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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.
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Opmerking
Elektrische apparatuur mag alleen door gekwalificeerd personeel worden
geïnstalleerd, bediend en onderhouden. Schneider Electric aanvaardt geen
verantwoordelijkheid voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van
dit apparaat.
Een gekwalificeerd persoon is iemand die vaardigheden en kennis heeft met
betrekking tot de constructie, installatie en bediening van elektrische apparatuur en
veiligheidstraining heeft gevolgd om de mogelijke gevaren te kunnen herkennen
en voorkomen.

Voorzorgsmaatregelen

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

GEVAAR
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF VLAMBOGEN
Nadat het UPS-systeem elektrisch is bedraad, mag u het systeem niet zelf
inbedrijfstellen. Inbedrijfstelling mag alleen door Schneider Electric worden
uitgevoerd.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of
dodelijk letsel.
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Overzicht
Display-interface
De acht leds links op het display (1-8) geven de operationele status van de UPS
aan. Met de vier navigatietoetsen rechtsonder in de interface (10-12) kunt u menuitems selecteren en openen, informatie inzien en parameters van de UPS wijzigen.
Met de twee knoppen rechtsboven in de interface (13-14) kunt u de normale
gebruiksmodus in- en uitschakelen.

Leds
OPMERKING: Het blindschema (1-5) geeft het elektrische energiepad en de
status van de hoofdfuncties weer. De leds zijn:
•
•
•
1

Groen – als de functie actief is
Rood – wanneer de functie onbruikbaar is
UIT – als de functie niet actief is

Vermogensfactorcompensatie
(PFC)

Groen: Vermogensfactorcompensatie (Power Factor Correction; PFC)
werkt op de normale netvoedingsingang.
Rood: Een alarm voor normale wisselspanning, een DC BUS-alarm of
een ernstig PFC-alarm is opgetreden.
UIT: De PFC werkt niet.

2

INVERTER

Groen: De inverter werkt.1
Rood: De inverter of de statische schakelaar is onbruikbaar.
UIT: De inverter is UIT.1

3

BELASTING

Groen: De inverter ondersteunt de belasting1 of de belasting wordt
ondersteund door de AC-bypassbron.
Rood: De inverter is niet op de belasting aangesloten1 en de belasting
wordt niet ondersteund door de AC-bypassbron of QOP is open.
UIT: De onderhoudsbypass-schakelaar Q3BP is AAN (gesloten).

4

BATTERIJ

Groen: De UPS staat in de batterijmodus.
Rood: De batterij of oplader is onbruikbaar, of de batterijschakelaar is
UITGESCHAKELD.
UIT: De batterijen worden opgeladen of zijn gereed om de belasting te
leveren als er geen netvoeding is of de huidige configuratie van de
batterij afwezig is.

5

BYPASS

Groen: De belasting wordt ondersteund door de AC-bypassbron.
Rood: De bypass is onbruikbaar, QM2 is in de normale bedrijfsmodus
UITGESCHAKELD, QM2 is in de frequentieomvormermodus
INGESCHAKELD of er is geen overschakeling naar bypass
beschikbaar.

1.

Geeft dubbele-conversiemodus aan.
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UIT: De belasting wordt niet ondersteund door de AC-bypassbron.
6

BELASTING BESCHERMD

Groen: De UPS werkt in de normale bedrijfsmodus en de belasting wordt
beschermd.
UIT: De belasting wordt niet door de UPS beschermd of er is een alarm
aanwezig.

7

OMGEVING EN KLEINE
STORINGEN

Oranje: Er is een alarm aanwezig of de redundatie is verloren gegaan in
het parallelle systeem.
UIT: Geen alarm aanwezig.

8

BELASTING NIET
BESCHERMD

Rood: de belasting wordt niet beschermd (en wordt mogelijk geleverd
door de AC-bypassbron of een andere parallelle UPS). Neem contact op
met de klantenservice.
UIT: Er zijn geen alarmen aanwezig.

Display, navigatietoetsen, en de AAN/UIT-knoppen
OPMERKING: Elke navigatietoets hoort bij een functie die op het display staat
weergegeven. De functie van elke navigatietoets verandert afhankelijk van welk
menu op het scherm wordt weergegeven. Onderstaande tabel geeft een
beschrijving van de meest gangbare functies van het display, van elke
navigatietoets en de knoppen INVERTER AAN/UIT
9

Display

Hierop worden alarmsignalen, statusgegevens, instructies en
configuratieopties weergegeven.

10

Navigatietoetsen

Blader door de lijst met menu-items heen en selecteer menu-items

11

Enter

Hiermee opent u menu-items en bevestigt u wijzigingen van UPSparameters. Een druk op de knop ENTER wordt door de UPS
geïnterpreteerd als "JA" of het initiëren van een opdracht.

12

Toets ESC

Hiermee keert u terug naar het laatst weergegeven scherm; of deze
toets wordt geïnterpreteerd als NEE.

13

INVERTER
AAN

Hiermee wordt overgeschakeld naar de normale bedrijfsmodus.

14

INVERTER
UIT

Als deze drie seconden lang ingedrukt wordt gehouden, wordt er
overgeschakeld naar de bypassmodus.

Standaardscherm
Het standaardscherm wordt weergegeven na UPS-initialisatie en UPS-instellingen.
Het standaardscherm vormt de hoofdingang tot de gebruikersfuncties van de
display-interface.
MGE Galaxy 300
of
MGE Galaxy 300i
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met Enter en de navigatietoetsen verlaat u het standaardscherm en gaat u naar de
menu- en submenuschermen waar u de UPS een opdracht kunt geven en de UPS
kunt configureren en bewaken. Zie de menustructuur onder UPS-schakelaars,
pagina 9.

Screensaver
Als het display 30 minuten lang niet actief is, schakelt de screensaver AAN en
wisselt het display om de vijf seconden tussen de twee onderstaande schermen.
Drie minuten na de laatste keer dat het display is geactiveerd via een van de vier
navigatietoetsen schakelt de displayverlichting UIT .
MGE Galaxy 300
< 5 seconden >
Druk ESC om verder te gaan...

UPS-schakelaars
UPS met interne batterijen
OPMERKING: De schakelaars bevinden zich achter de voorklep en u kunt ze
benaderen door tegen de rechterkant van de voorklep aan te drukken. Zie de
installatiehandleiding voor de UPS voor meer informatie.
Schakelaars

990-3619F-022

A

QB

UPS-batterijschakelaar

B

QM1

Ingangsschakelaar

C QM2

Statische bypass-schakelaar

D Q3BP

Onderhoudsbypass-schakelaar

E

QOP

Uitgangsschakelaar

QFB

Batterijbehuizingsschakelaar (niet hieronder afgebeeld)
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UPS met interne batterijen

10, 15, en 20 kVA 3:3

10 en 15 kVA 3:1

30 en 40 kVA 3:3

20 en 30 kVA 3:1

UPS zonder interne batterijen

10, 15, en 20 kVA 3:3

10 en 15 kVA 3:1

30 en 40 kVA 3:3

20 en 30 kVA 3:1
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Menustructuur
OPMERKING: De menustructuur geeft op overzichtelijke wijze weer welke
functies en weergaven u kunt oproepen. Het display van de UPS geeft slechts
twee regels per keer weer, hoewel eronder drie regels staan.
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Bediening
GEVAAR
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF VLAMBOGEN
Zorg dat de ingangsschakelaar (QM1) en de statische-bypass-schakelaar (QM2)
in de stand AAN (dicht) staan voordat u bedieningsprocedures verricht.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of
dodelijk letsel.

GEVAAR
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF VLAMBOGEN
De aansluiting van stroom- en regelkabels moet worden uitgevoerd en
gecontroleerd door gekwalificeerd personeel voordat er bedieningsprocedures
worden verricht.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of
dodelijk letsel.

WAARSCHUWING
Alleen gekwalificeerd personeel dat de vereiste training heeft gevolgd mag
wijzigingen aanbrengen aan de parameters van de UPS.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of
dodelijk letsel of schade aan de apparatuur.

Gebruiksmodi
Normale werking
De UPS levert vanaf de netvoeding vermogen aan de aangesloten belasting. De
voeding van het lichtnet wordt omgezet in voeding die is afgestemd op de
aangesloten belasting terwijl tegelijkertijd de batterijen opnieuw worden
opgeladen.
Deze modus is toegankelijk via het display.

Werking op batterij
De UPS schakelt over op de batterijmodus als de voeding van het lichtnet uitvalt of
buiten vooraf gestelde grenswaarden valt. De UPS levert voor een begrensde duur
voeding aan de aangesloten belasting vanaf de interne of (indien aanwezig)
externe batterijen. In de stand-bymodus kan de UPS koud worden gestart via de
knop INVERTER AAN of via het display.

Statische-bypassmodus
In de statische-bypassmodus blijft de belasting gevoed worden vanaf de ACbypassbron. Als aan de UPS-omstandigheden voor normaal gebruik niet wordt
voldaan, schakelt de belasting over van de normale bedrijfsmodus naar de
bypassbron zonder dat de stroomvoorziening naar de kritische belasting toe wordt
onderbroken.

12
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Onderhoudsbypassmodus
De onderhoudsbypassmodus zorgt ervoor dat de belasting tijdens onderhoud van
de voedingselementen van de UPS, het testen van de UPS of reparaties aan de
UPS gevoed blijft worden vanaf het lichtnet. Als de onderhoudsbypassmodus
actief is, wordt de voeding van het lichtnet rechtstreeks naar de aangesloten
belasting gestuurd, waarbij alle interne UPS-functies en -filters worden
overgeslagen. In de onderhoudsbypassmodus is er geen batterijreserve
beschikbaar aangezien de UPS-configuratie volledig is geïsoleerd.

Frequentie-omvormermodus
In de frequentie-omvormermodus staat de uitgangsfrequentie vast ingesteld op 50
Hz of 60 Hz, afhankelijk van de ingestelde uitgangsspanning, die vast is ingesteld
op 220 VAC, 230 VAC of 240 VAC voor 50 Hz en 220 VAC of 230 VAC voor 60 Hz.
In de frequentie-omvormermodus kan de UPS niet overschakelen naar de
bypassmodus of de onderhoudsmodus. De statische-bypass-schakelaar (QM2) en
de onderhoudsbypass-schakelaar (Q3BP) staan UIT (open) en moeten beide
worden vergrendeld met een hangslot (zie de installatiehandleiding voor meer
informatie).
Deze modus is toegankelijk via het display.

Parallelle bedrijfsmodus
Parallelle bedrijfsmodus ondersteunt redundantie (1+1). De maximale belasting
die door een parallel geschakelde configuratie kan worden ondersteund is gelijk
aan die voor een enkele configuratie. Als er echter één UPS-eenheid onbruikbaar
wordt, biedt de andere UPS-eenheid de belasting zonder belastingonderbreking.
Deze modus mag alleen worden geconfigureerd door een Schneider Electric
gecertificeerde servicepartner om ervoor te zorgen dat de UPS-eenheid correct
functioneert.
OPMERKING: Wanneer de communicatie tussen de twee UPS-eenheden
verloren gaat, behouden de twee UPS-eenheden hun huidige status en kunnen ze
niet schakelen tussen de normale bedrijfsmodus en statische-bypassmodus door
handmatige bediening of door externe voorwaarden zoals het beïnvloeden van
zware belasting. Probeer de inverters niet UIT te zetten, omdat u deze uit
veiligheidsoverwegingen niet opnieuw AAN kunt zetten. In dit geval moet u de hulp
inroepen van een erkende Schneider Electric gecertificeerde servicepartner.
Deze modus is toegankelijk via het display.

Modus enkelvoudige UPS-uitgang
Wanneer deze bedrijfsmodus wordt geactiveerd, moet de parallelle kabel worden
losgekoppeld of moet de UPS worden uitgeschakeld. De UPS verlaat deze
bedrijfsmodus automatisch wanneer de parallelle kabel wordt verbonden en de
andere UPS wordt ingeschakeld zonder een parellelle-initialisatiefout. Deze
bewerking is slechts een tijdelijke methode om de belasting te ondersteunen, en
het is niet toegestaan om modus enkelvoudige UPS-uitgang op twee UPSeenheden tegelijk in te schakelen. Neem contact op met een door Schneider
Electric gecertificeerde servicepartner om het parallelle systeem opnieuw op te
bouwen. Slechts één parallel-geschakelde UPS is met de belasting verbonden.
Het werkt als één systeem, met dit verschil dat verschillende alarmmeldingen
worden weergegeven en de maximale belastingsfrequentie die kan worden
ondersteund, hetzelfde is als voor één configuratie.
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Enkel systeem
Het UPS-systeem inbedrijfstellen terwijl de assistent is ingeschakeld
OPMERKING: Standaard staat de assistent ingesteld op INSCHAKELEN,
hetgeen een vereiste is om deze procedure te kunnen uitvoeren. Zie De assistent
instellen, pagina 36.
OPMERKING: Na de eerste keer inbedrijfstellen leidt de UPS u automatisch via de
assistent langs de verschillende te selecteren instellingen: taal, stroomspanning,
stroomfrequentie en modus. Als er een melding van de assistent wordt genegeerd,
wordt de standaardinstelling van de melding ingeschakeld. U moet de assistent
eenmaal helemaal doorlopen voordat u deze kunt uitschakelen voor de volgende
keren dat u het UPS-systeem opstart.
OPMERKING: U dient uw wachtwoord paraat te hebben omdat u dit tijdens deze
procedure moet invoeren. Zie Het wachtwoord invoeren, pagina 39 en Het
wachtwoord instellen, pagina 38 als u niet zeker weet hoe u uw wachtwoord moet
invoeren of instellen.
OPMERKING: Als er een waarde voor een instelling is ingevoerd en bevestigd met
de melding Klaar!, gaat de assistent na drie seconden automatisch naar de
volgende displaymelding.
1. Schakel het UPS-systeem in door de ingangsschakelaar (QM1) in de stand
AAN (dicht) te zetten.
OPMERKING: Als de melding Fout systeeminit.! Foutcode: 1-x op het
display verschijnt, zie dan Status- en alarmmeldingen, pagina 48.
Systeeminitialisatie...
2. Wanneer de melding Taal wijzigen? (J=Enter, N=Esc) op het display
verschijnt, voert u een van de volgende handelingen uit:
– Druk op Enter om de lijst met talen weer te geven, selecteer een van de 18
talen met de navigatietoetsen en druk weer op Enter om uw keuze te
bevestigen. Na drie seconden bevestigt de UPS de nieuwe instelling met
de melding Klaar!.
– Druk op ESC (ESC) om verder te gaan naar Spann. van 2XXV wijz.? (J=
Enter, N=Esc).
OPMERKING: Als de uitgangsschakelaar (QOP) op dit punt op AAN (dicht)
staat, selecteer dan QM1 sluiten om met inst. door te gaan! gevolgd door
de Enter-toets, en QOP openen om met inst. door te gaan! gevolgd door de
Enter-toets.
OPMERKING: Als de uitgangsschakelaar (QOP) AAN (dicht) is, blokkeert het
menu en kan het niet verder.
3. Als de melding Spann. van 2XXV wijz.? (J=Enter, N=Esc) op het display
verschijnt, voert u een van de volgende handelingen uit:
– Druk op Enter om de lijst met spanningswaarden weer te geven, selecteer
220 V, 230 V, of 240 V met de navigatietoetsen en druk weer op Enter om
uw keuze te bevestigen. Na drie seconden bevestigt de UPS de nieuwe
instelling met de melding Klaar!.
– Druk op ESC (ESC) om verder te gaan naar Freq. van xxHz wijz.? (J=
Enter, N=Esc).

14
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4. Wanneer de vraag Freq. van XXHz wijz.? (J=Enter, N=Esc) op het display
verschijnt, voert u een van de volgende handelingen uit:
– Druk op Enter om de lijst met frequenties weer te geven, selecteer 50 Hz of
60 Hz met de navigatietoetsen en druk weer op Enter om uw keuze te
bevestigen. Na drie seconden bevestigt de UPS de nieuwe instelling met
de melding Klaar!.
– Druk op ESC (ESC) om verder te gaan naar Norm./freq. omvormer/
parallelle modus wijz.? (J=Enter, N=Esc).
OPMERKING: Het UPS-systeem biedt geen ondersteuning voor de
combinatie van 240 V en 60 Hz. Als er zo'n combinatie is geselecteerd, wordt
u opnieuw gevraagd Spann. van 2XXV wijz.? (J=Enter, N=Esc) waarna een
nieuwe spanningswaarde moet worden ingevoerd.
Uitgang van 240V/60 Hz wordt niet ondersteund
!
5. Wanneer de melding Xxxx modus wijz.? (J=Enter, N=Esc) op het display
verschijnt, voert u een van de volgende handelingen uit:
– Druk op Enter om de lijst met bedrijfsmodi weer te geven, selecteer
normale modus, parallelle modus of frequentie-omvormermodus met de
navigatietoetsen en druk opnieuw op Enter. Na drie seconden bevestigt de
UPS de nieuwe instelling met de melding Klaar!.
– Druk op ESC (ESC) om verder te gaan naar Nwe inst. opsl?.
6. Als de melding Nwe inst. opsl.? op het display verschijnt, drukt u op Enter om
Bezig met instellingen opslaan te bevestigen Wacht totdat de UPS de
nieuwe instellingen heeft bevestigd met de melding Instelling geslaagd!
OPMERKING: Indien de melding Instelling mislukt! verschijnt, vraagt de
UPS u Start met voorinstelling waarden? Druk op ESC (ESC) om nieuwe
instellingen te selecteren of op Enter om naar de volgende stap te gaan
zonder de nieuwe instellingen op te slaan.
7. Als de melding Assist. uitsch.? (J=Enter, N=Esc) op het display verschijnt,
voert u een van de volgende handelingen uit:
– Druk op Enter om de assistent uit te schakelen. Hierna keert het scherm
terug naar het Standaardscherm, drie seconden nadat de uitschakeling
met de melding Klaar! is bevestigd.
OPMERKING: Schneider Electric raadt u ten zeerste aan te kiezen voor de
mogelijkheid om de automatische-startfunctie te gebruiken bij het
opstarten bij daaropvolgende keren.
– Druk op ESC (ESC) om het display terug te laten keren naar het
Standaardscherm zonder de assistent uit te schakelen.
8. Schakel de statische-bypass-schakelaar (QM2) naar de stand AAN (dicht).
9. Schakel de uitgangsschakelaar (QOP) naar de stand AAN (dicht).
10. Voer een van de volgende handelingen uit afhankelijk van uw configuratie:
a. Configuratie met interne batterijen: Schakel de batterijschakelaar (QB)
naar de stand AAN (dicht).
b. Configuratie zonder interne batterijen: Zet de schakelaar van de
batterijbehuizing QFB op AAN (dicht).
11. De UPS start op in de statische-bypassmodus. Controleer aan de hand van de
leds of de UPS in de statische-bypassmodus is geschakeld:
•
•
•
•
•
990-3619F-022

PFC-led: Tijdens het laden van de DC-bus knippert de led en blijft het
daarna groen
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andere gevallen is de led rood)
BYPASS-led: groen
Led voor BELASTING ONBESCHERMD: rood
Overige leds: UIT
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Het UPS-systeem voor het eerst opstarten terwijl de assistent is uitgeschakeld
1. Schakel het UPS-systeem in door de ingangsschakelaar (QM1) in de stand
AAN (dicht) te zetten.
2. Schakel de statische-bypass-schakelaar (QM2) naar de stand AAN (dicht).
3. Schakel de uitgangsschakelaar (QOP) naar de stand AAN (dicht).
4. Voer een van de volgende handelingen uit afhankelijk van uw configuratie:
a. Configuratie met interne batterijen: Schakel de batterijschakelaar (QB)
naar de stand AAN (dicht).
b. Configuratie zonder interne batterijen: Zet de schakelaar van de
batterijbehuizing QFB op AAN (dicht).
5. De UPS start op in de statische-bypassmodus. Controleer aan de hand van de
leds of de UPS in de statische-bypassmodus is geschakeld:
•
•
•
•
•

PFC-led: tijdens het laden van de DC-bus knippert de led en blijft daarna
groen
BELASTING-led: groen (als de uitgangsschakelaar (QOP) AAN staat - in
andere gevallen is de led rood)
BYPASS-led: groen
Led voor BELASTING ONBESCHERMD: rood
Overige leds: UIT

UPS vanuit de statische-bypassmodus in de normale bedrijfsmodus zetten
OPMERKING: Probeer nooit de UPS in de normale bedrijfsmodus terug te zetten
voordat u hebt gecontroleerd of er geen interne UPS-alarmen zijn.
OPMERKING: Controleer aan de hand van de leds of de UPS in de statischebypassmodus is geschakeld:
•

PFC-led: tijdens het laden van de DC-bus knippert de led en blijft daarna
groen
• BELASTING-led: groen (als de uitgangsschakelaar (QOP) AAN staat - in
andere gevallen is de led rood)
• BYPASS-led: groen
• Led voor BELASTING ONBESCHERMD: rood
• Overige leds: UIT
Voordat u de UPS in de normale bedrijfsmodus schakelt, moet u zich ervan
vergewissen of het opladen van de DC-bus is voltooid. Als de DC-bus klaar is met
opladen, houdt de PFC-led op te knipperen en blijft het groen.
OPMERKING: De bypass kan worden uitgeschakeld via de knop INVERTER AAN
of via het display.
Via het display
1. Voer een van de volgende handelingen uit afhankelijk van uw configuratie:
a. Configuratie met interne batterijen: Schakel de batterijschakelaar (QB)
naar de stand AAN (dicht).
b. Configuratie zonder interne batterijen: Zet de schakelaar van de
batterijbehuizing QFB op AAN (dicht).
2. Controleer of de ingangsschakelaar (QM1) in de stand AAN (dicht) staat.
3. Controleer of de uitgangsschakelaar (QOP) in de stand AAN (dicht) staat.
4. Controleer of de onderhoudsbypass-schakelaar (Q3BP) in de stand UIT
(open) staat.
5. Druk vanuit het standaardscherm op Enter.
6. Ga naar BEDIENINGSKNOPPEN met de navigatietoetsen en druk op Enter.
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7. Voer een van de volgende handelingen uit afhankelijk van het gewenste
beveiligingsniveau voor de huidige bypassconditie:
– Het UPS-systeem schakelt alleen naar de normale bedrijfsmodus als de
statische-bypassconditie gereed is: Ga naar INVERTER AAN met de
navigatietoetsen en druk op Enter.
– De UPS wordt geforceerd in de normale bedrijfsmodus geschakeld
ongeacht de bypassconditie: Ga naar BELASTING GEFORCEERD NAAR
INVERTER met de navigatietoetsen en druk op Enter.
OPMERKING: Als de bypass-spanning binnen het bereik van de
uitgangsspanning van de inverter ligt, verschijnt de melding Bezig met
verwerken... gevolgd door Opdracht geacc.!.
OPMERKING: Als de melding Opdracht niet toegestaan! of Opdrachttijd is
verstreken! op het displayscherm verschijnt, doet u het volgende:
1. De status van de schakelaar controleren.
2. U ervan vergewissen dat de DC-bus beschikbaar is (de PFC-led brandt
groen als de DC-bus beschikbaar is).
3. Controleren op alarmen van de inverter (de INVERTER-led is rood als er
een alarm is opgetreden).
8. Controleer aan de hand van de leds of de UPS in de normale bedrijfsmodus is
geschakeld.
•
•
•
•
•

PFC-led: groen
INVERTER-led: groen
BELASTING-led: groen
Led voor BELASTING BESCHERMD: groen
Overige leds: UIT

Via de knop INVERTER AAN
1. Voer een van de volgende handelingen uit afhankelijk van uw configuratie:
a. Configuratie met interne batterijen: Schakel de batterijschakelaar (QB)
naar de stand AAN (dicht).
b. Configuratie zonder interne batterijen: Zet de schakelaar van de
batterijbehuizing QFB op AAN (dicht).
2. Controleer of de ingangsschakelaar (QM1) in de stand AAN (dicht) staat.
3. Controleer of de uitgangsschakelaar (QOP) in de stand AAN (dicht) staat.
4. Controleer of de onderhoudsbypass-schakelaar (Q3BP) in de stand UIT
(open) staat.

990-3619F-022
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5. Druk op de knop INVERTER AAN.
OPMERKING: Als de bypass-spanning binnen het bereik van de
uitgangsspanning van de inverter ligt, verschijnt de melding Bezig met
verwerken... gevolgd door Opdracht geacc.!.
OPMERKING: Indien de bypass-spanning buiten het bereik van de
uitgangsspanning van de inverter ligt, verschijnt de melding Overdracht met
onderbr. bevestigen?. Als u op Enter drukt om te bevestigen, vindt er een
belastingonderbreking van 20 tot 30 ms plaats. Als de belasting te gevoelig
voor deze belastingonderbreking is, druk dan op ESC (ESC) om terug te
keren naar de voorgaande schermen en wacht totdat de bypass-spanning en
de uitgangsspanning van de inverter zijn gesynchroniseerd. Probeer het dan
opnieuw.
OPMERKING: Als de melding Opdracht niet toegestaan! of Opdrachttijd is
verstreken! op het displayscherm verschijnt, doet u het volgende:
1. De status van de schakelaar controleren.
2. U ervan vergewissen dat de DC-bus beschikbaar is (de PFC-led brandt
groen als de DC-bus beschikbaar is).
3. Controleren op alarmen van de inverter (de INVERTER-led is rood als er
een alarm is opgetreden).
6. Controleer aan de hand van de leds of de UPS in de normale bedrijfsmodus is
geschakeld.
•
•
•
•
•

PFC-led: groen
INVERTER-led: groen
BELASTING-led: groen
Led voor BELASTING BESCHERMD: groen
Overige leds: UIT

UPS vanuit de normale bedrijfsmodus in de statische-bypassmodus zetten
OPMERKING: Probeer de UPS nooit in de statische-bypassmodus terug te zetten
voordat u hebt gecontroleerd of er geen bypassalarmen zijn.
OPMERKING: Controleer aan de hand van de leds of de UPS in de normale
bedrijfsmodus is geschakeld.
•
•
•
•
•

PFC-led: groen
INVERTER-led: groen
BELASTING-led: groen
Led voor BELASTING BESCHERMD: groen
Overige leds: UIT

OPMERKING: In de statische-bypassmodus wordt de belasting niet door de UPS
beschermd en wordt het uitgangsvermogen niet afgestemd.
OPMERKING: Overschakelen naar de statische-bypassmodus kan via de knop
INVERTER UIT of via het display.
Via het display
1. Druk vanuit het standaardscherm op Enter.
2. Ga naar BEDIENINGSKNOPPEN met de navigatietoetsen en druk op Enter.
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3. Voer een van de volgende handelingen uit afhankelijk van het gewenste
beveiligingsniveau voor de huidige bypassconditie:
– Het UPS-systeem schakelt alleen naar de statische-bypassmodus over als
de normale bedrijfsconditie gereed is: Ga naar INVERTER UIT met de
navigatietoetsen en druk op Enter.
OPMERKING: Het is raadzaam te kiezen voor het voorkómen van een
belastingonderbreking.
– De UPS wordt geforceerd in de statische-bypassmodus geschakeld
ongeacht de normale bedrijfsconditie: Ga naar BELASTING
GEFORCEERD NAAR BYPASS met de navigatietoetsen en druk op
Enter.
4. Als de melding Risico belastingonderbreking, doorgaan ja/nee? verschijnt,
druk dan op Enter om door te gaan (of op ESC om terug te keren naar de
vorige schermen). De melding Bezig met verwerken... verschijnt gevolgd
door Opdracht geacc.!.
5. Controleer aan de hand van de leds of de UPS in de statische-bypassmodus
is geschakeld:
•
•
•

BELASTING-led: groen (als de uitgangsschakelaar (QOP) op AAN
(dicht) staat - in andere gevallen is de led rood)
BYPASS-led: groen
BELASTING ONBESCHERMD: rood

Via de knop INVERTER UIT
1. Druk op de knop INVERTER UIT.
OPMERKING: Als de bypass-spanning binnen het bereik van de
uitgangsspanning van de inverter ligt, verschijnt de melding Bezig met
verwerken... gevolgd door Opdracht geacc.!.
OPMERKING: Indien de bypass-spanning buiten het bereik van de
uitgangsspanning van de inverter ligt, verschijnt de melding Overdracht met
onderbr. bevestigen?. Als u op Enter drukt om te bevestigen, vindt er een
belastingonderbreking van 20 tot 30 ms plaats. Als de belasting te gevoelig
voor deze belastingonderbreking is, druk dan op ESC om terug te keren naar
de voorgaande schermen en wacht totdat de bypass-spanning en de
uitgangsspanning van de inverter zijn gesynchroniseerd. Probeer het dan
opnieuw.
2. Controleer aan de hand van de leds of de UPS in de statische-bypassmodus
is geschakeld:
•
•
•

BELASTING-led: groen (als de uitgangsschakelaar (QOP) op AAN
(dicht) staat - in andere gevallen is de led rood)
BYPASS-led: groen
Led voor BELASTING ONBESCHERMD: rood

UPS vanuit de normale bedrijfsmodus in de frequentie-omvormermodus zetten

LET OP
GEVAAR VOOR BESCHADIGING VAN APPARATUUR OF
BELASTINGONDERBREKING
De UPS kan in de frequentie-omvormermodus niet in de statische-bypassmodus
of onderhoudsbypassmodus werken. Alvorens de UPS in deze bedrijfsmodus te
schakelen, moet u contact opnemen met een door Schneider Electric
gecertificeerde servicepartner om er zeker van te zijn dat de statische-bypassschakelaar (QM2) en de onderhoudsbypass-schakelaar (Q3BP) in de stand UIT
(open) staan (het is bijzonder raadzaam deze te vergrendelen met een hangslot
beschikbaar bij Schneider Electric) en dat de kabels zijn losgekoppeld volgens
de aanwijzingen in de installatiehandleiding.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot schade
aan de apparatuur.
990-3619F-022
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OPMERKING: U dient uw wachtwoord paraat te hebben omdat u dit tijdens deze
procedure moet invoeren. Zie Het wachtwoord invoeren, pagina 39 en Het
wachtwoord instellen, pagina 38 als u niet zeker weet hoe u uw wachtwoord moet
invoeren of instellen.
1. Controleer aan de hand van de leds of de UPS in de normale bedrijfsmodus is
geschakeld:
•
•
•
•
•

PFC-led: groen
INVERTER-led: groen
BELASTING-led: groen
Led voor BELASTING BESCHERMD: groen
Overige leds: UIT

2. Schakel de statische-bypass-schakelaar (QM2) naar de stand UIT (open).
3. Schakel de uitgangsschakelaar (QOP) naar de stand UIT (open).
4. Ga naar INSTELLINGEN > PERSONALISATIE > UPS-BEDRIJFSMODUS >
Frequentie-omvormermodus met de navigatietoetsen en druk op Enter.
5. Druk op ESC om terug te keren naar UPS-BEDRIJFSMODUS.
6. Druk opnieuw op ESC. Het display geeft de boodschap Alle conv. stopzetten
en nwe inst. opsl.? weer.
7. Druk op Enter om te bevestigen.
8. De UPS is nu Bezig met instellingen opslaan.
OPMERKING: Op het display staat nu Instelling geslaagd! of Instelling
mislukt!
9. Wacht totdat de omvormers opnieuw zijn opgestart en de PFC klaar is met
opladen.
OPMERKING: Zorg ervoor dat de statische-bypass-schakelaar (QM2) en de
onderhoudsbypass-schakelaar (Q3BP) in de stand UIT (open) staan. Als dit
niet het geval is, kan er geen overdracht plaatsvinden.
10. Druk op de knop INVERTER AAN als de PFC-led groen gaat branden.
11. Schakel de uitgangsschakelaar (QOP) naar de stand AAN (dicht).
12. Controleer aan de hand van de leds of de UPS in de frequentieomvormermodus is geschakeld:
•
•
•
•
•
•

PFC-led: groen
INVERTER-led: groen
BELASTING-led: groen
BYPASS-led: UIT
Led voor BELASTING BESCHERMD: groen
Overige leds: UIT

UPS vanuit de frequentie-omvormermodus in de normale bedrijfsmodus zetten

LET OP
BELASTINGONDERBREKING
Als de QOP open is terwijl de UPS in frequentieomvormermodus staat, schakelt
de belasting niet over en wordt deze geannuleerd.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot schade
aan de apparatuur.
OPMERKING: U dient uw wachtwoord paraat te hebben omdat u dit tijdens deze
procedure moet invoeren. Zie Het wachtwoord instellen, pagina 38 als u niet zeker
weet hoe u uw wachtwoord moet invoeren of wijzigen.
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1. Controleer aan de hand van de leds of de UPS in de frequentieomvormermodus is geschakeld:
•
•
•
•
•

PFC-led: groen
INVERTER-led: groen
BELASTING-led: groen
BYPASS-led: UIT
Led voor BELASTING BESCHERMD: groen

OPMERKING: Zorg ervoor dat de statische-bypass-schakelaar (QM2) en de
uitgangsschakelaar (QOP) in de stand UIT (open) staan. Als dit niet het geval
is, kan er geen overdracht plaatsvinden. Als QOP UIT (open) is, geeft de
display de boodschap FOUT SCHAKELAAR QOP OPEN weer. Druk twee
keer op ESC om terug te keren naar het Standaardscherm wanneer deze
boodschap verschijnt.
2. Ga naar INSTELLINGEN > PERSONALISATIE > UPS-BEDRIJFSMODUS >
NORMALE MODUS met de navigatietoetsen en druk op Enter. Het scherm
geeft de boodschap GESELECTEERD! weer.
3. Druk twee keer op ESC. Het display geeft de boodschap Alle conv.
stopzetten en nwe inst. opsl.? weer.
4. Druk op Enter om te bevestigen.
5. De UPS is nu Bezig met instellingen opslaan.
OPMERKING: Op het display staat nu Instelling geslaagd! of Instelling
mislukt! Druk een paar keer op ESC om tot u terug op het Standaardscherm
bent.
6. Wacht totdat de omvormers opnieuw zijn opgestart en de PFC klaar is met
opladen.
7. Schakel de uitgangsschakelaar (QOP) naar de stand AAN (dicht).
8. Schakel de statische-bypass-schakelaar (QM2) naar de stand AAN (dicht).
9. Druk op de knop INVERTER AAN.
10. Controleer aan de hand van de leds of de UPS in de normale bedrijfsmodus is
geschakeld:
•
•
•
•
•
•

PFC-led: groen
INVERTER-led: groen
BYPASS-led: UIT
BELASTING-led: groen
Led voor BELASTING BESCHERMD: groen
Overige leds: Uit

UPS vanuit de normale bedrijfsmodus in de onderhoudsbypassmodus zetten
1. Controleer of de statische-bypass-schakelaar (QM2) in de stand AAN (dicht)
staat.
2. Schakel de UPS via het display of de knop INVERTER UIT in de statischebypassmodus. Zie UPS vanuit de normale bedrijfsmodus in de statischebypassmodus zetten, pagina 18.
OPMERKING: De belasting wordt nu niet door de UPS beschermd.
OPMERKING: Zorg dat de belasting gevoed blijft worden door de ACbypassbron.
3. Schakel de onderhoudsbypass-schakelaar (Q3BP) naar de stand AAN
(dicht).
4. Schakel de ingangsschakelaar (QM1) naar de stand UIT (open) en schakel
de statische-bypass-schakelaar (QM2) naar de stand UIT (open).
5. Schakel de uitgangsschakelaar (QOP) naar de stand UIT (open). De
belasting wordt nu niet door de UPS gevoed.

990-3619F-022
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6. Voer een van de volgende handelingen uit afhankelijk van uw configuratie:
a. Configuratie met interne batterijen: Schakel de batterijschakelaar (QB)
naar de stand UIT (open) .
b. Configuratie zonder interne batterijen: Zet de schakelaar van de
batterijbehuizing QFB op UIT (open).

UPS vanuit de onderhoudsbypassmodus in de normale bedrijfsmodus zetten
OPMERKING: Probeer de UPS nooit in de normale bedrijfsmodus terug te zetten
totdat u hebt gecontroleerd of er geen interne UPS-alarmen zijn.
1. Schakel de uitgangsschakelaar (QOP) en de statische-bypass-schakelaar
(QM2) naar de stand AAN (gesloten). De belasting wordt nu door de UPS
gevoed.
2. Controleer aan de hand van de leds of de UPS in de bypassmodus is
geschakeld:
•
•

BYPASS-led: groen
BELASTING-led: groen

3. Schakel de onderhoudsbypass-schakelaar (Q3BP) naar de stand UIT (open).
4. Schakel de ingangsschakelaar (QM1) naar de stand AAN (dicht).
5. Voer een van de volgende handelingen uit afhankelijk van uw configuratie:
a. Configuratie met interne batterijen: Schakel de batterijschakelaar (QB)
naar de stand AAN (dicht).
b. Configuratie zonder interne batterijen: Zet de schakelaar van de
batterijbehuizing QFB op AAN (dicht).
OPMERKING: Nu is de inverter UIT en begint de DC-bus op te laden. Wacht
totdat de DC-bus klaar is met opladen voordat u verder gaat. Als de functie
UPS AUTOMATISCHE START onder PERSONALISATIE is ingeschakeld,
start de inverter automatisch op. Als dit niet gebeurt, staat de inverter UIT en
moet deze via de knop INVERTER AAN of het display AAN worden gezet. Zie
UPS vanuit de statische-bypassmodus in de normale bedrijfsmodus zetten,
pagina 16.
6. Zorg dat de INVERTER AAN staat. Controleer aan de hand van de leds of de
UPS in de normale bedrijfsmodus is geschakeld:
•
•
•
•
•

PFC-led: groen
INVERTER-led: groen
BELASTING-led: groen
Led voor BELASTING BESCHERMD: groen
Overige leds: UIT

OPMERKING: De belasting wordt nu door de UPS beschermd.

De UPS volledig uitschakelen
OPMERKING: Om deze procedure te kunnen uitvoeren moet de belasting die
door de UPS-eenheden wordt ondersteund, op UIT worden ingesteld.
1. Controleer of de belasting die door de UPS wordt gevoed, op UIT is ingesteld.
2. Schakel de UPS via het display of de knop INVERTER UIT in de statischebypassmodus. Zie UPS vanuit de normale bedrijfsmodus in de statischebypassmodus zetten, pagina 18.
3. Zet de uitgangsschakelaar (QOP) en de statische-bypass-schakelaar (QM2)
op de stand UIT (open) op beide UPS-eenheden.
4. Zet de ingangsschakelaar (QM1) op de stand UIT (open).
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5. Voer een van de volgende handelingen uit afhankelijk van uw configuratie:
a. Configuratie met interne batterijen: Schakel de batterijschakelaar (QB)
naar de stand UIT (open) .
b. Configuratie zonder interne batterijen: Zet de schakelaar van de
batterijbehuizing QFB op UIT (open).

Vanuit volledige uitschakeling naar normale bedrijfsmodus schakelen
1. Schakel het UPS-systeem in door de ingangsschakelaar (QM1) in de stand
AAN (dicht) te zetten.
2. Schakel de statische-bypass-schakelaar (QM2) naar de stand AAN (dicht).
3. Schakel de uitgangsschakelaar (QOP) naar de stand AAN (dicht).
4. Voer een van de volgende handelingen uit afhankelijk van uw configuratie:
a. Configuratie met interne batterijen: Schakel de batterijschakelaar (QB)
naar de stand AAN (dicht).
b. Configuratie zonder interne batterijen: Zet de schakelaar van de
batterijbehuizing QFB op AAN (dicht).
5. De UPS start op in de statische-bypassmodus. Controleer aan de hand van de
leds of de UPS in de statische-bypassmodus is geschakeld:
•
•
•
•
•

PFC-led: tijdens het laden van de DC-bus knippert de led en blijft daarna
groen
BELASTING-led: groen (als de uitgangsschakelaar (QOP) AAN staat - in
andere gevallen is de led rood)
BYPASS-led: groen
Led voor BELASTING ONBESCHERMD: rood
Overige leds: UIT

6. Druk op de knop INVERTER om de inverter AAN te zetten.
7. Controleer aan de hand van de leds of de UPS in de normale bedrijfsmodus is
geschakeld:
•
•
•
•
•
•

990-3619F-022

PFC-led: groen
INVERTER-led: groen
BYPASS-led: UIT
BELASTING-led: groen
Led voor BELASTING BESCHERMD: groen
Overige leds: UIT
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Parallel systeem
OPMERKING: Voor een eenvoudige beschrijving van de parallelle bedrijfsmodus,
heeft de ene UPS de naam UPS 1 en de andere UPS de naam UPS 2, maar er is
geen verschil tussen de twee eenheden.

Parallel systeem opstarten
OPMERKING: Voordat u het parallelle systeem opstart, moet u ervoor zorgen dat
de parallelle kabel goed is aangesloten op de twee UPS-eenheden.
OPMERKING: Als na de systeeminitialisatie en -assistent (indien ingeschakeld) de
vraag Parallelle UPS Uit. Enkele UPS-uitgang inschakelen? wordt
weergegeven op het display, controleert u de parallelle kabelverbinding. Als de
vraag hierna niet verdwijnt, drukt u op Enter om te bevestigen en geeft Geslaagd
of Mislukt aan of uw UPS-uitgang voor de tijdelijke stroomvoorziening is
ingeschakeld, of schakelt u de enkelvoudige UPS-uitgang uit door op ESC (ESC)
te drukken. Neem contact op met een door Schneider Electric gecertificeerde
servicepartner om het parallelle systeem opnieuw op te bouwen.

LET OP
De modus enkelvoudige UPS-uitgang is slechts een tijdelijke methode om uw
belasting te ondersteunen en in dit geval wordt er geen redundantie geboden.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot schade
aan de apparatuur.

1. Schakel het systeem in door de ingangsschakelaar (QM1) in de stand AAN
(dicht) te zetten op beide UPS-eenheden.
OPMERKING: Zie stap 2-7 van Het UPS-systeem inbedrijfstellen terwijl de
assistent is ingeschakeld, pagina 14 als de assistent is ingeschakeld en u
deze wilt voltooien voor beide UPS-eenheden. Het wordt sterk aanbevolen de
assistent uit te schakelen.
OPMERKING: Als de melding Fout systeeminit.! Foutcode: 1-x op het
display verschijnt, zie dan de foutcodes voor initialisatie UPS-systeem onder
Status- en alarmmeldingen, pagina 48.

LET OP
Schakel enkelvoudige UPS-uitgang niet op beide UPS-eenheden tegelijk in,
aangezien het product hierdoor wordt beschadigd.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot
schade aan de apparatuur.
2. Zet de statische-bypass-schakelaar (QM2) op de stand AAN (dicht) op beide
UPS-eenheden.
3. Zet de uitgangsschakelaar (QOP) op de stand AAN (dicht) voor beide UPSeenheden.
4. Voer een van de volgende handelingen uit afhankelijk van uw configuratie op
beide UPS-eenheden:
a. Configuratie met interne batterijen: Schakel de batterijschakelaar (QB)
naar de stand AAN (dicht).
b. Configuratie zonder interne batterijen: Zet de schakelaar van de
batterijbehuizing QFB op AAN (dicht).
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5. De twee UPS-eenheden starten op in de statische-bypassmodus. Controleer
aan de hand van de leds of de UPS-eenheden in de statische-bypassmodus
zijn gezet:
•
•
•
•
•

PFC-led: tijdens het laden van de DC-bus knippert de led en blijft het
daarna groen
BELASTING-led: groen (als de uitgangsschakelaar ((QOP) op AAN staat
- in andere gevallen is de led rood)
BYPASS-led: groen
Led voor BELASTING ONBESCHERMD: rood
Overige leds: UIT

UPS vanuit de statische-bypassmodus in de normale bedrijfsmodus zetten
OPMERKING: Als UPS 1 in de normale bedrijfsmodus is gezet, maar UPS 2 nog
steeds in de statische-bypassmodus staat, dan heeft de statische bypass van UPS
2 geen uitgang. De bypass-led van UPS 2 wordt uitgeschakeld en het belasting-led
van UPS 2 brandt rood.
OPMERKING: Zie UPS vanuit de statische-bypassmodus in de normale
bedrijfsmodus zetten, pagina 16 voor meer informatie over hoe u de UPS van de
statische-bypassmodus in de normale bedrijfsmodus kunt zetten.
1. UPS 1 vanuit de statische-bypassmodus in de normale bedrijfsmodus zetten
Controleer of de leds van UPS 1 die nu werkt in de normale bedrijfsmodus als
volgt zijn:
• PFC-led: groen
• INVERTER-led: groen
• BELASTING-led: groen
• Led voor BELASTING BESCHERMD: groen
• Led voor kleine en omgevingsstoring: oranje
• Overige leds: UIT
Tegelijkertijd is de UPS 2 vergrendeld voor belasting UIT van de statischebypassmodus. Controleer of de leds van UPS 2 als volgt zijn:
•
•
•
•
•
•

PFC-led: groen
BELASTING-led: rood
BYPASS-led: UIT
Led voor BELASTING BESCHERMD: rood
Led voor kleine en omgevingsstoring: oranje
Overige leds: UIT

2. UPS 2 vanuit de statische-bypassmodus in de normale bedrijfsmodus zetten.
3. Controleer aan de hand van de leds of de twee UPS-eenheden in de normale
bedrijfsmodus staan, wanneer de leds de volgende kleur hebben:
•
•
•
•
•

PFC-led: groen
INVERTER-led: groen
BELASTING-led: groen
Led voor BELASTING BESCHERMD: groen
Overige leds: UIT

UPS vanuit de normale bedrijfsmodus in de statische-bypassmodus zetten
OPMERKING: Als één UPS zich nog steeds in de normale bedrijfsmodus bevindt,
mag de andere UPS niet uitvoeren in statische bypass, zelfs niet als deze in de
statische-bypassmodus is gezet.
OPMERKING: Zie UPS vanuit de normale bedrijfsmodus in de statischebypassmodus zetten, pagina 18 voor meer informatie over hoe u een UPS van de
normale bedrijfsmodus in de statische-bypassmodus kunt zetten.

990-3619F-022

25

10-40 kVA 380/400/415 V

Bediening

1. UPS 1 vanuit de normale bedrijfsmodus in de statische-bypassmodus zetten.
UPS 1 is vergrendeld voor belasting UIT van de normale bedrijfsmodus.
Controleer of de leds van UPS 1 als volgt zijn:
• PFC-led: groen
• BELASTING-led: groen
• Led voor BELASTING BESCHERMD: rood
• Overige leds: UIT
De UPS 2 wordt tegelijkertijd nog steeds in de normale bedrijfsmodus
uitgevoerd. Controleer of de leds van UPS 2 als volgt zijn:
•
•
•
•
•
•

PFC-led: groen
INVERTER-led: groen
BELASTING-led: groen
Led voor BELASTING BESCHERMD: groen
Led voor kleine en omgevingsstoring: oranje
Overige leds: UIT

OPMERKING: In dit geval kan de statische schakelaar van UPS 1 niet worden
gesloten in de statische-bypassmodus en is er geen spanningsuitvoer voor de
statische bypass van UPS 1.
2. UPS 2 vanuit de normale bedrijfsmodus in de statische-bypassmodus zetten.
3. Controleer aan de hand van de leds of de twee UPS-eenheden in de
statische-bypassmodus zijn gezet:
•
•
•

BELASTING-led: groen (als de uitgangsschakelaar (QOP) op AAN
(dicht) staat - in andere gevallen is de led rood)
BYPASS-led: groen
Led voor BELASTING ONBESCHERMD: rood

UPS vanuit de normale bedrijfsmodus in de onderhoudsbypassmodus zetten
OPMERKING: Zet de onderhoudsbypass-schakelaar (Q3BP) niet op de stand
AAN (dicht) wanneer de belasting wordt ondersteund door de inverter van de
andere UPS.
1. Bevestig dat de statische-bypass-schakelaar (QM2) op de stand AAN (dicht)
staat op beide UPS-eenheden.
2. UPS 1 vanuit de normale bedrijfsmodus in de statische-bypassmodus zetten.
UPS 1 is nu vergrendeld voor belasting UIT. De belasting wordt ondersteund
door UPS 2 die nog steeds in de normale bedrijfsmodus wordt uitgevoerd.
OPMERKING: Zie UPS vanuit de normale bedrijfsmodus in de statischebypassmodus zetten, pagina 18 voor meer informatie over de bedrijfsmodus.
OPMERKING: Q3BP moet niet zijn gesloten.
3. Zet de uitgangsschakelaar van UPS 1 (QOP) op de stand UIT (open).
4. UPS 2 vanuit de normale bedrijfsmodus in de statische-bypassmodus zetten.
OPMERKING: De belasting wordt ondersteund door de statische bypass van
UPS 2.
5. Zet de onderhoudsbypass-schakelaar van UPS 2 (Q3BP) op de stand AAN
(dicht).
OPMERKING: De belasting wordt ondersteund door de statische bypass en
onderhoudsbypass van UPS 2.
6. Zet de uitgangsschakelaar van UPS 2 (QOP) op de stand UIT (open).
OPMERKING: UPS 2 is volledig geïsoleerd van de belasting en de belasting
wordt ondersteund door de onderhoudsbypass van UPS 2.
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7. Zet de onderhoudsbypass-schakelaar van UPS 1 (Q3BP) op de stand AAN
(dicht).
OPMERKING: UPS 1 is nu ook volledig geïsoleeerd van de belasting en de
belasting wordt ondersteund door de onderhoudsbypass van de twee UPSeenheden.
8. Zet de ingangsschakelaar (QM1) en de statische-bypass-schakelaar (QM2)
op de stand UIT (open) op beide UPS-eenheden.
9. Voer een van de volgende handelingen uit afhankelijk van uw configuratie op
beide UPS-eenheden:
a. Configuratie met interne batterijen: Schakel de batterijschakelaar (QB)
naar de stand UIT (open) .
b. Configuratie zonder interne batterijen: Zet de schakelaar van de
batterijbehuizing QFB op UIT (open).

UPS vanuit de onderhoudsbypassmodus in de normale bedrijfsmodus zetten
1. Zorg ervoor dat de parallelle kabel is verbonden met de twee parallelle UPSeenheden.
2. Zet de uitgangsschakelaar (QOP) op de stand AAN (dicht) voor UPS 1.
3. Zet de onderhoudsbypass-schakelaar (Q3BP) van UPS 2 op de stand UIT
(open).
4. Zet de ingangsschakelaar voor netspanning (QM1) van UPS 1 en de
statische-bypass-schakelaar (QM2) op de stand AAN (dicht).
5. Wanneer de vraag Parallelle UPS verloren. Enkelvoudige UPS-uitgang
inschakelen? 20 seconden later wordt weergegeven op UPS 1, drukt u op
Enter om enkelvoudige UPS-uitgang in te schakelen.
OPMERKING: De belasting wordt nu ondersteund door de statische bypass
en onderhoudsbypass van UPS 1.
6. Zet de onderhoudsbypass-schakelaar (Q3BP) van UPS 1 op de stand UIT
(open).
7. UPS 1 vanuit de statische-bypassmodus in de normale bedrijfsmodus zetten.
OPMERKING: Zie UPS vanuit de normale bedrijfsmodus in de statischebypassmodus zetten, pagina 18 voor meer informatie over de bedrijfsmodus.
8. Zet de ingangsschakelaar voor netspanning (QM1) van UPS 2 en de
statische-bypass-schakelaar (QM2) op de stand AAN (dicht).
OPMERKING: UPS 1 verlaat de modus enkelvoudige UPS-uitgang
automatisch en behoudt de status wanneer UPS 2 wordt ingeschakeld.
OPMERKING: Als het alarm Fout parallelle eenheid wordt weergegeven op
beide UPS-eenheden, schakel UPS 2 dan volledig uit en neem contact op met
een erkende Schneider Electric gecertificeerde servicepartner.
9. Zet de uitgangsschakelaar (QOP) van UPS 2 op de stand AAN (dicht).
OPMERKING: Er is geen spanningsuitvoer in de statische bypass van UPS 2
als QM2 en QOP op de stand AAN (dicht) is ingesteld terwijl UPS 1 al in de
normale bedrijfsmodus is gezet.
10. UPS 2 vanuit de statische-bypassmodus in de normale bedrijfsmodus zetten.
11. Voer een van de volgende handelingen uit afhankelijk van uw configuratie op
beide UPS-eenheden:
a. Configuratie met interne batterijen: Schakel de batterijschakelaar (QB)
naar de stand AAN (dicht).
b. Configuratie zonder interne batterijen: Zet de schakelaar van de
batterijbehuizing QFB op AAN (dicht).
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12. Zorg dat de INVERTER AAN staat. Controleer aan de hand van de leds of de
UPS-eenheden in de normale bedrijfsmodus staan:
•
•
•
•
•

PFC-led: groen
INVERTER-led: groen
BELASTING-led: groen
Led voor BELASTING BESCHERMD: groen
Overige leds: UIT

De UPS volledig uitschakelen
OPMERKING: Om deze procedure te kunnen uitvoeren moet de belasting die
door de UPS-eenheden wordt ondersteund, op UIT worden ingesteld.
1. Controleer of de belasting die door de UPS wordt gevoed, op UIT is ingesteld.
2. Activeer de statische-bypassmodus via het display of via de knop INVERTER
UIT op beide UPS-eenheden. Zie UPS vanuit de normale bedrijfsmodus in de
statische-bypassmodus zetten, pagina 18.
3. Zet de uitgangsschakelaar (QOP) en de statische-bypass-schakelaar (QM2)
op de stand UIT (open) op beide UPS-eenheden.
4. Zet de ingangsschakelaar (QM1) op de stand UIT (open) voor beide UPSeenheden.
5. Voer een van de volgende handelingen uit afhankelijk van uw configuratie op
beide UPS-eenheden:
a. Configuratie met interne batterijen: Schakel de batterijschakelaar (QB)
naar de stand UIT (open) .
b. Configuratie zonder interne batterijen: Zet de schakelaar van de
batterijbehuizing QFB op UIT (open).

Eén UPS in een parallel systeem isoleren
OPMERKING: De UPS die geïsoleerd moet worden, wordt in de volgende
procedure aangeduid met UPS 1 en de andere UPS met UPS 2.
1. Controleer de huidige systeembelastingsratio onder
METING>BELASTINGMETING op het display en bevestig dat UPS 2 de
belasting kan ondersteunen.
2. UPS 1 vanuit de normale bedrijfsmodus in de statische-bypassmodus zetten.
Druk bij UPS 1 op de knop INVERTER UIT. UPS 1 is nu vergrendeld voor
belasting UIT. Alleen UPS 2 is nog steeds actief in de normale bedrijfsmodus
en de belasting wordt ondersteund door UPS 2.
OPMERKING: Als UPS 2 zich in de normale bedrijfsmodus bevindt, mag de
statische bypass van UPS 1 niet uitvoeren, zelfs niet wanneer deze is
ingeschakeld in de statische-bypassmodus.
3. Zet de uitgangsschakelaar van UPS 1 (QOP) op de stand UIT (open).
OPMERKING: Zorg dat stap 3 wordt uitgevoerd vóór stap 4, anders kan UPS
2 niet automatisch in de modus enkelvoudige UPS-uitgang worden gezet wat
tot belastingsverlies kan leiden.
OPMERKING: De UPS 2 is nu automatisch in de modus enkelvoudige UPSuitgang gezet en ondersteunt de belasting onafhankelijk.
4. Zet de statische-bypass-schakelaar (QM2) van UPS 1 op de stand UIT
(open).
5. Zet de ingangsschakelaar (QM1) van UPS 1 op de stand UIT (open).
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6. Voer een van de volgende handelingen uit afhankelijk van uw UPS 1configuratie:
a. Configuratie met interne batterijen: Schakel de batterijschakelaar (QB)
naar de stand UIT (open) .
b. Configuratie zonder interne batterijen: Zet de schakelaar van de
batterijbehuizing QFB op UIT (open).
7. Ontkoppel de parallelle kabel tussen de twee UPS-eenheden.
OPMERKING: UPS 2 geeft de alarmmeldingen
Parallelle UPS verloren
Enkelvoudige uitvoer ingeschakeld
en behoudt de huidige status en werkt als één UPS aangezien enkelvoudige
UPS-uitgang automatisch is ingeschakeld.

De geïsoleerde UPS in de normale bedrijfsmodus zetten
OPMERKING: Voordat u de stroom naar de geïsoleerde UPS inschakelt, moet u
ervoor zorgen dat de parallelle kabel goed is aangesloten tussen de twee UPSeenheden.
OPMERKING: De geïsoleerde UPS is UPS 1 en de andere UPS wordt aangeduid
met UPS 2 in de volgende procedure.
1. Zet de ingangsschakelaar voor netspanning (QM1) van UPS 1 en de
statische-bypass-schakelaar (QM2) op de stand AAN (dicht).
•

•

Zie stap 2-7 van Het UPS-systeem inbedrijfstellen terwijl de assistent is
ingeschakeld, pagina 14 als de assistent is ingeschakeld en u deze wilt
voltooien voor UPS 1. Het wordt sterk aanbevolen de assistent als één
systeem uit te schakelen.
Als het volgende bericht op het display verschijnt, zie dan de foutcodes
voor initialisatie UPS-systeem onder Status- en alarmmeldingen, pagina
48.
Fout systeeminit. Foutcode: 1-X

•

Als na de systeeminitialisatie en -assistent (indien ingeschakeld) de
volgende vraag wordt weergegeven op het display, controleert u de
parallelle kabelverbinding. Als de vraag hierna niet verdwijnt, schakel
UPS 1 dan volledig uit en neem contact op met een erkende Schneider
Electric gecertificeerde servicepartner.
Parallelle UPS Uit. Enkele UPS-uitgang inschakelen?

•

Als het volgende alarmmelding wordt weergegeven op beide UPSeenheden, schakel UPS 1 dan volledig uit en neem contact op met een
erkende Schneider Electric gecertificeerde servicepartner.
Parallelle-initialisatiefout

2. Zet de uitgangsschakelaar (QOP) van UPS 1 op de stand AAN (dicht).
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3. Controleer de leds van UPS 1 om te zien of deze in de statischebypassmodus werkt.
– Als de belasting wordt ondersteund door de inverter van de andere UPS,
zijn de leds:
•
•

BYPASS-led: UIT
BELASTING-led: rood

– Als de belasting wordt ondersteund door statische bypass van UPS 2 zijn
de leds:
•
•

BYPASS-led: groen
BELASTING-led: groen

4. Zet de UPS 1 van de statische-bypassmodus in de normale bedrijfsmodus via
het display of met de knop INVERTER AAN. Zie UPS vanuit de statischebypassmodus in de normale bedrijfsmodus zetten, pagina 16. Als UPS 2 zich
in de statische-bypassmodus bevindt, moet u deze ook in de normale
bedrijfsmodus zetten.
5. Zorg dat de INVERTERS op AAN staan. Controleer aan de hand van de leds
of de twee UPS-eenheden in de normale bedrijfsmodus worden uitgevoerd:
•
•
•
•
•
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PFC-led: groen
INVERTER-led: groen
BELASTING-led: groen
Led voor BELASTING BESCHERMD: groen
Overige leds: UIT
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Algemene procedures
Productinformatie weergeven
1. Druk vanuit het standaardscherm op Enter.
2. Ga naar PRODUCTINFORMATIE met de navigatietoetsen en druk op Enter.
3. Blader met de navigatietoetsen door de drie schermen heen om het
serienummer van de UPS, datum en tijd en de firmwareversie weer te geven.
MGE Galaxy 300 3:3 of 3:1 ser. no.
Huidige datum Huidige tijd
FIRMWAREVERSIE XX.XX.XX.XX
4. Druk op ESC om terug te keren naar een ander scherm of het
Standaardscherm.

Metingen weergeven (UPS en batterij)
1. Druk vanuit het standaardscherm op Enter.
2. Ga naar METINGEN met de navigatietoetsen en druk op Enter.
3. Ga met de navigatietoetsen naar een van de metingen in onderstaande tabel.
4. Druk net zolang op ESC om terug te keren naar een andere meting of het
Standaardscherm.
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SPANNINGSMETINGEN

Toont de uitgangsspanning, de
ingangsspanning en de bypassspanning (in Volt) voor elke fase.

STROOMMETINGEN

Toont de uitgangsstroom, de
ingangsstroom en de bypass-stroom
(in ampère) voor elke fase.

VERMOGENSMETINGEN

Toont het schijnbare
uitgangsvermogen (kVA) en het
werkelijke uitgangsvermogen (kW)
voor elke fase.

FREQUENTIEMETINGEN

Toont de ingangsfrequentie, de
bypassfrequentie en de
uitgangsfrequentie in hertz (Hz).

BELASTINGMETINGEN

Hiermee wordt het percentage (%)
van de eenheidsbelasting (en
systeembelasting als de parallele
modus geconfigureerd is) in
verhouding tot de totale UPScapaciteit weergegeven, de
amplitude- en stroomfactor.

BATTERIJMETINGEN

Toont de spanning, de stroom, het
laadniveau, de temperatuur, de
reservetijd en de resterende
levensduur van de batterij.
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Gebeurtenislogboek weergeven
OPMERKING: De UPS ondersteunt de 100 recentste loggebeurtenissen met
vermelding van datum, tijd en beschrijving van de gebeurtenis. Met de
navigatietoetsen kan men naar de volgende of voorgaande gebeurtenis bladeren.
OPMERKING:
Het scherm geeft de volgende tekens weer:
- A duidt op de aanwezigheid van een alarm (of andere soorten gegevens)
2009/12/31 23:59:59 A PFC-zekering gesprongen
- D duidt op het verdwijnen van een alarm
2009/12/31 23:59:59 D PFC-zekering gesprongen

1. Druk vanuit het standaardscherm op OK.
2. Ga naar LOGBOEK met de navigatietoetsen en druk op OK.
3. Op het scherm verschijnt de laatste loggebeurtenis of de melding Geen
gebeurtenis.
4. Blader met de navigatietoetsen door de recentste gebeurtenissen.
5. Druk op ESC totdat u weer bij het Standaardscherm bent aangekomen.

Bedieningsknoppen activeren
OPMERKING: Als de opdrachtwaarde INVERTER UIT of BELASTING
GEFORCEERD NAAR BYPASS is geactiveerd, verschijnt de melding Risico
belastingonderbreking, doorgaan ja/nee?. Druk op Enter om verder te gaan (of
ESC om terug naar het vorige scherm te gaan).
1. Druk vanuit het standaardscherm op Enter.
2. Ga naar BEDIENINGSKNOPPEN met de navigatietoetsen en druk op Enter.
3. Ga naar een van de opdrachten in de onderstaande tabel met de
navigatietoetsen.
4. Druk op Enter om een opdracht te activeren.
OPMERKING: Als een van de opdrachtwaarden uit de onderstaande tabel is
geactiveerd, wordt de melding Bezig met verwerken... drie seconden lang
weergegeven waarna de melding Opdracht geacc.! verschijnt als de
opdracht wordt uitgevoerd, of de melding Opdracht niet toegestaan! als de
opdracht wordt geweigerd, of Opdrachttijd is verstreken! als er niet wordt
gereageerd.
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5. Druk op ESC om terug te keren naar een andere opdracht of het
Standaardscherm.
Opdracht

Beschrijving

ALARM OPNIEUW INSTELLEN

Alle alarmen opnieuw instellen.

INVERTER AAN

Hiermee wordt veilig overgeschakeld van statischebypassmodus naar de normale modus. De opdracht
wordt geweigerd als de bypass- en omvormercondities
niet worden gesynchroniseerd.

INVERTER UIT

Hiermee wordt veilig overgeschakeld van de normale
bedrijfsmodus naar de bypassmodus. De opdracht
wordt geweigerd als de bypass- en omvormercondities
niet worden gesynchroniseerd.

BELASTING GEFORCEERD NAAR INV

Hiermee wordt de UPS vanuit de statischebypassmodus geforceerd overgeschakeld naar de
normale bedrijfsmodus en wordt de bypassconditie
genegeerd. Er kan even sprake zijn van een
belastingonderbreking.

BELASTING GEFORCEERD NAAR BYPASS

Hiermee wordt de UPS vanuit de normale
bedrijfsmodus geforceerd overgeschakeld naar de
statische-bypassmodus en wordt de bypassconditie
genegeerd. Er kan even sprake zijn van een
belastingonderbreking.

LED-TEST

Hiermee worden de leds en de zoemer getest.

INSCHAKELEN LCM-WAARSCHUWING

Hiermee worden alle LCM-waarschuwingen (Life
Cycle Monitoring) ingeschakeld, zoals opstarten,
garantie verloopt binnenkort en waarschuwingen
waarvoor technische controle vereist is.

UITSCHAKELEN LCM-WAARSCHUWING

Hiermee worden alle LCM-waarschuwingen
uitgeschakeld, zoals opstarten, garantie verloopt
binnenkort en waarschuwingen waarvoor technische
controle vereist is.

ERKENDE LCM-ALARMEN

LCM-waarschuwing tijdelijk erkennen wanneer
aanwezig. De herhalingsfrequentie van en het interval
tussen alarmmeldingen kunnen worden aangepast
door een erkende Schneider Electric gecertificeerde
servicepartner.

BATTERIJTEST

Hiermee wordt een batterijtest geactiveerd indien de
belasting door de inverter wordt ondersteund en indien
de batterijen beschikbaar, volledig opgeladen en
storingsvrij zijn.

ACCEPTEER STOFFILTERALARM

Het vooralarm van de stoffilter accepteren wanneer
aanwezig. Stoffilteralarm accepteren en stoffiltertimer
opnieuw instellen wanneer aanwezig. Het aantal
alarmherhalingen van en het interval tussen
alarmmeldingen kunnen worden aangepast door een
erkende Schneider Electric gecertificeerde
servicepartner.

STOFFILTERTIMER OPNIEUW INSTELLEN

De verstreken tijd van de stoffilter opnieuw instellen.

SCHAKEL ENKELE UPS-UITGANG IN

Enkelvoudige UPS-uitgang inschakelen wanneer de
andere parallel geïnstalleerde UPS is uitgeschakeld.

Alarmen weergeven
OPMERKING: De UPS ondersteunt alle actieve alarmen. De beschrijving van een
alarm is beperkt tot één regel. Als een alarm is verholpen, verwijdert de UPS de
alarm automatisch uit de lijst.
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1. Druk vanuit het standaardscherm op Enter.
2. Ga naar STORINGEN met de navigatietoetsen en druk op Enter.
3. Blader met de navigatietoetsen door de alarmen.
OPMERKING:
Het alarm verschijnt als volgt op het scherm:
STORING (x/y)
Beschrijving van het alarm
• x - staat voor het nummer van het alarm
• y - staat voor het totaal aantal alarmen
Voorbeeld
STORING (2/6) Kortsluiting belasting
4. Druk net zolang op ESC om terug te keren naar het Standaardscherm.

De externe alarmen via het potentiaalvrije contact bekijken (optioneel)
OPMERKING: De optionele potentiaalvrije connector boven aan de achterkant
van de UPS maakt het mogelijk het UPS-systeem te bewaken vanaf externe relais
voor wat betreft algemene alarmmeldingen, het alarm batterijwerking en het alarm
zwakke batterij. Zie de installatiehandleiding voor de exacte locatie van de poort en
voor spannings-, stroom- en kabelvereisten.
OPMERKING: Zie Status- en alarmmeldingen, pagina 48 voor
alarmbeschrijvingen en corrigerende handelingen.
Uitvoer

Voorwaarde bedrijfsstatus

Beschrijving

1,1

Algemeen alarm

PFC-fout
Inverterfout
Fout statische-bypass-schakelaar
Laderfout
EPO geactiveerd
Reservetijd batterij beëindigd,
omschakeling naar wachtmodus
Fout batterijtemperatuur >40ºC of
batterijtemperatuursensor is stuk,
oplader uitgeschakeld
Abnormale aanwezigheid van
spanning op de uitgang voordat de
statische-bypass-schakelaar dicht
is (frequentie-omvormer)
UPS in gereduceerde modus
CAN-communicatiestoring
Storing personalisatie UPS
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Alarm batterijwerking

De inverter is op de belasting
aangesloten en loopt op batterij

Alarm zwakke batterij

De batterij heeft het
waarschuwingsniveau voor zwakke
batterij bereikt (spanning of tijd)
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Standaardinstellingen
OPMERKING: De configuratieprocedures in dit hoofdstuk beschrijven hoe de
instellingen van de UPS na de eerste keer opstarten kunnen worden gewijzigd.
OPMERKING: Elke nieuwe instelling moet worden bevestigd door op Enter te
drukken, zoals in de procedures staat beschreven. Als u niet op Enter drukt, keert
het display terug naar de vorige instelling.
Instelling

Standaard

Beschikbare instellingen

LCD-CONTRAST

0

-4 tot 4

ASSISTENT

INSCHAKELEN

UITSCHAKELEN

DATUMNOTATIE

DD/MM/JJJJ

JJJJ/MM/DD, MM/DD/JJJJ

DATUM&TIJD

01/01/2010
00:00:00

Het jaarbereik loopt van 2010 tot
2035

TEMPERATUUR

CELSIUS

FAHRENHEIT

TAAL

ENGELS

Zie Taal instellen, pagina 37

ZOEMER

INSCHAKELEN

UITSCHAKELEN

UPS-BEDRIJFSMODUS2

NORMALE MODUS

PARALLELLE MODUS,
FREQUENTIEOMVORMERMODUS

UITGANGSSPANNING2

230 V

220 V, 240 V

UPS-UITGANGSFREQUENTIE2

50 Hz

60 Hz

UITSCHAKELEN

INSCHAKELEN

NAAR BYPASS2

INSCHAKELEN

UITSCHAKELEN

OVERDRAGEN NAAR BYPASS
ALS DEZE NIET OK IS2

INSCHAKELEN

UITSCHAKELEN

INST. WACHTWOORD

000

BATTERIJTEST

INSCHAKELEN

UITSCHAKELEN

BATTERIJTESTINTERVAL

1 maand

X maanden (1-6)

STOFFILTERNIVEAU

UIT

3 MAANDEN, 4 MAANDEN, 5
MAANDEN OF 12 MAANDEN

UPS AUTOMATISCHE

START2

2. Voor deze instellingen moet de UPS opnieuw worden opgestart. Zie Instellingen waarvoor de UPS opnieuw moet worden opgestart,
pagina 40.
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Instellingen waarvoor de UPS niet opnieuw hoeft te worden
opgestart
OPMERKING: In onderstaande menustructuur staan elf instellingen vermeld die
kunnen worden gewijzigd zonder dat daarvoor een wachtwoord nodig is of zonder
dat de UPS opnieuw hoeft te worden opgestart. Lees Algemene informatie, pagina
36 voordat u ermee aan de slag gaat. Zie Instellingen waarvoor de UPS opnieuw
moet worden opgestart, pagina 40 voor personalisatie-instellingen.

Algemene informatie
OPMERKING: Het is mogelijk meerdere instellingen te wijzigen in het menu
INSTELLINGEN zonder dat men het menu via ESC hoeft te verlaten en het menu
vervolgens weer moet openen. Voordat u via ESC het menu INSTELLINGEN
verlaat, slaat de UPS alle nieuwe instellingen op en bevestigt dit met de melding
Klaar!
OPMERKING: Nadat uw nieuwe instellingen zijn bevestigd met de melding Klaar!,
drukt u op ESC totdat u terug bent bij het Standaardscherm.

Het LCD-contrast instellen
OPMERKING: Hoe lager de waarde, des te donkerder het scherm.
1. Druk vanuit het standaardscherm op Enter.
2. Ga naar INSTELLINGEN > LCD-CONTRAST met de navigatietoetsen en
druk op Enter.
3. De waarde voor contrast is nu actief. Selecteer een contrastwaarde tussen -4
en 4.
- 2
4. Druk op Enter om de nieuwe waarde voor het schermcontrast te bevestigen.
Na drie seconden bevestigt de UPS de nieuwe instelling met de melding
Klaar!.
5. Druk op ESC totdat u weer bij het Standaardscherm bent aangekomen.

De assistent instellen
1. Druk vanuit het standaardscherm op Enter.
2. Ga naar INSTELLINGEN > ASSISTENT met de navigatietoetsen en druk op
Enter.
3. Selecteer INSCHAKELEN of UITSCHAKELEN met de navigatietoetsen.
4. Druk op Enter om de nieuwe assistent-instellingen te bevestigen. Na drie
seconden bevestigt de UPS de nieuwe instelling met de melding Klaar!.
36
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5. Druk op ESC totdat u weer bij het Standaardscherm bent aangekomen.

De datumnotatie instellen
1. Druk vanuit het standaardscherm op Enter.
2. Ga naar INSTELLINGEN > DATUMNOTATIE met de navigatietoetsen en druk
op Enter.
3. Selecteer een waarde van JJJJ/MM/DD, DD/MM/JJJJ, of MM/DD/JJJJ.
4. Druk op Enter om de nieuwe datumnotatie te bevestigen. Na drie seconden
bevestigt de UPS de nieuwe instelling met de melding Klaar!.
5. Druk op ESC totdat u weer bij het Standaardscherm bent aangekomen.

Datum en tijd instellen
OPMERKING: De juiste datum en tijd moeten worden ingesteld om te kunnen zien
op welk tijdstip bepaalde gebeurtenissen zich hebben voorgedaan.
OPMERKING: Het jaarbereik loopt van 2010 tot 2035.
1. Druk vanuit het standaardscherm op Enter.
2. Ga naar INSTELLINGEN > DATUM&TIJD met de navigatietoetsen en druk op
Enter.
3. De waarde voor jaar, maand of datum is nu actief, afhankelijk van het
instellingenformaat.
2010-01-01 00:00:00
4. Selecteer via de navigatietoetsen een waarde voor het actieve getal en druk
op Enter.
5. Selecteer via de navigatietoetsen een waarde voor het volgende actieve getal
en druk daarna op Enter. Herhaal deze procedure totdat er een waarde voor
het laatste getal is geselecteerd.
2010-01-01 00:00:00
6. Druk op Enter om de laatste waarde te bevestigen. Na drie seconden
bevestigt de UPS de nieuwe instelling met de melding Klaar!.
7. Druk op ESC totdat u weer bij het Standaardscherm bent aangekomen.

De temperatuur instellen
1. Druk vanuit het standaardscherm op Enter.
2. Ga naar INSTELLINGEN > TEMPERATUUR met de navigatietoetsen en druk
op Enter.
3. Selecteer CELSIUS of FAHRENHEIT.
4. Druk op Enter om de nieuwe temperatuur-instellingen te bevestigen. Na drie
seconden bevestigt de UPS de nieuwe instelling met de melding Klaar!.
5. Druk op ESC totdat u weer bij het Standaardscherm bent aangekomen.

Taal instellen
1. Druk vanuit het standaardscherm op Enter.
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2. Ga naar INSTELLINGEN > TAAL met de navigatietoetsen en druk op Enter.
3. Selecteer uit de volgende 18 talen:
Frans

Italiaans

Nederlands

Russisch

Turks

Thai

Nederlands

Spaans

Zweeds

Pools

Indonesisch

Koreaans

Duits

Portugees

Fins

Grieks

Chinees
vereenvoudigd

Noors

4. Druk op Enter om de nieuwe displaytaal te bevestigen. Na drie seconden
bevestigt de UPS de nieuwe instelling met de melding Klaar!.
5. Druk op ESC totdat u weer bij het Standaardscherm bent aangekomen.

De zoemer instellen
OPMERKING: De zoemer waarschuwt u als er een wijziging in de alarmstatus is
opgetreden (verschenen of verdwenen) en kan via het display worden
UITGESCHAKELD. De zoemer kan vanuit het Standaardscherm op elk gewenst
moment worden uitgeschakeld door op ESC te drukken. De zoemer wordt weer
geactiveerd bij nieuwe alarmen. De zoemer laat om de 500 ms een enkele toon en
een piepsignaal horen.
OPMERKING: De aanvankelijke fabrieksinstelling is INSCHAKELEN.
Zoemergeluiden:
•
•
•

Langzaam piepsignaal: AAN (0,5 seconden)/ UIT (10 seconden). De UPS
staat in de batterijmodus, de onderhoudsmodus of er is sprake van een klein
omgevingsalarm (de led voor omgeving en klein alarm brandt).
Snel piepsignaal: AAN (0,5 seconden)/UIT (3 seconden). De UPS is in de
batterijmodus en nadert de drempel voor het vooralarm.
Continu piepsignaal: AAN. De belasting wordt niet beschermd.

1. Druk vanuit het standaardscherm op Enter.
2. Ga naar INSTELLINGEN > ZOEMER met de navigatietoetsen en druk op
Enter.
3. Selecteer tussen INSCHAKELEN en UITSCHAKELEN.
4. Druk op Enter om de nieuwe zoemerinstelling te bevestigen. Na drie
seconden bevestigt de UPS de nieuwe instelling met de melding Klaar!.
5. Druk op ESC totdat u weer bij het Standaardscherm bent aangekomen.

Het wachtwoord instellen
OPMERKING: Om het wachtwoord te wijzigen moet u het vorige of
oorspronkelijke standaardwachtwoord (000) invoeren.
OPMERKING: Als u tijdens deze procedure op ESC drukt, keert u terug naar de
melding INST. WACHTWOORD.
1. Druk vanuit het standaardscherm op Enter.
2. Ga naar INSTELLINGEN > INST. WACHTWOORD met de navigatietoetsen
en druk op Enter.
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3. Het eerste cijfer is nu actief. Selecteer met de navigatietoetsen het eerste
cijfer tussen 0 en 4 en druk op Enter.
000
4. Het tweede cijfer is nu actief. Selecteer met de navigatietoetsen het tweede
cijfer tussen 0 en 4 en druk op Enter.
000
5. Het derde cijfer is nu actief. Selecteer met de navigatietoetsen het derde cijfer
tussen 0 en 4 en druk op Enter om het wachtwoord te bevestigen.
000
6. Zodra het wachtwoord is ingesteld, verschijnt drie seconden lang de melding
Klaar! voordat het nieuwe wachtwoord wordt weergegeven. Druk op ESC om
op elk gewenst moment terug te keren naar het vorige menu.

Het wachtwoord invoeren
OPMERKING: Standaardwachtwoord is 000.
OPMERKING: Als u een verkeerd cijfer invoert, kunt u op elk gewenst moment
tijdens deze procedure op ESC drukken om terug te keren naar het voorgaande
menu en uw wachtwoord opnieuw invoeren.
1. Als het eerste cijfer actief is, selecteer met de navigatietoetsen het eerste
cijfer tussen 0 en 4 en druk op Enter.
Voer wachtwoord in: 000
2. Het tweede cijfer is nu actief. Selecteer met de navigatietoetsen het tweede
cijfer tussen 0 en 4 en druk op Enter.
Voer wachtwoord in: 000
3. Het derde cijfer is nu actief. Selecteer met de navigatietoetsen het derde cijfer
tussen 0 en 4 en druk op Enter om het wachtwoord te bevestigen.
Voer wachtwoord in: 000
OPMERKING: Als het wachtwoord juist is, kunt u doorgaan met uw
procedure. Als het wachtwoord fout is, wordt drie seconden lang de melding
Verkeerd wachtwoord! weergegeven voordat het display terugkeert naar het
voorgaande menu en u het opnieuw kunt proberen.

De batterijtest in/uitschakelen
1. Druk vanuit het standaardscherm op Enter.
2. Ga naar INSTELLINGEN > BATTERIJTEST IN/UITSCHAKELEN met de
navigatietoetsen en druk op Enter.
3. Selecteer INSCHAKELEN of UITSCHAKELEN.
4. Druk op Enter om de nieuwe instellingen van de batterijtest te bevestigen. Na
drie seconden bevestigt de UPS de nieuwe instelling met de melding Klaar!.
5. Druk op ESC totdat u weer bij het Standaardscherm bent aangekomen.
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Het batterijtestinterval instellen
1. Druk vanuit het standaardscherm op Enter.
2. Ga naar INSTELLINGEN > BATTERIJTESTINTERVAL met de
navigatietoetsen en druk op Enter.
3. Het cijfer is nu actief. Selecteer een interval tussen 1 en 6.
4. Druk op Enter om het nieuwe testinterval te bevestigen. Na drie seconden
bevestigt de UPS de nieuwe instelling met de melding Klaar!.
5. Druk op ESC totdat u weer bij het Standaardscherm bent aangekomen.

Het stoffilterniveau instellen
1. Druk vanuit het standaardscherm op Enter.
2. Ga naar INSTELLINGEN > STOFFILTERNIVEAU met de navigatietoetsen en
druk op Enter.
3. Selecteer een waarde van 3 MAANDEN, 4 MAANDEN, 5 MAANDEN OF 12
MAANDEN.
4. Druk op Enter om het nieuwe stoffilter-interval te bevestigen. Na drie
seconden bevestigt de UPS de nieuwe instelling met de melding Klaar!.
5. Druk op ESC totdat u weer bij het Standaardscherm bent aangekomen.

Instellingen waarvoor de UPS opnieuw moet worden opgestart
OPMERKING: In onderstaande menustructuur staan zes personalisatieinstellingen die kunnen worden gewijzigd door de UPS opnieuw op te starten en
een wachtwoord in te voeren. Lees Algemene informatie, pagina 41 voordat u
ermee aan de slag gaat.
OPMERKING: In het parallelle systeem moeten de volgende zes
instellingswaarden precies hetzelfde zijn, anders wordt de waarschuwing
Parallelle-initialisatiefout
op beide UPS-eenheden weergegeven en kunnen de inverters van beide UPSeenheden niet worden gestart.
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LET OP
•

Alleen daartoe opgeleid personeel dat de vereiste training heeft gevolgd mag
wijzigingen aanbrengen aan de systeemparameters van de UPS.

•

Voor alle personalisatie-instellingen die hieronder worden beschreven moet
de UPS opnieuw worden opgestart. Deze instellingen mogen niet worden
ingesteld of gewijzigd als de UPS in bedrijf is en de belasting ondersteunt.
Daarom moet de uitgangsschakelaar (QOP) voordat u aan de
personalisatiereeks begint in de stand UIT (open) staan.

•

Als bij INSTELLINGEN >PERSONALISATIE "UPS automatisch starten" is
ingeschakeld, schakelt de UPS automatisch in de normale bedrijfsmodus (na
opladen van de DC-bus) zodra de personalisatiereeks is voltooid. Is dit niet
het geval, zie dan voor de handmatige procedure., pagina 16

Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot schade
aan de apparatuur.
OPMERKING: U dient uw wachtwoord paraat te hebben omdat u dit tijdens
onderstaande procedures moet invoeren. Zie Het wachtwoord invoeren, pagina
39 en Het wachtwoord instellen, pagina 38 als u niet zeker weet hoe u uw
wachtwoord moet invoeren of wijzigen.
OPMERKING: Als een instelwaarde is geselecteerd, wordt drie seconden lang de
melding Geselecteerd! weergegeven, waarna het display terugkeert naar de
geselecteerde optie. Druk op ESC om terug te keren naar het itemmenu en druk
op de navigatietoetsen om naar de nieuwe instelitems te scrollen zodat u nieuwe
instellingen kunt maken.
OPMERKING: Zoals hierboven genoemd, is het mogelijk meerdere instellingen te
wijzigen in het menu PERSONALISATIE zonder dat men het menu via ESC hoeft
te verlaten en het menu vervolgens weer moet openen. Voordat u het menu
PERSONALISATIE verlaat, slaat de UPS alle nieuwe instellingen op en bevestigt
dit met de meldingen:
•
•
•

Nieuwe instellingen opslaan? (druk op Enter om te bevestigen of ESC om
terug naar het vorige scherm te gaan).
Bezig met instellingen opslaan......
Instelling geslaagd!

OPMERKING: Als de melding Instelling mislukt! verschijnt, wacht dan drie
seconden voordat het display terugkeert naar het menu PERSONALISATIE , en
probeer het vervolgens opnieuw.

De UPS-bedrijfsmodus instellen
OPMERKING: U mag niet vergeten dat deze procedure geen betrekking heeft op
hoe u van de ene bedrijfsmodus wisselt naar een andere bedrijfsmodus terwijl de
UPS in bedrijf is. Zie daarvoor Gebruiksmodi, pagina 12.
1. Druk vanuit het standaardscherm op Enter.
2. Ga naar INSTELLINGEN > PERSONALISATIE > UPS-BEDRIJFSMODUS
met de navigatietoetsen en druk op Enter.
3. Selecteer Normale modus, Parallelle modus of Frequentieomvormermodus met de navigatietoetsen en druk op Enter.

De uitgangsspanning instellen
1. Druk vanuit het standaardscherm op Enter.
2. Ga naar INSTELLINGEN > PERSONALISATIE > UITGANGSSPANNING
met de navigatietoetsen en druk op Enter.
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3. Selecteer 220 V, 230 V of 240 V met de navigatietoetsen en druk weer op
Enter.

De uitgangsfrequentie van de UPS instellen
1. Druk vanuit het standaardscherm op Enter.
2. Ga naar INSTELLINGEN > PERSONALISATIE > UPSUITGANGSFREQUENTIE met de navigatietoetsen en druk op Enter.
3. Selecteer 50 Hz of 60 Hz met de navigatietoetsen en druk op Enter.

UPS automatische start instellen
1. Druk vanuit het standaardscherm op Enter.
2. Ga naar INSTELLINGEN > PERSONALISATIE > UPS AUTOMATISCHE
START met de navigatietoetsen en druk op Enter.
3. Selecteer INSCHAKELEN of UITSCHAKELEN met de navigatietoetsen en
druk op Enter.

UPS naar bypass instellen
1. Druk vanuit het standaardscherm op Enter.
2. Ga naar INSTELLINGEN > PERSONALISATIE > NAAR BYPASS met de
navigatietoetsen en druk op Enter.
3. Selecteer INSCHAKELEN of UITSCHAKELEN met de navigatietoetsen en
druk op Enter.

Overschakelen met onderbreking toestaan instellen
1. Druk vanuit het standaardscherm op Enter.
2. Ga naar INSTELLINGEN > PERSONALISATIE > OVERSCH. MET
ONDERBR. TOESTAAN met de navigatietoetsen en druk op Enter.
3. Selecteer INSCHAKELEN of UITSCHAKELEN met de navigatietoetsen en
druk op Enter.
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Onderdelen vervangen
Vaststellen of u een vervangingsonderdeel nodig hebt
Om te bepalen of u een vervangingsonderdeel nodig hebt, kunt u contact opnemen
met de klantenondersteuning van Schneider Electric. Volg de onderstaande
procedure, zodat de medewerker u meteen van dienst kan zijn:
1. Is er sprake van een alarmtoestand, blader dan door de alarmlijsten, noteer de
gegevens en geef deze door aan de medewerker.
2. Schrijf het serienummer van het apparaat op, zodat u dit bij de hand hebt
wanneer u contact opneemt Schneider Electric.
3. Bel Schneider Electric indien mogelijk met een telefoon in de buurt van het
display, zodat u extra gegevens kunt opzoeken en doorgeven aan de
medewerker.
4. Zorg dat u een gedetailleerde beschrijving van het probleem kunt geven. Een
medewerker zal u, indien mogelijk, via de telefoon helpen het probleem op te
lossen, of u een retourautorisatienummer (RMA) geven. Wanneer u een
module terugstuurt naar Schneider Electric, moet dit nummer duidelijk op de
buitenkant van de verpakking worden vermeld.
5. Als het apparaat nog binnen de garantieperiode valt en in bedrijf is gesteld
door Schneider Electric, worden reparaties of vervangingen gratis uitgevoerd.
Als de garantietermijn is verstreken, worden kosten in rekening gebracht.
6. Als het apparaat onder een onderhoudscontract van Schneider Electric valt,
dient u dit contract bij de hand te hebben, zodat u de medewerker informatie
hierover kunt geven.

Netwerkbeheerkaart
OPMERKING: Een netwerkbeheerkaart mag alleen worden vervangen door
bevoegd personeel.
OPMERKING: De UPS is uitgerust met de standaard netwerkbeheerkaart
AP9630CH.
De standaard netwerkbeheerkaart (AP9630CH) kan worden vervangen met de
netwerkbeheerkaart AP9635CH die toegang geeft tot extra functies zoals:
•
•

Modbus RTU over RS485
Een universele in-/uitgangspoort waar u het volgende op kunt aansluiten:
◦

Temperatuursensors (AP9335T) of temperatuur-/bevochtigingssensors
(AP9335TH)
◦ Relais-in/uit-connectoren die twee ingangscontacten en één uitgangsrelais
ondersteunen (met AP9810 in-/uitgangsmodule met droge contacten)
• De mogelijkheid om PowerChute, DATA CENTER Expert, RMS over Ethernet,
TLS over Modem, Modbus-bewaking en 18 verschillende talen te gebruiken
Een netwerkbeheerkaart kan worden vervangen terwijl de UPS-configuratie bezig
is.
AP9635CH

OPMERKING: Zie de procedures voor vervanging in de handleiding die met de
kaart is meegeleverd. Zie ook de installatiehandleiding van de UPS voor
aanwijzingen met betrekking tot het aansluiten van de communicatiekabels.
990-3619F-022
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Stoffilter
OPMERKING: De UPS is uitgerust met een stoffilter die, afhankelijk van het
stofniveau, regelmatig moet worden vervangen.
OPMERKING: De filter niet opnieuw gebruiken door deze te reinigen.
Stoffilter

Onderdeelnummer

Beschrijving

Galaxy 300/300i stoffilter voor
smalle behuizing (400 mm)

G3HTOPT005

Beschermt de UPS tegen stof

Galaxy 300/300i stoffilter voor
brede behuizing (500 mm)

G3HTOPT006

Beschermt de UPS tegen stof

De stoffilter opbergen
Omgevingstemperatuur

Relatieve vochtigheidsgraad

-10 °C tot 60 °C (14 °F tot 140 °F)

0%–90% niet-condenserend

Vervang de stoffilter
1. Open de bovenste deur onder een hoek van 90° door tegen de witte stip aan
de rechterkant van de deur te drukken.

UPS met interne batterijen

UPS zonder interne batterijen

2. Druk op het bovenste deel van de metalen balk en duw het naar rechts of links
om het uit het rechthoekige gat in de klembeugel te halen. Verwijder hierna
het onderste deel van de metalen balk door dit uit het rechthoekige gat te
halen.
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3. Verwijder de twee andere metalen balken op dezelfde manier.

4. Haal de oude stoffilter uit de klembeugels en verwijder het van de deur.
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5. Plaats de nieuwe stoffilter in de achterkant van de deur en plaats het in de
bovenste en onderste klemmen.

6. Plaats een van de metalen balken terug om de filter te beschermen door het
onderste gebogen gedeelte van de balk in het overeenkomende rechthoekige
gat in de onderste klembeugels te plaatsen. Plaats hierna het bovenste
gebogen gedeelte van de metalen balk in de bovenste klembeugel.
7. Plaats de overige twee metalen balken (drie in totaal) op dezelfde manier
terug.
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8. De stoffiltertimer opnieuw instellen. Zie Status- en alarmmeldingen, pagina 48
en Het stoffilterniveau instellen, pagina 40 om zien hoe dit moet.
9. Gooi de gebruikte stoffilter weg volgens de voorschriften.
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Problemen oplossen
Status- en alarmmeldingen
Dit gedeelte geeft een overzicht van de status- en alarmmeldingen afkomstig van
het display en de leds. De displaymeldingen staan in alfabetische volgorde. Bij
elke alarmmelding op het display wordt een handeling voorgesteld waarmee het
probleem zou moeten zijn op te lossen.

Zoemer
OPMERKING: De zoemer klinkt zodra er een alarmtoestand wordt waargenomen.
De zoemer kan vanaf het Standaardscherm met de toets ESC worden
uitgeschakeld. Als er een nieuwe alarmtoestand wordt waargenomen, klinkt de
zoemer opnieuw. De zoemer schakelt automatisch UIT wanneer het laatste alarm
is gewist. De zoemer kan in het menu Instellingen worden in- of uitgeschakeld. Zie
De zoemer instellen, pagina 38.

Alarmmeldingen
OPMERKING: Op het display verschijnt automatisch een pop-upmelding zodra er
zich een onverwachte gebeurtenis of alarmtoestand voordoet, tenzij het scherm
het volgende weergeeft:
•
•
•

een alarm in de alarmlijst
een melding als onderdeel van een opdracht, wachtwoord of instelprocedure
een weergave- of instellingsmelding in het menu Personalisatie

Alarmmeldingen worden ook onderdrukt 30 seconden nadat een van de vier
navigatietoetsen is ingedrukt, zodat men niet wordt gestoord tijdens het bekijken
van een menu.
OPMERKING:
Het alarm verschijnt als volgt op het scherm:
STORING
Beschrijving van het alarm
Voorbeeld
STORING Kortsluiting belasting
OPMERKING: Het display toont één alarm per keer. Als er zich op hetzelfde
moment meerdere alarmen voordoen, verschijnt het recentste alarm boven aan de
lijst. Dit kan worden verwijderd door op ESC te drukken. Als alle alarmen worden
verwijderd, keert het display terug naar het scherm dat werd weergegeven voordat
het alarm/de alarmen optrad(en). Verwijderde alarmen kunnen nog steeds worden
bekeken. Zie Alarmen weergeven, pagina 33.

Foutcodes voor initialisatie UPS-systeem
Displaymelding

Beschrijving

Corrigerende handeling

1-1

Initialisatiefout in HMIM-bord

Neem contact op met een door
Schneider Electric gecertificeerde
servicepartner.

1-2

Uitval CAN-communicatie

Neem contact op met een door
Schneider Electric gecertificeerde
servicepartner.
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1-3

Fout bij controle op technisch niveau

Neem contact op met een door
Schneider Electric gecertificeerde
servicepartner.

1-4

Initialisatiefout UPS

Neem contact op met een door
Schneider Electric gecertificeerde
servicepartner.

Weergegeven berichten
Displaymelding

Beschrijving

Corrigerende handeling

Overbel. AC-bypass

De AC-bypass is overbelast en een
terugschakeling naar de inverter is niet
toegestaan

Verminder de belasting.

AC Nor in reductie

De normale wisselspanning is laag maar
binnen het reductiebereik. Het
belastingondersteunende vermogen wordt
gereduceerd op basis van de reductiecurve.

Controleer de normale
wisselspanning.

Fout AC normaal

De normale wisselspanning is abnormaal
(spanning, frequentie, fasevolgorde, verlies
nulverbinding van netspanning)

Indien de ingangsspanning (QM1)
in de stand AAN (dicht) staat:
Controleer de bron voor de normale
wisselspanning. Indien (QM1) in de
stand UIT (open) staat: Zet QM1 in
de stand AAN (dicht).

Norm. wisselsp. Laag

De normale wisselspanning is laag maar
kan de belasting leveren

Controleer de bron voor de normale
wisselspanning. Als de bron van de
normale wisselspanning normaal
werkt en het alarm blijft aanhouden,
neem dan contact op met een door
Schneider Electric gecertificeerde
servicepartner.

Omgevingstemp. hoog

Omgevingstemperatuur is te hoog en
overschrijdt de grenswaarde

Verlaag de omgevingstemperatuur
door middel van koeling.

Batterijschakelaar open

De batterijschakelaar(s) (QB) or QFB)
staat/staan open

Controleer de status van de
batterijschakelaars.

Batt. lader incomp.

Komt voor bij configuraties met een interne
oplader waarbij een externe
batterijschakelaar (QFB) in de stand AAN
(dicht) staat OF bij configuraties met een
CLA (oplader voor lange reservetijd) waarbij
de batterijschakelaar van de UPS (QB) in
de stand AAN (dicht) staat

Controleer het type oplader en de
status van de batterijschakelaar.

Diepe ontlading Batterij

De batterij is bezig met diepe ontlading en
de inverter schakelt spoedig uit. Diepe
ontlading van de batterij is een
instellingenparameter die wordt
geconfigureerd door de door Schneider
Electric gecertificeerde servicepartner en de
klant

Herstel de bron voor de normale
wisselspanning.

Fout batterijzekering
gesprongen

De batterijzekering is gesprongen

Neem contact op met een door
Schneider Electric gecertificeerde
servicepartner.

Batterij niet aangesloten

Er is geen negatieve of positieve batterij
aangesloten

Neem contact op met een door
Schneider Electric gecertificeerde
servicepartner.

Batt SCR kortsluiting

De batterijbron (SCR) is kortgesloten

Neem contact op met een door
Schneider Electric gecertificeerde
servicepartner.
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Oversp. Batterij

Een positieve of negatieve batterij is boven
het geldende spanningsbereik

Neem contact op met een door
Schneider Electric gecertificeerde
servicepartner.

Fout batterijtest

De batterijtest is mislukt vanwege een
probleem met de batterijen

Neem contact op met een door
Schneider Electric gecertificeerde
servicepartner.

Batterij temperatuurfout

Een (interne of externe) batterij bevindt zich
buiten de geldende temperatuurdrempel of
de sensor is defect

Neem contact op met een door
Schneider Electric gecertificeerde
servicepartner.

Schak. QM2 open

De statische-bypass-schakelaar QM2 staat
in de stand UIT (open) (behalve in de
frequentie-omvormermodus)

Zet QM2 in de stand AAN (dicht).

Schak. QOP open

De uitgangsschakelaar QOP staat in de
stand UIT (open)

Zet QOP in de stand AAN (dicht).

Byp. freq. buit tolerantie

De frequentie van de AC-bypass valt buiten
de toegestane afwijking

Controleer de frequentie van de
AC-bypass.

Storing byp/inv sync

De inverter kan niet synchroniseren met de
AC-bypass; er wordt een open
overschakeling uitgevoerd

Controleer de AC-bypassbron. Als
er niets mis lijkt te zijn met de ACbypass en het alarm blijft
aanhouden, neem dan contact op
met een door Schneider Electric
gecertificeerde servicepartner.

Byp. fasevolgorde fout

De fasevolgorde van de AC-bypass is niet
goed

Controleer de kabelverbinding van
de AC-bypass om de fasevolgorde
te controleren.

Storing bron bypass

De bypassbron of de voeding daarvan is
defect of de bypasstemperatuur ligt buiten
het toegestane bereik

Neem contact op met een door
Schneider Electric gecertificeerde
servicepartner.

Byp. spann. buit. tol.

De spanning van de AC-bypass valt buiten
de toegestane afwijking

Controleer de spanning van de ACbypass.

Bel APC voor startup

De LCM-module (Life Cycle Monitoring) en
DFM-module (Dust Filter Management) zijn
nog niet geconfigureerd.

Neem contact op met een door
Schneider Electric gecertificeerde
servicepartner om de configuratie
uit te voeren

Conflict instell. type

Dit bericht kan verschijnen voor eenheden
waarop een CLA geïnstalleerd is en waarbij
de instellingswaarde van het opladertype is
ingesteld op interne oplader, OF voor
eenheden waarop een interne oplader is
geïnstalleerd en waarvoor de
instellingswaarde van het opladertype is
ingesteld op CLA.

Neem contact op met een door
Schneider Electric gecertificeerde
servicepartner.
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Laderfout

De lader valt buiten het toegestane
spanningsbereik
• De lader valt buiten het toegestane
stroombereik
• De lader valt buiten het toegestane
temperatuurbereik
• Er is een alarm met betrekking tot een
geleidelijke start van de oplader
aanwezig.
Dit alarm kan optreden als er een interne
oplader is geïnstalleerd en de externe
batterijschakelaar (QFB) dicht is OF als er
een CLA (oplader voor lange reservetijd) is
geïnstalleerd en de UPS-batterijschakelaar
(QB) dicht is. Er is een abnormaal alarm
met de oplader opgetreden (een alarm in de
regeling of hardware van de oplader).

Controleer de status van de
batterijschakelaar of neem contact
op met een door Schneider Electric
gecertificeerde partner als het
alarm aanhoudt.

Communicatiestoring

Er is een intern CAN- of McBSPcommunicatiealarm opgetreden.

Neem contact op met een door
Schneider Electric gecertificeerde
servicepartner.

Fout DC-bus

De DC-bus is te hoog of de DC-bus is te
laag

Neem contact op met een door
Schneider Electric gecertificeerde
servicepartner.

Filter weldra vervangen

Het filter moet binnen 5 dagen vervangen
worden

Vervang het stoffilter en voer via
het display de opdracht
STOFFILTERTIMER OPNIEUW
INSTELLEN onder
BEDIENINGSKNOPPEN >
STOFFILTERTIMER OPNIEUW
INSTELLEN uit.

Filter moet vervangen

De vervangingsdatum voor het filter is al
verstreken.

Vervang het stoffilter en voer via
het display de opdracht
STOFFILTERALARM
ACCEPTEREN onder
BEDIENINGSKNOPPEN >
STOFFILTERALARM
ACCEPTEREN uit.

Eind back-uptijd

De autonomietijd van de batterij is
verstreken

Herstel de normale
wisselspanningsbron en start de
UPS opnieuw op.

Einde levensduur batterij

De levensduur van de batterij is verstreken.
Dit wordt aangegeven door een
batterijmeter

Neem contact op met een door
Schneider Electric gecertificeerde
servicepartner om de batterij te
vervangen.

Open servicetestmod.

De servicetestmodus (ontwikkeld voor de
gecertificeerde servicepartner) is succesvol
geopend

EPO actief

De noodstopknop is ingedrukt

Controleer de status van de
noodstopknop.

Ventilatorfout

Een PFC-ventilator of inverterventilator is
onbruikbaar

Neem contact op met een door
Schneider Electric gecertificeerde
servicepartner.

Storing bron inv.

De inverterbron of de voeding van de
inverterbron is defect

Neem contact op met een door
Schneider Electric gecertificeerde
servicepartner.
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Therm. overbel. inv

De overbelastingsdrempel van de inverter is
overschreden

Verminder de belasting en voer de
opdracht ALARM OPNIEUW
INSTELLEN onder
BEDIENINGSKNOPPEN >
ALARM OPNIEUW INSTELLEN
uit.

Beperking inv. stroom

De UPS schakelt viermaal tussen de
inverter en de bypass vanwege een tijdelijke
stroombeperking

Controleer de status van de
belasting en voer via het display de
opdracht ALARM OPNIEUW
INSTELLEN onder
BEDIENINGSKNOPPEN >
ALARM OPNIEUW INSTELLEN
uit.

Inverterfout

•
•
•
•
•
•
•

De zekering van de inverter is
gesprongen
De inverterbron is defect
De spanning van de inverter valt buiten
de toegestane afwijking.
De IGBT (insulated gate bipolar
transistor) van de inverter ligt buiten het
toegestane temperatuurbereik
De smoorspoel van de omvormer valt
buiten het toegestane
temperatuurbereik
Er is kortsluiting ontstaan in de
condensator van de inverter
De uitgangsspanningsgolf van de
inverter is niet sinusvormig of de
spanningswaarde valt buiten de
tolerantie.

Neem contact op met een door
Schneider Electric gecertificeerde
servicepartner.

Overbel. Inverter

De inverter is overbelast volgens de
overbelastingscurve

Verminder de belasting.

Kortsl. Belasting

Er is een kortsluiting ontstaan in de uitgang

Controleer de aansluiting van de
uitgang en de belasting en voer via
het display de opdracht ALARM
OPNIEUW INSTELLEN onder
BEDIENINGSKNOPPEN >
ALARM OPNIEUW INSTELLEN
uit.

Fout verlies
nulverbinding

De nulkabel voor normale wisselspanning is
niet aangetroffen

Schakel het systeem UIT en
controleer de kabelaansluiting.

Freq. buiten tolerantie

De frequentie van de normale
wisselspanning valt buiten de toegestane
afwijking

Controleer de normale
wisselspanningsfrequentie.

Norm. fasevolgordefout

De fasevolgorde van de normale
wisselspanning is niet goed

Controleer de kabelverbinding van
de normale wisselspanning om de
fasevolgorde te controleren.

Nor. spann. buit. tol.

De normale wisselspanning valt buiten de
toegestane afwijking

Controleer de normale
wisselspanning.

Overbel. in batt. mod.

De UPS is overbelast in een toestand
waarin de batterijen de belasting leveren en
de UPS zal overschakelen naar de
bypassmodus

Verminder de belasting en herstel
de bron voor normale
wisselspanning.

Parallelle-initialisatiefout

Apparaatnummer, firmware-revisie of
kerninstellingen conflicteren tussen twee
parallelle UPS's

Neem contact op met een door
Schneider Electric gecertificeerde
servicepartner.

Fout in parallelle
systeem

De andere UPS is onbruikbaar

Neem contact op met een door
Schneider Electric gecertificeerde
servicepartner.
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Parallelle UPS
gedetecteerd

Parallelle UPS gedetecteerd in enkelvoudig
systeem

Ontkoppel de parallelle kabel als
een enkelvoudig systeem gewenst
is; neem anders contact op met
een door Schneider Electric
gecertificeerde servicepartner om
een parallel systeem te installeren.

Parallelle UPS verloren

Parallelle kabel is ontkoppeld of de
communicatie tussen twee UPS's is mislukt

1: Sluit de parallelle kabel opnieuw
aan.
2: Neem contact op met een door
Schneider Electric gecertificeerde
servicepartner als de alarmmelding
aanhoudt.

Personalisatiefout

PFC-fout

Er is een personalisatiefout opgetreden

•
•
•
•

•
•

Er is een PFC-zekering gesprongen
Er is een storing in verband met het
zacht opstarten opgetreden
De ingangsbron valt buiten het
toegestane temperatuurbereik
De PFC-stroom tussen de primaire
printplaat en de hulpprintplaat is
asymmetrisch (alleen bij UPSapparaten van 30 en 40 kVA)
De IGBT (insulated gate bipolar
transistor) van de PFC ligt buiten het
toegestane temperatuurbereik
Er is een PFC-zekering op de hulpplaat
gesprongen (alleen bij 30 en 40 kVA)

Neem contact op met een door
Schneider Electric gecertificeerde
servicepartner.
Neem contact op met een door
Schneider Electric gecertificeerde
servicepartner.

Overbelasting PFC

De PFC is overbelast volgens de
overbelastingscurve

Verminder de belasting.

PFC thermisch
overbelast

De overbelastingscurve van de PFC valt
buiten het toegestane maximumbereik

Verminder de belasting en voer via
het display de opdracht ALARM
OPNIEUW INSTELLEN onder
BEDIENINGSKNOPPEN >
ALARM OPNIEUW INSTELLEN
uit.

Storing voeding 2

Er is een storing in de hulpvoeding
opgetreden

Neem contact op met een door
Schneider Electric gecertificeerde
servicepartner.

Voorm. eind backuptijd

De autonomietijd van de batterij is bijna
verstreken

Herstel de bron voor normale
wisselspanning om de belasting te
beschermen.

Redundantie verloren

Redundantie in een parallel systeem
verloren

1: Start inverters van beide UPS's
als dit nog niet is gedaan.
2: Controleer of zich alarmen
hebben voorgedaan en neem
indien nodig contact op met een
door Schneider Electric
gecertificeerde servicepartner.
3: Controleer of de
systeembelasting onder 105% ligt.

Storing instelling
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Fout in instellingssessie

Voer de instellingssessie opnieuw
uit en start de opdracht om het
alarm te opnieuw in te stellen onder
BEDIENINGSKNOPPEN >
ALARM OPNIEUW INSTELLEN.
Neem contact op met een door
Schneider Electric gecertificeerde
servicepartner als het alarm
aanhoudt.
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Enkelvoudige uitvoer
ingeschakeld

Eén UPS is geïsoleerd en de andere UPS is
ingeschakeld op uitvoer als een
enkelvoudig systeem

Neem contact op met een door
Schneider Electric gecertificeerde
servicepartner.

Storing sync bron

De synchronisatiebron (AC-bypass) valt
buiten de toegestane afwijking en de
inverter kan er niet mee synchroniseren

Controleren of QOP gesloten is.
Controleer de AC-bypassbron. Als
er niets mis lijkt te zijn met de ACbypassbron en het alarm blijft
aanhouden, neem dan contact op
met een door Schneider Electric
gecertificeerde servicepartner.

Technische controle
vereist

Technische controle aanbevolen

Neem contact op met een door
Schneider Electric gecertificeerde
servicepartner.

Schak. naar Byp. Gew.

Overschakelen naar de AC-bypass is niet
toegestaan

Overschakelen naar bypass is een
personalisatie-instelling die kan
worden gewijzigd via het display
onder PERSONALISATIE > UPS
NAAR BYPASS.

Transformatortemp hoog

Temperatuur van de transformator is te
hoog en overschrijdt de grenswaarde.

Neem contact op met een door
Schneider Electric gecertificeerde
servicepartner.

UPS is niet gekalibreerd

Sommige UPS-acquisitiekanalen zijn niet
gekalibreerd

Neem contact op met een door
Schneider Electric gecertificeerde
servicepartner.

Spanning gedetecteerd
op bypass

Spanning gedetecteerd op AC-bypass
(mogelijk omdat QM2 of Q3BP op gesloten
stand zijn ingesteld) in frequentieomvormermodus

1: Zet QM2 of Q3BP in de open
stand als deze eerder in de
gesloten stand zijn gezet.
2: Neem contact op met een door
Schneider Electric gecertificeerde
servicepartner als het alarm
aanhoudt.

Garantie bijna verlopen

Juridische garantie verloopt binnenkort

Neem contact op met een door
Schneider Electric gecertificeerde
servicepartner.

Fout +/- batt. aansl.

De batterijaansluiting is omgekeerd

Controleer de kabelaansluiting van
de batterij.
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