle indgangskontakter
(Q1) til positionen O (OFF)
6. På det eller de eventuelle modulære batteriskabe: Sæt DC-afbryderen eller
-afbryderne til positionen OFF.
7. På det eksterne vedligeholdelsesbypasspanel: Drej alle
bypassindgangskontakter (Q5) (hvis installeret på panelet) til positionen O
(OFF).
8. På UPS-enheden: Frakobl batterierne i UPS-enhederne ved at trække dem til
den røde frakoblingslinje på hver batterienhed.
9. På det eller de eventuelle modulære batteriskabe: Frakobl batterierne på UPSenhederne ved at trække dem ud til den røde frakoblingslinje på hver
batterienhed.
10.Afbryd strømmen til alle UPS-indgange.

Udfør en genstart
1. På det eller de eventuelle modulære batteriskabe: Tilslut batterierne ved at
skubbe dem ind.
2. På UPS-enheden: Tilslut de eventuelle batterier ved at skubbe dem ind.
3. På det eller de eventuelle modulære batteriskabe: Indstil DC-afbryderen eller
-afbryderne til positionen ON.
4. På det eksterne vedligeholdelsesbypasspanel: Drej alle indgangskontakter
(Q1) til positionen | (ON).
5. På det eksterne vedligeholdelsesbypasspanel: Drej alle
bypassindgangskontakter (Q5) (hvis installeret på panelet) til positionen | (ON).
6. På det eksterne vedligeholdelsesbypasspanel: Drej alle udgangskontakter (Q2)
til positionen | (ON).
7. På det eksterne vedligeholdelsesbypasspanel: Drej
udgangsisoleringsafbryderen (Q4) til positionen | (ON).
8. På UPS-enheden: Tænd for lasten på displayet på hver UPS-enhed via
Kontrol > Tænd last > JA, tænd last.
9. Kontrollér, at der er tændt for lasten (ON).
Supplerende:
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BEMÆRK: UPS-systemet er nu klar til at forsyne lasten.

Isoler en UPS-enhed i et parallelt system
1. På UPS-enheden: Vælg Status på hovedmenuen, og rul ned til Reel
redundans status: n+ for at kontrollere, at den eller de tilbageværende UPSenheder kan forsyne lasten, når én UPS er isoleret.
2. På UPS-enheden: Sluk lasten (på displayet på den UPS, der skal isoleres) via
Kontrol > Sluk last > JA, sluk last.
3. På det eksterne vedligeholdelsesbypasspanel: Kontrollér, at udgangslampen
(H2) for Q2 (på den UPS, der skal isoleres) lyser.
4. På det eksterne vedligeholdelsesbypasspanel: Drej udgangskontakten (Q2) (på
den UPS, der skal isoleres) til positionen O (OFF).
5. På det eksterne vedligeholdelsesbypasspanel: Kontrollér, at
bypassindgangslampen (H5) ved Q5 (hvis installeret på panelet) lyser.
6. På det eksterne vedligeholdelsesbypasspanel: Drej bypassindgangskontakten
(Q5) (hvis installeret på panelet) til positionen O (OFF).
7. På det eksterne vedligeholdelsesbypasspanel: Drej indgangskontakten (Q1)
(på den UPS, der skal isoleres) til positionen O (OFF).
8. På det eller de eventuelle modulære batteriskabe: Sæt DC-afbryderen eller
-afbryderne til positionen OFF.
9. På UPS-enheden: Frakobl de eventuelle batterier i den UPS-enhed , som skal
isoleres, ved at trække dem ud til den røde frakoblingslinje, som vises på hver
batterienhed.
10.På det eller de eventuelle modulære batteriskabe: Frakobl batterierne ved at
trække dem ud til den røde frakoblingslinje, som vises på hver batterienhed.

Sæt den isolerede UPS-enhed i normal drift
1. På det eller de eventuelle modulære batteriskabe: Tilslut batterierne ved at
skubbe dem ind.
2. På UPS-enheden: Tilslut de eventuelle batterier ved at skubbe dem ind.
3. På det eller de eventuelle modulære batteriskabe: Indstil DC-afbryderen eller
-afbryderne til positionen ON.
4. På det eksterne vedligeholdelsesbypasspanel: Drej indgangskontakten (Q1)
(på den UPS, der skal sættes i normal drift) til positionen | (ON).
5. På det eksterne vedligeholdelsesbypasspanel: Kontrollér, at
bypassindgangslampen (H5) ved Q5 (hvis installeret på panelet) lyser.
6. På det eksterne vedligeholdelsesbypasspanel: Drej bypassindgangskontakten
(Q5) (hvis installeret på panelet) til positionen | (ON).
7. På det eksterne vedligeholdelsesbypasspanel: Kontrollér, at
udgangsindikatorlampen (H2) for Q2 (på den UPS, der skal sættes i normal
drift) lyser.
8. På det eksterne vedligeholdelsesbypasspanel: Drej udgangskontakten (Q2) (på
den UPS, der skal sættes i normal drift) til positionen | (ON).
9. På UPS-enheden: Tænd for lasten (på displayet på den UPS-enhed, der skal
sættes i normal drift) via Kontrol > Tænd last > JA, tænd last.
10.På UPS-enheden: Tryk på ESC-tasten to gange for at vende tilbage til
skærmen Oversigt.
11. På UPS-enheden: På hver oversigtsskærm skal det kontrolleres, at UPSenhedernes lastprocent er omtrent den samme.
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Enkelte og parallelle systemer
Sluk/tænd for lasten på displayet

FARE
FARE FOR ELEKTRISK STØD, EKSPLOSION ELLER LYSBUER
Hvis UPS-udgangen kobles fra lasten, afbrydes strømmen til UPS-enheden
IKKE! Følg altid proceduren med at slukke helt i de respektive kapitler, hvis du
har behov for at afbryde strømmen til UPS-enheden i nødsituationer.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser
ikke overholdes.

Sluk for lasten – afbryd forbindelsen mellem UPS-udgangen og lasten
1. Tryk på Enter-tasten på skærmen Oversigt.
Batt xxx%
Last xxx%
xxxVin xxxVout xxHz
Bat-tid: xxt xxmin

2. Gå til Kontrol vha. piletasterne, og tryk på Enter-tasten.
→ Kontrol Logning
Status Display
Opsætning Fejl
LCM Hjælp

3. Gå til Sluk last vha. piletasterne, og tryk på Enter-tasten.
→ Sluk last

4. Gå til JA, sluk last vha. piletasterne, og tryk på Enter-tasten.
Bekræft:
Sluk last
NEJ, AFBRYD
→ JA, sluk last

5. Hvis UPS-enheden kører i parallel drift, skal denne procedure udføres på hver
UPS-enhed.

Tænd last – forbind UPS-udgangen med lasten
1. Tryk på Enter-tasten på skærmen Oversigt.
2. Gå til Kontrol > Tænd last > JA, tænd last vha. piletasterne, og tryk på Entertasten.
Bekræft:
Sluk last
NEJ, AFBRYD
JA, tænd last

Se statusskærmene
1. Tryk på Enter-tasten på skærmen Oversigt.
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2. Gå til Status vha. piletasterne, og tryk på Enter-tasten.
Kontrol Logning
→ Status Display
Opsætning Fejl
LCM Hjælp

3. Brug piletasterne til at løbe gennem nedenstående parametre, og tryk på ESCtasten for at vende tilbage til de foregående menuer.
Statusparametre

Beskrivelse

Spænding på alle faser

Hovedforsyningsspænding (V), bypass-spænding (V) og
udgangsspænding (V) for hver fase.

Strøm på alle faser

Hovedforsyningsstrøm (A), bypass-strøm (A) og udgangsstrøm (A)
for hver fase.

kVA og kW

Tilsyneladende effekt (kVA) og reel effekt (kW) genereret af UPSenheden og den tilsluttede last.

Frekvenser

Hovedforsyningsfrekvens, bypass-frekvens og udgangsfrekvens i
hertz (Hz).

Last og batterier

Last: Lastprocent i forhold til den samlede UPS-kapacitet.

Bat-spænding

Viser den positive eller negative halvdel af batterispændingen (den
laveste værdi af de to vises).

Bat-kap

Ladningsprocent på batterierne i forhold til den samlede
batterikapacitet.
Bat-tid: Den forventede batteritid ved den aktuelle last.

Batterier

Bat AmpHr: Batterikapacitet, inklusive både eksterne og interne
batterier.
UPS temp: Den højeste eksterne batteritemperatur.

Alarm-tærskler

Last: Der indstilles en alarm, når lasten ligger over tærsklen.
Bat-tid: Der indstilles en alarm, når batteritiden ligger under
tærsklen.

Parallel Status

Lokal UPS er slave/master:
# af UPSs OK: Angiver antallet af parallelle UPS-enheder, der er OK
# af UPSs fejl: Angiver antallet af parallelle UPS-enheder, der er ude
af funktion.

Par.Belast. Status

KVA og kW: Samlet tilsyneladende effekt (kVA) og reel effekt (kW),
som genereres af de parallelle UPS-enheder og den tilsluttede last.
Par redundans: n+1 – der indstilles en alarm, hvis
redundansniveauet ligger under tærsklen.

Parallel driftstilstand

Den parallelle driftstilstand kan være Fra, Last til, Ønsket bypass, I
bypass pga. fejl eller Vedligeholdelse.

Se log
1. Tryk på Enter-tasten på skærmen Oversigt.
2. Gå til Logning > Se log > Normaldrift vha. piletasterne, og tryk på Entertasten. Her kan du se de 100 nyeste UPS-loghændelser og de logførte
hændelsesoplysninger, f.eks. dato, tidspunkt for hændelsen og
hændelsesnummer.
24. Sep 15:06:48 #15
Mains uden for omr.
→ Normaldrift
På den øverste linje vises dato, klokkeslæt og hændelsesnummer. Linje 2, 3 og
4 er en del af hændelseslisten. Sådan vises hele listen: Brug piletasterne til at
gennemgå loghændelserne, og tryk på Enter-tasten for at få en detaljeret
beskrivelse af en bestemt hændelse.
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Se statistikker
1. Tryk på Enter-tasten på skærmen Oversigt.
2. Gå til Logning > Se statistikker vha. piletasterne, og tryk på Enter-tasten. Her
kan du se statistik for ændringer af driftstilstand, vekselrettertidspunkt og
batteridriftens varighed.
Se log
Slet log
→ Se statistikker

Se diagnostik
1. Tryk på Enter-tasten på skærmen Oversigt.
2. Gå til Fejl > Fejl og fejlfinding vha. piletasterne, og tryk på Enter-tasten. Her
kan du se de oplysninger, der vises i forbindelse med alarmer, og som kan
bruges ved fejlfinding.
→ Fejl og fejlfinding
Systeminformation
Switch status
Rå statusdata
BEMÆRK: Du kan få flere oplysninger om menuerne Fejl og fejlfinding i
afsnittet om fejlfinding.
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Konfiguration
Rediger ur, alarmtærskler og støvfilterstatus
Støvfilter
Nulstil støvfilter

Kontrol

Last

Status

Nedlukning

Bat-tid

Opsætning

Nulstil

Par. redund.

LCM

Alarm

Logning

Ur

Display

Andet

Diagnosticering

System

Opsætning

Indstillinger

Hjælp

Indstil uret
Menuen Ur ændrer dato- og tidsindstillingerne, og den tidsstempler hændelser i
hændelsesloggen. Juster tidsindstillingen ved sommertid for at undgå
unøjagtigheder.
1. Tryk på Enter-tasten på skærmen Oversigt.
2. Gå til Opsætning > Ur vha. piletasterne, og tryk på Enter-tasten.
Indstillinger:
Nedlukning Alarm
Nulstil → Ur
System Andet
3. Tryk på Enter-tasten.
→ Dato: 24. Sep 2010
Tid: 13:45:51
4. Nu er dagen aktiv. Brug piletasterne til at indstille datoen, og tryk på Entertasten.
→ Dato: 24. Sep 2010
Tid: 13:28:00
5. Nu er måneden aktiv. Brug piletasterne til at indstille måneden, og tryk på
Enter-tasten. Gør det samme for at indstille året, og tryk på Enter-tasten.
→ Dato: 24. Sep 2010
Tid: 13:28:00
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6. Tryk på pil NED for at aktivere linjen Tid.
Dato: 24. Sep 2010
→ Tid: 13:28:00
Proceduren for ændring af funktionerne under Tid er den samme som
beskrevet for dato, måned og år.
7. Tryk på ESC-tasten, når du vil lukke denne menu.

Angiv støvfilterindstillinger
BEMÆRK: Støvfilterovervågning bør aktiveres under opstart. Parametrene er Høj,
Mellem og Lav. Indstillingen Høj er til miljøer med meget støv; brugeren bliver bedt
om at udskifte støvfilteret efter 90 dage. Med indstillingen Mellem bliver brugeren
bedt om at udskifte støvfilteret efter 120 dage, og med indstillingen Lav bliver
brugeren bedt om at udskifte støvfilteret efter 150 dage. Der vises et
forhåndsvarsel, fem dage før filteret skal udskiftes. Hvis et filter skal udskiftes (når
det eksisterende filter er fyldt med støv, og en alarm er startet), skal du udskifte
filteret og sørge for, at indstillingen Nulstil støvfil er indstillet til Ja.
1. Tryk på Enter-tasten på skærmen Oversigt.
Batt xxx%
Last xxx%
xxxVin xxxVout xxHz
Bat-tid: xxt xxmin

2. Gå til Opsætning vha. piletasterne, og tryk på Enter-tasten.
Kontrol Logning
Status Display
→ Opsætning Fejl
LCM Hjælp

3. Gå til System vha. piletasterne, og tryk på Enter-tasten.
Indstillinger:
Nedlukning Alarm
Nulstil Ur
→ System Andet

4. Gå til Støvfilter vha. piletasterne, og tryk på Enter-tasten.
BEMÆRK: Standardindstillingen for støvfilteralarmen er "Fra". Når et af de tre
parametre ("Høj", "Mellem" eller "Lav") vælges, bliver støvfilterovervågningen
automatisk slået til.
UPS #: xx ↑
# af UPSs: x0x
MBP board: xx
→ Støvfilt.instal:nej ↓

5. Gå til Støvfilter: Høj, Mellem, Lav eller Fra vha. piletasterne, og tryk på Entertasten.
UPS #: xx
# af UPSs:
MBP board:
→ Støvfilt:

↑
xx
xx
høj ↓

BEMÆRK: Støvfilterovervågningen skal nulstilles efter hver
støvfilterudskiftning, så UPS-systemet ved, hvornår filteret skal udskiftes igen.
Se Nulstil støvfilterovervågning, side 27.
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Nulstil støvfilterovervågning
1. Tryk på Enter-tasten på skærmen Oversigt.
Batt xxx%
Last xxx%
xxxVin xxxVout xxHz
Bat-tid: xxt xxmin

2. Gå til Opsætning vha. piletasterne, og tryk på Enter-tasten.
Kontrol Logning
Status Display
→ Opsætning Fejl
LCM Hjælp

3. Gå til System vha. piletasterne, og tryk på Enter-tasten.
Indstillinger:
Nedlukning Alarm
Nulstil Ur
→ System Andet

4. Gå til Støvfilter vha. piletasterne, og tryk på Enter-tasten.
UPS #: xx ↑
# af UPSs: x0x
MBP board: xx
Støvfilt.instal:nej ↓

5. Gå til Nulst støvfil vha. piletasterne, og tryk på Enter-tasten.
↕ Nulst støvfil: Nej ↑

6. Gå til Nulst støvfil: Ja vha. piletasterne, og tryk på Enter-tasten.
↕ Nulst støvfil: Ja ↑

BEMÆRK: Efter nulstilling af filterovervågning vender menuen tilbage til Nej
efter få sekunder. Filterovervågningen vil nu blive nulstillet.

Indstil alarmtærsklerne
Proceduren for ændring af tærskler for alarm er den samme som beskrevet under
ændring af Ur. Vær opmærksom på nedenstående.
BEMÆRK: Hvis lastniveauet overskrider den forprogrammerede tærskel, viser
UPS-enheden en advarsel.
BEMÆRK: Redundans: Den redundanstilstand, som udløser en alarm.
Valgmulighederne er:

990–2386F-004

•

N+0 – strømkravet overskrider redundansgrænsen: Redundans er ikke
tilgængelig.

•

N+1 – strømkravet anvender ikke den sidste enhed: Redundans er tilgængelig.

•

N+2 – strømkravet anvender ikke de sidste to enheder: Redundans er
tilgængelig.

•

N+3 – strømkravet anvender ikke de sidste tre enheder: Redundans er
tilgængelig.
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Rediger bipperopsætning, kontrast og sprog
Bipperopsætning
Vælg Display > Display opsætning > Bipperopsætning, og brug piletasterne og
Enter-tasten til at angive bipperindstillinger.
•

Aldrig: Hvis du vælger denne indstilling, vil bipperen kun være aktiv ved interne
UPS-fejl.

•

Netfejl+30: Hvis du vælger denne indstilling, vil bipperen være aktiv ved interne
UPS-fejl og ved hovedforsyningsstrøm- eller bypass-fejl. Bipperen lyder kun,
hvis fejlen har været til stede i mere end 30 sekunder.

•

Netfejl: Hvis du vælger denne indstilling, vil bipperen være aktiv ved interne
UPS-fejl og ved hovedforsyningsstrøm- eller bypass-fejl. Bipperen lyder
omgående, når denne fejl opstår.

•

LAV BAT: Hvis du vælger denne indstilling, vil bipperen være aktiv ved interne
UPS-fejl, ved hovedforsyningsstrøm- eller bypassfejl, ved strømsvigt og ved
lavt batteriniveau (hvis UPS-enheden kører på batteri).

Kontrast
Vælg Display > Display opsætning > Kontrast, og brug piletasterne og Entertasten til at vælge kontrastniveauet. Jo lavere værdien er, jo mørkere bliver
kontrasten.

Sprog
Vælg Display > Display opsætning > Sprog, og brug piletasterne og Entertasten til at vælge sproget.
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Vedligeholdelse
Udskiftning af dele
Returner dele til Schneider Electric
Kontakt Schneider Electric for at få et RMA-nummer.
Hvis en del, der ikke længere er funktionsdygtig, skal returneres til Schneider
Electric, skal modulet pakkes i den originale emballage og returneres via forsikret,
forudbetalt fragt. Kundeservicemedarbejderen vil give dig returneringsadressen.
Spørg vores medarbejder, hvordan du får ny emballage, hvis den originale
emballage ikke længere er til rådighed. Pak modulet forsvarligt, så det ikke skades
under transporten. Der må ikke anvendes polystyrenkugler eller anden form for løs
emballering, hvis et modul skal sendes. Modulet kan flytte sig under transporten og
blive skadet. Der skal vedlægges et brev i pakken med dit navn, RMA-nummer, din
adresse, kopi af kvitteringen, beskrivelse af problemet, dit telefonnummer og en
betalingsbekræftelse (hvis nødvendigt).
BEMÆRK: Skader, der opstår under transport, er ikke dækket af garantien.

Fjern frontpanelet

1. Drej skruen til højre for at låse op.
2. Træk den øverste del af frontpanelet væk fra UPS-enheden.
3. Løft frontpanelet fri af de to sprækker nederst i skabet.
4. Løft batterirummets dæksel fri af de to sprækker nederst i skabet (gælder kun
ved japanske opsætninger).
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Installer frontpanelet

1. Geninstaller frontpanelet ved at indsætte de to tapper nederst på frontpanelet.
(Ved japanske opsætninger skal du først geninstallere batterirummets dæksel i
de to sprækker nederst på skabet).
2. Skub frontpanelet fremad, indtil det griber fat i låsemekanismerne øverst i
skabet.
3. Brug en skruetrækker til at dreje låsemekanismen, så den låses.

Brugerudskiftelige dele (kun af kvalificeret personale)
Dele

Delnummer

Batterimodul

SYBT4

Højtydende batterimodul

SYBTH4

Netværksstyringskort med temperaturføler

AP9631

Støvfilter til 352-mm-skabe

G35TOPT1

Støvfilter til 523-mm-skabe

G35TOPT2

Omgivelsestemperatur:
4 til 32 °C

Relativ luftfugtighed:
40 % - 90 %, ikke-kondenserende

Opbevar støvfilteret

Inspicer støvfilteret
UPS-enhedens og det modulære batteriskabs frontpaneler er udstyret med
støvfiltre på indersiden for at beskytte systemer, som er installeret i miljøer med
ledende støv. Kontroller støvfiltrene én gang om måneden. Hvis der er synligt støv
eller andre urenheder i støvfiltrene, skal de udskiftes.
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1

1

11

Serial:
Model:

BATTERY

UNIT

Serial:
Model:

BATTERY

UNIT

21

31

Serial:
Model:

BATTERY

UNIT

Serial:
Model:

BATTERY

UNIT

Serial:
Model:

BATTERY

UNIT

Serial:
Model:

BATTERY

UNIT

12 pcs
Serial:
Model:

BATTERY

UNIT

Serial:
Model:

BATTERY

41

UNIT

61
71

51

1. Fjern frontpanelet fra skabet. Se Fjern frontpanelet, side 29.
2. Fjern vingemøtrikkerne fra pladen mellem det øverste og nederste støvfilter.
3. Fjern pladen.
4. Skub det øverste støvfilter nedad, og træk det udad for at fjerne det.
5. Træk det nederste støvfilter udad, og skub det opad for at fjerne det.
6. Anbring de nye støvfiltre, og sørg for, at støvfiltrenes metalside vender udad.
7. Monter pladen igen mellem det øverste og nederste støvfilter, og fastgør de to
vingemøtrikker igen.
8. Geninstaller frontpanelet.
9. Nulstil støvfilteralarmen via displayet. Se Nulstil støvfilterovervågning, side 27.
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Udskift et netværksstyringskort

 

 

!

Output
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Zone
P robe

10/100Ba s e -T

Re s e t

10/100
AP 9619 Ne twork
Ma na ge me nt Ca rd

EM

1. Løsn de to torxskruer (en på hver side af kortet).
2. Træk forsigtigt kortet ud.
3. Installer det nye kort.
4. Fastgør de to torxskruer igen.

Udskift et batterimodul
BEMÆRK: Det kræver to personer at løfte komponenter, der vejer mellem 18 og
32 kg.

FARE
FARE FOR ELEKTRISK STØD, EKSPLOSION ELLER LYSBUER
•

Eftersyn af batterierne skal udføres af eller overvåges af kvalificeret
personale, der har kendskab til batterier og de nødvendige forholdsregler.
Hold ikke-kvalificeret personale væk fra batterierne.

•

Afbryd forbindelsen til opladningskilden, før batteriets polklemmer kobles til
eller fra.

•

Bortskaf ikke batterierne ved at brænde dem, da de kan eksplodere.

•

Undlad at åbne, modificere eller ødelægge batterierne. Elektrolytudslip er
skadeligt for hud og øjne. Det kan være giftigt.

Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser
ikke overholdes.

FARE
FARE FOR ELEKTRISK STØD, EKSPLOSION ELLER LYSBUER
Batterierne kan udgøre en risiko for elektrisk stød og høj kortslutningsstrøm. Der
skal tages følgende forholdsregler ved arbejde med batterier
•

Fjern ure, ringe og andre metalgenstande.

•

Anvend værktøj med isolerede håndtag.

•

Brug beskyttelsesbriller, -handsker og -støvler.

•

Læg ikke redskaber og metalgenstande oven på batterierne.

•

Afbryd forbindelsen til opladningskilden, før batteriets polklemmer kobles til
eller fra.

•

Undersøg, om batteriet er jordet ved en fejl. Hvis det er jordet ved en fejl, skal
du fjerne kilden fra jorden. Hvis du rører ved et jordet batteri, risikerer du at få
elektrisk stød. Risikoen for at få stød kan reduceres ved at fjerne sådanne
jordforbindelser under installation og vedligeholdelse (gælder for udstyr og
fjernopstillede batteriprodukter uden jordet forsyningskredsløb).

Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser
ikke overholdes.
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FARE
FARE FOR ELEKTRISK STØD, EKSPLOSION ELLER LYSBUER
Batterierne skal altid udskiftes med det samme antal og den samme type
batterier eller batteripakker.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser
ikke overholdes.

Opbevar batterierne og UPS-systemet
BEMÆRK: Batterimodulerne skal opbevares indendørs i deres beskyttende
emballage.
BEMÆRK: Opbevarede batterier bør genoplades med jævne mellemrum,
afhængigt af opbevaringstemperaturen.

Omgivelsestemperatur:
-15 °C til 40 °C

Relativ luftfugtighed:
0-95 % ikke-kondenserende

Opbevaringsstedet skal være
fri for vibrationer, strømførende
støv, direkte sollys og fugt.

Opbevaringstemperatur

Genopladningsinterval

-15 til 20 °C

9 måneder

20 til 30 °C

6 måneder

30 til 40 °C

3 måneder

FORSIGTIG
FARE FOR SKADE PÅ UDSTYRET
•

Installer ikke batterierne i systemet, før systemet er klar til opstart. Der må
ikke gå mere end 72 timer eller tre dage mellem installation af batterierne og
opstart af UPS-systemet.

•

På grund af kravene til genopladning må batterierne ikke opbevares i mere
end seks måneder. Hvis UPS-systemet forbliver afladt i en lang periode,
anbefaler vi, at du tænder UPS-systemet i 24 timer mindst én gang om
måneden. Hermed oplades batterierne, og uoprettelige skader undgås.

Personer kan komme til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis
disse instrukser ikke overholdes.

Batterimodul
Et batterimodul består af fire batterienheder.

Serial:
Model:

BATTERY

UNIT
Serial:
Model:

BATTERY

UNIT

Serial:
Model:

BATTERY

UNIT

Serial:
Model:

BATTERY

UNIT

4 x 24 kg
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Fjern og installer batterilåse
Hvis systemet er udstyret med batterilåse, skal du følge nedenstående procedure
for at fjerne batterilåsene.
1. Fjern M6-skruen, som fastgør batterilåsen til hylden.

2. Skub batterilåsen til venstre, skub den opad, og fjern den.
3. Brug den omvendte procedure til installation af batterilåse.

Fjern batteriet ved udskiftning
Schneider Electric anbefaler, at et helt batterimodul (fire batterier) udskiftes
samtidig for at sikre optimal batteridrift (se eksempel 1). Det er dog kun nødvendigt
at udskifte to batterier samtidig iht. eksempel 2 og 3 i nedenstående tabeller.
523-mm skab

Kolonne A

Kolonne B

Kolonne C

Kolonne D

Eksempel 1

Ny

Ny

Ny

Ny

Eksempel 2

Ny

Ny

Gammel

Gammel

Eksempel 3

Gammel

Gammel

Ny

Ny

352-mm skab

Kolonne A

Kolonne B

Eksempel 1

Ny

Ny

Ny

Ny

Ny

Ny

Gammel

Gammel

Gammel

Gammel

Ny

Ny

Eksempel 2

Eksempel 3

Følg nedenstående procedurer, hvis du skal udskifte eller tilføje et batterimodul, f.
eks. hvis du får en skærmmeddelelse om et uanvendeligt batteri, eller hvis du skal
tilføje batterier for at forøge batteritiden.
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BEMÆRK: Når du fjerner batterimoduler, skal du begynde fra oven og fortsætte
nedefter.
1. Hold i batterihåndtaget, skub forsigtigt batteriet opad, og træk det halvvejs ud af
skabet. En låsemekanisme forhindrer det i at blive trukket helt ud.
2. Udløs låsemekanismen ved at løfte den modulære batterienhed.
3. Træk den modulære batterienhed helt ud, og sørg for at understøtte den.

Installer batterier
UPS-enhed/modulært batteriskab

1. Fjern blindpladen (hvis installeret) foran de tomme batterihylder (hvis
installerede), og gem skruerne til senere brug.
2. Installer batterimodulet i den nederste tilgængelige plads (fire tværgående i
523-mm UPS-versioner, to tværgående i 352-mm UPS-versioner).
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3. Anbring batterienheden, så den kan skubbes ind mellem rillerne, og skub den
helt ind i UPS-enheden for at sikre forbindelsen.
BEMÆRK: Hvis der rapporteres om et problem, skal du kontrollere, at
batterimodulerne er installeret korrekt. Se afsnittet om fejlfinding, hvis
problemet ikke løses.
BEMÆRK: Regn med, at det tager 24 timer at genoplade batterierne efter
systemopstart.
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Status- og alarmmeddelelser
Dette afsnit beskriver de status- og alarmmeddelelser, som UPS-enheden kan
vise. Meddelelserne vises i alfabetisk rækkefølge, og en foreslået korrigerende
handling kommer efter hver alarmmeddelelse for at hjælpe dig med at løse
problemer.

Meddelelser på displayet
Meddelelse på displayet

Beskrivelse

Korrigerende handling

Automatisk selvtest startet.

UPS-enheden har startet den
forprogrammerede batteritest.

Der er ikke behov for nogen korrigerende
handling.

ABus kommunikationsfejl.

Der er registreret en ABuskommunikationsafbrydelse.

Kontrollér ABus-ledningsforbindelsen.
Kontakt Schneider Electric, hvis det ikke
hjælper.

ABus termineringsfejl.

Der mangler ABus-terminering.

Kontrollér, om termineringsstikket er til
stede. Kontakt Schneider Electric, hvis det
ikke hjælper.

Batteritemperatur overskredet øvre
grænse.

En eller flere batterienheders temperatur har
overskredet systemspecifikationerne.

Kontakt Schneider Electrics kundesupport

Advarsel om batterioverspænding.

Batterispændingen er for høj, og opladeren
er blevet deaktiveret.

Kontakt Schneider Electrics kundesupport

Bypass ikke brugbar. Frek/spænding
uden for område.

Frekvensen eller spændingen ligger uden
for det acceptable interval for bypass.
Denne meddelelse vises, når UPS-enheden
er online, og angiver, at bypasstilstanden
eventuelt ikke er tilgængelig, hvis den er
påkrævet.

Ret indgangsspændingen til en acceptabel
spænding eller frekvens.

Batteri afladet.

UPS-enheden er i batteridrift, og
batteriniveauet er lavt. Bemærk:
Batteridriften har begrænset varighed.

Der er ikke behov for nogen korrigerende
handling. Sluk for systemet og lasten, eller
gendan den indgående spænding.

Emergency PSU fejl.

Den redundante nødstrømforsyningsenhed
(PSU) fungerer ikke. UPS-enheden vil
fortsat fungere normalt, men PSU'en bør
udskiftes.

Kontakt Schneider Electrics kundesupport

EPO aktiveret.

Nødafbryderen er aktiveret.

Deaktiver nødafbryderen.

Blæserfejl.

Der er en blæser, som ikke fungerer.

Kontakt Schneider Electrics kundesupport

Int. Mek. Bypass-switch lukket.

Den interne, mekaniske afbrydertavle er
lukket.

Der er ikke behov for nogen korrigerende
handling. UPS-enheden er i intern,
mekanisk bypassdrift.

Int. Mek. Bypass-switch åben.

Den interne, mekaniske afbrydertavle er
slået FRA.

Der er ikke behov for nogen korrigerende
handling.

Lavt batteri.

UPS-enheden er i batteridrift, og
batteriniveauet er lavt. Bemærk:
Batteridriften har begrænset varighed.

Sluk for systemet og lasten, eller gendan
den indgående spænding.

Last er ikke længere over alarmgrænse.

Lasten overskred tidligere alarmtærsklen,
og situationen er blevet udbedret, enten
fordi lasten blev reduceret, eller tærsklen
blev øget.

Der er ikke behov for nogen korrigerende
handling.

Last over alarmgrænse.

Lasten har overskredet den
brugerspecificerede alarmtærskel for last.

Mulighed 1: Brug displaygrænsefladen til at
hæve alarmtærsklen.
Mulighed 2: Reducer lasten.

Mains ikke brugbar. Frek/spænding uden
for område.

Frekvensen eller spændingen ligger uden
for det acceptable interval for normal drift.

Korriger indgangsspændingen til en
acceptabel spænding eller frekvens.

Mindste batteritid genoprettet.

Systemets batteridrift faldt under det
konfigurerede minimum og er blevet
gendannet. Yderligere batterimoduler blev
installeret, de eksisterende batterimoduler
blev genopladet, lasten blev reduceret, eller
tærsklen blev reduceret.

Der er ikke behov for nogen korrigerende
handling.
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Meddelelse på displayet

Beskrivelse

Korrigerende handling

Ingen batterier forbundet.

Der er ingen batteristrøm.

Kontrollér, at batterierne er isat korrekt.

Master ikke aktiv i parallelt system.

Der er ingen parallel master. Det parallelle
system vil ikke kunne fungere, som det skal.

Kontakt Schneider Electrics kundesupport

Antal batteri-moduler reduceret.

Et eller flere batterimoduler blev fjernet.

Der er ikke behov for nogen korrigerende
handling.

Antal batteri-moduler forøget.

Et eller flere batterimoduler blev tilføjet.

Der er ikke behov for nogen korrigerende
handling.

Parallel enhed overbelastet.

Et eller flere systemer er overbelastet/
overbelastede. Bemærk, at hele det
parallelle system ikke vil kunne vende
tilbage fra bypass.

Der er ikke behov for nogen korrigerende
handling.

Bestil opstartstjek.

UPS-systemet har været tændt i fem dage.

Kontakt Schneider Electrics kundesupport
for at få kontrolleret installationen.

Bestil teknikertjek.

UPS-systemet har været tændt i fire år. Et
teknisk eftersyn anbefales.

Kontakt Schneider Electrics kundesupport.

Pbus kommunikationsfejl på kabel 1.

Kommunikationsafbrydelse registreret på
PBus 1.

Kontroller PBus 1-ledningsforbindelsen.
Kontakt Schneider Electric, hvis det ikke
hjælper.

Pbus kommunikationsfejl på kabel 2.

Kommunikationsafbrydelse registreret på
PBus 2.

Kontroller PBus 2-ledningsforbindelsen.
Kontakt Schneider Electric, hvis det ikke
hjælper.

Pbus termineringsfejl på kabel 1.

PBus 1-terminering mangler.

Kontrollér, om termineringsstikket er til
stede. Kontakt Schneider Electric, hvis det
ikke hjælper.

Pbus termineringsfejl på kabel 2.

PBus 2-terminering mangler.

Kontrollér, om termineringsstikket er til
stede. Kontakt Schneider Electric, hvis det
ikke hjælper.

Parallel konfigurationsfejl.

Det parallelle system er ikke konfigureret
korrekt.

Kontakt Schneider Electrics kundesupport.

Parallel redundans gendannet.

Den parallelle redundans er blevet
gendannet.

Der er ikke behov for nogen korrigerende
handling.

Parallel redundans under alarmgrænse

Lasten har overskredet den
brugerspecificerede alarmtærskel for last.

Mulighed 1: Brug displaygrænsefladen til at
hæve alarmtærsklen.
Mulighed 2: Reducer lasten. Parallel
redundans er nu gendannet.

Udskift batteri(er).

Et eller flere batterimoduler skal udskiftes
(kun relevant for interne batterier).

Se procedurerne i afsnittet Udskiftning af
dele, side 29.

Batteritid under alarmgrænse.

Den forventede batteritid er lavere end den
brugerspecificerede alarmtærskel for
minimumsbatteridrift. Enten er
batterikapaciteten reduceret, eller også er
lasten blevet øget.

Mulighed 1: Lad batterimodulerne
genoplade.
Mulighed 2: Om muligt skal antallet af
batterimoduler øges.
Mulighed 3: Reducer lasten.
Mulighed 4: Reducer alarmtærsklen.
Kontakt Schneider Electrics kundesupport.

Nedlukning pga. lav batteri.

UPS-enheden var i batteridrift og slukkede
for lasten, da der ikke var mere batteristrøm.

Der er ikke behov for nogen korrigerende
handling.
Bemærk: Overvej at øge batterikapaciteten,
hvis problemet opstår igen.

Installationsfejl.

Forkert faserotation på indgangssiden.
UPS-enheden vil fortsat levere konditioneret
strøm fra batteri.

En elektriker skal kontrollere, om UPSenheden er tilsluttet korrekt.

Static Bypass Switch fejl.

Statisk bypasskontakt er ude af funktion.

Kontakt Schneider Electrics kundesupport.

Systemfejl fundet af Surveillance.

Systemet har registreret en intern fejl.

Kontrollér for andre alarmer, og kontakt
Schneider Electrics kundesupport, hvis
problemet fortsætter.

Konfigurationsfejl under opstart.

Systemkonfigurationen kan ikke
gennemføres. Kunne ikke fastslå
systemspænding og/eller skabsstørrelse.

Kontrollér for andre alarmer, og kontakt
Schneider Electrics kundesupport, hvis
problemet fortsætter.

System ikke synkron med bypass.

Systemet kan ikke synkronisere til bypass.
Funktionen kan muligvis ikke anvendes.

Mulighed 1: Reducer indgangsfrekvensens
følsomhed.
Kontakt Schneider Electrics kundesupport.
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10-40 kVA 380/400/415 V og 10-30 kVA
208/220 V

Fejlfinding
Meddelelse på displayet

Beskrivelse

Korrigerende handling
Mulighed 2: Korriger
bypassindgangsspændingen til en
acceptabel spænding eller frekvens.

Støvfilteret skal skiftes nu.

-

Udskift støvfilteret.

Støvfilteret skal snart skiftes.

-

Vær klar til at udskifte støvfilteret inden
længe.

UPS i Bypass pga. fejl.

UPS-enheden er gået i bypass-tilstand, da
der er registreret en fejl.

Kontakt Schneider Electrics kundesupport.

UPS i bypass pga. overbelastning.

Lasten har overskredet strømkapaciteten.
UPS-enheden har skiftet til bypass-tilstand.

Reducer lasten.

UPS er overbelastet.

Lasten har overskredet systemets
strømkapacitet.

Mulighed 1: Reducer lasten.
Mulighed 2: Kontrollér lastfordelingen på de
3 faser via displayet. Juster lastfordelingen,
hvis lasten er ujævnt fordelt.

Garanti udløber.

Garantien udløber om tre måneder.

Kontakt Schneider Electrics kundesupport.

Svagt batteri/svage batterier registreret.
Reduceret bat-tid.

Der blev registreret ét eller flere svage
batterier.

Udskift de svage batterier.

XR sikring sprunget.

Der er sprunget en sikring i det modulære
batteri. Batteritiden er lavere end forventet.

Udskift den sprængte sikring i det modulære
batteriskab (kun relevant, hvis installationen
omfatter et modulært batteriskab).
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