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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.

Voorzorgsmaatregelen

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

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

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

GEVAAR
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF VLAMBOGEN
•

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

•

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

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

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

•

NEC NFPA 70, of

•

Canadian Electrical Code (C22.1, deel 1)

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

GEVAAR
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF VLAMBOGEN
•

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

•

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

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

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

Schadelijke dampen

•

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

•

Vocht, schurend stof, stoom of een extreem vochtige omgeving

•

Schimmels, insecten, ongedierte

•

Zilte lucht of verontreinigd koelmiddel

•

Vervuilingsgraad hoger dan 2 volgens IEC 60664-1

•

Blootstelling aan abnormale trillingen, schokken en kanteling

•

Blootstelling aan direct zonlicht, warmtebronnen of sterke
elektromagnetische velden

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

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

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

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

Elektrische veiligheid

GEVAAR
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF VLAMBOGEN
•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of
dodelijk letsel.
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GEVAAR
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF VLAMBOGEN
In systemen waarbij terugvoedingsbeveiliging geen deel uitmaakt van het
standaardontwerp moet een vermogensautomaat worden geïnstalleerd
(terugvoedingsbeveiliging of een ander apparaat dat voldoet aan de vereiste van
IEC/EN 62040–1 of UL1778 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):

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.

Periodieke controle

WAARSCHUWING
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF VLAMBOGEN
•

Onderdelen met een beperkte levensduur, zoals condensatoren,
ventilatoren, elektronische kaarten en batterijen, moeten periodiek worden
gecontroleerd door gekwalificeerd personeel.

•

Automatische uitschakeling van batterij moet periodiek worden gecontroleerd
door gekwalificeerd personeel.

Deze periodieke controle moet elke 12 maanden worden uitgevoerd (maar
elke 6 maanden wordt aanbevolen).
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of
dodelijk letsel of schade aan de apparatuur.
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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.

GEVAAR
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF VLAMBOGEN
Vervang batterijen altijd door hetzelfde type en aantal batterijen of door
batterijpakketten.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of
dodelijk letsel.
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VOORZICHTIG
RISICO OP BESCHADIGING VAN APPARATUUR
Batterijen mogen niet langer dan zes maanden worden bewaard omdat ze dan
opnieuw moeten worden opgeladen. Als het UPS-systeem voor lange periode
wordt gedeactiveerd, is het raadzaam het UPS-systeem ten minste elke maand
24 uur lang van stroom te voorzien. Zo worden de batterijen opgeladen en wordt
onherstelbare schade vermeden.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot letsel of
schade aan de apparatuur.

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.
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Specificaties

Specificaties
Ingang
Nominale waarde van UPS

20 kVA

30 kVA

40 kVA

60 kVA

80 kVA

100 kVA

120 kVA

Ingangsspanning (V)

380 - 400 - 415

Toegestaan bereik van
ingangsspanning door de standaard
volgens onderstaande curve (V)

250 tot 470 voor een standaard UPS
342 tot 470 voor een UPS met terugvoedingsbeveiliging

Ingangsfrequentie (Hz)

45 tot 65

Nominale stroom1
Normale AC-ingang (A)

32

45

57

87

115

143

171

Maximale ingangsstroom (A) voor 400
V

33

46

58

88

116

145

173

Ingangsstroom (A) voor 400 V,
overbelasting=1,25 In beperkt tot 10
min.

39

56

72

108

145

181

217

Ingangsstroom (A) voor 400 V,
overbelasting=1,5 In beperkt tot 1 min.

47

68

87

130

174

217

260

THDI

< 6% bij volledige belasting
< 8% bij 25–75% belasting

Maximale kortsluitvastheid (kA)

20

Nominale waarden van
ingangszekering (A)

80

160

315

315

30
80

80

125

Stroom geleverd als een functie van ingangsspanning

Uitvoer
Nominale waarde van UPS

20 kVA

Capaciteit overbelasting

125% voor 10 minuten
150% voor 1 minuut
220% voor 0,1 seconde

Spanningstolerantie (V)

380, 400, 415 ± 3%

Nominale uitgangsstroom

29

Begrenzing uitgangsstroom (A)

190

Uitgangsfrequentie

50 Hz of 60 Hz

1.

12

30 kVA

44

40 kVA

60 kVA

80 kVA

100 kVA

120 kVA

58

87

116

145

174

240

360

480

Nominale stroom met geladen batterij. Normale AC-ingangsspanning = U, AC-bypassingang = U, belasting = 400 V / P belasting = PN /
belasting cos phi = 0,9
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Nominale waarde van UPS

20 kVA

30 kVA

40 kVA

60 kVA

80 kVA

100 kVA

120 kVA

THDU

≤ 1% fase naar fase, ≤ 1,5% fase naar nulleider voor lineaire belastingen
≤ 2,5% fase naar fase, ≤ 3,5% fase naar nulleider voor niet-lineaire belastingen

Nominale waarden van
uitgangszekering

80

80

80

125

160

315

315

Piekfactor

6,55

4,41

3,27

2,75

3,12

3,33

2,77

80 kVA

100 kVA

120 kVA

Toegestane UPS-overbelastingen als een functie van tijd

Bypass
Nominale waarde van UPS

20 kVA

Aansluitingstype

3PH+N

Ingangsspanning (V)

380 tot 443

Ingangsfrequentie (Hz)

46 tot 54

990–5233E–022

30 kVA

40 kVA

60 kVA
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Specificaties

Omgeving
Bedrijfstemperaturen
Het bedrijfstemperatuurbereik is 0 tot 40 °C, maar voor optimale werking is het 20
tot 25 °C.
De autonomietijd voor de batterij wordt nadelig beïnvloed door hoge en lage
temperaturen. Deze wordt aanzienlijk verminderd bij temperaturen onder 10°C.
Bij een temperatuur hoger dan 25 °C wordt de levensduur van de batterij
verminderd met 50% voor elke temperatuurstijging van 10 °C. Bij een temperatuur
hoger dan 40 °C kunnen batterijfabrikanten de werking niet meer garanderen
vanwege het risico op thermische instabiliteit.
Verliezen berekend met maximale stroom → V=380 en RL-belasting; cosf: 0,9 bij
100% belasting
Warmteafgifte
Nominale waarde van UPS

20 kVA

30 kVA

40 kVA

60 kVA

80 kVA

100 kVA

120 kVA

Verliezen (kW)

1,61

2,03

2,68

4,26

4,86

6,90

8,41

Warmteafgifte
(BTU/uur)

5493

6928

9146

14539

16587

23549

28362

Aanbevolen luchtdoorvoer (m³/h)

1332

14

2556
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Batterijen
Batterijtype: gesloten loodzuur (VRLA) of open loodzuur.

Gelijkstroomvermogen voor grootte van batterij met uitgangsvermogensfactor = 0,9
Nominale waarde van UPS
Gelijkstroom
in kW

20 kVA

30 kVA

40 kVA

60 kVA

80 kVA

100 kVA

120 kVA

Belasting 25
%

6,3

8,6

10,9

15,6

20,6

25,2

29,8

Belasting 50
%

10,9

15,6

20,3

29,7

34,9

48,5

58,1

Belasting 75
%

15,6

22,6

29,7

44,2

58,9

72,5

87,1

Belasting
100%

20,3

29,7

39,4

58,6

78,4

97

116,8

Gelijkstroomvermogen voor grootte van batterij met uitgangsvermogensfactor = 0,8
Nominale waarde van UPS
Gelijkstroom
in kW

20 kVA

30 kVA

40 kVA

60 kVA

80 kVA

100 kVA

120 kVA

Belasting 25
%

5,8

7,8

9,9

14,1

18,5

22,6

26,8

Belasting 50
%

9,9

14,1

18,2

26,6

33,1

43,4

51,7

Belasting 75
%

14,1

20,3

26,6

39,4

52,4

64,5

77,3

Belasting
100%

18,2

26,6

35,0

52,2

69,6

86,0

103,5

Maximale stroom bij einde ontlading
Nominale
waarde van
UPS

20 kVA

30 kVA

40 kVA

60 kVA

80 kVA

100 kVA

120 kVA

Batterij (A)

68

101

134

201

268

338

402

Belasting (A)

29

44

58

87

116

145

174

990–5233E–022
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Specificaties

Aanbevolen automaten en kabeldoorsnedes
Selectie van automaten
UPS in systeem met enkele netvoeding

UPS in systeem met dubbele netvoeding

16
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Aanbevolen stroomopwaartse automaat
Nominale
waarde van
UPS

20 kVA

30 kVA

40 kVA

60 kVA

80 kVA

100 kVA

120 kVA

Systeem met
dubbele
netvoeding –
ingang

C60L - 50A

C60L - 63A

NSX 100F 3PTM80D

NSX 160F 3PTM125D

NSX 160F 3PTM160D

NSX 250F 3PTM200D

NSX 250F 3PTM250D

Systeem met
dubbele
netvoeding –
bypass

NSX 100F 4PTM100D

NSX 100F 4PTM100D

NSX 100F 4PTM100D

NSX 160F 4PTM125D

NSX 160F 4PTM160D

NSX 250F 4PTM250D

NSX 250F 4PTM250D

Systeem met
enkele
netvoeding

NSX 100F 4PTM100D

NSX 100F 4PTM100D

NSX 100F 4PTM100D

NSX 160F 4PTM125D

NSX 160F 4PTM160D

NSX 250F 4PTM250D

NSX 250F 4PTM250D

WAARSCHUWING
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF VLAMBOGEN
Plaats een label met de volgende tekst op elke stroomopwaartse automaat:
“Isoleer de UPS (Uninterruptible Power Supply) voordat u aan dit circuit
werkt”.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of
dodelijk letsel of schade aan de apparatuur.

LET OP
RISICO OP EXPLOSIES, VLAMBOGEN OF SPANNINGSUITVAL
Houd rekening met het volgende voor installatie-ontwerp:
•

de bovenstaande aanbevolen stroomopwaartse automaat voor selectiviteit bij
de interne UPS-zekeringen.

•

Icw = 20 kA voor 20 tot 60 kVA UPS bij gebruik van de aanbevolen
stroomopwaartse automaat.

•

Icw = 30 kA voor 80 tot 120 kVA UPS bij gebruik van de aanbevolen
stroomopwaartse automaat.

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

Aanbevolen stroomafwaartse automaat
Nominale waarde
van UPS

20-30-40 kVA

Stroomafwaartse
automaat

C60N

Eenheid voor
automatische
uitschakeling

C 16A

60 kVA

B 25A

C 20A

80 kVA

B 32A

C 25A

100-120 kVA

B 50A

C 32A

C120N

NSX100

B 63A

TMG 63A

De N-curve voor de stroomafwaartse automaat kan worden vervangen door een
H- of L-curve, afhankelijk van de installatie. De aangegeven beveiliging zorgt voor
selectiviteit voor elk stroomafwaarts uitvoercircuit van de UPS, gevoed via de
ingangs- of bypassbron.
OPMERKING: Als deze aanbevelingen voor de stroomafwaartse beveiliging
niet worden opgevolgd, kan dit een stroomstoring veroorzaken van langer dan
20 milliseconden in alle andere uitvoercircuits als zich een kortsluiting voordoet
in een uitvoercircuit.

990–5233E–022
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Specificaties

Aardlekstroom
Aardlekstroom van UPS is 1A.

Zekeringen
Tijd-/stroomcurven voor ingangs- en uitgangszekeringen van UPS

Aanbevolen kabeldoorsnedes
OPMERKING: Kabellengte moet minder dan 100 meter zijn.
Nominale
waarde van
UPS

20 kVA

30 kVA

40 kVA

60 kVA

80 kVA

100 kVA

120 kVA

Systeem met
dubbele
netvoeding –
ingang (mm²)

10

16

16

25

50

50

70

Systeem met
dubbele
netvoeding –
bypass (mm²)

16

16

16

25

50

70

70

Systeem met
enkele
netvoeding –
ingang en
bypass (mm²)

16

16

16

25

50

70

70

Uitvoer (mm²)

16

16

16

25

50

70

70

Batterij (<15
m) (mm²)

16

25

35

70

95

2 x 50

2 x 70

18
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GEVAAR
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF VLAMBOGEN
Gebruik voedingskabels van gelijke weerstand, gelijke lengte en gelijke maat
voor dezelfde functie.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of
dodelijk letsel.
OPMERKING: Kabeldoorsnedes zijn vastgesteld voor koperen geleiders
(vergroot de maat met 30% voor aluminium geleiders). Maatberekeningen
houden ook rekening met een spanning van 400 V en groepen van vier kabels.
Diameter van gat voor aansluitklem: 6,5 mm (8,5 mm voor 120 kVA).
PE-kabels (Protective Earth-kabels) worden aangesloten op de aardingsklem.
Diameter van gat: 6,5 mm (8,5 mm voor 120 kVA).

990–5233E–022
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Specificaties

Transformatoren
Specificaties van Marine UPS Adaptation Voltage Transformer
Nominale waarde van UPS

60 kVA

Transformatie

440 V naar
400 V

Topologie

Dyn11

Primair

690 V naar
400 V

440 V
naar 400
V

120 kVA
690 V
naar 400
V

Dyn11

440 V naar
400 V

690 V naar
400 V

Dyn11

Spanning (V)

440 +/- 5%

690 +/- 5%

440 +/- 5%

690 +/5%

440 +/- 5%

690 +/- 5%

Stroom (A)

81

52

108

69

162

103

Kabeldoorsnedes (mm2)

35

35

95

35

95

95

Spanning (V)

400

Stroom (A)3

87

116

174

Kabeldoorsnedes (mm2)

35

35

95

> 97,7% bij 40 °C

> 98,5% bij 40 °C

2

Secundair

80 kVA

2

Frequentie (Hz)

50/60

Efficiëntie

> 97,3% bij 40 °C

Overbelasting

110% gedurende 2 uur

Inschakelstroom

< 5 x In

Specificaties van isolatietransformator
Nominale waarde van UPS

40 kVA

60 kVA

120 kVA

Spanning (V)

380–400–415 +/- 5%

Frequentie (Hz)

50

Efficiëntie

> 97% bij 75 °C

> 96% bij 75 °C

> 97% bij 75 °C

Overload

110% gedurende 1 uur

Inschakelstroom

< 12 Inom 915 A bij 380 V

< 12 Inom 1095 A bij 380 V

< 12 Inom 2005 A bij 380 V

Vermogensdissipatie

1,88 KW / 450 cal/.s

2,61 KW / 624 cal/.s

4,38 KW / 1047 cal/.s

De isolatietransformator is van het type DYN05. Deze kan worden aangesloten op
AC-ingangs- en AC-bypassbronnen (stroomopwaarts) en belastinguitgang
(stroomafwaarts) van een Galaxy 5500 UPS. De isolatietransformator kan
galvanische isolatie instellen van stroomopwaartse voeding, netwerkvoeding naar
stroomafwaartse voedingsdemper. Er wordt een kabel van 3 meter bij de
transformator geleverd om deze aan te sluiten op de UPS, waardoor de
installatieafstand tussen de UPS en de transformator wordt beperkt tot minder dan
3 meter.

2.
3.

20

De aanbevolen kabeldoorsnedes zijn voor koperen kabels, type 1000R02V, korter dan 100 meter en voor een netspanningsval van
minder dan 3%.
Volledige belasting
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OPMERKING: De stroomwaarden in de onderstaande tabel zijn voor nominale
netspanning en nominale belasting.
De omschakelverhouding is gelijk aan 1.
Nominale waarde van UPS

40 kVA

60 kVA

120 kVA

380 V

61

91

182

400 V

58

87

173

415 V

56

84

166

Inschakelstroom van transformator (max)

12 x Inom

12 x Inom

11 x Inom

Vectorgroep

DYN11

DYN5

DYN5

Voedingskabels

35

35

70

PE-kabels

16

16

35

Spanning voor
verschillende
netvoedingen (A)

Kabeldoorsnedes4 (mm2)

4.

De aanbevolen kabeldoorsnedes zijn voor koperen kabels, type 1000R02V, korter dan 100 meter en voor een netspanningsval van
minder dan 3%.

990–5233E–022
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Specificaties

Behuizing van batterijschakelaar
De aanbevolen kabeldoorsnedes zijn van toepassing op koperkabels van het type
U1000R02V. Deze worden berekend in verhouding tot toegestane
temperatuurstijgingen en houden rekening met een netspanningsval van 1% voor
een maximumkabellengte van 25 m. Voor langere kabels worden doorsnedes
gekozen om de netspanningsval binnen 1% te houden.
Nominale waarde van UPS

20 – 120
kVA

100-120 kVA

Runtime

≤ 10 mn

> 10 mn

Behuizing zonder isolatiemonitor

15

35

Behuizing met isolatiemonitor

17

37

Gewicht (kg)

WAARSCHUWING
GEVAAR VOOR BRAND
•

Bescherm de batterijschakeling met een DC-batterijschakelaar die is
uitgerust met een spoel voor onderspanning (MN 24 VDC).

•

De DC-batterijschakelaar moet hierop berekend zijn. De spoel voor
onderspanning moet op de UPS worden aangesloten zoals is weergegeven
in de onderstaande aansluitingsschema's.

Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of
dodelijk letsel of schade aan de apparatuur.
Aanbod standaard batterijschakelaars
Nominale waarde van
UPS

20 kVA

30 kVA

Maximale autonomietijd
van batterij bij volledige
belasting5

≤ 30 mn

≤ 15 mn

> 15 mn tot
≤ 30 mn

≤ 15 mn

> 15 mn tot
≤ 30 mn

≤ 5 mn

> 5 mn tot
≤ 30 mn

≤ 30 mn

Configuratie

Interne
batterijen

Interne
batterijen

Externe
batterijen

Interne
batterijen

Externe
batterijen

Interne
batterijen

Externe
batterijen

Externe
batterijen

Type

NSX160S
DC 3P

NSX160S
DC 3P

NSX400S
DC 3P

NSX160S
DC 3P

NSX400S
DC 3P

NSX160S
DC 3P

NSX400S
DC 3P

NSX400S
DC 3P

Trip-unit

TM100D

TM100D

MP1

TM250D

MP1

TM250D

MP1

MP1

Magnetische
instelling (A)

800

800

800

1250

800

1250

800

800

Thermische
instelling

1

1

-

1

-

1

-

-

QF1batterijschakelaar

5.

22

40 kVA

60 kVA

80 – 120
kVA

Voor andere waarden raadpleegt u de afdeling After Sales van Schneider Electric of uw lokale vertegenwoordiger.
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Specificaties van batterijschakelaar
Nominale waarde van UPS
Vereisten

Verplicht geplaatste
apparatuur
Stroominstelling6

20 kVA

30 kVA

40 kVA

60 kVA

80 kVA

100 kVA

•

Dit moet een DC-batterijschakelaar zijn (voedingspool en automatische uitschakeling).

•

Nominale DC-waarde moet hoger zijn dan 500 VDC.

•

Onderbrekingsvermogen moet hoger zijn dan maximale kortsluitstroom van batterij.

•

24 VDC automatische uitschakeling onderspanningsspoel

•

Potentiaalvrij hulpcontact
101

Nominale
ontlaadstroom van
batterij (A)

68

Maximale
magnetische
stroom

Magnetische stroominstelling (lsd) moet lager zijn dan 50% van de maximale kortsluitstroom van de batterij7

Minimale
magnetische
instelling (A)

95,2

141,1

134

187,6

201

281,4

268

375,2

338

120 kVA

473,2

402

562,8

8

OPMERKING: Omdat de ontladingstijd beperkt is tot de autonomietijd van de
batterij, kan de batterijschakelaar worden overbelast in overeenstemming met
de specificaties van de batterijleverancier.

6.
7.
8.

Nominale ontlaadstroom van batterij gebaseerd op nominale belasting met een vermogensfactor van 0,9
In overeenstemming met specificaties van de leverancier van de schakelaar.
Inclusief 20% onzekerheid automatische uitschakeling van batterijschakelaar. Magnetisch moet automatisch uitschakelen onder 40 ms
voor 50% van de maximale kortsluitstroom van de batterij.
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Montage

Montage
OPMERKING: Niet van toepassing op Galaxy 5500 Marine, zie handleiding
voor ontvangst en uitpakken van Galaxy 5500 Marine.

Afmetingen van benodigde ruimte
UPS met externe batterijen

OPMERKING: De afmetingen voor benodigde ruimte die hierboven worden
weergegeven, zijn alleen voor luchtstroom en onderhoudstoegang. Raadpleeg
de lokale veiligheidsregels en -standaarden voor aanvullende vereisten in uw
gebied.

24
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UPS met interne batterijen (AIOB - All In One Box)

OPMERKING: De afmetingen voor benodigde ruimte die hierboven worden
weergegeven, zijn alleen voor luchtstroom en onderhoudstoegang. Raadpleeg
de lokale veiligheidsregels en -standaarden voor aanvullende vereisten in uw
gebied.
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Montage

Batterijbescherming verwijderen
Batterijbescherming verwijderen uit de UPS
Het karton dat de batterijen beschermt, moet altijd worden verwijderd wanneer de
behuizing op de definitieve locatie is geplaatst.
1. Verwijder de strips die het karton op zijn plaats houden.
2. Verwijder het karton.
3. Verwijder de stutten.

Batterijbescherming verwijderen uit de externe batterijbehuizing
Het karton dat de batterijen beschermt, moet altijd worden verwijderd wanneer de
behuizing op de definitieve locatie is geplaatst.
1. Verwijder de ondersteuningsstaanders van de batterijen.
2. Verwijder de strips die het karton (1000 mm externe batterijbehuizing) op zijn
plaats houden.
3. Verwijder het karton dat de batterijen beschermt.

26
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4. Verwijder de strips die de batterijen op hun plaats houden.

Optie met invoer aan de bovenkant installeren
OPMERKING: Aandraaimoment voor alle bedieningen is 6,5 Nm.
1. Verwijder de twee schroeven op de bovenranden van het linkerzijpaneel van
de UPS.
2. Installeer de kabelbevestigingsstrip met de M5-afstandhouders, ringen en de
M5-schroeven.
3. Installeer de paneelbeugels en afstandhouders.

990–5233E–022
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Montage

4. Installeer vier klemmoeren aan weerszijden van het linkerzijpaneel.
5. Installeer het linkerzijpaneel met M6-schroeven.

6. Installeer de voor- en achterpanelen met de resterende M6-schroeven.

28
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De IP32-optie installeren
OPMERKING: Niet van toepassing op Galaxy 5500 Marine, zie handleiding
voor ontvangst en uitpakken van Galaxy 5500 Marine.
OPMERKING: Met de IP32-optie wordt de behuizing 200 mm hoger.
1. Plaats de beschermingsplaat boven op de UPS.

2. Plaats de stijlen. De langere stijlen moeten vooraan worden geplaatst.

3. Plaats het dak.

4. Plaats de zijdeflectors.
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Montage aan de vloer

Montage aan de vloer
WAARSCHUWING
GEVAAR VOOR OVERVERHITTING
Verwijder de poten van de behuizing niet. Deze zijn vereist voor voldoende
ventilatie.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of
dodelijk letsel of schade aan de apparatuur.
De afmetingen zijn inclusief de beplating (panelen en deur).

30
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Ingangs- en PE-kabels in enkelvoudige systemen
aansluiten
Systemen met enkele netvoeding

GEVAAR
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF VLAMBOGEN
PE-kabels moeten eerst worden aangesloten.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of
dodelijk letsel.

1. Vouw de stofkap zoals afgebeeld op de kap.
2. Verwijder de beschermingsplaat onder in de behuizing.
3. Sluit de AC-ingangskabels op de bypassklemmen en de UPS-aardingsklem
aan.
4. Sluit de kabels van de ingangsklemmen op de bypassklemmen aan.
5. Sluit de AC-uitgangskabels op de uitgangsklemmen en de UPS-aardingsklem
aan.
6. Bevestig de kabels aan de behuizing.
7. Plaats de beschermingsplaat voor stroomaansluitklemmen terug.
Aandraaimoment is 2 Nm.
8. Vouw de stofkap terug.

Systemen met dubbele netvoeding

GEVAAR
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF VLAMBOGEN
PE-kabels moeten eerst worden aangesloten.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of
dodelijk letsel.
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Ingangs- en PE-kabels in enkelvoudige systemen aansluiten

1. Vouw de stofkap zoals afgebeeld op de kap.
2. Verwijder de beschermingsplaat onder in de behuizing.
3. Sluit de AC-bypasskabels op de bypassklemmen en de UPS-aardingsklem
aan.
4. Sluit de AC-ingangkabels aan op de aansluitpunten voor de ingangsklemmen.
5. Sluit de AC-uitgangskabels op de uitgangsklemmen en de UPS-aardingsklem
aan.
6. Bevestig de kabels aan de behuizing.
7. Plaats de beschermingsplaat voor stroomaansluitklemmen terug.
Aandraaimoment is 2 Nm.
8. Vouw de stofkap terug.

Frequentieomvormer

GEVAAR
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF VLAMBOGEN
PE-kabels moeten eerst worden aangesloten.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of
dodelijk letsel.

1. Vouw de stofkap zoals afgebeeld op de kap.
2. Verwijder de beschermingsplaat onder in de behuizing.
3. Sluit de nulleiderkabel van de AC-ingang op de nulleiderklem van de ACbypass aan.
4. Sluit de AC-ingangskabels op de ingangsklemmen en de UPS-aardingsklem
aan.
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5. Sluit de AC-uitgangskabels op de uitgangsklemmen en de UPS-aardingsklem
aan.
6. Sluit de nulleiderklem de bypass op de nulleiderklem van de uitgang aan.
7. Bevestig de kabels aan de behuizing.
8. Plaats de beschermingsplaat voor stroomaansluitklemmen terug.
Aandraaimoment is 2 Nm.
9. Vouw de stofkap terug.

990–5233E–022

33

20 - 120 kVA 400 V

Ingangs- en PE-kabels in parallelle systemen aansluiten

Ingangs- en PE-kabels in parallelle systemen
aansluiten
Overzicht

Systemen met enkele netvoeding

GEVAAR
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF VLAMBOGEN
PE-kabels moeten eerst worden aangesloten.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of
dodelijk letsel.

1. Vouw de stofkap zoals afgebeeld op de kap.
2. Verwijder de beschermingsplaat onder in de behuizing.
3. Sluit de AC-ingangskabels op de bypassklemmen en de UPS-aardingsklem
voor elke UPS aan.
4. Sluit de kabels van de ingangsklemmen op de bypassklemmen voor elke UPS
aan.
5. Sluit de AC-uitgangskabels op de uitgangsklemmen en de UPS-aardingsklem
van UPS1 aan.
6. Sluit de kabels van de uitgangsklemmen van UPS1 op de uitgangsklemmen
van UPS2 aan.
7. Bevestig de kabels aan de behuizing.
8. Plaats de beschermingsplaat voor stroomaansluitklemmen terug.
Aandraaimoment is 2 Nm.
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9. Vouw de stofkap terug.

Systemen met dubbele netvoeding
Redundant parallel systeem

GEVAAR
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF VLAMBOGEN
PE-kabels moeten eerst worden aangesloten.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of
dodelijk letsel.

1. Vouw de stofkap zoals afgebeeld op de kap.
2. Verwijder de beschermingsplaat onder in de behuizing.
3. Sluit de AC-ingangskabels op de ingangsklemmen en de UPS-aardingsklem
voor elke UPS aan.
4. Sluit de AC-bypasskabels op de bypassklemmen en de UPS-aardingsklem
voor elke UPS aan.
5. Sluit de AC-uitgangskabels op de uitgangsklemmen en de UPS-aardingsklem
voor UPS1 aan.
6. Sluit de kabels van de uitgangsklemmen van UPS1 op de uitgangsklemmen
van UPS2 aan.
7. Bevestig de kabels aan de behuizing.
8. Plaats de beschermingsplaat voor stroomaansluitklemmen terug.
Aandraaimoment is 2 Nm.
9. Vouw de stofkap terug.
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Parallel systeem met externe bypass

GEVAAR
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF VLAMBOGEN
PE-kabels moeten eerst worden aangesloten.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of
dodelijk letsel.

1. Vouw de stofkap zoals afgebeeld op de kap.
2. Verwijder de beschermingsplaten onder in de behuizingen.
3. Sluit de AC-ingangskabels op de ingangsklemmen en de UPS-aardingsklem
van elke UPS aan.
4. Sluit de AC-bypassingangskabels op de bypassklemmen en de UPSaardingsklem van de externe bypass aan.
5. Sluit de bypassklemmen van de UPS-eenheden op de bypassklemmen van
de externe bypass aan met kabels van gelijke lengte en maat.
6. Sluit de AC-uitgangskabels op de uitgangsklemmen en de aardingsklem van
de externe bypass aan.
7. Sluit de uitgangsklemmen van de UPS-eenheden op de uitgangsklemmen van
de externe bypass aan met kabels van gelijke lengte en maat.
8. Bevestig de kabels aan de behuizing.
9. Plaats de beschermingsplaten voor stroomaansluitklemmen terug.
Aandraaimoment is 2 Nm.
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10. Vouw de stofkap terug.
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Frequentieomvormer

GEVAAR
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF VLAMBOGEN
PE-kabels moeten eerst worden aangesloten.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of
dodelijk letsel.

1. Vouw de stofkap zoals afgebeeld op de kap.
2. Verwijder de beschermingsplaat onder in de behuizing.
3. Sluit de nulleiderkabel van de AC-invoer op de nulleiderklem van
bypassklemmen aan.
4. Sluit de AC-ingangskabels op de ingangsklemmen en de UPS-aardingsklem
aan.
5. Sluit de AC-ingangsklem van UPS1 op de AC-ingangsklem van UPS2 aan.
6. Sluit de nulleiderklem van de bypass van UPS1 op de nulleiderklem van de
bypass van UPS2 aan.
7. Sluit de AC-uitgangskabels op de AC-uitgangsklemmen van UPS1 aan.
8. Sluit de uitgangsklemmen van UPS1 op de uitgangsklemmen van UPS2 aan.
9. Sluit de nulleiderklem van de bypass op de nulleiderklem van beide UPSeenheden aan.
10. Bevestig de kabels aan de behuizing.
11. Plaats de beschermingsplaat voor stroomaansluitklemmen terug.
Aandraaimoment is 2 Nm.
12. Vouw de stofkap terug.
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PE-kabel in TNC-systeem aansluiten
GEVAAR
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF VLAMBOGEN
PE-kabels moeten worden aangesloten voor UPS-eenheden, parallelle UPSeenheden en externe bypasses.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of
dodelijk letsel.

1. Vouw de stofkap zoals afgebeeld op de kap.
2. Verwijder de beschermingsplaat onder in de behuizing.
3. Sluit de PEN-kabel van de AC-ingang op de UPS-bypassaardingsklem aan.
4. Sluit de PEN-kabel van de AC-ingang op de UPS-uitgangsaardingsklem aan.
5. Sluit de UPS-bypassaardingsklem op de nulleiderklem van de bypass aan met
de meegeleverde kabel.
6. Sluit de UPS-uitgangsaardingsklem op de nulleiderklem van de uitgang aan
met de meegeleverde kabel.
7. Bevestig de kabels aan de behuizing.
8. Plaats de beschermingsplaat voor stroomaansluitklemmen terug.
Aandraaimoment is 2 Nm.
9. Vouw de stofkap terug.
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De communicatiekabels aansluiten
Overzicht van de communicatiekabels
Overzicht van communicatiekabels in enkele systemen

GEVAAR
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF VLAMBOGEN
Leid de communicatiekabels afzonderlijk van de voedingskabels voor voldoende
isolatie. Als er een risico op contact met de voedingskabels bestaat, zet u de
isolatie van de communicatiekabels stevig vast.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of
dodelijk letsel.

A. Netwerkbeheerkaart (SELV)
B. Optionele communicatiekaarten (SELV of LV)
C. Communicatiekaart met potentiaalvrije contacten (SELV)
D. Kabels voor externe-batterijschakelaar (SELV)
E. Kabel voor algemene uitschakeling (SELV)
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Overzicht van communicatiekabels in parallelle systemen

GEVAAR
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF VLAMBOGEN
Leid de communicatiekabels afzonderlijk van de voedingskabels voor voldoende
isolatie. Als er een risico op contact met de voedingskabels bestaat, zet u de
isolatie van de communicatiekabels stevig vast.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of
dodelijk letsel.

A. Netwerkbeheerkaart (SELV)
B. Optionele communicatiekaarten (SELV of LV)
C. Communicatiekaart met potentiaalvrije contacten (SELV)
D. Kabels voor externe-batterijschakelaar (SELV)
E. Kabel voor algemene uitschakeling (SELV)
F. Kabel voor externe bypass (ELV), CAN-kabels (SELV) en kabels voor
uitwisselingsstroom (SELV)
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Communicatiekaart met potentiaalvrije contacten verbinden

GEVAAR
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF VLAMBOGEN
Isoleer en vergrendel alle stroombronnen voor de communicatiekaart met
potentiaalvrije contacten (ook wel SECI genoemd) voordat u aansluitingen
maakt. Sluit nooit SELV- en niet-SELV-circuits (Safety Extra Low Voltage) op de
verschillende uitgangen van dezelfde kaart aan.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of
dodelijk letsel.
OPMERKING: Er kan slechts één communicatiekaart met potentiaalvrije
contacten in een UPS worden geïnstalleerd.

Eigenschappen van uitgangscontacten:
•

Toegestane spanning: 250 V AC, 30 V DC

•

Toegestane stroom: 2 A

•

Kabel: 4 x 0,93 mm², Ø 6,6 mm +/- 0,3 mm

Pen

Beschrijving

6

Waarschuwing batterij bijna leeg

5

Belasting op batterijvermogen

4

Belasting op automatische bypass

3

Belasting op UPS

2

Batterij defect

1

Algemeen alarm

Eigenschappen van ingangscontacten:
•

Geschakelde spanning: 5 V DC

•

Verbruik: 10 mA

•

Kabel: 4 x 0,34 mm², Ø 5 mm +/- 0,5 mm

Pen

Beschrijving

A

UPS UIT

B

UPS AAN

1. Verwijder de afdekplaat die met schroeven is bevestigd.
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2. Leid de communicatiekabels door de kabelingangsgaten.
3. Sluit de communicatiekabels aan op de ingangscontacten.
4. Sluit de communicatiekabels aan op de uitgangscontacten.

5. Plaats de plaat terug en zet deze vast met de schroeven.
6. Draai de schroeven vast om de kabels te bevestigen.
7. Geef de locatie van de stroombronnen op de labels aan.
8. Plaats de kaart in de sleuf.
9. Zet de kaart vast met twee schroeven.
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Netwerkbeheerkaart aansluiten
Volg de instructies in installatiehandleiding 990-3194 over de werking van de
netwerkbeheerkaart.

Voorbeeld van aansluiting van de communicatiekaart

GEVAAR
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF VLAMBOGEN
Als een SELV-bron wordt gebruikt, moet de communicatiekaart worden
geïsoleerd van de stroombron zodat personeel dat aan de installatie werkt, geen
gevaar loopt.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of
dodelijk letsel.

Communicatiekaarten toevoegen of vervangen
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1. Open de deur van de UPS. De kaarthouder voor optionele
communicatiekaarten bevindt zich aan de binnenkant van de deur.
2. Verwijder de vier schroeven uit de kaarthouder.
3. Open de kaarthouder.
4. Plaats de nieuwe communicatiekaart of vervang de bestaande kaart(en).
5. Sluit de kaarthouder, zet de houder terug in de oorspronkelijke positie en
bevestig de vier schroeven.
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Algemene uitschakeling of Remote Emergency Power Off (externe
nooduitschakeling) aansluiten
Wanneer u op de knop voor algemene uitschakeling drukt, wordt de UPS
uitgeschakeld en de batterijschakelaar geopend (wanneer de opening van de
statische bypass-schakelaar wordt uitgeschakeld als gevolg van
aanpassingsinstellingen, moet de installateur ervoor zorgen dat de loskoppeling
van de bron stroomopwaarts wordt beheerd). Een REPO (Remote Emergency
Power Off) is van toepassing op installaties waarbij met een druk op de knop ook
de automaten van de AC-ingangsbron en AC-bypassbron worden geopend. In
parallelle systemen moet er één knop voor algemene uitschakeling met een
afzonderlijk contact voor elke UPS-eenheid aanwezig zijn.
Raadpleeg Overzicht van de communicatiekabels, pagina 40 voor de locatie van
de aansluitklemmen in de behuizing
1. Verwijder de draadjumper van de klemmenstrook.

2. Sluit het contact van de algemene uitschakeling (normaal gesloten) op
XMB06-klemmen 1 en 2 (SELV) aan.
3. Zet de kabel vast.

Parallelle communicatiekabels aansluiten
Redundant parallel systeem

GEVAAR
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF VLAMBOGEN
Haal de spanning van de UPS-eenheden voordat u de kabels aansluit.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of
dodelijk letsel.

GEVAAR
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF VLAMBOGEN
Er kunnen maximaal twee UPS-eenheden parallel worden geïnstalleerd.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of
dodelijk letsel.
OPMERKING: De meegeleverde kabels (10 m) beperken de afstand tussen
de twee UPS-eenheden tot ongeveer zes meter.
Raadpleeg Overzicht van de communicatiekabels, pagina 40 voor de locatie van
de aansluitklemmen in de behuizing
1. Sluit een communicatiekabel van XMS02 van UPS1 op XMS02 van UPS2
aan.
46

990–5233E–022

De communicatiekabels aansluiten

20 - 120 kVA 400 V

2. Sluit een communicatiekabel van XMS03 van UPS1 op XMS03 van UPS2
aan.
3. Steek een blauwe afsluitweerstand in connector XMS06 van UPS1.
4. Sluit een communicatiekabel van XMS07 van UPS1 op XMS06 van UPS2
aan.
5. Steek een rode afsluitweerstand in connector XMS07 van UPS2.

6. Plaats de meegeleverde beschermingsplaat op de communicatiekabels.

Parallel systeem met externe bypass

GEVAAR
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF VLAMBOGEN
Haal de spanning van de UPS-eenheden voordat u de kabels aansluit.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of
dodelijk letsel.

GEVAAR
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF VLAMBOGEN
Er kunnen maximaal twee UPS-eenheden parallel worden geïnstalleerd. (Er
kunnen vier UPS-eenheden aanwezig zijn in een parallel systeem met
redundantie).
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of
dodelijk letsel.
OPMERKING: De meegeleverde kabels (10 m) beperken de afstand tussen
de twee UPS-eenheden tot ongeveer zes meter.
Raadpleeg Overzicht van de communicatiekabels, pagina 40 voor de locatie van
de aansluitklemmen in de behuizing
990–5233E–022
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1. Verbind de communicatiekabels met de aansluitklemmen XMS02 en XMS03
(zie illustratie), zodat er een circuit tussen alle UPS-eenheden wordt
gecreëerd.
2. Verbind de communicatiekabels met de aansluitklemmen XMS06 en XMS07
(zie illustratie), zodat er een circuit tussen alle UPS-eenheden wordt
gecreëerd.
3. Steek een blauwe afsluitweerstand in connector XMS06 van UPS1.
4. Steek een rode afsluitweerstand in connector XMS07 van UPS4.
5. Sluit de aansluitklemmen 1, 3 en 5 van de externe bypass aan zoals
weergegeven.
6. Sluit de aansluitklemmen 1, 2, 4 en 6 van de externe bypass op
aansluitklemmen XMS04 en XMS05 van de UPS-eenheden aan zoals
weergegeven, met kabels van maximaal 2,5 mm².

7. Plaats de meegeleverde beschermingsplaat op de communicatiekabels.
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Een externe batterij installeren
Batterijcellen vastzetten op planken voor Marine UPS

VOORZICHTIG
BIJ INSTALLATIE OP SCHEPEN – RISICO OP VERBREKING VAN
ELEKTRISCHE VERBINDING
Plaats de wiggen zoals hieronder afgebeeld.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot letsel of
schade aan de apparatuur.
De achterwiggen zijn al bevestigd op de planken.
Afhankelijk van de configuratie van de batterijcellen zijn sommige meegeleverde
wiggen niet nodig.
Typen planken
Bovenaanzicht, wiggen grijs weergegeven

Nominaal
vermogen
van UPS

Aantal te bevestigen planken per type plank
A

B

C

D

E

20 - 30 kVA

3

1

0

0

0

40 - 60 kVA

0

0

3

1

0

80 – 100 kVA9

0

0

3

1

4

120 kVA9

0

0

6

2

0

1. Installeer de batterijcellen op de planken in overeenstemming met de
documentatie van de batterijleverancier.
2. Bevestig de achterwig (alleen 20 - 30 kVA).
3. Bevestig de zijwiggen.
4. Bevestig de voorwiggen.

9.

Twee batterijbehuizingen.
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De batterijkabels aansluiten

GEVAAR
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF VLAMBOGEN
Sluit PE-kabels eerst op de batterijbehuizing en de UPS aan.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of
dodelijk letsel.

1. Sluit een PE-kabel van de batterijbehuizing op aarding aan.
2. Sluit de batterijkabels van de aansluitklemmen BAT- en BAT+ van de
batterijschakelaar in de UPS aan op de aansluitklemmen BAT- en BAT+ van
de batterijschakelaar in de batterijbehuizing.
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Een lege batterijbehuizing installeren
Batterijschakelaarkit installeren

GEVAAR
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF VLAMBOGEN
•

De batterijschakeling moet worden beschermd met een batterijschakelaar die
is uitgerust met een spoel voor onderspanning (MN 24V DC).

•

Type batterijschakelaar en nominaal vermogen moeten voldoen aan de
opgegeven specificaties. Zie Behuizing van batterijschakelaar, pagina 22

Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of
dodelijk letsel.
OPMERKING: Neem contact op met Schneider Electric wanneer u de
batterijschakelaar kiest. In systemen met meerdere batterijbehuizingen is
slechts één batterijschakelaar vereist. Er moeten temperatuursensoren worden
geïnstalleerd om garantie op de batterijen te krijgen en de levensduur van
batterijen te optimaliseren.
1. Zet de schakelaarplaat vast (vier schroeven).
2. Zet de XR1-klemmenstrook vast.
3. Zet de temperatuursensor vast.
4. Zet de beschermingsplaat vast nadat de batterijen op de batterijschakelaar
zijn aangesloten. Aandraaimoment is 6,5 Nm.
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Planken en batterijcellen installeren
OPMERKING: De montage van de batterijbehuizing moet door gecertificeerd
personeel worden uitgevoerd (standaard EN 62040-1).
OPMERKING: De ruimte tussen de bovenkant van de batterijcellen en de
volgende plank erboven is minimaal 150 mm.
1. Zet de draaghoekstalen vast (zes schroeven per draaghoekstaal).
2. Plaats de planken een voor een.
3. Zet de planken vast met twee schroeven in elke hoek.
4. Plaats de batterijcellen op elke plank, zet ze vast en verbind ze met elkaar per
plank.
5. Verbind alle batterijsets van de verschillende planken met elkaar en sluit dan
de hele batterijmontage op de batterijschakelaar aan.
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De afstandsbediening van de batterij aansluiten

WAARSCHUWING
RISICO OP BESCHADIGING VAN APPARATUUR
De maximumdikte voor de communicatiekabels (SELV) is 2,5 mm² en de totale
lengte moet minder dan 100 meter zijn.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of
dodelijk letsel of schade aan de apparatuur.

1. Sluit de externe batterijbehuizingconnector XR1 zoals afgebeeld op de UPSconnector XMB07 aan.
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2. Sluit de externe batterijbehuizingconnector XR1 op de UPS-connector XMD3
aan, en voer de kabel drie keer door het ferriet.
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Een batterijschakelaarset voor batterijbehuizingen
van derden installeren (optioneel)
GEVAAR
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF VLAMBOGEN
Deze batterijschakelaarset bevat een spoel voor onderspanning (MN 24 VDC)
die verplicht is voor alle externe batterijbehuizingen. Deze batterijschakelaar is
bedoeld voor installaties met batterijen van derden.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of
dodelijk letsel.

1. Bevestig de bevestigingsbalk op de batterijbehuizing.
2. Plaats de batterijschakelaar op de bevestigingsbalk en zet deze vast met 2
schroeven.
3. Bevestig de steunplaat voor connector XR1 aan de voorste staander van de
behuizing.
Onderaanzicht van de batterijbehuizing

4. Bevestig XR1 aan de steunplaat.
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Een batterijschakelaarset voor batterijbehuizingen van
derden installeren (optioneel)

5. Sluit de batterijschakelaar op XR1 aan. De aansluitingskabels (2,5 m) zijn
meegeleverd (nr. 51031630).
6. Sluit XR1 op het ATIZ-bord aan.
Zijaanzicht van de batterijbehuizing

7. Klemmen 1 t/m 4 van de XR1-klemmenstrook moeten op de UPS zijn
aangesloten voor de functies voor automatisch openen van de
batterijschakelaar QF1 (in geval van nooduitschakeling) en detectie van de
positie van de batterijschakelaar voor de UPS. Meer informatie over deze
aansluitingen vindt u in de installatiehandleidingen van deze units.
8. Plaats de QF1-beschermingsplaat op de schakelaar en de bijbehorende
aansluitingen.
Zijaanzicht van de batterijbehuizing
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9. Bevestig de beschermingsplaat met de twee schroeven aan het frame.
Aandraaimoment is 6,5 Nm.
Bovenaanzicht van de batterijbehuizing
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Behuizing van batterijschakelaar (optie)
Overzicht
De behuizing van de schakelaar moet zich zo dicht mogelijk bij de batterijen
bevinden.
De behuizing wordt aan een verticale wand bevestigd via vier M8-schroeven met
behulp van de bevestigingsschoenen in de verticale of horizontale positie.
De deur van de behuizing wordt gesloten via twee vergrendelingshendels met een
sleutel (type 405) op een van de hendels.
De behuizing met isolatiemonitor heeft dezelfde eigenschappen als de
standaardversie (behalve de afmetingen), waarbij de isolatiemonitor zich in het
bovenste gedeelte van de deur van de behuizing bevindt.
Kabels worden door de onderkant van de behuizing geleid via een opening van
315 x 90 mm.
20–120 kVA behuizing van batterijschakelaar met tot 10 minuten runtime
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100–120 kVA behuizing van batterijschakelaar met meer dan 10 minuten
runtime

Aansluitingsschema's

990–5233E–022

•

De maat van de voedingskabels staat in de bovenstaande tabellen.

•

De aanbevolen maat van extra kabels is 1 mm2 (ontvangstcapaciteit van
terminal: 2,5 mm2 ).

•

Zorg dat de extra kabels en voedingskabels niet hetzelfde pad volgen.

•

Voedingskabels en extra kabels niet meegeleverd.
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20 - 120 kVA 400 V

Behuizing van batterijschakelaar (optie)

Aansluitingspunten
Nominale waarde van UPS

20 – 120 kVA

100 – 120 kVA

Autonomietijd van batterij

≤ 10 min

> 10 min

koperen aansluitklem van 25 x 5
mm
gaten van 8,2 mm diameter

koperen aansluitklem van 32 x 8
mm
gaten van 12,2 mm diameter

aansluiting op

UPS

batterij

aarde

koperen aansluitklem van 32 x
10 mm
gaten van 12,2 mm diameter
koperen aansluitklem van 50 x 5 mm of
schroefdraad van 8 mm

Behuizing van batterijschakelaar installeren
1. Boor gaten van de juiste grootte in een wand en bevestig de
batterijschakelaarbehuizing zo dicht mogelijk bij de batterijen/batterijbehuizing
(en) aan de wand.
2. Open de deur van de batterijschakelaarbehuizing.
3. Sluit de PE-aansluitklem op PE aan.
4. Sluit de aansluitklemmen B- en B+ op de batterijklemmen B- and B+ aan.
5. Sluit de aansluitklemmen L- en L+ op de UPS-vermogensklemmen L- en L+
aan.
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De temperatuurmonitor van de batterij installeren (optioneel)

20 - 120 kVA 400 V

De temperatuurmonitor van de batterij installeren
(optioneel)
1. Installeer de temperatuurmonitor in de batterijbehuizing.

2. Sluit de temperatuurmonitor aan op de XMD3-connector in de UPS, en voer
de kabel drie keer door het ferriet.
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20 - 120 kVA 400 V

De synchronisatiemodule installeren (optioneel)

De synchronisatiemodule installeren (optioneel)
Overzicht van de synchronisatiemodule
A. Bindstripstang
B. Kabelingang

De synchronisatiemodule aan de muur monteren
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De synchronisatiemodule installeren (optioneel)

20 - 120 kVA 400 V

1. Markeer op de muur waar de vier montagegaten moeten komen. U kunt de
horizontale of verticale montagebeugels gebruiken. Boor gaten in de vier
gemarkeerde locaties en installeer pluggen.
2. Plaats de synchronisatiemodulebehuizing uitgelijnd met de gaten tegen de
muur en bevestig de synchronisatiemodule aan de muur met vier schroeven.

Aanbevolen kabeldoorsnedes
Voor elke UPS wordt een Sub D9/Sub D15-kabel van 12 m (XF1/XF2 tot XFSY4/
XFSY5) meegeleverd.
U kunt een langere kabel maken (maximumlengte 150 m) met behulp van het
onderstaande pinout-diagram door alleen de 4 getwiste kabels die hieronder
worden weergegeven, aan te sluiten.

Aansluiting

Kabellengte

Aanbevolen kabel

XF1/XF2 tot XFSY4/XFSY5

< 20 m

Niet-afgeschermde getwiste
tweedraadskabel AWG24

XF1/XF2 tot XFSY4/XFSY5

> 20 m

Niet-afgeschermde getwiste
tweedraadskabel AWG18

XR1 – XR3

Alle

Niet-afgeschermde kabel 1,5
mm²

Kabels aansluiten op de synchronisatiemodule voor enkele UPS

GEVAAR
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF VLAMBOGEN
De synchronisatiemodule moet op één punt geaard zijn.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of
dodelijk letsel.
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20 - 120 kVA 400 V

De synchronisatiemodule installeren (optioneel)

1. Sluit de voedingskabels van UPS 1 aan op de synchronisatiemodule volgens
de bovenstaande illustratie.
2. Sluit de voedingskabels van UPS 2 aan op de synchronisatiemodule zoals in
de bovenstaande illustratie.
3. Sluit de meegeleverde 12 m Sub D9/Sub D15-kabel van aansluitpunt XFSY5
op de SYNIN-plaat in UPS 1 op XF2 op de COSS-plaat in de
synchronisatiemodule.
4. Sluit de meegeleverde 12 m Sub D9/Sub D15-kabel van aansluitpunt XFSY5
op de SYNIN-plaat in UPS 2 op XF1 op de COSS-plaat in de
synchronisatiemodule.

Kabels aansluiten op de synchronisatiemodule in een parallel
systeem

GEVAAR
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF VLAMBOGEN
De synchronisatiemodule moet op één punt geaard zijn.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of
dodelijk letsel.
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De synchronisatiemodule installeren (optioneel)

20 - 120 kVA 400 V

1. Sluit alle UPS-eenheden in groep 1 op elkaar aan met voedingskabels en sluit
deze vervolgens aan op de synchronisatiemodule.
2. Sluit de meegeleverde Sub D9/Sub D15-kabels van 12 m aan tussen de
SYNIN-platen in de UPS-eenheden, en sluit de Sub D9/Sub D15-kabel van de
laatste UPS in de rij aan op de COSS-plaat in de synchronisatiemodule.
3. Sluit groep 2 aan op de synchronisatiemodule volgens de bovenstaande
procedures in stap 1 en 2.
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20 - 120 kVA 400 V

De synchronisatiemodule installeren (optioneel)

Ingangs- en uitgangscontacten
Eigenschappen
De relaiscontacten Fase in tolerantie, Ernstige storing, UPS 1-bestuurd en
UPS 2-bestuurd hebben een kortsluitvastheid van maximaal 30 W (op
weerstandsbelasting) voor een maximale stroom van 2 A.
Toegestane spanning: alleen SELV.
De contacten worden voorgesteld in niet-geactiveerde toestand.

Uitgangen
XM1-aansluitklemmen 1–6

UPS 1-bestuurd

XM1-aansluitklemmen 7–12

UPS 2-bestuurd

XM2-aansluitklemmen 1–6

Fase binnen tolerantie

XM2-aansluitklemmen 7–12

Ernstig alarm

XM3-aansluitklemmen 7–8

UPS voorzien door netvoeding

XM3-aansluitklemmen 9–10

UPS voorzien door generatorset

Ingangen
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Een externe bypass installeren

20 - 120 kVA 400 V

Een externe bypass installeren
GEVAAR
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF VLAMBOGEN
Het gecombineerde UPS-vermogen van alle geïnstalleerde UPS-behuizingen
mag het beschikbare bypassvermogen niet overschrijden.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of
dodelijk letsel.

Externe bypassbehuizing (150 kVA) installeren
TNS

1. Bereid de externe bypassbehuizing voor door de kabelingangen vrij te maken.
2. Zorg dat de externe bypassbehuizing geaard is.
3. Sluit de bypasskabels van de aansluitklemmen (N, L1, L2, L3) in de externe
bypassbehuizing aan op de bypassklemmen (N, L1, L2, L3) op de UPSeenheden.
4. Sluit de bypasskabels van de AC-bypassbron aan op de aansluitklemmen (N,
L1, L2, L3) in de externe bypassbehuizing.
5. Sluit de belastingskabels van de belasting aan op de aansluitklemmen (N, L1,
L2, L3) in de externe bypassbehuizing.
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20 - 120 kVA 400 V

Een externe bypass installeren

6. Sluit de AC-uitgangskabels van uitgangsklemmen (N, L1, L2, L3) in de UPSeenheden aan op de aansluitklemmen (N, L1, L2, L3) in de externe
bypassbehuizing.
OPMERKING: Verbinding van de communicatiekabels wordt
weergegeven in Parallel systeem met externe bypass, pagina 36.

TNC

1. Bereid de externe bypassbehuizing voor door de kabelingangen vrij te maken.
2. Verbind de externe bypassbehuizing met aarde en nulleider (PEN).
3. Sluit de bypasskabels van de aansluitklemmen (L1, L2, L3) in de externe
bypassbehuizing aan op de bypassklemmen (L1, L2, L3) op de UPSeenheden.
4. Sluit de bypasskabels van de AC-bypassbron aan op de aansluitklemmen (L1,
L2, L3) in de externe bypassbehuizing.
5. Sluit de belastingskabels van de belasting aan op de aansluitklemmen (L1,
L2, L3) in de externe bypassbehuizing.
6. Sluit de AC-uitgangskabels van de uitgangsklemmen (L1, L2, L3) in de UPSeenheden aan op de aansluitklemmen (L1, L2, L3) in de externe
bypassbehuizing.
OPMERKING: Verbinding van de communicatiekabels wordt
weergegeven in Parallel systeem met externe bypass, pagina 36.
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Een externe bypass installeren

20 - 120 kVA 400 V

Externe bypassbehuizing (400 kVA) installeren
TNS

1. Bereid de externe bypassbehuizing voor door de kabelingangen vrij te maken.
2. Zorg dat de externe bypass geaard is.
3. Sluit de bypasskabels van de aansluitklemmen (N, L1, L2, L3) in de externe
bypassbehuizing aan op de bypassklemmen (N, L1, L2, L3) op de UPSeenheden via de bovenste kabelinvoer.
4. Sluit de bypasskabels van de AC-bypassbron aan op de aansluitklemmen (N,
L1, L2, L3) in de externe bypassbehuizing.
5. Sluit de belastingskabels van de belasting aan op de aansluitklemmen (N, L1,
L2, L3) in de externe bypassbehuizing.
6. Sluit de AC-uitgangskabel van uitgangsklemmen (N, L1, L2, L3) in de UPSeenheden aan op de aansluitklemmen (N, L1, L2, L3) in de externe
bypassbehuizing.
OPMERKING: Verbinding van de communicatiekabels wordt
weergegeven in Parallel systeem met externe bypass, pagina 36.
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20 - 120 kVA 400 V

Een externe bypass installeren

TNC

1. Bereid de externe bypassbehuizing voor door de kabelingangen vrij te maken.
2. Zorg dat de externe bypassbehuizing geaard is.
3. Sluit de bypasskabels van de aansluitklemmen (PEN, L1, L2, L3) in de
externe bypassbehuizing aan op de bypassklemmen (PEN, L1, L2, L3) op de
UPS-eenheden via de bovenste kabelinvoer.
4. Sluit de bypasskabels van de AC-bypassbron aan op de aansluitklemmen
(PEN, L1, L2, L3) in de externe bypassbehuizing.
5. Sluit de belastingskabels van de belasting aan op de aansluitklemmen (PEN,
L1, L2, L3) in de externe bypassbehuizing.
6. Sluit de AC-uitgangskabels van uitgangsklemmen (PEN, L1, L2, L3) in de
UPS-eenheden aan op de aansluitklemmen (N, L1, L2, L3) in de externe
bypassbehuizing.
OPMERKING: Verbinding van de communicatiekabels wordt
weergegeven in Parallel systeem met externe bypass, pagina 36.
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Marine UPS Adaptation Voltage Transformer installeren

20 - 120 kVA 400 V

Marine UPS Adaptation Voltage Transformer
installeren
Zie Transformatoren, pagina 20 voor specificaties van transformatoren.

WAARSCHUWING
GEVAAR VOOR OVERVERHITTING
•

De ventilatieopeningen van de transformator niet bedekken wanneer de
transformator in bedrijf is.

•

Verwijder de transformatorvoetjes niet.

Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of
dodelijk letsel of schade aan de apparatuur.
Installeer de transformator in overeenstemming met de documentatie van de
batterijleverancier.
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20 - 120 kVA 400 V

Isolatietransformator installeren (optioneel)

Isolatietransformator installeren (optioneel)
Zie Transformatoren, pagina 20 voor specificaties van transformatoren.
OPMERKING: Een transformatorbehuizing kan alleen rechts van de UPSbehuizing worden geplaatst.

GEVAAR
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF VLAMBOGEN
Installeer in dezelfde UPS-installatie geen verschillende transformatormaten die
bij verschillende vectorgroepen horen.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of
dodelijk letsel.
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Isolatietransformator installeren (optioneel)

20 - 120 kVA 400 V

Configuratieopties voor transformator in enkelvoudige systemen
Voor enkele transformator aangesloten op ingang
Stroomopwaarts: TT-, TN- of IT-systeem
Stroomafwaarts: met verdeelde nulleider
Systeem met dubbele netvoeding

Systeem met enkele netvoeding

Systeem met dubbele netvoeding

Voor enkele transformator aangesloten op uitgang
Stroomopwaarts: TT-, TN-systeem
Stroomafwaarts: met verdeelde nulleider
Systeem met dubbele netvoeding
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20 - 120 kVA 400 V

Isolatietransformator installeren (optioneel)

Systeem met enkele netvoeding

Voor transformatoren aangesloten op uitgang en/of een of twee bronnen
Stroomopwaarts: TT-, TN- of IT-systeem
Stroomafwaarts: met verdeelde nulleider
Systeem met dubbele netvoeding

Systeem met enkele netvoeding

Systeem met dubbele netvoeding
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Isolatietransformator installeren (optioneel)

20 - 120 kVA 400 V

Configuratieopties voor transformator in parallel UPS-systeem

WAARSCHUWING
RISICO OP BESCHADIGING VAN APPARATUUR
Voordat u het UPS-systeem inschakelt, moet u zorgen dat N op de UPSeenheden parallel zijn aangesloten en dat de uitgangen van de UPS-eenheden
parallel zijn aangesloten zoals wordt weergegeven in het onderstaande diagram.
Hiervoor zijn extra kabels nodig die niet door Schneider Electric worden
geleverd.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of
dodelijk letsel of schade aan de apparatuur.

GEVAAR
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF VLAMBOGEN
Er kunnen maximaal vier UPS-eenheden plus transformatoren parallel worden
aangesloten. Transformatoren moeten goed geaard zijn.
•

Gebruik voedingskabels van gelijke weerstand, gelijke lengte en gelijke maat
voor dezelfde functie.

•

Om de juiste stroomopwaartse batterijschakelaar te kiezen, raadpleegt u de
tabel in Isolatietransformator installeren (optioneel), pagina 72.

Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of
dodelijk letsel.
Twee parallelle UPS-eenheden
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20 - 120 kVA 400 V

Isolatietransformator installeren (optioneel)

Vier parallelle UPS-eenheden

Ingangsisolatietransformator installeren

GEVAAR
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF VLAMBOGEN
Sluit PE-kabels eerst op de transformator aan.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of
dodelijk letsel.
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Isolatietransformator installeren (optioneel)

20 - 120 kVA 400 V

1. Sluit een kabel van de ingangsklemmen (L1, L2, L3) van de transformator aan
op de netvoeding.
Ingangsklemmen op de transformator

2. Voer op de aansluitklemmen van de ingangstransformator de volgende
onderlinge verbindingen uit, afhankelijk van uw beschikbare
netvoedingsspanning aan de ingangszijde van de transformator:
a. Netvoeding 380 V: Sluit de klemmen op elkaar aan zoals afgebeeld.
Verbinding transformatoringangskabels— Netvoeding 380 V
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20 - 120 kVA 400 V

Isolatietransformator installeren (optioneel)

b. Netvoeding 400 V: Sluit de klemmen op elkaar aan zoals afgebeeld.
Verbinding transformatoringangskabels— Netvoeding 400 V

c. Netvoeding 420 V: Sluit de klemmen op elkaar aan zoals afgebeeld.
Verbinding transformatoringangskabels— Netvoeding 420 V
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Isolatietransformator installeren (optioneel)

20 - 120 kVA 400 V

3. Sluit de volgende kabels al naargelang uw systeem aan:

a. Een AC-ingangstransformator voor systemen met enkele
netvoeding: Sluit L1, L2, L3 van de ingangsklemmen naar de
bypassklemmen op de UPS aan. Sluit een kabel van de
uitgangsklemmen (L1, L2, L3) van de transformator aan op de UPSbypassklemmen (L1, L2, L3) en op PE.
b. Een AC-bypasstransformator voor systemen met dubbele
netvoeding: Sluit een kabel van de uitgangsklemmen (L1, L2, L3, N) van
de transformator aan op de UPS-bypassklemmen (L1, L2, L3, N) en op
PE.
c. Een AC-ingangstransformator voor systemen met dubbele
netvoeding: Sluit een kabel van de uitgangsklemmen (L1, L2, L3) van de
transformator aan op de UPS-ingangsklemmen (L1, L2, L3) en op PE.
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20 - 120 kVA 400 V

Isolatietransformator installeren (optioneel)

Uitgangsklemmen op de transformator

OPMERKING: De nulleiderkabel wordt niet meegeleverd.

Uitgangsisolatietransformator installeren

GEVAAR
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF VLAMBOGEN
Sluit PE-kabels eerst op de transformator aan.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of
dodelijk letsel.
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Isolatietransformator installeren (optioneel)

20 - 120 kVA 400 V

1. Sluit een kabel van de ingangsklemmen (L1, L2, L3) van de transformator aan
op de UPS-uitgangsklemmen (L1, L2, L3) en op PE. Verwijder N indien
aangesloten.
Ingangsklemmen op de transformator
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20 - 120 kVA 400 V

Isolatietransformator installeren (optioneel)

2. Voer op de aansluitklemmen van de ingangstransformator de volgende
onderlinge verbindingen uit, afhankelijk van uw beschikbare
netvoedingsspanning aan de ingangszijde van de transformator:
a. Netvoeding 380 V: Sluit de klemmen op elkaar aan zoals afgebeeld.
Verbinding transformatoringangskabels— Netvoeding 380 V

b. Netvoeding 400 V: Sluit de klemmen op elkaar aan zoals afgebeeld.
Verbinding transformatoringangskabels— Netvoeding 400 V

c. Netvoeding 420 V: Sluit de klemmen op elkaar aan zoals afgebeeld.
Verbinding transformatoringangskabels— Netvoeding 420 V
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Isolatietransformator installeren (optioneel)

20 - 120 kVA 400 V

3. Sluit een kabel van de uitgangsklemmen (L1, L2, L3, N) van de transformator
aan op de belasting.
Uitgangsklemmen op de transformator

4. Voor uitgangstransformators in parallelle systemen: sluit N parallel aan tussen
de uitgangsklemmen op de UPS-eenheden en sluit de uitgang van de UPSeenheden parallel aan. Zie Configuratieopties voor transformator in parallel
UPS-systeem, pagina 75 voor details. Hiervoor zijn extra kabels nodig die niet
door Schneider Electric worden geleverd.
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